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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. Tuomas Kallonen, p. (013) 266 0014 ja 050-
5394932, Email: tuomas.kallonen@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: p. 050 587 5066
Päiväkoti Pääsky: p. (013) 220 460 

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: Iivo Suvanto 
• 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

Tuuletusta
Joensuun seurakunnassa ovat käynnissä henkilöstön vaihtovii-
kot. Elokuun alussa Aleksi Suikkanen aloitti kanttorin ja dia-
koni Tuomas Kallonen diakoniatyöntekijän sijaisena, syyskuun 
alussa toiseksi papiksi tuli isä Mikko Sidoroff. Lokakuun alus-
sa aloittaa toimessaan uusi kirkkoherra, samoin aivan uuden 
toimen haltija – seurakuntasihteeri. 

Julkinen huomio on kiinnittynyt uuteen kirkkoherraan ja sen 
pohdiskeluun, millaisia uusia tuulia hän tuo tullessaan. Kirkko-
herran vaihtuminen on kuitenkin vain yksi vaihdos muiden jou-
kossa. Toki kirkkoherra vastaa seurakunnan toiminnasta, mutta 
ei tee työtään yksin. Seurakuntatyö on joukkuepeliä, jossa yk-
silösuorituksetkin ovat tärkeitä. Työntekijöiden pitäisi siis olla 
aloitteellisia joukkuepelaajia. Ymmärrän itseni valmentajaksi 
ja mahdollisuuksien järjestäjäksi. Jos voin järjestää työnteki-
jöille hyvät työolosuhteet ja kunnolliset työkalut, voinen sitten 
jotain vaatiakin. Voidakseen tehdä työtään menestyksekkäästi 
joukkueemme tarvitsee tukijoukot; luottamushenkilöt ja vapaa-
ehtoiset. Heidän tukensa on kuitenkin ansaittava

Papit ja maallikot katsovat seurakuntatyötä eri näkökulmis-
ta. Pahimmassa tapauksessa se merkitsee ristiriitoja, jotka myr-
kyttävät ilmapiirin ja vievät työn ilon. Parhaassa tapauksessa 
ne tuovat työhön elävyyttä, monipuolisuutta, henkistä rikkaut-
ta ja iloa.

Ensimmäinen tehtäväni kirkkoherrana on siis tilanteen va-
kauttaminen, huolehtiminen siitä, että jokainen työntekijä so-
peutuu uusiin tehtäviinsä. Tilanne on haastava. Luotan kuiten-
kin siihen, että meillä on pian koossa hyvä joukkue, sillä uudet 
työntekijät ovat ryhtyneet työhönsä innokkaasti ja taitavasti.

Kirkkoherra on seurakunnan työntekijöiden esimies myös 
työoikeudellisessa mielessä. Minun sukupolveni pappiskoulu-
tukseen ei kuulunut johtajakoulutusta, nykyisestä tilanteesta en 
ole tarkasti perillä.  Se on nähty ongelmaksi ja varmasti se sitä 
onkin. Siellä, missä ongelmia on ollut, ongelmat eivät ole joh-
tuneet niinkään teknisten hallinto- ja johtamistaitojen puuttees-
ta vaan pikemminkin tulehtuneista ihmissuhteista. Siksi on tär-
keää, että seurakunnassa – apostoli Paavalin sanoja mukaillen 
– ”rauha ja hyvä sopu vallitsisi.”

Esirukouksianne pyytäen

Isä Iivo Suvanto
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Jo perinteeksi muodostu-
nut syystalkooreissu Lintulan 
luostariin tehdään lauantai-
na 19.9. Lähtö Pyhän Nikola-
oksen kirkon edestä klo 8.00 
omilla autoilla.

JOENSUUN 
KSENIA-PIIRIN 

ILLAT 
SYKSYLLÄ 2009

Ensimmäinen ilta KESKIVIIKKONA 
23.9. klo 18.00  NNKY:llä (Malmika-
tu 2, Joensuu). Outi Piiroinen-Backman 
Helsingistä kertomassa naisten rukous-
liikkeestä (PLY;Pienimmän lantin yh-
teisö). Osallistumme yhdessä lanttikirk-
koon.

Muut illat ortodoksisella seurakun-
tasalilla TIISTAISIN 20.10 JA 17.11. 
KLO

19.
Kunkin illan aiheista ja Lintulan tal-

kooreissusta ilmoitetaan myöhemmin 
kirkollisissa ilmoituksissa ja  ohjelmis-
sa, joita saat kirkosta ja seurakunnan vi-
rastosta.

Lisätietoja Jaana Palve-Karppaselta 
p. 040-9134009 

Keskiviikon ohjelmassa on Kultaisen 
iän lauluja Juhani Matsin ja Tauno Kori-
alan johdolla. Ennen vigiliaa Wilhelmii-
na Virolainen laulattaa Neitsyt Marian 
veisuja. Tiedossa on siis ammattilaisve-
toisia laulutuokioita. Jos ei itse halua jos-
tain syystä laulaa, varmasti kuuntelemi-
nenkin on nautinnollista.

Torstaipäivän aloittaa kirkossa kol-
mas hetki ja liturgia kello yhdeksän, jo-
ten aamusta saa nukkua aika pitkään. Li-
turgian jälkeen ruokailemme yhdessä. 
Sitten  lähdemme tutustumaan Lintulan 
luostariin, mistä erkanemme kotimat-

Kultaisen iän leiri 

Valamossa 
30.9. – 1.10.2009

koille. Tässä vaiheessa useimmat toivo-
vat uuden leirin koittavan pian… Leirillä 
tapaa tuttuja ja tutustuu uusiin ihmisisiin 
– siispä Tervetuloa mukaan uudet ja van-
hat leirikonkarit!

Kenelle leiri 
on tarkoitettu?

Leiri on tarkoitettu kaikille niille kultai-
seen ikään ehtineille, jotka ovat lehden 
ilmestymisalueella – siis sinulle hyvä lu-
kija!

Hinnat ovat seuraavat:
 
90 e (sis majoituksen opistohotellissa 1 hh, 
ohjelmaan merkityt ruokailut ja ohjelman) 
75 e (sis majoituksen opistohotellissa 2 hh, 
ohjelmaan merkityt ruokailut ja ohjelman) 
70 e (sis majoituksen vierasmajassa 1 hh, 
ohjelmaan merkityt ruokailut ja ohjelman) 
65 e (sis majoituksen opistohotellissa 1 hh, 
ohjelmaan merkityt ruokailut ja ohjelman)

Ilmoittautua voi Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan kansliaan p. 013 266 000 tai 
diakoniatyöntekijälle   p. 050 539 4932 

Mitä mukaan? 
Mitä tekemään? 
Miten mukaan?

Mukaan sadevarusteet, työkäsi-
neitä ja saappaatkin on hyvä olla. 
Sadonkorjuun lisäksi tänä vuon-
na luostari kaipaa työmiehiä lapio-
hommiin sepelin levittämiseen ja 
rautakangen käyttöön aurauskep-
pien laitossa, eli miehiä kaivataan 
siis joukolla mukaan!!

Ilmoittaudu Jaanalle teksti-
viestillä p. 040-9134009 tai lait-
tamalla viesti sähköpostitse jaa-
na.palvekarppanen@gmail.com. 
Ilmoita ruokarajoituksesi ja kyy-
ditystarpeesi viimeistään ti 15.9. 
mennessä. Luostari on pitänyt 
meistä huolta tarjoamalla aterian ja 
päiväkahvit.

Paluu töiden päätyttyä myö-
hemmin iltapäivällä. Luostariin 
tehty matka on myös pyhiinvael-
lusmatka ja antaa meille uutta nä-
kökulmaa omaan elämäämme! 
Lähde turvallisin mielin mukaan! 

Valamon kansanopisto järjestää Kultai-
sen iän leirin. Lähde viettämään kultai-
seen ikään ehtineiden kesken mukavaa lei-
riä. Leiri kestää kaksi päivää ja yhden yön. 
Ruokailut ovat Trapesan herkkujen äärel-
lä. Päivän aikana on sopivasti myös lepoa. 

KSENIA-PIIRIN 
TALKOOPÄIVÄ 
LINTULAN 
LUOSTARIIN 
LA 19.9.
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Ortodoksina 
ajassa

Tämän vuoden tammikuus-
sa ennen Joensuun ortodoksi-
sen seurakunnan kirkkoherran 
vaalia  internetissä käytiin kes-
kustelua ehdokkaista. Nimet-
tömänä käyty keskustelu ei isä 
Iivo Suvantoa saanut riemas-
tumaan, vaikka se hänen osal-
taan olikin myönteistä.  Uusi 
aika ja kulttuuri on kirkonkin 

otettava huomioon, mutta net-
tipapiksi uusi kirkkoherra ei it-
seään tunnista. 

- Seuraan netissä uutisia ja käytän sähkö-
postia. On se naamakirjakin (facebook) 
tuttu, kun joku kutsui minut sinne kave-
riksi, mutta en ole mitenkään aktiivinen 
jäsen. Tiedä sitten onko internet lisännyt 
nuorten seurakuntalaisten aktiivisuutta, 
mutta sellainen hokemahan on, että kir-

kon pitää olla siellä missä ihmiset ovat 
ja nuorethan ovat nyt aika paljon siel-
lä netissä. Jollakin tavalla kirkon pitäisi 
olla läsnä sielläkin, mutta mikä se olisi 
se tapa? Ehkä paikallisen seurakunnan 
ylläpitämä nettipapin palsta, jolla kes-
kusteltaisiin hengellisistä asioista? Mut-
ta missään nimessä nettikontaktit eivät 
saa korvata ihmisten välisiä kohtaamisia 
eikä nettiyhteisö korvata seurakuntayh-
teisöä.

Papiksi 

Liike-elämään ja politiikkaan osallistu-
minen voivat isä Iivo Suvannon mieles-
tä aiheuttaa velvollisuuksien ristiriito-
ja, joten sellaisilta välttyäkseen on hyvä 
pysyä valitsemallaan uralla, pappina. Jo-
hannes Krysostomoksen mukaan papin 
pitää olla perillä myös maallisista asiois-
ta, mutta ei kuitenkaan liiaksi sitoutunut 
niihin. Papiksi hän ei muista halunneensa 
kovin pienenä, vaikka jostain syystä su-
kulaispoika olikin saanut päähänsä kiu-
sata häntä tulevalla ammatilla.  

- Sattumalta, jos nyt sattumaa onkaan, 
menin lukiolaisena Valamoon töihin ja 
siellä oleminen sai ajatuksen heräämään. 
Minuun vaikutti hyvin voimakkaasti sil-
loin lähes 80-vuotias igumeni Simforian, 
mikä oli aika merkillistä, sillä meillähän 
oli ikäeroakin 60 vuotta eikä edes yhteis-
tä kieltä. Myös isä Erkki Piiroinen ja isä 
Pekka Timonen olivat tulevan ammatin 
kannalta tärkeitä ihmisiä, pohtii isä Iivo, 
joka on toiminut toisen papin toimessa 
Joensuussa jo neljännesvuosisadan.  

Isä Iivo Suvantoa yhdistää Pyhän Ni-
kolaoksen kirkkoon paitsi oma pappe-
us myös oma suku: hänen isoisosetän-
sä kauppias Jakob Filipoff oli yksi niistä 
puuhamiehistä, joita meidän on kiittä-
minen pyhäköstämme. Suku on peräisin 
Impilahdelta, mutta viime vuosisadan al-
kupuolella sukunimi suomalaistettiin Su-
vannoksi. Nimi saatiin kotitilan lähellä 
kulkeneen joen suvannosta. 

Isä Iivo Suvanto – lieneekö sukuni-
men syytä – on pysynyt samassa työ-
paikassa jo 25 vuotta ja jatkaa edelleen 
samassa talossa eri tehtävässä, mutta on 
ollut myös naimisissa nykymittapuun 
mukaan iäisyyden eli vuodesta 1973. 
Kyllikki Palviainen sattui osallistumaan 
Valamossa samaan nuorten seminaariin 
muutama vuosi aiemmin ja polut koh-
tasivat uudemman kerran Kuopiossa. 
Perheeseen kuuluu kolme poikaa, jot-
ka asuvat jo omillaan. Kestävän aviolii-

Isä Iivo Suvanto 
kirkkoherraksi 
lokakuun alusta 
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ton perustana isä Iivo pitää puolisoiden 
välistä avointa ja luottamuksellista kes-
kusteluyhteyttä. Hän kertoo hymy suu-
pielessä arkkipiispa Paavalinkin kerran 
seuranneen heidän keskusteluaan ja ih-
metelleen, vieläkö Suvannoilla oli asiaa 
toisilleen, niin pitkän avioliiton jälkeen. 
Suvannot olivat olleet naimisissa viisi  
vuotta. 

Uusiutuva joukkue 

Kun isä Iivo Suvanto siirtyy toisen pa-
pin paikalta kirkkoherraksi, seurakun-
nassa käy samaan aikaan melkoinen tuu-
letus henkilökunnassa. Eläköityminen on 
luonnollinen selitys työntekijöiden vaih-
tumiseen, mutta sen lisäksi muista syis-
tä määräaikaisissa tehtävissä ja sijaisi-
na olleita on vaihtumassa niin, että uusi 
kirkkoherra pitää ensimmäisenä tehtä-
vänään syksyllä ”tilanteen vakauttamis-
ta” ja nauraa saatteeksi. Hän toivoo, että 
seurakunnassa vuosikymmeniä vallinnut 
hyvä sopu ja rauha jatkuisivat ja koros-
taa, etteivät ne ole merkinneet uneliai-
suutta. -Viime vuosina pappienkin ta-
voitettavuusvaatimukset ovat tekniikan 
kehittymisen myötä jatkuvasti kasva-
neet. Aikoinaan kun pappi lähti työmat-
kalle kauemmas tai vaikka kalaan, niin 

hän oli tavoitettavissa vasta palattuaan. 
No, pappi on aina pappi, mutta kyllä tie-
tyn palautumisajan jokainen tarvitsee ja 
silloin kun en päivystä, suljen työkän-
nykän. Kesäloman hän piti heinäkuussa 
erilaisen työn merkeissä. - Tein metsätöi-
tä Outokummun Alavin kylässä vanhalla 
kotipaikalla, isä Iivo kertoo. 

- Raivasin myrskytuhoja ja pilkoin 
saunapuita. Fyysinen työ normaalityön 
vastapainona on lomaa. 

Seurakunnassa on kuitenkin suun-
niteltu liikkuville työntekijöille uu-
sia työkaluja, muun muassa tulossa on 
sähköinen kalenteri, jonka voisi löytää 
tarvitessaan internetistä paikasta riippu-
matta. Seurakuntalaiset ovat isä Iivon 
mukaan osallistuvaa ja talkoohenkistä 
joukkoa, josta löytyy tekijöitä niin juh-
lien järjestelyihin kuin hautausmaan ha-
ravointiin tai rakennustöihinkin, mut-
ta pitempiaikaista sitoutumista vaativat 
tehtävät eivät niinkään innosta. 

- Maahanmuuttajat ovat alkaneet nä-
kyä sekä palveluksissa että seurakunnan 
toiminnassa, ja se on hyvä asia. Kaksi-
kielisillä palveluksilla viestitämme, että 
kuulumme samaan kirkkoon ja seura-
kuntaan. Suuria tilatarpeita seurakunnal-
la ei juuri nyt ole, mutta Tohmajärvelle 
kaivataan sellaista tilaa, jossa voidaan 
toimittaa palveluksia. Yksi mahdollinen 
onkin jo tutkittavana.

Omaan kirkkoonsa ja seurakuntaan-
sa moni on ehtinyt tutustua paremmin 
Ortodoksisuus tutuksi -kurssilla. Kurs-
si jatkuukin syksyllä entiseen tapaan. 
Vuodenvaihteen jälkeen alkaa kateku-
meenikurssi eli kurssi kirkkoon liitty-
mistä suunnitteleville tai äsken liittyneil-
le. - Kurssi ei velvoita mihinkään, joten 
sille voi osallistua, vaikka ei vielä tietäi-
sikään, onko ortodoksisuus ”mun juttu”, 
isä Iivo huomauttaa. 

Teksti: Eija-Helena Kettunen
Kuvat: Jouni Postari

Nektarios kuoron
pyhiinvaellusmatka Kreikkaan
9-15.10.2009
Ateena, P. Nektarioksen luostari, Evia
Hinta: 923 e/hlö. Matkalla 3 paikkaa vapaana!
Soita:
Kultuuri- ja Luostarimatkat
Arja Friman 050 349 4065

Kaipaatko 
juttuseuraa?
Mahdollisuuksien mukaan jär-
jestämme juttukaverin piipahta-
maan kylässä ja vaikkapa seu-
raksi ulkoiluun. Soita Joensuun 
ortodoksisen seurakunnan vs. 
diakoniatyöntekijälle Tuomas Kal-
loselle p. 050 539 4932.

Aleksi Suikkanen (kuvassa) aloitti 
elokuun alussa työt kanttorin sijaise-
na Joensuun seurakunnassa. Isä Tuo-
mas Kallonen puolestaan aloitti dia-
koniatyöntekijän sijaisena  samana 
ajankohtana. Isä Tuomaksen esittely 
löytyy tämän lehden sivulta 9.

Uusia kasvoja 
Joensuun 
seurakuntaan

No, pappi on aina pappi, mut-
ta kyllä tietyn palautumisajan 
jokainen tarvitsee ja silloin kun 
en päivystä, suljen työkännykän, 
pohtii isä Iivo.
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Joensuuhun vastikään valmistunut Or-
todoksinen kulttuurikeskus otettiin käyt-
töön juhlallisin menoin perjantaina 31. 
heinäkuuta. Käyttöönottorukoushetken 
toimitti K P Karjalan ja koko Suomen 
arkkipiispa Leo .Palveluksessa oli mu-
kana runsas joukko myös laulajia. 

Rukoushetken ja rakennuksen pyhite-
tyllä vedellä vihmomisen jälkeen seura-
si lämminhenkinen juhla. Ortodoksisen 
kulttuurin säätiön hallituksen puheenjoh-
taja Keijo Mutanen korosti puheessaan  
kuinka tärkeää on että ortodoksinen kult-
tuurikeskus sijaitsee juuri Pohjois-Karja-

lassa, ainoassa alkuperältään ortodoksi-
sessa maakunnassa.

Avara Itä-Suomi Oy:n toimitusjohtaja 
Seppo Saari käytti rakennutajan puheen-
vuoron, jossa hän  ilmaisi ilonsa yrityk-
sensä saatua olla mukana toteuttamassa 
kulttuurikeskushanketa. Kansanedustaja 
Eero Reijonen toi tilaisuuteen valtioval-
lan tervehdyksen. Puheessa kiiteltiin eri-
tyisesti rakennushankkeen ajoittumista 
taloudellisen taantuman aikaan, jolloin 
rakennusalan näkymät ovat yleensä syn-
kät. Kulttuurikeskushanke on näin tehnyt 
oman osuutensa maakunnan työllistäjänä 
lama-aikana.

Tilaisuuden musiikillisesta annis-
ta vastasi Kurniekka, joka esitti Johan-
na Koukkusen laulamana mukaansa-
tempaavaa karjalankielistä musiikkia. 
Ruumiinravinnosta vastasi kulttuurikes-

kukseen avattu lounasravintola Elias. 
Yltäkylläiseen suolaista ja makeaa si-
sältävään pitopöytään osallistui noin sa-
takunta kutsuvierasta. 

Käyttöönotetun kulttuurikeskuksen 
kokonaiskerrosala on yli 1500m2. Ra-
kennuksen on suunnitellut arkkitehti 
Antti Torikka ja pääurakoitsijana toi-
mi Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy. 
Rakennuksessa on runsaasti kokous- ja 
koulutustiloja ryhmille. Esimerkiksi per-
hejuhlien järjestäminen onnistuu keskuk-
sessa mainiosti puhumattakaan erilaisten 
harrastusryhmien kokoontumisista.

Ortodoksinen kulttuurikeskus on 
avoinna syyskuusta alkaen arkisin klo 9-
15. Keskukseen on vapaa pääsy. Tervetu-
loa käymään talossa!  

Uusi kulttuurikeskus 
avattu Joensuuhun

Uuden kult-
tuurikeskuk-
sen arkkiteh-
tuurissa on 
huomioitu 
myös ympä-
ristö ja sen 
miljöö. Ra-
vintolatilan 
suuret  ikku-
nat tuovat 
hienosti esille 
naapuriton-
tilla seisovan 
Seminaarin 
kirkon.

Kulttuurikes-
kuksessa voi 
tutustua sekä 
kiinteisiin että 
vaihtuviin näyt-
telyihin.

Kuvat: Jouni Postari
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Ortodoksina
ajassa

Neljättä kautta Lieksan kau-
punginvaltuuston varapu-
heenjohtajana toimiva eri-
tyisopettaja Lea Oravalahti 
– Pehkonen sanoo ortodoksisuu-
den olevan hänelle iloinen asia 
niin arjessa kuin juhlassakin.

-Ortodoksinen kirkko on mielestäni toi-
veikas ja myönteinen. Se on rikas kaikissa 
toiminnoissaan, siis kaiken kaikkiaan iloi-
nen. Siitä saa näin voimaa arjen jaksami-
seen.

Lea Oravalahti – Pehkosen ortodoksi-
juuret tulevat lähinnä isän puolelta. Kat-
ri-mummo oli koulun uskonnonopettajana 
1950-luvulla. Koti oli ekumeeninen, jos-
sa ortodoksisutta kuitenkin erityisesti ar-
vostettiin. Uskonto tuli esille kotona myös 
lukuisissa seurakunnallisissa tilaisuuksis-
sa, kuten Tiistaiseuran illoissa. Näissä sai 
oikeastaan ensimmäisen todellisen koske-
tuksen omaan uskoon vaikka elettiinkin 
perheessä, jossa äiti kuului luterilaiseen 
kirkkoon, vaikkakin maalaa ikoneja.

Molempia uskontoja arvostettiin.
- Niin se on nyt myös meidänkin per-

heessä, lapset ovat ortodokseja, mutta 
mies evankelisluterilainen, sanoo kolmen 
lapsen äiti.

Iän myötä uskonto 
muuttunut 

läheisemmäksi asiaksi

Hän kertoo, että varsinkin vanhemmalla 
iällä oma uskonto on tullut entistäkin lä-
heisemmäksi, vaikka jo ihan nuorena läh-
dettiin, voi sanoa ylpeänä, omaan pienryh-
mään uskontotunnille.

- Nyt vasta oikeastaan tajuaa, että on 
valtauskonnon edustaja, vaikka olemme 
täällä Suomessa vähemmistönä. En ole 
kokenut uskon takia mitään negatiivista, 
ainoa asia oli kansakoulussa vain se, kun 

uskontotuntimme olivat perjantaina vii-
meisenä, kun muut jo pääsivät kotiin, Lea 
Oravalahti – Pehkonen muistelee.

Alle kolmikymppisenä kaupunginval-
tuustoon tullut ortodoksi on ollut myös lu-
kuisissa luottamustehtävissään tiedon ja-
kaja ortodoksisesta uskonnosta. Hänelle 
on langennut myös ortodoksikirkkoa kos-
kevat kaupungin edustustehtävät.

- Meillä Lieksassa ekumenia on ihan 
luonnollinen ja päivittäinen asia. Seura-
kunnat tekevät paljon yhteistyötä. Toki 
minulta kysellään paljon ortodoksiseen 
uskontoon liittyvistä yksityiskohdista, ku-
ten jumalanpalveluksen kulusta. Mielellä-
ni olen niistä kertonut parhaan kykyni mu-
kaan.

Edustaessaan Lieksan kaupunkia Lea 
Oravalahti – Pehkonen kertoo pyrkivän-
sä huomioimaan kunkin tilanteen vaati-
mukset ja läsnäolijat, korostamatta, mutta 
myös salaamatta silti omaa uskoaan. 

- Minulle ortodoksinen usko on ollut 
pienestä saakka itsestäänselvyys ja olen 
halunnut elää sen mukaisesti. Otan esi-
merkiksi siunauksen aina, mikäli se on 
vain mahdollista. Se tuo jotenkin turval-
lisuuden tunnetta elämään. Sitä on oppi-
nut yhä enemmän arvostamaan opettajana 
ja äitinä.

Työ, luottamustehtävät ja perheenäi-
din rooli vievät paljon aikaa, mutta silti 
Lea Oravalahti – Pehkonen on osallistu-
nut 1990-luvulta saakka myös oman seu-
rakunnan hallintoon.

- Kotona pyrimme vaalimaan ortodok-
sisia asioita. Esimerkiksi syntymäpäivien 
onnittelulauluina on ”Monia armorikkai-
ta vuosia” perinteisten onnittelulaulujen 
sijasta. Ortodoksisuus tuo luottavaisen ja 
myönteisen vireen ekumeeniseen kotiim-
me.

Erkki Havu

Lea Oravalahti-Pehkonen:

ORTODOKSISUUS 
ON ILOINEN ASIA

Kuvat: Jouni Postari
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Diakoniaa...

Lapsena rakastin kevätpuron solinaa. 
Olin koulupäivien jälkeen usein sorhau-
tumassa kepin kanssa lähimetsässä, jotta 
vesi pääsisi helpommin kulkemaan ja ke-
vät tulisi nopeammin. Linnun laulu soi ja 
lempeä kevättuuli hyväili ihanasti iholla 
ja hiuksilla. Joka kevät tulin rohkeam-
maksi ja taitavammaksi purojen tekijäk-
si. Eräänä keväänä metsäpuron pohjajää 
vei jalat alta. Pääsin istualleni ja onnekse-
ni pois virrasta, joka alametsään mennes-
sään syveni, vahvistui ja leveni sukeltaen 
jään alle. Saman päivän toisella reissul-
la vaatteet säilyivät melkein kuivina. Ku-
mikenkä hörppäsi reilun täyteyden vet-
tä jään pettäessä. Lompsin kotiin kenkä 
lotisten ja sydän popottaen. Olin hyvil-
läni, etten horjahtanut virtaan päin. Lu-
men alla oleva jää oli tullut muutamaan 
tuntiin hauraammaksi. Ihmettelin vielä, 
miksi vettä oli metsässä enemmän, pu-
rot suurempia ja vahvempia kuin edelli-
sinä keväinä. Äidille jätin sanomatta sat-
tuneista, olihan hän varoitellut tästäkin, 
kuten myös laiturin alle sukeltamisesta, 
tien ylityksistä katsomatta ja vierekkäin 
pyöräilystä. Joskus mietiskelin, mistä se 
äiti oikein tiesi varoittaa niin monesta 
vaaran paikasta. Olin kiltti, mutta eläväi-
nen. Luulen äidin ja väliin suojelusenke-
linkin huokaisseen helpotuksesta saades-
saan minut iltaisin untenmaille. 

Lapsuusajan merkittävimpiä asioi-
ta olivat pikku-veljen syntymä, mukavat 
leikit naapurien lasten kanssa ja omalle 
uskontotunnille pääseminen pikkuveljen 
ristiäisten jälkeen. Koulun käynnistä pi-
din myös, vaikka välitunnit leikkeineen 
olivatkin parhaita tunteja. Kohdalleni 
sattui monia kannustavia opettajia. Nuo-
ruusvuodet ja opinahjot kuljettivat mi-
nua Kiteen kautta, Lieksaan ja Joensuu-
hun. Ilomantsiin muutin keväällä 1987 
toiveikkain ajatuksin. Näihin Ilomantsin 
kahteenkymmeneenyhteen vuoteen ovat 
sisältyneet tähän astisen elämäni onnelli-
simmat tapahtumat. Sain kaksi mainiota 
lasta, jotka ovat nyt jo kasvaneet aikui-

siksi ja lentäneet pesästä. Kummilapsia 
on vuosien varrella siunautunut yhdek-
sän, joista osa on pieniä ja osalla on jo 
itselläänkin pieniä. Mieheni Karin myötä 
sain valmiiksi synnytetyn mukavan po-
jan. Tytär ja vävy tekivät reilu vuosi sit-
ten minusta mummon. Luulen, että vii-
meiseen vuoteen ei liene kaikin ajoin 
varpaan kärjetkään käyneet maahan. 
Epäilen sen olevan sitä paljon huhuttua 
mummohöyryä, mikä saa pohtimaan rak-
kauttakin uudelleen. 

”Rakkauden kanssa 
rikkailla ja köyhillä on 

samanlaiset eväät.”

Rakkautta ei voi koskaan antaa läheisil-
leen liikaa, ei edes lapsenlapselle. Rak-
kaus on hellimistä, yhteistä arjen touhua 
ja sopivien rajojen asettamista. Rakkau-
den kanssa rikkailla ja köyhillä on sa-
manlaiset eväät. Rakkaus ei korvau-
du kalliilla lahjoilla ja suurilla seteleillä 
tai superhienoilla harrastuksilla ja ulko-
maan matkoilla. Kalliit jutut voivat olla 
elämyksellisiä, mutta yhtälailla eväsret-
ki takapihalle yhdessä valmisteltuna voi 
olla rakkaana muistona ja voimavarana 
elämäntiellä.

Tuupovaaran ja Ilomantsin vuodet 
ovat sisältäneet monenlaista elämänvai-

hetta. Vaikeimmat niistä ovat opettaneet 
iloitsemaan pienistä asioista: kukkivas-
ta kukasta, ystävällisestä hymystä ja te-
osta. Monet kohtaamistani ihmisistä ovat 
opettaneet tietämättään monenlaista sekä 
asioista että asennoitumisesta elämään ja 
työhön. Tosiystävät ovat pysyneet sekä 
harmaina että onnellisina aikoina. 

Se onni minulla on ollut, että olen pi-
tänyt jokaisesta työstä, mitä olen vuosien 
varrella saanut tehdä eri-ikäisten ja eri-
laisten ihmisten parissa, mutta työtehtä-
väni ovat olleet enimmäkseen pätkissä. 
Vuosia siten aloimme kotona keskustel-
la muutosta töiden perässä. Keskustelut 
ovat vuoroin laantuneet ja aktivoituneet, 
lukuun ottamatta viimeistä vuotta. Yhä 
useammin mietimme mihin suunnistai-
simme. Lähtöajatuksia ovat jarruttaneet 
vain luopuminen arjen yhteydestä seu-
rakuntaan mainioine ihmisineen, lapsen-
lapsen lähellä asuminen, nuorimmaisen 
koulukuviot sekä anopin muuttaminen 
lähemmäs meitä. Realiteetti siitä, ettei 
enää tulla nuoremmiksi, vaikkei sisäisesti 
tunnu vanhemmalta kuin kaks´vitosena, 
pisti hakemaan töitä muualta. 

Etsin Kuopion seurakunnan sivustol-
ta lisätietoa toisesta työtehtävästä, kun 
silmiin osui avoinna oleva lapsi- ja nuori-
sotyöntekijän työpaikka. Innostuin asias-
ta, mutta kipuilin hakemisen kanssa pari 

Elämä kuljettaa 
ja kannattelee 
Öllölän tyttöä

Liisa Tuunainen 
tuli Joensuun 
seurakunnassa 
monille tutuksi 
diakoniatyön 
saralla. Nyt 
odottavat uudet 
haasteet uuden 
työn myötä 
Kuopion 
suunnalla.
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viikkoa. Herkesin huolehtimasta vas-
ta, kun keskustelimme asiasta moneen 
kertaan kotona ja lasten kanssa. Laitoin 
paperit matkaan jännityksellä. Ainakin 
viidesti kakkoseksi jääneenä häkellyin 
kuullessani tulleeni valituksi tehtävään. 
Vuoroin ajatukset ovat olleet haikeina 
lähtemisestä, vuoroin sisin on pulpun-
nut iloa tulevan työn mahdollisuuksista 
– tämä lienee sitä muutokseen sopeutu-
mista. Kesä- ja heinäkuun työmatkat Jo-
ensuuhun ovat menneet  rallatellen las-
tenlauluja, väliin kuunnellen uutisia, 
kielilevyjä, soitellen ystäville sekä kuun-
nellen hiljaisuutta.

Unelmat ovat tärkeitä! Ne ohjaa, kan-
taa ja antaa elämään suuntaa sekä myös 
toivoa jos arjessa on epävarmuutta tai 
harmia. Muutos hyvään suuntaan vaatii 
sekin sopeutumista. Asioiden lykkäämi-
nen harmittaa helposti jälkikäteen. Tässä 
sitä nyt ollaan! Ei auta muuta kuin koh-
data tulevaisuus niin avoimesti kuin osaa, 
yrittää ottaa oppia virheistä ja jatkaa 
eteenpäin yksi askel kerrallaan. Muistan 
kuulleeni joltakulta, että kahta huonoa 
päivääkään ei ole peräkkäin. Aina on yö 
välissä. Lähden luottavaisena matkaan. 
Ajelen perheeni luo Ilomantsiin viikon-
loppuisin, milloin töiltä pystyn. Kuopio 
ei ole sittenkään kovin kaukana. 

En ehtinyt postittaa kortteja tai kirjei-
tä, kevään aikana on tapahtunut niin pal-
jon asioita lyhyellä aikaa. Aika on mennyt 
asioita sulatellessa, töissä ja pahvilaati-
koita pakkaillessa. Lämpöiset kiitokseni 
Teille läheiseksi tulleet Ilomantsin seura-
kuntalaiset, että olen saanut tehdä erilai-
sia asioita kanssanne. Hellä halaus Ilona-
kerholaisille, teiltä sain niin paljon iloa ja 
asennetta elämänevääksi! Isokiitos Joen-
suun diakoniatyön asiakkaat ja päiväpii-
riläiset avoimesta vastaanotosta ja mut-
kattomasta yhteistyöstä. Supersuurihali 
Ilomantsin nuorten piiriläisille – työ oot-
ta mahottoman ihania! Toivottavasti jos-
kus elonpolkumme risteytyvät ja voim-
me jälleen tarinoida. Toivotan Teille 
Luojan suurta huolenpitoa ja hyvää syk-
syä! Muistakaamme olla hyviä itsellem-
me ja toisillemme!

Tuunaisen Liisa

Ai niin, sitä toivoin usein diakonia-
työtä tehdessäni, että kumpa omaiset tai 
ystävät soittaisivat, jos joku läheinen on 
sairaala- tai laitoshoidossa.  Ilman läheis-
ten aktiivisuutta vaitiolovelvollisuuden 
vuoksi ehtoollisyhteys voi katketa ilman 
omaa tahtoa.

Astuin elokuun alussa Joensuun or-
todoksisen seurakunnan palvelukseen 
diakoniatyöntekijä Eeva Timosen vuo-
rotteluvapaan sijaisena. Sijaisuutta on 
aikaisemmin hoitanut Liisa Tuunainen, 
joka siirtyi lapsi- ja nuorisotyöntekijäksi 
Kuopioon. Sijaisuus kestää näillä näky-
min vuoden vaihteeseen asti. Työskente-
len siis tämän syksyn ajan seurakunnan 
monien uusien työntekijäkasvojen jou-
kossa.

Tämä työtilaisuus tuli minulle suure-
na lahjana. Valmistuin viime vuoden ke-
säkuussa teologian maisteriksi Joensuun 
yliopistosta, ja kuluvan vuoden maalis-
kuussa Korkeasti Pyhitetty Karjalan ja 
koko Suomen arkkipiispa Leo vihki mi-
nut diakoniksi. Nyt minulla on mahdolli-
suus opetella diakoniaa, siis palvelemis-
ta, seurakuntatyön kentällä, arkielämän 
akatemiassa. 

Haluan oppia tuntemaan teidät seura-
kuntalaiset ja teidän tarpeenne. Kuiten-
kin pyydän muistamaan, että jokseenkin 
kaikki aloittamassani tehtävässä on mi-
nulle uutta. Palvelemaan ei opita hetkes-
sä, siis kärsivällisyyttä!

Odotan teidän kutsuanne koti-, sai-
raala- ja muille laitoskäynneille, tiis-
taiseuroihin ja muihin toimintapiireihin. 
Omasta ja toisen tarpeesta on kerrottava; 
silloin osaan ainakin paikalle!

Odotan myös yhteistyötä vanhojen ja 
uusien vapaaehtoistyöntekijöiden sekä 

muiden diakoniatyöhön osallistuvien ih-
misten kanssa. Diakoniatyö kuuluu koko 
seurakunnalle. Jumalan palvelemiseen 
kuuluu lähimmäisen palveleminen.

Kristuksen työparina työn ies on ke-
vyt ja sydäntä ilolla ravitseva. Tervetuloa 
palvelemaan yhdessä, antamaan omaa 
osaamista, aikaa ja voimia Jumalan käyt-
töön!

Oppimisen, kasvun ja yhteistyön syk-
syä toivottaen,

isä Tuomas Kallonen

Mikä on Sinun erityistaitosi, 
Jumalan juuri Sinulle antama 
talentti? Oletko taitava ruo-
anlaittaja tai leipoja? Osaatko 
kuunnella ja keskustella? Halu-
aisitko antaa jonkin muun tai-
tosi tarvitsevien avuksi?

Vapaaehtoistyö on diakonian todelli-
nen voima. Jokainen uusi sydän ja sen 
ohjaama käsipari on seurakunnalle suu-
ri rikkaus!

Joensuussa diakoniatyön piiriin kuu-
luvaa toimintaa, johon tarvitaan vapaa-

Diakoniatyö odottaa 
tekijöitä!

ehtoisia, on mm. kuukausittaiset työttö-
mien ruokailut, vanhusten päiväpiiri ja 
yksinäisyyteen apua tuova lähimmäis-
palvelutoiminta.

Suuri ja monipuolinen vapaaehtois-
ten joukko mahdollistaa yhä uusien toi-
mintamuotojen kehittämisen. Paljon on 
vielä tehtävää!

Lähde mukaan luomaan uskosta te-
koja! Haasta itsesi ja ystäväsi!

Ota yhteyttä: Joensuun seurakunnan 
vs. diakoniatyöntekijä, diakoni Tuomas 
Kallonen/050-5394932

Palvelemaan oppimassa
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Nurmes

ORTODOKSISUUS 
TUTUKSI – KURSSI 

JUUASSA
Kurssi on tarkoitettu kaikille 

asiasta kiinnostuneille.
Luennot pidetään perjantaisin 

seurakuntasalissa ja ne 
alkavat ehtoopalveluksella 
klo 17.00. Itse luento alkaa 
n. 17.30. Seuraavia aiheita 

käsitellään kurssilla:

18.9. Jumalanpalveluselämä
2.10. Epäterve uskonnollisuus
16.10. Rippi-isä ja katumuksen 
sakramentti
30.10. Kirkkovuosi
13.11. Arvokas kuolema ja 
lääketiede
27.11. Kristuksen vuorisaarna
11.12. Liturginen esineistö

Kaikki ovat lämpimästi 
tervetulleita!

Tarkem
m

at tiedot ja m
ahdolliset m

uu-
tokset löytyvät paikallislehdistä sekä 
seurakunnan kotisivuilta: http://sites.
google.com

/site/ortnurm
es/

Elomäen tsasounan pyhän Johannes Kastajan praasniekassa oli runsaasti juhlivaa väkeä läsnä. Kuva: Andrei Verikov.

Kristinoppileirin päätösliturgia toimitetiin Nurmeksessa. Kuva: Maria 
Verikov.

Kesän kuvasatoa Nurmeksesta:
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Jumalanpalvelukset 
    Nurmeksen seurakunnassa

NURMES:
Suuri ehtoopalvelus joka lauantai klo 18
Ehtoopalvelus tiistaisin klo 17.30
La 5.9. klo 18 vigilia
Su 6.9. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys, 
 kirkon 50v juhlat
Ke 30.9. klo 18 vigilia

To 1.10. klo 9 liturgia, Pokrova
Su 11.10. klo 8 liturgia Bomban 
 tsasounassa
Su 8.11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Pe 20.11. klo 18 vigilia
La 21.11. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian 
 temppeliintuominen
Su 29.11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

JUUKA:
Ehtoopalvelukset keskiviikkoisin ennen 
kuoroharjoitusta klo 17.30 ja joka toinen 
perjantai ennen Ortodoksisuus tutuksi 
–kurssia klo 17.

Su 13.9. klo 9 aamupalvelus ja liturgia 
 Pyötikön tsasounassa
Su 20.9. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Su 4.10. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Su 25.10. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Su 15.11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
La 5.12. klo 18 vigilia 
Su 6.12. klo 10 liturgia, Pyhän 
 Nikolaoksen juhla

VALTIMO:
Ma 7.9. klo 18 vigilia
Ti 8.9. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian 
 syntymä
La 26.9. klo 10 liturgia, Johannes 
 Teologin päivä
Su 18.10. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
La 24.10. klo 10 liturgia Elomäen 
 tsasounassa
Pe 30.10. klo 18 vigilia
La 31.10 klo 10 liturgia, Karjalan 
 valistajien juhla
Su 22.11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

RAUTAVAARA:
Su 1.11. klo 10 liturgia

SEURAKUNTA-
RETKI 

UUDEN-VALAMON 
JA LINTULAN 

LUOSTAREIHIN 
SUNNUNTAINA 27.9.

Aikataulu: 5.20 Ylä-Valtimo, klo 5.30 
Valtimon mh, klo 6.00 Nurmes mh, 
klo 6.45 Juuka mh. Liturgia Valamossa 
klo 9.00. Ilmoittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon 22.9. mennessä.

KUORO-
HARJOITUKSET

Nurmeksessa tiistaisin klo 18 ja Juu-
assa keskiviikkoisin klo 18. Kuoro-
harjoituksia edeltää ehtoopalvelus klo 
17.30. Tarkemmat tiedot kuoron toi-
minnasta paikallislehdistä ja kanttori 
Mauri Mahlavuorelta, p. 0400-273931.

IKONI-
PIIRIT:

Nurmeksessa ikonimaalauksen 
alkeiskurssi alkaa 14.9. 

klo 17.30-20.30

Juuassa ikonimaalauskurssi 
alkaa 17.9. klo 17.30-21.15 
(kurssi sisältää kaikkiaan 

45 oppituntia). 

Tarkemmat tiedot ja mahdolliset muu-
tokset löytyvät paikallislehdistä sekä 
seurakunnan kotisivuilta: http://sites.
google.com/site/ortnurmes/
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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).
Su 6.9. klo 10 kaksikielinen liturgia 
 (kirkkoslaavi ja suomi)
Ma 7.9. klo 18 Herran Äidin syntymä-
 juhlan vigilia
Ti 8.9. klo 9 Herran Äidin syntymäjuhlan 
 liturgia
La 12.9. klo 9 kirkkoslaavinkielinen 
 liturgia
Su 27.9. klo 10 liturgia, kirkkoherra 
 Kalevi Kokkosen lähtösaarna sekä isä 
 Mikko Sidoroffin tehtäväänasettaminen 
 (piispa Arseni)  
 Palveluksen jälkeen ruokailu ja  juhla 
 seurakuntasalissa.
Ke 30.9. klo 18 Herran Äidin suojelus-
 juhlan vigilia
To 1.10. klo 9 Herran Äidin suojelus-
 juhlan liturgia
Su 4.10. klo 10 liturgia, radiointi. 
 Palveluksen jälkeen kirkkokahvi ja 
 vanhusten viikon juhla seurakuntasalissa.
Su 25.10. klo 10 liturgia. Uuden kirkko-
 herran isä Iivo Suvannon tehtävään-
 asettaminen. Palveluksen jälkeen 
 tarjoilua ja juhla seurakuntasalissa.

Pe 30.10. klo 18 Karjalan Valistajien 
 juhlan vigilia.
La 31.10. Karjalan Valistajien juhlan 
 liturgia
Pe 20.11. klo 18 vigilia, Herran Äidin 
 temppeliin käymisen juhla
La 21.11. klo 9 liturgia, Herran Äidin 
 temppeliin käymisen juhla
Su 6.12. klo 9:30 vedenpyhitys, klo 10 
 liturgia, Pyhän Nikolaoksen päivä, 
 itsenäisyyspäivä. Palveluksen jälkeen 
 kirkkokahvi ja juhla seurakuntasalissa.

Joensuun hautausmaan 
tsasouna
Su 13.9. klo 18 Herran Ristin ylentämisen 
 juhlan vigilia
Ma 14.9. klo 9 vedenpyhitys ja 
 Herran Ristin ylentämisen juhlan 
 liturgia, tšasounan temppelijuhla
Pe 23.10. klo 18 parastasis
La 24.10. klo 9 liturgia ja litania, vainaji-
 en muistopäivä, Demetrioksen lauantai

Kontiolahden kirkko
Su 20.9. klo 10 liturgia
Su 20.10. klo 10 liturgia
Su 15.11. klo 10 liturgia

Enon tsasouna
Su 6.9. klo 10 liturgia
Su 1.11. klo 10 liturgia

Honkavaaran tsasouna
Ti 8.9. klo 9 Herran Äidin syntymäjuhlan 
 liturgia
Su 4.10. klo 10 liturgia
Su 8.11. klo 10 liturgia
Su 29.11. klo 10 liturgia

Kiteen kirkko
Su 13.9. klo 10 liturgia
Su 11.10 klo 10 liturgia
Su 8.11. klo 18 Pyhän Nektarios 
 Eginalaisen juhlan vigilia
Ma 9.11. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, 
 pyhäkön temppelijuhla.
La 21.11. klo 10 aamupalvelus ja liturgia, 
 Herran Äidin temppeliin käymisen 
 juhla
Su 13.12. klo 10 liturgia

Petravaaran rukoushuone 
(Tohmajärvi)
Su 25.10 liturgia.
Su 29.11. klo 18 ehtoopalvelus
Ma 30.11. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, 
 ap. Andreaan muistopäivä, tšasounan 
 temppelijuhla.

Hoilolan kirkko
Su 13.9. klo 18 suuri ehtoopalvelus, 
 Herran Ristin ylentämisen juhla
Ma 14.9. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, 
 Herran Ristin ylentämisen juhla
La 12.9. klo 10 liturgia, jonka jälkeen 
 litania muistomerkillä (maanpuolustus
 juhla)
Su 1.11. klo 10 liturgia
Su 6.12. klo 10 liturgia

Sonkajanrannan kirkko
Su 20.9. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia
Pe 30.10. klo 22 Vigilia ja liturgia, ko
 koöinen palvelus, Karjalan valistajien 
 juhla
La 21.11. klo 18 Suuri ehtoopalvelus
Su 22.11. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia

Tuupovaaran kappeli
Liturgia:
Ti 22.9. klo 9, Ti 29.9. klo 9, Ti 13.10. klo 
9, Ti 20.10. klo 9, Ti 27.10. klo 9, Ti 3.11. 
klo 9, Ti 10.11. klo 9, Ti 17.11. klo 9.
Su 29.11. klo 9 Aamupalvelus+liturgia
Ti 1.12. klo 9 liturgia
Ti 8.12. klo 9 liturgia
Ehtoopalvelus:
Ke 9.9. klo 17, Ke 16.9. klo 17, Ke 23.9. 
klo 17, Ke 30.9. klo 17, Ke 6.10. klo 17, 
Ke 14.10. klo 17, Ke 21.10. klo 17, Ke 
28.10. klo 17, Ke 4.11. klo 17, Ke 11.11. 
klo 17, Ke 18.11. klo 17, Ke 25.11. klo 17
Ke 2.12. klo 17, Ke 9.12. klo 17
Aamupalvelus:
Ti 6.10. klo 9
Akatistos:
Ti 15.9. klo 9 ja Ti 24.11. klo

Koveron tsasouna
Ehtoopalvelus: 
Su 20.9. klo 17:30, Su 27.9. klo 17:30, Su 
25.10. klo 17:30, Su 1.11. klo 17:30,  Su 
8.11. klo 17:30, Su 29.11. klo 17:30, Su 
6.12. klo 17:30, Su 13.12. klo 17:30

Kiihtelysvaara
Su 22.11. klo 10 liturgia luterilaisen 
 seurakunnan salissa 

Rääkkylä
La 31.10. Karjalan Valistajien juhlan 
 liturgia luterilaisessa seurakuntasalissa.
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Jumalanpalvelukset 
    Lieksan seurakunnassa

Viinijärvi
13.9. klo 10.00 liturgia
26.9. klo 18.00 vigilia
1.10. klo 9.00 liturgia, Neitsyt Marian 
 suojelus, pokrova
18.10. klo 10.00 liturgia
30.10. klo 18.00 vigilia, Karjalan 
 valistajien juhla 
15.11. klo 10.00 liturgia
28.11. klo 18.00 vigilia
6.12. klo 10.00 liturgia ja litania, pyhä 
 Nikolaos, itsenäisyyspäivä
24.12. klo 16.00 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymän aatto
25.12. klo 8.00 aamupalvelus ja klo 9.00 
 liturgia, Kristuksen syntymä
1.1.2010 klo 10.00 liturgia, Uusi vuosi, 
 Basileios Suuri
6.1.2010 klo 10.00 liturgia ja veden-
 pyhitys, Teofania, Kristuksen kaste

Outokumpu
8.9. klo 9.00 liturgia
19.9. klo 18.00 vigilia
11.10. klo 10.00 liturgia
24.10. klo 9.00 liturgia, vainajien 
 muistelupäivä
8.11. klo 10.00 liturgia, kirkkokahvit 
 nuorten Kreikan matkan hyväksi
20.11. klo 18.00 vigilia, Neitsyt Marian 
 temppeliintuominen   
6.12. klo 10.00 liturgia ja litania, pyhä 
 Nikolaos, itsenäisyyspäivä
20.12. klo 10.00 liturgia
25.12. klo 18.00 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä
10.1.2010 klo 10.00 liturgia
  
Polvijärvi
14.9. klo 9.00 liturgia, Ristin löytämisen 
 ja ylentämisen juhla

27.9. klo 10.00 liturgia,
10.10. klo 18.00 vigilia
25.10. klo 10.00 liturgia
7.11. klo 18.00 vigilia
29.11. klo 10.00 liturgia, palvelus 
 radioidaan
5.12. klo 18.00 vigilia
27.12. klo 10.00 liturgia
5.1.2010 klo 18.00 vigilia, Teofania, 
 Kristuksen kaste

Sotkuma
20.9. klo 10.00 liturgia
30.9. klo 18.00 vigilia
17.10. klo 18.00 vigilia 
1.11. klo 10.00 liturgia
21.11. klo 9.00 liturgia, Neitsyt Marian 
 temppeliintuominen
12.12. klo 18.00 vigilia
24.12. klo 14.00 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymän aatto
3.1. klo 10.00 liturgia

Liperi
7.9. klo 18.00 vigilia
13.9. klo 18.00 vigilia, Ristin löytämisen 
 ja ylentämisen juhla
4.10. klo 10.00 liturgia, kirkkokahvit 
 nuorten kreikan matkan hyväksi
31.10. klo 10.00 liturgia, Karjalan 
 valistajien juhla
14.11. klo 18.00 vigilia
22.11. klo 10.00 liturgia
29.11. klo 18.00 ehtoopalvelus ja veden 
 pyhitys, praasniekka, iltateet
30.11. klo 9.00 liturgia, apostoli 
 Andreaksen praasniekka
26.12. klo 10.00 liturgia, II joulupäivä

Honkalammen koulu
13.12. klo 10.00 liturgia, kirkkokahvit
 

Lieksan kirkko
5.9. klo 18.00 vigilia
6.9. klo 10.00 liturgia
7.9. klo 18.00 vigilia  (N. Marian 
 syntymä)
 8.9. klo 10.00 liturgia (N. Marian 
 syntymä)
12.9.klo 18.00 vigilia
13.9.klo 10.00 liturgia
13.9.klo 18.00 vigilia (ristin ylentäminen)
14.9.klo 10.00 liturgia (ristin ylentä-
 minen)
19.9.klo 18.00 vigilia
20.9.klo 10.00 liturgia
26.9.klo 18.00 vigilia (matkapapisto)
27.9.klo 10.00 liturgia (matkapapisto)
30.9.klo 18.00 vigilia (Jumalansynnyt-
 täjän suojelu)
 1.10.klo10.00 liturgia (Jumalansynnyt-
 täjän suojelu)

 3.10.klo 17.00 ristisaatto hautausmaalle
 4.10.klo 10.00 liturgia
10.10.klo 18.00 vigilia
11.10.klo 10.00 liturgia
23.10 klo 18.00. parastasis (vainajien  
 muisto)
24.10.klo 10.00 liturgia (vainajien muisto)
25.10.klo 10.00 liturgia
30.10.klo18.00 vigilia (Karjalan valis-
 tajat)
31.10.klo 10.00 liturgia (Karjalan valis-
 tajat)
 1.11. klo 10.00 liturgia
 7.11.klo 18.00 vigilia
 8.11.klo 10.00 liturgia
14.11. klo 18.00 vigilia (matkapapisto)
15.11. klo 10.00 liturgia (matkapapisto)
20.11. klo 18.00 vigilia (N. Marian 
 temppeliintuominen)
21.11. klo 10.00 liturgia (N. Marian 
 temppeliintuominen)
22.11. klo 10.00 liturgia
28.11. klo 18.00 vigilia
29.11. klo 10.00 liturgia
5.12. klo 18.00 vigilia
6.12. klo 10.00 liturgia
 
Viekin tsasouna
10.10. klo 18.00  vigilia
10.10. klo 10.00 liturgia
12.12. klo 18.00 vigilia
13.12. klo 10.00 liturgia

Sonkajanrannan kirkko
Su 20.9. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia
Pe 30.10. klo 22 Vigilia ja liturgia, ko
 koöinen palvelus, Karjalan valistajien 
 juhla
La 21.11. klo 18 Suuri ehtoopalvelus
Su 22.11. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia

Tuupovaaran kappeli
Liturgia:
Ti 22.9. klo 9, Ti 29.9. klo 9, Ti 13.10. klo 
9, Ti 20.10. klo 9, Ti 27.10. klo 9, Ti 3.11. 
klo 9, Ti 10.11. klo 9, Ti 17.11. klo 9.
Su 29.11. klo 9 Aamupalvelus+liturgia
Ti 1.12. klo 9 liturgia
Ti 8.12. klo 9 liturgia
Ehtoopalvelus:
Ke 9.9. klo 17, Ke 16.9. klo 17, Ke 23.9. 
klo 17, Ke 30.9. klo 17, Ke 6.10. klo 17, 
Ke 14.10. klo 17, Ke 21.10. klo 17, Ke 
28.10. klo 17, Ke 4.11. klo 17, Ke 11.11. 
klo 17, Ke 18.11. klo 17, Ke 25.11. klo 17
Ke 2.12. klo 17, Ke 9.12. klo 17
Aamupalvelus:
Ti 6.10. klo 9
Akatistos:
Ti 15.9. klo 9 ja Ti 24.11. klo

Koveron tsasouna
Ehtoopalvelus: 
Su 20.9. klo 17:30, Su 27.9. klo 17:30, Su 
25.10. klo 17:30, Su 1.11. klo 17:30,  Su 
8.11. klo 17:30, Su 29.11. klo 17:30, Su 
6.12. klo 17:30, Su 13.12. klo 17:30

Kiihtelysvaara
Su 22.11. klo 10 liturgia luterilaisen 
 seurakunnan salissa 

Rääkkylä
La 31.10. Karjalan Valistajien juhlan 
 liturgia luterilaisessa seurakuntasalissa.
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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 klo 18:
ke 2.9, ke 9.9, ke 23.9, ke 7.10, ke 21.10, 
ke 4.11, ke 18.11, ke 2.12, ke 16.12
Mahdollisuus osallistua katumuksen 
sakramenttiin joulupaaston aikana 
pyhän Elian kirkossa: pe 27.11., 11.12. ja 
18.12. klo 16.00-18.00.

su 13.9. Kaksikielinen Liturgia 
 (slaavi-suomi)
 klo 9.00 aamupalvelus (suomi) 
 (mahdollisuus aamupalveluksen aikana 

 osallistua synninkatumussakra-
 menttiin venäjäksi ja suomeksi) 
 klo 10.00 liturgia (slaavi-suomi) 

la 24.10 Vainajien muistelupäivä 
 (kansan laulama)
 klo 9.00 liturgia
 klo 10.30 yleinen litania

su 25.10.
klo 9.00 Apostoli Jaakobin liturgia

pe 30.10, la 31.10 Karjalan pyhittä-
jäisien ja valistajien yhteinen juhla,
osallistumme kokoöiseen jumalanpal-
velukseen Sonkajanrannassa

su 1.11 Liturgia (radiointi)
 klo 10.00 (ei aamupalvelusta)   

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

Sonkajan tsasouna
Ristin ylentämisen praasniekka 

su 13.9 klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
 tsuaju-ilta

ma 14.9.  klo 8.30 aamupalvelus, liturgia,
  ristisaatto järven rantaan ja 
 vedenpyhitys
 11.30 juhla-ateria 
 (vapaaehtoinen maksu) 
 

Seurakuntatalolla
ke 7.10 klo 8.30 liturgia

Joka keskiviikko klo 08.30 aamupalvelus 
paitsi 16.9., 14.10. ja 11.11. 

su 8.11 Isänpäivä 
 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia
 (kirkkokahvit kirkossa) 

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

su 29.11 Kaksikielinen Liturgia 
 (slaavi-suomi)
 klo 9.00 aamupalvelus (suomi) 
 (mahdollisuus aamupalveluksen aikana 
 osallistua synninkatumussakramenttiin 
 venäjäksi ja suomeksi) 
 klo 10.00 liturgia (slaavi-suomi) 

Pyhä Nikolaos Ihmeidentekijä, 
 Itsenäisyyspäivä
la 5.12 klo 18.00 ehtoopalvelus
su 6.12 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia

Mutalahden tsasouna
Praasniekka
ma 7.9 klo 08.00 Liturgia 
  klo 18.00 suuri ehtoopalvelus

ti 8.9 klo 8.30 aamupalvelus, 
 vedenpyhitys ja liturgia 
 klo 11.30 juhla-ateria 
 (vapaaehtoinen maksu)
 
to 1.10 Jumalansynnyttäjän suojelus, 
 Pokrova juhla (tiistaiseurojen 
 aloittajaiset)
 klo 9.00 liturgia 
 klo 10.30 ruoka kylätalolla 
 (vapaaehtoinen maksu)

 Seurakuntaillat 
 syksyllä 2009 

Sanan liturgia, Liturgia osa I
ke 30.9.09 klo 18.00. ort.srk.salilla
isä Ioannis Lampropoulos. 

Rakkauden ja uskon 
tunnustus, Liturgia osa II
ke 28.10.09 klo 18.00 ort. seurakunta-
salilla. Isä Ioannis Lampropoulos. 

Liturgia, elämämme keskus
ke 9.12.09 klo 18.00. ort. seurakuntasa-
lilla Pekka Metso, Joensuun yliopisto, 
Systemaattisen teologian lehtori.
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Ilomantsi

olet kiinnostunut, ota yhteyttä numeroon  
013-881425. 

Seniorien ikonimaalauspiiri ko-
koontuu seurakuntasalilla, ensimmäinen 
kokoontuminen maanantaina 5.10 klo 9-
12. Vuoden materiaalimaksu 20€. Piiriä 
ohjaa ikonimaalari Anu Koivuniemi.

Käspaikkojen teko ja ortodoksis-
ten kirkkotekstiilien ompelu. Ryhmä 
kokoontuu seurakuntasalilla perjantaisin 
klo 17–20, ensimmäisen kerran 18.9. Li-
sätietoja opettaja Marjaana Laatikaiselta 
p. 013-881425

PIIRIT JA TIISTAISEURAT
Naistenpiiri kokoontuu kerran kuus-

sa, seuraa ilmoittelua Pogostan Sanomis-
sa. Lisätietoa piiristä saa Irene Tuomisel-
ta (040 – 5828897) ja Tuuli Santakarilta 
(040 - 7699425). 

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

Ilomantsin tiistaiseura kokoontuu 
seurakuntasalilla joka toinen tiistai klo 
13.00. Mutalahden ja Hattuvaaran tiis-
taiseurojen kokoontumisista ilmoitetaan 
erikseen Pogostan Sanomissa. 

Ilomantsin tiistaiseurojen yhteiset 
aloittajaiset perinteisesti Mutalahdessa 
Pokrovan juhlana torstaina1.10. Liturgia 
klo 10 ja sen jälkeen ruoka kylätalolla.

Lisätietoja 
seurakunnan kerhoista, kuo-
roista ja piireistä saa kanslias-
ta p. 013- 881084, avoinna ma, 
ke ja pe klo 9 – 13.

TOIMINTAA
Ilomantsin 

ortodoksisessa 
seurakunnassa

LAPSET JA NUORET

Lasten iltapäiväkerho
Toimintaa ja askartelua alle koulu-

ikäisille! Kerho aloittaa toimintansa 2.9 
keskiviikkona klo 16-17 seurakuntata-
lolla. Mukaan sisäkengät ja vaatteet ke-
lin mukaan. Kerhoa pitävät Maria Jeska-
nen ja Anna-mari Summala. Kaikki vaan 
mukaan!

Nuortenpiiri
- Tekemistä illaksi? 
- Eikö?
- Mitä sanoisit naurusta, peleistä, yh-

dessäolosta, pienimuotoisesta kirkkoilusta 
ja muusta mukavasta? 

- Kiinnostaa? Jos vastasit ”kyllä”, jatka 
lukemista. Jos vastasit ”ei”, jatka lukemista 
ja mieti mitä voit menettää .

Elikkä, ortodoksi nuoret pitävät nuor-
ten iltoja joka toinen keskiviikko klo 
18.00. Syksyn ensimmäinen kokoontu-
minen on 9.9. Siitä eteenpäin 23.9, 7.10, 
21.10, 4.11, 18.11, 2.12 ja16.12.  Iltamme 
alkaa ehtoopalveluksella Elian kirkossa ja 
jatkuu sen jälkeen ortodoksisella seurakun-
tasalilla (Mantsintie 7) jutustelun ja muun 
mukavan parissa . Suunnitellaan kevään 
Kreikan matkaa. 

Ohjaajina toimivat Hanna Eskelinen 
ja Paula Koistinen. Älä ujostele!!! Ota ka-
verisi ja tule mukaan! 

Lasten ikonimaalauspiiri
Piiri alkaa torstaina 3.9 klo 16-18 seu-

rakuntasalilla (Matsintie 7) klo 16.00–
18.00. Piiri on tarkoitettu kouluikäisille. 
Materiaalimaksu on 20 euroa / lukuvuo-
si. Piiriä ohjaa ikonimaalari Anu Koivu-
niemi (040 – 525 85 45).

Lapsikuoro
Kaikki laulamisesta pitävät lapset, 

tulkaa mukaan kuoroon! Lasten kuoro 
kokoontuu maanantaisin seurakuntata-
lolla (Mantsintie 7) klo 14.30–15.30, en-

simmäinen kokoontuminen 14.9. Kuo-
roa johtaa kanttori Riikka Patrikainen.

Nuorisokuoro
Yläkoulu- ja lukioikäisille tarkoitet-

tu nuorisokuoro kokoontuu seurakunta-
talolla maanantaisin klo 16.00–17.00, 
ensimmäisen kerran 14.9. Tervetuloa 
mukaan! Kuoroa johtaa kanttori Riikka 
Patrikainen.

AIKUISET

KUOROTOIMINTAA
Pyhän Elian kirkon kuoro har-

joittelee maanantaisin klo 17.30–19.30 
seurakuntasalilla. Kuorosyksy alkaa 
Pyhittäjäisien Sergein ja Hermanin juh-
lapalvelusten laulamisella 10.–11.9. Va-
lamossa. Ensimmäinen kerta 14.9. Jos 
haluaisit laulaa kirkkokuorossa, ota yh-
teyttä kanttori Riikka Patrikaiseen 050-
4645281. 

Kirkkolaulupiiri pyhän Elian kir-
kossa keskiviikkoisin klo 16.45–17.45. 

Sen jälkeen aina ehtoopalvelus klo 
18.

Kirkkolaulupiirissä lauletaan yksi-
äänisesti sekä tutustutaan kirkkolaulun 
teoriaan ja laulamisen perusteisiin. Syk-
syllä teemme myös pienen matkan lähi-
ympäristöön, ja laulamme Sonkajan eku-
meenisessa jouluhartaudessa. 

Kokoonnumme: 9.9, 23.9, 7.10, 
21.10, 4.11, 18.11, 2.12 ja16.12. Tule 
mukaan!

KÄDENTAITOJA
Kansalaisopiston alaisuudessa toi-

mii kaksi ikonimaalauspiiriä, joita ohjaa 
ikonimaalari Marjaana Laatikainen. Jos 

Kuva: Jouni Postari
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Sanastot
tutuiksi

IKONI

Kreikan kielestä lainattu kuvaa merkit-
sevä ikoni -sana on nykyään tuttu useis-
ta yhteyksistä. Sitä käytetään mm. tie-
totekniikassa ja puhuttaessa esimerkiksi 
jonkun musiikkilajin tyypillisimmästä ja 
näkyvimmästä edustajasta. Kristillises-
sä yhteydessä ikonilla ymmärretään or-
todoksisen kirkon liturgisessa käytössä 
olevaa kuvaa. Tyypillisimmillään se on 
puupohjalle temperaväreillä maalattu lii-
kuteltava teos, joka esittää Kristusta, Ju-
malanäitiä eli Neitsyt Mariaa, enkelei-
tä, pyhiä ihmisiä tai jotain juhla-aihetta, 
jolle on oma muistopäivä kirkkovuoden 
kierrossa.

Ortodoksisen kirkon opetuksen mu-
kaan ikonilla on kaksi käyttötarkoitusta. 
Ikoni synnyttää yhtäältä rukouksen halua 
ja toisaalta se opettaa. Tästä johtuen iko-
nin luonnollisin paikka on, kuten seitse-
männen ekumeenisen kirkolliskokouk-
sen pöytäkirjoissa todetaan, kirkossa ja 
jumalanpalveluksessa. Ikoni on siis en-
nen muuta sakraaliesine, joka ilman li-
turgista käyttöyhteyttä jää tietyssä mie-
lessä tarkoituksettomaksi. 

Pyhä Johannes Damaskolainen (noin 
676-749) puolustaa ikonien olemassa-
olon ja käytön oikeutta ikonoklasteja 
vastaan kirjoittamassaan puheessa: ”Kun 
Jumala on ilmestynyt lihassa ja elänyt 
ihmisten keskuudessa, kuvaan Juma-
lan näkyvän puolen. En kumarra ainetta, 
vaan kumarran aineen Luojaa, joka mi-
nun tähteni tuli aineeksi ja suostui asu-
maan aineessa ja aineen kautta toimitti 
pelastukseni, enkä lakkaa kunnioittamas-
sa sitä ainetta, jonka kautta pelastukseni 
toimitettiin.” Kirkko on määrännyt Nike-
assa 787 pidetyssä seitsemännessä eku-

kuva on puolestaan sana: ”Mitä sana il-
moittaa korvalle, sen maalaus näyttää 
vaieten kuvana.” 

Pariisissa vaikuttanut venäläinen iko-
nimaalari Leonid Uspenskij (1902-87) 
näkee ikoneilla olevan soteriologisen eli 
pelastushistoriallisen merkityksen. Hä-
nen mukaansa ”ikoni on kirkon todis-
tusta Jumalan lihaksitulosta, siitä, että 
Jumala tuli lihaksi maailmaan ja yhdis-
tyi ihmiseen niin, että nyt jokainen voi 
kasvaa Jumalan kaltaisuuteen ja kääntyä 
Hänen, aivan kuin Isän, puoleen.” 

Bysantissa ikonia ei määrittänyt sen 
tekotapa eikä tyyli, vaan ennen muu-
ta se, kuinka kuvaa käytettiin, erityises-
ti mitä sen uskottiin olevan. Samoin oli 
myös Venäjällä. Venäläinen taidehisto-
rioitsija Irina Buseva-Davidova on to-
dennut, että ” ikoni ja maalaus eivät eroa 
toisistaan kuvaustavan järjestelmässä 
vaan käyttötapojen erilaisuudessa. Iko-
ni on kuva, jonka edessä rukoillaan, kun 
taas maalaus palvelee muistuttamalla sii-
hen kuvatusta henkilöstä tai tapahtumas-
ta; siinä ei ole pyhyyttä eikä sitä voida 
rinnastaa ristiin ja evankeliumiin.” Bu-
seva-Davidova sitoo pyhyyden ikonin 
käyttötarkoitukseen. Käyttö siis pyhittää 
ikonin riippumatta sen valmistustavas-
ta tai materiaalista ja ikoni määritellään 
ortodoksisessa kirkossa ikoniksi aino-
astaan käyttötarkoituksen mukaan, eikä 
teko- tai kuvaustavan perusteella.

Tapahtumia 
LIEKSAN

seurakunnassa

Lieksa

meenisessa kirkolliskokouk-
sessa ikonille kunnioituksessa 
yhdenvertaisen aseman pyhän 
ristin ja evankeliumin rinnal-
la. Ortodoksisen kirkon näke-
myksen mukaan ikonilla on 
siis yhdenvertainen ja saman-
lainen dogmaattinen, liturgi-
nen ja kasvatuksellinen merki-
tys kuin pyhillä kirjoituksilla. 
Niin kuin evankeliumin sana 
on kuva, niin pyhän Basileios 
Suuren opetuksen mukaan 

Lauantaina 8.8. vietettiin jo kolmante-
na vuotena peräkkäin kesäinen iltapäi-
vä Sarkkilan Kallioniemessä Ahaa-tal-
lin kesäpaikalla. Ohjelmassa oli hevos-
ten kanssa puuhastelua, ratsastusta ja 
kärryajelua. Tapahtumaan oli kutsuttu 
seurakunnan lapsiperheitä, osallistujia 
oli n 30. Pienemmille lapsille järjestet-
tiin myös ongintaa ja ”kultaisen” hevo-
senkengän etsimisleikki tallitalon piha-
piirissä. Tapahtuman alussa toimitettiin 
Pielisen rannassa vedenpyhitys ja tapah-
tumaan osallistujat, talon pihapiiri sekä 
eläimet vihmottiin. Iltapäivän päätteeksi 
toimitettiin Akatistos luomakunnalle. 

Tallitapahtumassa 
oli leppoisa 
tunnelma

  Lieksan 
  tiistaiseura

1.9.  klo 12.00 syyskauden aloitus. Har-
taushetki.
9.9. klo 17.00 hartaushetki ja tiistaiseu-
ran avoimet ovet seurakuntasalilla. Il-
mainen kahvitarjoilu, arvontaa, yhteis-
laulua. Puheenjohtaja kertoo tiistaiseu-
ran toiminnasta.
12.9.klo 10.00 hartaushetki kirkossa ja 
yhdessäoloa seurakuntasalilla. Kaltimon 
tiistaiseuran vierailu.

Kuva: Jouni Postari
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29.9. klo 12.00, vieraana PSHV:n toi-
minnanjohtaja Jaana Pössi.
14.10. klo 12.00, vieraana isä Andrei Ve-
rikov. Luento epäterveestä uskonnolli-
suudesta.
27.10. klo 12.00, vieraana ikonimaalari 
Harri Stefanius. Luento kuninkaanovien 
ikoneista.
3.11. klo 12.00, vieraana vanhustyön-
johtaja Seija Loppi. Kertoo vanhusten-
hoidon tämän hetken tilanteesta.
24.11. klo 12.00, joulun valmistusjuhla.
5.12. klo 11.00-13.00 joulumyyjäiset. 
Alkuhartaus. 

  Diakonia
Vanhusten viikon seniorien päivä 11.10. 
2009. Liturgia klo 10.00  pr. Elian kir-
kossa ja sen jälkeen tilaisuus seura-
kuntasalilla. Tarkemmat tiedot Liek-
san Lehdessä.

Lähetysmyyjäiset Lieksan ort. seura-
kuntasalilla lauantaina 12.12. Myy-
jäiset  alkavat klo 9.00 toimitettavalla 
rukoushetkellä ja päättyvät klo 11.00.

Suomalais-venäläinen 
ilta Rantakalliolla17.9. klo 18.00.
Lieksan ort. seurakunnan ja Lieksan 
Suomi – Venäjä  -seuran järjestämä 
ilta on avoin kaikille, niin suomalai-
sille kuin Lieksassa asuville venäläi-
sillekin. KS piispa Arseni on muka-
na tilaisuudessa. Hän toimittaa ru-
kouspalveluksen ja kertoo Suomen 
ort. kirkosta sekä suomeksi että ve-
näjäksi.  Ohjelmassa on myös letun-
paistoa, nuotiokahvia, yhteislaulua, 
soittoesityksiä, ym. vapaamuotoista 
ohjelmaa.

Vuonisjärvellä
juhlittiin 
elokuussa

Vuonisjärven tsasounan temppelin juh-
laa (Jumalansynnyttäjän Neitseen Mari-
an kuolonuneen nukkuminen) vietettiin 
15.-16.8. Juhlaliturgian jälkeen kahvitel-
tiin tsasounan pihalla. 

Tallitapahtumassa 
oli leppoisa 
tunnelma

Tämän vuoden Kristuksen kirkastuspäivän juhla Liek-
sassa sattui samalle päivälle Pohjois-Karjalan eläkeliiton 
kirkkopäivien kanssa. Toimitimme juhlavigilian vanhas-
sa kirkkopuiston tsasounassa. Vigilian jälkeen nautimme 
praasniekkakahveista ja kauniista kesäillasta tsasounan 
pihalla. Seuraavan päivän juhlaliturgia toimitettiin pää-
kirkossa, koska oli odotettavissa mahdollisesti enemmän 
kirkkoväkeä eläkeliiton juhlan vuoksi. Liturgian jälkeen 
eläkeliiton kirkkopäivät jatkuivat Lieksan ev.lut. kirkos-
sa, juhlan alussa toimitettiin ortodoksinen litania-palve-
lus. Luterilainen seurakunta tarjosi kaikille kirkkokahvit. 

Kristuksen kirkastumisen juhla
eläkeliiton kirkkopäivien kanssa 

18.-19.7.Iljan Praasniekka Lieksan pää-
kirkossa alkoi juhlavigilialla ja veneris-
tisaatolla seurakunnan kesäpaikalle Ran-
takalliolle, jossa iltaa vietettiin yhdessä-
olon, saunomisen ja letun- ja makkaran-
paiston merkeissä.

15-paikkaisessa kirkkoveneessä lau-
lettiin rukouspalvelus. Tuulesta huoli-
matta matka taittui reippaasti ja rantau-
duimme seurakunnan kesäpaikan ran-
taan. jossa muu kirkkoväki jo odotteli. 
Seuraavana aamuna juhla jatkui veden-
pyhityksellä Lieksanjoen rannassa ja 
juhlaliturgialla, jonka jälkeen seurakun-
tasalilla praasniekkakahvituksen yhte-
ydessä musiikki- ja lausuntaohjelmasta 
vastasivat Petteri Saveljev,(piano) sekä 

Juhlintaa ekumeenisessa hengessä

Paula Löfgren ja Karl-Henrik Wahlfors 
(laulu ja lausunta). Praasniekan yhtey-
dessä ripustettiin paikoilleen profeetta 
Elian kirkon ikonostaasiin kultaaja Rai-
mo Snellmanin seurakunnalle lahjoitta-
mat köynnöskoristeet (kuva).

Iljan praasniekkassa monenlaista tapahtumaa

  Lähetystyö
Sunnuntain 20.9. klo 10.00 pr. Elian kir-
kossa alkavan liturgian jälkeen seura-
kuntasalilla kahvitilaisuus lähetystyön 
tukemiseksi. Isä Leevi Saatsi kertoo 
kuukauden pyhistä.
Sunnuntaina 25.10. klo 10.00 pr. Elian 
kirkossa alkavan liturgian jälkeen kah-
vitilaisuus seurakuntasalilla lähetys-
työn tukemiseksi. Isä Leevi Saatsi ker-
too kuukauden pyhistä.
Sunnuntaina 29.11. klo 10.00 pr. Elian 
kirkossa alkavan liturgian jälkeen kah-
vitilaisuus seurakuntasalilla lähetystyön 
tukemiseksi. Isä Leevi Saatsi Kertoo 
kuukauden pyhistä.

  Ristisaatto hautausmaalle 3.10.
Nuorisotyötoimikunnan järjestämä ris-
tisaatto hautausmaalle, lauantaina 3.10., 
alkaa pr. Elian kirkolta klo 17.00. Hau-
tausmaalla panihida ja tarjoilua. 
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Taipale

Taipaleen ortodoksisen 
kirkkokuoron harjoitukset 
alkavat maanantaina 7.9. klo 17.30 Li-
perin rukoushuoneella n. Marian syn-
tymän vigilialla. Harjoitukset jatkuvat 
maanantaisin 14.9. eteenpäin Taipaleen 
pappilassa klo 18.00. Syyslomaviikol-
la ma 12.10. ei ole harjoituksia. Lisätie-
dot: Antti Räsänen, kanttori, puh. 050-
5367424

Hei kaikki äidit (ja isät) ja lapset! Äiti-
lapsipiiri kutsuu ja luvassa on kaikenlaista 

kivaa yhdessä olemista ja tekemistä.

TAIPALEEN 
ÄITILAPSI-PIIRIN 

OHJELMAA  
SYKSYLLÄ 2009:

1.9. Tiistaina klo 18.00 Akatistos Ylä-
myllyllä Jyrinkylän ekumeenisessa hil-
jentymispaikassa Kirkkoniemessä. Omat 
pikkueväät/kahvit mukaan.
23.9. Keskiviikkona klo 17.30 laulu-
leikkejä ja muuta mukavaa ilmaisua Su-
sannan johdolla. Outokummun kirkon 
alakerta.
21.10 Keskiviikkona klo 17.30 Joen-
suun Marttayhdistys vierailee. Tietois-
ku lasten ruokavaliosta ja pienen väli-
palan valmistaminen. Outokummun kir-
kon alakerta.
7.11. Lauantaina srk:n kylpyläreissu 
Kuopioon. Tarkempi info tuonnempana 
paikallislehdissä.
11.11. Keskiviikkona klo 17.30 Lau-
lupiiri kanttori Antti Räsäsen johdolla. 
Outokummun kirkon alakerta.
2.12. Keskiviikkona klo 17.30 Askar-
telua Outokummun kirkon alakerrassa.
Joulukuussa tulossa srk:n yhteinen 
puurojuhla, josta myöhemmin tarkem-
pi info.
Terveisin Susanna Nikkanen, p.0500 573 
585 tai susanna.nikkanen@telemail.fi

TAIPALEEN SEURAKUNTA TUTUKSI

JYRIN JA Ylämyllyn
 ASUKKAILLE

Sunnuntaina 13.09. klo.14.00. seurakun-
ta esittäytyy eri toimintamuotoineen ja 
työntekijöineen Paloaukean koululla. 
Lapsille on omaa ohjelmaa ja tarjoilua-
kin on luvassa. Tervetuloa tutustumaan! 

ORTODOKSISUUSKO 

OUTOA 
OUTOKUMPULAISILLE?                                
EIPÄ HÄTÄÄ: 
TULE JA PÄIVITÄ 

TIETOSI!

Kerran kuussa, sunnuntai-il-
tana, klo.18.00 Outokummun 
ort. kirkon alakerrassa orto-
doksisista teemoista opastavat 
teologian maisterit:
- Stefan Holm: Jumalanpalve-
 lukset ja sakramentit 20.09.
- Juhani Räsänen: Raamattu 
 ortodoksisessa kirkossa 
 18.10.
- Antti Räsänen: Ortodoksiset 
 sävellystyylit 15.11.
- Heikki Haapalainen: 
 Kirkollinen esineistö 13.12.

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. 
Toivomme runsasta osanottoa!

VIRON ORTODOKSIEN 
SõBRAD ry järjestää

SADONKORJUU-
PÄIVÄLLISEN 
6.11.2009 klo 18.00

Vanhassa Pappilassa, Viinijärvel-
lä. Päivälliseen kuuluu alkukeitto, 
vihannes-, kala- ja liha alkupaloja, 
lammasta tai lämmin kasvisruoka, 
leipää, ruokajuomat, kahvi ja kakku. 
Kaikki HINTAAN 22 euroa. TUOT-
TO MENEE KAAKKOIS-VIRON 
SEURAKUNTIEN DIAKONIATYÖ-
HÖN. Illalliskorttivaraukset Risto Li-
pitsäinen puh: 050-5116784 tai ris-
to.lipitsainen@elisanet.fi

HEISSULIVEI 
KAIKKI 

TAIPALELAISET!!!
Lämpimästi tervetuloa kaikki ILMAI-
SUTAIDOSTA JA KAIKENLAISES-
TA HULLUTTELUSTA kiinnostuneet 
kanssasisaret ja -veljet! Perustamme 
Taipaleelle oman ilmaisutaitopiirin! 
Kokoontuminen Viinijärven Vanhas-
sa Pappilassa TO 24.9.09 klo 18.00. 
Kaikenikäiset innostuneet mukaan, ai-
kaisempaa kokemusta ei tarvita! Lisä-
tietoja: Anna-Kaisa p.050-341 9508 ja 
Susanna p.0500-573 585 
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Uskonmukainen elämä tarkoittaa 
sitä, että pyrimme kulkemaan koh-
ti Jumalaa. Tämä ei ole helppoa, ja 
aika ajoin tuleekin tilanteita, jois-
sa hengellisen elämän suuntaa oli-
si hyvä tarkistaa. Moni on kuiten-
kin nykypäivänä sitä mieltä, että 
Jumalan kanssa asiat voidaan hoi-
taa ihan kahden kesken, ilman vä-
likäsiä. Totta onkin, että vastaam-
me omista teoistamme Jumalalle, 
ja on paljon asioita, joita voi ja tu-
leekin hoitaa henkilökohtaisesti. 

Katumus tai paremmin sanoen mielenmuu-
tos on kuitenkin asia jota ei voi hoitaa yksin, 
esimerkiksi omien iltarukousten yhteydessä. 
Mielenmuutos lähtee kyllä liikkeelle ihmises-
tä itsestään, hän tuntee mielenmuutoksen, kai-
puun parempaan elämään joka on Jumalaan 
yhteydessä olemista. Tämä samainen tunne 
oli Tuhlaajapojalla, kun hän sikolätissä tajusi 
oman tilanteensa ja halusi palata takaisin isän-
sä luo. Syntien anteeksi saaminen edellyttää 
kuitenkin katumuksen sakramenttiin osallis-
tumista.

Jumalan luo palaaminen edellyttää, että 
tiedostamme ja tuomme esille kaikki ne asiat, 
joilla olemme rikkoneet Häntä vastaan. Voim-
me luetella mielessämme syntejämme, mutta 
varsinainen synninpäästö tapahtuu itse katu-
muksen mysteeriossa. Tähän liittyy olennai-
sella tavalla pappi, joka ei ole Jumalan korvi-
ke taikka tuomari, vaan ennemmin todistaja ja 
neuvonantaja, ja syntien tunnustaminen katu-
muksessa tapahtuu itse Jumalalle!

Pyrkimyksenä on, että osallistuminen ka-
tumukseen mysteerioon olisi säännöllistä, ja 
että osallistusimme siihen saman papin luona. 
Tällöin voidaan puhua omasta rippi-isästä.

Rippi-isä on pappi tai piispa, jota me 
olemme henkilökohtaisesti pyytäneet toimi-
maan omana sielunhoitajanamme. Hän on 
henkilö, jonka puoleen voimme turvallisin 
mielin kääntyä aina tarvittaessa. Me emme 
voi ottaa kuitenkaan ketään pappia rippi-isäk-
semme kysymättä asiaa häneltä itseltään. Voi 
olla mahdollista, että papilla on jo niin pal-
jon rippilapsia etteivät hänen voimavaransa 
enää riitä huolehtimaan laajemmasta joukos-
ta. Yhtä lailla rippi-isän vaihtaminen, esimer-
kiksi paikkakunnalta muuton tai jonkin muun 
syyn vuoksi edellyttää sitä, että ilmoitamme 
tästä rippi-isälle itselleen.

Mistä minulle rippi-isä?
Syntien tunnustaminen on asia, joka vapaut-
taa meidän suurista taakoista. Meidän tuli-
si lähestyä katumuksen mysteeriota rohkein 
mielin ja toivorikkaana siitä, että voimme pa-

rantua. Kysymys on kuitenkin myös tilantees-
ta, joka edellyttää mitä suurinta luottamusta. 
Ei ole helppoa kertoa sellaisista asioista, joita 
ei ole välttämättä ikinä elämänsä aikana sano-
nut  ääneen. Luonnollisesti rippisalaisuus tar-
koittaa sitä että pappi ei millään tavoin, ei sa-
noin tai elein tai muullakaan käytöksellään saa 
kertoa katumuksessa käsiteltyjä asioita eteen-
päin. Tässä yhteydessä voisi todeta, että rippi-
lapsenkaan ei ole tarpeen ruveta tarjoamaan 
rippi-isältään saamia ohjeita muille. Kysymys 
on henkilökohtaisista neuvoista, jotka on tar-
koitettu avuksi juuri siihen tilanteeseen. Har-
vemmin me ryhdymme  tarjoamaan omia re-
septilääkkeitämmekään tuttavillemme.

Rippi-isän löytäminen ei ole välttämättä 
helppoa. Inhimmillistä ja hyvin ymmärrettä-
vää onkin, että koemme keskustelun jonkun 
henkilön kanssa luontevampana ja helpompa-
na kuin jonkun toisen kanssa. Tämän vuoksi 
rippi-isää saa ja oikestaan tuleekin etsiä. Yh-
den papin seurakunnissa valinnanvara on pie-
nempi, mutta nopeiden kulkuyhteyksen vuok-
si rippi-isän ei tarvitse välttämättä olla oman 
seurakunnan pappi. Luonteva rippi-isä aikui-
siällä kirkoon liittyneille olisi se pappi, joka 
on vastannut katekumeeniopetuksesta ja toi-
mittanut mirhallavoitelun mysteerion.

Meillä on siis valinnanvapaus oman rip-
pi-isämme suhteen. Rippi-isää valittaessa on 
kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota joihinkin 
asioihin. Ei ole oikein, että etsimme rippi-isän 
sijaan itsellemme mieleistämme vastausta. 
Toisin sanoen, etsimme rippi-isäksemme pa-
pin joka on kanssamme kaikista asioista sa-
maa mieltä. Mitä tämä hyödyttää? Menem-
mekö lääkärinkin luokse vain jutustelemaan, 
vai haluammeko myös lääkettä? Usein on 
niin, että mitä karvaampaa tuo lääke on, sen 
tehokkaammin se myös vaikuttaa.

Rippi-isän ei myöskään sovi olla liian tut-
tu henkilö. Vaikka perhetutun papin kanssa 
joistakin asioista voi puhua hyvinkin vapau-
tuneesti, on myös asioita joista puhuminen 
koetaan kiusalliseksi juuri tuon läheisyyden 
vuoksi. Täytyy myös muistaa että pappikin 
voi joutua kantamaan liian suuren taakan jos 
hän joutuu keskustelemaan asioista jotka kos-
kettavat hänen omaa lähipiiriään. Kuten aiem-
min jo todettin pappi ei voi missään tilantees-
sa sanoin, teoin tai millään muullakaan tavoin 
voi osoittaa, mitä hän on kuullut synnintun-
nustuksessa.

Rippi-isä - Hengellinen 
lääkäri

Mikä on hyöty siinä, että käymme saman pa-
pin luona katumuksen mysteeriossa? Tähän 
on helppo löytää rinnastus maalliselta saral-
ta. Onhan parempi käydä saman lääkärinkin 

luona. Silloin potilashistoriamme ja lääki-
tyksemme ovat varmasti hänen tiedossaan ja 
lääkitys ja hoito-ohjeet saadaan varmemmin 
kohdalleen. 

Kaiken parantumisen edellytyksenä on 
halumme parantua. Jos todella haluamme pa-
rantua on meidän kerrottava tarkasti itsessäm-
me havaitsemamme oireet. Vasta tällöin voi-
daan selvittää mistä oireeti on lähtöisin ja että 
mikä on se todellinen sairaus ja kaiken alku-
syy. Eihän kukaan mene lääkärille ja luettele 
pelkästään oireitaan ja sitten poistu tyytyväi-
senä paikalta. Haluamme myös lääkettä, jotta 
tauti paranisi, ja oireet häviäisivät pysyvästi. 
Muutoinhan saamme mennä saman asian tii-
moilta lääkärille yhä uudestaan ja uudestaan. 
Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää että 
ymmärrämme katumuksen oikealla tavalla 
ja meissä on todellinen halu parantua. Eihän 
lääketiede voi auttaa ihmistä joka ei ole ha-
lukas parantumaan. Jumala on antanut ihmi-
selle vapaan tahdon ja tätä Hän kunnioittaa. 
Sen vuoksi Jumalakaan ei väkipakolla muuta 
meitä, vaan kaikki lähtee liikkeelle ihmises-
tä itsestään.

Katumukseen kuuluu siis se, että tunnus-
tamme Jumalalle sen, millä tavoin olemme 
loitontuneet Hänestä. Tämän jälkeen meidän 
tulisi pohtia sitä miten toimitaan, jotta tule-
vaisuudessa voisi välttää ne synnit, joihin hel-
posti syyllistyy. Tässä on yksi mielenmuutok-
sen tärkeimmistä piirteistä. Kyse ei ole siitä, 
että ainoastaan pahoitellaan sitä mitä tuli teh-
tyä tai jätettyä tekemättä. Mielenmuutokses-
sa luodaankin katse eteenpäin ja yritetään 
varmistaa, että tuolta pahalta voitasiin tule-
vaisuudessa välttyä! 

Nimenomaan tässä korostuu rippi-isän 
merkitys. Hänen tehtävänä on seurata rippi-
lapsensa hengellistä edistymistä, aivan ku-
ten opettaja seuraa oppilaansa kehittymistä. 
Rippi-isän ei ole tarkoitus sanella mitä teh-
dään, vaan keskustelun kautta yhdessä oival-
taa mikä on paras tapa toimia kulloisessakin 
tilanteessa.

Ihmisen elämä iloineen ja suruineen on 
vertauskuvallisesti kuin laiva, joka kulkee 
aavalla merellä. Me otamme tietyn suunnan, 
jota kohti lähdemme kulkemaan. Tuulet ja 
myrskyt kuitenkin painavat meitä pois oikeal-
ta kurssilta. Voidaan pitää luonnollisena, että 
aika ajoin kurssia tarkistetaan. Muutoin saate-
taan ajautua niin pahasti pois reitiltä että siitä 
seuraisi vahinkoa itsellemme tai lähimmäisil-
lemme. Katumuksen mysteerio ei siis lopul-
ta ole “kertakäyttötoimitus” tai tapahtuma, 
jossa pahoitellaan menneitä, mutta ei katso-
ta yhtään eteenpäin. Mielenmuutoksessa on 
kysymys lopulta jatkuvasta parantumisesta ja 
eheytymisestä. Tämä edellyttää, että säännöl-
lisesti asetumme Jumalan eteen pyytämään 
anteeksi rikkomuksiamme, ja samalla kertaa 
pohtimaan yhdessä rippi-isän kanssa sitä mi-
ten voisimme pitää elämämme kurssin suun-
nattuna kohti Jumalaa.

            isä Andrei Verikov

RIPPI-ISÄ JA 
KATUMUKSEN MYSTEERIO
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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 nuori-
sotoimiston sähköpostilistalle ilmoittamalla s-postiosoitteesi Pasille.

Nuorisotoimiston 
kuulumisia

Terveiset nuorisotoimistosta!
Leirikesä on taas takana, ja 

syksy tuo mukanaan tuttuja ja 
toivottavasti uusiakin toimin-
toja tarjolle. Tätä kirjoitettaes-
sa kerhonohjaajahaku on juuri 
päättymässä, ja kerhot pyritään 
saamaan käyntiin syyskuun al-
kupuolella. Kerhotarjonta py-
ritään pitämään entisellään, ja 
mikäli maakunnastakin löytyy 
ohjaajia, saamme toivottavasti 
myös uusia kerhoja seurakun-
tamme alueelle.

Kiitän kuluneena kesänä 
leireillämme olleita leiriläisiä 
mukana olosta, ja ennen kaik-
kea leirien henkilökuntaa hyvin 
tehdystä työstä. Olemme saa-
neet tehdä kripojen osalta yh-
teistyötä Lieksan, Nurmeksen, 
Ilomantsin ja Varkauden seu-
rakuntien kanssa. Kripat ovat 
yleensä kooltaan isoja ja suh-
teellisen vaativia leirejä, ja nii-
den läpivieminen vaatii omat 
resurssinsa. Näitä resursseja 
olemme pystyneet hyödyntä-
mään yli seurakuntarajojen, ja 
se on hieno osoitus yhteistyö-
halusta ja –kyvystä. Tälle yh-
teistyölle toivon menestyksel-
listä jatkoa!

Hymyillään kun tavataan!

Terv. Pasi

KERHOT
Syksyn alustava kerhotarjonta Joensuun 
ort. seurakunnassa on tässä, 
tarkasta tilanne netistä!

TIISTAISIN
Muskari 3–6 vuotiaille 
Ort.seurakunnan kerhotilat, klo 10.00 - 11.30 

Monitoimikerho alakouluikäisille tytöille ja pojille 
Ort.seurakunnan kerhotilat, klo 18.00 - 19.30

TORSTAISIN
Päiväkerho 3–6 -vuotiaille
Ort.seurakunnan kerhotilat, klo 9.00 – 12.00

Perhekerho alle 3 v. lapsille ja heidän vanhemmilleen
kerhotilat klo 9.00-12.00

SUNNUNTAISIN
Lasten ja nuorten kuorot.
Lisätietoja kuoroista saat kanttoreilta.

Kevään ylioppilaita yhteiskuvassa lakkien luovutustilaisuudessa. Joensuun 
seurakunta on perinteisesti jakanut lukiosta valmistuville jäsenilleen 
päähineet.

K
E

R
H

O
T
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Ortodoksina
ajassa
 NUORET      LAPSET      NUORET      LAPSET      NUORET      LAPSET      

Huomio!
Lasten ja nuorten tapahtumista ilmoite-
taan aina pääsääntöisesti tässä lehdessä, 

Tunnelmaa ykköskripan vierailuillasta.

Seurakunnan yhteydessä 
toimiva Partiolippukunta 

Karjalan Korvenkävijät KKK 
ry ottaa uusia 7-8 vuotiaita 

tyttöjä ja poikia mukaan 
partiotoimintaan. Aloitamme 

ke 9.9 klo 17.30 partiokololla, 
kirkkokatu 32 ( käynti 

sisäpihalta ). Lisätietoja: 
Laumanjohtaja Atte Karstila 

puh. 050 432 5329 tai 
lippukunnanjohtaja 

Suvi Ollikainen 
puh. 050 553 0395. 

TERVETULOA !!

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

JOENSUUN PYHÄN 
NIKOLAOKSEN KIRKON 

LAPSIKUORO 
SYKSY  2009

Lapsikuoro on tarkoitettu 7-11 vuo-
tiaille kuorolaulusta kiinnostuneille 
lapsille. Laulamme sekä kirkkolau-
luja että muita lastenlauluja vuoden-
ajan kierron huomioiden.
Kuoroharjoitus on Sunnuntaisin 
klo 16.00-17.00 seurakuntasalissa 
(Kirkkokatu 32) tai alakerta kerho-
huone, mikäli sali on varattu. Lap-
sikuoro avustaa myös Liturgiassa 
Pyhän Nikolaoksen kirkossa noin 2 
kertaa lukukaudessa.
Kuoroharjoitukset alkavat  
SUNNUNTAINA  6.9. 09 
klo 16.00 srk.salissa.

Tervetuloa ja tuo kaverisikin! 
Laulamisiin!             
Marita- kanttori, 
marita.penttinen@ort.fi 
tai känny 050- 439 1883

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

sekä seurakunnan nettisivuilla. Lisäk-
si sähköpostilistalle liittyneet saavat il-
moituksen suoraan omaan postiinsa. Jo-
ten muista lukea lehti tarkkaan ja käydä 
katsomassa nettisivujamme!

Syysleirille !!!!
Perinteinen lasten syyslomaleiri pidetään Sikrenvaarassa 13.-
16.10.2009. Leirin hinta on 30 euroa (sisaralennus 5 euroa) joka 
sisältää kyydit, ruuat, majoituksen, paljon mukavaa ohjelmaa yms. 
Ilmoittautuminen nuorisotoimistoon  5.10. mennessä.

Keväällä pidettyyn leirinohjaajakoulutukseen 
kuului myös vesipelastusharjoitus Vesikossa. 
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Kanttorin
kynästä

Ensi kertaa kirjoitan artikkelia leh-
teen.  Minä olen matkakanttori, Ma-
ria Takala- Roszczenko sijainen.  Siis 
teen matkakanttorityötä melkein kolme 
vuotta.  Aloitin tätä tehtävää kun olin 
opiskelemassa teologian tiedekunnan 
kolmannella kurssilla.  Näin heti pääsin 
vahvistamaan saamiani tietoja koke-
muksen kautta.  Oli vaikea aloittaa mat-
kakanttorityötä, sillä työkokemukseni 
oli aika pieni.  Koska Suomen kieli ei 
ole minun äidinkieltäni (äidinkieleni on 
Venäjän kieli) vaikeuksia oli suomen-
kielisien tekstien laulamisessa, erityi-
sesti kaksoiskonsonanttien ja diftongien 
oikea lausuminen näyttää toteutumatto-
malta.  Matkapappi rovasti Vesa Takala 
kärsivällisesti korjasi minun virheitäni 
keskustellen minun kanssani jumalan-
palveluksien jälkeen. Kolmen vuoden 
jälkeen tuli helpompi.  Vähitellen, kun 
sain jonkun verran työkokemusta, sain 
myös varmuutta.  Ei voi sanoa, että nyt 
kaikki on helppoa.  Isä Vesa jatkaa mi-
nun opastamista tarvittaessa. Häneltä 
aina voi kysyä neuvoa.

Matkapapiston toiminta-alue on Jo-
ensuun, Ilomantsin ja Lieksan seurakun-
nat.  Pitää tehdä pitkiä matkoja autolla.  
Se on aika raskasta erityisesti vuoden 
pimeimpään aikaan.  Matkan aikana voi 
kuunnella CD-soitimella jotain mielen-
kiintoista, esim. Moskovan hengellisen 
akatemian professori Osipovin luentoja. 

Virheiden välttämiseksi valmistau-
dun jumalanpalveluksiin.  Monta kertaa  
etukäteen katson jumalanpalveluksien 
tekstejä. Me yritämme olla supistamat-
ta jumalanpalvelusta niin, että tekstejä, 
jotka veisataan ja lausutaan jumalanpal-
veluksessa, olisivat läsnä omassa täy-
teydessään, koska näissä teksteissä on 
kirkkovuoden tiettyjen päivien jumalan-
palveluksien sisällöllinen merkitys.

Ollen matkakanttorina minulla ei ole 
omaa kuoroa ja minulle aina oli yllätyk-
senä miten lauletaan jumalanpalveluk-
sessa: yksiäänisesti vai tuleeko vielä bas-
so vahvistukseksi tai muutama laulaja tai 

yhtäkkiä suurkuoro?  Mutta pääasia on 
se, että kirkkolaulu pitää olla rukouksel-
lista.  Todella pelkään että tähän työhön 
suhtaudutaan kuin vain työhön, siis kuin 
vain työtehtävien toimittamiseen ilman 
harrasta mieltä Herra Jumalan ja Hänen 
Kirkkonsa edessä.  Tulla - laulaa, johtaa 
kuoroa - ja lähteä.  Ja ei mitään rukousta, 
ei mitään harrasta kunnioitusta.  Tässä 
tapauksessa ajatus jumalanpalveluksien 
tekstien merkityksestä puutuu, niiden 
lausuminen tulee automaattiseksi, klii-
rosilla ilmestyy sellaisia ilmiöitä kuin 
puhuminen, nauraminen jne.  Pidän sitä 
sallimattomana ja toivon, että sellainen 
turmion iljetyksen olo ei koske ketään 
kirkontyöntekijöitä.  

Todella suurta iloa tuovat työhön 
ristisaatot, joita järjestää i. Vesa.  Taval-
lisesti niitä toimitetaan vuoden tietyllä 
ajalla.  Joka vuosi 17.–19.7 on kolmipäi-
väinen ristisaatto.  Mennään profeetta 
Elian juhlaan.  Reitti on Kovero - Sonka-
jaranta - Sonkaja - Ilomantsi.  Päivässä 
kävellään 15–17 km.  Se ei ole niin vai-
kea kuin näyttää.  Matkan aikana on pal-
jon lepohetkiä, tien varrella ilmestyvät 
sattumalta Pohjois-Karjalan ilmastossa 
kasvaneet vesimelonit ja muuta ruoka 
ja juomaa (kuka osallistui ristisaattoihin 
ymmärtää mistä on puhe).  Ristisaaton 
aikana koko ajan lauletaan molebenia.  
Evankeliumin lukemisen aikana risti-
saatto pysähtyy, i. Vesa menee korkeim-
malle paikalle ja sieltä juhlavasti lukee 
Pyhää Evankeliumia.  Ristisaaton aika-
na lauletaan myös akatistosta ja panihi-
daa.  Toinen ristisaatto järjestetään 6.8. 
(Kristuksen Kirkastumisen juhla).  Reit-
tinä on Saarivaara - Hoilola - Pörtsämö.  
Tässä ristisaatossa osa matkasta kävel-
lään ja osa soudetaan kirkkoveneellä.  
Vielä yksi ristisaatto, joka järjestetään 
joka vuosi, on ristisaatto Korpiselkään 
rajan yli.  Korpiselän kylä oli aikaisem-
min Suomen alueella.  Nykyaikana ky-
lästä ei ole jäljellä mitään paitsi kirkko 
romahtaneen kupolin kanssa ja vanhaa 
hautausmaata.  Mutta tämä paikka on ra-
kas paikka niille, jotka olivat syntyneet 

siellä, olivat siellä kastetut.  Monilla su-
kulaisia on haudattu Korpiselän hautaus-
maalla.  Tavallisesti tähän ristisaattoon 
osallistuu paljon ihmisiä.  Vielä on yksi 
ristisaatto, joka järjestetään talvella hel-
mikuussa  Se on hiihtoristisaatto. Iloit-
sen siitä, että tänä vuonna ristisaatoissa 
oli mukana venäläisiä seurakuntalaisia. 
Ajattelen, että se tuotti heille suurta hen-
gellistä iloa ja myös elämyksiä.

Lopussa haluaisin suunnata puheeni 
Suomessa asuville venäläisille ortodok-
sisille ihmisille. Haluaisin kutsua heitä 
osallistumaan meidän Pyhän Kirkon 
jumalanpalveluksiin ja toimituksiin. 
Tulkaa kirkkoon, osallistukaa sakra-
mentteihin, rukoilkaa.  Kirkossa yhtei-
sellä rukouksella on todella suuri voima. 
Muistakaa tämä!

Toivotan kaikille Jumalan armoa ja 
ei masennusta!

      Olga Grinevich              

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!

Vaikeita ja iloisia hetkiä 
– muutama ajatus 

kirkon elämästä ja työstä
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Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettuOlkaa 

iäti 
muistetut   Ilomantsi

Sanni Maria Martiskainen
Kiira Johanna Maria Jeskanen
Marika Aleksandra Paukkonen
Noel Väinö Viljami Turunen
  Joensuu
Petja Elmeri Ratinen, Joensuu
April Evangelina Öhman, Joensuu
Nooa Oliver Kupiainen, Joensuu
Ilja Matti Aukusti Laakkonen, Joensuu
Maija Katariina Räsänen, Joensuu
Nikolas Heikki Benjam Kirjavainen, Jo-
ensuu
Patrik Otto Sakari Lomu, Joensuu
Erik Kristian Martiskainen, Kontiolahti
Jaana Marianna Ikonen, Kontiolahti
Siiri Hanna Rianna Pulkkinen, Joensuu
Aukusti Pajarinen, Joensuu
Jade Marissa Metsätähti Lautanen, Jo-
ensuu
Katja Jalonen, Joensuu
Sofia Jalonen, Joensuu
Fanny Amalia Turtiainen, Joensuu
Danni Helli Merina Laakkonen, Joen-
suu
Anton Ahlbäck, Joensuu
Emilia Sinkevitch, Joensuu
Kristiina Anna Anastasia Strelkov, 
Joensuu
  Nurmes
Karjalainen Juuso Olavi
Hirvonen Niilo Johannes
Pehkonen Milla Pinja Pauliina
  Taipale
Olavi Tapani Tanner, Liperi
Aleksi Luukas Pietarinen, Outokumpu
Adelina-Alexsia Domenika Forsbakka, 
Outokumpu
Essi Sara Sofia Jolkkonen, Outokumpu
Amanda Elisabet Parviainen, Outokum-
pu
Nella Melinda Malinen, Liperi

Ilomantsi
Martta Mikkilä
Santeri Juhani Palviainen
Eino Leo Kareinen
Eila Maria Riissanen
Timo Tapio Jeskanen

Joensuu
Senni Pakarinen, Joensuu
Heidi Sillanpää, Joensuu
Pentti Rekiranta, Joensuu
Leo Kyöttinen, Joensuu
Oiva Sissonen, Joensuu
Herman Norppa, Joensuu
Aulis Onatsu, Joensuu
Mauno Kalervo Paunimo, Joensuu
Eila Bräysy, Joensuu
Ari Antero Heiskanen, Joensuu
Reijo Olavi Sundqvist, Joensuu
Sulo Samuli Rieppo, Joensuu
Natalia Leppänen, Tohmajärvi
Aarne Olavi Särmä
Arja Heinonen, Joensuu

Lieksa
Vilho Pönkä
Raija Marjatta Turunen
Johannes Reittu

Nurmes
Pimenov Laimi, Juuka
Tanskanen Raisa, Valtimo
Hattunen Jere, Juuka
Hautanen Yrjö, Valtimo
Tuononen Maria, Juuka

Taipale
Lempi Pakkanen, Polvijärvi
Mauri Olavi Hirvonen, Polvijärvi
Nikolai Maksimainen, Liperi
Eila Marketta Juurela, Outokumpu

    Ilomantsi
Mari Kristiina Hatanpää ja Marko Jarmo 
Tapio Parviainen 

Joensuu
Teppo Henrik Väisänen ja Dudzich Iry-
na, Loppi
Teemu Taneli Matveinen ja Ann-Mari 
Jurvanen, Joensuu
Maxwell Chukwudi Inalu ja Natalia 
Väyrynen, Joensuu
Pekka Marko Tapio Leminen ja Teija 
Kristiina Hassinen, Joensuu
Arto Juhani Matveinen ja Tuire Helmi 
Maria Heikura, Ilomantsi
Kari Tapio Niemeläinen ja Päivi Hanne-
le Kyyrönen, Joensuu
Alf Mikael Antero Huldén ja Sari Johan-
na Rattola, Joensuu
Arto Nikolai Päivinen ja Tanja Tuulia 
Lavikainen, Joensuu
Jaakko Petteri Harikoski ja Marita Han-
nele Hiltunen, Joensuu
Risto Olavi Surakka ja Mari Susanna 
Sallinen, Joensuu
Jaso Pössi ja Emma Juulia Kontkanen, 
Joensuu

Lieksa
Teija Sisko Tuulikki Heiskanen ja 
Raimo Olavi Harakka 
    Nurmes
Hilonen Esko Aaro Antero ja Markka-
nen Airi Marjaana
Toivanen Heimo Ensio ja Kaipala Mer-
vi
Tuovinen Osmo Olavi ja Tuovinen Lee-
na Mirjam
    Taipale
Mikko Olavi Hartikainen ja Emilii Iida 
Lappalainen, Outokumpu
Sampo Kalervo Vaarala ja Sara Helinä 
Mutanen, Polvijärvi
Ilkka Ilmari Hakkarainen ja Tuula Anne 
Maria Jetsonen, Liperi

Herra, 
vihi heidät 
kunnialla
ja jaloudellasu 6.9.  klo 11.00-12.00 Liturgia, Tam-

pere, pyhän Nikolaos Ihmeidentekijän ja 
pyhän Aleksanteri Nevskin kirkko
su 20.9. klo 11.00-12.00 Liturgia, Rauta-
lampi, Pyhän Nikolaoksen kirkko
su 4.10. klo 11.00-12.00 Liturgia, Joen-
suu, Ortodoksinen seminaari
su 18.10. klo 11.00-12.00 Liturgia, Kot-
ka, Pyhän Nikolaoksen kirkko

su 1.11. klo 11.00-12.00 Liturgia, Ilo-
mantsi, Profeetta Elian kirkko
su 15.11. klo 11.00-12.00 Liturgia, Mik-
keli, Ylienkeli Mikaelin kirkko
su 29.11. klo 11.00-12.00 Liturgia, Pol-
vijärvi, Pyhän Johannes Kastajan kirk-
ko

Radioitavia ortodoksisia jumalanpalveluksia  
YLE Radio 1 -kanavalla
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Syksyn 
kuorotapahtuma, 

merkitse kalenteriisi…
Huomio! Huomio! 

SUURKUOROHARJOITUKSET
Joensuun, Taipaleen, Ilomantsin, Nurmeksen ja 

Lieksan ort. seurakuntien kaikkien kuorojen yhteinen 

LAULULEIRI
Joensuun ort. seurakuntasalissa 

LA 3.10. 2009  klo 10-16

Harjoittelemme 13.6. 2010 kirkkolaulupäivien Liturgian 
ja juhlakonsertin lauluja dir.cant. Juhani Matsin johdolla. 
Kaikkien kirkkolaulajien läsnäolo välttämätön! Jokaisen 
kuoron kanttori järjestää yhteiskyydityksen Joensuuhun 

ja jokainen kuorolainen tuokoon omat nuottikirjat 
sekä vesipullon mukanaan. Ruuan ja kahvin tarjoaa 

Joensuun ort. seurakunta. 
Olet sydämellisesti tervetullut!

Obinitsan Kristuksen 
Kirkastumisen Kirkon 
Praasniekkamatkalla 
16.-20.8.2009

Terveiset ja Kiitokset 
Jyrkösen Kaukolle Ilomantsiin!!!

Kaukon mainospuffi:
“Kauko-kiito tuo ja vie,
kaikki kyytiin, sie ja mie,
Pohjois-Karjalasta Stadiin,
Viron kaupunkeihin pariin.
Kauko viepi minne vaan
paljon kun vaan maksetaan!”

Laulu: Sävel, Autolla ajetaan varo-varovas-
ti... Sanat, Susanna Nikkanen
“Kauko se ajjaa varo-varovasti
ettei kaatuisi Obinitsan lasti.
Suoraa tietä ja väärää tietä
ja haikaroita matkan varrella.
Hei, kaikki pois alta!
Tie näyttää kapealta.
Mittari näyttää kahdeksaakymppiä,
toinen silmä vahtivuorossa.”
 
T.Takapenkin tytöt Susanna ja Katariina 

Jeesuksen rukouspalvelukset
alkavat Joensuun seurakunnassa Pyhän Nikolaoksen kir-
kossa tiistaina 15.9.2009 kello 18.30. Noin puoli tuntia 
kestävää maallikkopalvelusta on tarkoitus jatkaa viikottain 
samaan aikaan vapaaehtoisvoimin. Palveluksessa avusta-
miseen perehdytetään. Lyhyt, useita kertoja toistettava Jee-
suksen rukous – “Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, ar-
mahda minua syntistä!” – on ortodoksisen rukousperinteen 
aarre, joka on tärkeä osa niin luostarissa kuin maailmassa 
kilvoittelevien kristittyjen hengellistä elämää.

Tervetuloa mukaan kantamaan rukouksen liekkiä pime-
nevässä syksyssä! Lisätietoja: Diakoni Tuomas Kallonen / 
050-5394932.

Ortodoksinen kulttuurikeskus
Kauppakatu 44, 80100 Joensuu, p. 0400-543328 (Yrjö Piiroinen)
Avoinna arkisin klo 9.00- 15.00. Tilauksesta ryhmille muulloinkin.

  Ravintola Elias 
  Avoinna arkisin 9.00-15.00  Lounas 10.30-14.00 
  Tiedustelut: p. 050-3000243


