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Arkkipiispan
tervehdys

Joensuun ortodoksinen seurakunta

Lieksan ortodoksinen seurakunta

Taipaleen ortodoksinen seurakunta

Asiaa seurakuntaan...

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta

Virasto avoinna: ma-pe klo 9-13
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 (opintovapaalla 1.1.-30.6.),

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 ort. kirkon keskusrekisteristä, 
puh. 0206 100 203 tai keskusrekisteri@ort.fi

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

Kirkkoherra: Lars Ahlbäck, puh. 041  453 7271
Email: lars.ahlback@ort.fi
Kanttori: Paula Löfgren, puh. 040 5676614
Email: paula.lofgren@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: Jari Jolkkonen, puh. 045-1148525
Email: jk.jolkkonen@pp.inet.fi
Kanttori: puh. 050-536 7424

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 
Email: paivakoti.paasky@ort.fi

Erämaasta 
keitaalle

Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispa

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 
 

Olemme päättäneet 40 päivää kestäneen suuren paaston ja 
aloitamme 50-päiväisen juhlakauden. Paastoa voidaan verra-
ta aikaan, jonka Kristus vietti erämaassa rukoillen. Nyt valmis-
taudumme siirtymään erämaasta keitaalle, jossa meille on ka-
tettu juhla-ateria.

Ennen pääsiäistä Jeesus pesi opetuslastensa jalat (Joh. 13:1–
18). Tuohon Vapahtajan tekoon liittyy paljon symboliikkaa, 
joka opettaa meille kristillisen ja maallisen hierarkian eroista.

Pietari tunsi maallisen hierarkian, eikä ymmärtänyt, mik-
si hänen kuninkaana pitämänsä Jeesus pesisi hänen jalkansa. 
Miksi Jeesus halusi pestä Pietarin ja muiden opetuslastensa ja-
lat?

Jalkojen pesemiseen liittyi kolme tärkeää viestiä: rakkau-
den palvelun esimerkin antaminen, johtajuuden opettaminen 
sekä Pyhän Hengen temppelin eli ruumiin kunnioittamisen 
osoittaminen.

Jeesus halusi antaa esimerkin rakkaudesta opetuslapsiaan 
kohtaan, vaikka tiesi kuolevansa seuraavana päivänä. Tuo vii-
meinen rakkauden palvelus oli yhtä aikaa jäähyväisten ja an-
teeksiannon osoitus. Koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä hy-
vää.

Jalkojen peseminen oli myös opetuslapsille annettu oppi-
tunti johtajuudesta: ”Jos nyt minä, teidän herranne ja opetta-
janne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä tois-
tenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman 
minkä minä tein teille”.

Jeesus myös osoitti opetuslapsilleen, miten kunnioittaa ih-
mistä ja hänen ruumistaan. Jeesus pesi nimenomaan jalat, kos-
ka ne ovat ruumiin näkymättömin ja ehkä myös haavoittuvin 
osa. Jalkojen peseminen oli osoitus, että meidät kaikki asemas-
tamme riippumatta on kutsu puhdistautumaan ja parantumaan.

Jeesuksen palvelu ensimmäisenä pääsiäisen osoittaa, mi-
ten pienistä asioista iloja lohdutus voidaan saada aikaan. Ylös-
nousemuksen kokeaksemme meidän ei tule luulla, että olemme 

samanlaisen toivottoman 
haasteen edessä kuin neu-
lansilmän läpi pyrkivä ka-
meli.

Pääsiäisen ilo on kasva-
mista pieneksi ja vilpitöntä 
uskoa nähdä miten ”Tämä 
on se päivä, jonka Her-
ra teki, iloitkaamme ja rie-
muitkaamme tänä päivänä” 
(Ps 118:24). 



3Ortodoksinen Seurakuntaviesti 2/2010

• 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 • 38. vuosikerta. • ISSN 0357-5020 

• Vastaava päätoimittaja: Iivo Suvanto 
• Julkaisija: Joensuun ortodoksinen seurakunta

Päätoimittajan
kynästä

”Kristus nousi kuolleista, kuolemalla 
kuoleman voitti, ja haudoissa oleville elä-
män antoi.”

Pääsiäisestä helatorstain aattoon jokai-
nen ortodoksinen jumalanpalvelus ja kir-
kollinen toimitus alkaa tällä. Jos uskostaan 
tietoiselta ortodoksilta kysytään, miksi Ju-
mala tuli Kristuksessa ihmisenä maail-
maan, voisi vastaus olla:”Siksi, että hän 
kuolemallaan ja ylösnousemisellaan vapa-
uttaisi meidät kuolemasta.” Enkelin ilmoi-
tus Marialle, Kristuksen syntyminen Betle-
hemissä sekä kärsiminen ja kuolema ristillä 
tapahtuivat siksi, että Hän, Kristus, voisi voittaa kuoleman. 

Mitä Kristus oikeastaan on voittanut? Maailmahan on edelleenkin 
täynnä kuolemaa. Jokainen meistä  joutuu kohtaamaan fyysinen kuo-
lemansa, sen, että sielu ja ruumis eroavat toisistaan. Se tosiasia ei ole 
muuttunut miksikään. Kristus onkin voittanut kuoleman tuon sanan 
pahemmassa merkityksessä. Hän on voittanut hengellisen kuoleman. 
Hengellistä kuolemaa on se, jos sielumme joutuu eroon Jumalasta, Hä-
nen rakkaudestaan ja armostaan. Sitä kuolemaa ei kenenkään ole enää 
pakko kohdata.

Ihmisenä Kristus koki kuoleman, Jumalana hän laskeutui tuone-
laan, kuoleman valtakuntaan. Sen voima perustui siihen, ettei siellä ol-
lut läsnä armoa eikä rakkautta. Voisimme tulkita tuonelan ihmissielun 
kuolleeksi tilaksi. Vapahtaja laskeutui sinnekin ja saarnasi siellä ole-
ville, Pietarin ensimmäisen kirjeen mukaan ”Ja niin hän meni ja saar-
nasi vankeudessa oleville hengille” (I Piet. 3:19). Apostolien Teoissa 
Pietari julistaa, että Daavid ”näki ennalta Kristuksen ylösnousemuk-
sen. Sitä hän tarkoitti sanoessaan, ettei Herra hylkää häntä tuonelaan” 
(Apt. 2:31).

Pääsiäisen ikoneissa on kaksi perustyyppiä, yksi on juuri Kristuk-
sen tuonelaan laskeutuminen. Siinä Kristus polkee jalkoihinsa ja murs-
kaa tuonelan vaskiportit. Aiheensa se on saanut  apokryfisestä Nikode-
muksen evankeliumista, joka puolestaan on saanut aineksia psalmista 
24 ja ja Jesajan kirjan 45. luvusta. Näin tuo apokryfinen evankeliumi 
kuvaa Kristuksen saapumista tuonelaan: ”Ja taas kuului ääni, joka 
sanoi:’Nostakaa päänne, te portit.’ Kun tuonela kuuli äänen toiseen 
kertaan hän sanoi, niin kuin muka ei olisi tiennyt: ’Kuka on se kunni-
an kuningas?’ Valtiaan enkelit sanoivat: ’Hän on Herra, väkevä ja voi-
mallinen, Herra, voimallinen sodassa.,’ Ja heti, näiden sanojen aikana, 
vaskiportit murtuivat ja rautasalvat särkyivät ja kaikki sidotut kuolleet 
pääsivät kahleistaan, me heidän kanssaan. Ja kunnian Kuningas tuli si-
sälle, niin kuin ihminen, ja kaikki tuonelan pimeydet valaistiin.”

Ikonissa Kristus nostaa Aadamin ja Eevan ylös tuonelan vankeu-
desta, Nikodemuksen mukaan ”kunnian Kuningas ojensi oikean kä-
tensä ja tarttui esi-isä Aadamiin ja nosti hänet ylös. Sitten hän kään-
tyi muitten puoleen ja sanoi: ’Tulkaa kanssani kaikki, te jotka kuolitte 
sen puun kautta, johon tämä koski. Sillä minä olen nostanut taas tei-
dät kaikki ylös ristin puun kautta.’ Sitten Hän vei kaikki ulos ja esi-isä 
Aadam, joka oli täynnä hyvää mieltä, sanoi: ’Herra, minä kiitän suu-
ruuttasi, kun nostit minut alimmasta tuonelasta.’ Niin kaikki profee-

tat ja pyhät sanoivat:’ Me kiitämme Sinua, 
Kristus, maailman Vapahtaja, että nostit 
elämämme ylös turmeluksesta.” Ikonissa 
kuvataan tuonelan pimeys, sen vangit ja 
katkotut kahleet sekä profeetat ja pyhät. 
Kristusta ei kuvata lihaksi tulleena, maan 
päällä elävänä Jeesuksena,  Hän on tai-
vaallista, iankaikkista kirkkautta säteilevä 
kunnian Kuningas.

Apostoli Paavali näkee uskon ylös-
nousemukseen kristinuskon perustana. 
Yhdessä varhaisimmista kristillisistä do-
kumenteista, ensimmäisessä kirjeessään 
korinttilaisille, hän kirjoittaa: ”Jos ei ole 
kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristusta-
kaan ole herätetty kuolleista. Mutta ellei 
Kristus ole herätetty, silloin meidän julis-
tuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös 
teidän uskonne.” (I Kor. 15: 13-14) Paava-
li pyrkii saamaan lukijansa vakuuttuneik-
si tuomalla esiin todisteita ja todistajia: 
”Kristus kuoli meidän syntiemme vuok-
si, niin kuin oli kirjoitettu, hänet haudat-
tiin, hänet herätettiin kuolleista kolman-

tena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, ja hän ilmestyi Keefakselle ja 
sitten niille kahdelletoista. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 
viidellesadalle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jot-
kut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille 
ja sitten kaikille apostoleille. Viimeksi kaikista hän ilmestyi minulle-
kin”( I Kor. 15:3-8) Huomiota tässä herättää se, että Paavali ei mainit-
se Jeesuksen tyhjän haudan löytäneitä naisia Kristuksen ylösnousemi-
sen todistajina, vaikka kaikki neljä evankeliumia kertovat juuri heidät 
ensimmäisinä ja tärkeimpinä todistajina.

Jotkut oikeusoppineet sanovat, että Paavalin tapa todistella sano-
maansa vastaa pitkälti tapaa, jolla asianajaja esittää todisteita oikeu-
dessa. Muutenkin kirjoitus noudattaa virallisen asiakirjan ulkoista 
muotoa. Siihen aikaan siinä yhteiskunnassa nainen ei oikeudellisessa 
asiassa kelvannut todistajaksi. Ottamalla naiset todistajiksi Paavali oli-
si menettänyt kirjoituksellaan sen arvovallan, johon hän tekstin ulkoi-
sella muodolla pyrkii.

Evankeliumit kertovat naisista Kristuksen ylösnousemisen ensim-
mäisinä ihmistodistajina – ensimmäisiä todistajiahan olivat enkelit. 
Toinen tapa kuvata pääsiäistä ikoneissa on juuri naiset Jeesuksen tyh-
jän haudan luona. Kristuksen tuonelaan laskeutumista esittävää ikonia 
voimme pitää  teologisena, naisia Jeesuksen tyhjällä haudalla esittävää 
ikonia puolestaan historiallisena kuvallisena ilmauksena Pääsiäisestä, 
juhlien juhlasta ja riemujen riemusta. 

             Isä Iivo Suvanto

Pyhänä 
Pääsiäisenä
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Joensuun piispan
tervehdys

Ortodoksinen 
lahjakauppa

Ortodora
Joensuussa

Ortodoksisessa kul�uuri-
keskuksessa, Pohjoiskatu 6. 

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

Lieksan ortodoksinen seu-
rakunta juhli 31. tammi-
kuuta 2010 monestakin 
syystä. Kirkkoherra Kos-
ti Heikkinen jäi eläkkeelle, 
uusi kirkkoherra Lars Ahl-
bäck astui toimeensa ja 
Lieksan Tiistaiseura juhli 
80-vuotista taivaltaan.

Lieksan ortodoksisen seurakunnan juhla-
päivä keräsi kokoon runsaasti osallistujia. 
Päivä alkoi juhlallisella liturgialla profeet-
ta Elian kirkossa. Jumalanpalveluksen toi-
mitti Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa 
Leo. Häntä avusti runsaslukuinen papisto. 

Näillä pääsiäistervehdyksen sanoilla 
pyhittäjä Serafim Sarovilainen terveh-
ti vieraitaan. Elämänsä loppuvuodet 
hän eli pääsiäisilossa ja sinä yönä, jona 
hän jätti ajallisen elämän, hänen munk-
kikammiostaan kuuluivat pääsiäisvei-

sujen lohdulliset sanat: ”Kristus nousi 
kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti 
ja haudoissa oleville elämän antoi”.

Pyhittäjä Serafimin elämä on meil-
le esimerkkinä tässäkin suhteessa. Ilo-
sanoma Vapahtajan ylösnousemukses-
ta voi ja saa tuottaa meille riemua, ei 
ainoastaan pääsiäisaikana tai jokaisena 
sunnuntaipäivänä, vaan kaikkina elä-
mämme päivinä. Kristuksen ylösnouse-
mus muutti perinpohjaisesti ihmiskun-
nan käsityksen elämästä ja kuolemasta. 
Kuolema, joka kerran on katkaiseva 
jokaisen meidän ajallisen elämän, on 
voitettu. Se tieto antaa myös ajalliselle 
elämälle uuden sisällön ja syvyyden.   

Voitto kuolemasta on mahdollinen 
ainoastaan sille, jonka elämä on jatku-
vaa taistelua ajassa vaikuttavaa kuo-
lemaa eli syntiä vastaan. Tämä vaatii 
jatkuvaa oman sisäisen maailman tark-
kailua ja pahojen ajatusten torjumista 
rukouksella. Se vaatii myös säännöllistä 
osallistumista kirkon jumalanpalvelu-
selämään, sillä vain seurakunnallisessa 
yhteydessä meidän jäsenyytemme kir-
kossa todentuu. Kolmanneksi se vaa-
tii meitä elämään Raamatun opetuksen 
mukaan, eikä keksimään puolustuksia 
teoillemme oman aikamme opeista ja 
ilmiöistä.   

Pyhittäjä Serafim Sarovilaisessa ja 
muissa kirkon pyhissä vaikuttanut Py-
hän Hengen armovoima on todistukse-
na siitä, että synti on meissä kaikissa 
voitettavissa, jos meissä vain on halua 
ja uskoa. Miksi siis valitsisimme elä-
män sijasta kuoleman?

   
Piispa Arseni

Kristus 
nousi 

kuolleista!

Viron ortodoksien sõbrad ry järjestää 

   PYHIINVAELLUSMATKAN 
      Kaakkois-Viroon 17.– 21.8.2010 
Suunnitelmissa on viettää kaksi yötä Põlvassa ja kaksi yötä Värskassa. Osallis-
tumme Obinitsan kirkon juhlavigiliaan, liturgiaan ja hautausmaan tapahtumaan. 
Seuraavana päivänä osallistumme Obinitsan kyläjuhlaan, Kirmaskiin. Värskassa 
vierailemme mm. setukaismuseoalueella, käsityöläisten myymälässä ja syömme 
museoalueen viihtyisässä ravintolassa. Värskassa yövymme kylpylässä, jossa 
mahdollisesti voimme tilata hoitoja (selvityksen alla). Vierailemme myös useas-
sa kirkossa matkan aikana. Matka lähtee Joensuusta (mahd. Ilomantsista). Mat-
kanjohtaja on Isä Pertti Ruotsalainen, joka antaa lisätietoja ja ottaa vastaan il-
moittautumisia puhelin 0500176 985 tai pertti.ruotsalainen@opaasi.fi

Kolmet juhlat Lieksassa
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Kolmet juhlat Lieksassa

tettu vuonna 1930. Jäseniä seuralla on noin 
50 ja sen puheenjohtajana toimii Sirkka 
Mitrunen. Tiistaiseura on hyvin aktiivinen 
ja kokoontuu seurakuntasalilla joka toinen 
tiistai puolenpäivän aikaan. Jokaisessa ko-
koontumisessa on joku teema, yhdessäolon 
ja kuulumisien vaihtamisen lisäksi.

Juhlavuosi 
meneillään

Vuonna 2010 Lieksan ortodoksisella seu-
rakunnalla on oikea juhlavuosi, se viettää 
seurakunnan 60-vuotis- ja profeetta Elian 
kirkon 50-vuotis-juhlavuotta.

Läsnä olivat lähes kaikki Poh-
jois-Karjalan alueen ortodoksiset 
kirkkoherrat, matkapappi rovasti 
Vesa Takala, ortodoksisen semi-
naarin pappi rovasti Rauno Pietari-
nen sekä kirkkokansaa läheltä ja kaukaa. 
Väkeä kirkossa oli lähes 200. Seurakunnan 
lasten sunnuntaikerhossa oli pienen koulu-
luokan verran lapsia ja nuoria.

Ruokailun jälkeen vietettiin päiväjuh-
laa seurakuntasalissa. Juhlaa kunnioittivat 

läsnäolollaan muun muassa Lieksan kau-
punginjohtaja Esko Lehto, luterilaisen seu-
rakunnan ja helluntaiseurakunnan edustajat 
sekä PSHV:n toiminnanjohtaja Jaana Pössi.

Isä Kostista 
rovasti

Liturgiassa kirkkoherra Kosti Heikkinen 
sai rovastin arvon ja sai juhlassa lahjaksi 
katiskan, onhan pappi tavallaan kalamies. 
Uuden kirkkoherran pastori Lars Ahl-
bäckin perhe sai juhlassa pulkat, joilla las-
keutua osaksi Lieksaa ja seurakuntaa.

Lieksan Tiistaiseura on yksi Lieksan 
ortodoksisen seurakunnan kantavista voi-
mista. Juhlapäivä 80-vuotiasta Tiistaiseu-
raa juhlittiin ja kiiteltiin. Muisteltiin myös 
menneitä sukupolvia. Tiistaiseura on perus-

Sydämelliset kiitokset Liek-
san tiistaiseuralle osoite-

tuista huomionosoituksista 
80-vuotisjuhlan yhteydessä.

Lieksan tiistaiseura ry

Kiitämme PSHV:tä ja 
Lieksan tiistaiseuraa 

saamistamme huomionosoi-
tus-viireistä Lieksan tiistai-

seuran 80-vuotisjuhlassa.

Anja Eskelinen, Rauha Nevalainen, 
Airi Toivanen, Liisa Jaskanen, 

Raili Laaksonlaita, Elsa Hilonen 
ja Sirkka Kokkonen

Juhlallisen liturgian toimittanutta 
Arkkipiispa Leoa avusti 
runsaslukuinen papisto. 

Lieksan uusi kirkkoherra Lars Ahlbäck ja eläkkeelle samasta toimesta 
jäänyt rovasti Kosti Heikkinen.
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Ortodoksina
ajassa

Iina ja Veera ovat melkein 
täsmälleen samanikäisiä, 
nyt 92-vuotiaita mummoja. 
Iina on kotoisin Liusvaaras-
ta, joka on yksi Ilomantsin 
Venäjälle jääneistä kylistä. 
Veera on kotoisin Melaseläs-
tä, jolla oli sodan päätyttyä 
sama kohtalo. Naisten elä-
mäntiet kulkivat omia reitte-
jään oman kylän tsasounan 
yhteydestä Ilomantsin pyhän 
Elian kirkon läheisyyteen.

Iina

Iina (11.9.1917) asuu yksin omassa ta-
lossaan Ilomantsin kirkonkylällä. Lap-
sista kuusi on maailmalla, heistä viisi 
on tyttöjä. Lapset auttavat äitiä asumaan 
omassa kodissaan, vaikka eivät itse asu-
kaan Ilomantsissa. Päivät yksin koto-
na on aikaa ajatella ja muistella, toisaal-
ta maalata ja kutoa. Liikkuminen yksin 
talon ulkopuolella on mahdotonta, sillä 
vaikka muisti pelaa ja järki kulkee, kola-
rissa kärsinyt tasapainoelin ei toimi kun-
nolla. Kirkkoon Iina tulee joskus lasten 
saattelemana, kun olo on vakaampi.

Iinan isä oli Liusvaaran Martiskai-
sia, ja Liusvaarassa Iinakin on syntynyt 
ja kasvanut. Iinan äiti syntyi Megrissä, 
mutta asui pienenä Pietarissakin monta 
vuotta, kun hänen vanhempansa etsivät 
sieltä töitä. Iina, jonka virallinen nimi on 
Irina, oli Maria Vlasoffin ja Ivan Martis-
kaisen kymmenestä lapsesta neljäs. 

Liusvaarassa tsasouna oli rakennettu 
Iinan isän antamalle maalle. Iinan äidille 
oli annettu kasteoikeus hätäkasteita var-

ten, ja hän myös lauloi hautauksia, sillä 
pappi kävi Liusvaarassa vain noin kerran 
vuodessa. Kun pappeja sitten tuli, he kä-
vivät myös Iinan kotona kylässä. Kerran 
heillä oli vieraana myös arkkipiispa Her-
man. Rukoushuonetta kunnioitettiin siinä 
määrin, että tsasounan kivijalassa kasva-
neita, lapsen silmiin loistaneita luonnon-
mansikoita ei ollut lupa syödä. Mamma 
oli sanonut, että ne kuuluivat enkeleille.

Iina kävi vuoden kiertokoulua, mut-
ta sitten vuonna 1925 valmistui Liusvaa-
raan uusi, upea kansakoulu. Siellä Iina 
kävi vuoden kansakoulun alaluokkaa, ja 
neljä vuotta yläkoulua. ”Kuin ei ois muu-
ta mitään koulussa ollut kuin uskontoa ja 
piirtämistä”, muistelee Iina kouluajan 
lempiaineitaan.  

Kristinoppikouluun Iina käveli yh-
dessä viiden tytön kanssa 78 kilometriä 
Liusvaarasta Ilomantsin kirkolle. Lei-
ri kesti kolmisen viikkoa ja se aika asut-
tiin sukulaisissa, Iina kauppias Lukiinil-
la, joka oli perheen tuttu, sillä myös Iinan 
isä oli kauppias. ”Salolta tulleena oltiin 

kilttejä verrattuna kirkonkylän tyttöihin”, 
jotka taas olivat sitä mieltä että kauem-
paa tulleet tytöt ottivat kristinoppikoulun 
turhan tosissaan.  Tyttöjen mielestä kris-
tinoppikoulussa opettajana vuonna 1933 
ollut Simeon Okulov oli aivan Jeesuksen 
näköinen pienessä vaaleanruskeassa par-
rassaan.

Iinan tuleva mies Vilho ”Ville” Lau-
lajainen tuli Liusvaaran rajavartioon töi-
hin Karjalan kannakselta. Iina oli silloin 
17-vuotiaana emäntänä rajavartiostossa, 
ja se oli siihen aikaan arvostettu työ. Nel-
jän vuoden seurustelun jälkeen parin vih-
ki Nikolai Hodju Ilomantsissa 21.5.1939. 
Lapsia olisi ollut kaikkiaan yhdeksän, 
joista kaksi meni kesken, ja yksi kuoli 
pienenä heidän asuessaan Kuolismaassa.  

Sodan aikana Iina toimi muonituslot-
tana Ilomantsissa ja kiersi muonittamas-
sa sissiryhmän mukana muuallakin.  Ilo-
mantsissa sodan aikaan asuessaan kävi 
Iina usein kirkossa laulamassa, sillä kirk-
kolaulut olivat äidin myötä tulleet Iinalle 
tutuksi jo lapsena. 

Kävi kerran sellainen tapaus, että Ii-
nan ollessa lottapuvussaan kaivolta vettä 
hakemassa, osoittivat ohikävelevät soti-
laspukuiset miehet pyhän Elian kirkkoa 
ja kysyivät Iinalta: ”Onko se tuo tuolla se 
ryssän kirkko?”, mihin Iina vastasi, että 
”ei meillä täällä semmoista ole”.  

Talon Laulajaiset joutuivat rakenta-
maan monta kertaa, sillä yksi piti polttaa 
venäläisten tieltä Kuolismaalla, ja toi-
nen talo piti purkaa uuden tien alta Ilo-
mantsissa. Ilomantsissa Iinan puoliso 
toimi poliisina ja lakimiehenä. Iina taas 
oli kotiäitinä ja paistoi karjalanpiirakoita 
myyntiin parinkymmenen vuoden ajan. 
Hän paistoi myös kirkkoleipiä seurakun-
taa varten.

Ville Laulajainen oli luterilainen, 

Iina ja Veera 
– oman kylän tsasounasta  

Ilomantsin kirkkotielle

Iina äitienpäivänä 2009 lasten anta-
mien ruusujen ympäröimänä

Veeran 90-vuotisjuhlakuva 
vuonna 2007
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PATRIARKKA 
BARTOLOMEOKSEN 

SYNTYMÄPÄIVÄKERÄYS

Hänen Pyhyytensä, Konstantinopolin, Uu-
den Rooman, arkkipiispa ja ekumeeninen 
patriarkka Bartolomeos täyttää helmikuun 
viimeisenä päivänä 70 vuotta. Pyhien Ser-
gein ja Hermanin Veljeskunta ry järjestää 
Hänen Pyhyytensä siunauksella syntymä-
päiväkeräyksen. Kerättävät varat käytetään 
patriarkaatin toivomuksesta Halkin teologi-
sen koulun mahdollisesta uudelleenavaami-
sesta aiheutuviin kustannuksiin, joita ovat 
opettajien palkat, kirjallisuuden hankkimi-
nen ja tilojen saattaminen käyttökelpoiseen 
kuntoon. Mikäli koulun avaaminen siirtyy 
tulevaisuuteen, keräyksen varat kohdenne-
taan tilojen ylläpitämiseen. Keräyksen tuot-
to ja onnittelijoiden luettelo luovutetaan pat-
riarkka Bartolomeokselle hänen Suomen 
vierailunsa aikana Ortodoksisilla kirkkopäi-
villä Joensuussa kesäkuussa 2010. 
Keräysaika: 29.1.-31.5.2010
Keräystili: 
Sampo-Pankki 880007-10283065
Keräyslupa: POHADno/2010/285

mutta hän kunnioitti vaimonsa ortodoksi-
suutta. Ajan tavan mukaan Iinan ja Villen 
lapset kastettiin isän mukaan luterilaisik-
si. Iinan tyttöystävistä muutamat vaihtoi-
vat miehen tahdosta uskontoa luterilai-
suuteen. Vuonna 1974 Iina jäi leskeksi. 
”Meillä oli onnellinen elämä”, muistelee 
Iina yhteistä aikaansa Villen kanssa.

Veera

Veera Jeskanen, omaa sukua Ahponen, 
syntyi Melaselässä 20.9.1917. Melasel-
kä oli ennen Ilomantsia, nykyisin se on 
osa Venäjää. Veera asuu yksin, ja on tut-
tu näky kävelysauvoineen Ilomantsin 
kirkonkylällä ja kirkossa. Kelalla kum-
masteltiin Veeran ilmoittamaa syntymä-
aikaansa, miettivät onko mummo tol-
kussaan, ja toimistoihminen varmuuden 
vuoksi tarkasti Veeran syntymäajan pa-
pereista. ”Enhän minä ite sitä muista 
[milloin synnyin], vaan kun on sanottu, 
niin siitä minä tiijän”, kommentoi Vee-
ra tapausta. 

Veera kävi Melaselässä kansakoulua 
neljä vuotta, muita kouluja ei ollut. Lei-
pä oli ennen tiukemassa kuin nykyään, 
ja turhaan Veera siskonsa kanssa etsi 
lehdestä ilmoitusta ilmaisesta koulusta. 
Karjanhoitokursseja kyllä järjestettiin. 
Kaksi vuotta Veera kerkesi olla koulun 
opettajan perheessä piikana, ennen kuin 
lähti ”suareen” eli Ostronsaareen miehe-
lään Johannes Jeskaselle. Heidät vihit-
tiin 20.11.1938 ennen sodan alkamista. 
Evakkoon piti Ostronsaarestakin lähteä 
kolme kertaa. 

Jeskasten perhe viljeli maata Ostron-
saaressa lähellä Mutalahtea ja kasvatti 
perhettä, kuusi lasta kasvoi aikuisikään. 
Saaressa tuli vietettyä yhteensä 40 vuot-
ta. Leskeksi Veera jäi kesällä 1977. Nuo-
rin lapsista, Timo, saateltiin hautaan 
viime syksynä. Veeraa kummastuttaa 
maailman meno lapsien suhteen: ennen 
aikaan lapsia saatiin koko ajan, nykyisin 
toiset eivät saa ollenkaan ja toiset teke-
vät abortteja. 

Pappi kävi Ilomantsista kerran vuo-
dessa. Silloin myös Veera oli haudoilla 
laulamassa papin mukana ”Pykä Juma-
la, Pykä Väkevä…”, niin kuin kuulem-
ma isä Skorodumov rukouksen lausui. 
Kylän lapset kastettiin samoin kaikki sa-
malla kertaa kun pappi tuli, osa lapsista 
oli niin isoja, että he osasivat jo puhua. 

Ilomantsin kirkossa käytiin Melase-
lästä myös kerran vuodessa, usein Mik-

kelinä, eli arkkienkeli Mikaelin päivänä. 
Matka tultiin kesällä soutaen ja kävellen. 
Kalliit kengät laitettiin jalkaan vasta vä-
hän ennen kirkonkylää, etteivät ne kului-
si.

Lapsia ortodoksisesta uskosta kyläl-
lä valisti Maria Vilokkinen, joka pyhä-
päivisin piti pyhäkoulua eri taloissa, ja 
tärkeimpinä päivinä oltiin kirkossa. Pää-
siäistä Veera odotti lapsena malttamatto-
masti, sillä silloin puolen yön aikaan sai 
soittaa tsasounan kelloja ja kirkko kier-
rettiin. Kelloja soitettiin viikko pääsiäi-
sen jälkeen, ja se oli riemua se.

Kristinoppikoulun Veera kävi Kor-
piselässä Aleksanteri Ryttyläisen ope-
tuksessa. Ilomantsissa eivät Melaselän 
tytöt kristinoppikoulua käyneet, sillä se 
oli samaan aikaan naisten ainoan hank-
keen, taimisavotan kanssa. Opetus tapah-
tui kirkossa, ja ristinmerkki piti muistaa 
kirkkoon mennessä ja sieltä pois tulles-
sa.  Isä ei olisi alkuunkaan halunnut, että 
Veera menee kristinoppikouluun, kun 
”siitä muka aikuiseks tulloo ”. Poikien 
kanssa ei olisi tarvinnut savotassa työn-
johtajana olleen isän mielestä olla ollen-
kaan tekemisissä.

Ortodoksina eläminen ja oleminen 
on Veeralle ollut jotain hyvin luonnol-
lista, omassa kirkossa tietää mitä tapah-
tuu, esimerkiksi luterilaisessa kirkossa 
ollessa ei ymmärrä yhtään mitään. He-
lakka huumori on kannatellut Veeraa yli 
yhdeksänkymmenen vuoden taipaleen. 
Kun kysyin häneltä pitkän iän salaisuut-
ta, hän vastasi, että ”en ossoo sannoo, tä-
hän asti on Jumala hyvin auttanna.”

Teksti: Riikka Patrikainen

Kirkkopäivät kaikille!
11.-13.6.2010 Joensuussa järjestettävät Ortodoksiset kirkkopäivät 

kokoavat yhteen eri-ikäisiä ortodokseja ympäri maata. Eihän kukaan 
jää yhteisen juhlan ulkopuolelle vasten tahtoaan? Koko kirkkoyhteisön 

tehtävänä on huolehtia siitä, että eri tavoin liikunta- ja aistirajoitteiset ihmiset 
voivat huoletta ja turvallisesti osallistua juhlaan muiden rinnalla.
Oletko iäkäs, vaikeasti liikkuva tai muuten arka lähtemään yksin liikkeelle? 
Ota yhteyttä Joensuun ortodoksisen seurakunnan diakoniatyöntekijään Tuomas Kal-
loseen, 050-5394932 tai tuomas.kallonen@ort.fi. Oletko hyvissä voimissa oleva, 
mahdollisesti myös autollinen ihminen, joka haluat ilahduttaa itsesi lisäksi 
yhtä tai useampaa muuta? Ota yhteyttä samaan osoitteeseen.

Tämä ilmoitus koskee Joensuun ortodoksisen seurakunnan jäseniä, mutta kannustam-
me myös muiden seurakuntien diakoniatoimikuntia kartoittamaan vapaaehtoisten tarvet-
ta ja tarjontaa. 
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* * *

Valtim
on kirkon 

50-vuotisjuhla 
H

elluntaina
A

attona 22.5. 
klo 18.00 juhlavigilia
Sunnuntaina 23.5. 

klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
toim

itetaan K
P arkkipiispa 

Leon johdolla.
Liturgian jälkeen ateria ja 

juhlatilaisuus ravintola Seiskassa 
(K

unnantie 2)

 
 Julia Tschokkinen oli juuri juhlinut 103-

vuotissyntymäpäiväänsä syyskuussa 
2009, kun tuli kutsu tuonilmasiin yhdek-
säs joulukuuta 2009. Siunaustilaisuus oli 
19.12. Joensuun ortodoksisessa kirkossa. 
Hän oli Tschokkisten suvun ja sukuseu-
ran vanhin Karjalassa Soanlahdella syn-
tynyt henkilö.

Julia oli Prolanvaaran Tschokkisten 
Ivanin ja Natalian yksitoistalapsisen per-
heen kahdeksanneksi vanhin lapsi. Hän 
oli aloittanut kiertokoulun kirkon yhtey-

neltiin tädin ”suakkunoita” eletystä ja 
menneestä elämästä niin sieltä Karjalas-
ta kuin täältä Pohjois-Karjalan Ylämyl-
lyltä. Viime kuukausina hän tosin muisti 
aina mainita, että hän on saanut tätä elä-
mää jo yllin kyllin ja hyvmyssä suin toi-
voi pääsevänsä ajasta ikuisuuteen. Kai-
kesta huolimatta Julia-täti muisti aina 
mainita kiitoksen ja tyytyväisyyden sa-
nan kävijöille ja hoitajille. Joensuun Ko-
tipalvelu ansaitsee erikoisesti Julian ja 
sukulaisten kiitokset viime vuosien hy-
västä hoidosta.

Tädin muistorikasta elämää 
muistellen ja kunnioittaen,
Kaarlo Tschokkinen

dessä olleessa koulussa, jonka maapoh-
jan ja rakennushirret oli hänen isänsä 
lahjoittamia. Koulun viimeiset luokat Ju-
lia kävi Karjalasta muuton jälkeen Mat-
tisenlahden kansakoulussa ja täydentäviä 
kursseja hän kävi Niittylahden kansan-
opistossa.

Elämäntyönsä Julia teki talouden- ja 
perhehoitajana eri puolilla Suomea mm. 
Vövrillä, Rovaniemen Apukassa, Pieksä-
mäellä, Helsingissä, Liperin Käsämässä 
ja Joensuussa. Oman perheen perustami-
nen haaksirikkoutui talvisotaan sulhasen 
menehtyessä sodan jaloissa.                

Julia-täti oli koko elämänsä iloinen ja 
hyväntahtoinen. Hän piti lapsista ja lap-
set tykkäsivät hänestä. Mielellään kuun-

Valtimon kirkko
50 vuotta

Luentosarja 
Valtimon kirkossa
Kokoontumiset Valtimon ortodoksisessa 
kirkossa (Lokkiharjuntie 40) seuraavina 
perjantaipäivinä klo 18.00:

30.4.  Jumalanpalveluksen historiaa
7.5.  Vuorisaarna ja autuuden lauseet
14.5.  Voiko uskonto olla haitallista?
21.5.  Ortodoksinen kirkkolaulu

Luennot ovat avoimia kaikille. 
Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja saa Nurmeksen ort. seurakunnan 
kirkkoherralta, puh. 040 745 82 58.
  

JOENSUUN ORTODOKSISEN MIESKUORON

ÄITIENPÄIVÄKONSERTTI
JOENSUUN EVANKELISLUTERILAISESSA KIRKOSSA

SUNNUNTAINA 9.5.2010
KELLO 16.00

JOHTAA ISTVÁN ZÁBORSZKY
VAPAAEHTOINEN OHJELMAMAKSU
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Jumalanpalvelukset 
    Nurmeksen seurakunnassa

ep= ehtoopalvelus, ap= aamupalvelus, 
EPL= ennenpyhitettyjen lahjain liturgia

Nurmes
la 27.3. klo 18 ehtoopalvelus, virpo-
 vitsojen siunaus
su 28.3. klo 9 ap ja liturgia, Palmu-
 sunnuntai
ti 30.3. klo 17 EPL
to 1.4. klo 9 aamupalvelus
to 1.4. klo 17 ep ja liturgia, Ehtoollisen 
 asettaminen
pe 2.4. klo 14 ep, Hautakuvan esiin-
 tuominen

la 23.30 puoliyöpalvelus
su 00.00 ristisaatto, ap ja liturgia, 
 PÄÄSIÄINEN
su 15.00 ep, Bomban tsasounassa
ke 7.4. 9.00 liturgia, ristisaatto
la 10.4. klo 18 ep
la 24.4. klo 18 vigilia
su 25.4. klo 10 liturgia (papiston 
 vaihto)
la 1.5. klo 18 ep
la 8.5. klo 18 ep
ke 12.5. klo 18 vigilia
to 13.5. klo 9 liturgia, Herran taivaa-
 seen astuminen
la 15.5. klo 18 ep
su 16.5. klo 10 ap ja liturgia
la 29.5. klo 18 ep Bomban tsasounassa

Juuka
la 27.3. klo 18 vigilia, virpovitsojen 
 siunaus
su 28.3. klo 10 liturgia, Palmusunnuntai
ke 31.3. klo 17 EPL
pe 2.4. klo 9 ap, 12 kärsimysevan-
 keliumia
la 3.4. klo 13 ep ja liturgia
ma 5.4. klo 9 ap ja liturgia, 2.pääsiäis-
 päivä, ”Lasten pääsiäinen”
la 17.4. klo 9 liturgia
su 9.5. klo 9 ap ja liturgia
la 27.5. klo 9 liturgia, Vainajien muiste-
 lupäivä
su 23.5. klo 18 ehtoopalvelus
su 30.5. klo 9 ap ja liturgia

Tarkemmat tiedot ja mahdolliset muu-
tokset löytyvät paikallislehdistä sekä 
seurakunnan kotisivuilta: http://sites.
google.com/site/ortnurmes/

Valtimon 
Ortodoksinen kirkko 

50 vuotta                

MALJA
Jälleenrakennuskauden 

esineistöä esillä Valtimon 
Ortodoksisessa kirkossa

20. -22.5. 2010 Klo 11-16.

Esillä on Valtimon kirkon val-
mistumisajankohdan esineistöä, 

ikoneja ja tekstiilejä.

Näyttelyn aiheeseen liittyy Kuo-
pion ortodoksisen kirkkomuseon 

johtajan Teresa Leskisen Valtimon 
kirkon 50-vuotis juhlapuhe, jonka 
hän pitää 23.5 Liturgian jälkeen 

yhteisessä juhlassa.
     

* * *

Valtimon kirkon 
50-vuotisjuhla 

Helluntaina
Aattona 22.5. 

klo 18.00 juhlavigilia
Sunnuntaina 23.5. 

klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
toimitetaan KP arkkipiispa 

Leon johdolla.
Liturgian jälkeen ateria ja 

juhlatilaisuus ravintola Seiskassa 
(Kunnantie 2)

  

Valtimon kirkko. Kuva: Andrei Verikov

Valtimo
la 27.3. klo 10 liturgia, Lasaruksen 
 lauantai
ma 29.3. klo 10 EPL
la 3.4. klo 9 ap, Kristuksen hautakuvan 
 äärellä
to 8.4. klo 9.15 liturgia, ristisaatto
su 11.4. klo 9 ap ja liturgia, Tuomaan 
 sunnuntai
su 2.5. klo 9 ap ja liturgia
ti-ke 12.5. klo 00 ap ja liturgia, 
 Pääsiäiskauden päätös
la 22.5. klo 18 vigilia ja iltatee
su 23.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja 
 liturgia, Helluntai, kirkon 
 50-vuotisjuhla

Rautavaara
ma 24.5. klo 10 liturgia

MUUT TAPAHTUMAT:

JUUAN TIISTAISEURA
23.4. retki Siilinjärvelle 

praasniekkaan
Muut kokoontumiset tiistaisin srk-
salilla klo 17.00 seuraavina päivinä: 
30.3., 13.4., 27.4. ja 18.5. 

Mahdolliset muutokset ja tarkennukset 
ilmoitetaan paikallislehdessä.
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Jumalanpalvelukset 
    Joensuun seurakunnassa

Joensuun pyhän 
Nikolaoksen kirkko
Säännölliset palvelukset:
Lauantaisin klo 18 Vigilia
Sunnuntaina klo 10  Liturgia
Jeesuksen rukous – palvelus 13.4., 20.4., 
27.4., 4.5., 18.5. ja 25.5.

La 27.3. klo 9 liturgia, Lasaruksen lauantai
La 27.3. klo 18 vigilia, virpovitsojen siunaus
Su 28.3. klo 10 liturgia, palmusunnuntai

Suuren viikon palvelukset
Ma 29.3—to 1.4. klo 9 aamupalvelus
Ma 29.3.—ke 31.3. klo 18 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
To 1.4. klo 18 Suuren torstain ehtoopalvelus 
 ja liturgia, ehtoollisen asettaminen
Pe 2.4. klo 9 Suuren perjantain aamupalvelus, 
 12 kärsimysevankeliumia
Pe 2.4. klo 14 Suuren perjantain ehtoopal-
 velus, Kristuksen ristiltä ottaminen, hauta-
 kuvan esiintuominen
Pe 2.4. klo 18 Suuren lauantain aamupalvelus, 
 Kristuksen hautauspalvelus
La  3.4. klo 9 Suuren lauantain ehtoopalvelus 
 ja liturgia, arkkipiispa Leo
La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, klo 24.00 
 ristisaatto, aamupalvelus, liturgia. Palve-  
 luksen jälkeen juhla-ateria seurakuntasalissa.

Su 4.4. klo 18 pääsiäisen ehtoopalvelus
Ma 5.4. klo 10 II pääsiäispäivän liturgia ja ris-
tisaatto, lasten pääsiäinen. Palveluksen jälkeen 
ateria seurakuntasalissa.
Ti 6.4.—pe 9.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto
Ke 7.4. klo 17.30 ehtoopalvelus 
La 10.4. klo 18 vigilia (suomi/slaavi)
Su 11.4. klo 10 liturgia (suomi/slaavi)

To 22.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 24.4. klo 9 liturgia (slaavinkielinen)
Ke 28.4. klo 9 liturgia, pääsiäisen keskijuhla 
Su 9.5. klo 10 liturgia (suomi/slaavi)  äitien-
 päivä
Ke 12.5. klo 18 vigilia, helatorstai
To 13.5. klo 10 liturgia, helatorstai
La 22.5. klo 9 liturgia (slaavinkielinen)
La 22.5. klo 18 vigilia, helluntai
Su 23.5. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus, pol-
 virukoukset, helluntai
To 27.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ma 24.5. klo 9 liturgia, Pyhän Hengen päivä

Hautausmaan tsasouna
12.4. klo 18 vainajien muistopalvelus
13.4. klo 9 liturgia, Tuomaan tiistai.
21.5. klo 18 parastasis eli vainajien muisto-
 palvelus
22.5. klo liturgia ja litaniat haudoilla, sielujen 
 lauantai. 

Seminaarin kirkko
Ma 29.3.—ke 31.3. klo 7.20 aamupalvelus  
Ma 29.3.—ke 31.3. klo 16 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia 
To 1.4. klo 9 aamupalvelus; klo 16 ehtoo-
 palvelus ja liturgia 
Pe 2.4. klo 9 aamupalvelus; klo 12 kunin-
 kaalliset  hetket; klo 16 ehtoopalvelus 
La 3.4. klo 9 aamupalvelus; klo 14 ehtoo-
 palvelus ja kasteliturgia 
La 3.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus  

Kontiolahden kirkko
Säännölliset palvelukset kuukauden 
kolmantena sunnuntaina
Pe 2.4. klo 14 Suuren perjantain ehtoopal-
 velus, Kristuksen ristiltä ottaminen, hauta-
 kuvan esiintuominen
La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, klo 24.00 
 ristisaatto, aamupalvelus, liturgia
Su 18.4. klo 10 liturgia
Ke 12.5. klo 18 vigilia, helatorstai, 
 temppelijuhla
To 13.5. klo 10 liturgia, ristisaatto ja veden-
 pyhitys, helatorstai, temppelijuhla, juhla-
 kahvit ev.lut salissa

Enon tsasouna
Säännölliset palvelukset kuukauden ensimmäi-
senä sunnuntaina 
Ma 5.4. klo 10 II pääsiäispäivän liturgia
Su 2.5. klo 10 liturgia

Kesälahti 
Su 16.5. klo 10 liturgia Juhanantuvalla Hum-
 movaarassa

Petravaaran rukoushuone
Pe 2.4. klo 10 Suuren perjantain kuninkaalliset 
 hetket

Tohmajärven kappeli 
(Pekantie 4)
Su 28.3. klo 10 liturgia, palmusunnuntai
Su 25.4. klo liturgia, kappelin vihkiminen, 
 piispa Arseni

Honkavaaran tsasouna
Su 11.4. klo 10 liturgia
Su 30.5. klo 10 liturgia

Sonkajanrannan kirkko 
La 27.3.Suuri ehtoopalvelus, virpovitsojen 
 siunaus
Su 28.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, 
 Palmusunnuntai
Pe 2.4. klo 19 Suuren lauantain aamupalvelus, 
 Kristuksen hautauspalvelus
La  3.4. klo 14 Suuren lauantain ehtoopalvelus 
 ja liturgia
Pe 7.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 8.5. klo 9 liturgia, kirkon uudelleen vihki-
 minen, arkkipiispa Leo

Tuupovaaran kappeli
Pe 2.4. klo 14 Suuren perjantain ehtoopalve-
 lus, Kristuksen ristiltä ottaminen, hauta-
 kuvan esiintuominen
Ke 7.4. klo 9 liturgia 
Ke 14.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 12.5. klo 9 liturgia, pääsiäisen päätösjuhla

Hoilolan kirkko
Pe 2.4. klo 10 Suuren perjantain aamupal-
 velus, 12 kärsimysevankeliumia
La 3.4. klo 23.30 pääsiäisyönpalvelus 
La 8.5. klo 18 Vigilia, kevätmiikkula, temp-
 pelijuhla
Su 9.5. klo 9 liturgia, ristisaatto ja veden-
 pyhitys, arkkipiispa Leo 

Kiteen kirkko
Säännölliset palvelukset kuukauden toisena 
sunnuntaina
Pe 2.4. klo 13 Suuren perjantain ehtoopal-
 velus, Kristuksen ristiltä ottaminen, hauta
 kuvan esiintuominen
La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, klo 24.00 
 ristisaatto, aamupalvelus, liturgia

Pe 9.4. klo 10 liturgia
Su 11.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia 
La 22.5. klo 18 juhlavigilia, helluntai, temppe-
 lijuhla, piispa Arseni
Su 23.5. klo 9 ristisaatto, vedenpyhitys ja litur-
 gia, temppelijuhla, aterian ja juhlan jälkeen 
 ehtoopalvelus ja polvirukoukset kirkossa

Церковь св. Николая 
Чудотворца

10.4. 18:00 - всенощная на церковно-
славянском и финском языках

11.4. 10:00 -  литургия на церковно-
славянском и финском языках
( исповедь в 9:00 )

24.4. 9:00  -  литургия на церковно-
славянском языке
( исповедь в 8:00 )

9.5.  10:00 -  литургия на церковно-
славянском и финском языках
( исповедь в 9:00 )

22.5. 9:00  -  литургия на церковно-
славянском языке  
( исповедь в 8:00 )

Pyhän Kolminaisuuden 
kirkon 10-vuotisjuhla 

Kiteellä

Kiteen pyhän Kolminaisuuden ja pyhän 
Nektarioksen kirkko viettää keväällä 
10-vuotisjuhlaansa helluntaina. Juhla-
palvelukset toimitetaan Joensuun piispa 
Arsenin johdolla. 

Alustava ohjelma:
Lauantaina 22.5. 
klo 16.30 Litania hautausmaalla
klo 18.00  juhlavigilia

Sunnuntaina 23.5. 
klo 9.00 Ristisaatto Selkuenmäeltä 
kirkolle
klo 9.30 Vedenpyhitys kirkon pihalla
klo 10.00 Liturigia
Ruokailu ja juhla kansanopistolla.
Juhlan jälkeen Ehtoopalvelus ja helluntain 
polvirukoukset kirkossa. 
Mahdolliset muutokset ja tarkennukset ohjelmaan 
ilmoitetaan Koti-Karjalassa tai Karjalaisessa. 
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Jumalanpalvelukset 
    Taipaleen seurakunnassa

Joensuun pyhän 
Nikolaoksen kirkko
Säännölliset palvelukset:
Lauantaisin klo 18 Vigilia
Sunnuntaina klo 10  Liturgia
Jeesuksen rukous – palvelus 13.4., 20.4., 
27.4., 4.5., 18.5. ja 25.5.

La 27.3. klo 9 liturgia, Lasaruksen lauantai
La 27.3. klo 18 vigilia, virpovitsojen siunaus
Su 28.3. klo 10 liturgia, palmusunnuntai

Suuren viikon palvelukset
Ma 29.3—to 1.4. klo 9 aamupalvelus
Ma 29.3.—ke 31.3. klo 18 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
To 1.4. klo 18 Suuren torstain ehtoopalvelus 
 ja liturgia, ehtoollisen asettaminen
Pe 2.4. klo 9 Suuren perjantain aamupalvelus, 
 12 kärsimysevankeliumia
Pe 2.4. klo 14 Suuren perjantain ehtoopal-
 velus, Kristuksen ristiltä ottaminen, hauta-
 kuvan esiintuominen
Pe 2.4. klo 18 Suuren lauantain aamupalvelus, 
 Kristuksen hautauspalvelus
La  3.4. klo 9 Suuren lauantain ehtoopalvelus 
 ja liturgia, arkkipiispa Leo
La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, klo 24.00 
 ristisaatto, aamupalvelus, liturgia. Palve-  
 luksen jälkeen juhla-ateria seurakuntasalissa.

Su 4.4. klo 18 pääsiäisen ehtoopalvelus
Ma 5.4. klo 10 II pääsiäispäivän liturgia ja ris-
tisaatto, lasten pääsiäinen. Palveluksen jälkeen 
ateria seurakuntasalissa.
Ti 6.4.—pe 9.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto
Ke 7.4. klo 17.30 ehtoopalvelus 
La 10.4. klo 18 vigilia (suomi/slaavi)
Su 11.4. klo 10 liturgia (suomi/slaavi)

To 22.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 24.4. klo 9 liturgia (slaavinkielinen)
Ke 28.4. klo 9 liturgia, pääsiäisen keskijuhla 
Su 9.5. klo 10 liturgia (suomi/slaavi)  äitien-
 päivä
Ke 12.5. klo 18 vigilia, helatorstai
To 13.5. klo 10 liturgia, helatorstai
La 22.5. klo 9 liturgia (slaavinkielinen)
La 22.5. klo 18 vigilia, helluntai
Su 23.5. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus, pol-
 virukoukset, helluntai
To 27.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ma 24.5. klo 9 liturgia, Pyhän Hengen päivä

Hautausmaan tsasouna
12.4. klo 18 vainajien muistopalvelus
13.4. klo 9 liturgia, Tuomaan tiistai.
21.5. klo 18 parastasis eli vainajien muisto-
 palvelus
22.5. klo liturgia ja litaniat haudoilla, sielujen 
 lauantai. 

Seminaarin kirkko
Ma 29.3.—ke 31.3. klo 7.20 aamupalvelus  
Ma 29.3.—ke 31.3. klo 16 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia 
To 1.4. klo 9 aamupalvelus; klo 16 ehtoo-
 palvelus ja liturgia 
Pe 2.4. klo 9 aamupalvelus; klo 12 kunin-
 kaalliset  hetket; klo 16 ehtoopalvelus 
La 3.4. klo 9 aamupalvelus; klo 14 ehtoo-
 palvelus ja kasteliturgia 
La 3.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus  

Kontiolahden kirkko
Säännölliset palvelukset kuukauden 
kolmantena sunnuntaina
Pe 2.4. klo 14 Suuren perjantain ehtoopal-
 velus, Kristuksen ristiltä ottaminen, hauta-
 kuvan esiintuominen
La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, klo 24.00 
 ristisaatto, aamupalvelus, liturgia
Su 18.4. klo 10 liturgia
Ke 12.5. klo 18 vigilia, helatorstai, 
 temppelijuhla
To 13.5. klo 10 liturgia, ristisaatto ja veden-
 pyhitys, helatorstai, temppelijuhla, juhla-
 kahvit ev.lut salissa

Enon tsasouna
Säännölliset palvelukset kuukauden ensimmäi-
senä sunnuntaina 
Ma 5.4. klo 10 II pääsiäispäivän liturgia
Su 2.5. klo 10 liturgia

Kesälahti 
Su 16.5. klo 10 liturgia Juhanantuvalla Hum-
 movaarassa

Petravaaran rukoushuone
Pe 2.4. klo 10 Suuren perjantain kuninkaalliset 
 hetket

Tohmajärven kappeli 
(Pekantie 4)
Su 28.3. klo 10 liturgia, palmusunnuntai
Su 25.4. klo liturgia, kappelin vihkiminen, 
 piispa Arseni

Honkavaaran tsasouna
Su 11.4. klo 10 liturgia
Su 30.5. klo 10 liturgia

Sonkajanrannan kirkko 
La 27.3.Suuri ehtoopalvelus, virpovitsojen 
 siunaus
Su 28.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, 
 Palmusunnuntai
Pe 2.4. klo 19 Suuren lauantain aamupalvelus, 
 Kristuksen hautauspalvelus
La  3.4. klo 14 Suuren lauantain ehtoopalvelus 
 ja liturgia
Pe 7.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 8.5. klo 9 liturgia, kirkon uudelleen vihki-
 minen, arkkipiispa Leo

Tuupovaaran kappeli
Pe 2.4. klo 14 Suuren perjantain ehtoopalve-
 lus, Kristuksen ristiltä ottaminen, hauta-
 kuvan esiintuominen
Ke 7.4. klo 9 liturgia 
Ke 14.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 12.5. klo 9 liturgia, pääsiäisen päätösjuhla

Hoilolan kirkko
Pe 2.4. klo 10 Suuren perjantain aamupal-
 velus, 12 kärsimysevankeliumia
La 3.4. klo 23.30 pääsiäisyönpalvelus 
La 8.5. klo 18 Vigilia, kevätmiikkula, temp-
 pelijuhla
Su 9.5. klo 9 liturgia, ristisaatto ja veden-
 pyhitys, arkkipiispa Leo 

Kiteen kirkko
Säännölliset palvelukset kuukauden toisena 
sunnuntaina
Pe 2.4. klo 13 Suuren perjantain ehtoopal-
 velus, Kristuksen ristiltä ottaminen, hauta
 kuvan esiintuominen
La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, klo 24.00 
 ristisaatto, aamupalvelus, liturgia

Jumalanpalvelukset 
    Lieksan seurakunnassa

Viinijärvi
24.4. klo 18.00 vigilia
13.5. klo 10.00 liturgia, Kristuksen taivaaseen 
 astuminen, helatorstai
23.5. klo 10.00 liturgia ja ehtoopalvelus 
 (polvirukoukset) helluntai 
29.5. klo 18.00 vigilia

Liperi
25.4. klo 10.00 hetkipalvelus
1.5. klo 18.00 vigilia
16.5. klo 10.00 liturgia
22.5. klo 18.00 vigilia, helluntai
30.5. klo 10.00 hetkipalvelus

Outokumpu
9.5. klo 10.00 liturgia

Profeetta Elian kirkko
27.3. klo 18 Vigilia (Virpomavitsojen siunaus)
28.3. klo 10 Liturgia (Palmusunnuntai)
28.3. klo 18 Ehtoopalvelus
29.3. klo 18 Paastoliturgia
30.3. klo 18 Paastoliturgia
31.3. klo 18 Yleinen sairaanvoitelu
1.4. klo 14 Ehtoopalvelus ja liturgia
1.4. klo 18 Evankeliumit Kristuksen kärsi-
 myksistä
2.4. klo 14 Kristuksen ristiltäotto
2.4. klo 18 Kristuksen hautaaminen
3.4. klo 14 Ehtoopalvelus ja liturgia
3.4. klo 23:30 Pääsiäisyö
5.4. klo 10 Liturgia
8.4. klo 9 Liturgia
10.4. klo 18 Vigilia
11.4. klo 10 Liturgia
13.4. klo 10 Liturgia (Tuomaan tiistai)
17.4. klo 18 Vigilia
18.4. klo 10 Liturgia
24.4. klo 18 Vigilia
25.4. klo 10 Liturgia
28.4. klo 10 Liturgia (Pääsiäisajan keskijuhla, 
 pääsiäiskahvit)
2.5. klo 10 Liturgia
12.5. klo 18 Vigilia
13.5. klo 10 Liturgia (Kristuksen taivaaseen
 astuminen)

15.5. klo 18 Vigilia
16.5. klo 10 Liturgia
22.5. klo 18 Vigilia
23.5. klo 10 Liturgia (Helluntai)
23.5. klo 18 Ehtoopalvelus (Helluntain polvi-
 rukoukset)
29.5. klo 18 Vigilia
30.5. klo 10 Liturgia

Viekin rukoushuone
6.3. klo 9 Liturgia
8.5. klo 18 Vigilia
9.5. klo 10 Liturgia (Praasniekka, äitienpäivä)

Vuonisjärven rukoushuone
20.3. klo 9 Liturgia
17.4. klo 9 Liturgia

Kolin ev.lut. kirkko
26.3. klo 18 Paastoliturgia
17.4. klo 9 Liturgia
16.5. klo 10 Liturgia

Seurakuntasali, 
Pyhän Hengen rukoushuone
24.5. klo 10 Liturgia (Pyhän Hengen päivä, 
 helluntaikahvit)

23.5. klo 18.00 ehtoopalvelus ja vedenpyhitys
24.5. klo 9.00 liturgia, praasniekka

Polvijärvi
25.4. klo 10.00 liturgia
12.5. klo 18.00 vigilia, Kristuksen taivaaseen 
 astuminen, helatorstai
30.5. klo 10.00 liturgia

Honkalampi
2.5. klo 10.00 liturgia

Sotkuma
8.5. klo 18.00 vigilia
22.5. klo 9.00 liturgia, vainajien muistelupäivä

Pe 9.4. klo 10 liturgia
Su 11.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia 
La 22.5. klo 18 juhlavigilia, helluntai, temppe-
 lijuhla, piispa Arseni
Su 23.5. klo 9 ristisaatto, vedenpyhitys ja litur-
 gia, temppelijuhla, aterian ja juhlan jälkeen 
 ehtoopalvelus ja polvirukoukset kirkossa

Церковь св. Николая 
Чудотворца

10.4. 18:00 - всенощная на церковно-
славянском и финском языках

11.4. 10:00 -  литургия на церковно-
славянском и финском языках
( исповедь в 9:00 )

24.4. 9:00  -  литургия на церковно-
славянском языке
( исповедь в 8:00 )

9.5.  10:00 -  литургия на церковно-
славянском и финском языках
( исповедь в 9:00 )

22.5. 9:00  -  литургия на церковно-
славянском языке  
( исповедь в 8:00 )
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Jumalanpalvelukset 
    Ilomantsin seurakunnassa

Pyhän Elian kirkko
Lauantaisin klo 18.00 suuri 
   ehtoopalvelus
Sunnuntaisin    klo 9.00 aamupalvelus
                 klo 10.00 liturgia
Ehtoopalvelus Elian kirkossa joka toinen kes-
kiviikko klo 18.00  ke 21.4, ke 5.5, ke 19.5, 
ke 2.6.

Mahdollisuus osallistua katumuksen sakra-
menttiin suuren paaston aikana 26.3, 29.3, 
30.3, 31.3 klo 16.00-18.00 Elian kirkossa

6. paastoviikko
ti 23.3 klo 9.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia srk-salilla
to 25.3 Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian 
 ilmestys 
ke 24.3 klo 18.00 ehtoopalvelus (Elian 
 kirkossa)
to 25.3 klo 8.00 aamupalvelus (seurakunta-
 talolla)
 klo 9.00 liturgia
Lasaruksen lauantai  
pe 26.3 klo 18.00 ehtoopalvelus (Elian 
 kirkossa)
la 27.3 klo 9.00 liturgia (seurakuntatalolla) 
Palmusunnuntai 
la 27.3 klo 18.00 ehtoopalvelus, virpoma- 
 vitsojen siunaus
su 28.3 klo 9.00 aamupalvelus ja liturgia
Suuri viikko
ma 29.3 klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
ti 30.3 klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia

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

ke 31.3 klo 18.00 yleinen sairaanvoitelu
to 1.4 klo 18.00 ehtoopalvelus ja liturgia, 
 pyhän ehtoollisen asettaminen
pe 2.4 klo 9.00 aamupalvelus 12 evanke-
 liumia
 klo 15.30 ehtoopalvelus, Kristuksen 
 ristiltä ottaminen, hautakuvan esiin-
 tuominen 
 klo 20.00 ehtoonjälkeinen palvelus.  
 Jumalansynnyttäjän itkuvirsi
la 3.4 klo 9.00 aamupalvelus, Kristuksen 
 hautauspalvelus
 klo 15.30 ehtoopalvelus ja liturgia

Herran Pääsiäinen. Kristuksen ylösnouse-
mus. Arkkipiispa Leo toimittaa palvelukset.
la 3.4 klo 23.30 puoliyöpalvelus
su 4.4 klo 24.00 ristisaatto, aamupalvelus ja 
 liturgia,
 klo 16.30 pääsiäisen ehtoopalvelus ja 
 Ekumeeninen ristisaatto ev. lut. kirk-
 koon ja konsertti

 ”Lasten pääsiäinen” 
ma 5.4 klo 9.00 aamupalvelus ja liturgia, 
 ristisaatto, kirkkokahvit seurakuntatalolla

ti 6.4 klo 9.00 koululaisten liturgia
su 25.4 Kaksikielinen Liturgia 
 (slaavi-suomi) 
 klo 9.00 aamupalvelus (suomi) (mahdol-
 lisuus aamupalveluksen aikana osallis-
 tua synninkatumussakramenttiin) 
 klo 10.00 liturgia (slaavi-suomi) 

воскресенье 25.4 литургия на церковно-
славянском и финском языках. 

9.00  утреня (на  финском),  
возможность исповедаться на финском 
и   на русском языках.
10.00  литургия 

la 22.5 Vainajien muistelupäivä (kansan 
 laulama)
 klo 9.00 liturgia
 klo 10.30 yleinen litania

su 23.5. Helluntai  
 klo 9.00 aamupalvelus 
 klo 10.00 liturgia 
 klo 11.30 suuri ehtoopalvelus

su 30.5 Kaikkien pyhien sunnuntai 
 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia, kahvit kirkossa
 klo 12.00 ristisaatto Parppeinvaaran 
 tsasounalle jossa toimitetaan ehtoo-
 palvelus. Parppeinpirtillä kahvit

Seurakuntatalolla
joka keskiviikko klo 8.30 aamupalvelus, 
paitsi 7.4., 14.4.
ti 23.3 klo 9.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia 
to 25.3 klo 8.00 aamupalvelus
 klo 9.00 liturgia
Pääsiäisajan keskijuhla
ke 28.4 klo 9.00 Liturgia 

Hattuvaaran tsasouna
la 10.4 Kirkas lauantai
 klo 9.00 liturgia 

Sonkajan tsasouna
ke 7.4. klo 18.00 ekumeeninen ilta
ma 24.5 Pyhän Hengen päivä
klo 9.00 Liturgia 

Mutalahden tsasouna
pe 9.4 Kirkas perjantai 
 klo 9.00 Liturgia 

Huhuksen tsasouna
praasniekka 
ke 12.5 18.00 suuri ehtoopalvelus
to 13.5 8.30 aamupalvelus, pieni veden-
 pyhitys ja liturgia

Virpomavitsojen tekoa 
Lasaruksen lauantaina 

Lasaruksen lauantain liturgia 27.3 toimi-
tetaan seurakuntasalilla. Sen jälkeen klo 
11 alkaa virpomavitsojen teko itselle ja 
kirkossa jaettavaksi. Tule mukaan talkoi-
siin! Ohjaajana Marjaana Laatikainen. 

Lasten pääsiäinen 5.4. 
Kirkossa on klo 9 alkaen aamupalvelus, 
liturgia ja ristisaatto. Kirkon jälkeen lap-
sille seurakuntasalilla pashaa ja kulitsaa, 
pientä ohjelmaa sekä yllätys. Kaikki ter-
vetuloa! Järj. Nuotta.

Äitienpäiväjuhla 
ja sävelhartaus 9.5.

Äitienpäiväjuhla järjestetään tänä vuon-
na ortodoksisella seurakuntasalilla klo 
12. Kahvitarjoilun jälkeen on sävelhar-
taus, jossa Pyhän Elian kirkon kuoro lau-
laa, ja Saimi Talvivaara lausuu runoja ai-
heena Jumalanäiti. Sävelhartauden ohjel-
mamaksu on 5 euroa ja tuotto käytetään 
nuorten Kreikan matkaa varten.
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Ilomantsi

TOIMINTAA 
KEVÄÄLLÄ 2010 

KÄDENTAITOJA
Kansalaisopiston alaisuudessa toimii kak-
si ikonimaalauspiiriä, joita ohjaa iko-
nimaalari Marjaana Laatikainen. Jos olet 
kiinnostunut, ota yhteyttä numeroon p. 
040-5310956.  

Seniorien ikonimaalauspiiri kokoon-
tuu seurakuntasalilla maanantaisin klo 9-
12, viimeisen kerran 26.4. Vuoden materi-
aalimaksu 20 €. Piiriä ohjaa ikonimaalari 
Anu Koivuniemi.

Käspaikkojen teko ja ortodoksis-
ten kirkkotekstiilien ompelu. Ryhmä ko-
koontuu seurakuntasalilla perjantaisin klo 
17–20. Lisätietoja opettaja Marjaana Laa-
tikaiselta p. 040-5310956

PIIRIT JA 
TIISTAISEURAT

Naistenpiiri kokoontuu kerran kuussa, 
seuraa ilmoittelua Pogostan Sanomissa. 
Lisätietoa piiristä saa Tuuli Santakarilta 
(040 - 7699425). 

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

Ilomantsin tiistaiseura kokoontuu 
seurakuntasalilla parittomien viikkojen 
tiistaina klo 13.00. Mutalahden ja Hattu-

vaaran tiistaiseurojen kokoontumisista il-
moitetaan erikseen Pogostan Sanomissa. 

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

LAPSET JA NUORET
Lasten iltapäiväkerho
Toimintaa ja askartelua lapsille! 
Kerho toimii keskiviikkoisin klo 16-17 
seurakuntatalolla. Ota mukaan sisäkengät 
ja vaatteet kelin mukaan! Kerhoa pitävät 
Maria Jeskanen ja Anna-Mari Summala.
   
Lasten ikonimaalauspiiri
Piiri on torstaisin seurakuntasalilla (Mant-
sintie 7) klo 16.00–18.00. Piiri on tarkoi-
tettu kouluikäisille. Materiaalimaksu on 
20 € / lukuvuosi. Piiriä ohjaa ikonimaalari 
Anu Koivuniemi (040 525 8545).

Nuortenpiiri
Nuortenpiiri kokoontuu joka toinen keski-
viikko klo 18.00.

Iltamme alkaa yleensä iltapalveluksel-
la Elian kirkossa ja jatkuu sen jälkeen orto-
doksisella seurakuntasalilla (Mantsintie 7) 
jutustelun ja muun mukavan parissa. 

Ohjaajina toimivat Hanna Eskelinen ja 
Paula Koistinen.

Tulevia kokoontumisia: 31.3, 21.4, 7.-
9.5 mukana OOL:n Ilomantsin tapahtu-
massa ja kreikkalaisessa ruokaillassa, 14.–
15.5. retki Taipaleelle, 9.6.

Älä ujostele!!! Ota kaverisi ja tule mu-
kaan!

KUOROTOIMINTAA
Pyhän Elian kirkon kuoro harjoittelee 
maanantaisin klo 17–19 seurakuntasalil-
la.  Jos haluat laulaa kirkkokuorossa, ota 
yhteyttä kanttori Riikka Patrikaiseen 050-
4645281.

Kirkkolaulupiiri kokoontuu pyhän 
Elian kirkossa joka toinen keskiviikko klo 
16.45–17.45, jonka  jälkeen toimitetaan 
yhdessä ehtoopalvelus klo 18.00. Tänä ke-
väänä kokoontumisia vielä 21.4, 5.5. He-
latorstain aattona 12.5 lauletaan ehtoo-
palvelus Huhuksessa. Kirkkolaulupiiris-
sä lauletaan yksiäänisesti sekä tutustutaan 
kirkkolaulun teoriaan ja laulamisen perus-
teisiin. Piiri on kaikille avoin, eikä esiin-
ny. Uudet kiinnostuneet aina tervetulleita! 
Piiriä ohjaa kanttori Riikka

TAPAHTUMIA:
Ortodoksisten opiskelijoitten liitto 
OOL järjestää kevättapahtuman Ilo-
mantsissa 7.-9.5.

Lauantaina 8.5. seurakunta järjestää 
yhteisen matkan Sonkajanrannan 
pyhän Hannan kirkon uudelleenvih-
kimiseen. Kyytimaksu on 5€ / henki-
lö.  Ilmoittaudu 30.4. mennessä seura-
kunnan kansliaan varataksesi kyydin. 

Kreikkalaisen ruuan ilta lauantai-
na 8.5. klo 18 seurakuntasalilla. Ruo-
kaa varten vapaaehtoinen maksu. Ter-
vetuloa! 

25.4 Viron ortodoksinen Sõbrad ry 
vierailee Ilomantsissa. Liturgian jäl-
keen kirkkokahvit.

Kripari-info lauantaina 29.5 klo 16.30 
seurakuntasalilla tulevan kesän kri-
parilaisille. Kriparilaiset osallistuvat 
myös klo 18  alkavaan ehtoopalveluk-
seen pyhän Elian kirkossa. 

Ilomantsin 
nuortenpiiri-
läisiä kahvit-
tamassa 2.3. 

seurakun-
taillassa. 

Kuva: Teuvo 
Martiskainen
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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

KLIK!

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

Ensiapukoulutusta

Järjestämme Ea I –kurssin virastolla 9.-
11.4. Tarjolla on jälleen huippuhyödylli-
nen koulutus täydellä ylläpidolla, eli hin-
taan sisältyy koulutus, kurssimateriaali, 
kortti, vakuutus kurssin ajan ja ruuat. 

Kurssin hinta on 30 €. Mukaan mah-
tuu max. 30 kurssilaista, joten varaa paik-
kasi nyt! Ilmoittautuminen päättyy 31.3. 
Lisätiedot Pasilta.

Infotilaisuus 
kristinoppileiriläisille ja 
heidän vanhemmilleen

Leirikirjeissäkin mainittu infotilaisuus 
pidetään sunnuntaina 18.4. liturgian jäl-
keen seurakuntasalissa. Tule kuulemaan 
perustietoja leireistä ja kysymään mikäli 
jokin on jäänyt askarruttamaan.

ONL:n kans-
sa järjestetys-
sä Paastoton 
viikonloppu 
–tapahtumassa 
myös ulkoil-
tiin. Kuvassa 
käynnissä rei-
pas lumiken-
käretki.

Leirinohjaajakoulutus

Leirinohjaajakurssi 1 pidetään Sikressä 
16.-18.4. Tämä on tärkeä koulutus juuri 
sinulle, joka haluat toimia leirinohjaaja-
na tulevaisuudessa, ehkä jo tulevana ke-
sänä. Kurssilla saat tiiviin tietopaketin 
leirinohjaukseen liittyvistä asioista, joten 
nyt kannattaa ilmoittautua mukaan!

Kurssin hinta on edullinen 25 €, ja 
sillä saa jälleen kerran ihan kaiken oleel-
lisen: kyydit Joensuusta Sikreen ja takai-
sin, majoituksen, ruuan, vakuutuksen ja 
tietysti sen koulutuksen.

Ilmoittaudu Pasille nuorisotoimis-
toon 7.4. mennessä. Muista myös hyö-
dyllinen Ea 1 –koulutus, katso ilmoitus 
tältä aukeamalta!

Huomio kevään 
ylioppilaat Joensuun 

seurakunnassa!
Teillä on mahdollisuus saada seurakunnan 
tarjoama ylioppilaslakki. Mikäli olet tämän 
kevään ylioppilas ja haluat lakin seurakun-
nasta, ole mahdollisimman pian yhteydes-
sä nuorisotoimistoon. Lakkia varten tarvit-
semme seuraavat tiedot: lakin koko ja lakin 
sisävuoren värit (sini-valkoinen tai puna-
musta). Lisätiedot Pasilta.

Leirinohjaajahaku
Joensuun ort. seurakunnan nuo-
risotoimisto hakee kesän leireil-
le ohjaajia. Mikäli olet kiinnostunut 
ohjaajan pestistä, laadi vapaamuo-
toinen hakemus, josta ilmenevät 
mm. seuraavat seikat: kuka olet 
ja mistä tulet, ikäsi, koulutuksesi + 
muut kurssit yms. joista arvelet ole-
van hyötyä, aiempi kokemus oh-
jaajan tehtävistä, mille leirille haluat 
ohjaajaksi (leiriluettelo on tällä si-
vulla) ja myös perustelut miksi juuri 
SINUT pitäisi valita. 

Huom! Voit hakea, vaikka et olisi vie-
lä käynyt leirinohjaajakurssia. LO 1 
–kurssi pidetään huhtikuun puolessa 
välissä (katso ilmoitus yllä).

Laadi hakemus, laita kuoreen tun-
nus ”leirinohjaajahaku” ja toimita se 
nuorisotoimistoon. Hakemusten on ol-
tava perillä viimeistään 21.4.2010.

Mikäli hakuaikoihin tms. tulee muu-
toksia, niistä ilmoitetaan ainoastaan 
seurakunnan nettisivuilla ja lisäksi säh-
köpostilistalle ilmoittautuneille, joten 
muista käydä katsomassa!!!

www.ort.fi/joensuu 
             ja sieltä sitten linkki Lapset ja nuoret.

Ajan tasalla olevan 

kerholuettelon 
löydät nuorisotoimiston 
nettisivuilta. Linkki alla.

Kesän leirit Sikressä
I Kripari 10.-19.6.
I Lastenleiri 21.-24.6. 
 (alle 10 v. leiri)

II Kripari 2.-11.7.
II Lastenleiri 13.-16.7. 
 (yli 10 v. leiri)

III Kripari 22.-31.7.
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Ortodoksina
ajassa
 NUORET      LAPSET           

leillesi annoit rauhan ja langenneille ylös-
nousemuksen.”

Samoin kontakin jälkeinen juhlaveisu, ii-
kossi, piirtää ikonin tavoin silmiemme eteen 
naisten vaelluksen ja hiljentymisen riemun 
haudalla:

”Mirhaatuovat naiset ikään kuin etsien 
päivää kiiruhtivat muinoin varhain aamul-
la hautaan laskeneen Auringon luo, joka on 
ennen aurinkoa ollut, ja sanoivat toisilleen: 
Oi, ystävät! Tulkaa voidelkaamme hyväntuok-
suisilla voiteilla elämän antavaa, haudattua 
ruumista, joka on langenneen ja haudassa 
makaavan Aadamin lihan herättänyt. Kulke-
kaamme kiireesti, niin kuin tietäjät ja kumar-
takaamme Häntä sekä tuokaamme Hänelle, ei 
kapaloihin, vaan kuolinliinaan kääritylle lah-
jaksi yrttejä. Itkekäämme ja huutakaamme: 
Oi Herra, joka langenneille ylösnousemisen 
annat, herää ylös kuolleista!”

Tämän iikossin runotekstissä on mielen-
kiintoinen viittaus joulunajan juhlaveisuihin 
ja niihin tietäjiin, jotka tulivat kumartamaan 
vastasyntynyttä Jeesus-lasta. Seimikapalot 
ovat nyt vaihtuneet kuolinliinoihin. Tärkein-
tä molemmissa on Kristuksen kohtaaminen: 
edellisessä maailmaan syntyneen Vapahta-
jan ja jälkimmäisessä maailmasta lähteneen 
ja haudan läpi kulkeneen kuoleman voittajan 
ja uuden elämän antajan kohtaaminen. Seit-
semännen laulun ensimmäisessä troparissa 
naisten murhe Mestarinsa kuolemasta vaihtuu 
ihmeelliseksi iloksi:

”Jumaliset naiset kiiruhtivat luoksesi, 
kantaen hyväntuoksuisia voiteita, mutta sitä, 
jota he, vuodattaen kyyneleitä, etsivät kuol-
leena, he nyt ilolla kumarsivat elävänä Juma-
lana, Sinun opetuslapsillesi, oi Kristus, he il-
moittivat salaisen Pääsiäisen.”

Kaikissa kanonirunoissa niiden 9. laulu 
on omistettu Neitsyt Marian kunnioittamisel-
le. Pääsiäiskanonin 9. irmossi kuuluu näin:

”Loista sinä uusi Jerusalem, loista kirkas-
ta valoa, sillä Herran kunnia on ylitsesi koit-
tanut. Riemuitse nyt ja ihastu Siion; ja sinäkin 
puhdas Jumalansynnyttäjä, iloitse sinun Syn-
nyttämäsi ylösnousemisesta!”

Kanonin loppusäkeet huipentuvat enkelin 
lausumaan: ”Puhdas Neitsyt, iloitse! Ja taas-
kin sanon Sinulle: iloitse! Sinun Poikasi nousi 
kolmantena päivänä haudasta ja herätti hau-
doista kuolleet! Ihmiset riemuitkaa!” 

Jumalanäidin tuska on lopultakin poissa, 
kuolema on voitettu! Tämä on ”pelastavainen 
ja valoa leimuava yö!” Kanssasisaret ja kaikki 
kristityt, kulkekaamme rohkeasti eteenpäin, 
Jumala on kanssamme nyt ja aina ja iankaik-
kisesta iankaikkiseen.

 Kristus nousi kuolleista! – Totisesti nou-
si! 

Marita Penttinen

Kesätöitä 
Joensuun 

seurakunnassa
Joensuun ortodoksinen 
seurakunta hakee Honka-
vaaran, Joensuun, Kontio-
lahden ja Kiteen kirkkoi-
hin oppaita sekä 16 vuotta 
täyttäneitä koululaisia ke-
sätöihin hautausmaalle. 

Tiedusteluihin vastaa Sirpa Timo-
nen p. 013 266 0013 sekä seura-
kunnan virasto p. 266 000. Hake-
mukset tulee toimittaa seurakunnan 
virastoon 30.4.2010 mennessä 
osoitteeseen: Kirkkokatu 32, 80100 
Joensuu tai sähköpostitse: sirpa.
timonen@ort.fi

Lapin 
vaellus 

kesällä 2010 

Tulevan kesän vaellus suun-
tautuu näillä näkymin Ruotsiin, 
Abiskon – Nikkaluoktan alueel-

le. Hinnat pyritään pitämään 
kurissa kuten aiempinakin 

vuosina, joten nyt voit jo varata 
kalenteristasi 31.7.-7.8. välisen 

ajan vaelluspuuhiin. Houkuttele 
myös kaverisi mukaan!

Kanttorin
kynästä

Naiset, jotka 
Marian kanssa 

olivat
Pyhän Pääsiäisyön riemullinen aamupalve-
luksen juhlakanoni alkaa sanoilla: ”Ylösnou-
semisen päivä! Ihmiset kirkastukaamme! Nyt 
on pääsiäinen – Herran pääsiäinen!”

Pääsiäisen ilo valloittaa jokaisen kristi-
tyn, joka on osallistunut juhlaa edeltävään 40 
päivän paastoon. Paaston aikana ihminen on 
voinut olla Luojan ”puhdistusalttarilla”. Ru-
kouksen, lukemisen ja mietiskelyn avulla voi 
jokainen siivota omaa sydäntään, mieltään ja 
tahtoaan. Kanonin ensimmäisen laulun jälkei-
nen tropari kertoo tästä:

”Puhdistakaamme tunteemme, niin me 
näemme Kristuksen säteilevän ylösnouse-
misensa lähestymätöntä valoa. Ja voittovirt-
tä veisatessamme, me selvästi kuulemme ter-
vehdyksen: iloitkaa! Kristus nousi kuolleista. 
Taivaat todella riemuitkoon, maa iloitkoon ja 
koko maailma, näkyväinen sekä näkymätön, 
viettäköön juhlaa, sillä Kristus, iankaikkinen 
ilo, nousi ylös kuolleista.”

Kanonirunoilija jatkaa ja tuo vaikuttavas-
sa 3. laulun jälkeen laulettavassa juhlavirrel-
mässä ensimmäisen kerran esille naiset: 

”Naiset, jotka Marian kanssa olivat ja en-
nättivät ennen aamun alkua haudalle. He näki-
vät kiven siitä pois vieritetyn; kuulivat enkelin 
sanovan Miksi te iankkaikkisessa valkeudessa 
olevaa etsitte kuolleitten joukosta, niin kuin 
ihmistä? Katsokaa käärinliinoja! Menkää kii-
reesti ja julistakaa maailmalle, että herännyt 
on kuolleista Herra, joka on kuoleman kuolet-
tanut; sillä Hän on Jumalan Poika, Jumalan, 
joka pelastaa ihmiskunnan.”

Mikä ihmeellinen kokemus se mahtoi-
kaan olla näille Jeesuksen seuraajanaisille? 
Tyhjän haudan ihme, itsensä enkelin kohtaa-
minen ja enkelin kehotus heille ”julistaa koko 
maailmalle Kristuksen ylösnousemista”! Juu-
ri naiset tulivat ensimmäisenä Vapahtajam-
me haudalle ja veivät tämän ilosanoman 11 
opetuslapselle. Tästä kertoo mm. Markuksen 
evankeliumi. Tyhjän haudan kokemus merkit-
si uuden elämän alkua mirhantuojanaisille!

Pääsiäiskanonin 5. laulu kehottaa: ”Nous-
kaamme varhain aamulla ja yrttien sijaan 
kantakaamme Herralle veisu, niin me saam-
me nähdä Kristuksen, vanhurskauden aurin-
gon, josta elämä kaikille koittaa.”  Pääsiäisen 
kontakki alkaa sanoilla: ”Sinä oi Kuolematon 
menit tosin alas hautaan” ja päättyy: ”mir-
hantuojille, naisille sanoit: iloitkaa! Aposto-
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Kirkon pyhät
toimitukset
tutuiksi

Nimenanto
Lapsen kastamista edeltää nimenan-
to, joka voidaan toimittaa kasteesta erilli-
senä toimituksena kahdeksantena päivä-
nä syntymästä. Pääsääntöisesti nimenanto 
toimitetaan kuitenkin ennen varsinaisen 
kastetoimituksen alkua. Lapselle nimeä va-
litessa olisi hyvä muistaa että nimestä tulisi 
ainakin löytyä suora kytkös johonkin kris-
tilliseen kantanimeen, esimerkiksi Antti  
Andreas tai Liisa  Elisabet. Ortodoksi-
sen perinteen mukaan nimiä annetaan vain 

yksi. Ihmistä puhutellaan yleensä yhdellä 
nimellä joten tässäkin valossa yksi nimi on 
riittää.

Kastetta edeltävät 
rukoukset ja kummi

Nimenannon jälkeen seuraa kastetta edel-
tävät rukoukset. Niiden keskeinen sisältö 
on pahasta luopuminen ja Kristuksen puo-
leen kääntyminen. Tässä kohden korostuu 
kummin merkitys. Kummin tehtävänä on 
nimittäin luvata kastettavan puolesta olla 

Kristuksen puolella. Kummi lukee myös 
uskontunnustuksen. Kummin tehtävä on 
olla kastetun hengellinen ohjaaja sekä tuki. 
Tämä arvokas tehtävä kestää läpi elämän. 
Vastuu kuitenkin kevenee siinä vaiheessa, 
kun kastettu varttuu ja siten kykenee itse 
sanomaan jotain omasta uskonnollisesta 
vakaumuksestaan. Eräs virstanpylväs on 
kristinoppileiri, jossa nuorelta tavallaan 
kysytään uudestaan samoja kysymyksiä 
kuin kasteessakin: Oletko Kristuksen puo-
lella? Ortodoksiseen kirkkoon kastettaval-
le tai liitettävälle riittää yksi ortodoksiseen 

Ortodoksinen kirkkoon kuuluu rikas ju-
malanpalveluselämä moninaisine toimi-
tuksineen. Vaikka olisimme kuulleet näis-
tä toimituksista ja olleet niissä läsnäkin 
voi niihin siitä huolimatta liittyä epä-
selviksi jääviä asioita. Epätietoisuudes-
sa ei kuitenkaan tarvitse elää sillä monet 
mielestämme oudotkin yksityiskohdat voi-
daan selittää. En aio hukuttaa teitä nyt 
syvälliseen teologiaan, vaan kertoa lyhy-
esti kasteesta, siihen kuuluvista muista 
toimituksista ja antaa käytännön ohjeita. 
Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että 
jokaisessa seurakunnassa on hieman toi-
sistaan poikkeavia käytäntöjä. Tarkempia 
tietoja kasteesta ja muistakin toimituksis-
ta voi aina pyytää omasta kirkkoherran-
virastosta.

KASTE

MUISTILISTA
 Sopivaa henkilöä lapsen kum-

miksi kannattaa ryhtyä etsimään jo 
ennen lapsen syntymää. Kummeja voi 
olla useampi kuin yksi, mutta ainakin 
yhden kummin tulee olla ortodoksisen 
kirkon jäsen.

 Lapsen syntymän jälkeen ko-
tiin lähetetään kaavake, johon tullaan 

täyttämään lapsen kastetiedot. Vanhem-
mat täyttävät kaavakkeen alkuosan, jo-
hon tulee kummankin allekirjoitus. Mi-
käli vanhemmat eivät ole naimisissa, 
tarvitaan myös todistus tunnustetusta 
isyydestä.

 Lapsen synnyttyä soita kotiseura-
kuntasi kirkkoherranvirastoon ja sovi 
kasteen ajankohdasta. Papin kanssa voi 
muutoinkin keskustella kastetoimituk-
sen yksityiskohdista ja muista ortodok-
sisuuteen liittyvistä asioista.

 Varaa kastetoimitukseen mu-
kaan iso pyyhe ja kastepuku. Joissa-
kin seurakunnissa annettaan kasteris-
ti lapselle lahjaksi. Risti on myös hyvä 
kummilahja.

 Kasteen jälkeen lapsi tulee vie-
dä liturgiaan kirkotettavaksi, jolloin 
hän myös ensimmäisen kerran osallis-
tuu Herran pyhään Ehtoolliseen. Kirkot-
tamisen ajankohta voidaan sopia papin 
kanssa esimerkiksi kastetoimituksen yh-
teydessä.
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Tervetuloa 
kerhoihin!

Vanhusten ILONA - kerho 
maanantaisin klo 10.00 – 14.00 Joen-
suun ort. seurakunnan kerhohuoneessa 
(Kirkkokatu 32). Keskustelua, muiste-
luja, pientä jumppaa ja käsillä tekemis-
tä – yhdessä olemisen iloa! Toiminta-
päivän kustannukset ovat: 2 euroa kah-
virahaa, mahdollisista materiaalikuluis-
ta sovitaan erikseen.

Ortodoksinen 
tekstiilien maailma

keskiviikkoisin klo 17.30 – 20.00 Joen-
suun ort. seurakunnan käsityöhuonees-
sa (Kirkkokatu 32). Kerhossa tutustum-
me kotiseurakunnan historiaan kirkko-
tekstiilin kautta
 
PESSOUTA - ortodoksisen

kansanperinteen kerho 
torstaisin klo 17.30 – 20.00 Joensuun 
ort. seurakunnan kerhohuoneessa (Kirk-
kokatu 32). Keskustelua, muisteluja, 
laulua ja leikkiä – omasta perinneaar-
teesta jakamista ja muilta oppimista!

Kerhot sopivat kaikille mukavasta yh-
dessäolosta ja kansankulttuurista kiin-
nostuneille.  Kerhojen ohjaaja taiteen-
tutkija Leena Jääskeläinen. Lisätietoja: 
Leena Jääskeläinen puh. 040 847 1085 
e-mail: leena.jaask@ gmail.com tai 
diakoni Tuomas Kallonen puh. 050 539 
4932 e-mail: tuomas.kallonen@ort.fi.

Ortodoksisen 
kansanperinteen illat:

25.3.2010 klo 17.30 – 20.00  
 Paastonaika kansankulttuurissa 
 (Suuri Paasto)
22.4.2010 klo 17.30 – 20.00 
 Pääsiäisjuhlan Pyhät päivät
27.5.2010 klo 17.30 – 20.00
 Kesän Praasniekat (Helluntaiviikko)

Tilaisuudet alkavat kaksikielisellä (suo-
mi-slaavi) ehtoopalveluksella Pyhän Niko-
laoksen kirkossa klo 17.30. Tämän jälkeen 
on seurakuntasalissa tarjolla kahvia, teetä ja 
pientä iltapalaa. Ohjelman lomassa kaikilla 
on mahdollisuus keskustella rauhassa perin-
teeseen ja nykypäivään liittyvistä asioista.

TERVETULOA!
ОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

kirkkoon kuuluva kummi. Kummiksi olisi 
hyvä valita henkilö, joka pystyy auttamaan 
ja tukemaan uutta seurakunnan jäsentä hä-
nen hengellisessä kasvussa. Lähisukulaisia 
ei välttämättä tarvitse tähän tehtävään pyy-
tää, koska he ovat joka tapauksessa tiiviisti 
läsnä lapsen elämässä.

Kaste
Itse kastetoimitus alkaa vedenpyhityksellä. 
Vesi on elämisen kannalta oleellisin asia. 
Se uudistaa ja pitää yllä elämää, mutta se 
pystyy myös hukuttamaan ja tuhoamaan. 

Vedenpyhitystä seuraa öljyvoitelu ja 
kaste. Öljy on armon välikappale, jolla ku-
ninkaatkin aikoinaan voideltiin tehtävään-
sä. Öljyllä myös antiikin aikana painijat 
voitelivat itsensä, jottei vastustaja saanut 
heistä otetta. Näemme tässä siis kaksi mer-
kitystä: Voitelun siihen, että ihminen kantaa 
itsessään Kristuksen kuninkaallista pappe-
utta ja sen, että paha ei saisi otetta uudesta 
Kristuksen seuraajasta. Öljyvoitelussa pap-
pi siveltimellä voitelee ristinmerkillä lapsen 
otsan, rinnan, selän, korvat, kädet ja jalat.

Juutalaisuudessa kaste oli enemmänkin 
rituaalinen puhdistusmeno. Kristus antoi 
kasteelle kuitenkin aivan uuden merkityk-
sen. Kaste on vanhan ihmisyyden hukut-
tamista ja syntymistä uuteen ihmisyyteen, 
jonka keskipisteenä on ylösnoussut Kris-
tus. Ihmisestä tulee kasteen kautta kristit-
ty ihminen, joka on Kristuksen puolella ja 
Hänen seuraajansa. Kristuksen varsinai-
nen maanpäällinen julistustyö alkoi hänen 
omasta kasteestaan ja päättyi opetuslapsil-
le annettuun kastekäskyyn, ennen taivaa-
seen astumista: ”Minulle on annettu kaik-
ki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää 
siis ja tehkää kaikki kansat minun opetus-
lapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja 
Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa nou-
dattamaan kaikkea, mitä minä olen käske-
nyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen 
teidän kanssanne kaikki päivät maailman 
loppuun asti.” (Matt. 28:19-20) Pappi kas-
taa lapsen kolmesti veteen ja ojentaa lapsen 
takaisin kummille / äidille. Tämän jälkeen 
lapsi kuivatetaan ja puetaan kastepukuun 
ja hänelle annetaan kaularisti, jolloin lau-
sutaan myös nämä Jeesuksen sanat: ”Joka 
tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltä-
köön itsensä, ottakoon ristinsä ja seurat-
koon minua.”

Mirhallavoitelu
Kastetta seuraa mirhavoitelun sakramentti, 
jossa ihminen ottaa vastaan Pyhän Hengen 
armolahjan. Aikuisiällä kirkkoon liittyvän 
kannattaa muistaa, että lapsena saatu kris-

tillinen kaste (”Isän ja Pojan ja Pyhän Hen-
gen nimeen” sekä tietysti vettä käyttäen) 
on riittävä, eikä sitä toimiteta toistamiseen. 
Tällainen henkilö liitetään ortodoksiseen 
kirkkoon ainoastaan katumuksen sakra-
mentin ja mirhavoitelun kautta. Tämä mir-
havoiteella voitelu on ortodoksisen kirkon 
konfirmaatio joten muutaman kuukauden 
ikäisestä lapsesta tulee jo täysivaltainen 
kirkon jäsen. Mirhallavoitelussa pappi voite-
lee siveltimellä ristinmerkillä lapsen, kuten 
öljyvoitelussa. Tällöin hän käyttää kuiten-
kin mirhaöljyä, jonka on patriarkka siunan-
nut Pyhän Hengen armolahjan välittämisek-
si. Papin voidellessa mirhaöljyllä, hän sanoo 
joka kerralla ”Pyhän Hengen lahjan sinetti”. 
Ympärillä oleva seurakunta vahvistaa tämän 
sanoen jokaisen kerran jälkeen ”Amen”, joka 
tarkoittaa ”totisesti näin on”.

Kirkottaminen
Ortodoksiseen perinteen kuuluu myös kir-
kottaminen. Kirkottaminen on juutalaisuu-
desta säilynyt perinne tuoda lapsi neljän-
tenäkymmenentenä päivänä temppeliin. 
Äidille ja lapselle annetaan näin synnytyk-
sen jälkeen 40 päivää aikaa levätä ja olla 
hyvin omintunnoin poissa kirkosta. Tämä 
ei siis tarkoita sitä, etteikö jo aiemmin voi-
si tulla kirkkoon. Kirkottamisessa luetaan 
joitakin rukouksia, mutta sen pääpaino on 
Ehtoollisessa, johon seurakunnan uusi jä-
sen osallistuu ensimmäisen kerran ja ensim-
mäisten joukossa. Jos kummi on paikalla, 
niin hänen tehtävänä olisi viedä lapsi vas-
taanottamaan Ehtoollista. Kirkkoon tuomi-
sen merkitystä ei sovi väheksyä, sillä se on 
myös usein seurakuntalaisten ja seurakun-
nan uuden jäsenen ensikohtaaminen. Seu-
rakunta on yhteisö, joka iloitsee jokaisesta 
uudesta jäsenestään. Aiemmin itse kastetoi-
mitus oli erottamattomassa yhteydessä litur-
giaan. Joissakin seurakunnissa onkin pyrit-
ty elvyttämään kasteliturgiaa, jossa nimensä 
mukaisesti kaste toimitetaan liturgiassa. 

                                 Andrei Verikov
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Konsertti su 2.5. 
kello 17.30

Joensuun ort. srk-sali
Heikki Hattunen, tenori

Irina Zahharenkova, piano

Valmistuva kanttori laulaa konsertissa 
Sibelius-Akatemian laulun 

C-tutkinnon ohjelman.
Pianisti on voittanut 

useita kansainvälisiä kilpailuja.
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Taipale

Anna lahja, jolla
on ikuinen arvo. 

FILOKALIA
Meiltä löydät kirjoja, levyjä, 

ikoneita ja monenlaista 
muuta lahjatavaraa.

Ortodoksinen kirjakauppa
FILOKALIA

Kauppakatu 23 a, 
80100 Joensuu

Puh. ja fax: 013-285900
filokalia@elisanet.fi

www.filokalia.fi

Avoinna ma-pe 10–17

Tervetuloa tutustumaan 
ja ostoksille!

Viinijärven kirkon 
julkisivua 

kunnostetaan

Taipaleen ortodoksisen seurakunnan Vii-
nijärven kirkon julkisivu kunnostetaan ja 
maalataan kesän 2010 aikana.

Kirkko on rakennettu v 1906 sortavala-
laisen rakennusmestari J. O.Leanderin pii-
rustusten mukaan. Uusrenessanssityylisen 
puukirkon kerrosala on 254 m2 ja tornin 
huipun korkeus 29 m.

Kunnostustyö käsittää vaurioituneiden 
puuosien ,ikkunoiden ja ovien kunnostusta 
sekä koko julkisivun ,mukaan lukien vesi-
katon maalaustyöt. Osa lattiasta lisälämpö-
eristetään ja  rakennetaan WC-tila. 

Julkisivun värisävyt  säilyvät museovi-
raston aikaisemman lausunnon mukaisesti 
entisellään.

Kunnostus- mallaustyön urakoitsijaksi 
on valittu Maalausliike Hakkarainen Joen-
suusta ja työt alkavat toukokuussa 2010 ja 
valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. 
Urakkasopimus allekirjoitettiin urakoitsi-
jan ja seurakunnan välillä 16.2.2010 

Ennen maalaus- ja korjaustöiden aloit-
tamista seurakunta poistaa kirkon ympä-
riltä osan puustoa, puuston julkisivulle ja 
kunnossapidolle aiheuttamien rasitteiden 
vähentämiseksi (mm siitepöly) sekä kirkon 
näkyvyyden parantamiseksi.

Korjaustöiden kokonaiskustannukset 
ovat noin  250  000 euroa.

Suuret ortodoksiset 
kirkkopäivät pidetään 

Joensuussa 
11.-13.6.2010.

Sunnuntaina 13.6.2010 liturgiapalveluk-
sen Joensuun Areenassa toimittaa hänen 
pyhyytensä ekumeeninen Patriarkka Bart-
holomeos. Kaikista Pohjois-Karjalan seura-
kunnista järjestetään kyyditykset Areenan 
palvelukseen, eikä seurakunnissa toimiteta 
ko. päivänä liturgiaa, koska kaikki seudun 
ortodoksit, niin papisto kuin kirkkokansa, 
halutaan kootaan yhteiseen liturgia-palve-
lukseen Joensuuhun.

Seuratkaa seurakuntienne viikoittaista 
ilmoittelua kyytien suhteen ja ottakaa yh-
teyttä ja ilmoittautukaa tapahtumaan omaan 
seurakuntaanne 5.5.2010 mennessä.

Taipaleen ortodoksinen 
seurakunta järjestää 
seurakuntalaisilleen 
pyhiinvaellusmatkan

Matka tehdään Moskovaan ja Sergei 
Posadiin, Sergei Radonesilaisen luostariin 
19.-24.7.2010.

Matka tehdään kokonaisuudessaan ju-
nalla Joensuusta lähtien.

1. päivä: Lähtö maanantaina iltapäi-
vällä Joensuusta kohti Moskovaa, 2.päivä: 
perillä Moskovassa tiistai aamuna, päi-
vä Moskovassa kiertoajeluineen ja illalla 
kohti Sergei Posadia (n, 75 km) edelleen 
junalla. Majoittuminen luostarin hotellissa 
(3 yötä), 3. päivä tutustumista luostariin ja 
sen pyhiin sekä hengelliseen kouluun, 4. 
päivä käynti läheisessä luolaluostarissa, 5. 
päivä vietetään Moskovassa ja illalla lähtö 
junalla takaisin Suomea kohti, 6. päivä pa-
luu Joensuuhun iltapäivällä.

Matkan hinta (noin) 350 euroa sisältää: 
junamatkat (junassa yöpyminen 4 hengen 
hyteissä), kiertoajelut, majoitukset, ruo-
kailut perillä luostarin hotellissa (aamiai-
nen ja päivällinen) sekä ryhmäviisumin.

Matkalle ovat ensisijaisesti oikeutet-
tuja lähtemään Taipaleen seurakuntalaiset 
ja heidän perheenjäsenensä. Jos paikkoja 
jää yli voidaan ottaa mukaan myös mui-
ta lähtijöitä. Mukaan pääsee kaikkiaan 28 
henkeä.

Sitovat ilmoittautumiset Taipaleen seu-
rakuntaan 15.4. mennessä. Puhelin 013-
641161 (ma, ti ja to klo 9-12) tai sähkö-
posti taipale@ort.fi

TAIPALEEN 
ÄITI-LAPSIPIIRIN 

OHJELMAA:

27.3.2010 La klo 9.00 Lasaruksen lau-
antain liturgia ja virpovitsojen siunaus 
Okun kirkossa.

5.4.2010 Ma klo 10.00 Lasten pääsiäi-
nen. Paikka avoin.

14.4.2010 Ke klo 17.30 Laulupiiri Antti 
Räsäsen johdolla Okun kirkon alakerrassa.

Lasten pääsiäinen 
Taipaleella

Lasten pääsiäistä vietetään Ou-
tokummun kirkossa toisena pää-
siäispäivänä 5.4.2010. Liturgia 
alkaa klo 10 ja liturgian jälkeen 
riemullinen ristisaatto ympäri kir-
kon. Kirkon alakerrassa palveluk-
sen jälkeen ruokailu kaikille mu-
kana olijoille kahveine, mehuine 
ja pashoineen, sekä pikkuväelle 
ongintaa ja kellonsoittoa.

 Tervetuloa!
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Joensuu

Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettu

Olkaa 
iäti 
muistetut

Ilomantsi
Olga Tikkanen
Uuno Ensio Jeskanen
Onni Ilmari Ratinen
Matti Ihanus

Joensuu
Vikla Tero Petteri, Joensuu
Niemeläinen Aili, Kontiolahti
Nevalainen Sauli Olavi, Joensuu
Tiira Anja Maria, Joensuu
Karhapää Ilmari, Joensuu

Lieksa

Nurmes

Taipale

Pyhän Kolminaisuuden 
kirkon 10-vuotisjuhla 

Kiteellä 22.-23.5.
Kiteen pyhän Kolminaisuuden ja pyhän 
Nektarioksen kirkko viettää keväällä 10-
vuotisjuhlaansa helluntaina. Juhlapalve-
lukset toimitetaan Joensuun piispa Arsenin 
johdolla. Katso tarkempi ohjelma tämän 
lehden jumalanpalvelusliitteestä keskiau-
keamalta.

Sonkajanrannan kirkon 
uudelleen vihkiminen

Sonkajanrannan kirkko vihitään uudel-
leen remontin jälkeen. Vihkimisen toimit-
taa lauantaina 8.5. arkkipiispa Leo papiston 
avustamana. Vihkimisjuhlaan järjestetään 
kyyditys Joensuusta. Seuraa ilmoittelua 
Karjalaisessa ja www.ort.fi/joensuu.

Joensuun seurakunnassa järjestetään kirk-
kaalla viikolla tulojuhla kaikille seurakun-
taan kuluvan ja viime vuoden aikana liit-
tyneiden ja muuttaneiden kunniaksi. Juhla 
on kaikille seurakuntalaisille avoin.  Juhla 
alkaa keskiviikkona 7.4. kello 17.30 Joen-
suun kirkossa toimitettavalla ehtoopalve-

luksella, jonka jälkeen iltaa siirrytään viet-
tämään seurakuntasalille pienen purtavan 
ja yhdessäolon merkeissä. Toivotamme 
uudet seurakuntalaiset tervetulleeksi tutus-
tumaan seurakuntaan ja vanhat seurakunta-
laiset tutustumaan uusiin seurakuntalaisiin. 
Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita!

Uusien seurakuntalaisten tulojuhla Joensuussa

Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan 

KUOROT
Kirkkokuoro, jossa noin 20 aktiivista laulajaa, 
kokoontuu keskiviikkoisen klo 18-20 Joensuun 
ort.srk.salissa. Mielellään otetaan uusia bassoja 
ja tenoreita, mutta myös uudet naislaulajat ovat 
lämpimästi tervetulleita! Ota yhteyttä Marita-
kanttoriin 050 439 1883 / marita.penttinen@ort.
fi.

EKO-kuoro (Eno-Kontiolahti-kuoro), jos-
sa käy 16 innokasta Kontiolahdessa, Joensuusa 
tai Enossa asuvaa laulajaa. Harjoitusilta on tiis-
taisin klo 18-20 joko Kontiolahdessa tai Enossa. 
Samoin uudet mieslaulajat ovat erityisen terve-
tulleita! Ota yhteyttä Marita-kanttoriin.

Nektarios-kuoro kokoontuu Kiteen orto-
doksisessa kirkossa torstaisin klo 17-19. Kuo-
rossa on 10 innostunutta laulajaa, mutta lisää 
mahtuu ja varsinkin miesääniä! Ota yhteyttä 
Aleksi-kanttoriin.

Joensuun Pyhän Nikolaoksen kirkon 
lapsikuoro harjoittelee seurakuntasalissa Sun-
nuntaisin klo 16-17. Kuorossa on 12 ahkeraa 
laulajaa, jotka ovat iältään 5-11 vuotiaita. Tule 
mukaan, jos haluat oppia myös ortodoksisen 
kirkkolaulun helmiä lastenlaulujen lisäksi! Ota 
yhteys Marita-kanttoriin.

Joensuun ortodoksinen nuorisokuoro on 
tarkoitettu 12-17-vuotiaille ja voi jatkua, mikäli 
saamme kokoon 5 laulajaa! Harjoituspaikka on 
seurakuntasali Sunnuntaisin liturgia-palveluk-
sen jälkeen. Kesällä on mm. ortodoksiset kirk-
kopäivät, jossa lapsi- ja nuorisokuoroille on pal-
jon omaa ohjelmaa. Tule mukaan! Ota yhteyttä 
Aleksi-kanttoriin, puh.050 324 9797.

Piligrim-kuoro laulaa pääosin slaavinkie-
lisiä kirkko/ kansanlauluja ja kokoontuu Jo-
ensuun ort.seurakuntasalissa perjantaisin klo 
17-19. Kuorossa laulaa noin 7 laulajaa ja lisää 
otetaan mielellään. Ota yhteys Olga-kanttoriin 
050 430 1748.

Osa Joensuun ortodoksisen mieskuo-
ron laulajista laulaa noin kerran kuukaudes-
sa pyhän Nikolaoksen kirkossa Sunnuntain li-
turgia-palveluksen. Siihen kuoroa harjoituttaa 
Aleksi-kanttori. Tule mukaan, jos hengellinen 
mieskuorolaulu on kiinnostavaa! 050 324 9797 
/ Aleksi.

Ortodoksisuus tutuksi 
-illat joensuussa 

Kaikille avoimet ortodoksisuus tu-
tuksi -illat jatkuvat keväällä 

Joensuussa. 

22.3. klo 18 Suuren viikon tapahtu-
mat ja jumalanpalvelukset, rovasti 
Stefan Holm
12.4. klo 18 Pääsiäisajan jumalan-
palvelukset
26.4. klo 18 Liturginen uudistus, 
pastori Timo Hirvonen
Kokoontumiset ovat kaikille ortodoksi-
suudesta kiinnostuneille avoimia. Illat 
järjestetään pyhän Nikolaoksen kirkos-
sa maanantaisin kello 18. Tervetuloa.

  Ilomantsi
Eve Anna Maria Puhakka
  Joensuu
Jormanainen Ilja Toivo Elmeri, Joensuu
Jeskanen Noel Ninjoa, Kontiolahti
Kallonen Anna Sofia, Joensuu
Tikkanen Sofia Siiri Katriina, Kitee
Hirvonen Alina, Tohmajärvi
Heikkinen Eetu Hermanni, Joensuu
Kiiskinen Vilma Eveliina, Kulho
Ficzu Iida Emilia, Joensuu
Eronen Ronja Elina, Joensuu

Nurmes
Marketta Loginen, Nurmes
Soja Pehkonen, Juuka

Kevään tapahtumia 
Joensuun seurakunnan 

alueella

7.4. Uusien seurakuntalaisten tulo-
juhla seurakuntasalilla
25.4. Tohmajärven kappelin vihki-
minen (piispa Arseni)
8.5. Sonkajanrannan kirkon uudel-
leen vihkiminen (arkkipiispa Leo). 
Kirkon vihkimiseen järjestään kuljetus 
Joensuusta. Seuraa ilmoittelua Karja-
laisessa tai www.ort.fi/joensuu.
8.-9.5. Kevätmiikkula, Hoilolan kirkon 
praasniekka
12.-13.5. Kontiolahden kirkon  
praasniekka, Kristuksen taivaaseen-
astumisen juhla, helatorstai 
22.-23.5. Kiteen kirkon praasniekka 
ja 10-vuotisjuhla, Helluntai 
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TULE MUKAAN 
PYHITTÄJÄ 

TRIFON 
PETSAMOLAISEN 

JUHLAAN 
LAPPIIN 26-30.8.2010

Pyhien Sergein ja Herma-
nin Veljeskunta ry sekä Jo-
ensuun ja Kuopion orto-
doksiset seurakunnat jär-
jestävät yhdessä pyhiinva-
ellusmatkan maamme poh-
joisimmille ortodoksialueil-
le Nellimiin ja Sevettijär-
velle sekä Norjan puolelle 
Neideniin. 

Matkalla osallistumme pyhittäjä 
Trifonin juhliin perjantaina 27.8. 
Nellimissä, lauantaina 28.8. Se-
vettijärvellä ja sunnuntaina 29.8. 
pyhän Georgioksen kappelil-
la Neidenissä, Norjassa. Matka-
reittimme: Joensuu-Kuopio-Iisal-
mi-Oulu-Rovaniemi-Ivalo-Nel-
lim-Inari-Sevettijärvi-Neiden-Ro-
vaniemi-Oulu-Iisalmi-Kuopio-
Joensuu. Hinta on Joensuusta ja 
Kuopiosta 265 €, Iisalmesta 260 
€, Oulusta 245 € ja Rovaniemel-
tä 230 €. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
PSHV:n toimistolle 15.6.2010 
mennessä puh. 0206 100491, 
pshv@ort.fi

Pyhän Georgioksen kappeli 
Norjan Neidenissä, kuva ONL


