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Päätoimittajan
kynästä

Joensuun ortodoksinen seurakunta

Lieksan ortodoksinen seurakunta

Taipaleen ortodoksinen seurakunta

Asiaa seurakuntaan...

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta

Virasto avoinna: ma-pe klo 9-15
Osoite: Kirkkokatu 32,  80100 Joensuu
Puh: (013) 266 000, Fax: (013) 266 0044
Email: joensuu@ort.fi
Kirkkoherra:  Iivo Suvanto, p.(013) 266 0011, 0500 671 874
Email: iivo.suvanto@ort.fi
Toinen pappi:  Mikko Sidoroff, puh. (013) 266 0012, 
050 521 0920, Email: mikko.sidoroff@ort.fi
Pastori: Tuomas Järvelin, puh. (013) 266 0012, 050-3475 605, 
Email: tuomas.jarvelin@ort.fi
Diakoniatyöntekijä: Eeva Timonen, p. (013) 266 0014 ja 050-
5394932, Email: eeva.timonen@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 Aleksi Suikkanen, Marita Penttinen, p.(013) 266 0015,  
050 439 1883, Email: marita.penttinen@ort.fi, 
Seurakuntamestari: puh. 050 587 5066
Päiväkoti Pääsky: puh. (013) 220 460 
Email: paivakoti.paasky@ort.fi

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

Virasto avoinna: ti klo 9-12 ja to 10-13
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

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

Virasto avoinna: ma-ke klo 9-12
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
Kanttori: Kaisu Potkonen, puh. 050-536 7424
Email: kaisu.potkonen@pp.inet.fi

Virasto avoinna ma, ke ja pe 9 - 13.
Osoite: Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi 
Puh: 013 881 084  
Email: ilomantsi@ort.fi  
Kirkkoherra:  Ioannis Lampropoulos, 050 357 367 5
Email: ioannis.lampropoulos@ort.fi
Kanttori: Riikka Patrikainen, puh. 050 46 45 281,
Email: riikka.patrikainen@ort.fi 
sijaisena Darja Potkonen, puh. 050 347 3493
Internet: http://www.ort.fi/ilomantsi 
 

Alasajoa

Ortodoksisessa uskossa keskeinen asia on Jumalan kiittäminen ja 
ylistäminen.  Jumalanpalveluksen alkusiunauksessa kiitetään Juma-
laa ja loppusiunauksessa vedotaan Hänen hyvyyteensä, armollisuu-
teensa ja ihmisrakkauteensa.

Viime aikoina maailmalta tulleet järkyttävät uutiset asettavat 
vaakalaudalle monen ihmisen uskon Jumalan rakkauteen, jopa ole-
massaoloon. On vaikea ymmärtää, miten joku hyvä ja rakastava voi 
sallia kymmenientuhansien ihmisten äkillisen kuoleman.

Tämä luomakunta ei kuitenkaan ole Jumalan valtakunta, jossa 
Hänen tahtonsa täydellisesti toteutuu, vaan ihmisen lankeemuksen 
vuoksi kapinallinen ja langennut. Me tämän päivän ihmiset emme 
ole vastuussa ensimmäisten ihmisten lankeemuksesta, mutta me 
kannamme sen seurauksia itsessämme. Keskeisin seuraus on kuo-
levaisuus.  Erään rukoustekstin mukaan olemme kuolevaisia siksi, 
että meissä oleva lankeemus ei olisi ikuinen.

Samaan aikaan, kun tuhansien ihmisten tiedettiin kuolleen, kym-
meniätuhansia oli kateissa ja elossa olevat odottivat pelastajia, kan-
noimme huolta omasta turvallisuudestamme – jopa hysteriaan asti. 
Joditabletit loppuivat apteekeista ja internetissä tarjottiin myyntiin 
kiskurihintaisia tabletteja. Toisen hädällä rahastetaan röyhkeästi il-
man tunnontuskia. Ei voi myöskään välttyä vaikutelmalta, että jot-
kut tunsivat Japanin onnettomuuden vuoksi jonkinlaista oikeassa 
olemisen iloa ja yrittivät repiä siitä irti kaiken poliittisen hyödyn.

 Ydinvoimaa toki saa vastustaa ja sen riskejä pitää selvittää, jul-
kistaa ja tietenkin myös minimoida. Mutta jos ajamme ydinvoiman 
alas, millä korvaamme sen? Nopeimmin sen voi korvata fossiilisil-
la polttoaineilla. Ne kuitenkin tuottavat kasvihuonekaasuja ja vesi-
voima taas vaatisi tekoaltaita. Biovoimaa saisi metsistä, mutta saa-
ko tarpeeksi? Seurauksena olisi myös melkoinen rekkaralli metsistä 
voimaloihin. Entä tuulivoima? Erään lähteen mukaan yhtä ydinre-
aktoria korvaamaan tarvittaisiin tuhat kuusisataa yli satametristä 
myllyä, siis silloin kun tuulee. Aurinkopaneelit tuottavat auringon-
paisteessa, jota täällä pohjoisessa ei talvella juurikaan ole.

Voisimmehan me tietysti korvata menetyksen säästämällä. Jos 
aiomme vähentää kulutustamme ydinvoimaloiden tuotannon ver-
ran, se merkitsisi ennennäkemätöntä elinkeinorakenteen murros-
ta.   Asumisen, liikkumisen ja yleensäkin kaikkien tuotteiden hin-
nat nousisivat.  Suomi lakkaisi olemasta moderni teollisuusvaltio ja 
kansalaisten elintaso laskisi. Kyseessä ei olisi vähäinen elämänta-
pojen muutos vaan todellinen murros. Kristilliseen elämänäkemyk-
seen kuuluu toki askeettisuus, vähään tyytyminen. Hintojen nousu 
osuisi kuitenkin kipeimmin kaikkein köyhimpiin. Voimme ajaa ai-
neellisuuteen perustuvaa elämäntapaamme alas, siihenhän paasto-
kin meidät ohjaa, ja onhan tämä downshifting myös muoti-ilmiö. It-
sestäänselvyyksinä pitämistämme asioista tulisi harvojen saatavilla 
olevia ylellisyystuotteita. Jos olemme siihen valmiit, voidaan ydin-
voimalat ajaa alas. Demokratiassa kansa päättää. On vaikea uskoa, 
että kansan enemmistö päättäisi palata vuosikymmenten takaiseen 
elintasoon.

Maapallon kaltevuus on muuttunut ja pyörintänopeus kiihtynyt. 
Silti pääsiäinen on jälleen tulossa. Kaiken järkytyksen ja surun kes-
kellä kuulemme sanoman: ”Kristus nousi kuolleista!”

     isä Iivo Suvanto
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Palmusunnuntaita edeltävä päivä on La-
saruksen lauantai, jolloin pysähdymme 
kuulemaan evankeliumitekstin Jeesuksen 
ystävästä Lasaruksesta ja hänen kuolleis-
ta herättämisestään (Joh. 11:9-44).

Suuren paaston alkujakson, aina ris-
tin kumartamisen sunnuntaihin saakka, 
keskitymme itseemme ja taistelemaan 
omia syntejämme vastaan. Loppujakson, 
aina Lasaruksen lauantaihin ja pääsiäi-
seen saakka, paaston tehtävänä on tuoda 
meitä ylösnousemuksen osallisuuteen.

Evankeliumiteksti kertoo, että La-
saruksen sairastuttua Martta ja Maria, 
hänen sisarensa, lähettivät Jeesukselle 
viestin tilanteen vakavuudesta. Jeesus 
ei kuitenkaan kiirehtinyt ystävänsä luo, 
vaan totesi: ”Ei tämä tauti ole kuolemak-
si vaan Jumalan kunniaksi: se tuo julki 
Jumalan Pojan kirkkauden.” (Joh. 11:4)

Kun Jeesus saapui Betaniaan, Lasa-
rus oli haudassa jo neljättä päivää. Mart-
ta ja Maria sekä heidän läheisensä olivat 
murheissaan ja ärtyneitä, ettei Jeesus ol-
lut saapunut ajoissa. Jeesus esittää Mar-
talle haastavan kysymyksen: ”Minä olen 
ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo mi-
nuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä 
yksikään, joka elää ja uskoo minuun, iki-
nä kuole. Uskotko tämän?” (Joh. 11:25-
26) Toisin kuin Martan tavoin helposti 
luulemme, ylösnousemus ei ole kaukai-

Arkkipiispan
tervehdys

nen asia, vaan se on läsnä kaikkialla kuo-
leman valtakuntaa lukuun ottamatta.

Mennessään Lasaruksen haudalle 
Jeesus Kristus itki ystävänsä poismenoa. 
Järkyttyneenä hän käski ottaa hautaluo-
lan suulta kiven pois ja kiitettyään Isää 
hän huusi Lasarukselle: ”Lasarus, tule 
ulos!” (Joh. 11:43)

Herättämällä Lasaruksen Kristus va-
lotti ennakolta oman ristinsä ja ylösnou-
semuksensa salaisuutta. Hänen kutsunsa 
Lasarukselle on myös kutsu meille tulla 
ulos omasta syntisyyden haudasta ja val-
mistautua tulemaan osaksi Jumalan val-
takunnan elämää. Nostamalla Lasaruk-
sen ulos kuolemasta hän vahvisti uskoa 
omaansa ja meidän kaikkien ylösnouse-
miseen.

Lasaruksen, Martan ja Marian ruko-
uksien tähden, tee meidät, oi Elämän Ju-
mala, arvollisiksi näkemään sinun ylös-
nousemuksesi riemullinen juhla.

Siunaten

Karjalan ja koko Suomen 
arkkipiispa Leo 

Kuolemasta 
ylösnousemukseen

Seurakuntien 
valtuustot 
valitaan 
syksyllä

• Seurakunnanvaltuusto on seu-
rakunnan ylin päättävä elin. Val-
tuuston jäseniä ovat kirkkoherra 
ja vaaleilla neljäksi kalenterivuo-
deksi valitut jäsenet.
• Seurakunnanvaltuuston vaalit 
toimitetaan seurakunnissa mar-
raskuussa 2011.
• Valtuuston tehtävänä on mm. 
päättää seurakunnan varojen ja 
omaisuuden hallinnoimisesta ja 
käytöstä.
• Valtuusto valitsee myös seura-
kunnanneuvoston sekä seura-
kunnan papit, diakonit ja kantto-
rit. 
• Äänioikeutettuja vaalissa ovat 
seurakunnan jäsenet, jotka ovat 
ennen vaaleja täyttäneet 18 
vuotta.
• Äänioikeutta käytetään vuo-
den 2011 seurakunnanvaltuus-
ton vaalissa siinä seurakunnas-
sa, jossa äänioikeutettu on mer-
kitty seurakunnan jäseneksi vii-
meistään 31.8.2011.
• Vaalikelpoinen seurakunnan 
luottamustoimeen on ortodoksi-
sesta kristillisestä vakaumukses-
ta tunnettu äänioikeutettu seura-
kunnan jäsen, joka ei ole vajaa-
valtainen. 
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Nikolai Vasilenko on aloit-
tanut työelämävalmennuk-
sen Joensuun seurakunnassa 
syyskuussa. Tämä työelä-
män valmennusaika on si-
sältänyt useisiin erilaisiin 
työtehtäviin perehtymistä. 
Hän aloitti tekemällä erilai-
sia aputöitä. Syksyllä hän 
siivosi lehtiä maasta, leikka-
si pensaita ja laittoi ne val-
miiksi talvea varten. Hän 
korjasi myös kalusteita seu-
rakuntasalissa.

Kerran häntä pyydettiin puhdistamaan 
vanhoja kynttilänjalkoja. Nikolai otti vas-
tuullisesti tämän työn eikä vain poistanut 
vahaa, vaan myös korjasi esineet. Kyntti-
länjalat ja muut esineet ovat olleet käytössä 
kymmeniä vuosia. Osa niistä oli deformoi-
tu (ehkä ne olivat pudonneet lattialle) ja ne 
piti korjata, mm. juottamalla ja hitsaamal-
la. Nikolailla ei ole ollut aikaisemmin ko-
kemusta tällaisesta vaikeasta työstä ja hän 
oppi paljon uutta tehdessään korjaustöi-

tä kirkossa. Hän käytti omia tekniikoita ja 
jopa keksi työkalut. Korjauspajaksi tuli Ni-
kolain autotalli ja siellä hän on tehnyt vai-
keimmat työt.

Perusteellista kunnostusta
Nikolai ehdotti, että suurin osa kynttilän-
jaloista pitäisi rekonstruoida. Sitä varten 

Pelmennejä tekemään! Nikolai Vasilenko opastaa pelmenien 
valmistuksessa. Päivämäärä on vielä avoin, seuraa viikottan ilmestyviä kirkolli-
sia ilmoituksia tai ole puhelinyhteydessä Joensuun ort. seurakuntaan

Nikolai kaunistaa
kirkkoa taitavasti

Joensuu

jouduttiin kynttilänjalan sisällä olevasta 
tukijalasta tekemään 10 cm pitempi, joten 
lautanen, jossa kynttilät ovat, piti kiinnittää 
pultin avulla. Sitä varten lautasiin oli tehtä-
vä reiät. Työssään Nikolai sai apua Timol-
ta, joka teki hitsaustyöt. Hän myös teki tu-
kijalasta pidemmän ja teki lautasiin reiät. 
Timo hankki tarvittavat työkalut erikois-
liikkeistä. Nikolai sai apua myös taitelija 
Oleg Tchumakilta Liperistä. Oleg maala-
si uudelleen kuvat valkoisella kynttilänjal-
koihin. Ilman hänen taitoaan olisi mahdo-
tonta palauttaa esineille niin hyvin niiden 
entinen ulkonäkö.

Korjaus- ja puhdistustyöt jatkuvat vie-
lä. Nikolai työelämänvalmennuspäättyy 
huhtikuussa. Se on ollut hyödyllistä aikaa 
sekä seurakunnalle että Nikolaille. Tämän 
seurakuntaan järjestyneen työelämäval-
mennuksen ansiosta hänelle on avautunut 
uusi mahdollisuusja hän on saanut uuden 
ammattimaisen taidon.

Kuten kuvasta näkyy, ajan patinoi-
mat esineet kirkastuvat Nikolain 
käsittelyssä.
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Joensuun ortodoksisella seurakunnalla oli ilo saada vie-
railulle pyhän Nikolaoksen kirkkoon USA:n suurlähettiläs 
Bruce J. Oreck, puoliso Ms. Cody Oreck ja kulttuurisihtee-
ri Heidi Day. Suurlähettiläs oli ns. maakuntamatkalla Poh-
jois-Karjalassa ja heidän toivomuksestaan halusivat vierail-
la myös Joensuun pyhän Nikolaoksen kirkossa.

USA:n suurlähettiläs tutustui 
pyhän Nikolaoksen kirkkoon

Aleksandrian ja koko Afrikan patriark-
ka Theodoros vierailee Suomessa kesä-
heinäkuun vaihteessa. Vierailu on jatkoa 
pitkäaikaiselle yhteistyölle Aleksandri-
an patriarkaatin ja Suomen ortodoksisen 
kirkon välillä. 

Aleksandrian patriarkaatin toimialu-
eena on koko Afrikan manner ja viime 
vuosina kirkon toiminta on kasvanut eri-
tyisesti Keski-Afrikassa. Suomen orto-
doksisen kirkon ja Aleksandrian patriar-
kaatin lähetystyö Keniassa ja Tansaniassa 

on jatkunut usean vuosikymmenen ajan. 
Vierailun yhtenä tavoitteena on tuon yh-
teistyön syventäminen ja vahvistaminen. 

Patriarkka Theodoros valittiin tehtä-
väänsä vuonna 2004 helikopteriturmas-
sa menehtyneen patriarkka Petroksen 
seuraajaksi. Kreetalla syntynyt patriark-
ka Theodoros on toiminut aikaisemmin 
Aleksandrian patriarkaatin edustajana 
Odessassa ja Ateenassa sekä Kamerunin 
ja Zimbabwen piispana.

Aleksandrian patriarkka 
vierailulle Suomeen

Nikolai kaunistaa
kirkkoa taitavasti

Joensuun 
ortodoksisen 
seurakunnan 
kirkkoherra Iivo 
Suvanto esitteli 
vieraille kirkkoa.

Pyhän Nikolaoksen 
kirkko oli 
suurlähettilään 
Pohjois-Karjalaan 
suuntautuneen 
maakuntamatkan 
viimeinen kohde 
ja siksi heillä ei 
ollut enää kiire 
minnekään.
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Valtuuston työ 
luo edellytykset 

kirkon varsinaiselle työlle

Jorma Aho muistelee, että ”Valtuustokau-
det eri kirkkoherrojen kohdilla ovat olleet 
hyvin erilaisia”. Ahon mielestä juuri kirk-
koherran näky asioista vie seurakuntaa 

”Luottamuksellinen ja avoin 
keskustelu rakentaa 

seurakunnan 
tulevaisuutta”

eteenpäin. Valtuuston tehtävä on Ahon sa-
noiksi pukemana ”luoda edellytykset kir-
kon varsinaiselle työlle materiaalisesti” ja 
ohjenuorana tälle työskentelylle on kirkon 
lainsäädäntö. Valtuustossa aloittavan pitäi-
sikin voida saada aineistoa ja koulutusta 
tehtäväänsä varten, että laki ja hallintorutii-
nit selkenisivät, ja valtuutettu oikeasti voisi 

vaikuttaa asioihin. Kannattaa muistaa, että 
myös tie kirkolliskokoukseen käy seura-
kunnan hallinnollisten tehtävien kautta.

”Ei korkealentoista 
teologiaa, 

vaan arkisia asioita”

Valtuustossa ja neuvostossa ei käsitellä 
korkealentoista teologiaa vaan hoidetaan 
arkisia asioita. Niin kuin perheessäkin pi-
tää talouden pyöriä niin, että rahat riittä-
vät elämiseen, samoin on seurakunnassa. 
Pyhäköt täytyy pitää kunnossa ja valtuus-
ton täytyy osoittaa varat seurakunnan eri-
laiseen toimintaan. Hallinnollinen työ ei 
edellytä valtuutetulta papillista ammatti-
taitoa, vaan maallikot voivat hallinnossa 
omalla panoksellaan olla tehokkaasti mu-
kana tukemassa varsinaista päämäärää eli 
hengellistä työtä. 

Ensimmäinen pääteema valtuustossa 
on budjetin eli talousarvion teko ja toinen 
tilinpäätöksen hyväksyminen. Valtuusto 
asettaa jäsenet seurakunnan erilaisiin toi-
mikuntiin, ja kun toimijat on hyvin valit-
tu, voi valtuusto seurailla vain tyytyväise-
nä toimintaa. Ahosta tuntuu hyvältä se, että 
valtuustovaaleja meillä ei ole pienimmäs-
säkään määrin politisoitu, vaan ihmiset va-
litaan valtuustoihin ihmisinä, ei minkään 
pienemmän ryhmittymän edustajina. 

Jorma Aho on Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 
valtuuston puheenjohtaja. Hän on ollut mukana seu-
rakunnan hallinnollisessa työskentelyssä eri tehtävissä 
vuodesta 1997, jolloin Ilomantsin silloinen kirkkoherra 
Rauno Pietarinen pyysi häntä asettumaan ehdokkaak-
si. Mukaan lähdön perusteeksi Aho luonnehtii erään-
laisen velvollisuuden tunteen seurakuntaa kohtaan. 
Aho on mukana viimeistä kauttaan, ja siksi onkin hyvä 
hetki katsoa, mitä ajatuksia seurakunnan hallinnossa 
mukana olo kirvoittaa mieleen juuri nyt.

Jorma Aho 
kuvassa 
toisena 
vasemmalta 
lukien. 
Kuva: Teuvo 
Martiskainen.

Ilomantsin 
seurakuntavaltuuston
puheenjohtaja Jorma Aho:
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Kuuliaisuustehtävä

Efraim Syyrialaisen paastorukouksen alku 
”…Estä minusta laiskuuden, velttouden, 
vallanhimon ja turhanpuhumisen henki” 
on Ahon mielestä hyvä ohje hallinnolli-
seen työskentelyyn seurakunnassa. Seura-
kunnan työhön ei voi tulla rinta rottingil-
la ja itsetietoisella asenteella. Seurakunnan 
tehtävät edellyttävät tekijältään nöyryyttä, 
ne ovat kuuliaisuustehtäviä. Kuuliaisuutta 
ei pidä kuitenkaan Ahon mukaan ymmär-
tää väärällä tavalla niin, että antaisi omaa-
tuntoaan vastaan periksi asioissa, joissa on 
toista mieltä. 

Asiantuntijuuden 
mosaiikkia

Parasta, mitä Aho on kirkon hallinnos-
sa kokenut, on luottamuksellinen ja avoin 
keskustelu ennen asioista päättämistä. ”On 
upeaa, kun mukana on hallinnon asiantun-
tijoita ja käytännön asiantuntijoita eri aloil-
ta. Kaikkia meitä tarvitaan, että syntyy 
hyvä kokonaisuus ja hallittu päätös. Val-
tuustossa syntyy asiantuntijuuden mosa-
iikki, ja avoin keskustelu kirkastaa myös 
omia ajatuksia.”  Aho kuvaa keskustelu-
prosessia niin, että ”usein kokouksen alet-
tua on kuusi eri mielipidettä, mistä keskus-
telulla hiotaan päätökseksi yksi mielipide. 
On huono asia, jos tuota keskustelua ei ole, 
sillä silloin seurakunnan eteenpäin viemi-
sessä valta keskittyy asian esittelijään”.

Voi auttaa seurakuntaa 
siinä, missä itse on hyvä

Mitä Aho on sitten henkilökohtaisesti saa-
nut hallinnollisesta työskentelystä? ”Kun 
on nähnyt seurakunnan asioiden kehitty-
vän myönteiseen suuntaan, on saanut tyy-
dytyksen tunteen siitä, että työ on tuottanut 
hyvää tulosta.” Valtuustotoiminta ja yhteis-
työ kirkkoherran kanssa ovat joukkuepeliä. 
Jokainen valtuuston jäsen tuo oman talent-
tinsa mukaan työskentelyyn. Eri ihmisillä 
on eri mahdollisuudet tehdä seurakunnan 
työtä ja kaikki työt ovat yhtä arvokkaita.  
”Hyvä mieli on tullut siitä, kun on voinut 
auttaa seurakuntaa omalta osaltaan siinä, 
missä itse on hyvä.” Jorma Aho kannustaa 
uusia ihmisiä asettautumaan ehdokkaaksi 
tulevissa valtuustovaaleissa. Valtuustotyö 
on tärkeää. Valtuustossa seurakuntalaiset 
ovat auttamassa kirkkoherraa ja koko seu-
rakuntaa.

Riikka Patrikainen

Yli neljäkymmentä vuotta sitten ortodok-
sinen kirkkolaulu osoitti voimansa, kun se 
johdatti tämän muisteluksen kirjoittajan 
kirkon jäseneksi ja vähin erin kirkkolau-
lajaksi. Kaikella on aikansa taivaan alla, 
niin myös kirkkolaulajalla. Lopulta hänel-
le käy niin kuin Jukolan Juhanin vanhalle 
Matti-kissalle, ”karhealta kuuluu naukumi-
ses”. Kun ääni väsyy eikä soi entisellään, 
se muodostuu kanttorille, kanssalaulajille 
ja kirkkolaulajalle itselleen taakaksi. Kirk-
kolaulajan on hyväksyttävä luopumisen 
väistämättömyys ja siirryttävä rukoilijaksi 
kirkkosalin puolelle, niin tuskallista kuin 
rakkaan kuuliaisuustehtävän taakseen jät-
täminen onkin.

Mitä olen vuosien saatossa kokenut 
ja mitkä ajatukset ovat jääneet askarrutta-
maan? Erään alavireisesti sujuneen vigilia-
palveluksen jälkeen tokaisin tuskastuneena 
kanttorille ”milloinkahan opin hallitse-
maan veisujen stemmat”. Vanha kanttori 
vastasi sarkastisesti, ”jos käyt säännölli-
sesti laulamassa kaikissa palveluksissa ja 
kirkkokuoron harjoituksissa, ehkä viiden-
toista vuoden kuluttua alat hallita reper-
toaarin jotenkuten”! Keskenkasvuisuuden 
tunne ei ole missään vaiheessa päässyt hä-
viämään.

Nöyryys kuoronjohtajaa kohtaan ja 
kuuliaisuus kuoroa kohtaan ovat kuoro-
laisen hyveitä. Säännölliset viikoittaiset 
harjoitukset ovat vanhalle kirkkolaulajalle 
olleet ehdottoman välttämättömiä. Ilman 
säännöllistä harjoittelua en olisi kyennyt 
täyttämään kunnialla paikkaani kuorossa. 
Ei vain laulajalle itselleen, vaan koko kuo-
rolle harjoituksiin osallistuminen on vält-
tämätöntä yhteisen soinnin löytämisek-
si. Kirkkokuoro on kanttorin soitin, jonka 
virittäminen tapahtuu harjoituksissa. Hy-
vin harjoitettuna pienikin seurakuntakuoro 
soi puhtaan rukouksellisesti. Siinäpä onkin 
kirkkokuoron kaksi kantavaa siipeä, soin-
nin puhtaus ja rukoustunteen synnyttämi-
nen.

Kaikissa kokemissani kuoroissa harjoi-
tukset ovat keskittyneet veisujen laulami-
seen stemmoittain ja yhdessä. Ne ovat ol-
leet yksinomaan soinnin puhtauteen sekä 
esityksen tarkkuuteen ja tulkintaan kes-
kittyviä treenejä, samaan tapaan kuin mis-

sä kuorossa tahansa. Voisiko ortodoksi-
sen kirkkokuoron harjoituksissa olla jotain 
muutakin? Ehkä kanttorin teologista ope-
tusta, siis liturgiikkaa kirkkolaulun näkö-
kulmasta. Harjoitusten ajankäyttöä tämä 
ei välttämättä kuormittaisi, mutta pienil-
lä opetuselementeillä veisujen harjoitte-
lu avaisi laulajille syvempää ymmärrystä 
kuoron tehtävästä. 

Kanttorin osa on haastava. Pitkälti hä-
nen varassaan on kuoron henki ja tasok-
kuus. Kuoronjohtajan tulee olla vaativa, 
mutta hänellä on kuitenkin oltava rento ote 
työhönsä ja kuorolaisiin. Kuoro on psyko-
logisesti herkkä soitin, joka saattaa asettaa 
kanttorille yllättäviä haasteita. Normaalis-
ti kuoronjohtaja käsittelee soitintaan koko-
naisuutena, motivoi ja antaa kritiikkiä tai 
kiitosta koko kuorolle tai kollektiivisesti 
yksittäiselle stemmalle. Mutta sen ohella 
olen usein hiljaa toivonut, että kuoronjoh-
taja kiinnittäisi huomiota yksittäisiin laula-
jiin, antaisi henkilökohtaista palautetta ja 
ohjausta uusille tai epävarmoille tai aroille 
laulajille ja siten kouluttaisi kuoron ”hei-
koimmat lenkit” varmempaan osaamiseen. 

Hyvähenkinen kuoro on kirkkolaulajaa 
tukeva ja kannustava yhteisö, jossa on hyvä 
laulaa ja sitä kautta myös kasvaa hengelli-
sesti. Kuoron sisäisen ilmapiirin havaitsee 
kirkkokäyttäytymisestä. Levollisen, kes-
kittyneen kuoron laulajilla ei palveluk-
sen aikana ole tarvetta jutustella naapurin 
kanssa, vaan keskittyä omaan kuuliaisuus-
tehtävään. Silloin kuoro on parhaimmil-
laan, kun kuorolainen voi laulaessaan syt-
tyä myös häiriintymättömään rukoukseen. 
Jos kuoro on levoton, tai mieluummin ku-
riton, ja laulajat supattelevat palveluksen 
aikana keskenään tai huomauttelevat kuo-
rotoverien virheistä, rukouksellinen mieli-
ala oli tipotiessään.

Nyt seison kirkkosalin puolella laula-
misen taakseni jättäneenä, haikeana, mutta 
kiitollisena niistä hetkistä, jotka olen saa-
nut kirkkokuorojen riveissä seisoa. Paljon 
jäi ortodoksisen kirkkolaulun valtavasta 
repertoaarista oppimatta. Keskeneräisyy-
den tunne jäi häilymään viimeiseen fer-
maattiin saakka. 

Vanha kirkkolaulaja

Kokemuksia ja ajatuksia 
kirkkolaulusta
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Talvi-illan hämärään py-
häkköön on kokoontu-
nut kourallinen ihmi-
siä. Keskeltä temppeliä, 
analogin äärestä, kaikuu 
toistuva resitaatio: ”Her-
ra Jeesus Kristus, Juma-
lan Poika, armahda mei-
tä syntisiä”. Voin hyvin 
kuvitella toimituksen 
hartauden, mutta en ole 
itse ollut paikalla. Tai-
paleen seurakunnassa 
toimitettiin Jeesuksen 
rukouspalveluksia maal-
likkovoimin neljässä py-
häkössä syksyn puolivä-
listä aina suuren paaston 
alkuun saakka.

Jumalanpalveluselämä on ortodok-
sissa kirkossa seurakuntaelämän keski-
piste. Pyhän Efraim Syyrialaisen opetuk-
sen mukaan jumalanpalvelus ja rukous 
korjaavat ihmisen suhteen Jumalaan. Ih-
minen on luotu Jumalan yhteyteen mut-
ta lankeemuksessa tuo yhteys vaurioitui. 
Tästä seurasi hajaannus, joka näkyy eri-
purana, sairauksina ja eksyneisyytenä. 
Rukouksessa ja jumalanpalveluksessa 
lähestymme Jumalaa ja rakennamme yh-
teyden häneen uudelleen, mikä itsessään 
eheyttää ihmistä. Efraimin mukaan elä-
mässä ei siten voi olla mitään tärkeäm-
pää kuin rukous ja jumalanpalvelus. 
Siksi seurakunnissa tulee paneutua ju-
malanpalvelusten toimittamiseen ja an-
taa niille aikaa.

Seurakunta on yhteisö

Seurakunnassa Jumalaa lähestytään yh-
teisönä. Yhteisö ei lakkaa olemasta ih-
misten poistuessa kirkosta. Niinpä jokai-
nen rukoilija rakentaa seurakuntaa olipa 
hän kotona, töissä tai yhteisönsä keskellä. 
Tämän oivaltamisesta kaikki lähtee liik-
keelle. Seurakuntaelämä ei kuitenkaan 
rajoitu jumalanpalvelukseen ja rukouk-
seen. Jumalanpalveluksen yhteisöllisestä 
kokemuksesta nousee kirkon diakonia, 

eli lähimmäisten palveleminen. Ruko-
uksessa saadun Pyhän Hengen yhteyden 
kautta voi jokainen toimia oikein läheis-
tensä suhteen. Diakonia on rukouksen 
tavoin asia, joka kuuluu elämään jatku-
vasti. Ihmisten kautta maailma oppii tun-
temaan kirkon – sen kautta miten kukin 
suhtautuu lähimmäisiinsä. Taipaleella ol-
lessa koin tästä monia hyviä kipinöitä.

Rukouselämän ja diakonian asemas-
ta voimme ymmärtää, että seurakunnan 

työn ja sen tekijöiden kohdalla ei tun-
neta selkeitä rajoja. Toki laki määrittää 
vastuut, joten seurakunnan toimihenki-
löt ovat erityisasemassa seurakunnassa, 
eikä kuka tahansa voi aloittaa itsenäises-
ti jotakin toimintaa seurakunnan nimissä 
käymättä läpi kysymystä vastuusta. Joh-
tamisvastuuta on jaettu seurakunnissa 
eri toimikunnille. Toimikuntien jäsenten 
motiivina on halu toimia seurakunnan 
hyväksi. Motiivin ylläpitämiseksi seu-

Jumalanpalvelus on 
seurakuntaelämän keskus
”Taipaleen” varrella heränneitä ajatuksia seurakuntatyöstä ja sen tekijöistä

Artikkelin kirjoittaja, isä Tuomas Järvelin, kuvassa papistossa keskimmäisenä. 
Hän on siirtynyt äskettäin papin tehtäviin Taipaleen seurakunnasta Joensuun 
seurakuntaan. Kuva: Kimmo Kallinen. 
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Aamun Koitto on vuonna 1896 perustet-
tu Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta 
ry:n julkaisema valtakunnallinen ortodok-
sinen aikakauslehti. Se on Suomen vanhin 
ortodoksinen lehti ja yksi Suomen vanhim-
mista kristillisistä lehdistä. Lehti on tarkoi-
tettu sekä kirkon jäsenille että muille orto-
doksisuudesta kiinnostuneille.

Lehdessä toteutettiin mittava sisällön ja 
ulkoasun uudistus vuonna 2008, niin että 
ensimmäinen uudistettu lehti ilmestyi pää-
siäisenä 2008. Kehittämistyötä on jatkettu 
kautta vuosien päämäärätietoisesti. Tänä 
päivänä Aamun Koitto on kerran kuukau-
dessa ilmestyvä 32-sivuinen nelivärilehti.

Aamun Koiton tehtävänä on tarjota 
hengellistä ja kirkollista opetusta ja tietoa, 
joka auttaa ihmistä hänen jokapäiväisessä 
elämässään ja hengellisessä kilvoitukses-
saan. Lehti elää tiiviisti mukana kirkko-
vuoden kulussa. Esillä ovat myös uutiset 
seurakunnista, kirkon hallinnosta, järjestö-
jen toiminnasta ja ortodoksisesta kulttuu-
rista. Uutiset ulkomailta yhdistävät kirkon 

jäseniä henkisesti ja hengellisesti toisiinsa 
ja ovat tärkeitä ortodoksisen identiteetin 
muodostumisessa ja vahvistumisessa.

Lehden sisältö ostetaan Tmi Puolipis-
teeltä. Päätoimittajana on TM Ari Kopo-
nen ja toimitussihteerinä FM, TM Maria 
Hattunen. Toinen yhteistyökumppani leh-
den tuottamisessa on Kotimaa-Yhtiöt, jolta 
ostetaan lehden taitto, paino ja jakelu.

Lehden painos on v. 2011 alussa n. 2 
700 kpl. Ollakseen taloudellisesti kannatta-
va lehti tarvitsee lisää tilauksia n. 400 kpl. 
Mikäli levikkiä ei saada nousemaan riittä-
västi, ei Veljeskunnalla ole taloudellisia re-
sursseja julkaista lehteä enää tämän vuo-
den jälkeen.

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskun-
ta vetoaakin kaikkiin teihin, jotka pidätte 
Suomen vanhimman, valtakunnallisen or-
todoksisen aikakauslehden Aamun Koiton 
olemassaoloa tärkeänä, osallistumaan leh-
den tulevaisuuden turvaamiseen tilaamalla 
sitä itselle, lahjaksi ja osallistumalla lehden 
myyntiin ja markkinointiin.

AAMUN KOITTO-LEHDEN 
TULEVAISUUS

Avustajaa 
etsitään

Joensuu ortodoksisen seura-
kunnan diakoniatyö etsii ke-
säksi (1.6.–31.7.11) reipasta, 
sosiaalista, yhteistyökykyistä 
ja uusia haasteita pelkäämä-
töntä opiskelijaa (esim. fysio-
terapeutti, sosionomi, yhtei-
söpedagogi, sairaanhoitaja) 
avustamaan ja innostamaan 
pääsääntöisesti omassa ko-
dissaan asuvia seurakuntalai-
sia. 
Työtehtäviisi voi kuulua kirkossa käyt-
tämistä, ulkoiluttamista, pienten liikun-
tahetkien ohjaamista, tarvittaessa juttu-
seurana olemista jne. 

Mikäli edellä esitetty työnkuvaus 
kiinnostaa sinua, ole ystävällinen ja lai-
ta vapaamuotoinen hakemuksesi 23.4. 
mennessä osoitteella: Joensuun orto-
doksinen seurakunta/Diakoniatyö, Kirk-
kokatu 32, 80100 Joensuu. Kerro sa-
malla, miksi juuri sinä olet sopivin tä-
hän tehtävään. Lisätietoja antaa dia-
koniatyöntekijä Eeva Timonen, puh. 
050 539 4932 tai eeva.timonen@ort.fi

rakunnan luottamushenkilön tulee saada 
kokemus vastuusta ja toimintansa hyö-
dyllisyydestä. Tämä edellyttää seurakun-
nan työntekijöiltä kykyä kuunnella ja an-
taa palautetta.

Elävä seurakunta toimii jäsentensä 
kautta maailmassa. Jokainen jäsen vas-
taa itse uskonsa mukaisesta toiminnasta 
omassa elämässään. Silti hän ei ole yk-
sin, vaan saa tukea ja ohjausta koske-
tuksestaan yhteisöön ja sen sakrament-
teihin. Elävä seurakunta voi myös avata 
mahdollisuuksia organisoidulle vapaaeh-
toistoiminnalle, jonka seurakunta ottaa 
virallisesti nimiinsä. Taipaleella tämä on 

järjestynyt maallikkopalvelusten osalta 
miltei itsestään. Joensuussa toimii jouk-
ko vapaaehtoisia diakoniatyön piirissä. 
Näissä asioissa ”viitoset” voisivat ottaa 
oppia toinen toisiltaan ja tukea toinen 
toistaan.

Kiittävällä mielellä 
uuteen elämään

Kirkossa kuljemme juuri kohti ylösnou-
semusriemua. Paasto on aikaa, jolloin jo-
kainen voi elvyttää suhteensa kirkkoon 
osallistumalla yhteisön elämään ja otta-
malla se osaksi omaa arkeaan. Kirkon 
jäseninä matkamme kohti pelastusta on 
yhteinen. Yhteisellä matkalla jokainen 
taipaleella olija opastaa toinen toistaan ja 
toimii rinnalla kulkijana olipa hän pap-
pi, kanttori tai maallikko. Suhteellisen 
tuoreena seurakuntatyöntekijänä haluan 
kiittää Taipaleen seurakuntalaisia mat-
kasta, jonka sain heidän kanssaan jakaa. 
Toivotan hyvää paastomatkaa ja tulevaa 
juhlaa teille sekä kaikille samaa matkaa 
kulkeville!

Isä Tuomas Järvelin

Jumalanpalvelus on 
seurakuntaelämän keskus
”Taipaleen” varrella heränneitä ajatuksia seurakuntatyöstä ja sen tekijöistä
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Lieksa Nurmes

su 8.5. klo 9 ap ja liturgia
su 22.5. klo 9 ap ja liturgia
  V

altim
o

Vuoden 2011 alusta lähtien liturgiat 
Valtim

olla joka kuun kolm
antena 

sunnuntaina sekä m
uina ilm

oitettui-
na aikoina. Ehtoopalvelukset ilm

oi-
tetaan erikseen paikallislehdessä. 

la 16.4. klo 10 liturgia, Lasaruksen 
lauantai (virpom

avitsojen siunaus)
m

a 18.4. klo EPL
la 23.4. klo 9 aam

upalvelus, K
ristuk-

sen hautakuvan äärellä
to 28.4. klo 9.15 liturgia
ti 3.5. klo 9 liturgia, Tuom

aan tiistai
su 15.5. klo 9 ap ja liturgia
ke 1.6. klo 9 liturgia, Pääsiäiskauden 
 

päätösjuhla

R
autavaara

su 29.5. klo 10 liturgia

Lieksa
to 2.6. klo 10 liturgia, H

elatorstai, 
arkkipiispa Leo toim

ittaa. 

Lisätietoja 
jum

alanpalveluksista 
ja tapahtum

ista 
seurakunnan kotisivuilta:
http://sites.google.
com

/site/ortnurm
es/

Laulajaksi Lieksan 
kirkkokuoroon?

Lieksan ortodoksisen seura-
kunnan kirkkokuoroon toi-
votaan uusia laulajia.

Kirkkokuoro harjoittelee yleensä noin 
joka toinen viikko keskiviikkoisin; joka 
toinen viikko kanttori antaa yksityis-
opetusta tai opetusta vasta-alkajien ryh-

mässä, jotta kynnys kuorolaulun aloitta-
miseen ei tuntuisi niin korkealta. Suu-
ren paaston aikana harjoituksia pidetään 
muina viikonpäivinä, koska useimpina 
paastoviikkoina keskiviikkoiltaisin toi-
mitetaan paastoliturgia. Lisätietoja kant-
tori Paula Löfgren (puh 0206 100468). 

Toimintaa 
Lieksassa

Lasten kirkkokerho
Lasten kirkkokerho kokoontuu seura-
kuntavirastossa Elian kirkon vieres-
sä (Iljankatu 14). Ohjaajat tuovat lapset 
kirkkoon.
Ma 25.4. klo 10 Lasten pääsiäinen
Su 22.5. klo 10 Liekkiä ja askartelua
Lisätietoja Juuli Sarjasto (040 757 
2480)

Lieksan 
lähetystyötoimikunta

La 16.4. klo 9-11 Pääsiäismyyjäiset seu-
rakuntasalilla. Saatavana mm. pashaa, 
kulitsaa ja piirakoita.
Su 22.5. Lähetyskahvit. Rovasti Leevi 
Saatsi kertoo kuukauden pyhistä.
Puheenjohtaja on Eira Saatsi (040 595 
6115)

Lieksan tiistaiseura
Ti 5.4. klo 12 Outi Piiroinen-Backman 
seurakuntasalilla
Ti 12.4. klo 11 Virpomavitsojen talkoot 
seurakuntasalilla
Su 17.4. klo 10 Palmusunnuntain litur-
gia, kirkkokahvit
La 30.4. klo 9-11 Vappumyyjäiset seu-
rakuntasalilla
Ti 3.5. klo 10 Tuomaan tiistain liturgia ja 
vainajien muistelu
Su 15.5. Retki Valamon ja Lintulan luos-
tareihin, PSHV:n vuosijuhlat
Puheenjohtajana toimii Sirkka Mitrunen 
(040 595 6115).

Ortodoksisuus tutuksi
Kaikille avoimet alustukset pidetään or-
todoksisessa seurakuntavirastossa (Il-
jankatu 14). Mahdollisuus osallistua eh-
toopalvelukseen klo 17 profeetta Elian 
kirkossa. Tervetuloa!
Pe 1.4. klo 18 Ortodoksit maailmalla
Pe 8.4. klo 18 Raamattu
Pe 15.4. klo 18 Suuri viikko

Lähetysmyyjäiset 16.4.
Lähetysmyyjäiset seurakuntasalilla lau-
antaina 16.4. klo 9-11. Tervetuloa ostok-
sille, tekemään löytöjä, juomaan kahvit 
ja tukemaan lähetystyötä! Pashaa, kulit-

saa ja piirakoita! Tervetuloa!

Tiistaiseuran 
vappumyyjäiset 30.4.

Tiistaiseuran vappumyyjäiset lauantaina 
30.4. klo 9-11. Munkkeja, simaa ja pal-
jon muuta! Tervetuloa!

Ihminen 
ihmiselle –alustuksia

Lieksan ortodoksisen seurakunnan dia-
koniatyön järjestämät alustukset. Paikka 
ortodoksinen seurakuntasali (Korpi-Jaa-
konkatu 15).
Ma 2.5. klo 16 Syöpä, Suvi Jolkkonen 
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksestä
Ke 11.5. 17.30 Uhri, Rikosuhripäivys-
tyksen Galina Vasilenko

Praasniekka ja
äitienpäivä 8.5.

Sunnuntaina 8.5. vietetään Viekijärven 
tšasounan praasniekkaa ja äitienpäivää. 
Liturgia sunnuntaina klo 10 Viekijärven 
tšasounassa. Tervetuloa!

Tiistaiseurat koolla 
Lieksassa 29.5.

Taipaleen ortodoksisen seurakunnan 
tiistaiseurat vierailee sunnuntaina 29.5. 
Lieksassa. Klo 10 liturgia profeetta Eli-
an kirkossa Lieksassa (Iljankatu 14). Ju-
malanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit! 
Tervetuloa!

Arkkipiispa Leo 
helatorstaina 2.6.

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo 
toimittaa 2.6. klo 10 alkaen helatorstain li-
turgian profeetta Elian kirkossa Lieksassa. 
Liturgiassa myös vieraita Nurmeksen or-
todoksisesta seurakunnasta.

NURMEKSESSA
TAPAHTUU:

 
Naistenpiiri

8.4. klo 16.30 Ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia, n. klo 18.00 Virpo-
mavitsatalkoot.
6.5.  klo 17.30 Ehtoopalvelus, n. 
klo 18.00 Tehdään voileipäkakku-
ja.

20.5. klo 11-17.30 
myyjäiset /kirpputori 

srk-salilla
 (EI AINOASTAAN NAISILLE!)

klo 17.30 Ehtoopalvelus

Aikuis-
kristinoppikoulu 

Juuassa
Kokoontumiset joka toinen 
torstai seuraavina päivinä:
14.4.  Katumus on 
 mielenmuutosta

28.4.  Kirkon seinien suojassa

12.5.  Mitä haasteita 
 Kirkolla on?

Kokoontumiset alkavat klo 
17.30 pidettävällä ehtoopalve-
luksella. Opetus ja siihen liit-
tyvä keskustelu aloitetaan ai-
kaisintaan klo 18.00.
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Jumalanpalvelukset 
    Nurmeksen seurakunnassa

Nurmes
Vuoden 2011 alusta lähtien liturgiat 
Nurmeksessa joka kuun ensimmäisenä 
sunnuntaina sekä muina ilmoitettuina 
aikoina. Ehtoopalvelukset Nurmeksessa 
tiistaisin klo 17.30  (aina silloin kun on 
kirkkokuoron harjoitukset) sekä lauan-
taisin klo 18.00, ellei toisin ilmoiteta.

su 17.4. klo 9 ap ja liturgia, Palmu-
 sunnuntai
ti 19.4. klo 17 EPL, piispa Arseni 
 toimittaa
to 21.4. klo 9 aamupalvelus
to 21.4. klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia, 
 Ehtoollisen asettamisen muisto
pe 22.4. klo 14, ehtoopalvelus, hautaku-
 van esiinkanto
la 23.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
su 24.4. klo 00 ristisaatto, ap ja liturgia, 
 PÄÄSIÄINEN
su 24.4. klo 15 ehtoopalvelus Bomban 
 tsasounassa
ke 27.4. klo 9 liturgia
la 30.4. klo 18 ehtoopalvelus
su 1.5. klo 9 ap ja liturgia
la 7.5. klo 18 ehtoopalvelus
la 14.5. klo 18 ehtoopalvelus
la 21.5. klo 18 ehtoopalvelus
la 28.5. klo 18 vigilia
ke 1.6. klo 18 vigilia

Juuka
Vuoden 2011 alusta lähtien liturgiat 
Juuassa joka kuun toisena sunnuntaina 
sekä muina ilmoitettuina aikoina. Ehtoo-
palvelukset Juuassa keskiviikkoisin klo 
17.30 aina silloin kun on kirkkokuoron 
harjoitukset

la 16.4. klo 18 vigilia
su 17.4. klo 10 liturgia, Palmusunnuntai
ke 20.4. klo 17 EPL
pe 22.4. klo 9 aamupalvelus, 12 kärsi-
 mysevankeliumia
la 23.4. klo 13 ehtoopalvelus ja liturgia
ma 25.4. klo 9 ap ja liturgia, Lasten 
 pääsiäinen

su 8.5. klo 9 ap ja liturgia
su 22.5. klo 9 ap ja liturgia
  

Valtimo
Vuoden 2011 alusta lähtien liturgiat 
Valtimolla joka kuun kolmantena 
sunnuntaina sekä muina ilmoitettui-
na aikoina. Ehtoopalvelukset ilmoi-
tetaan erikseen paikallislehdessä.

la 16.4. klo 10 liturgia, Lasaruksen 
lauantai (virpomavitsojen siunaus)
ma 18.4. klo EPL
la 23.4. klo 9 aamupalvelus, Kristuk-
sen hautakuvan äärellä
to 28.4. klo 9.15 liturgia
ti 3.5. klo 9 liturgia, Tuomaan tiistai
su 15.5. klo 9 ap ja liturgia
ke 1.6. klo 9 liturgia, Pääsiäiskauden 
 päätösjuhla

Rautavaara
su 29.5. klo 10 liturgia

Lieksa
to 2.6. klo 10 liturgia, Helatorstai, 
arkkipiispa Leo toimittaa. 

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

Sunnuntaisin liturgiaa edeltää aamupal-
velus (ap), joka alkaa klo 9.00. Mikäli 
haluaa tulla pelkästään liturgiaan, niin 
silloin kirkkoon kannattaa saapua noin 
9.45. Suuren Paaston aikana toimite-
taan Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia, 
jossa on mahdollisuus osallistua Herran 
pyhään Ehtoolliseen (EPL).

Valtimon Pyhän Kolminaisuuden kirkon ikonostaasi.
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Jumalanpalvelukset 
    Joensuun seurakunnassa

aamupalvelus, Kristuksen hautauspalvelus
La 23.04. klo 9.00 suuren lauantain 
 liturgia; klo 23.30 puoliyöpalvelus ja 
Su 24.4. klo 00.00 aamupalvelus ja litur-
 gia, pääsiäinen, Kristus Nousi Kuolleis-
 ta!; klo 18.00 ehtoopalvelus
Ma 25.04. klo 10.00 liturgia, lasten pääsi-
 äinen, toinen pääsiäispäivä

Ti 26.04.-to 28.04. klo 10.00 liturgia, 
 koululaisia
To 28.04. klo 18.00 ehtoopalvelus ja uusi-
 en seurakuntalaisten tulojuhla
La 14.05. klo 18.00 vigilia (suomi-slaavi)
Su 15.05. klo 10.00 liturgia (suomi-slaavi)
Ke 18.05. klo 9.00 liturgia, pääsiäisen 
 keskijuhla
La 21.05. klo 9.00 slaavinkielinen liturgia
Su 29.05. klo 9.55 liturgia (radiointi, het-
 ken lukeminen alkaa klo 9.45)
Ke 01.06. klo 18.00 vigilia, Herran taivaa-
 seen astuminen
To 02.06. klo 10.00 liturgia, Herran tai.
 vaaseen astuminen

Kontiolahden kirkko
Su 20.2. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia 
Su 17.04. klo 9.00 aamupalvelus ja liturgia
Pe 22.04. klo 14.00 suuren perjantain eh-
 toopalvelus, Jeesuksen ristiltä ottami-
 nen
La 23.04. klo 23.30 puoliyöpalvelus ja 
Su 24.4. klo 00.00 aamupalvelus ja litur-
 gia, pääsiäinen, Kristus Nousi Kuolleis-
 ta!
Ke 27.04. klo 9.00 liturgia, koululaisia
Su 15.05. klo 9.00 aamupalvelus ja 
 liturgia

Ke 01.06. klo 18.00 vigilia, helatorstai
To 02.06. klo 10.00 pieni vedenpyhitys ja 
 liturgia, helatorstai, temppelijuhla

Hautausmaan tšasouna
Ma 02.05. klo 18.00 ehtoopalvelus ja 
 panihida
Ti 03.05. klo 9.00 liturgia ja litania, Tuo-
 maan tiistai, vainajien muistelupäivä
Pe 10.06. klo 18.00 parastasis
La 11.06. klo 9.00 liturgia ja litania, sielu-
 jen lauantai, vainajien muistelupäivä

Kiteen kirkko
Su 10.04. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia
Pe 22.04. klo 13.00 ehtoopalvelus, Jee-
 suksen ristiltä ottaminen
La 23.04. klo 23.30 puoliyöpalvelus ja 
Su 24.4. klo 00.00 aamupalvelus ja litur-
 gia, pääsiäinen, Kristus Nousi Kuolleis-
 ta!
To 28.04. klo 9.00 liturgia, koululaisia
Su 08.05. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia
La 11.06. klo 18.00 vigilia, helluntai
Su 12.06. klo 9.30 pieni vedenpyhitys 
 ja liturgia, helluntai, temppelijuhla; klo 
13.30 ehtoopalvelus ja helluntain polviru-
 koukset

Hoilolan kirkko
Pe 22.04. klo 10.00 aamupalvelus, 12 
 kärsimysevankeliumia; klo 19.00 aamu
 palvelus, Kristuksen hautauspalvelus
La 23.04. klo 14.00 suuri ehtoopalvelus ja 
 liturgia
Su 08.05. klo 18.00 vigilia, kevät Miik-
 kula
Ma 09.05. klo 9.00 pieni vedenpyhitys ja 
 liturgia, temppelijuhla

Sonkajanrannan kirkko
La 23.04. klo 23.30 puoliyöpalvelus ja 

Joensuun pyhän 
Nikolaoksen kirkko
Säännölliset palvelukset:
Lauantaisin klo 18 Vigilia
Sunnuntaina klo 10  Liturgia
1.-13.4. keskiviikkoisin. klo 9.00 ennenpyhi-
tettyjen lahjain liturgia
1.-15.4. perjantaisin klo 18.00 ennenpyhitetty-
jen lahjain liturgia

Pe 01.04. klo 18.00 slaavinkielinen en-- 
 nenpyhitettyjen lahjain liturgia
Ke 06.04. klo 17.30 ehtoopalvelus
To 07.04. klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni aamupalveluksessa
La 09.04. klo 9.00 slaavinkielinen liturgia
Ke 13.04. klo 17.30 ehtoopalvelus
To 14.04. klo 18.00 yleinen sairaanvoitelu
La 16.04. klo 9.00 liturgia (Lasaruksen 
 lauantai)

Suuri viikko:
La 16.04. klo 18.00 vigilia, palmusun-
 nuntai, virpovitsojen siunaus
Su 17.04. klo 10.00 liturgia, palmusun-
 nuntai
Ma 18.04. klo 9.00 aamupalvelus; klo 18.00 
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Ti 19.04. klo 9.00 aamupalvelus; klo 18.00 
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Ke 20.04. klo 9.00 aamupalvelus; klo 
 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
To 21.04. klo 9.00 aamupalvelus; klo 18.00 
suuren torstain liturgia, ehtoollisen 
 asettaminen
Pe 22.04. klo 9.00 aamupalvelus, 12 kärsimy-
sevankeliumia; klo 14.00 ehtoopalve-
 lus, Jeesuksen ristiltä ottaminen; klo 18.00 

Su 24.4. klo 00.00 aamupalvelus ja litur-
 gia, pääsiäinen, Kristus Nousi Kuolleis-
 ta!

Tohmajärven kappeli
Ke 13.04. klo 18.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
Su 29.05. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia

Honkavaaran tšasouna
Su 22.05. klo 10.00 liturgia, mieskuoro 
 laulaa

Enon tšasouna
Su 03.04. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia
Ma 25.04. klo 10.00 liturgia, lasten pääsi-
 äinen, toinen pääsiäispäivä
Su 01.05. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia

Tuupovaaran kappeli
Ke 06.04. klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
To 07.04. klo 8.00 aamupalvelus
To 14.04. klo 9.00 yleinen sairaanvoitelu
Su 17.04. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia, palmusunnuntai
Ke 20.04. klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
Pe 22.04. klo 14.00 ehtoopalvelus, Jee-
 suksen ristiltä ottaminen

Petravaaran tšasouna
Su 3.4 klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Pe 22.04. klo 10.00 suuren perjantain 
 hetket

Näihin tietoihin voi tulla vielä muuttuvan 
tilanteen aiheuttamia muutoksia, niistä 
ilmoitetaan seurakunnan ilmoituslehdissä.



13
O

rtodoksinen Seurakuntaviesti 2/2011

Jumalanpalvelukset 
    Lieksan seurakunnassa

Su 24.4. klo 00.00 aamupalvelus ja litur-
 gia, pääsiäinen, Kristus Nousi Kuolleis-
 ta!

Tohmajärven kappeli
Ke 13.04. klo 18.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
Su 29.05. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia

Honkavaaran tšasouna
Su 22.05. klo 10.00 liturgia, mieskuoro 
 laulaa

Enon tšasouna
Su 03.04. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia
Ma 25.04. klo 10.00 liturgia, lasten pääsi-
 äinen, toinen pääsiäispäivä
Su 01.05. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia

Tuupovaaran kappeli
Ke 06.04. klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
To 07.04. klo 8.00 aamupalvelus
To 14.04. klo 9.00 yleinen sairaanvoitelu
Su 17.04. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia, palmusunnuntai
Ke 20.04. klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
Pe 22.04. klo 14.00 ehtoopalvelus, Jee-
 suksen ristiltä ottaminen

Petravaaran tšasouna
Su 3.4 klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Pe 22.04. klo 10.00 suuren perjantain 
 hetket

Näihin tietoihin voi tulla vielä muuttuvan 
tilanteen aiheuttamia muutoksia, niistä 
ilmoitetaan seurakunnan ilmoituslehdissä.

Jumalanpalvelukset 
    Taipaleen seurakunnassa

Viinijärvi
La 9.4. klo.11.00 Akatistos Jumalansyn-
 nyttäjälle vanhan pappilan salissa
La 16.4. klo 18 Vigilia + virpomavitsojen 
 siunaus. Piispa Arseni
Ti 19.4. klo 18 Ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia (EPL). Suuri Tiistai
To 21.4. klo 9 Ehtoopalvelus + Liturgia. S
 Suuri Torstai, ehtoollisen asettaminen
To 21.4. klo 18 12 kärsimysevankeliumia 
Pe 22.4. klo 14 Ehtoopalvelus. Suuri 
 Perjantai
La 23.4. klo 23.30 Puoliyöpalvelus, ris-
 tisaatto, aamupalvelus, liturgia + kirk-
 kokahvit. PÄÄSIÄINEN
Ke 27.4. klo 9.30 Liturgia. Liperin alueen 
 koululaiset
Ti 3.5. klo 9 Liturgia. Vainajien muistelu. 
 Mahdollisuus toimittaa litanioita 
 haudoilla. Kirkkokahvit
Ke1.6. klo 18 Vigilia. Helatorstai

Outokumpu
La 16.4. klo 9 Liturgia + virpomavitsojen 
 siunaus. Lasaruksen lauantai
Ke 20.4. klo 18 EPL. Suuri Keskiviikko
Pe 22.4. klo 18 Aamupalvelus. Suuri 
 Perjantai
Ma 25.4. klo 9 Liturgia + ristisaatto. Las-
ten pääsiäinen
Ti 26.4. klo 9 Liturgia. Outokummun 
alueen koululaiset
Su 22.5. klo 10 Liturgia. Kristinoppikou-
lu-info
La 28.5. klo 18 Vigilia

Profeetta Elian kirkko
Pe 1.4. klo 17 Ehtoopalvelus
La 2.4. klo 18 Vigilia
Su 3.4. klo 10 Liturgia
Ke 6.4. klo 18 Paastoliturgia
To 7.4. klo 17 Ehtoopalvelus
Pe 8.4. klo 17 Ehtoopalvelus
La 9.4. klo 9 Akatistos (Akatistoksen 
 lauantai)
La 9.4. klo 18 Vigilia
Su 10.4. klo 10 Liturgia
Ke 13.4. klo 18 Paastoliturgia
Pe 15.4. klo 17 Ehtoopalvelus
La 16.4. klo 18 Vigilia (Virpomavitsojen 
 siunaus)
Su 17.4. klo 10 Liturgia (Palmusunnuntai)
Ke 20.4. klo 18 Yleinen sairaanvoitelu
To 21.4. klo 14 Ehtoopalvelus ja liturgia
To 21.4. klo 18 Evankeliumit Kristuksen 
 kärsimyksistä
Pe 22.4. klo 14 Kristuksen ristiltä otto
Pe 22.4. klo 18 Kristuksen hautaaminen
La 23.4. klo 14 Ehtoopalvelus ja liturgia
La 23.4. klo 23.30 Pääsiäisyö, Kristus 
 nousi kuolleista!
Ma 25.4. klo 9 Liturgia
Ke 27.4. klo 9 Liturgia
Ti 3.5. klo 10 Liturgia (Tuomaan tiistai)
Ke 4.5. klo 17 Ehtoopalvelus

Ke 18.5. klo 9 Akatistos kuolleista nous-
 seelle Kristukselle
La 21.5. klo 18 Vigilia
Su 22.5. klo 10 Liturgia
Ke 25.5. klo 9 Akatistos
Ke 25.5. klo 17 Ehtoopalvelus
To 26.5. klo 17 Ehtoopalvelus
Su 29.5. klo 10 Liturgia
Ke 1.6. klo 18 Vigilia
To 2.6. klo 10 Liturgia (Helatorstai, 
 arkkipiispa Leo)

Viekijärven tšasouna
La 7.5. klo 18 Suuri ehtoopalvelus
Su 8.5. klo 10 Liturgia (Praasniekka)

Vuonisjärven tšasouna
La 16.4. klo 9 Liturgia (Virpomavitsojen 
 siunaus)

Kolin ev.lut. kirkko
Pe 15.4. klo 18 Paastoliturgia (Virpoma-
 vitsojen siunaus)

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

SEURAKUNNAN VIRASTO 
AUKI KESKIVIIKKOISIN KLO 10-14

Polvijärvi
La 9.4. klo 18 Vigilia
Su 17.4. klo 10 Liturgia, lukijaksi vih-
 kiminen + kirkkokahvit. Piispa Arseni. 
 Palmusunnuntai
La 23.4. klo 9 Ehtoopalvelus + Liturgia. Suuri 
Lauantai
Pe 29.4. klo 9 Liturgia. Polvijärven alueen 
 koululaiset
La 14.5. klo 18 Vigilia
Su 29.5. klo 10 Liturgia

Sotkuma
Su 10.4. klo 10 Liturgia. Maria Egyptiläi-
 sen sunnuntai
Ke 13.4. klo 18 EPL
Ma 18.4. klo 18 Aamupalvelus. Suuri 
 Maanantai
Pe 22.4. klo 10 Kuninkaalliset hetket. 
 Suuri Perjantai
La 7.5. klo 18 Vigilia
Su 15.5. klo 10 Liturgia

Liperi
Ke 6.4. klo 18 EPL
Pe 22.4. klo 10 Kuninkaalliset hetket. 
 Suuri Perjantai
Su 1.5. klo 10 Liturgia. Apostoli Tuomaan 
 sunnuntai
La 21.5. klo 18 Vigilia
To 2.6. klo 9 Liturgia. Helatorstai

Honkalampi
Su 8.5. klo 10 Liturgia + kirkkokahvit. 
 Mirhantuojien sunnuntai. Sisar Kristo-
 duli puhumassa kirkkokahveilla
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Jumalanpalvelukset 
    Ilomantsin seurakunnassa

Seurakunnan jumalanpalvelusilmoi-
tukset ja mahdolliset muutokset nor-
maalisti maanantain Pogostan Sano-
missa.

klo 15.30 ehtoopalvelus ja liturgia

Herran Pääsiäinen. Kristuksen 
ylösnousemus 
la 23.4 klo 23.30 puoliyöpalvelus
su 24.4 klo 24.00 ristisaatto, aamupal-
 velus ja liturgia
 Liturgian jälkeen yhteinen pääsiäis-
 ateria seurakuntasalilla (vapaaehtoi-
 nen ruokamaksu)
klo 15.30 pääsiäisen ehtoopalvelus ja 
 Ekumeeninen ristisaatto ev. lut. 
 kirkkoon ja sävelhartaus

”Lasten pääsiäinen” 
ma 25.4 klo 9.00 aamupalvelus ja 
 liturgia, ristisaatto
 kirkkokahvit seurakuntatalolla

ti 26.4 klo 9.00 koululaisten liturgia
su 22.5 Kaksikielinen Liturgia (slaavi-
 -suomi) 
klo 9.00 aamupalvelus (suomi) (mah-
 dollisuus aamupalveluksen aikana 
 osallistua synninkatumussakrament-
 tiin) 
klo 10.00 liturgia (slaavi-suomi) 
 kirkkokahvit

воскресенье 22.5 литургия на 
церковно-славянском и финском 
языках. 
9.00  утреня (на  финском),  
возможность исповедаться на 
финском и   на русском языках.
10.00  литургия 

pe 8.4 klo 18.00 akatistos
6. paastoviikko
ke 13.4 klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
to 14.4 klo 9.00 ennenpyhitettyjen lah-
 jain liturgia srk-salilla
 Lasaruksen lauantai  
pe 15.4 klo 18.00 ehtoopalvelus
la 16.4 klo 9.00 liturgia (srk-talolla)

Palmusunnuntai 
la 16.4 klo 18.00 ehtoopalvelus virpo-
 mavitsojen siunaus, palveluksen 
 jälkeen yhteinen teehetki 
su 17.4 klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia

Suuri viikko
ma 18.4 klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
ti 19.4 klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
ke 20.4 klo 18.00 yleinen sairaanvoitelu
to 21.4 klo 18.00 ehtoopalvelus ja litur-
 gia, pyhän ehtoollisen asettaminen
pe 22.4 klo 9.00 aamupalvelus 12 evan-
 keliumia
klo 15.30 ehtoopalvelus, Kristuksen 
 ristiltä ottaminen,
hautakuvan esiintuominen 
klo 20.00 ehtoonjälkeinen palvelus. 
Jumalansynnyttäjän itkuvirsi
la 23.4 klo 9.00 aamupalvelus, Kristuk-
sen hautauspalvelus

Pääsiäisajan päättäjäisjuhla
ke 1.6 klo 9.00 Liturgia 

Seurakuntatalolla
joka keskiviikko klo 8.30 aamupalvelus, 
paitsi 13.4, 27.4, 4.5, 11.5 
Pääsiäisajan keskijuhla
ke 18.5 klo 8.30 Liturgia 

Sonkajan tsasouna
to 28.4 Kirkas torstai
klo 18.00 Ekumeeninen ilta 

Mutalahden tsasouna
ke 13.4 klo 18.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
pe 29.4 Kirkas perjantai Jumalansynnyttä-
 jän elävöittävä lähde –ikonin juhla
klo 9.00 Liturgia 

Hattuvaaran tsasouna
la 30.4 Kirkas lauantai
klo 9.00 Liturgia 

Huhuksen tsasouna
praasniekka 
ke 1.6 18.00 suuri ehtoopalvelus
to 2.6 8.30 aamupalvelus, pieni vedenpy-
 hitys ja liturgia

 
Kreikkalainen ruokailta
la 21.5. klo 18.00 seurakuntasalilla. 
Vapaaehtoinen maksu Ilomantsin 
nuorisotyön hyväksi. 
Ruoka-allergioiden takia ilmoittautu-
minen pe 13.5. mennessä.  

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

Ehtoopalvelus Elian kirkossa joka toi-
nen keskiviikko klo 18.00 
(Suuressa paastossa EPL klo 17.00) 
ke 6.4, ke 13.4, ke 18.5, ke 25.5
 
Mahdollisuus osallistua katumuksen 
sakramenttiin suurenpaaston aikana / 
mahdollisuus keskustella papin kanssa
Elian kirkossa pe 1.4, 15.4, 20.4 klo 
16.00-18.00 ja 18.4, 19.4 klo 15.00-17.00
la 2.4. klo 18.30 alkaen

4. paastoviikko 
pe 1.4 klo 18.00 akatistos
su 3.4 Johannes Siinailaisen sunnuntai 
 (KS Joensuun piispa Arseni)
la 2.4 klo 18.00 ehtoopalvelus
 palveluksen jälkeen mahdollisuus osal-
 listua katumuksen sakramenttiin
su 3.4 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia 
 kirkkokahvit
 kirkkokahvien yhteydessä piispalle  
 voi osoittaa kysymyksiä ajankohtaisista 
 asioista
5. paastoviikko
ke 6.4 klo 17.00 ennenpyhitettyjen lahjain
 liturgia
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Ilomantsi

Toimintaa 
Ilomantsin 

ortodoksisessa 
seurakunnassa

KIRKKOLAULU

Pyhän Elian Kirkon kuoro harjoitte-
lee seurakuntasalilla sunnuntaisin klo 
17–19. Mahd. muutokset harjoitusajois-
sa maanantain Pogostan Sanomissa. Jos 
laulaminen kirkkokuorossa kiinnostaa, 
ota yhteys kanttoriin. 

Kirkkolaulupiiri kokoontuu seuraavina 
perjantaipäivinä ennen akatistosta pyhän 
Elian kirkkoon klo 16.45-17.45: 1.4 ja 
15.4. Tervetuloa mukaan oppimaan kirk-
kolaulun  ja -lukemisen perusteita! Piiriä 
ohjaa kanttori. 

LAPSET JA NUORET

Sinapinsiemenkerho jatkuu myös ke-
väällä!  joten tule kirkkoon ja tuo lapsesi 
kerhoon sunnuntaisin aamupalveluksen 
ja liturgian aikana Iljalassa (vanha kant-
torila) klo 9.00 alkaen. Kerho kokoon-
tuu parillisten viikkojen sunnuntaiaa-
muina. Kerhon alkamisajankohta ei ole 
sitova, vaan voit tuoda lapsesi esim. li-
turgian alkaessa. Pienet eväät voi ottaa 
mukaan. 
Iloisiin näkymisiin kerhossa toivottavat 
Maire (p.040-511 5948), Maria ja Jon-
na.

Nuortenpiiri 
Hei sinä yläaste/lukioikäinen! Tarvitset-
ko piristystä keskiviikko iltoihisi? Halu-
aisitko viettää aikaasi mukavien ihmis-
ten kanssa syöden, pelaten, elokuvia kat-
sellen tai muuten vaan hengaillen? Jos 
kiinnostuit, niin tule keskiviikkoisin kel-
lo 18.00 nuortenpiiriin. Nuortenpiiri on 
varannut myös salivuoron Ilomantsin lii-
kuntahallille, missä pelaamme noin joka 
toinen keskiviikko. Nähdään! :) 
Ohjaajat Eija Immonen & Jutta Maksi-
mainen

AIKUISTEN

Lisätietoja 
seurakunnan 

kerhoista, 
kuoroista ja 

piireistä 
saa kansliasta 

p. 013- 881084, avoinna ma, 
ke ja pe klo 9 – 13.

KIRKKOTAIDE

Seniorien ikonimaalauspiiri kokoon-
tuu maanantaiaamuisin seurakuntasalil-
la klo 9-12. Materiaalimaksu 20 € luku-
kausi. Opettajana toimii Anu Koivunie-
mi (p.040 – 525 85 45).

Lasten ikonimaalauspiiri on torstai-
sin seurakuntasalilla klo 16.00–18.00. 
Materiaalimaksu on 20 € lukukaudes-
sa ja opettajana toimii Anu Koivuniemi 
(p.040 – 525 85 45).

Helmikoristellut 
pääsiäismunat –kurssi perjantaisin 1. 
– 15.4.2011 klo 17.00-20.15 ort. srk-ta-
lolla. Järjestetään yhteistyössä Ilomant-
sin kansalaisopiston kanssa. Ohjaajana 
Marjaana Laatikainen (p.040-5310956).   

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

AIKUISTEN
TOIMI NTAPIIRIT

Miestenpiiri kokoontuu seurakuntasa-
lilla joka kuukauden ensimmäinen kes-
kiviikko klo 18. Lisätietoja piiristä saa 
Pekka Jeskaselta (040-7290437).

Ilomantsin tiistaiseura kokoontuu seu-
rakuntasalilla parillisten viikkojen tiis-
taipäivinä klo 13.00. Mutalahden ja 
Hattuvaaran tiistaiseurojen kokoontu-
misista ilmoitetaan erikseen Pogostan 
Sanomissa. 

Naistenpiiri kokoontuu kerran kuussa, 
seuraa ilmoittelua Pogostan Sanomissa. 
Lisätietoa piiristä saa Tuuli Santakarilta 
(040 - 8610251) tai Saimi Talvivaaralta 
(040-5957606). 

Kevään
luennot 

Ilomantsissa
Vanhuuden haasteet

ti 5.4.2011 klo 18.00 
ort. seurakuntasalilla.

Vanhuus. Mitä se herättää? 
Minkälaisia ovat haasteet? 

Aiheesta puhuu Pentti Ikonen, 
psykoanalyytikko 

Kahvitarjoilu. TERVETULOA!

Tapahtumat
Pääsiäisyö Ilomantsissa

Herran Pääsiäinen, Kristuksen 
ylösnousemus. Arkkipiispa Leo 
toimittaa palvelukset.
La 23.4. klo 23.30 puoliyöpalve-
lus, su 24.4. klo 24.00 ristisaatto, 
aamupalvelus ja liturgia, Liturgi-
an jälkeen yhteinen pääsiäisateria 
seurakuntasalilla (vapaaehtoinen 
ateriamaksu)

Ekumeeninen ristisaatto
Pääsiäispäivänä 24.4. klo 15.30 
pääsiäisen ehtoopalvelus ja Eku-
meeninen ristisaatto ev. lut. kirk-
koon ja sävelhartaus

Lasten pääsiäinen
ma 25.4. klo 9.00 aamupalvelus ja 
liturgia, ristisaatto. Kirkkokahvit 
seurakuntatalolla

Kreikkalainen ruokailta
la 21.5. klo 18.00 seurakuntasalil-
la. Vapaaehtoinen maksu Ilomant-
sin nuorisotyön hyväksi. 
Ruoka-allergioiden takia ilmoittau-
tuminen pe 13.5. mennessä.  
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Ilomantsi

Kun keväthanget alkoivat 
hohtaa kirkkaina ja paasto-
najan ihania veisuja kuten 
”Nyt taivasten voimat” ja ar-
kiehtoopalvelusten itkettävän 
kauniita tropareita ”Juma-
lansynnyttäjä iloitse, armoi-
tettu Maria...” oli laulettu jo 
monta viikkoa alkoi pappilan 
lasten katseet kääntyä pellon 
reunoille: Joko alkaisi pajun-
kissoja näkymään? Pääsiäi-
sen ollessa aikaisin ja hangen 
ollessa vielä kovin paksua ja 
upottavaa kävi innokkaas-
ti alkaneelle oksienhakumat-
kalle köpelösti, jouduimme 
palaamaan kotiin talvikengät 
hankeen uponneina. Ei autta-
nut muu kuin isän sitten läh-
teä pitkine koipineen kenkiä 
etsimään ja lapsilleen oksia 
hakemaan. Aina oksat kui-
tenkin saatiin, tavalla tai toi-
sella.

Kun pajunoksat sitten oli saatu ruoka-
salin pöydälle saakka alkoi ankara koris-
teiden väsääminen. Askarteluvälineillä 
meillä oli kreppi- ja silkkipaperi, sakset, 
liima ja rihmarulla. Pienemmät sisarukse-
ni tekivät kukkia Mamman päiväkerhon 
ohjeiden mukaan liimaamalla erikokoi-
sia kukan muotoon leikattuja silkkipape-
riympyröitä päällekkäin. Me vanhemmat 
teimme kukkia äitimme ohjeella. Virpo-
mavitsojen kukkien kuului olla mahdol-
lisimman kauniita ja sopusuhtaisia ja ne 
kiinnitettiin oksiin rihmalla. 

Äiti oli se jonka harteille suurin vas-
tuu virpomavitsoista lopulta lankesi. Vir-
pomispaikkoja oli aina enemmän kuin 
pienillä tenavilla oli kärsivällisyyttä vit-
soja väsätä. Niinpä palmusunnuntain lä-
hestyessä istui äiti yömyöhällä huoleh-
timassa siitä että koko lapsikatras pääsi 
virpomaan haluamassaan laajuudessa.

Lasaruksen lauantain iltana sitten ko-

Piispa 
tavattavissa 
sunnuntaina 

3.4.2011
Joensuun piispa Arseni osallistuu li-
turgiaan Ilomantsissa sunnuntaina 3.4. 
Kirkkokahvien yhteydessä sana on va-
paa ja piispa vastaa seurakuntalaisten 
esittämiin kysymyksiin. Kysyä voi myös 
jättämällä kysymyksen kirjeellä kansli-
aan ennen sunnuntaita.  

Virpomismuistoja 
Ilomantsin pappilasta

Virpomavitsojen 
tekoa la 16.4. 
Ilomantsissa

Ilomantsin ort. seurakunnan seurakun-
tasalilla toimitetaan Lasaruksen lauan-
tain liturgia klo 9. Sen jälkeen kirkko-
kahvit. Noin klo 12 aloitamme virpoma-
vitsojen teon. Vitsat menevät kirkossa 
jaettavaksi. Itselle tehdessä materiaali-
maksu 2 € / henkilö.

Ilomantsissa hiihdettiin 
ristisaaton merkeissä

Ilomantsin 
perinteinen 
hiihtoristisaatto 
pidettiin 5.3. 
Yläkuvassa 
ollaan perillä 
Pyhän Elian 
kirkon rappusil-
la (Kuva Teuvo 
Martiskainen) 
ja viereisessä 
kuvassa vaih-
detaan ristin 
kantajaa mat-
kan varrella 
(Kuva Riikka 
Patrikainen).
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Joensuu

koonnuttiin pyhän Elian kirkkoon eh-
toopalvelukseen toimittamaan virpoma-
vitsojen siunausta. Vaikka papisto oli jo 
pitkin viikkoa kulkenut eri kouluilla vih-
momassa pyhitetyllä vedellä koululais-
ten vitsoja oli vitsojen määrä silti aina 
palmusunnuntain aattoiltana kirkossa 
mahtava. Voi sitä jännitystä ja kahinaa! 
50 minuuttia kestäneen palveluksen jäl-
keen sitten liukasteltiin kuusikujaa pitkin 
takaisin pappilaan nukkumaan viimeistä 
yötä ennen ihanaa palmusunnuntaita.

Palmusunnuntaiaamuna heräsimme 
kukonlaulun aikaan. Onneksi karjalaisen 

perinteen mukaan virpominen tapahtuu 
aamuvarhaisella, joten pääsimme heti 
toimeen. Yöpaidoissa hipsimme Aki-
veikan kanssa vanhempiemme makuu-
huoneeseen ja aloitimme ripsuttelemaan 
äitiä hellästi hereille sanoen ”Virvon 
varvon vitsasella, Jeesuksen Jerusale-
miin ratsastamisen muistoks.” Isän vir-
pominen tapahtui yleensä keittiönpöy-
dän ääressä sillä vaikka miten aikaisin 
heräsimme, oli isä silti jo kerinnyt  käy-
dä hoitamassa lampolan aamutyöt, ja oli 
lehdenlukupuuhissa. 

Kun äiti näin oli saatu hereille, alkoi 
valmistautuminen. Päälle puettiin siis-
tit kirkkovaatteet, juhlamekot ja suorat 
housut, ja sitten alkoi virpomiskierros. 
Äidin toimiessa kuskina kiersimme tum-
manruskealla maastoautollamme ympäri 

Joensuun ortodoksinen seurakunta ha-
kee Honkavaaran, Joensuun, Kontiolah-
den ja Kiteen kirkkoihin oppaita sekä 16 
vuotta täyttäneitä koululaisia kesätöihin 
hautausmaalle.

Tiedusteluihin vastaa Sirpa Timo-
nen (013 266 0013) sekä seurakunnan 

Hinta 150 e + viisumi. Lähtö Joensuusta klo 6.00, ajo Sortavalaan, josta kantosii-
pialus klo 11.00 Valamoon. Majoittumisen jälkeen pyhien kunnioittaminen pääkirkos-
sa ja rukouspalvelus. Päivällisen jälkeen hiljennymme ennen vigiliaa. Sunnuntaina 
liturgia, jonka jälkeen ruokailu ja lähtö kotimatkalle. Mukana matkalla isä Kalevi 
Kokkonen. Ilmoittautumiset: Kulttuuri- ja Luostarimatkat, Pohjoiskatu 6. Ortodoksi-
nen Kulttuurikeskus, Joensuu. Puh. 010-239 2080.

Virpomismuistoja 
Ilomantsin pappilasta

- Aloita virpomavitsojen tekeminen 
ajoissa ettei tule hoppu ja äiti joudu te-
kemään vitsoja puolestasi.
- Laske montako vitsaa tarvitset. Hel-
posti tulee suru puseroon jos mummi 
tai kummi jää virpomatta oksien lop-
puessa kesken.
- Ota selvää minne ja milloin voit 
viedä vitsasi siunattavaksi. Kaverik-
si kirkkoon voit pyytää äidin, isän tai 
vaikka kummisi. 
- Varusta virpomisvaatteet, siis siistit 
juhlavaatteet jo edellisenä iltana sän-
gyn viereen odottamaan.
- Opettele virpomisloru
- Älä pyydä palkkaa. Virpominen ta-
pahtuu siksi että virpoja vie hyvää 
mieltä ja siunausta virvottavalleen 
sekä muistuttaa tätä Kristuksen Jeru-
salemiin ratsastamisesta. Jos kuitenkin 
saat virpomisestasi palkkaa kiitä kau-
niisti.

Virpojan 
muistilista

kylää virpomassa sukulaisia ja tuttavia. 
Viimeiset kauempana asuvat virvotta-
vat pääsivät käsittelyymme sitten kir-
kossa, joko ennen palveluksen alkua tai 
sen päätyttyä. Palkaksi virvottaviltamme 
saimme usein suklaamunan tai pienen 
kolikon. Usein virpopalkkana oli kuiten-
kin lupaus paaston loputtua saatavasta 
herkusta. 

Viikon kuluttua palmusunnuntaista 
koittavana pääsiäisenä, Kristuksen ylös-
nousemisen juhlana oli sitten ilo ylimmil-
lään. Kun pääsiäisyöpalvelus aamuyön 
tunteina päättyi oli pienillä kirkkokävi-
jöillä hymy herkässä ja sylit täynnä pää-
siäismakeisia. 

Maria Verikov

Pyhiinvaellusmatka Laatokan Valamoon

21.-22.5.
2011.

www.monasterytours.com

virasto (013 266 000). Vapaamuotoiset 
hakemukset tulee toimittaa seurakun-
nan virastoon perjantaihin 29.04.2011 
mennessä osoitteeseen: Kirkkokatu 32, 
80100 JOENSUU tai sähköpostitse: sir-
pa.timonen@ort.fi

KESÄTÖITÄ
Joensuun seurakunnassa
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Huomio kevään 
ylioppilaat!

Teillä on mahdollisuus saada seurakunnan 
tarjoama ylioppilaslakki. Mikäli olet 
tämän kevään ylioppilas sekä Joensuun 
ort. seurakunnan jäsen ja haluat lakin 
seurakunnasta, ole mahdollisimman pian 
yhteydessä nuorisotoimistoon. Lakkia 
varten tarvitsemme seuraavat tiedot: 
lakin koko ja lakin sisävuoren värit (sini-
valkoinen tai puna-musta). Lisätiedot srk:
n internetsivuilta ja Pasilta.

Lasaruksen 
lauantai

Perinteinen virpomavitsojen askar te lu-
päivä pidetään Joensuun ort. seura kun-
tasalissa lauantaina 16.4. klo 14.00 al kaen, 
ja vitsat siunataan klo 16.00. Tuothan 
omat pajut, koristeita löytyy sitten talon 
puolesta. Vapaaehtoinen materiaalimaksu.

Leirinohjaajahaku
Joensuun ort. seurakunnan nuorisotoimisto 
hakee kesän leireille ohjaajia. Mikäli 
olet kiinnostunut ohjaajan pestistä, laadi 
vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenevät 
mm. seuraavat seikat: kuka olet ja mistä 
tulet, ikäsi, koulutuksesi + muut kurssit 
yms. joista arvelet olevan hyötyä, aiempi 
kokemus ohjaajan tehtävistä, mille leirille 

Sikren-
vaarassa 
oli säpinää
...nimittäin lasten talvileirillä. Vasem-
malla virallisempi yhteiskuva ja alla 
se epävirallisempi potretti lumiken-
käretkeltä. Ensi vuonna uudestaan!

Tulevan kesän vaellusmatka suuntautuu Lemmenjoen 
kansallispuistoon, ja ajankohta tulee olemaan 23.-30.7.2011. 
Hinta on 100 € / aikuinen, joten matka on edullinenkin. 
Tälle reissulle tullaan muodostamaan ainakin kaksi erivauhtista 
ryhmää, joten reissu sopii hyvin myös lapsiperheillekin. Lisäksi 
matkamme kulkee Saariselän kautta, joten jos Lemmenjoki ei 
kutsu, voit jäädä Saariselän maastoihin vaeltamaan.
Ilmoittautumiset nuorisotoimistoon, 
paikkoja on 40 nopeimmalle!

haluat ohjaajaksi (leiriluettelo on tuossa 
alla) ja myös perustelut miksi juuri SINUT 
pitäisi valita. Hakemuksen tulee olla 
nuorisotoimistossa viimeistään 13.4.2011. 
Ja kesän leirit ovat:
Kripa I 9.-18.6.2011
Kripa II 1.-10.7.2011
Kripa III 21.-30.7.2011
Lastenleirit pidetään yhtä aikaa 20.-
23.6.2011, voit hakea joko alle 10 v. tai yli 
10 v. lasten leirille ohjaamaan.

Lemmenjoelle vaeltamaan
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Joensuun ort. 
seurakunnan 

nuorisotoimisto, 
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, 

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

e-mail: pasi.onatsu@ort.fi

Muista 
nettisivumme ja 

ilmoittaudu
sähköpostilistalle!

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

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

Nyt kaikki mukaan mukavalle vuosijuhlamatkalle Vaasaan. Reissu 
kestää koko viikonlopun, ja matkalle tulee hintaa 50 €/henkilö. Hin-
taan sisältyy monipuolinen vuosijuhlaohjelma, ruuat, luokkamajoitus 
koululla ja matkat. Sitovat ilmoittautumiset nuorisotoimistoon Pasille 
viim. keskiviikkona 27.4.2011. Yhteystiedot löydät tältä aukeamalta.

ONL:n 
vuosijuhlat 
Vaasassa 
13.-15.5.

Infotilaisuus 
kristinoppileiri-
läisille ja heidän 
vanhemmilleen

Leirikirjeissäkin mainittu infotilaisuus 
pidetään keskiviikkona 11.5. klo 18.00 
alkaen Pyhän Nikolaoksen kirkossa ja sen 
jälkeen seurakuntasalissa. Tule kuulemaan 
perustietoja leireistä ja kysymään mikäli 
jokin on jäänyt askarruttamaan.

Lemmenjoelle vaeltamaan

Joensuun 
ortodoksisen 
seurakunnan

nuorisotoimisto 
Facebookissa 

Pyrimme tiedottamaan toimin-
noistamme nyt myös Faceboo-
kissa, joten voit liittyä siellä 
kaikille avoimeen ryhmään Jo-
ensuun ortodoksinen nuoriso. 
Sieltä löydät tietoja ajankoh-
taisista asioistamme ja lisäksi 
myös joitakin kuvia.
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Kanslian 
aukioloaika 
muuttunut

Taipaleen seurakunnan kanslia Viinijär-
vellä on avoinna maanantaisin, tiistaisin 
ja keskiviikkoisin klo.9.00-12.00.

Lukijaksi 
vihkiminen 
Polvijärvellä

Palmusunnuntaina 17.4. vihkii KS. Joen-
suun piispa Arseni Polvijärven Johannes 
Kastajan kirkkoon lukijaksi äänisuunnit-
telija Harri Ahposen.

Harri on avustanut seurakuntaa luki-
en jumalanpalveluksissa eri pyhäköis-
sämme jo reilun kahden vuoden ajan. 

Taipaleen seurakunnan 
tiistaiseurojen yhteinen 

kevätretki 
Lieksaan 
su 29.5.2011

Asiasta ilmoitellaan lisää 
myöhemmin paikallislehdissä.

Vihkimys tapahtuu palmusunnun-
tain liturgian yhteydessä. Jumalanpalve-
luksen jälkeen tiistaiseura tarjoaa kahvit 
kirkkoväelle.

Lasten pääsiäinen 
Outokummussa

Toisena pääsiäispäivänä, ”kirkkaana 
maanantaina” 25.4. juhlitaan Kristuksen 
ylösnousemusta Outokummun Pyhän 
Hengen kirkossa. Liturgian jälkeen on 
ristisaatto, halukkaat saavat kilkuttaa kir-
konkelloja ja  kirkon alakertaan on jär-
jestetty ruokailu. Tapahtuman järjestää 
nuorisotyötoimikunta.

”Vainajien
pääsiäinen” 
Viinijärvellä

Tuomaan tiistaina 3.5. toimitetaan Taipa-
leen kirkossa vainajien muistelupäivän 
liturgia. Sen jälkeen on mahdollisuus 
pyytää papistoa toimittamaan lyhyitä li-
tanioita haudoille. Tämä päivä tunnetaan 
vanhastaan ”vainajien pääsiäisen” ni-
mellä. Kaikukoon ”Kristus nousi kuol-
leista” myös mahdollisimman monella 
haudalla!

Nunna Kristoduli 
Honkalammen 

liturgiaan
Mirhantuojien sunnuntaina 8.5. toimite-
taan Honkalammen entisellä koululla li-
turgia. Tiistaiseuran järjestämän kahvitar-
joilun jälkeen nunna Kristoduli Lintulan 
luostarista kertoo aiheesta ”Jumalanäiti- 
meidän kaikkien äitimme”. Mirhantuoji-
en sunnuntai sattuu tänä vuonna äitien-
päiväksi, joten on monta hyvää aihetta 
lähteä joukolla jumalanpalvelukseen.

Kirjastoa kootaan 
Taipaleen pappilaan

Seurakunta on hankkinut ja saanut lah-
joituksina vuosikymmenien mittaan run-
saan määrän erilaista kirjallisuutta. Nyt 
on tarkoitus saattaa nämä teokset kaikki-
en seurakuntalaisten käyttöön. 

Aikuistyötoimikunta kokoaa Vanhan 
pappilan tiloihin kirjastoa, josta niitä on 
mahdollisuus käydä lainaamassa. 

Kunhan luettelointi on saatu valmiik-
si voi seurakunnan sivustoillakin käydä 
tutustumassa kirjaston tarjontaan. Auki-
olosta ilmoitellaan myöhemmin. Kirjas-
toon otetaan lahjoituksena vastaan hyvää 
kirjallisuutta jatkossakin.

    

TAIPALEELLA TAPAHTUU:

Taipale
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DIAKONIA-ATERIATAPAHTUMA 
9.4. VIINIJÄRVEN PAPPILASSA
Taipaleen ort. seurakunnan diakoniatoimikunta järjestää diakonia-ateriatapah-
tuman la 9.4.2011 klo 11 – 13.30 välisenä aikana. Tilaisuuden aluksi akatistos-
palvelus. Mahdollinen tuotto ohjataan vuoden 2011 suuren paaston keräykseen. 
Ennakkoilmoittautumiset tilaisuuteen jätettävä kirkkoherranvirastoon 6.4. men-
nessä puh. 013-641 161 tai sähköpostilla: taipale@ort.fi. Lisätietoja p. 050 468 
3680 / Kristina.

Taipaleen seurakunnan leirit kesällä 2011 
• Kristinoppikoulu 10.–19.6.2011

• Pienten lasten leiri Vanhassa Pappilassa 2.-3.7.2011
• Kouluikäisten leiri Säynelammella 5.-8.7.2011

Nunna Kristoduli
äitienpäivänä 

8.5.2011
Honkalammen koululla 

Ylämyllyllä

Liturgian jälkeen noin klo 
11.30 kahvitarjoilua ja

Nunna Kristodulin alustus ai-
heesta ”Jumalanäiti – meidän 

kaikkien äiti”.

TERVETULOA

”Älkää unohtako osoittaa 
vieraanvaraisuutta, sillä 

jotkut ovat yösijan antaes-
saan tulleet majoittaneeksi 

enkeleitä.”
Hepr.13:2

Taipaleen praasniekan aikaan 25.-
26.6.2011 on seurakuntaamme tulossa 
kyläilemään ryhmä setukaisia ystävyys-
seurakunnastamme Viron Obinitsasta 
muutaman päivän ajaksi.

 He osallistuvat kirkkomme juhliin ja 
tutustuvat Pohjois-Karjalaan laajemmin-
kin kylätellen mm. Ilomantsissa. Osalle 
Suomen vierailu on ensimmäinen, mutta 
mukana on myös vanhoja Taipaleen kä-
vijöitä.

 Haluammehan osoittaa heille sa-
manlaista vieraanvaraisuutta, jota itse 
olemme saaneet aina osaksemme siel-
lä? Tarkoitus on majoittaa heidät kodeis-
sa. Yösijoja siis tarvitaan.  Parhaimmas-

Obinitsalaisia kylään kesällä

sa tapauksessa vierailusta syntyy kestävä 
ja antoisa ystävyyssuhde. Kieliongelmia 
ei tarvitse pelätä; hyvä tahto murtaa kyl-
lä kielimuurit!

 Tämä haaste kuuluu kaikille seura-
kuntarajoja tuntematta. 

Jos kuulit kutsun kerro siitä Taipa-
leen seurakuntaan tai Viron ortodoksien 
sõbrien hallituksen jäsenille.

Viron ortodoksien sõbrad ry tiedottaa:

PRAASNIEKKAMATKA 

OBINITSAAN
17.-20.8.2011

Matkan hinta 
250 euroa. 

ILMOITTAUTUMISET: 
Anna-Kaisa Miinalainen, 
puhelin: 050-3419508, 

email: anna.kaisa.
miinalainen@gmail.com

Setukaisten ja pohjois-karjalaisten 
kulttuurit kohtaavat jälleen ensi 
kesänä. Kuva: Pentti Potkonen.
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Työttömien 
ruokailut

JOENSUUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN

SEURAKUNTASALISSA KIRKKOKATU 32:SSA:

PERJANTAINA 8.4. KLO 11–13
PERJANTAINA 20.5. KLO 11–13

JÄRJESTÄÄ JOENSUUN ORT. SRK:N DIAKONIATYÖ
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ EEVA TIMONEN, PUH. O5O-5394932

TERVETULOA!
VAPAAEHTOINEN RUOKAMAKSU

Ora pro 
nobis-

konsertti
Joensuun ortodoksisen seu-
rakunnan seurakuntasalissa 

(Kirkkokatu 32)
5.4. klo 18

Esiintyjinä ovat Pohjois-Karjalan am-
mattikorkeakoulun laulunopiskeli-
jat Minna Kukkonen,Marjaana Mati-
kainen ja Aki Pietarinen, heitä säestää 
pianisti Svetlana Pustosnaja. Konsertti 
koostuu erityylisistä hengellisestä mu-
siikista barokista tähän päivään.

JOENSUUN ORTODOKSISEN MIESKUORON

ÄITIENPÄIVÄKONSERTTI
JOENSUUN EVANKELISLUTERILAISESSA KIRKOSSA

SUNNUNTAINA 8.5.2011
KELLO 18.00

JOHTAA ISTVÁN ZÁBORSZKY

VAPAAEHTOINEN OHJELMAMAKSU

Vigiliakirjoja 
kaivataan

Koska seurakunnassamme on viime 
vuonna lisätty aamupalvelusten määrää

tuntuvasti, on harmaalle ”Sunnutai-
vigilia”-nuottikirjalle tullut lisätarvetta. 
Kirjoja ei löydy riittävästi joka pyhäk-
köön. Uusia ei saa, koska painos on lop-
punut ajat sitten.

Jos teillä on tarpeettomia tai ylimää-
räisiä kirjoja, voitte tuoda ne kanttoreille 
tai pyhäköihin.

Terveisin Joensuun seurakunnan
kanttorit ja laulajat
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Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettu

Olkaa 
iäti 
muistetut

Herra, 
vihi heidät 
kunnialla
ja jaloudella

Joensuu
Mentu Mikko Juha Johannes ja Lehti-
mäki Maria, Joensuu

Ilomantsi
Maria Toroskainen
Kaino Veikko Huohvanainen
Iida Piipponen   
Lauri Ahponen
Maria Eronen
Elna Annikki Huovinen
    Joensuu
Partanen Maria, Joensuu
Grönberg Elvi Hilja Kaarina, Kontio-
lahti
Norppa Juhani Helmeri, Joensuu
Kalamaa Ari Pekka, Joensuu
Muhonen Raisa, Kitee
Sulku Jouko, Joensuu
Vuojolainen Marjatta, Joensuu
Pänttönen Pauli Juhani, Joensuu
Karhapää Keijo Ensio, Tohmajärvi

Lieksa
Veikko Lahti
Elisabet Reittu

Nurmes
Närhi Lyydia, Nurmes

   Joensuu
Mutanen Elias Benjamin Miikanpoika, 
Joensuu
Hassinen Jade Amanda, Joensuu
Vainio Pietari, Joensuu
Blomqvist Heljä Lempi Siviä, Kitee
Toivanen Helmi Katariina, Joensuu
Haverila Paavo Anton, Joensuu
Svart Tessa Natalia Mirella, Joensuu
Heikkinen Hilma Kaarina, Joensuu
Praatskonen Paavo Andrei, Joensuu
Oresmaa Anastasia, Kontiolahti
Lehto Lauri Valtteri, Joensuu
Heiskanen Johanna Iida Maria, Tohma-
järvi
Vesala Isla-Aleksandra, Joensuu
Myller Alise Meeri Emilie, Joensuu
Heininen Paavo Heikki Oskari, Kontio-
lahti

   Lieksa
Emilia Liisa Honkanen

   Nurmes
Nevalainen Niko Aleksi
Hilonen Otto Valtteri

   Taipale
Huovinen Venla Miina Maria
Kuronen Petrus Urho Viljami
Hirvonen Essi Lumi Olivia
Karjalainen David Viljami

Ortodoksinen lahjakauppa

Ortodora
Joensuussa

Ortodoksisessa kul�uuri-
keskuksessa, Pohjoiskatu 6. 

Avoinna ma-pe klo 12-17.
Tervetuloa tutustumaan!

Suuren viikon
palvelukset 

Ortodoksisen seminaarin 
kirkossa Joensuussa

18.4. Suuri maanantai: aamupal-
velus klo 7.20 ja EPL klo 16
19.4. Suuri tiistai: aamupalvelus 
klo 7.20 ja EPL klo 16
20.4. Suuri keskiviikko: aamu-
palvelus klo 7.20 ja EPL klo 16
21.4. Suuri torstai: 
- aamupalvelus klo 9 
- ehtoopalvelus ja liturgia klo 16
22.4. Suuri perjantai: 
- aamupalvelus klo 9
- kuninkaalliset hetket klo 12
- ehtoopalvelus klo 16
23.4. Suuri lauantai: 
- aamupalvelus klo 9
-  ehtoopalvelus ja liturgia klo 14
- puoliyöpalvelus klo 23.30
- aamupalvelus klo 00 ja liturgia 
n. klo 01.15 
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Anna lahja, jolla on ikuinen arvo.
Tule ostoksille 

FILOKALIAAN
Meiltä löydät kirjoja, levyjä, 

ikoneita ja muuta lahjatavaraa.
Suosittelemme kirjauutuutta, 

joka on ilmestynyt jo 11 kielellä:

Rakkauden haavoittama. 
Vanhus Porfyrios Kausokalivialaisen 

elämä ja opetukset

Ortodoksinen kirjakauppa
FILOKALIA

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

filokalia@elisanet.fi
www.filokalia.fi

Avoinna: 
ma-pe 10–17

Kuoro on parhaimmillaan hieno ja mo-
nipuolinen instrumentti. Kaikesta hyväs-
tä kirkkokuoron työssä hyötyy seurakun-
nan yhteinen rukous eli jumalanpalvelus 
– harjoittelun tavoite kirkkokuorolla ei 
siis ole kovin matalalla. Laulun harmo-
nia on kuva seurakunnan harmoniasta ja 
yksimielisyydestä.

En usko, että kukaan oikeasti haluaa 
laulaa kirkkokuorossa ja olla samalla ke-
hittymättä kirkkolaulajana. Laulamises-
sa vaanii se tosiasia, että jos ei mennä 
eteenpäin, yleensä mennään taaksepäin, 
ja kuorossa tämä tapahtuu kollektiivises-
ti. Kuoro tarvitsee kaikkien jäsentensä 
panostuksen, kuorossa ei voi ”matkus-
taa siivellä”. Kuoro on mitä suurimmas-
sa määrin joukkuelaji. 

Olen erilaisissa kanttori- ja kuoron-
johtajakoulutuksissa huomannut, että 
samat ihmiset, jotka kuoron edessä tar-
vitsevat kuorolaisilta ehdotonta keskit-
tymistä, ovat rivilaulajina oikeita pulina-
pesiä. Me ihmiset olemme sellaisia. On 
vaikeaa asettua toisen asemaan, vaikka 
olisi itse ollut samanlaisessa asemassa 
vasta hetki sitten. Kirkkokuoron olisi jos-
kus hyvä kokoontua yhteen miettimään 
työskentelynsä päämäärää, ja asioita, jot-

ka auttavat tuon päämäärän saavuttami-
sessa. Keskustelu auttaa sekä kanttoria 
että kuorolaisia. Kuoron vastuunjako on 
joka tapauksessa aina sama: kuoronjoh-
taja vastaa kokonaisuudesta, kuorolaisen 
vastuu on omassa tehtävässään rivilaula-
jana.

Tammikuussa kyselin omilta kirk-
kokuorolaisiltani, minkälaisia sääntöjä 
voisimme laatia kuoron toimintaa sel-
kiyttämään. Taas kerran sain iloita sii-
tä, että kuorolaisillani on paljon kuoroa 
eteenpäin vieviä ajatuksia. Kuoromme 
säännöt eivät ole vielä saaneet lopullis-
ta muotoaan, mutta uskaltanen paljastaa 
keskustelumme tuloksia:

• Oppimiseni edellyttää säännöllisiä har-
joituksia ja kirkossa laulamista.
• Esiintymiset edellyttävät sitoutumista 
valmistautumiseen.
• Ilmoitan kanttorille, jos en pääse esiin-
tymisiin tai harjoituksiin, ja näin autan 
kuoron ohjelmiston ja toiminnan suun-
nittelussa.
• Annan vastuun kokonaisuudesta kant-
torille.
•  Kunnioitan kuorokavereita.
•  Olen ajoissa. 

Koska kirkkolaulajat usein ovat mu-
kana jumalanpalveluksissa oman kuo-
ronsa toiminta-alueen ulkopuolella, voi-
si myös pohtia sitä, miten laulaja toimii, 
jos hän haluaa laulaa muussa kuin omas-
sa kuorossaan. Vieraassa kuorossa voi 
olla eri ohjelmisto, eri sovitut asiat ja toi-
mintatavat, joten syytä olisi (edellisessä 
lehdessä ilmestynyttä Kanttorin kynäs-
tä –kirjoitusta mukaillen) kysyä hyvissä 
ajoin ennen palveluksen alkua kanttoril-
ta, voiko olla laulajana avuksi. Aina se ei 
onnistu, mutta kuten sanottu, päätäntä-
valta eli paremminkin vastuu kirkkolau-
lusta kuuluu kanttorille. Niin kirkkolau-
lajille kuin kanttoreillekin tekee välillä 
hyvää osallistua palveluksiin myös kirk-
kosalin puolelta. Silloin saa raikkaita 
ideoita myös omaan tehtäväänsä kirkko-
laulajana. 

Riikka Patrikainen,
Ilomantsin ort. seurakunnan kanttori

Ilomantsin ja Taipaleen kuorot harjoittelemassa Suuren viikon veisuja 
Juhani Matsin opastuksella 26.2.

Voiko kirkkokuoro 
hyötyä säännöistä?

Kanttorin
kynästä


