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Päätoimittajan
kynästä

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: Jari Jolkkonen, puh. 045-1148525
Email: jk.jolkkonen@pp.inet.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, Fax: (013) 266 0044
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 (vuorotteluvapaalla 5.1.-
29.12.), sij. Liisa Tuunainen, p. (013) 266 0014, 
 050 539 4932, Email: liisa.tuunainen@ort.fi
Nuorisotoimisto: Pasi Onatsu, p. (013) 266 0017, 
050 558 2528, Email: pasi.onatsu@ort.fi
Kanttorit: työhuone p.(013) 266 0015, J. Matsin toimivapaan 
sijaisena 1.5.-31.7.2009 Joakim Pietarinen, p. 050 324 9797,
Marita Penttinen, p.(013) 266 0015,  050 439 1883, Email: 
marita.penttinen@ort.fi , 
Seurakuntamestari: p. 050 587 5066

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: Riikka Patrikainen, 050 46 45 281
Email: riikka.patrikainen@ort.fi
Internet: 
http://www.ort.fi/ilomantsi 
 

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

• 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 • 37. vuosikerta. • ISSN 0357-5020 

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

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

Seurakuntaviestin
päätoimittaja

vaihtuu

Lehtemme päätoimittaja vaihtuu 1.8.2009. Uutinen ei sisällä 
dramatiikkaa, sillä se johtuu nykyisen päätoimittajan eläkkeel-
le siirtymisestä 1.10.2009. Lehteä ryhdytään tekemään uusin 
innovatiivisin voimin.

”Seurakuntaviestin lin-
ja on ollut yksinker-
taista elämää tukevaa. 
Lehti on esitellyt taval-
lisia kirkkomme jäseniä 
meille esikuvina. Hy-
vää elämää on etsitty 
hyviksi koettujen arvo-
jen pohjalta. Lehdessä 
on kannustettu lasten 
kasvatusta, kristillis-
tä avioliittoa, raittiut-
ta ja vastuun ottamista 
omasta elämästä.”

Rovasti Erkki Piiroisen jää-
tyä eläkkeelle v.1983 seura-
kuntaneuvosto nimitti uudeksi 
päätoimittajaksi Kalevi Kok-
kosen. Silloin lehteä tehtiin 
leikkaa-liimaa -menetelmällä, 
ja juttujen kirjoittaminen oli lä-
hes kokonaan toimittajan teh-
tävä. Nykyisin toimittamisesta 
kantaa vastuun suuri ja osaava 
joukko.

Seurakuntaviesti ilmestyy 
vuodessa 4-5 kertaa. Vaikka se 
ilmestyy harvoin, on sen mer-
kitys koettu tärkeäksi. Papistoa 
se on pakottanut suunnittele-
maan työtään kuukausia eteenpäin. Lehti on ollut lähinnä tie-
dotuslehti. Tilaa särmikkäille mielipiteille ja tunnepurkauksil-
le on ollut hyvin vähän. Sanomalehtien kaltaisille nimettömille 
tekstiviesteille ei ole annettu omaa palstaa.

Seurakuntaviesti on pyrkinyt vaikuttamaan ihmisten kirkol-
liseen elämään tiedottamalla kirkkovuoden juhlien alkuperäi-
sestä sisällöstä, joka on monien juhlien osalta tyystin kadonnut. 
Ajatelkaamme vaikka helluntaita ja juhannusta.

Kun mietimme seurakuntaviestin merkitystä ihmisen hen-
gellisen elämän tukijana ja maailmallisuuden torjujana, se on 
pienen pensaan kaltainen, joka on istutettu autiomaan reunaan 
pysäyttämään aavikoitumisen eteneminen. Maailma ja mam-
mona pitävät sisällään kolme päähimoa: nautinnonhimon, val-
lanhimon ja rahanhimon. Ilman näitä himoja maailma olisi lä-
hes paratiisi, jollaiseksi maailma voi muuttua vain Jumalan 
läsnäolon ja kristillisen lähimmäisrakkauden turvin. Älkäämme 
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siis unohtako Jumalaa ja rakkauden osoittamista lähimmäistä 
kohtaan.

Nykyisin yhä useampi ihminen lukee lehtensä sähköisessä 
muodossa. Seurakuntaviestikin on mahdollista lukea internetis-
sä ennenkuin se on jaettu paperiversiona lukijalle. Jokohan lyi-
jykynän teroitin voidaan heittää roskakoriin? Se on kuitenkin 
muistettava, ettei ihminen säästy kiusauksilta internetiin siirty-
misen myötä. Sielläkin hän on valinnan edessä. Napin painal-
luksella voi valita siveellisesti kannustavaa tai ala-arvoista lu-
ettavaa, ja mehän tiedämme kumpi houkuttelee enemmän, sillä 
olemmehan me erilaisten kiusausten asiantuntijoita. Kysykää 
vain kirkonmiehiltä millaisia kiusauksia on olemassa.

Seurakuntaviestin linja on ollut yksinkertaista elämää tu-
kevaa. Lehti on esitellyt tavallisia kirkkomme jäseniä meille 
esikuvina. Hyvää elämää on etsitty hyviksi koettujen arvojen 
pohjalta. Lehdessä on kannustettu lasten kasvatusta, kristillistä 
avioliittoa, raittiutta ja vastuun ottamista omasta elämästä. Leh-
teä ei ole haluttu käyttää piispojen tai yleensä papiston arvoste-
luun. Sellainen hajottaa seurakuntaa, eikä se tuota kenellekään 
hyvää mieltä. Tämä ei tietenkään estä papistoa itsekritiikin har-
joittamisesta, sillä eihän papistokaan ole suojattu maailmalli-
suudelta ja mammonan houkutuksilta.

Joensuun ortodoksinen seurakunta julkaisi lehteänsä yksin 
20 vuotta. Nykyisin se on kaikkien Pohjois-Karjalan seurakun-
tien yhteisesti toimittama tiedotuslehti. Toimituksen voimava-
rat ovat kasvaneet. Sitä ovat tekemässä todelliset ammattilaiset. 
Yhteistyö on tiivistä ja hedelmällistä. Menneistä vuosista ha-
luan kiittää kaikkia työtovereita, naapuriseurakuntien vastuun-
kantajia ja lehden avustajia, joista haluan kiittää etenkin rouva 
Kyllikki Suvantoa. Hän taittoi lehden monia vuosia. Toivotan 
lehden tekijöille sisäistä kirjoittamisen pakkoa ja taivaallisia 
näkyjä marttyyridiakonin Stefanoksen hengessä. 

Kalevi Kokkonen

NIMIKILPAILU
Ortodoksinen kulttuurikeskus 
valmistuu Joensuuhun Kaup-
pakadulle heinäkuun lopussa. 
Rakennukseen tulee lounas-
ravintola, joka huolehtiin myös 
muistotilaisuuksien ja muiden 
perhejuhlien tarjoiluista.

Tälle uudelle ravintolalle 
haetaan paikan tyyliin sopivaa 
nimeä. Lähetä ehdotuksesi ju-
hannukseen mennessä  s-pos-
tilla posti@ortodoksisaatio.fi 
tai postitise Ortodoksisen kult-
tuurin säätiö, Rantakatu 27 A3, 
80100 JOENSUU.

Valitun ehdotuksen tekijä pal-
kitaan viidellä lounaslipulla. Jos 
tulee useita samoja ehdotuksia, 
lounaat arvotaan.

Ikinuorten Ilona –kerho
Joensuussa
Oletko eläkkeellä ja kaipaat välillä juttuseuraa 
ja yhdessä oloa?  Kaipaatko joskus käsillä teke-
mistä? Kaipaatko säännöllisesti pientä jumppaa? 
Mukaan otetaan 12 ensimmäistä ilmoittautujaa!  
Ilmoittautumiset: ti - to klo 8 – 10, p. 050 539 4932/ 
Liisa Tuunainen, vs. diakoniatyöntekijä/ JNS ort.srk

IKÄIHMISILLE VIRKEYTTÄ 
YKSILÖOHJATUSTI
Haluatko uusia vinkkejä liikkumiseen, seuraa kävelylenkil-
le tai ohjausta missä tahansa itseään kiinnostavassa liikunta-
muodossa? Joensuun ortodoksisen seurakunnan palkkaama 
fysioterapeuttiopiskelija Anna Salo antaa yksilöohjausta yksi 
tai kaksi kertaa viikossa kesä-heinäkuun ajan. Jos hetken-
kään ajattelit, että tämä voisi olla mukava ja hyödyllinen 
itsellesi tai läheisellesi, hae tai pyydä ilmoittautumislomake 
seurakunnan kansliasta ja palauta ilmoittautumislomake 
mahdollisimman pian kansliaan tai osoitteeseen: Joensuun 
ortodoksinen seurakunta/ diakoniatyö, Kirkkokatu 32, 80100 
JOENSUU. Lisätietoja: Liisa Tuunainen p. 050 539 4932.

IKÄIHMISTEN VIRKISTYSJUMPPA 
KESKIVIIKKOISIN
Kesä-heinäkuussa Joensuun ortodoksisella seurakutasalilla 
alkaen  3.6.2009 klo 10 – 11. Ohjaajana fysioterapeuttiopis-
kelija Anna Salo. Ohjelmassa mm. tuolijumppaa, tasapaino-
jumppaa ja tuolitanssia. Ohjelmaa voidaan tarkentaa osal-
listujien toiveiden mukaan. Vapaa pääsy! TERVETULOA ! 
Lisätietoa Liisa Tuunainen, p. 050 539 4932.

 

Tämän vuoden heinäkuussa 
valmistuu Joensuun keskus-
taan kauan odotettu Orto-
doksinen kulttuurikeskus.

Rakennuksessa on runsaasti kokous- ja 
koulutustiloja, toimistotilaa, juhlasali, 
kahvilaravintola, erilaista työ- ja varasto-
tilaa sekä saunaosasto. Tilat ovat elokuun 
alusta alkaen varattavissa myös yksittäis-
ten seurakuntalaisten käyttöön, esimer-
kiksi omaan perhejuhlaan tai vaikkapa 
taloyhtiön kokoukseen.

Keskuksessa on näyttelytiloja, jois-
sa elokuun alusta on esillä ortodoksinen 
kirkkovuosi ja ortodoksisia sakraaliesi-
neitä. Alasalissakin on elokuussa katsot-
tavana jotakin mielenkiintoista ortodok-

ORTODOKSINEN KULTTUURIKESKUS 
VALMISTUU KESÄLLÄ

sisen kulttuurin tiimoilta, lupaa säätiön 
asimies Yrjö Piiroinen.

Kasveja ja kalustoa 
kaivataan

Valmistumisen myötä keskukseen tar-
vitaan isoja viherkasveja. Jos sinulla 
on omasi kasvanut liian isoksi tai muu-
tat pienempään asuntoon, kulttuurikes-
kus voisi ottaa ylimääräiset kasvisi ilolla 
vastaan. Myös isot pöydät ja kirjahyl-
lyt voisivat kiinnostaa keskusta, jatkaa 
Piiroinen, jonka tavoittaa puhelimesta 
0400-543328.

Ortodoksisen kulttuurin säätiö toivot-
taa kaikki tervetulleiksi tutustumaan kes-
kukseen elokuusta alkaen.
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Sanan palvelusta
suurissa saappaissa

Isä Kalevi vihittiin papiksi 28.6.1970. 
Ensimmäiset viisi vuotta hän palveli 
Kuopiossa nuorisopappina. Elokuussa 
1975 hän aloitti isä Erkki Piiroisen apu-
na Joensuun toisena pappina.

- Isä Erkki oli erittäin toivottu puhuja. 
Puhetilaisuuksia tarjoutuikin alusta asti 
paljon, muiden muassa sairaala- ja kou-
luhartauksia, isä Kalevi kertoo.

- Oppihan siinä vähitellen, mutta kyl-
lä isä Erkin saappaat puhujana olivat mi-

nulle aivan liian suuret! hän puuskahtaa.
Toisen papin tehtäviin kuului dia-

koniatyön ohjaaminen sekä uskonnon-
opetus kahdessa lukiossa.

- Opetustyö oli tärkeä koulu. Luetut 
asiat jäsentyivät opettaessa itsellekin uu-
della tavalla. Mutta pienille lapsille pu-
huminen; se on edelleen yksi vaikeim-
mista tehtävistäni!

”Lääkäri paranna itsesi!”

Elokuussa 1983 isä Kalevi sai harteilleen 
painavan vastuun seurakunnan kirkko-
herrana. Hehkuvaa intoa nuoressa papis-

sa oli riittämiin.
- Olin päättänyt pelastaa suomalaisen 

avioliiton ja parantaa kaikki alkoholistit, 
isä Kalevi naurahtaa.

- Mutta kuinkas kävikään: kaikki puh-
ti meni omasta avioliitosta ja raittiudes-
ta huolehtimiseen, hän vitsailee kätkien 
kaskuun kenties totuuden siemenen.

Suurella tuskalla isä Kalevi on seu-
rannut yhteiskunnan arvopohjan muu-
tosta, avioerojen, lasten pahoinvoinnin 
ja huono-osaisten syrjäytymisen lisään-
tymistä.

- On ollut suuri pettymys huomata, 
miten voimaton evankeliumin laki on ih-
misten elämässä. Ei se ole estänyt pap-
pienkaan perheitä rikkoutumasta, hän 
murehtii. 

- Mutta vain oman esimerkin voima 
voi vaikuttaa ympäristöön. Kirjeessään 
Timoteukselle Paavali kehottaa paimen-
ta huolehtimaan hyvin omasta perhees-
tään ja lapsistaan.

”Ilman apua en
olisi onnistunut!”

Monta on isä Kalevilla myös ilonaihet-
ta. Seurakunnan taloudellinen ja hengel-
linen hyvinvointi on korvannut kaiken 
vaivan.

- Lukuisat toimintaryhmät ja jopa 7–
8 kuoroa kielivät seurakunnan menes-
tyksestä, isä Kalevi myhäilee.

- Ihmiset ovat todella antaneet henki-
set voimavaransa ja lahjansa seurakun-
nan käyttöön.

Isä Kalevi kiittää jaksamisestaan ys-
tävyyssuhteita, joita seurakuntatyöstä on 
sukeutunut. Seurakunnan ukkopiiri ja 
perhekerho ovat muodostuneet hänelle 
itselleenkin kannatteleviksi.

- Ihmisten myönteinen suhtautumi-
nen ja vieraanvaraisuus ovat tehneet seu-
rakuntatyön minulle helpoksi. En minä 
siitä muuten olisi suoriutunutkaan, isä 
Kalevi arvelee. 

- Viranhoidossa olen monesti ollut 
ymmälläni, mutta aina olen saanut apua. 
Ihmiset ovat olleet kärsivällisiä ja um-
mistaneet silmänsä heikkouksilleni. Hei-
tä kaikkia haluan kiittää!    

Paimenen uudet polut

Pääsiäiskauteen on isä Kalevilla liittynyt 
tänä vuonna myös syvää surua. Hänen 
lähimmistä ystävistään vuosikymmenien 
aikana yhteen hitsautunut ”neljän kopla” 
muuttui yllättäen kolmikoksi, kun yksi 

”Kiitos 
heikkouksieni 

peittämisestä!”

Lokakuun 1. päivänä Joensuun kirkkoherra isä Kale-
vi Kokkonen siirtyy eläkkeelle palveltuaan tehtäväs-
sään 26 vuotta. Pitkä kokemus on vahvistanut hänes-
sä tunnetta omasta keskeneräisyydestä. Tähytessään 
taaksepäin työuraansa hän iloitsee saamastaan tues-
ta ja laumansa kärsivällisyydestä.

Ortodoksina 
ajassa
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Joensuun seurakunnassa toimii 
seuraavat ortodoksiset kuorot: 
Lapsikuoro (5-11v) , SU klo 16-17 srk.sali  
Nuorisokuoro (12-16v), SU klo 17-18 srk.sali 
Kirkkokuoro, KE 17.30- 20.15 srk.sali 
Nikolaos-kuoro , SU klo 18-20 srk.sali, 
Eko-kuoro (Eno-Kontiolahti-kuoro), TI  klo 18-19.45 (Kontiolahti ort. kirkko)
Nektarios-kuoro, TO klo 17-19  (Kitee ort. kirkko)
Piligrim-kuoro  KE klo 18-20 (slaavinkielinen, Joensuu) 
Kirkkolaulupiirit, päivä ja paikka tarkentuu syksyllä -09 (suomeksi ja slaavik-
si, Joensuu) 
Ortodoksinen mieskuoro, TO klo 17.30-20.30

HUOMIO! Lapsi-ja Nuorisokuoro tekee kolmen päivän matkan Espoon Sacred 
Song (Pyhä laulu) kirkkolaulupäiville jälleen tänä syksynä elokuun alussa. Matka-
seuraa saanemme myös Ilomantsin Lapsikuorolaisista. Monia paikkoja on jäljellä, 
myös uusia kuorolaisia otetaan mukaan. Tule kokemaan ja näkemään kansainvälistä 
lapsi-ja nuorisokuorotoimintaa! Herman Alaskalaisen praasniekan lisäksi on kuoro-
katselmus ja kaikista kuoroista eri puolilta Suomea ja Eurooppaa muodostetaan suur-
kuoro, joka konsertoi mm. Helsingin Uspenskin katedraalissa. Tervetuloa!

Joensuun seurakunnan alueella toimi-
viin kaikkiin ortodoksisiin kuoroihin (eri 
paikkakunnilla) otetaan mieluusti UU-
SIA KIRKKOLAULAJIA! 

Kuorolaulusta saat itsellesi hyvän 
harrastuksen ja enemmänkin; siitä voi 
tulla elämäntapa! Kirkkolaulujana koet 
koko kirkkovuoden toisella tavalla, elät 
siinä ja siitä. Kirkkolaulut tuovat sisältöä 
hengelliseen elämääsi ja kuorolaisena si-
nulle avautuu laulun kautta erilainen nä-
kökulma ikiaikaiseen, pyhään ortodoksi-
seen kirkkolauluperinteeseen! 

Ensi syksystä lähtien KESKIVII-
KON kuoroharjoitus Joensuun or-
todoksisessa seurakuntasalissa alkaa 
klo 17.30.  Reilun tunnin ajan opetellaan 
systemaattisesti Oktoekhoksen eli 1-8 
sävelmien troparit, kontakit, prokimenit, 

Uusi kirkkolaulajan kurssi
Kirkkolaulun valmennus alkaa Joensuussa keskiviikkona 
2.9. klo 17.30 – 18.45 srk.salissa, jatkuen klo 18.45-20.15  
kirkkokuoron viikkoharjoituksena.
Aloitamme 1. sävelmästä; sen troparit, kontakit, prokimenit, halleluja ja kanoni 
sekä Ristin ylentämisen (14.9.) juhlaveisut. Sävelmäjakso etenee kahden viikon 
välein syyskaudella ja jatkuu keväällä. SINÄ UUSI KUOROLAINEN, ota roh-
keasti yhteyttä Marita-kanttoriin ja sovitaan tapaaminen! Lauluterveisin, Marita 
Penttinen puh. 050 439 1883 tai marita.penttinen@ort.fi.

hallelujat, kanoni-laulun jne. mallisävel-
mät sekä stemmoittain että neliäänises-
ti. Opeteltavaan kokonaisuuteen kuuluu 
sekä 1-8 sävelmien että kirkkovuoden 
12 juhlien kirkkoveisut, mutta myös eri 
juhlatilaisuuksissa laulettavat kirkkolau-
lut; kuten kaste, avioliittoon vihkiminen, 
hautauspalvelus, syntymäpäivälaulut 
jne.  ”Käsikirjoina” käytetään Liturgia- 
ja Sunnuntaivigilia-nuottipainosta, kirk-
kovuoden kahdentoista juhlan juhlavih-
kosia sekä eri toimitusten nuottikirjoja 
ja vihkosia. Nyt sinulla on uutena kirk-
kolaulajana mahdollisuus oppia kaikki 
alusta tai jo kirkkokuoron riveissä laula-
neena syventää aikaisemmin opittua sekä 
tutustua myös uuteen suomalaiseen kirk-
kolauluun.  

Joensuun seurakunnan kuorokuulumisia

ystävyksistä tuupertui hankeen heidän 
perinteisellä hiihtovaelluksellaan Kilpis-
järvellä.

- Hän oli pitkäaikainen kasvinkump-
panini. Hänen poismenonsa merkitsee 
elämässäni suurta vedenjakajaa, isä Ka-
levi huokaa vakavana.

Isä Kalevi toivoo fyysistä terveyttä, 
jotta jaksaisi harrastaa eläkepäivillään 
mieskuorolaulua ja liikuntaa ja seura-
ta lastenlastensa kasvamista. Hänellä on 
myös yksi erityinen haave.

- Haluan viedä vaimoni Marjan Lap-
piin katsomaan niitä kauniita paikkoja, 
joissa olen itse saanut hiihtää ja vaeltaa.

Tilaisuus tähän avautuukin aivan 
pian. He lähtevät elokuussa seurakun-
nan perinteiseksi muodostuneelle Lapin 
vaellukselle, mutta jättäytyvät seuruees-
ta ”tien varteen” ja seuraavat siitä omia 
reittejään.

Olkoot ne polut rauhalliset ja kauniit, 
ilon lähteiden reunustamat! Tähän toivo-
tukseen varmasti yhtyy täydestä sydämes-
tä koko isä Kalevin kiitollinen lauma.

Teksti: Tuomas Kallonen 
Kuvat: Jouni Postari

Joensuun pyhän Nikolaoksen 
kirkko on vuosien varrella tullut 
hyvin tutuksi isä Kaleville, mutta 
onpa isä Kalevikin tullut tutuksi 
näyksi monille joensuulaisille niin 
kirkossa kuin sen ulkopuolisessakin 
katunäkymässä.



6 Ortodoksinen Seurakuntaviesti 3/2009

TAIPALEEN VARRELTA

Taipaleen seurakunnan kanttoril-
ta Kaisu Potkoselta on ilmestynyt 
kirjoituskokoelma ”Taipaleen var-
relta”. Kirjan on julkaissut Vala-
mon luostari. Kokoelma koostuu 
hänen vuosien mittaan paikallis-
lehtiin laatimistaan hartauskirjoi-
tuksista. Kirjaa on myynnissä mm. 
Valamon luostarissa ja Taipaleen 
seurakunnassa. 

”…Kaisu Potkosen lyhyet kirjoitukset ovat 
elämänläheisiä ja kansantajuisia mietelmiä. 
Niistä heijastuu syvä ortodoksinen usko 
ja elämännäkemys. Koetut vuodet suuren 
perheen äitinä tuovat kirjoituksiin äidillistä 
ymmärrystä ja lämpöä. Toisaalta tarvittaes-
sa hänestä löytyy tulisieluinen kristillisten 
arvojen perään kuuluttaja. Kirkkovuoden 

suurten juhlien 
ja pyhien ihmis-
ten muisto tule-
vat tutuiksi näi-
den kirjoitusten 
kautta luonteval-
la tavalla myös 
toisuskoisille…”

- kertoo Ark-
kimandriitta Ser-
gei kirjan joh-
dannossa.

TAIPALEEN 
SEURAKUNTA 

TUTUKSI 
JYRINKYLÄLÄISILLE 

SU.13.09.2009
Paloaukean koululla klo. 14.00.-
16.00 esittäytyvät seurakunnan eri 
toimintapiirit ja työntekijät. Lapsil-
le omaa ohjelmaa. Ja tarjoilua tietys-
ti myös. PISTÄKKEEHÄN JO KA-
LENTERRIIN!!!

Lasten pääsiäistä juhlittiin Taipaleella toisena pääsiäispäivänä Outo-
kummun kirkossa.  ” Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa.”

Viron Ortodoksien Sõbrad ry 
järjestää perinteisen

praasniekkamatkan Pärnuun, 
Võruun ja Obinitsaan 

16.8. – 20.8.2009. 
Matkan hinta aikuiselta 330 euroa. Bussi lähtee Ilomantsis-
ta. Vielä muutama paikka vapaa. Lisätietoja ja ilmoittautu-
miset Isä Pertti Ruotsalaiselle puh: 0500-176985 tai sähkö-
postissa pertti.ruotsalainen@opaasi.fi

Taipaleen tiistaiseurojen ja 
äiti-lapsipiirin kesäretki
Pielavedelle arkkipiispa Leon tsasounalle la 6.6.-09-
Bussi: 8.00 Ylämylly, 8.20 Viinijärvi, 8.40 Outokumpu.
Tutustutaan myös Lepikon torppaan ( presidentti Kekkosen 
synnyinkoti) ja Pielaveden ort.kirkkoon . Hinta 12 euroa/
aik.,18 euroa/perhe (sis. matkan+ museolipun). Ruokailu 
varattu a  7.80 euroa / aik. Matkanjohtajana i.Pertti. Ilmoit-
tautumiset virastoon p. 641161  29.5.-09 mennessä. 
Lähde mukaan!

 Kesän 2009 Lastenleirit Taipaleella
Lastenleiri I  30.6.-3.7.2009 
Kouluikäisten lastenleiri (7-13 vuotiaat) Säynelammen leirikeskuksessa. Leiri alkaa 
tiistaina 30.6. klo 10 ja päättyy perjantaina klo 16. Leirillä yhdessä touhuamista, leik-
kejä ja pelejä, askartelua, luonnossa liikkumista, uimista ja saunomista yms. Ilmoit-
tautumiset kirkkoherranvirastoon 013-641 161 (klo 10-14) tai taipale@ort.fi 22.6. 
mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet ja osallistumiskortti täytet-
täväksi ennen leirin alkua. Leirin hinta 35 euroa (seuraavat sisarukset 30 euroa).

Lastenleiri II, Pienten leiri 4.-5.7.2009
Viinijärvellä Vanhassa Pappilassa ”Yhden yön” leiri alle kouluikäisille. Leikitään, as-
karrellaan, syödään ja ollaan yhdessä. Nukutaan yö pappilassa ja käydään aamul-
la kirkossa liturgiassa. Leiri alkaa lauantaina klo 10 ja päättyy sunnuntaina klo 16. 
Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon 013-641 161 (klo 10-14) tai taipale@ort.fi. 
22.6. mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet ja osallistumiskortti 
täytettäväksi ennen leirin alkua. Leirin hinta 20 euroa (seuraavat sisarukset 15 eu-
roa).

Lapsiperheiden yöleiri Säynelammella 7.-8.8.2009 
Tervetuloa kaikki lapsiperheet yhteiselle leirille Säynelammen leirikeskukseen. Oh-
jelmaa monenlaista: uimista saunomista makkaran ja lettujen paistoa, peliä ja leik-
kiä yms. Ilmainen osallistuminen. Alkaa tiistaina 23.6. klo14 ja päättyy keskiviikkona 
24.6. klo 14. Ilmoittaudu kirkkoherranvirastoon 18.6. mennessä.  

Taipale
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Sunnuntaina 3.5.2009 Viinijär-
ven kirkossa vallitsi juhlallinen 
ja arvokas tunnelma. Noin sa-
tapäinen kirkkoväki oli kokoon-
tuneena yhteiseen juhlaliturgi-
aan, sillä kaikkien rakastama yli 
kaksikymmentä vuotta Taipaleel-
la palvellut kanttorimme Kaisu 
Potkonen (s.1959) oli juhlimassa 
50-vuotissyntymäpäiviään. 

Tuo seurakuntamme satakieli ja Tai-
paleen tuhatkauno Kaisu  johti kirkko-
veisuja harmonisen kauniisti laulavan 
suurkuoronsa kanssa. Kunnianarvoisa 
Arkkimandriitta Sergei Valamon luosta-
rista oli toimittamassa juhlajumalanpal-
velusta yhdessä runsaan papiston avus-
tuksella. Kaikki osallistuivat yhteiseen 
rukoukseen ja ilmapiiri oli lämmin ja 
rakkauden siivittämä.

Syntymäpäiväjuhlat jatkuivat Van-
hassa pappilassa perinteisin juhlame-
noin ja kaikki olivat tervetulleita mu-
kaan. Ruokailun ja kahvittelun lomassa 
kesän vihreään pukeutunut päivänsanka-
rimme sai ottaa vastaan lukuisia onnitte-
luja. Monenlaisessa seurakunnallisessa 
toiminnassa mukana oleva Kaisu sai on-
nentoivotuksia ja muistamisia mm. seu-
rakunnalta, työkavereilta, kirkkokuorol-
ta, tiistaiseuroilta, äiti-lapsipiiriltä, Viron 
Ortodoksien Söbrad-yhdistykseltä sekä 
sukulaisilta ja lukuisilta seurakuntalai-
silta, ystäviltä ja tuttavilta. Suuri määrä 
kanssakulkijoita oli antanut myös lahjoi-

tuksen Kaisun juhlatilille. Juhlat sisälsi-
vät myös monenlaista esitystä ja ohjel-
maa kuten kuorolaulua, kirkkoveisuja ja 
teatterimonologin. Kaukaisimmat vie-
raat lienevät olleet “karjalaiset itkijänai-
set” itkuvirsineen ja voivotuksineen.

Juhlan huipennus oli Arkkimandriit-
ta Sergein puheenvuoro, jossa hän julkis-
ti Valamon luostarin julkaiseman kant-
tori Kaisu Potkosen kirjoituskokoelman 
“Taipaleen varrelta”. Kirja sisältää vii-
sikymmentäyksi lyhytmuotoista, pai-
kallislehdissä julkaistua, hartauskirjoi-
tusta kirkkovuoden kierron mukaan. 
Teemat käsittelevät kirkkovuoden suu-
ria juhlia sekä pyhien ihmisten muisto-
päiviä ja muita ajankohtaisia teemoja. 
Arkkimandriitta Sergein sanojen mu-
kaan kirjoituksista paljastuu syvällinen 

KAISU-KANTTORIA
TAIPALEEN VARRELTA 

JUHLITTIIN

ortodoksisen uskon ymmärrys, uskonto-
tuuksien julistus ja äidillinen lämpö kau-
niista tekstiasusta puhumattakaan. Kirjaa 
on saatavilla Valamon luostarista ja seu-
rakunnasta.

Syntymäpäiväjuhlat olivat ikimuis-
toiset ja “ihan Kaisun näköiset”. Tun-
nelma oli käsinkosketeltavan lämmin ja 
yhteisöllinen. Ilo ja riemu pulppusivat 
valtoimenaan, ja kaikkien rakastama päi-
vänsankarimme suorastaan sädehti puna-
ruusuinen kukkaseppele päässään. Kii-
tokset kaikille ihanista juhlista ja monia 
armorikkaita vuosia sinulle Kaisu!!!

Susanna Nikkanen 

Kohti kuuttakymmentä. 
Kiitos kaikille vauhdinantajille! 
Kaisu-kanttori 50-v.

Kaisu-kant-
torin juhlilla 
nähtiin ja 
koettiin mo-
nenlaisia 
esityksiä. 
”Karjalaiset 
itkijänaiset” 
esiintymisvuo-
rossa. Kuvat:
Pentti Potko-
nen.
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POLKUPYÖRÄ-
RISTISAATTO

Lauantaina 1.8.2009
Lähtö klo 10.00 Liperin rukoushuoneelta

Polkupyöräristisaaton reitti: Liperin ortodoksinen 
rukoushuone – Ylämylly Kirkkoniemen hiljentymis-

paikka – Viinijärvi. Pyhäköissä ja matkanvarrella 
rukoushetkiä. Kirkkoniemessä ja Viinijärvellä tarjolla 

muonitusta. Ristisaaton jälkeen Viinijärven
pappilassa mahdollisuus saunoa. Ota mukaasi pyö-
räilymatkalle polkupyöräsi ja juotavaa. Ilmoittautu-
minen kirkkoherranvirastoon, puh. 013-641 161 tai 
sähköpostitse taipale@ort.fi 23.7.2009 mennessä.

Pelasta Herra Sinun kansasi/ ja siunaa Sinun perintöäsi./ Anna 
seurakunnallesi voitto vihollisista/

ja suojele ristilläsi Sinun valtakuntaasi.

Järjestäjänä Taipaleen ortodoksisen seurakunnan 
nuorisotyötoimikunta ja Ylämyllyn tiistaiseura

Taipaleen 
äiti-lapsipiirin kuulumisia:

27.5. Toukosiunaus Möykkysen Minnan luona. Mukana 
Isä Pertti.

6.6. Äitilapsipiirin ja tiistaiseurojen yhteinen kesäretki 
Pielavedelle. Tarkempi matkaohjelma tuonnempana.
7.-8.8. Perheleiri Säynelammella. Tarkempi info 
tuonnempana.

Lisätietoja Susanna Nikkaselta, p.0500-573 585. 

N
urm

eksen 
ortodoksisen 

seurakun-
nan kristinoppileiri pidetään 4.-13.6. 
Sikrenvaaran 

leirikeskuksessa 
E

nos-
sa. V

ierailupäivä on tiistaina 9.6. Leiri-
läiset palautetaan vanhem

m
ille perjantai-

na 12.6. ja päätösliturgia alkaa lauantai-
aam

una klo 9. Päätösliturgian kyydityk-
sestä vastaavat vanhem

m
at itse. Lisätieto-

ja saa kirkkoherralta, puh. 040-7458258.

B
om

ban tsasounassa 
17.6.-29.8. 

keskiviikkoisin ja lauantaisin 
ehtoopalvelus klo 17.

M
uut arkipäivän palvelukset ilm

oite-
taan paikallislehdissä ja seurakunnan 
kotisivuilla: 
http://sites.google.com

/site/ortnurm
es/

Taipale VAPAAEHTOISTYÖN /
DIAKONIATYÖN 

KOULUTUSPÄIVÄ 
TAIPALEEN SEURAKUNNASSA

5.9.2009 klo 10 – 15.00 Viinijärvellä Vanhassa Pappi-
lassa. Koulutuksen teema on KOHTAAMINEN. Kou-
lutuksen vetäjät ovat sosiaalityöntekijä Leena Viini-
salo-Heiskanen ja sairaanhoitaja Kristina Lipitsäinen. 
Ilmoittautuminen kansliaan 28.8.2009 mennessä puh: 013 
641161 tai sähköpostitse taipale@ort.fi. Ei osallistumis-
maksua.

ALUSTAVA OHJELMA

10.00   Rukouspalvelus ja tervetulotoivotukset. 
  Isä Jari
10.30-11.00  Tutustutaan toisiimme ja päivän 
  teemaan
11.00-12.00 Vapaaehtoistyön periaatteet
12.00-12.45 Lounas
12.45-14.15 Kohtaaminen, ryhmätyötä ja harjoituk-
  sia
14.15-14.45 Ajatukset päivän annista. 
  Olenko valmis vapaaehtoistyön-
  tekijäksi?

Kyproksen arkkipiispa vierailee 
Taipaleen praasniekoilla 26.6.
Taipaleen praasniekoilla perjantaina 26.6. vierailee Kyprok-
sen arkkipiispa Krysostomos seurueineen. Arkkipiispa toimit-
taa yhdessa arkkipiispa Leon kanssa liturgian ja vedenpyhityk-
sen. Palvelus alkaa klo 9.

Viron ortodoksien Sõbrad ry (ystävät)

järjestää teemapäivän
lauantaina 27.6.2009 

klo 10 – 15 
vanhassa pappilassa Viinijärvellä

Päivän ohjelmassa:
rukouspalvelus kirkossa, valokuvanäyttely 
praasniekkamatkoista Obinitsaan, Seto- ja muita 
lauluesityksiä. Tilaisuuteen kutsuttu Isä Viktor 

vaimoineen Obinitsasta.

Kahvio, josta saa ostaa makeaa ja suolaista. 
Mahdollisuus nauttia kahvihetkestä pappilan 

puutarhassa joen rannalla.

Etupihalla ennennäkemätön kirpputori, jossa on 
tosilöytöjä. Kaikki myydään hyväntekeväisyyteen 
sopivalla hinnalla. Jo kirpputorin takia, kannattaa 

tulla pidemmän matkan takaa.

Kirpputoritavaraa (ehjää, puhdasta, tosivanhaa 
ja uuttakin) vastaanottaa Joensuussa Tellervo 

puh: 040 7284030, Outokummussa Susanna puh. 
0500 573585, Viinijärvellä ja Heinävedellä Anna-
Kaisa puh: 050 3419508, Ylämyllyllä Sari puh: 050 
5859167 ja Sotkumassa Nina puh: 050 3406040.
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Jumalanpalvelukset 
    Nurmeksen seurakunnassa

Nurmes
Apostolien Pietarin 
ja Paavalin kirkko
su 31.5. klo 18 ehtoopalvelus, Helluntain 
 polvirukoukset
ma 1.6. klo 9 liturgia, Pyhän Hengen päivä

la 13.6. klo 9 liturgia, kristinoppileirin 
 päätös
su 28.6. klo 18 juhlavigilia
ma 29.6. klo 9.30 (ristisaatto) veden-
 pyhitys ja liturgia
su 19.7. klo 9 aamupalvelus ja 
 liturgia (klo 10)

pe 14.8. klo 18 ehtoopalvelus
la 15.8. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia 
 (Vastimon tsasounassa), Uspenie
la 5.9. klo 18 vigilia
su 6.9. klo 9 liturgia, ristisaatto ja veden-
 pyhitys, KIRKON 50v JUHLAT

Bomban tsasouna
Ehtoopalvelus joka keskiviikko ja lauan-
tai klo 17.00 (17.6.-29.8.)
su 7.6. klo 10 hetkipalvelus
su 28.6. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, 
 Sergein ja Hermanin praasniekka
su 2.8. klo 10 hetkipalvelus

Juuka
la 30.5. klo 9 liturgia, jonka jälkeen toimi-
 tetaan lyhyitä muistopalveluksia hau-
 tausmaalla
su 21.6. klo 9 aamupalvelus ja 
 liturgia (klo 10)
su 19.7. klo 18 juhlavigilia
ma 20.7. klo 9.30 vedenpyhitys ja 
 liturgia, profeetta Eliaan juhla
su 26.7. klo 10 liturgia (Pyötikön 
 tsasounassa)
ke 5.8. klo 18 ehtoopalvelus (Vuokon 
 tsasounassa)
to 6.8. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia 
 (Vuokon tsasounassa), Kristuksen 
 kirkastumisen juhla
su 9.8. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia 
 (Paalasmaan tsasounassa), Herman 
 Alaskalaisen juhla
su 30.8. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

Valtimo
Kolminaisuuden kirkko
la 30.5. klo 18 juhlavigilia
su 31.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 Pyhän Kolminaisuuden päivä, 
 Helluntai

Nurmeksen ortodoksisen seurakun-
nan kristinoppileiri pidetään 4.-13.6. 
Sikrenvaaran leirikeskuksessa Enos-
sa. Vierailupäivä on tiistaina 9.6. Leiri-
läiset palautetaan vanhemmille perjantai-
na 12.6. ja päätösliturgia alkaa lauantai-
aamuna klo 9. Päätösliturgian kyydityk-
sestä vastaavat vanhemmat itse. Lisätieto-
ja saa kirkkoherralta, puh. 040-7458258.

Bomban tsasounassa 
17.6.-29.8. 

keskiviikkoisin ja lauantaisin 
ehtoopalvelus klo 17.

Muut arkipäivän palvelukset ilmoite-
taan paikallislehdissä ja seurakunnan 
kotisivuilla: 
http://sites.google.com/site/ortnurmes/

su 14.6. klo 9 aamupalvelus ja 
 liturgia (klo 10)
su 12.7. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
su 23.8. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

Elomäen tsaouna
ti 23.6. klo 17 juhlavigilia
ke 24.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 Johannes Kastajan syntymä
su 5.7. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
la 29.8. klo 10 liturgia, Johannes Kastajan 
 mestaus

Rautavaara
su 16.8. klo 10 liturgia
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Jumalanpalvelukset 
    Joensuun seurakunnassa

Jumalanpalvelukset 
    Taipaleen seurakunnassa

Joensuun pyhän 
Nikolaoksen kirkko
Säännölliset palvelukset lauantaina klo 
18(Vigilia) ja sunnuntaina klo 10  (Liturgia).

Helluntain palvelukset
30.5. klo 18 vigilia. Pyhän Kolminaisuu-
 den päivä.
31.5. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus, 
 jossa 7 polvirukousta. Kirkkokahvit.
 Kirkon perustamisen juhlapäivä.
1.6. klo 9 liturgia. Pyhän Hengen päivä.
7.-21.6. toimitetaan II papin tointa 
 hakeneitten koepalvelukset
 eli kolmena sunnuntaina peräkkäin.
23.-24.6. Johannes Kastajan juhlan 
 palvelukset ovat Honkavaaran
 tsasounassa Pyhäselässä.
29.6. klo 9 liturgia. Pietarin ja Paavalin 
 muistopäivä.
14.8. klo 18 vigilia. Neitsyt Marian 
 kuolinuneen nukkuminen.
15.8. klo 9 liturgia. Neitsyt Marian 
 kuolinuneen nukkuminen.
29.8. klo 10 liturgia. Johannes Kastajan 
 mestauspäivä.

Joensuun hautausmaan 
tsasouna
29.5. klo 18 parastasis. Vainajien yleinen 
 muistopäivä.
30.5. klo 9 liturgia. Palveluksen jälkeen 
 papit toimittavat haudoilla litanian.
1.7. klo 18 ehtoopalvelus ja litania.
8.7. klo 18 ehtoopalvelus ja litania.
15.7. klo 18 ehtoopalvelus ja litania.
22.7. klo 18 ehtoopalvelus ja litania.
29.7. klo 18 ehtoopalvelus ja litania.

Kontiolahden kirkko
21.6. klo 10 liturgia
15.8. klo 9 liturgia. Herran äidin 
 kuolinuneen nukkumisen muisto.

Enon tsasouna
7.6. klo 10 liturgia.
5.8. klo 18 vigilia. Kristuksen kirkastumi-
sen muisto.
6.8. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja litur-
gia. Tsasounan vuosijuhla,
6.9. klo 10 liturgia.

Honkavaaran tsasouna
1.6. klo 9 liturgia. II helluntaipäivä. Pyhän  
 Hengen päivä.
23.6. klo 18 vigilia. Johannes Kastajan 
 syntymäjuhla.
24.6. klo 9 liturgia, jonka jälkeen ristisaat-
 to ja vedenpyhitys.
29.8. klo 10 liturgia. Johannes Kastajan 
 mestauksen muisto.

Kiteen kirkko
30.5. klo 16.30 vainajien muistopalvelus 
 Täitimänniemen hautausmaalla. Se 
 sijaitsee Kitee-Rääkkylä-tien varressa 
 n. 20 km Kiteeltä.
30.5. klo 18 vigilia Kiteellä. Pyhän 
 Kolminaisuuden päivä.
31.5. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja litur-
 gia. Kirkon vuosijuhla
14.6. klo 10 liturgia.
26.7. klo 10 liturgia.
9.8. klo 10 liturgia.

Viinijärvi
14.6. klo 10 liturgia, kristinoppikoulun  
 päätös
25.6. klo 18 vigilia, praasniekka, Jumalan-
  synnyttäjän tihvinäläisen ikonin juhla
26.6. klo   9 liturgia, ristisaatto ja veden-
 pyhitys, praasniekka, kirkon vuosipäivä
5.7.   klo 10 liturgia
25.7. klo 18 vigilia 
2.8.   klo 10 liturgia
15.8. klo   9 liturgia, Neitsyt Marian 
 kuolonuneen nukkuminen, Uspenie
29.8. klo 18 vigilia
13.9. klo 10 liturgia
26.9. klo 18 vigilia

Outokumpu
31.5. klo 18 aamupalvelus ja vedenpyhi-
 tys, praasniekka
1.6.   klo   9 liturgia, praasniekka, Pyhän 
 Hengen päivä, kirkon vuosipäivä
20.6. klo 18 vigilia
12.7. klo 10 liturgia
1.8.   klo 18 vigilia
6.8.   klo   9 liturgia, Kristuksen kirkastu-
 minen
22.8. klo 18 vigilia
23.8. klo 10 liturgia
8.9.   klo   9 liturgia, Neitsyt Marian 
 syntymäjuhla
19.9. klo 18 vigilia
 
Polvijärvi
31.5. klo 10 liturgia, ehtoopalvelus ja 
 polvirukoukset, Helluntai, Pyhän 
 Kolminaisuuden päivä
23.6. klo 18 vigilia, praasniekka
24.6. klo   9  liturgia, praasniekka, Johannes 
 Kastajan syntymä, kirkon vuosipäivä
28.6. klo 10 liturgia 
26.7. klo 10 liturgia
14.8. klo 18 vigilia, Neitsyt Marian 
 kuolonuneen nukkuminen, Uspenie
30.8. klo 10 liturgia
14.9  klo   9 liturgia, Eläväksitekevän 
 ristin löytäminen ja ylentäminen
27.9. klo 10 liturgia

Sotkuma
24.5. klo 10 liturgia
7.6.   klo 10 liturgia
4.7.   klo 18 vigilia
19.7. klo 18 vigilia, praasniekka, pyhän 
 profeetta Eliaan päivä
20.7. klo   9 liturgia, ristisaatto, veden-
 pyhitys, praasniekka, p. profeetta Eliaan 
 päivä, tsasounan vuosipäivä
8.8.   klo 18 vigilia
16.8. klo 10 liturgia
5.9.   klo 18 vigilia
20.9. klo 10 liturgia

Liperi
21.6. klo 10 liturgia
11.7. klo 18 vigilia
19.7. klo 10 liturgia
5.8.   klo 18 vigilia, Kristuksen kirkastu-
 minen
9.8.   klo 10 liturgia
6.9.   klo 10 liturgia
7.9.   klo 18 vigilia, Neitsyt Marian 
 syntymäjuhla
13.9. klo 18 vigilia, Eläväksitekevän ristin 
 löytäminen ja ylentäminen

Säynelammen leirikeskus
6.6. klo 18 vigilia
11.6. klo 18 ehtoopalvelus, 
 kriparin nuotioilta
13.6. klo 18 vigilia
3.7. klo   9 liturgia, lastenleiri
30.8. klo 18 vedenpyhitys, kirkkovuoden 
 alku, Taipaleen tiistaiseuralaiset 

Jyrinkylä, Kirkkoniemi, 
ekumeeninen 
hiljentymispaikka
1.7.   klo 18 akatistos-palvelus
8.7.   klo 18     “               “
15.7. klo 18     “               “
22.7. klo 18     “               “
29.7. klo 18     “               “ 

Petravaaran rukoushuone 
(Tohmajärvi)
30.8. klo 10 liturgia.

Sonkajanrannan kirkko
28.6. klo 10 liturgia. Pyhäin Sergein ja 
 Hermanin juhlapäivä.
23.8. klo 10 liturgia

Hoilolan kirkko
2.8. klo 10 liturgia.

Heinävaaran tsasouna 
(Kiihtelysvaara)
15.8. klo 18 ehtoopalvelus. Tsasounan 
 vuosijuhla.
16.8. klo 10 liturgia ja pieni vedenpyhitys. 
 Kristuksen käsittätehdyn ikonin juhla. 
 Kirkkokahvit Seurojentalolla.
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Jumalanpalvelukset 
    Lieksan seurakunnassa

Honkavaaran tsasouna
1.6. klo 9 liturgia. II helluntaipäivä. Pyhän  
 Hengen päivä.
23.6. klo 18 vigilia. Johannes Kastajan 
 syntymäjuhla.
24.6. klo 9 liturgia, jonka jälkeen ristisaat-
 to ja vedenpyhitys.
29.8. klo 10 liturgia. Johannes Kastajan 
 mestauksen muisto.

Kiteen kirkko
30.5. klo 16.30 vainajien muistopalvelus 
 Täitimänniemen hautausmaalla. Se 
 sijaitsee Kitee-Rääkkylä-tien varressa 
 n. 20 km Kiteeltä.
30.5. klo 18 vigilia Kiteellä. Pyhän 
 Kolminaisuuden päivä.
31.5. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja litur-
 gia. Kirkon vuosijuhla
14.6. klo 10 liturgia.
26.7. klo 10 liturgia.
9.8. klo 10 liturgia.

Viinijärvi
14.6. klo 10 liturgia, kristinoppikoulun  
 päätös
25.6. klo 18 vigilia, praasniekka, Jumalan-
  synnyttäjän tihvinäläisen ikonin juhla
26.6. klo   9 liturgia, ristisaatto ja veden-
 pyhitys, praasniekka, kirkon vuosipäivä
5.7.   klo 10 liturgia
25.7. klo 18 vigilia 
2.8.   klo 10 liturgia
15.8. klo   9 liturgia, Neitsyt Marian 
 kuolonuneen nukkuminen, Uspenie
29.8. klo 18 vigilia
13.9. klo 10 liturgia
26.9. klo 18 vigilia

Outokumpu
31.5. klo 18 aamupalvelus ja vedenpyhi-
 tys, praasniekka
1.6.   klo   9 liturgia, praasniekka, Pyhän 
 Hengen päivä, kirkon vuosipäivä
20.6. klo 18 vigilia
12.7. klo 10 liturgia
1.8.   klo 18 vigilia
6.8.   klo   9 liturgia, Kristuksen kirkastu-
 minen
22.8. klo 18 vigilia
23.8. klo 10 liturgia
8.9.   klo   9 liturgia, Neitsyt Marian 
 syntymäjuhla
19.9. klo 18 vigilia
 
Polvijärvi
31.5. klo 10 liturgia, ehtoopalvelus ja 
 polvirukoukset, Helluntai, Pyhän 
 Kolminaisuuden päivä
23.6. klo 18 vigilia, praasniekka
24.6. klo   9  liturgia, praasniekka, Johannes 
 Kastajan syntymä, kirkon vuosipäivä
28.6. klo 10 liturgia 
26.7. klo 10 liturgia
14.8. klo 18 vigilia, Neitsyt Marian 
 kuolonuneen nukkuminen, Uspenie
30.8. klo 10 liturgia
14.9  klo   9 liturgia, Eläväksitekevän 
 ristin löytäminen ja ylentäminen
27.9. klo 10 liturgia

Sotkuma
24.5. klo 10 liturgia
7.6.   klo 10 liturgia
4.7.   klo 18 vigilia
19.7. klo 18 vigilia, praasniekka, pyhän 
 profeetta Eliaan päivä
20.7. klo   9 liturgia, ristisaatto, veden-
 pyhitys, praasniekka, p. profeetta Eliaan 
 päivä, tsasounan vuosipäivä
8.8.   klo 18 vigilia
16.8. klo 10 liturgia
5.9.   klo 18 vigilia
20.9. klo 10 liturgia

Liperi
21.6. klo 10 liturgia
11.7. klo 18 vigilia
19.7. klo 10 liturgia
5.8.   klo 18 vigilia, Kristuksen kirkastu-
 minen
9.8.   klo 10 liturgia
6.9.   klo 10 liturgia
7.9.   klo 18 vigilia, Neitsyt Marian 
 syntymäjuhla
13.9. klo 18 vigilia, Eläväksitekevän ristin 
 löytäminen ja ylentäminen

Säynelammen leirikeskus
6.6. klo 18 vigilia
11.6. klo 18 ehtoopalvelus, 
 kriparin nuotioilta
13.6. klo 18 vigilia
3.7. klo   9 liturgia, lastenleiri
30.8. klo 18 vedenpyhitys, kirkkovuoden 
 alku, Taipaleen tiistaiseuralaiset 

Jyrinkylä, Kirkkoniemi, 
ekumeeninen 
hiljentymispaikka
1.7.   klo 18 akatistos-palvelus
8.7.   klo 18     “               “
15.7. klo 18     “               “
22.7. klo 18     “               “
29.7. klo 18     “               “ 

Kesäaikana voi ohjelmaan tulla muutoksia. 
Palvelukset ja niiden ajankohdat ilmoite-
taan viikoittain Lieksan Lehdessä.

Lieksan kirkko
30.5. klo 18.00 vigilia
31.5. klo 10.00 liturgia
6.6. klo 18.00 vigilia
7.6. klo 10.00 liturgia
12.6. klo 18.00 vigilia
13.6. klo 10.00 liturgia (kriparin päätös)
14.6. klo 10.00 liturgia
21.6. klo 10.00 liturgia (matkapapisto)
24.6. klo 10.00 liturgia 
27.6. klo 18.00 vigilia
28.6. klo 10.00 liturgia
4.7. klo 18.00 vigilia
5.7. klo 10.00 liturgia
18.7. klo 17.00 vigilia  
 (Iljanpäivä / temppelijuhla)
19.7.   klo 10.00 vedenpyhitys ja liturgia 
 (Iljanpäivä / temppelijuhla)
1.8. klo 18.00 vigilia 

2.8. klo 10.00 liturgia 
9.8. klo 10.00 liturgia
22.8. klo 18.00 vigilia
23.8. klo 10.00 liturgia
29.8. klo 18.00 vigilia (matkapapisto)
30.8. klo 10.00 liturgia (matkapapisto
7.9. klo 18.00 vigilia (N.Marian syntymä)
8.9. klo 10.00 liturgia 
 (N.Marian syntymä)

Kirkkopuiston tsasouna
20.6. klo 18.00 vigilia (matkapapisto)
23.6. klo 18.00 vigilia 
5.8. klo 18.00 vigilia (temppelijuhla)
6.8. klo 10.00 vedenpyhitys ja liturgia 
 (temppelijuhla)

Viekin tsasouna
25.7. klo 18.00 vigilia
26.7. klo 10.00 liturgia

Viensuun Lontsinniemen 
tsasouna
11.7. klo 18.00 vigilia (temppelijuhla)
12.7. klo 10.00 vedenpyhitys, litania ja 
 liturgia (temppelijuhla)

Vuonisjärven tsasouna
15.8. klo 18.00 vigilia (temppelijuhla)
16.8. klo 10.00  vedenpyhitys ja liturgia
 (temppelijuhla)

Sarkkilan Kallioniemi
8.8. Klo 17.00 akatistos-rukouspalvelus

Petravaaran rukoushuone 
(Tohmajärvi)
30.8. klo 10 liturgia.

Sonkajanrannan kirkko
28.6. klo 10 liturgia. Pyhäin Sergein ja 
 Hermanin juhlapäivä.
23.8. klo 10 liturgia

Hoilolan kirkko
2.8. klo 10 liturgia.

Heinävaaran tsasouna 
(Kiihtelysvaara)
15.8. klo 18 ehtoopalvelus. Tsasounan 
 vuosijuhla.
16.8. klo 10 liturgia ja pieni vedenpyhitys. 
 Kristuksen käsittätehdyn ikonin juhla. 
 Kirkkokahvit Seurojentalolla.
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Jumalanpalvelukset 
    Ilomantsin seurakunnassa

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

Ehtoopalvelus Elian kirkossa klo 18.00
10.6, 23.6 ja 2.9
Akatistos Elian kirkossa klo 18.00
1.7, 16.7, 23.7, 30.7, 6.8

Helluntai
su 31.5. Kaksikielinen Liturgia 
 (slaavi-suomi) 
 klo 9.00 aamupalvelus (suomi) 
 (mahdollisuus aamupalveluksen aika-
 na osallistua synninkatumussakra-

 menttiin venäjäksi ja suomeksi) 
 klo 10.00 liturgia (slaavi-suomi) 
 klo 11.30 suuri ehtoopalvelus
 kirkkokahvit 

воскресенье  31.5 литургия на 
церковно-славянском и финском 
языках. 
 9.00  утреня (на  финском),  
 возможность исповедаться на 
 финском и   на русском языках.
 10.00  литургия 
 11.30 великая вечерня

su 7.6 Kaikkien pyhien sunnuntai 
 9.00 aamupalvelus
 10.00 liturgia, kirkkokahvit kirkossa

12.00 ristisaatto Parppeinvaaran tsasou-
 nalle jossa toimitetaan ehtoopalvelus. 
Tihvinäläisen Jumalansynnyttäjän 
ikonin juhla
pe 26.6. klo 9.00 liturgia
la  27.6. ei ehtoopalvelusta
su  28.6 . klo 9.00 aamupalvelus
 10.00 liturgia
su 12.7. Kristinoppikoulun päätösjuhla
 9.00 aamupalvelus
 10.00 liturgia
  - palveluksen jälkeen kahvit ja 
 todistusten jako kirkon pihalla
Iljan praasniekka
su 19.7. klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
 19.00 tsuajuilta kirkon pihalla
ma  20.7. klo 9.00 liturgia
 11.00 ristisaatto, pieni vedenpyhitys ja 
 muistopalvelus Kokonniemessä
 12.00 ruokailu
 13.00 päiväjuhla kirkon pihalla
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian 
kuolonuneen nukkuminen
la 15.8. klo 9.00 aamupalvelus 
 10.00 liturgia

Huhuksen tsasouna 
pe  24.7. klo 18.00 ehtoopalvelus 
pe 7.8. klo18.00 ehtoopalvelus
la 8.8. klo 9.00 liturgia

Hattuvaaran tsasouna
Petrun Praasniekka
la  27.6. klo 20.30 ehtoolliseen valmistavat 
 rukoukset (perheleirin yhteydessä)
su  28.6. klo 18.00 ehtoopalvelus
ma 29.6. klo 8.30 aamupalvelus, 
 vedenpyhitys
 10.00 liturgia, litania
la 22.8. klo 9.00 liturgia

Mutalahden tsasouna
pe 26.6. klo 18.00 ehtoopalvelus

Seurakunnan jumalanpalvelusilmoituk-
set ja mahdolliset muutokset normaalisti 
maanantain Pogostan Sanomissa.

la 1.8. klo 9.00 liturgia
pe 14.8. klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
Praasniekka
ma 7.9. klo 9.00 liturgia
ma 7.9. klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
ti 8.9. klo 8.30 aamupalvelus, vedenpyhi-
tys ja liturgia 

Sonkajan tsasouna
ma 1.6. Pyhän Hengen päivä
 9.00 Liturgia 
su 19.7. klo 8.00 liturgia (ristisaatto 
 Sonkaja-Ilomantsi)
pe 21.8. klo 18.00 ehtoopalvelus
Praasniekka 
su 13.9. klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
ma 14.9. klo 8.30 aamupalvelus, 
 vedenpyhitys ja liturgia 

Parppeinvaaran tsasouna
su 7.6  Kaikkien pyhien sunnuntai 
 12.00 ristisaatto p. Elian kirkosta 
 Parppeinvaaran tsasounalle jossa 
 toimitetaan ehtoopalvelus. 
 13.00 ehtoopalvelus tsasounalla
 13.30 kahvit Parppeinpirtillä
pe  17.7. klo 16.00 ehtoopalvelus
la  18.7. klo 9.00 liturgia
pe  31.7. klo 18.00 ehtoopalvelus

Möhkö
la 25.7 10.00 liturgia Ruajetuvalla

Seurakuntatalolla
joka keskiviikko klo 8.30 aamupalvelus, 
paitsi 8.7., 15.7. ja 22.7.
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Ilomantsi

Kun heinäkuisena keskiviikkopäivä-
nä kokoonnuimme Ilomantsin ortodok-
sisen Pyhän Elian kirkon eteen, en oi-
kein vielä tiennyt, mitä odottaa. Tiesin 
vain, että meidät - kaikkiaan 17 ilomant-
silaista ortodoksinuorta - vietäisiin lin-
ja-autolla Sikrenvaaran leirikeskukseen 
jonnekin Enon puolelle. Siellä meidän 
pitäisi sinnitellä kymmenen päivää yh-
dessä muiden, pääasiassa Joensuusta tu-
levien nuorten kanssa. Kristinoppileiri 
oli alkamassa.

Oli viileä, sateisin harmaa päivä. Lau-
kussa oli kaikki tarpeellinen ja jossakin 
myös moneen kertaan taiteltu, kulunut 
kriparipassi, johon olin kerännyt leimo-
ja kirkossa käymällä noin puolen vuo-
den ajan. Olin nimittäin kuullut kauhu-
tarinoita siitä, miten passinsa täyttämättä 
jättäneet joutuisivat siivoamaan vessoja. 
Ja sellaistahan minä en missään nimes-
sä halunnut tehdä. Olin kiltti tyttö, joka 
odotti kyllä pärjäävänsä leirillä, mutta 
jostain syystä ei tullut mieleenkään, että 
kriparilla voisi olla oikeasti hauskaa.

Muutaman kymmenen kilometrin 
ajomatkan ja jännitystä värisevien mi-
nuuttien jälkeen saavuimme perille lei-
rikeskukseen, jonka päärakennuksena 
toimi vanha kyläkoulu. Raahasimme ta-
varamme yläkertaan ja majoituimme yh-
teishuoneisiin, tytöt ja pojat erikseen. 
Jokainen sai oman kerrossänkypaikan, 
jolla nukkua. Tilat eivät olleet hulppeat 
mutta toimivat ja hyvät asua kymmenen 
päivän ajan.

Pienen alkujärkytyksen tarjosi kui-
tenkin se, ettemme saaneet käyttää sisä-
vessoja muuten kuin yöllä. Päivällä oli 
asioitava vanha kunnon ulkohuusseissa, 
joissa oli peräti neljä reikää vierekkäin. 
Vessareissuista tulikin myöhemmin eräi-
tä leirin kohokohtia, henkeviä juttutuoki-
oita ja hillittömiä juorusessioita kaverei-
den kanssa.

Muualta tulleisiin leirikavereihin ja 
ohjaajiin oli helppo tutustua erilaisten tu-

tustumisleikkien sekä muun yhteisen toi-
minnan ja rupattelun kautta. Päivittäiset 
pelisessiot ulkosalla, ryhmätehtävät ja 
kellarin kerhohuoneissa hengailu olivat-
kin lähes leirin parasta antia. Myös sau-
nassa käyminen yhdessä koko tyttöpo-
rukan kanssa sekä naku-uinnit järvessä 
painuivat lähtemättömästi mieleen. Lei-
ridiskossa taas jorattiin niin lennokkaas-
ti, että kolautimme yhden kaverin kans-
sa päät yhteen. Aamulla vaivasi armoton 
päänsärky.

Muihin ortodoksisiin nuoriin tutus-
tumisen ja hauskanpidon lisäksi leirin 
tarkoitus oli tietenkin myös perehdyttää 
meidät ortodoksisen uskon hienouksiin 
niin teorian kuin käytännönkin puolella. 
Oppitunneilla tulivat tutuksi Raamattu, 
Jeesuksen opetukset ja Pyhä Traditio eli 
kirkon ikivanha perinne. Etiikkaan, kirk-
kolauluun ja diakoniatyöhön taas tutus-
tuttiin asiaohjaajien vetämissä työpajois-
sa.

Jumalanpalvelukset kuuluivat leirin 
päiväohjelmaan kiinteästi, ja erityisen 
hauskoja olivat opetusmielessä suorite-
tut “valekaste”, “valehautajaiset” ja “va-
lehäät, joissa jokaisella oli oma, ennalta 
määrätty roolinsa. “Häiden” jälkeen vie-
tettiin tietenkin hääjuhlaa kakkuineen 
kaikkineen. Kaiken kaikkiaan opetustuo-
kiot olivat antoisia ja tarjosivat ajatelta-
vaa pidemmäksikin ajaksi.

Vaikka kymmenen päivää oli etukä-
teen ajatellen tuntunut pitkältä ajalta, ku-
lui se kriparilla yhdessä hujauksessa. Vii-
meisinä päivinä tunnelma oli haikea, sillä 
kukaan ei olisi halunnut lähteä leiriltä ja 
jättää taakseen huikeaa porukkaa ja mu-
kavia päiviä. Oppitunneilla vaihdeltiin 
yhteystietoja opetukseen keskittymisen 
sijaan ja muutoin yritettiin ottaa kaikki 
irti viimeisistä hauskoista hetkistä.
    Viimeisenä aamuna siivottiin leirikes-
kus ja heitettiin haikeat hyvästit. Sitten 
meidät pakattiin kahteen linja-autoon - 
ilomantsilaiset omaansa ja muut leiriläi-

set toiseen - ja ennen liikkeelle lähtöä en-
nätettiin vilkuttaa ja viittoa toisille vielä 
monen monta kertaa. Ja kun viimein pää-
sin kotiin, niin itkuhan siinä tuli. Kym-
menen päivän mahtava, kasvattava ja 
tunteita täysi kokemus oli ohi. Oli jo val-
miiksi ikävä uusia kavereita ja harmitti, 
kun he eivät tulisi kanssamme samaan 
päätösliturgiaan vaan viettäisivät
omaansa Joensuussa.
    Seuraavan päivän päätösliturgias-
sa itku vaihtui kuitenkin nauruksi ja lä-
heisten kanssa vietetyn juhlan riemuk-
si. Kokemuksena kristinoppileiri painui 
vahvasti mieleen, ja sen jäljet näkyvät 
vieläkin. Tuskin olisin sama ihminen, jos 
olisin jäänyt sitä kokemusta vaille. Niin 
paljon opin itsestäni niiden kymmenen 
päivän aikana, niin paljon leiri opetti. 
Mutta kenties kaikkein suurin vaikutus 
oli se, että se sitoi minut - kuten monen 
muunkin - lopullisesti mukaan seurakun-
nan toimintaan.
      Hanna Eskelinen

Petrun 
perheleiri

Ilomantsin Hattuvaarassa jär-
jestetään 27.-30.6.2009 kolmat-
ta kertaa Petrun perheleiri. Lei-
rin ohjelmaan kuuluu musiikki- 
ja käsityöpajat, uintia sään mu-
kaan, Petrun tsasounan praas-
niekkaan osallistuminen, leik-
kejä, pelejä ja mukavaa yhdes-
säoloa. Luvassa on myös mo-
nikansallisia kohtaamisia ja 
mm. pietarilaisten poikien teat-
teriesitys.

Tule tekemään kanssamme iki-
muistoinen leiri ja varaa paikka-
si perjantaina 12.6 klo 12 men-
nessä soittamalla numeroon 013-
881084, tai laita sähköpostia 
osoitteeseen: 
riikka.patrikainen(at)ort.fi. 
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje 
kotiin. Leiri maksaa aikuisilta 65 eu-
roa, lapsilta 33 euroa ja on alle 4-
vuotialle ilmainen. Hintaan sisältyy 
ruuat, majoitus ja ohjelma. Leirille 
voivat kouluikäiset osallistua myös 
ilman vanhempia.

Kriparin käyneen muistelmia:

Kymmenen kaunista päivää 
Sikrenvaarassa

Kesän koittaessa käynnistyvät taas kristinoppileirit ja ne ovat 
luonnollisesti uusi ja outokin asia monille leireille tulijoille. 
Hanna Eskelinen kertaa tässä omia kokemuksiaan leiriltä.
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Sanastot
tutuiksi

KESÄAJAN 
KIRKOLLISTA

SANASTOA

Kesäaikana kirkollinen toiminta saa 
talvesta poikkeavia uusia muotoja. Yh-
täältä toiminta hiipuu, koska papisto 
viettää lomia, mutta toisaalta se taas tu-
lee näkyvämmäksi. Kun sää ei kesällä 
edellytä pitäytymään pelkästään sisäti-
loihin, toimitetaan monia ristisaattoja, 
vietetään useita temppelijuhlia ja nii-
den yhteydessä toimitetaan vedenpy-
hityksiä. Sanalla sanoen kesäkausi on 
kirkossa eräässä mielessä juhlakausi 
siitä huolimatta, että kesäkuun lopulle 
osuu apostolien paasto ja elokuun al-
kuun Jumalanäidin paasto.

Ristisaatto tarkoittaa papiston ja 
kirkkokansan joko kirkon ympäri, kir-
kosta avoveden äärelle tai johonkin 
kauempana sijaitsevaan kirkolliseen 
kohteeseen kävellen taittamaa matkaa. 
Tunnusomaista ristisaatolle on nimen-
sä mukaisesti, että kulkijoiden edellä 
kannetaan lyhdyn valaisemaa ristiä ja 
ikoneja sekä mahdollisesti vielä kirk-
kolippuja. Mikäli ristisaatto on lyhyt, 
vain läheisen veden äärelle suoritet-
tu kulkue, sen kestäessä lauletaan toi-
mitettavaan vedenpyhitystoimitukseen 
kuuluvia veisuja. Jos taas ristisaatto 
suuntautuu kauemmas, sen aikana toi-
mitetaan taukoamatta rukouspalvelus-
ta. Ristisaattoja tehtiin säännöllisesti 
Karjalassa, mutta sotien seurauksena 
ne unohtuivat vuosikymmeniksi. Pe-
rinne elvytettiin 1970-luvun lopulla 
tekemällä ristisaatto Valamosta Lintu-
lan luostariin. Nyt se on jo vakiinnutta-
nut paikkansa heinäkuun alkuun ja sen 
esimerkkiä seuraten toimitetaan vuo-
sittain eripituisia ristisaattoja monissa 
seurakunnissa ympäri Suomea. Risti-
saatot keräävät aina mukaansa joukon 
kirkollisesti aktiivisia jäseniä ja juma-
lanpalvelusten lisäksi ristisaattoihin 
on liitetty myös hengellistä opetusta. 

Onpa ristisaattoja toimitettu myös ve-
neillä, polkupyörillä ja talvisaikaan 
suksillakin. 

Jokainen pyhäkkö, olipa se tšašouna 
eli rukoushuone tai kirkko, on omistet-
tu jonkun pyhän tapahtuman tai pyhän 
henkilön kunniaksi. Näin ollen jokai-
sella pyhäköllä on vuosittain vietettä-
vä juhlapäivä eli praasniekka. Venä-
jänkielestä johdettu praasniekka -sana 
merkitsee juuri juhlapäivää. Temppeli-
juhlan yhteydessä on pyhäkössä tapana 
toimittaa pieni vedenpyhitys joko aa-
mulla pyhäkössä ennen juhlaliturgiaa 
tai mahdollisesti avoimen veden äärel-
lä liturgian päätyttyä. Kirkossa, järvel-
lä, joella tai kaivolla eli juomakelpoi-
sen makean veden äärellä suoritettua 
toimitusta nimitetään veden pyhittämi-
seksi. Siinä rukoillaan Pyhää Henkeä 
armovoimallaan pyhittämään vesi pa-
rannusta tuottavaksi. Vedenpyhitys toi-
mitetaan kirkkovuoden kuluessa aina 
myös teofanian eli Kristuksen kasteen 
juhlassa sekä Kunniallisen ja eläväk-
sitekevän ristin esiintuomisen juhlana. 
Vedenpyhitys toimitetaan upottamalla 
papin käsiristi kolme kertaa veteen pa-
pin samalla laulaessa troparia: ”Pelasta 
Herra sinun kansasi…”.

Pyhäkköjen juhlapäivinä on tul-
lut tavaksi viettää palveluksen jälkeen 
seurakuntalaisten yhteistä juhlaa kirk-
kokahvien tai jopa lounaan ja ohjel-
mallisen juhlatilaisuuden muodossa. 
Joissain paikoin yhteistä juhlaa saate-
taan viettää jo vigiliapalveluksen pää-
tyttyä illalla. 

  Piispa Arseni  

1600-luvulle saakka Pyhäselkä 
oli vanhaa ortodoksista aluetta. 
Tuolloin Saarenkylällä sijaitsi or-
todoksinen tsasouna ja kalmisto. 
Perimätiedon mukaan luterilaiset 
sittemmin polttivat tsasounan ja 
ortodoksinen väestö muutti suu-
rin joukoin Venäjälle. Nyttemmin 
ympyrä sulkeutui, kun luterilai-
set yhdessä ortodoksien kanssa 
rakensivat uuden, ekumeniseen 
käyttöön tarkoitetun tsasounan 
Honkavaaralle.

Johannes Kastajan muistolle pyhite-
tyn Sinisen Tien tsasounan piirustukset 
on tehnyt pohjoiskarjalalainen arkkiteh-
ti Vilho Suonmaa. Tontin tarkoitukseen 
lahjoitti Perinnepiha Ky:n omistaja Tar-
ja Lehikoinen. Tsasouna tekee tunnetuk-

Pyhien Sergein ja Hermannin 
Veljeskunta ry ja Joensuun orto-
doksinen seurakunta järjestävät 
pyhiinvaelluksen maamme pohjoi-
simmille ortodoksialueille Nelli-
miin ja Sevettijärvelle sekä Norjan 
puolelle Neideniin. 

Matkalla osallistumme pyhittäjä Trifonin 
juhliin perjantaina 28.8. Nellimissä, lauan-

Pyhiinvaellus
PYHITTÄJÄ TRIFON
PETSAMOLAISEN
JUHLAAN 27.-31.8.2009

Pyhäköt
tutuiksi
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Syksyllä 1999 seuran johtokunta sai tie-
tää, että entisen Pälkjärven kirkon talviso-
dan päättymisestä lähtien kadoksissa ol-
leista kolmesta kynttiläkruunusta ainakin 
kaksi oli Pyhäselän kotiseutumuseon ul-
kovarastossa Hammaslahden asemalla. Ti-
lanne käytiin tarkastamassa paikan pääl-
lä ja todettiin, että vuonna 1899 arkkitehti 
J. Stenbäckiltä tilatuista kruunuista kak-
si pienintä riippui pahasti vaurioituneina 
ulkovajaan ripustetussa tangossa. Lisäksi 
kruunujen välissä maalattialla oli iso pah-
vilaatikko täynnä irrallisia kruunun osia. 
Tehtyjen tiedustelujen perusteella saatiin 
selville, että Nurmeksen kaupunginmuse-
on konservaattori Ari Väisänen voisi antaa 
arvion kruunujen mahdollisesta entisöi-
miskelpoisuudesta.

Ari Väisäsen kanssa tilanne käytiin 
katsastamassa Hammaslahdessa, ja tuon 
käynnin jälkeen hän antoi myönteisen arvi-
on entisöimismahdollisuudestaja alustavan 
kustannusarvion, joka päätyi noin 20000 
markkaan. Saadun selvityksen jälkeen joh-
tokunta päätti esittää vuosikokoukselle 
kruunujen kunnostamista edellyttäen, että 
saadaan riittävää taloudellista tukea hank-
keelle. Alustavasti suunniteltiin kruunujen 
sijoittamista Pyhäselän seurakunnan tiloi-
hin, sillä olihan Pyhäselkä yksi pälkjärve-
läisten virallisista sijoituskunnista sotien 
jälkeen. Varmistaakseen sijoitussuunnitel-
man pitäjä-seura hankki kirkkohallituk-
selta luvan kruunujen luovutuksesta Py-
häselän seurakunnalle. Seurakunnan taas 
puolestaan toivottiin osallistuvan hank-
keen rahoitukseen. Myös Karjalaisen Kult-
tuurin Edistämissäätiöltä päätettiin hakea 
avustusta kunnostuskustannuksiin.

Vuosikokouksessa 9.7.2000 johtokun-
ta sai valtuudet käytännön toimenpitei-
siin kruunujen entisöimiseksi. Karjalaisen 
Kulttuurin Edistämissäätiöltä ei avustusta 
saatu, mutta Pyhäselän seurakunta lahjoitti 
5 000 markkaa ja Pyhäselän Karjala-seu-

Honkavaaran tsasounan kynttiläkruunun tarina

si ortodoksista kulttuuria ja pitkää histo-
riaa alueella. Valtatien varressa se myös 
pysäyttää monen kulkijan katsomaan ohi 
kiitävästä maisemasta erottuvaa erikoi-
suutta.

Tsasounan rungon muodostavat Si-
periasta hankitut ikimännyt, joiden hal-
kaisija on 80-100 cm. Rukoushuoneen 
kattopaanut ovat Novgorodin lähellä kaa-
detuista haaparungoista ja lattia lehtikuu-
sesta. Rakennuksen pohjapinta-ala on 40 
neliömetriä. Heinäkuussa 2001 paikan 
päällä valetuista kolmesta kellosta paina-
vin painaa 65 kiloa ja pienin 13. 

Tsasouna on sittemmin ollut Ham-
maslahden tiistaiseuran hallinnoimana, 
mutta  on äskettäin se on siirtynyt Joen-
suun ortodoksisen seurakunnan hallin-
noimaksi pyhäköksi.

ra Karjalan Liiton arpojen myyntipalkki-
oistaan 310 markkaa. Seuranjäsenet Olavi 
Heinonen ja Lauri Immonen olivat olleet 
omatoimisesti aktiivisia ja hankkineet Pie-
lisensuu -säätiöltä kruunujen kunnostuk-
seen 5 000 markan apurahan, mistä lähe-
tettiin kiitoskirje säätiön edustajalle Heikki 
Suutelalle.

Syksyllä 2000 Ari Väisänen kävi nou-
tamassa kruunut irtonaisine osineen Ham-
maslahdesta Nurmekseen, jossa kunnostus-
työ tulisi tapahtumaan. Työn edetessä kävi 
kuitenkin ilmi, että kruunujen erilaisia osia 
puuttui kaikkiaan 53 kappaletta. Kun ei ol-
lut tietoa uusien vastaavien osien hankin-
tamahdollisuudesta tai luotettavista kus-
tannuksista, johtokunta päätti kunnostuttaa 
käytettävissä olleista osista vain yhden 
kruunun. Tämä päätös aiheutti puolestaan 
muutoksen myös sijoituspaikkaan. Nyt Py-
häselän seurakunta päätti sijoittaa kruunun 
Pyhäselän Honkavaaralle valmistumassa 
olleeseen ekumeeniseen tsasounaan.

Entisöintityö osoittautui ennakoitua 
huomattavasti työläämmäksi, joten yhden 
kruunun kustannukset nousivat jokseenkin 
samaan summaan kuin alkuperäinen arvio 
kahdesta kruunusta. Lopulliset rahalliset 
menot olivat 19 349 markkaa, joten lahjoi-
tusvaroilla kustannuksista katettiin 53 %ja 
seuran osuudeksi jäivät loput 47 %.

Keväällä 2001 kruunu kauniiksi enti-
söitynä oli valmis siirrettäväksi lopulliseen 
sijoituspaikkaansa. Kiitoksena pitäjäseu-
ran työlle Pyhäselän silloinen kirkkoherra, 
rovasti Ensio Larema, halusi pitäjäseuran 
jäsenten osallistuvan kruunun viralliseen 
paljastus- ja luovutustilaisuuteen, joka pi-
dettiin 8.8.2001 Honkavaaran tsasounassa 
runsaan kutsuvierasjoukon läsnä ollessa. 
Myös useat pitäjäseuran jäsenet osallistui-
vat tilaisuuteen.

Pitäjäseura puolestaan kiitti Ari Väisäs-
tä hyvin suoritetusta työstä luovuttamalla 
hänelle muistoksi seuran pöytästandaarin.

Jumalanäidin Konevitsalaisen ikonin 
ristisaatto Valamosta Lintulaan 9.7.2009
Hinta: 5 e/hlö + Valamosta ristisaatto lähtee Lintulaan kävellen tai linja-autol-
la tai laivaristisaattona (17 e/ hlö). Tärkeää on, että mainitset jo ilmoittautues-
sasi, miten haluat siirtyä Valamosta  Lintulaan.  

Ilmoittautumiset Joensuun ortodoksisen seurakunnan kansliaan 
p. 013 266 000 tai  Liisa Tuunaiselle p. 050 539 4932 

(sähköpostina: liisa.tuunainen@ort.fi).

Sinisen tien 
tsasouna

taina 29.8. Sevettijärvellä ja sunnuntaina 
30.8. pyhän Georgioksen kappelilla Nei-
denissä, Norjassa.
Matkareittimme: Joensuu - (tarvittaes-
sa Kuopio) - Kajaani - Rovaniemi - Iva-
lo - Nellim - Inari - Sevettijärvi - Neiden 
- Rovaniemi - Ranua - Kajaani - (tarvitta-
essa Kuopio) - Joensuu.
Matkan hinta on Joensuusta ja Kuopiosta 
330 euroa, Kajaanista 320 euroa ja Rova-
niemeltä 28.8. mukaan tulevilta 270 eu-
roa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset PSHV:n 
toimistolle 5.6.2009 mennessä 
puh. 013 - 316 856, pshv@ort.fi
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NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET    

Joensuun ort. 
seurakunnan 

nuorisotoimisto, 
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, 

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

e-mail: pasi.onatsu@ort.fi

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

KLIK!

Muista nettisivumme ja ilmoittaudu sähköpostilistalle!
Sieltä löydät aina tuoreimmat tiedot tapahtumista, ja lisäksi voit liittyä 
nuorisotoimiston sähköpostilistalle ilmoittamalla s-postiosoitteesi Pasille.

Nuorisotoimiston 
kuulumisia

Tämän lehden ilmestyessä kesän leiri-
kausi on juuri käynnistymässä. Se tar-
koittaa sitä, että kaikennäköiset valmis-
telut alkavat olla pikku hiljaa tehty ja 
tarvittavat koulutukset pidetty. 

Joten nyt kaikki pienet ja isommatkin 
leireille, siellä on mukavaa!

Terv. Pasi

Kesän lastenleirit
Kesällä on kaksi lastenleiriä, 

alle ja yli 10 vuotiaille. 
Leirien ajankohdat ovat 

seuraavat:

I lastenleiri 23.-26.6. 
(alle 10 v. leiri)

II lastenleiri 28.-31.7. 
(yli 10 v. leiri)

Molemmat leirit pidetään Sikrenvaaras-
sa, ja leireille mahtuu mukaan max 30 
lasta / leiri, joten ilmoittaudu heti! Lei-
rien hinta on 30 euroa / lapsi, sisaralen-
nus 5 euroa.

Oltiin mekin 
ONL:n 

Vuosijuhlilla!
ONL:n vuosijuhlille aurinkoi-
seen Lappeenrantaan matkasi 
Pohjois-Karjalasta neljän seu-
rakunnan yhteiskyyti. Lau-
antai-illan ristisaatto on juuri 
lähdössä liikkeelle kohti kirk-
koa.

Tämän kesän vaellus toteutetaan 1.-8.8.2009. Matka suuntau-
tuu Kilpisjärven suuntaan, eli vaeltamaan voi lähteä Kilpisjär-

Kerhojen kirkkosuunnistus
Opintovapaalla oleva seurakunnan diakoniatyöntekijä Eeva on järjestänyt opintoi-
hinsa liittyen monenlaista mukavaa ohjattua toimintaa perhekerholle. Yhtenä osana 
ohjelmaa oli kirkkosuunnistus, jossa tutustuimme ikoneihin ja kirkkokalustoon. Mu-
kana olivat myös päiväkerhon lapset.

Lappiin vaeltamaan!
veltä tai sitten matkasi voi suuntautua Ruotsin ja Norjan puolelle kolmen valtakunnan rajapyykin mai-
semiin. Matkan hinta on kohtuulliset 95 euroa, joka sisältää kyydit Joensuusta Kilpisjärven alueelle ja 
takaisin. JON ry:n nuorisojäsenet saavat hinnasta alennusta 20 euroa. Mukaan mahtuu 45 vaeltajaa, jo-
ten varaa paikkasi pian! Ilmoittautuminen nuorisotoimistoon Pasille viimeistään 9.7.2009.
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Ortodoksina
ajassa
 NUORET      LAPSET      NUORET      LAPSET      NUORET      LAPSET      

Tapahtuipa viime kesänä seu-
raavaa: tein juuri ennen Lapin 
vaellusta viimeisiä kalustontar-
kastuksia, kun Tukholmasta(!) 
vaellusreissuun ilmoittautuneet 
Emmi ja Ida tulivat tervehtimään 
minua. Mukana oli myös Em-
min äiti Kirsi, ja juttelimme sii-
nä porukalla monenlaista asiaa 
vaellukseen ja muuhunkin liit-
tyen. Keskustelun lopuksi Kirsi 
ehdotti, että keräisimme seura-
kunnasta porukan ja menisimme 
Tukholmaan seuraavana keväänä 
pääsiäisen viettoon. Siitä se sitten 
lähti…

Ilmoille heitetty idea muhi jonkin aikaa, 
ja kun kävi ilmi ettei kyseiselle matkalle 
olisi mitään periaatteellisia tai byrokraat-
tisia esteitä, asia alkoi pikkuhiljaa edetä. 
Tässä lehdessä olleiden parin ilmoituksen 
jälkeen kasaan saatiin 12 asiasta tosissaan 
kiinnostunutta ihmistä, ja käytännön asi-
oiden järjestely saattoi alkaa. Halusimme 
tehdä matkan järkevällä aikataululla siten, 
että pääsemme palveluksiin, mutta ehdim-
me myös katsella hieman ympärillemme. 

Näin ollen matkamme alkoi puolelta päi-
vin Suurena torstaina, jolloin osa porukasta 
hyppäsi autoihin ja osa junaan, ja tavoittee-
na oli olla ehjänä perillä Turun satamassa 
ennen laivan lähtöä. Tämä tavoite saavutet-
tiin hienosti, ja tässä vaiheessa pääsimme 
jo osallisiksi ruotsalaisesta huolenpidosta: 
Emmi ja Ida olivat tulleet meitä vastaan 
Turkuun, että varmasti osaamme oikeaan 
laivaan.

Perjantaiaamu valkeni aurinkoisen 
kauniina Tukholmassa, kun pääsimme jäl-
leen mereltä maankamaralle. Matkatavarat 
sijoitettiin Kirsin autoon, ja sen jälkeen en-
simmäinen tehtävä olikin hankkia kolmen 
päivän lippu paikallisiin julkisiin kulkuvä-
lineisiin, ja sitten saattoi Tukholman tutki-
minen alkaa todenteolla. Meillä oli hyvin 
aikaa perehtyä maisemiin ja kaupungin ih-
meisiin, ja mikä hienointa, saimme koko 
ajan vinkkejä ja tietoja paikallisilta oppail-
tamme. Iltapäivällä menimmekin sitten 
palveluksiin Ruotsin suomalaisen ortodok-
sisen seurakunnan kirkkoon. Täällä kantto-
ri Akin harjoittama laulutaitoinen osa ryh-
määmme pääsi sitten tositoimiin. Aki oli 
ollut yhteydessä jo aiemmin paikalliseen 
kanttoriin Jukkaan, ja näin ollen laulajil-
la oli tieto mitä lauletaan suomeksi ja mitä 

ruotsiksi.
Illalla siirryimme sitten majoituspaik-

koihimme, osa sukulaisiin, osa hotelliin ja 
suurin osa Tumbaan paikallisen seurakun-
nan tiloihin majoittumaan. 

Lauantai valkeni jälleen aurinkoisena, 
mikä tuntui tietysti hienolta kotoisiin pik-
kupakkasiin verrattuna. Saimme jälleen 
liikkua kaupungilla opastettuna. Nähtävää 
ja koettavaa riitti runsaasti, koska lähes 
kaikki paikalliset liikkeet, kahvilat yms. 
olivat auki pääsiäisestä huolimatta ja ih-
misiä oli liikkeellä ihan normaalin viikon-
lopun tapaan. Havaitsimme että ruotsissa 
pääsiäinen ei näy niin vahvasti katukuvas-
sa kuin meillä täällä kotona. Joka tapauk-
sessa tuliaiset saatiin hankittua ja kaikki 
olivat tyytyväisiä saatuaan nautittua lämpi-
mästä ja aurinkoisesta säästä.

Myöhään illalla menimme sitten Pää-
siäisyön palvelukseen. Palveluksen päät-
teeksi lahjoitimme seurakunnalle ikonin ja 
joensuulaista kirkkomusiikkia äänilevyjen 
muodossa, kanttori Jukka sai myös henki-
lökohtaisen äänilevylahjan ja samalla lah-
joitimme myös Kirsille perheineen ikonin 
kiitokseksi matkan järjestelyistä ja huolen-
pidosta. Kuten meillä täällä kotonakin, yö 
päättyi juhlaruokailuun aamun jo sarasta-
essa. Väsyneet mutta onnelliset matkalaiset 
vetäytyivät muutamaksi tunniksi levolle, ja 
sunnuntaina kaikilla oli jälleen mahdolli-
suus liikkua kaupungilla omaan tahtiinsa. 
Saimme tutustua vanhaan kaupunkiin, ja 
tietysti kuninkaanlinnakin piti käydä kat-
sastamassa, tosin vain pihalta. Yön pitkä 
palvelus painoi vielä hieman jaloissa, enkä 
malttanut olla kysymättä yhdeltä linnan 
vartiosotilaalta, miten pitkät vuorot heil-
lä on. Sotilas kertoi vartiovuoron kestävän 
kaksi tuntia kerrallaan, ja vuoroja on kol-
me päivässä. Joten kyllä heilläkin sitä sei-
somista riittää.

Sunnuntai-iltana ryhmämme kokoon-
tui jälleen satamaan jättämään jäähyväiset 
Idalle, Emmille ja Kirsille. Nousimme lai-
vaan, ja kotimatka saattoi alkaa. Maanan-
taiaamuna olimme jälleen Turussa, ja pa-
luumatka koteihin jatkui autoilla ja junilla. 
Kun illalla sain vielä viestit että kaikki oli-
vat päässeet ehjänä perille, saattoi muisto-
rikkaan matkan todeta olevan onnellisesti 
ohi.

Kiitos vielä kerran kaikille reissussa ol-
leille! 

   Pasi Onatsu

Isä Sergius Colliander toimitti pääsiäisen palvelukset.

Pääsiäinen Tukholmassa



18 Ortodoksinen Seurakuntaviesti 3/2009

Lieksa

Lauantai 28.3. oli Lieksassa merkittävä 
päivä kun kultaajamestari Raimo Snellaman 
kisällinsä Mikon kanssa toivat restauroidut 
kuninkaanovet Helsingistä ja asensivat ne 
paikoilleen. Sunnuntaina 29.3. liturgian yh-
teydessä kuninkaanovet siunattiin käyttöön-
sä. Liturgian lopussa kukitettiin ikonimaala-
rit sekä kultaajamestari ja assistentti. Seura-
kuntasalilla oli tapahtuman kunniaksi kah-
vitus. Petteri Saveljev soitti muutaman kap-
paleen ja Raimo Snellman kertoi kullasta ja 
sen käytöstä sekä kuninkaanovien eri työ-
vaiheista. Ikonimaalareista käytti oman pu-
heenvuoronsa Siiri Oravalahti.
Kuva: Kauko Pussinen 

Palmusunnun-
taina lapset vir-
poivat Lieksas-
sa kirkkokansaa 
ennen liturgian 
alkua.
Kuvat: Marjatta 
Riissanen

Lapset virpoivat kirkkokansaa

Kirkkaan viikon torstaina toimitettiin pyhän profeetta Eliaan kirkossa
koululaisille tarkoitettu pääsiäispalvelus. Liturgian toimittivat isä Kosti
Heikkinen, isä Leevi Saatsi ja ONL:n järjestösihteeri, isä Tuomas Järvelin
Joensuusta. Liturgian päätteeksi oli ristisaatto kirkon ympäri ja
viereisellä koululla oli ruokailu. Sitten kokoonnuttiin srk-salille, jossa
oli tarjolla mehua, pashaa ja kulitsaa sekä aikuisille kahvit. Rehtori Matti
Päiväpuro laulatti kaksi yhteislaulua ja isä Tuomas kertoi ONL:n
toiminnasta. Lähtiessä jokainen sai suklaamunan.

Lieksalaisten ikoni-
maalareiden talkootyö-
nä tekemä uusi altta-
ri-ikoni Kristus Kaikki-
valtias siunattiin maa-
liskuisena sunnuntai-
na liturgian yhteydessä 
käyttötarkoitukseensa ja 
seuraavana maanantaina 
talkoovoimin asetettiin
paikoilleen.
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Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettu

Olkaa 
iäti 
muistetut

Joensuu
Nikolai Votkin, Joensuu
Mauri Pajarinen, Joensuu
Raisa Kinnunen, Joensuu
Erkki Palviainen, Joensuu
Heimo Juhani Karhapää, Joensuu
Martta Päivinen, Rääkkylä
Esko Hartikainen, Joensuu
Leo Altti Kenonen, Tohmajärvi
Aino Manner, Tohmajärvi
Aleksanteri Mitrunen, Joensuu
Jeskanen Leo Aimo, Tohmajärvi 
Ratinen Lyyli, Tuupovaara

Lieksa
Paavo Johannes Kareinen
Aleksanteri Mitrunen

Nurmes
Naakka Jouni, Juuka
Kukkonen Aino, Juuka
Kanervo Maria, Valtimo
Näivö Lauri, Nurmes

Taipale
Pentti Hirvonen, Outokumpu

  Joensuu
Aatu Onni Piiroinen, Eno
Peetu Eemeli Piiroinen, Eno
Maiju Tuulia Hirvonen, Hammaslahti
Jenni Maria Hirvonen, Hammaslahti
Ville Matias Juvonen, Lehmo
Matias Eetu Kalevi Nevalainen, Tuupovaara
Ilmari Nikolai Volotinen, Kontiolahti
Weeti Alenius, Joensuu
Nea Janica Jounintytär Mäkkeli, Kontiolahti
  Lieksa
Alisa Sofia Homanen
  Nurmes
Pehkonen Aatu Johannes, Valtimo
  Taipale
Eetu Otto Johannes Juurela, Outokumpu
Saima Maria Ruotsalainen, Outokumpu
Saara Ella Maria Karttunen, Liperi
Denice Disa-Dora Fiona Kuosmanen, Liperi
Mitri Konstantin Ivan Pussinen
 Aune Rugojeva, LiperiKesän 2009 lieksalaisten kristin-

oppikoulu pidetään Joensuun seurakun-
nan leirikeskuksessa Enon Sikrenvaaras-
sa 3.6.-13.6. Lieksalaiset nuoret pääsevät 
menemään ja tulemaan leirille nurmeslais-
ten kyydissä. Lähtö Lieksan kirkon edestä 
keskiviikkoaamuna 3.6., kellonaika ilmoi-
tetaan myöhemmin.  Paluusta sovitaan lei-
rillä. Oman seurakunnan kristinoppikoulu-
laisten päätösliturgia on Lieksan kirkossa 
lauantaina 13.6. klo 10.00, minkä jälkeen 
kahvitilaisuus seurakuntasalilla.

Viensuun Lontsinniemen 
Konevitsan Jumalanäidin ikonin 
tsasounan praasniekka 11.-12. 7.
Lauantaina 11.7. vigilia klo 18.00. Sunnun-
taina 12.7. klo 10.00 tsasounalta ristisaatto 
rantaan, missä pieni vedenpyhitys. Tulo-
matkalla litania vanhan kalmiston muisto-
merkillä, minkä jälkeen liturgia tsasounas-
sa. Jumalanpalveluksen jälkeen, noin klo 
12.00 pieni juhlahetki tarjoilun kera Kuu-
senjuuren ikiaikaisessa hirsipirtissä.

Lieksan profeetta Elian kirkon
praasniekka 18.7.-19.7.
Lauantaina 18.7. klo 17.00 vigilia, minkä 
jälkeen veneristisaatto Rantakalliolle, jos-
sa yhteinen iltahetki. Sunnuntaina 19.7. 
klo 10.00 pieni vedenpyhitys ja liturgia 
kirkossa sekä kahvihetki seurakuntasalil-
la.

Kirkkopuiston Kristuksen 
kirkastumisen tsasounan 
praasniekka 5.-6.8.
Lauantaina 5.8. klo 18.00 vigilia ja sen jäl-
keen nyyttikesti-piknit tsasounan pihalla.
Sunnuntaina 6.8. klo 10.00 pieni vedenpy-
hitys tsasounan rannassa ja liturgia tsasou-
nassa.

Vuonisjärven Jumalanäidin 
kuolonuneen nukkumisen 
tsasounan praasniekka 15.-16.8. 
Lauantaina 15.8. klo 18.00 vigilia. Sun-
nuntaina 16.8. klo 10.00 pieni vedenpy-
hitys ja liturgia sekä päätteeksi kahvihetki 
tsasounan pihapiirissä.

Lieksan hautausmaa 
Lieksa – Pielisjärviseuran ja seurakunnan 
yhteinen hautausmaahan tutustumiskäve-
ly-tapahtuma   ortodoksisella hautausmaal-
la tiistaina 18.8. klo 18.00. Oppaana pai-
kallistutkija Jouko Martiskainen ja opettaja 
Terttu Heiskanen – Timonen. Tapahtuman 
yhteydessä toimitetaan panihida.

Lasten ja lapsiperheiden talli-
tapahtuma Ahaa – ratsastus-
koululla Sarkkilan Kallio-
niemessä  
lauantaina 8.8., alkaen klo 13.00. Ohjel-
massa mm. pieni vedenpyhitys ja eläinten 
pyhitetyllä vedellä siunaaminen, hevosiin 
tutustumista ja mahdollisuus kokeilla rat-
sastusta, hevoskärryajelua, päiväkahvit ja 
makkaranpaistoa. Tapahtuma päättyy klo 
17.00 alkavaan akatistos-rukouspalveluk-
seen luomakunnan puolesta. Tapahtuma 
on maksuton. Ilmoittautuminen seurakun-
nan toimistoon tiistaihin 28.7. mennessä, 
puh. 013 – 521302.
  

Tapahtumia 
LIEKSAN

seurakunnassa

Yhteiskonsertti 
kahdessa kirkossa

Ristinkumartamisen sunnuntaina Lieksan ja 
Nurmeksen kirkkokuorolaisten yhteiskuoro piti 
sävelhartauden molempien seurakuntien kir-
koissa. Lieksan pyhän profeetta Eliaan kirk-
koon kokoontui reilu 30 henkilöä kuuntelemaan 
mm.paastonajan veisuista koostunutta konsert-
tia. Konsertin puolivälissä TM, kanttori Maria 
Verikov piti puheen. Konsertin lopussa isä Kosti 
Heikkinen kiitti kuoroa esityksestä ja kukitti so-
listit sekä kuoronjohtajat. Seurakunta tarjosi ilta-
palaa seurakuntasalilla. Kanttori Mauri Mahla-
vuori kiitti kuorolaisia yhteistyöstä, joka toivot-
tavasti vielä jatkuu.
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Pyhä kosketti, puhutteli

Hauras, kalpea, rakastettu paimenemme isä Paavali
näki hailakoilla silmillään meitä kauemmaksi, tuolle puolen.

Hänestä levisi ympärille valo, pyhä hyvyys. 

Kerrottiin; hän väsymättä valvoi, rukoili,
paastosi, teki kaikkensa johtaakseen laumansa Jumalan eteen

todellisen avun luo.

Piispallisen liturgian aikana harmaa tsasouna valostui.
Avoimen akkunan takana kalahteli karjan kello.

Suvinen niitty loimusi tulessa.
Päiden päällä korkeuksissa helisi tauoton laulu.

Rukouksen hyvänhajuinen tuoksu kohosi taivaisiin.
Kuinka voisin unohtaa tuon hetken?

Valkeassa asussaan paimenemme oli kuin pyhimys,
todellinen Jumalan lähetti. Yht´äkkiä aloin näkyjä nähdä.
Olin kuin pakeneva Jaakob Kuivajärven kylän Beetelissä.

Vierelläni rukoilivat runoniekat, starinan sanojat,
itse Domna, Karhusen Moarie, Sulkamoniemen Outi, Vasili ja Toarie-täti;

Nikolait, Miikkulat, Miinat:
kuulut karhun kaatajat, veren salpaajat, taikojen taitajat;

kalevalaisen maailman mahtimiehet.

Valaistuin, ilostuin, Pyhä kosketti, puhutteli:
- Tämän maallisen menon keskellä voit löytää poloinen 

vielä jotain parempaa, jalompaa, kauniimpaa, sanoin selittämätöntä,
mitä sinun tulisi ainoastaan tavoitella.

     Veikko Huotarinen

Ortodoksinen 
kirjakauppa 

FILOKALIA
Kauppakatu 23 a, 

80100 Joensuu
Puh. ja fax: 013-285900

filokalia@elisanet.fi
www.filokalia.fi

Avoinna: 
ma-pe 10–17

Ortodoksista kirjallisuutta,
Kirkkomusiikkia,

Ikonimaalaustarvikkeita
Ikoneita, Kortteja, Lahjatavaraa,

Ja paljon muuta...

Tervetuloa 
tutustumaan 

tuotteisiimme!

Jyrin 
Kirkkoniemen 
ekumeenisella 

hiljentymispaikalla 
Akatistos-palvelus 

keskiviikkoisin klo 18.00 
heinäkuun ajan. 

Tervetuloa mukaan!


