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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, p. (013) 266 0012, 
050 521 0920, Email: mikko.sidoroff@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: p. 050 587 5066
Päiväkoti Pääsky: p. (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, ti ja to 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
Toinen pappi: Tuomas Järvelin, puh. 040-0517452
Email: tuomas.jarvelin@ort.fi
Kanttori: puh. 050-536 7424

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

Alkaneelle
vuodelle

Edellisessä Seurakuntaviestissä kirjoitin kirkon resurssien 
ohjaamisesta ”asiakasrajapintaan”, siis sinne missä ortodoksi 
kohtaa kirkkonsa. Marraskuun lopussa kokoontunut kirkollis-
kokous otti saman linjan. Se muutti talousarviota siten, että ko-
konaismenoja lisäämättä kirkollisille järjestöille voitiin osoittaa 
enemmän toimintavaroja. Lisäksi kirkollishallitus tammikuun 
kokouksessaan päätti tehdä kahden järjestön kanssa palveluso-
pimuksen. Järjestöjen kykyyn kirkon toimijoina siis luotetaan, 
nyt niillä on mahdollisuus osoittaa olevansa tuon luottamuksen 
arvoisia. Periaatteessa kyseessä on toimintojen ulkoistaminen, 
mutta järjestöillä on kuitenkin niin vahvat siteet kirkkoon, että 
käytännössä työ tehdään kirkon sisällä. On järkevää teettää työ 
siellä, missä se jo valmiiksi osataan.

Kirkosta eroamisen aalto on koskenut myös ortodoksista 
kirkkoa. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä oli eronnei-
den määrässä selvä nousu. Ilmeisesti tähän vaikutti lokakuun 
puolivälissä Ajankohtaisen Kakkosen keskustelu seksuaalivä-
hemmistöistä. Ortodoksinen kirkko ei osallistunut keskuste-
luun, mutta kuitenkin kantaa sen seurauksia. Emme tiedä, min-
kä verran erot perustuvat puutteelliseen tai väärään tietoon. 
Kirkon tulee antaa hyvä syy kuulua kirkkoon, sen se tekee par-
haiten antamalla opistaan ja traditiostaan oikeaa tietoa. Tehtävä 
on varsin haastava. Lohduttavaa on se, että meidän sanomam-
me ei kuitenkaan hukkaan ole mennyt, kirkkoon liittyjiäkin on 
ollut ennätysmäärä. 

Kirkolla ja sen seurakunnilla on siis edessään melkoisia 
haasteita. Niihin vastaamiseen tarvitaan kaikkien kirkon jäsen-
ten panosta. Tärkeää on osoittaa, etteivät kirkot ja tsasounat ole 
tyhjän panttina. Kirkon tärkeintä palveluvirkaa hoitavat rukoi-
lijat, ilman heitä ei muitakaan virkoja olisi. Tärkeää on, että 
toimimme kirkkomme arvojen mukaisesti.  Vain siten olemme 
uskottavia.

 Kuluvan vuoden marraskuussa pidetään seurakunnissa val-
tuuston jäsenten vaali, vietämme siis kirkossammekin vaali-
vuotta. Vaalissa jokaisella äänioikeutetulla seurakuntalaisella 
on mahdollisuus vaikuttaa. Vaikuttaa voi asettamalla kyvyk-
käitä ihmisiä ehdokkaiksi, äänestämällä heitä ja – suostumalla 
ehdokkaaksi. Ehdokkaitten asettaminen alkaa vasta elokuussa, 
mutta ja nyt voi alkaa etsiä hyviä ehdokkaita.

Pian alkaa suuri paasto. Se voisi olla muodissa olevan ”slow 
life´n” ortodoksinen muoto. Dynaamisuutta ja nopeutta koros-
tavassa yhteiskunnassa elämäntyylin hidastaminen ei ehkä ole 
kaikille mahdollista. Hyvä on kuitenkin tarkastella, kuinka tar-
peen on se kaikki hoppu, joka elämäämme hallitsee. Meille pa-
peille paastokausi merkitsee lisää töitä. Rukoustahan se lisätyö 
kuitenkin on, ja rukous rauhoittaa.

Joensuun seurakunnalle on suotu siunaus saada lisääntyviä 
töitä tekemään yksi pappi lisää. Hän tulee töihin sopivasti en-
nen paaston alkua. Isä Tuomas, olet tervetullut työyhteisööm-
me!

     isä Iivo Suvanto
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Kirkon elämä - uskon 
eteenpäin siirtämistä

Ortodoksisessa perinteessä teologiaa ja kas-
vatustyötä ei voi erottaa Kirkon elämästä Py-
hille isille ortodoksinen teologia on Jumalan 
tuntemista eli Hänen Rakkauttaan ihmisiä 
kohtaan.    

Yhteiskuntamme on monessa mielessä 
persoonaton, kylmä, epäinhimillinen ja vas-
tuuton. Me kilpailemme lähimmäistemme 
kanssa. Juuri kukaan ei luota lähimmäiseen-
sä. Nykyaikainen ihminen sanoutuu irti lähes 
kaikista sitoumuksistaan. Hänellä ei ole koti-
maata, ei perhettä, ei ystäviä eikä naapureita. 
Hän eristäytyy muista, ja kutsuu sitä vapau-
deksi, riippumattomuudeksi jopa oikeuden-
mukaisuudeksi. Hän pelkää olla toisten ih-
misten lähellä, koska toiset ihmiset uhkaavat 
häntä. Kun hän ei päästä ketään lähelleen, hän 
uskottelee, ettei kukaan koskaan myöskään 
hylkää häntä. Hän on luopunut minuudestaan, 
koska hän on lakannut sanomasta: Sinä.

John Boojamran (k. 1999) mukaan orto-
doksinen kasvatus on Kirkon jäsenen elin-
ikäinen prosessi. Lapset, jotka eivät osallistu 
Kirkon jumalanpalveluksiin, ovat kirkollises-
ti juurettomia ja heidän persoonallisuuteensa 
jää tyhjä paikka. Tyhjä paikka estää jatkos-
sa lapsen ortodoksisen identiteetin muotou-
tumisen ja kehittymisen. Siksi ortodoksinen 
kirkko jää hänelle aikuisenakin gettokirkok-
si. Kun hän kasvaa aikuiseksi, hänen elämän-
sä keskus ei ole ortodoksinen usko.

Lapsi oppii kuulumaan seurakuntayhtei-
söön erityisesti oman perheensä kanssa. Käy-
tännössä tämä oppiminen tapahtuu siten, että 
lapsi osallistuu perheensä kanssa mahdolli-
simman usein seurakunnan yhteisiin juma-
lanpalveluksiin. Mutta ortodoksisuuden on 
oltava mukana myös perheen arkisissa as-
kareissa tavalla, jolla se avaa Kirkon elämän 
moninaisuuden ja estää ihmisten kirkollisen 
elämän gettoutumisen.

Kristus ei erottele ihmisiä

Meidät kutsutaan ortodoksisen kirkon pyhäs-
sä kasteessa ja mirhavoitelussa muuttamaan 
maailmaa. Maailman muuttaminen tarkoit-

taa Kirkon elämän merkityksen ja tarkoituk-
sen tarjoamista siellä, missä sitä ei ole. Hen-
gellinen kasvaminen edellyttää, että ihminen 
ottaa vastaan ohjausta, neuvoja ja ehdotuksia 
elämänsä korjaamiseksi ja eheyttämiseksi. 

Pyhä isämme Johannes Krysostomos tuo 
saarnoissaan esille rikkaiden ylelliset illalli-
set ja huvitukset, silkkivaatteet ja jalokivet, 
ja toisaalta likaiset, kodittomat ja nälkäiset 
kerjäläiset. Hän opettaa: Ihminen, joka elää 
vain itselleen ja ylenkatsoo muita, on hyödy-
tön, hän ei ole edes ihminen eikä hän kuulu 
ihmisrotuun!

Kirkko ei ole valtaa, ei hallitsemista eikä 
alistamista. Kristus sanoo: Te tiedätte, että  
hallitsijat ovat kansojensa herroja ja maan 
mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin 
ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tah-
too teidän joukossanne tulla suureksi, se ol-
koon toisten palvelija (Matt. 20:25).  

Kristus tarkoitti kirjaimellisesti sitä, mitä 
hän sanoi. Saatana käytti vallan houkutus-
ta kiusatessaan Kristusta autiomaassa. Siitä 
lähtien saatana on kiusannut Kirkon työnte-
kijöitä. Kirkolliset johtajat ovat usein samais-
tuneet poliittisiin johtajiin. Mutta Kirkon ul-
koisen arvovallan korostaminen ei kasva 
Kirkon luonteesta, vaan langenneesta ihmi-
syydestä. 

Kirkollinen arvovalta yhdistyy Kristuk-
seen ja Kirkkoon. Se merkitsee piispan tai 
papin pastoraalista kykyä hoitaa ihmisen hen-
gellistä sairautta, antaa anteeksi ja ilmoittaa 
Jumalan totuus kärsiville ja sairaille ihmisil-
le. Kirkolla on kaksi keskeistä ja myönteistä 
voimaa saatanaa vastaan: rakkaus ja ykseys.

Pyhittäjä Simeon Uusteologi (k. 1022) 
opettaa: “Pyhää Henkeä ei lähetetty epäus-
koisille ja filosofeille eikä niille, jotka ovat 
suurieleisiä; ei niille, jotka puhuvat vuolaas-
ti ympäripyöreitä; ei niille jotka hakeutuvat 
mahtimiesten suosioon, vaan Pyhä Henki lä-
hetettiin niille, jotka ovat hengessään köyhiä 
ja elävät köyhyydessä; niille, jotka puhuvat 
yksinkertaisesti ja elävät vieläkin yksinkertai-
semmin”.

Isä Jarmo Hakkarainen
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KIRKKO ON 
HENGELLINEN  SAIRAALA

 

Pyhän Johannes Krysostomoksen mu-
kaan ihminen on olemassa ensisijaisesti toista 
ihmistä eikä omaa pelastustaan varten. Kirk-
ko on hänen mukaansa sairaala ja hoitava yh-
teisö, “hengellinen vastaanottohuone”, jossa 
hoidetaan ihmiselämän moninaisia vammoja. 
Kirkkoisän vertauskuva Kirkosta sairaalana 
nostaa esille apostolisen ja katolisen Kirkon 
pastoraalisen huolenpidon ja vastuullisuu-
den. Kirkossa kaikki on hyödytöntä ilman 
ihmisten keskinäistä rakkautta. Eukaristinen 
malja ja yhteinen eukaristinen leipä muistut-
taa kaikkia yhdistävistä läheisistä siteistä ja 
vaatii meitä astumaan ulos ahtaasta itsekkyy-
destämme lähimmäisiämme kohtaan.

Pyhä Johannes kiteyttää yhteisöllisen 
kirkkonäkemyksensä sanoiksi: Kristus ei 
erottele ihmisiä kiiruhtaessaan rakkaudes-
saan auttamaan heitä, olivatpa he rujoja ja 
rumia silmälle, köyhistä köyhimpiä, alhais-
syntyisiä, orjia, hylättyjä tai rampoja. Kristus 
kutsuu luoksensa kaikkia ja Hänen hyvyyten-
sä on sanoin kuvaamatonta. Hänelle kukaan 
ei ole liian alhainen tullakseen autetuksi. 

Kuva: Jouni Postari
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Kuvateksti voisi olla iltapuhe-kuvalle vaikka:

ja toiseen

Yllätyin myönteisesti, kun 
sain viime syksynä koti-
seurakunnaltani kutsun 
osallistua aikuisten kristi-
noppileirille. Tein osallis-
tumispäätöksen nopeasti, 
vaikka luterilaisen herä-
tysliikkeen järjestämä ja 
opetukseltaan varsin jyrk-
kä rippikoululeirini yli 20 
vuoden takaa häilyi het-
ken jopa pelottavana muis-
tona mielessäni. Minut sai 
ilmoittautumaan erityisesti 
kiinnostukseni tavata muita 
aikuisena ortodoksisen kir-
kon löytäneitä. 

Pohdin myös opetuksellista puolta, sil-
lä sinä vuonna, kun minut liitettiin kirk-
koon, ei seurakunnassamme ollut var-
sinaista katekumeenipiiriä vaan sain 
rippi-isältäni yksityistä ohjausta.

Ajatuksia
 aikuiskriparista

Isä 
Mikko 
kertoo 
kirkossa 
iltaru-
kousten 
jälkeen 
leiriläisil-
le opet-
tavaista 
iltatari-
naa

Iltapalalla Sikren ruokalassa

Sikrenvaaran leirikeskuksessa järjes-
tettyyn kripari- viikonloppuun osallistui 
parikymmentä pohjois-karjalaista, jois-
ta nuorimmaisen ikä alkoi kakkosella ja 
vanhimman kahdeksaisella. Jo ensim-
mäisenä iltana, kun istuimme suuressa 
ringissä ja kerroimme kukin vuorollam-

me, miksi olimme leirille tulleet, vallit-
si huoneessa lämmön ja hyväksynnän 
ilmapiiri. Mukana oli ihmetystä ja liiku-
tustakin siitä, millaisten vaiheiden kaut-
ta ihmiset olivat etsijän tielle ja Kirkon 
kosketuspiiriin päätyneet. Osa oli liit-
tynyt Kirkkoon jo yli kymmenen vuot-
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Hyviä kokemuksia Sikrevaarasta
Toistakymmentä rohkeaa leiriläistä löysi tiensä alkutalven liukastamilla poluilla 
Sikrevaaran leirikeskukseen ensimmäiselle seurakuntien järjestämälle aikuiskriparil-
le. Marraskuun loppupuolella pidetyssä viikonlopputapahtumassa pohdittiin kirkolli-
seen elämään ja tapoihin liittyviä kysymyksiä. Ainakin tapahtuman vetäjille jäi viikon-
lopusta hyvä mieli, mutta toisaalta jäi myös sellainen tunne, että monta kysymystä jäi 
vielä odottamaan vastausta. 

Aikuiskriparin eräs keskeinen tarkoitus oli antaa erityisesti aikuisiällä kirkkoon 
liittyneille mahdollisuus syventää kirkollisen elämän tuntemusta ja tehdä jumalanpal-
velusten kiemuroita tutuksi. Keskusteluissa kävi ilmi, että monille kirkon kynnys oli 
tullut tarpeettoman korkeaksi epävarmuuden vuoksi. Palvelusten koreografia koettiin 
joskus monimutkaiseksi ja se tuli ilmi kirkkotunnilla esitettyjen kysymysten määrässä. 
Keskustelua syntyi ristinmerkin tekemisen paikasta, siitä minne voi sytyttää tuohuk-
sia, paaston merkityksestä ehtoollisen edellä ja monesta muusta asiasta. 

Tuntui siltä, että kirkkokäyttäytymiseen liittyviin kysymyksiin olisi voinut käyttää 
melkein loputtomasti aikaa. Oli kuitenkin todettava, että kirkollisessa elämässä ei ole 
kyse sääntöjen pilkuntarkasta noudattamisesta vaan osallistumisesta. Jumalanpalvelu-
selämän tavat avautuvat kyllä lopulta kaikille osallistumalla ahkerasti palveluksiin. 

Tapahtuman aikana opeteltiin myös resitatiivilla lukemista ja kirkkolaulua. Haluk-
kaat saivat myös toimia lukijoina. Monille kirkossa lukeminen taisi olla uusi kokemus. 
Kripari huipentui sunnuntaina toimitettuun liturgiaan, jonka yhteydessä palvelusta se-
litettiin ja kerrottiin toimituksen kulusta. Palveluksen valmistava osa, eli proskomidi, 
toimitettiin keskellä kirkkoa. Osallistujat pääsivät konkreettisesti näkemään miten eh-
toollisjumalanpalveluksen valmistavat toimitukset tehdään. 

Aikuiskriparilla ei ollut tarkoitus luennoida ortodoksisuudesta, vaan käytännön ja 
yhdessä tekemisen kautta tuoda kirkon elämää läheisemmäksi. Toivottavasti yhdessä 
toimitetut palvelukset ja asioista keskusteleminen madalsivat kirkon kynnystä niil-
le, jotka ovat jännittäneet palveluksiin tulemista. Tapahtumalle on suunniteltu jatkoa 
maaliskuun loppupuolelle. Silloin Sikrevaarassa perehdytään Suureen paastoon ja ka-
tumuksen merkitykseen.  

       Isä Mikko Sidoroff

Ristinkumartamisen sun-
nuntain aikoihin järjeste-
tään Sikrevaaran leirikes-
kuksessa Aikuiskripari. 
Tapahtuma on tarkoitettu 
kaikille, jotka haluavat sy-
ventää kirkollisen elämän 
tuntemusta ja ehkä kerra-
ta omalla kriparilla opittuja 
asioita. 

Erityisesti aikuisella iällä kirkkoon liit-
tyneet ovat tervetulleita. Tulkaa vaik-
ka yhdessä kummin kanssa pohtimaan 
kirkollisia asioita.Suuren paaston puo-

ta sitten ja joku vasta pohdiskeli, voisi-
ko ortodoksinen kirkko olla hänen tiensä, 
ja taisipa mukana olla joku ”ortodoksiksi 
syntynytkin”.

Ihmetykseni syveni entisestään, kun 
tutustuin oman majoitussoluni naisiin. 
Tuntui, että jokaisella oli takanaan joku 
suuri haaste: yrityksen tulipalo, puolison 
sairaus, raju autokolari, vammaisen lap-
sen kasvattaminen, pitkä leskeys, lapsen 
kuolema. Illalla nukkumaan mennessäni 
pohdin, että ”lähellä on Herra niitä, joilla 
on särjetty sydän” ja samalla mietin, mi-
ten viisaan ja tyynen oloisia nämä monia 
kokeneet kanssasisareni olivatkaan.

Leirin ohjelma oli luontevasti raken-
nettu palvelusten ja opetustuokioiden 
ympärille. Keskusteltiin isien Andrei Ve-
rikov ja Mikko Sidoroff johdolla mm. sii-
tä, mikä on Kirkko ja uskaltautuipa joku 
kyselemään ihan ristinmerkin suuntaa ja 
merkitystäkin. Myös paastosäännöistä 
ja rukoilemisesta puhuttiin. Mieleeni jäi 
erityisesti, melkein kuin runona, se lähes 
haltioitunut tapa, jolla leirillä vieraillut 
isä Jannis kuvasi metsiämme pyhyyden 
kokemisen aitiopaikkoina. Suurimmaksi 
henkilökohtaiseksi kynnyksekseni koin 
kutsun resitoida leiripalveluksessa ää-
neen ehtoopalveluksen tekstejä. Kantto-
ri Aki Pietarisen opastuksella noin puolet 
meistä leiriläisistä rohkaistui kokeile-
maan sitäkin ja nyt jälkeenpäin olen iloi-
nen, että tuo kynnys tuli ylitettyä!

Leirin jälkeen yhteisen viikonlopun 
lämpö ja rauha kulkivat mukanani taval-
lisessa arjessa monta päivää. Ilolla olen 
myös pannut merkille sen, että ainakin 
minun lähikirkossani, Pyhän Nikolaok-
sen kirkossa, näkyy muutamia leirimme 
rohkaisemia kävijöitä. Tervetuloa!

Maria Kauppila

Ajatuksia
 aikuiskriparista

liväliin sijoittuvassa tapahtumassa käsi-
tellään tällä kertaa erityisesti paastoon 
liittyviä kysymyksiä sekä katumuksen 
sakramentin merkitystä. 

Ohjelmassa on jumalanpalvelusten 
lisäksi alustuksia ja yhdessäoloa. Myös 
katumuksen mysteerioon on mahdollis-
ta osallistua. Tapahtuma on Pohjois-Kar-
jalan seurakuntien yhteisesti järjestämä. 
Osallistumismaksu on 40 euroa. 

Ilmoittautumiset Joensuun ortodok-
sisen seurakunnan virastoon 14.3. men-
nessä. p. 013 266 000 tai joensuu@ort.
fi. Kysy mahdollista yhteiskyytiä omasta 
seurakunnastasi.

Aikuiskripari 
Sikrevaarassa
25.-27.3.20110

TYÖTTÖMIEN 
RUOKAILU

SEURAAVAN KERRAN:
25.02.2011
18.03.2011

KLO 11.00 – 13.00
JOENSUUN ORTODOKSISELLA 

SEURAKUNTASALILLA
KIRKKOKATU 32
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Joensuu
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Joensuun ortodoksisen seurakunnan seu-
rakunnanvaltuusto on vuoden 2011 en-
simmäisessä ylimääräisessä kokouk-
sessa 19.01.2011 valinnut seurakunnan 
uuden papin toimeen pastori Tuomas Jär-
velinin. Hän toimii tällä hetkellä Taipaleen 
ortodoksisen seurakunnan pappina. Uutta 
papin tointa hakivat pastori Tuomas Järve-
linin lisäksi pastori Jari Jolkkonen ja ro-
vasti Arto Leskinen. Äänestyksessä pas-
tori Järvelin sai 13 ääntä, pastori Jolkkonen 
1 äänen ja rovasti Leskinen 1 äänen. Kaik-
kiaan ääniä annettiin 15 kpl.

Joensuun ortodoksisessa seurakunnassa 
on tällä hetkellä kaksi pappia: kirkkoherra 
Iivo Suvanto ja pastori Mikko Sidoroff. 
 
 

Joensuun seurakunnan uudeksi papiksi 
Tuomas Järvelin

Pastori Tuomas Järvelin

Ortodoksisuus 
tutuksi

Nyt on hyvä tilaisuus tutustua ortodoksi-
suuteen. Lieksan ortodoksinen seurakunta 
järjestää viisi alustusta ortodoksisesta us-
kosta ja elämästä Kaikille avoimet mak-
suttomat alustukset pidetään seurakunta-
virastossa (Iljankatu 14), paitsi 20.3. ko-
koontuminen. Ennen 18.3., 1.4., 8.4. ja 
15.4. kokoontumisia on mahdollisuus klo 
17 osallistua ortodoksiseen jumalanpalve-
lukseen profeetta Elian kirkossa.
Pe 18.3. klo 18 Onko millään väliä?
Su 20.3. klo 9 Liturgia selitettynä profeet-
ta Elian kirkossa
Pe 1.4. klo 18 Paljonko ortodokseja on?
Pe 8.4. klo 18 Raamatulla päähän?
Pe 15.4. klo 18 Suuri viikko

Katumuksen sakramentti?
Mitä on katumuksen sakramentti? Mitä 
on katumus? Katumus ja minä? Paas-
to on otollista aikaa tämän pohtimiselle. 
Tule keskustelemaan papin kanssa asias-
ta ja varaa vaikka samalla aika katumuk-
sen sakramentille. Ajankohdasta voi so-
pia puhelimitse, sähköpostitse tai vaikka-
pa tulla papin puheille virastossa tai kir-
kossa. Seurakunnan kaikki papit ovat käy-
tettävissänne.

Mitä liturgiassa tapahtuu?
Sunnuntaina 20.3. klo 9 liturgia on ”ope-
tusliturgia”. Huomaa alkamisaika! Se tar-
koittaa, että kirkkoherra pastori Lars Ahl-
bäck toimittamisen ohessa selittää mitä li-
turgiassa tapahtuu. Lieksan tiistaiseurassa 
keskiviikkona 23.3. klo 12 myös aiheesta 
opetusta.

Toimintaa 
Lieksan ortodoksisessa 

seurakunnassa
Lasten kirkkokerho

Lasten kirkkokerho kokoontuu virastossa 
profeetta Elian kirkon vieressä. Ohjaajat 
tuovat lapset jumalanpalvelukseen. Lisä-
tietoja Juuli Sarjasto (040 757 2480).
Su 6.3. klo 10 Leikkiä ja askartelua, ruo-
kailu jumalanpalveluksen jälkeen seura-
kuntasalilla ja laskiaisrieha kirkon pihas-
sa.
Su 27.3. klo 10 Leikkiä ja askartelua, ruo-
kailu jumalanpalveluksen jälkeen seura-
kuntasalilla.

Sovintosunnuntain 
laskiaisrieha 6.3.

Sovintosunnuntaina 6.3. klo 10 liturgia 
profeetta Elian kirkossa. Joensuun piispa 
Arseni toimittaa. Jumalanpalveluksen jäl-
keen ruokailu seurakuntasalilla. Kirkon 
pihamaalla kaikenlaista laskiaisriehaa kai-
kenikäisille. Iltapäivällä klo 15 laskeutu-
minen ehtoopalveluksen myötä suureen 
paastoon.

Lieksan lähetystyötoimikunta
Lieksan ortodoksisen seurakunnan lähe-
tystyötoimikunta tukee ortodoksisen kir-
kon lähetystyötä yhteistyössä Ortodoksi-
nen Lähetys ry:n kanssa. Toimikunnan pu-
heenjohtaja on Eira Saatsi (040 567 0997)
Su 27.3. Paastolounas jumalanpalveluk-
sen jälkeen. Liturgia alkaa klo 10 profeetta 
Elian kirkossa. Paastonajanveisuja Maria 
Bondarenkon johtaman lauluryhmän esit-
tämänä.
La 16.4. klo 9-11 Pääsiäismyyjäiset seura-
kuntasalilla. Saatavana mm. Pashaa, kulit-
saa ja piirakoita.

Lieksan tiistaiseura
Lieksassa toimii aktiivinen tiistaiseura. 
Monimuotoisella toiminnallaan se tukee 
seurakunnan elämää Se kokoontuu seura-
kuntasalilla, ellei toisi ilmoiteta. Puheen-
johtajana toimii Sirkka Mitrunen (040 595 
6115).
Ti 22.2. klo 12 Vuosikokous
Ti 8.3. klo 12 Kanttori Paula Löfgren
Ke 23.3. klo 12 Mitä tapahtuu liturgiassa?
Ti 5.4. klo 12 Outi Piiroinen-Backman

Naistenpiiri
Nurmeksessa

Kokoontumiset perjantaisin
18.2. klo 17.30 Ehtoopalvelus, n. klo 
18.00 Villasukkaneulonta - opi myös 
kantapää!
18.3. klo 16.30 Ennenpyhitettyjen lahjain 
liturgia, n. klo 18.00 Keskustelu paaston 
noudattamisesta 
8.4.   klo 16.30 Ennenpyhitettyjen lahjain 
liturgia, n. klo 18.00 Virpomavitsatalkoot
6.5.   klo 17.30 Ehtoopalvelus, n. klo 
18.00 Tehdään voileipäkakkuja
20.5. klo 11-17.30 myyjäiset/kirpputori 
srk-salilla (EI AINOASTAAN NAISIL-
LE!). Klo 17.30 Ehtoopalvelus

Aikuiskristinoppikoulu 
Juuassa

Kokoontumiset joka toinen torstai 
seuraavina päivinä:
17.3. Mitä on ortodoksisuus?
31.3. Miten voi paastota?
14.4. Katumus on mielenmuutosta
28.4. Kirkon seinien suojassa
12.5. Mitä haasteita Kirkolla on?

Kokoontumiset alkavat klo 17.30 pidettä-
vällä ehtoopalveluksella. Opetus ja siihen 
liittyvä keskustelu aloitetaan aikaisintaan 
klo 18.00.

Ortodoksinen Seurakuntaviesti 1/2011
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Jumalanpalvelukset 
    Nurmeksen seurakunnassa

la 26.2. klo 18 ehtoopalvelus
la 5.3. klo 18 ehtoopalvelus
su 6.3. klo 9 ap ja liturgia
su 6.3. klo 18 ehtoopalvelus, Suuren 
 paaston alku
ti 8.3. klo 17 katumuskanoni
pe 11.3. klo 16.30 EPL
la 12.3. klo 18 ehtoopalvelus
pe 18.3. klo 16.30 EPL
la 19.3. klo 18 ehtoopalvelus
pe 1.4. klo 16.30 EPL
la 2.4. klo 18 ehtoopalvelus
su 3.4. klo 9 ap ja liturgia, jonka jälkeen 
 lounas ja seurakunnan ideapäivät 
 srk-salissa
pe 8.4. klo 16.30 EPL
la 9.4. klo 18 ehtoopalvelus

pe 15.4. klo 16.30 EPL
la 16.4. klo 18 ehtoopalvelus
su 17.4. klo 9 ap ja liturgia, 
 Palmusunnuntai
ti 19.4. klo 17 EPL
to 21.4. klo 9 aamupalvelus
to 21.4. klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia, 
 Ehtoollisen asettamisen muisto
pe 22.4. klo 14, ehtoopalvelus, hauta-
 kuvan 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

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 26.2. klo 9 liturgia, vainajien 
 muistelupäivä 
ke 9.3. klo 17 katumuskanoni
su 13.3. klo 9 ap ja liturgia
ke 16.3. klo 17 EPL
to 24.3. klo 18 vigilia
pe 25.3. klo 9 liturgia, Neitseen Marian 
 ilmestys
ke 6.4. klo 17 EPL
su 10.4. klo 9 ap ja liturgia
ke 13.4. klo 10 EPL
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,

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).

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 lauantai-
sin klo 18.00, ellei toisin ilmoiteta.

 12 kärsimysevankeliumia
la 23.4. klo 13 ehtoopalvelus ja 
 liturgia
ma 25.4. klo 9 ap ja liturgia, Lasten
  pääsiäinen
  

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

su 20.2. klo 9 ap ja liturgia
su 27.2. klo 9 ap ja liturgia
ma 7.3. klo 18 katumuskanoni
su 20.3. klo 9 ap ja liturgia
ke 23.3. klo 17 EPL
la 26.3. klo 18 vigilia
su 27.3. klo 10 liturgia
ke 30.3. klo 10 EPL
la 16.4. klo 10 liturgia, Lasaruksen 
 lauantai
ma 18.4. klo 18 EPL
la 23.4. klo 9 aamupalvelus, 
 Kristuksen hautakuvan äärellä
to 28.4. klo 9.15 liturgia

Rautavaara
to 10.3. klo 18 katumuskanoni

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

Ma 7.3. klo 18:00 katumuskanoni
Su 20.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia. 
Huomaa muuttunut alkamisaika!
Ke 30.3. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
Su 17.4. klo 9 Palmusunnuntain aamu-
 palvelus ja liturgia 
La 23.4. klo 23:30 pääsiäisyön 
 puoliyöpalvelus, klo 24 aamupalvelus 
 ja liturgia
Hautausmaan tšasouna
Pe 25.2 klo18 parastasis, vainajien muisto
La 26.2. klo 9 liturgia ja litania, vainajien 
 muistopäivä
Kiteen kirkko
To 10.3. klo 18 katumuskanoni
Su 13.3 klo 9 aamupalvelus ja liturgia. 
 Huomaa muuttunut aika! 
Ke 16.3. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
Su 10.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia. 
Palvelukseen järjestetään kuljetus 
 Rääkkylästä. Kyytiä tarvitsevat, 
 ottakaa yhteyttä seurakunnan virastoon 
 p. 266 000.
Sonkajanrannan kirkko
La 26.3 klo 18 ehtoopalvelus
Su 27.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
La 23.4. klo 23:30 pääsiäisyön puoliyö
 palvelus, klo 24 aamupalvelus ja 
 liturgia

Hoilolan kirkko
Su 20.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia 
Pe 22.4. klo 10 12 kärsimysevankeliumia

Pe 22.4. klo 19 aamupalvelus
La 23.4 klo 14 Suuren lauantain liturgia

Tohmajärven kappeli
Su 27.2 klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia
Ke 9.3 klo 18 katumuskanoni
Su 27.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia. 
 Huomaa muuttunut alkamisaika!
Ke 13.4 klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia

Honkavaaran tšasouna
Su 13.3 klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Pe 25.3.klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia, 
 Herran Äidin ilmestyspäivä

Enon tšasouna
Su 6.3  klo 9 aamupalvelus ja liturgia.   
 Huomaa muuttunut alkamisaika!
Ti 8.3. klo 18 katumuskanoni
Ke 23.3 klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
Su 3.4 klo 9 aamupalvelus ja liturgia

Tuupovaaran kappeli
Ke 16.2. klo 17 ehtoopalvelus
To 17.2. klo 9 liturgia

Joensuun pyhän 
Nikolaoksen kirkko
Säännölliset palvelukset:
Lauantaisin klo 18 Vigilia
Sunnuntaina klo 10  Liturgia
La 19.2. klo 18 Vigilia (suomi-slaavi) 
Su 20.2. klo 10 liturgia (suomi-slaavi) 
Ke 23.2. klo 17:30 ehtoopalvelus
Su 6.3. klo 18 Sovintosunnuntain ehtoo-
 palvelu
Ma 7.3.–to 10.3. klo 18:00 katumuskanoni

Keskiviikkoisin 9.3.–13.4. klo 9 ennenpy-
hitettyjen lahjain liturgia
Perjantaisin 11.3.–15.4. (paitsi 25.3.) klo 
18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia

La 12.3. klo 09:00 slaavinkielinen liturgia 
To 17.3. klo 08:00 sairaanvoitelu 
 (slaavinkielinen) 
La 19.3.18:00 vigilia (suomi-slaavi)
Su 20.3. klo 10 liturgia (suomi-slaavi) 
Ke 23.3. klo 17:30 ehtoopalvelus
To 24.3. klo 18:00 vigilia, Herran Äidin 
 ilmestysjuhlan aatto
Pe 25.3. klo 09:00 liturgia, Herran Äidin 
 ilmestysjuhla
Pe 1.4. klo 18 slaavinkielinen ennenpy-
 hitettyjen lahjain liturgia
Ke 6.4.2011 klo 17:30 ehtoopalvelus 
To 7.4. klo 18 katumuskanoni 
 (aamupalveluksessa) 
La 9.4. klo 09 slaavinkielinen liturgia 
Kontiolahden kirkko
Su 20.2. klo 9:30 aamupalvelus ja liturgia 

Ke 23.2 klo 17 ehtoopalvelus
To 24.2. klo 9 liturgia
Su 27.2 klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 2.3. klo 17 ehtoopalvelus
To 3.3. klo 9 liturgia
Ke 9.3 klo 17 katumuskanoni
To 10.3. klo 17 katumuskanoni
Pe 11.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia 
Ke 16.3 klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
To 17.3. klo 8 aamupalvelus
Ke 23.3 klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
To 24.3. klo 8 aamupalvelus
Ke 30.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
Ke 6.4. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
To 7.4. klo 8 aamupalvelus

Petravaaran tšasouna
Su 3.4 klo 9 aamupalvelus ja liturgia

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

Jumalanpalvelukset 
    Lieksan seurakunnassa

Viinijärvi
Ti 15.2. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
La 19.2. klo 18 Vigilia
Ti 22.2. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
Ti 1.3. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
Su 6.3. klo 18 Ehtoopalvelus 
 sovintosunnuntai
To 10.3. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
 Katumuskanoni
La 19.3. klo 18 Vigilia
Ke 23.3. klo 18 EPL
Su 3.4. klo 10 Liturgia

Outokumpu
To 17.2. klo 20 Jeesuksen rukouspalvelus
Su 20.2. klo 10 Liturgia
To 24.2. klo 20 Jeesuksen rukouspalvelus

Profeetta Elian kirkko
La 19.2. klo 18 Vigilia
Su 20.2. klo 10 Liturgia
Ke 23.2. klo 9 Akatistos
La 26.2. klo 9 Panihida (Sielujen lauantai, 
 vainajien muistelupäivä)
La 26.2. klo 18 Vigilia
Su 27.2. klo 10 Liturgia
To 3.3. klo 17 Ehtoopalvelus
La 5.3. klo 18 Vigilia (Piispa Arseni)
Su 6.3. klo 10 Liturgia (Sovintosunnuntai,  
 Piispa Arseni)
Su 6.3. klo 15 Ehtoopalvelus (Piispa 
 Arseni)
Ma 7.3. klo 18 Suuri katumuskanoni
To 10.3. klo 18 Suuri katumuskanoni
Pe 11.3. klo 18 Paastoliturgia
La 12.3. klo 18 Vigilia
Su 13.3. klo 10 Liturgia
Ke 16.3. klo 18 Paastoliturgia
Pe 18.3. klo 17 Ehtoopalvelus
La 19.3. klo 18 Vigilia
Su 20.3. klo 9 Liturgia (”Opetusliturgia”)
To 24.3. klo 18 Vigilia
Pe 25.3. klo 9 Liturgia (Ilmestysjuhla)
La 26.3. klo 18 Vigilia
Su 27.3. klo 10 Liturgia 
 (Ristinkumartamisen sunnuntai)

Su 27.3. klo 18 Ehtoopalvelus ja akatistos 
 Kristuksen kärsimyksille
Ke 30.3. klo 18 Paastoliturgia
Pe 1.4. klo 17 Ehtoopalvelus
La 2.4. klo 18 Vigilia
Su 3.4. klo 10 Liturgia
Ke 6.4. klo 18 Paastoliturgia
Pe 8.4. klo 17 Ehtoopalvelus
La 9.4. klo 9 Akatistos
La 9.4. klo 18 Vigilia
Su 10.4. klo 10 Liturgia

Viekijärven tšasouna
Ti 8.3. klo 18 Suuri katumuskanoni

Vuonisjärven tšasouna
Ke 9.3. klo 18 Suuri katumuskanoni

Kolin ev.lut. kirkko
La 12.3. klo 18 Vigilia
Su 13.3. klo 9 Liturgia

Ajankohtaista tietoa ja muu tokset 
jumalanpalvelusohjelmassa 

Lieksan lehdessä ja kotisivuilla: 
www.lieksanortodoksit.palvelee.fi 

SEURAKUNNAN VIRASTO 
AUKI KESKIVIIKKOISIN KLO 10-14

To 3.3. klo 20 Jeesuksen rukouspalvelus
La 5.3. klo 18 Vigilia
Ti 8.3. klo 18 Katumuskanoni
To 10.3. klo 18 Katumuskanoni
Su 20.3. klo 10 Liturgia
To 24.3. klo 18 Vigilia Marian ilmestys
Ke 30.3. klo 18 EPL
La 2.4. klo 9 Liturgia Vainajien muistelu

Polvijärvi
To 17.2. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
To 24.2. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
Su 27.2. klo 10 Liturgia
To 3.3. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
Ti 8.3. klo 18 Katumuskanoni
Ke 16.3. klo 18 EPL
Su 27.3. klo 10 Liturgia

Sotkuma
Ke 16.2. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
Ke 23.2. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
Ke 2.3. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
Su 6.3. klo 10 Liturgia
Ke 9.3. klo 18 Katumuskanoni
La 19.3. klo 9 Liturgia vainajien muistelu
La 2.4. klo 18 Vigilia

Liperi
La 26.2. klo 9 Liturgia vainajien muisto-
päivä
Ma 7.3. klo 18 Katumuskanoni
Su 13.3. klo 10 Liturgia
Pe 25.3. klo 9 Liturgia Marian ilmestys

Ke 23.2 klo 17 ehtoopalvelus
To 24.2. klo 9 liturgia
Su 27.2 klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 2.3. klo 17 ehtoopalvelus
To 3.3. klo 9 liturgia
Ke 9.3 klo 17 katumuskanoni
To 10.3. klo 17 katumuskanoni
Pe 11.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia 
Ke 16.3 klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
To 17.3. klo 8 aamupalvelus
Ke 23.3 klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
To 24.3. klo 8 aamupalvelus
Ke 30.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
Ke 6.4. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
To 7.4. klo 8 aamupalvelus

Petravaaran tšasouna
Su 3.4 klo 9 aamupalvelus ja liturgia

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



10
O

rt
od

ok
sin

en
 S

eu
ra

ku
nt

av
ie

st
i 1

/2
01

1

Jumalanpalvelukset 
    Ilomantsin seurakunnassa

Pyhän Elian kirkko
Lauantaisin klo 18.00 suuri 
   ehtoopalvelus
Sunnuntaisin     klo 9.00 aamupalvelus
                 klo 10.00 liturgiala 5.3 

Ehtoopalvelus Elian kirkossa joka toi-
nen keskiviikko klo 18.00 
(Suuressa paastossa EPL klo 17.00) 
ke 23.2, ke 9.3, ke 16.3, ke 23.3, ke 30.3, 
ke. 6.4, ke. 13.4, ke 20.4 

Mahdollisuus osallistua katumuksen 
sakramenttiin suuren paaston aikana

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

to 24.3 klo 18.00 ehtoopalvelus
pe 25.3 klo 8.00 aamupalvelus
 klo 9.00 liturgia
pe 25.3 klo 18.00 akatistos
Suuri Paasto 
su  6.3 Sovintosunnuntai
 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia
 klo 18.00 ehtoopalvelus, 
 suuren paaston alku ja 
 anteeksipyytäminen 
1. paastoviikko 
ma 7.3 klo 18.00 Andreas Kreetalai-
 sen katumuskanoni
ti 8.3 klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
ke 9.3 klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
to 10.3 klo 18.00 Andreas Kreetalai-
 sen katumuskanoni
pe 11.3 klo 18.00 akatistos
2. paastoviikko 
ke 16.3 klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
pe 18.3 klo 18.00 akatistos
3. paastoviikko 
ke 23.3 klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
pe 25.3 klo 18.00 akatistos
4. paastoviikko 
ke 30.3 klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
pe 1.4 klo 18.00 akatistos

3.4 Johannes Siinailaisen sunnuntai 
(KS Joensuun piispa Arseni)

Elian kirkossa 11.3, 18.3, 1.4, 15.4, 
klo 16.00-18.00 ja 18.4, 19.4, 20.4 klo 
15.00-17.00,
la 2.4. klo 18.30 alkaen

Kaikkien askeesissa 
kirkastuneiden pyhittäjien ja 
jumalakantajien muisto 
Vainajien lauantai
pe 4.3 klo 18.00 panihida
la 5.3 n. klo 10.15 litania (Sonkajan 
 tsasounalla)
pe  25.3 Jumalansynnyttäjän Neitseen 
 Marian ilmestys 

la 2.4 klo 18.00 ehtoopalvelus
 palveluksen jälkeen mahdollisuus 
 osallistua katumuksen sakramenttiin
su 3.4 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia 
 kirkkokahvit
 kirkkokahvien yhteydessä piispalle   
 voi osoittaa kysymyksiä ajankoh-
 taisista asioista
5. paastoviikko
ke 6.4 klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
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 
 lahjain liturgia srk-salilla

Kirkkokahvit kirkossa palveluksen 
jälkeen: su 13.2 Suomi-Slaavi –liturgia, 
su 20.3, su 3.4 piispa Arsenin vierailu

Seurakuntatalolla
Joka keskiviikko klo 08.30 aamupalvelus 

Sonkajan tsasouna
la 5.3 litania, hiihtoristisaatto alkaa

Piispa tavattavissa 3.4.

Joensuun piispa Arseni osallistuu li-
turgiaan Ilomantsissa sunnuntaina 3.4. 
Kirkkokahvien yhteydessä sana on va-
paa ja piispa vastaa seurakuntalais-
ten esittämiin kysymyksiin. Kysyä voi 
myös jättämällä kysymyksen kirjeellä 
kansliaan ennen sunnuntaita.  
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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 050-4645281/ Riik-
ka. 

Kirkkolaulupiiri kokoontuu seuraavi-
na keskiviikkopäivinä pyhän Elian kirk-
koon klo 16.45-17.45: 
23.2 ennen ehtoopalvelusta ja perjantai-
sin ennen akatistosta 11.3, 25.3, 1.4 ja 
15.4.
Tervetuloa mukaan oppimaan kirkkolau-
lun  ja -lukemisen perusteita! Piiriä ohjaa 
kanttori (p.050-4645281).

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 Jonna.

Nuortenpiiri 
Hei sinä yläaste/lukioikäinen! Tarvitset-
ko piristystä keskiviikko iltoihisi? Ha-
luaisitko viettää aikaasi mukavien ih-
misten kanssa syöden, pelaten, elokuvia 
katsellen tai muuten vaan hengaillen? 
Jos kiinnostuit, niin tule keskiviikkoisin 
kello 18.00 nuortenpiiriin. Nuortenpiiri 
on varannut myös salivuoron Ilomant-
sin liikuntahallille, missä pelaamme noin 
joka toinen keskiviikko. Nähdään! :)  
Ohjaajat Eija Immonen & Jutta Maksi-
mainen

Lisätietoja seurakunnan kerhois-
ta, kuoroista ja piireistä saa kans-
liasta p. 013- 881084, avoinna ma, 
ke ja pe klo 9 – 13.

Kevään luennot 2011 
Ilomantsin seurakunnassa

Vapaaehtoistyö ja 
yhteisöllisyys seurakunnassa
ke 16.2.2011 klo 18.00 ort. seura-
kuntasalilla.
Keskustelua alustamassa ovat Lintu-
lan luostarin igumenia Marina ja per-
heasian neuvottelukeskuksen johtaja 
Seppo Kuosmanen. 
Tule pohtimaan ja ideoimaan yhdes-
sä muiden seurakuntalaisten kans-
sa vapaaehtoistyön ja yhteisöllisyy-
den muotoja ja merkitystä seurakun-
taelämässä. 

Katumuksen sakramentti 
ke 2.3. klo 18.00 
Mikä merkitys katumuksen sakra-
mentilla voi olla elämässämme? Ai-
heesta puhuu isä Ioannis Lampro-
poulos. Paikkana seurakuntasali.  

Luentojen alussa on kahvitarjoilu. 
TERVETULOA!

AIKUISTEN
TOIMINTAPIIRIT

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

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 kokoontumi-
sista ilmoitetaan erikseen Pogostan Sa-
nomissa. 

KIRKKOTAIDE

Seniorien ikonimaalauspiiri kokoon-
tuu maanantaiaamuisin seurakuntasalilla 
klo 9-12. Materiaalimaksu 20 euroa / lu-
kukausi. Opettajana toimii Anu Koivun-
iemi (p.040 – 525 85 45).

Lasten ikonimaalauspiiri on torstaisin 
seurakuntasalilla klo 16.00–18.00. Ma-
teriaalimaksu on 20 euroa lukukaudes-
sa ja opettajana toimii Anu Koivuniemi 
(p.040 – 525 85 45).

Käspaikkojen teko ja ort. kirkkoteks-
tiilien ompelu perjantaisin klo 17.00-
20.15 ort. srk-talolla. Järjestetään yh-
teistyössä Ilomantsin kansalaisopiston 
kanssa. Ohjaajana Marjaana Laatikainen  
(p.040-5310956). 

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

Hiihtoreitti kulkee Sonkajan tsa-
sounalta Elian kirkkoon. Lähtö 
Sonkajaan tapahtuu klo 10.00 Py-
hän Elian kirkon luota. Alussa toi-
mitetaan tsasounalla vainajien lita-
nia. Matkalla on ”energiatankkaus-
tauko”. Matkaa kertyy n.10km, 
säävaraus -15 C. Kyyti-ruoka-hin-
ta on 10 euroa/aikuinen, 5 euroa/
lapsi.

Lauantaina 12.3 järjestetään linja-automatka 
Suomen Ikonimaalarit ry:n 35-vuotisnäyttelyyn 
”Kirkkautta kohti” Lapinlahden taidemuseoon, sekä Joensuun piispa Arse-
nin luo Pajujärvelle. Seuraa tarkempia ilmoituksia Pogostan Sanomista. 

Hiihtoristisaatto 
lauantaina 5.3
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Joulukuun nuorten tapahtumassa oli näin tiivis tunnelma.

Alkutalven 
kuvasatoa

Alustava leirinohjaaja-info
Kevät tulee pikkuhiljaa, ja jälleen koittaa myös aika jolloin ryhdymme etsi-
mään ohjaajia tulevan kesän leireille. Seurakunta kouluttaa leirinohjaajat. 
Alustavat leirinohjaajakurssien ajankohdat ovat seuraavat:

LO 1 –kurssi: 1.-3.4. Tämä on tarkoitettu kaikille ohjaajiksi haluaville.
LO 2 –kurssi: 20.-22.5. Ja tämä on sitten leireille valituille ohjaajille tarkoi-

tettu lisäkoulutus.
Lisätietoja koulutuksista ja varsinaisesta ohjaajahausta löytyy aikanaan 

nuorisotoimiston nettisivuilta, ja näistä ilmoitetaan myös sähköpostilistalle liit-
tyneille.

Ohjaajien 
palaute-
päivänä 
hiottiin 
mm. yh-
teistyötai-
toja.

Kerholuettelo
Maanantaisin
Poikien monitoimikerho alakouluikäisil-
le klo 18 – 20.

Tiistaisin
Naperokerho 3 – 6 v. tytöille ja pojille 
klo 17.00- 18.00.
Tyttöjen monitoimikerho alakouluikäi-
sille klo 18 – 19.30.
Nuorten ikonimaalauspiiri (yli 14 v) klo 
18 – 20.30.

Keskiviikkoisin
Muskari 3 – 6 vuotiaille klo 10 - 11.

Torstaisin
Päiväkerho 3 – 6 vuotiaille klo 9 – 12.
Perhekerho alle 3 vuotiaille ja heidän 
vanhemmilleen klo 9 – 12.
Lastenkerho Kontiolahden kirkossa yli 4 
v lapsille klo 17-19, joka toinen viikko.

Sunnuntaisin
Lapsi- ja nuorisokuoron toiminnasta saat 
lisätietoja kanttoreilta, puh. 013 – 266 
0015.

Lasten talvileiri 
Sikressä 

8.-11.3.2011
Leirille otetaan ilmoittautumisjärjestyk-
sessä max. 30 leiriläistä. Ilmoittautumiset 
Joensuun ortodoksisen seurakunnan nuo-
risotoimistoon 28.2. mennessä, ja muistat-
han ilmoittaa samalla mahdollisen erityis-
ruokavaliosi. Hinta 30 euroa, (sisaralennus 
5 euroa) sisältää kaiken oleellisen: kulje-
tukset Joensuusta Sikrenvaaraan ja takai-
sin, täyden ylläpidon, vakuutuksen ja leirin 
ohjelman. Ja ohjelmaan kuuluu tietysti ul-
koilua, pelaamista, leikkimistä, kavereiden 
kanssa olemista ja jumalanpalveluksia. Nyt 
kaikki mukaan kivalle leirille!

Abikurssi
Ylioppilaiksi tähtääville on tarjolla tänä-
kin talvena erittäin laadukas abikurssi Jo-
ensuussa. Kurssi pidetään seurakunnan vi-
rastolla 19.-20.3. ja sen hinta on 30 €, jolla 
saa laadukkaan opetuksen, materiaalit sekä 
ruuat ja kahvit kurssin aikana. Ilmoittaudu 
viimeistään 4.3. mennessä nuorisotoimis-
toon. 
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Ortodoksista
opetusta

NUORET      LAPSET       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

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. 

Lapin vaellus 
2011

Tulevan kesän vaellusmatka suun-
tautuu näillä näkymin Lemmenjoen 
kansallispuistoon, ja ajankohta tu-
lee olemaan 23.-30.7.2011. Hinta 
pyörii 100 euron kieppeillä, joten 
matka on edullinenkin. Laita jo nyt 
merkintä kalenteriisi, ettei reissu 
pääse unohtumaan!

Nuorisotoimisto 
Facebookissa 

Pyrimme tiedottamaan toimin-
noistamme nyt myös Facebookis-
sa, joten voit liittyä siellä kaikille 
avoimeen ryhmään Joensuun orto-
doksinen nuoriso. Sieltä löydät tie-
toja ajankohtaisista asioistamme ja 
lisäksi myös joitakin kuvia.

Kirkkokäyttäytyminen 
mietityttää monia. Mo-
nelle asia aiheuttaa epä-
varmuutta ja voi jopa 
nostaa kynnystä tulla 
jumalanpalvelukseen. Jo 
näistä syistä on aiheel-
lista tuoda asiasta muu-
tamia näkökohtia.

Kirkossa käyminen on tärkeää. Kaik-
ki ovat tervetulleita jumalanpalveluk-
siin – ehdoitta ja poikkeuksetta. Itse 
Kristus kutsuu meitä: ”Tulkaa minun 
luokseni, kaikki te työn ja kuormien 
uuvuttamat. Minä annan teille levon.” 
(Matt. 11:28) Eräässä paastojumalan-
palveluksessa julistetaan: ”Kristuksen 
valkeus säteilee kaikille.” Palvelukset 
ovat kaikkia varten.

Lyhyt kertomus korostaa kirkossa 
käymisen tärkeyttä. Eräs herra ihmet-
teli palvelijansa ahkeraa osallistumis-
ta jumalanpalveluksiin. Miksi käyt niin 
usein kirkossa, herra kysyi toruvasti. 
Sanomatta mitään palvelija otti hehku-
vasta hiilloksesta hiileen erilleen. Hii-
len hehku hiipui ja se mustui. Hetken 
päästä palvelija nosti mustuneen hiilen 
takaisin hiillokseen, ja taas se hehkui. 
Tämän vuoksi käyn useasti kirkossa, 
palvelija vastasi.

Tule jumalanpalvelukseen, se on 
tärkeintä. Älä murehdi käyttäytymis-
tä liikaa. Toki on joitakin perustapoja 
ja käytäntöjä. Yleisen käyttäytymisen 
suhteen on vain muistettava, että ihmi-
nen astuu pyhään paikkaa. Väitän, että 
jumalanpalveluksissa kaikista tavoista 
huolimatta on vähemmän paineita, eh-
toja ja sääntöjä kuin ”maailmassa”.

Ortodoksisiin jumalanpalveluksiin 
osallistutaan seisten. Se on kunnioituk-
sen osoitus Herran huonetta kohtaan ja 
samalla osoitus, että olemme käänty-
neet kulkemaan tietä kohti häntä. Sei-
sominen on myös ihmisen luonnollisin 

rukousasento. Toki jumalanpalveluksis-
sa myös istutaan. Väsymyksen, korkean 
iän, sairauden tai muiden vaivojen joh-
dosta saa myös istua, vaikka lähes koko 
jumalanpalveluksen. Eräs venäläinen 
piispa muistutti: ”On parempi istuen aja-
tella Jumalaa, kuin seisoen ajatella jalko-
jaan.”

Ristinmerkki, kynttilän sytyttämi-
nen ja vaikkapa ikonien kunnioittaminen 
ovat yleisiä tapoja. Ne oppii helposti. 

Nurmeksen ortodoksisen seurakun-
nan kirkkoherra pastori Andrei Verikov 
on viisaasti kirjoittanut: ”Käytännön asi-
oita opimme parhaiten itse osallistumal-
la ja omaksumalla. Suurimman vahingon 
teemme silloin, kun hukutamme ihmi-
sen käyttäytymissääntöjen viidakkoon. 
Voimme kyllä tarvittaessa neuvoa, mut-
ta sen tulisi tapahtua kauniilla ja kohte-
liaalla tavalla. Joskus on parempi olla 
sanomatta mitään. Ihminen ryhtyy luon-
nostaan toimimaan samalla tavoin kuin 
toiset, kunhan hän on saanut rauhassa 
seurata tapahtumia vierestä. Liian ko-
vasanaiset huomautukset eivät opeta, 
vaan karkottavat.”

”Toteutamme rukousta hyvin monin 
eri tavoin. Joku tekee yhden ristinmerkin 
siinä, missä toinen kymmenen. Joku is-
tuu enemmän palveluksen aikana, toinen 
ei ollenkaan. Yhteisen rukouksen tulee 
tapahtua arvokkaasti ja kaikella hartau-
della. Se ei siis tarkoita sitä, että kaikkien 
pitää toimia kirkossa kellontarkasti sa-
maan aikaan ja samalla tavalla. Olisi ah-
distavaa tulla kirkkoon, jos pitäisi ajatel-
la koko ajan sitä, että ”mitä muut minusta 
nyt ajattelevat?” Jumalanpalvelus on yh-
teisen päämäärän saavuttamista yhdessä. 
Yhteinen päämäärä on Jumalan palvele-
minen, jolloin pääsemme osalliseksi tai-
vaallisesta jo tässä ajassa.”

Lars Ahlbäck
Kirkkoherra
Lieksan ortodoksinen seurakunta

Miten 
käyttäytyä kirkossa
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Taipale

Taipaleen
tilastokatsaus

Seurakunnan väestön kehitys vuonna 
2010 oli seuraavanlainen: Jäseniä vuo-
den viimeisenä päivänä oli 1816. Muu-
tokset vuoden 2010 aikana: Kastettuja 
18, kuolleita 22, seurakuntaan liittynei-
tä 4, seurakunnasta eronneita 10, seura-
kuntaan muuttaneita 63, seurakunnasta 
muuttaneita 62. Väkimäärä väheni yh-
deksän henkeä, eroilmoituksista suurin 
osa ajoittui alkutalven 2010 eroaaltoon.

Taipaleen seurakunta hakee 
seurakunnan nuoria 
kesätyöntekijöiksi 

seuraaviin tehtäviin:
Kirkonesittelijöiksi Viinijärvel-

le, Outokumpuun ja Polvijärvelle ajal-
le 29.6. – 7.8.2011. Työaika viikoittain 
keskiviikosta sunnuntaihin klo 12 – 16.

Leirinohjaajia sekä leirinjohtajia 
kriparille (10. – 19.6.2011) sekä lasten-
leireille (2. – 3.7. ja 5. – 8.7.2010).

Matka Petroskoi-Aunus  21.4-25.4.2011 
5 päivää. Hinta 475 €. Omalla viisumilla 435 €. Perhemajoituksella 140 € +  korvaus majoitta-
valle perheelle. Majoitus Petroskoissa Hotelli Severnajassa ja Aunuksessa Hotelli Olonkassa tai 
perhemajoitus. Matkan aikana poiketaan mahdollisesti Uutjärvellä ja Nurmoilassa. Hintaan sisäl-
tyy kiertoajelut Petroskoissa ja Aunuksessa. On myös mahdollista osallistua ortodoksisiin pää-
siäistilaisuuksiin ja jumalanpalveluksiin.Tietustelut: Karjalan Lasten Tuki: 050-5220247 / Hannu 
Huttunen. Vastuulliset matkatoimistot Matka Pojat ja Karelika Matkatoimisto. Ilmoittautumiset 
5.3. mennessä (omalla viisumilla 19.3. mennessä). 

Diakoniatyön 
kuulumisia

Toukokuussa 21.5.2011 toteutuu Joen-
suun seurakunnan matka Pielavedelle, jos-
sa sijaitsee arkkipiispa Leon pappismarttyy-
ri Blasiokselle, marttyyreille Florokselle ja 
Laurokselle sekä Karjalan pyhittäjille ja va-
listajille pyhitetty tsasouna. i Esipaimen on 
alustavien suunnitelmien mukaan luvannut 
olla paikalle esittelemässä tsasounaa. Lisätie-
toja matkasta seuraavassa seurakuntaviestis-
sä, joka ilmestyy huhtikuun alkupuolella.

Kirkkokahvien järjestäjiä 
kaivataan! 

Kevään ”kahvikalenterissa” on vielä vapaa-
na usea sunnuntai. Jumalanpalveluksen jäl-
keen on/olisi mukava siirtyä kahvittelemaan 

ja vaihtamaan ajatuksia seurakuntasalille. 
Tässä myös oiva tilaisuus kartuttaa toiminta-
kassaa! Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon ja 
varaa oma sunnuntai!

Tule mukaan!
Joensuun ortodoksisen seurakunnan dia-
koniatyön toimintasuunnitelman keskeisek-
si painopisteeksi vuodelle 2011 kirjattiin va-
paaehtoistyö. Seurakunta koostuu erilaisista 
jäsenistä, joilla jokaisella on Jumalan antama 
lahja. Koko seurakuntayhteisön hyvinvoin-
nille ja kasvulle on välttämätöntä, että jokai-
nen löytää oman lahjansa ja sitoutuu sen käyt-
tämiseen koko seurakunnan hyväksi. Edellä 
olevan haluan kiteyttää seuraavasti: Meillä 
jokaiselle on erilaista tietoa ja hyvin monen-
laista osaamista, joka yksittäisestä ihmisestä 
saattaa tuntua vähäpätöiseltä. Kun nämä mo-
net tiedot ja taidot saatetaan yhteen, saam-
me summaksi erittäin merkittävän kokonai-

suuden. Seurakuntakin on yksi kokonaisuus, 
mikä tarvitsee toimiakseen koko täyteydes-
sään jokaisen jäsenensä panoksen!  

Diakoniatyön piirissä kaivataan sinunkin 
lahjojasi. Se voi olla esim. auttavia käsiä tai 
aikaasi. Kenties autossasi on yksi vapaa paik-
ka kirkkokyytiä tarvitsevalle. Tai sinulla voi 
olla aivan uusia ajatus siitä, miten voit antaa 
oman lahjasi seurakuntayhteisön hyvinvoin-
nille. Diakonityöstä ja vapaaehtoistyöstä lisä-
tietoja antaa diakoniatyöntekijä Eeva Timo-
nen, puh.0505394932 tai eeva.timonen@ort.
fi.

Diakoniatyöntekijä on tavattavissa joka 
kuukauden viimeinen tiistai aamupäivällä 
Tohmajärvellä Pekantie 5 toimitiloissa 9:00–
11:00 ja 13:00–15:00 Kiteen ort. kirkolla Va-
lamontie 2. Tässä vielä muistin virkistämi-
seksi päivämäärät: 22.2., 29.3., 26.4. sekä 
31.5.  

Suuren paaston 
palvelukset 

Ortodoksisen seminaarin 
kirkossa Joensuussa

Ensimmäinen paastoviikko:
Maanantai, tiistai ja torstai:
- klo 7.20 paaston aamupalvelus
- klo 17 ehtoopalvelus ja sen jälkeen 
ehtoonjälkeinen palvelus ja suuri ka-
tumuskanoni
Keskiviikkona
- klo 7.20 paaston aamupalvelus
- klo 16 ennenpyhitettyjen lahjojen 
liturgia, jonka jälkeen ehtoonjälkei-
nen palvelus ja suuri katumuskanoni
Perjantaina
- klo 7.20 paaston aamupalvelus
- klo 15 ennenpyhitettyjen lahjojen 
liturgia

Suuren paaston muut viikot:
- ma-pe aamupalvelus klo 7.20-8.30
- ma, ti, to ehtoopalvelus klo 17-
17.35
-  ke ennenpyhitettyjen lahjojen litur-
gia klo 16
-  pe ennenpyhitettyjen lahjojen litur-
gia klo 15 

Jos olet kiinnostunut em. tehtävistä 
lähetä hakemuksesi 4.3.2011 mennessä 
osoitteella: taipale@ort.fi, tai taipaleen 
ortodoksinen seurakunta Viinijärventie 
7, 83400 VIINIJÄRVI

Laita hakemukseen henkilötietoje-
si lisäksi tehtävä tai leiri mille haluaisit 
kesätöihin.

Tiedustelut: 050 – 566 1700 tai paa-
vo.ratilainen@ort.fi 

Taipaleen seurakunnan 
pyhiinvaellusmatka 

Syvärille
Taipaleen seurakunta tekee pyhiin-
vaellusmatkan Syvärille, p. Alek-
santeri Syväriläisen luostariin 5. 
–8.7.2011. Matkalla käydään Sorta-
valassa (1 yö), Aunuksessa ja Syvä-
rillä (2 yötä). Matkan hintaan 300 
euroa kuuluu linja-automatka, yöpy-
miset 2 hengen huoneissa, aamupa-
la ja 1 ruokailu/päivä, ryhmäviisumi, 
esittelyt.  Matkalle mahtuu 30 henkeä.                                                                                        
Matkalle otetaan ensisijaisesti Taipa-
leen seurakuntalaisia.  Ilmoittautumi-
set kirkkoherranvirastoon, puh: 013 - 
641 161 (ma, ti, to 9 – 12). 
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Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettu

Olkaa 
iäti 
muistetut

Herra, 
vihi heidät 
kunnialla
ja jaloudella

Ilomantsi
Jaana Maria Kettunen ja 
Jani Pekka Juhani Sissonen

Joensuu
Hulmi Miikka Tuomas ja Lyhykäinen 
Henna Riikka, Joensuu

Nurmes
Hämynen Riku Pekka ja Korhonen 
Jenna Anneli 

   Joensuu
Hirvonen Topi Olavi, Joensuu
Ronkainen Sanni Linnea, Joensuu
Penttonen Juuli Justiina, Joensuu
Vartio Aleksi Otto Sakari, Joensuu
Vartio Sanni Laura Susanna, Joensuu
Mäkkeli Jaakkima Joakim, Kontiolahti
Mäkkeli Jaajo Ano, Kontiolahti
Hyvärinen Unna Fiina Amalia, Kontio-
lahti
Harikoski Onni Iivari, Kontiolahti
Tolonen Liina, Joensuu
Huovinen Senniina Viivi Maria, Kon-
tiolahti
Hirvonen Alexander Tomminpoika, 
Kontiolahti
Liukka Saara Tuulia, Kontiolahti
Mustonen Alli Maria, Kontiolahti
Kohonen Iina Maria, Joensuu
Alatalo Max Otto Markonpoika, Joen-
suu
Ahponen Aatu Mikael, Joensuu

   Taipale
Lassi Jalmari Anttilainen
Ida Eveliina Miettinen
Beata Lumia Räsänen
Arvi Ville Aleksi Forsbacka
Essi Lumi Olivia Hirvonen

Ilomantsi
Aino Aili Karhapää
    Joensuu
Ihatsu Lauri Antero, Joensuu
Ivanov Heimo, Joensuu
Heiskanen Lahja, Kontiolahti
Rautiainen Aleksandra, Eno
Silvennoinen Maria, Joensuu
Hukkanen Orvo Kalevi, Joensuu
Mutanen Taimi Tellervo, Kontiolahti
Hirvonen Salme Kerttu, Tohmajärvi

Nurmes
Kivala Reino Johannes
Puumalainen Martta
Salmela Pentti Nikolai
Kuittinen Rauha
Smura Olavi Aleksi
   Taipale
Niina Hirvonen
Yrjö Jyrkinen
Eino Pajarinen
Lauri Jouni Tapio Tumanoff

Matkan ohjelmaan kuuluu tutustu-
minen Aleksanteri Syväriläisen Py-
hän Kolminaisuuden luostariin sekä 
osallistuminen luostarin jumalanpal-
veluksiin. Matkanjohtajana toimii i 
Stefan Holm.

Matkan hinta on 125–135€ ma-
joituksesta riippuen + ruokailut + vii-
sumi (viisumin hintoihin on tulossa 
maaliskuun 2011 alusta muutoksia). 
Mukaan mahtuu 20 pyhiinvaeltajaa!

Ilmoittautumiset Joensuun orto-
doksisen seurakunnan virastoon maa-
liskuun 31. päivään 2011 mennessä.  

Kuulumisia 
kulttuurikeskukselta

Alkukesän vihkimisjuhlan jälkeen Joen-
suun ortodoksisella kulttuurikeskuksella on 
vieraillut mm. Jerusalemin patriarkka Teo-
filos III sekä syksyn ja talven mittaan usei-
ta Suomen ministereitä, mukana myös Suo-
men nykyinen pääministeri Mari Kiviniemi. 
Näiden ohella keskuksessa on vihkiäisten jäl-
keen vieraillut yli 65.000 turistia, ruokailijaa, 
kurssilaista, juhlanviettäjää ja muita keskuk-
seen tutustujia.

Seminaarin ja keskuksen 
pihat yhteen

Kulttuurikeskus on hakenut rahoitusta hank-
keelle, jonka tavoitteena on rakentaa semi-
naarin ja kulttuurikeskuksen piha-alueita yh-
teen siten, että niiden välille muodostuu pieni 
esiintymisaukio. Hanke toteutuu, mikäli Poh-
jois-Karjalan maakuntaliitto suhtautuu hank-
keeseen myönteisesti. Parhaimmillaan jo tu-
levana kesänä 2011 yhteisellä piha-alueella 
kuullaan kirkkomusiikkikonsertteja lauantai-
iltaisin.

Kesätyöpaikat
Kulttuurikeskuksessa tarvitaan kesätyönteki-
jöitä vähemmän kuin aiemmin. Tulevan ke-
sän 2011 työntekijät on jo palkattu. 

Joensuun ortodoksinen seurakunta järjestää matkan

ALEKSANTERI SYVÄRILÄISEN
LUOSTARIIN 
7.-8.5.2011.

Viraston puh. (013) 266 000. Mat-
kan ennakkomaksu on 50€, josta lä-
hetetään pankkisiirto ilmoittautumi-
sen yhteydessä. 

Lisätietoja matkasta ja siihen liit-
tyvistä asioista antaa diakoniatyönte-
kijä Eeva Timonen, puh. (013) 266 00
14/0505394932/eeva.timonen@ort.fi
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Totta 
vai tarua? 

Kuviteltu tapaus jossakin seurakunnassa 
eräänä juhlapäivänä:

Paikallinen kirkkokuoro on ahkerasti 
harjoitellut juhlan jumalanpalvelusveisuja. 
Kirkko on täynnä väkeä, piispakin seuruei-
neen paikalla.

Hyvillä mielin aloitellaan liturgiaa, lau-
lu sujuu vaivattomasti ja kanttorikin jo hy-
myilee. Kesken jumalanpalveluksen kuo-
ron joukkoon ilmestyy uppo-outo ihminen, 
kanttoriin vilkaisemattakaan hän yhtyy lau-
luun. Osa kuoron laulamista veisuista on 

hänelle selvästikin uusia. Vierailevan täh-
den laulu on haparoivaa. Vääriä ääniä kuu-
luu, jopa taukojen kohdalla. Kuorolaiset 
ovat vaivautuneita, kanttori ei haluaisi ju-
malallisen liturgian aikana heittää tunkeili-
jaa uloskaan. Paitsi, että kuoron vire kärsii, 
myös laulajien mieli mustenee: ”Turhaan-
ko tässä on harjoiteltu?”

Toinen kuviteltu tapaus jossakin seura-
kunnassa eräänä pyhäpäivänä:

Paikallinen kirkkokuoro on harjoitellut 
uusia sovituksia syksyn mittaan. Tänään 
on tarkoitus ”testata” ne jumalanpalveluk-
sessa. Kuinka ollakaan seurakuntaan tulee 
vierailulle kirkkolaulua harrastava kristitty 
muualta Suomesta. Hyvän tavan mukaises-
ti hän tulee kysymään kanttorilta: ” Saanko 

tulla mukaan laulamaan? ” Kanttori evää 
kuitenkin tänään luvan selittäen, että tässä 
ollaan nyt koolla tietyllä kokoonpanolla ja 
meillä on vähän oudompia veisuja tänään 
käytössä. Vieras pahoittaa mielensä, näy-
tösluontoisesti hän marssii mököttämään 
ovipieleen ja muistaa kertoa kotiseurakun-
nassaan, miten häntä kiellettiin laulamasta 
ilman mitään syytä.

Kuorolaulu on joukkuepeliä. Jalkapal-
lojoukkue ei menesty, jos pelaajat potkis-
kelevat palloa iltaisin vain kotipihallaan. 
Kuorossa laulaminen vaatii aina myös har-
joituksissa käyntiä.

Olen omille kuorolaisilleni muistutta-
nut, että vaikka täällä laulattekin kirkko-
kuorossa, älkää menkö vieraaseen kuoroon 
kysymättä ensin lupaa sikäläiseltä kant-
torilta. Uuden kuoron riveihin pääsy vaa-
tii myös erityistä tarkkavaisuutta laulajal-
ta. Kenties he käyttävätkin eri sovituksia, 
vaikka melodia on tuttu. Rytmitys voikin 
olla eri tavoin sovittu kuin oman kuoron 
kesken. Ehkäpä heillä ei ole edes tarvetta 
ylimääräiselle laulajalle!

Kun tarjoudut laulamaan vieraaseen 
kuoroon mene kirkkoon hyvissä ajoin, 
esittele itsesi paikalliselle kanttorille, kerro 
kuka olet, mitä ääntä ja missä kuorossa lau-
lat. Jos saat luvan, seuraa kanttorin ohjei-
ta ja viittausta, älä laula lujaa, äläkä louk-
kaannu, jos sinut käännytetään pois.

Onneksi alussa kerrotut tarinat olivat 
mielikuvitukseni tuotetta – vai olivatko sit-
tenkään…

Kaisu Potkonen

Tervetuloa 
Tohmajärven 

kirkkolaulukerhoon! 

Tohmajärven kappelilla alkaa orto-
doksinen kirkkolaulukerho. Kerhoa 
ohjaa Susanne Ekborg. Ensimmäi-
nen kokoontuminen on 23.2.2011 
klo 18:30-19:30. Kappelin osoite on 
Pekantie 5. Lisätietoja kirkkolaulu-
kerhosta antaa Joensuun ort. seura-
kunnan diakoniatyöntekijä Eeva Ti-
monen, puh.0505394932
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