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Päätoimittajan
kynästä

Joensuun ortodoksinen seurakunta

Lieksan ortodoksinen seurakunta

Taipaleen ortodoksinen seurakunta

Asiaa seurakuntaan...

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta

Virasto avoinna: ma-pe klo 9-15
Osoite: Kirkkokatu 32,  80100 Joensuu
Puh: (013) 266 000, Fax: (013) 266 0044
Email: joensuu@ort.fi
Kirkkoherra:  Iivo Suvanto, p.(013) 266 0011, 0500 671 874
Email: iivo.suvanto@ort.fi
Toinen pappi:  Mikko Sidoroff, puh. (013) 266 0012, 
050 521 0920, Email: mikko.sidoroff@ort.fi
Pastori: Tuomas Järvelin, puh. (013) 266 0012, 050-3475 605, 
Email: tuomas.jarvelin@ort.fi
Diakoniatyöntekijä: Eeva Timonen, p. (013) 266 0014 ja 050-
5394932, Email: eeva.timonen@ort.fi
Nuorisotoimisto: Pasi Onatsu, p. (013) 266 0017, 
050 558 2528, Email: pasi.onatsu@ort.fi
Kanttorit: työhuone p.(013) 266 0015, J. Matsin toimivapaan 
sijaisena Aleksi Suikkanen, Marita Penttinen, p.(013) 266 0015,  
050 439 1883, Email: marita.penttinen@ort.fi, 
Seurakuntamestari: puh. 050 587 5066
Päiväkoti Pääsky: puh. (013) 220 460 
Email: paivakoti.paasky@ort.fi

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

Virasto avoinna: ti klo 9-12 ja to 10-13
Osoite: Salmenkatu 5, 75500 Nurmes 
Puh: (013) 480 293 
Fax: (013) 480 581 
Email: nurmes@ort.fi 
Kirkkoherra: Andrei Verikov, p. 040-7458258 
Email: andrei.verikov@ort.fi 
Kanttori: Mauri Mahlavuori, p. 0400-273931 
Email: mauri.mahlavuori@ort.fi 

Nurmeksen ortodoksinen seurakunta

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

Virasto avoinna: ma-ke klo 9-12
Osoite:  Viinijärventie 7, 83400 Viinijärvi
Puh: (013) 641 161
Email: taipale@ort.fi
Kirkkoherra: Paavo Ratilainen, puh. (013) 641 755, 
matkapuh. 050 566 1700, Email: paavo.ratilainen@ort.fi
Kanttori: Kaisu Potkonen, puh. 050-536 7424
Email: kaisu.potkonen@pp.inet.fi

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

Helluntai 
– Kirkon päivä

Ortodoksinen seurakuntaviesti
• Ilmestyy 4-8 kertaa vuodessa • 39. vuosikerta. • ISSN 0357-5020 

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

• Lehden osoite: Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu. 
• Taitto: Jouni Postari • Paino: Puna Musta, Joensuu. 

• Lehti postitetaan ilmaiseksi Ilomantsin, Joensuun, Lieksan, Nurmeksen ja 
Taipaleen ortodoksisten seurakuntien jäsenille. 

Muille vuositilaus maksaa 5 euroa.

Tilaukset / osoitteenmuutokset: 
ILOMANTSI, puh. (013) 881 084 , JOENSUU, puh. (013) 266 000, 

LIEKSA, puh. 0206 100 465, NURMES, puh. (013) 480 293, 
TAIPALE, puh. (013) 641 161

Helluntaita voi pitää ekumeenisena juhlana, sillä kaikki kris-
tilliset kirkot katsovat kirkon toiminnan alkaneen Pyhän Hen-
gen vuodattamisesta. Meille ortodokseille helluntai on Pyhän 
Kolminaisuuden päivä. Usko kolmiyhteiseen Jumalaan on toi-
nen kristillisiä kirkkoja yhdistävä tekijä.

Yleisesti kirkkoja pidetään vain ihmisyhteisöinä, erään-
laisen yleishyödyllisinä järjestöinä, jotka ovat saaneet alkun-
sa syntypaikkansa ja -aikansa inhimillisistä ja sosiaalisista tar-
peista. Tuon näkemyksen mukaan ne ovat syntyneet ajassa ja 
aikanaan ne tulevat myös katoamaan, niillä on alkunsa ja lop-
punsa.

 Ortodoksisen näkemyksen mukaan Kirkolla on maallisen 
ohella taivaallinen, inhimillisen ohella jumalallinen ja ajalli-
sen ohella ikuinen ulottuvuus.  Kirkko on ikuinen.  Se on ollut 
jo ennen ensimmäisen kristillisen helluntain tapahtumaa, sil-
lä Kirkko on jo Pyhässä Kolminaisuudessa. Isän, Pojan ja Py-
hän Hengen muodostama yhteisö on Kirkon jumalallinen ulot-
tuvuus. Inhimillisen ulottuvuuden se sai, kun Kolminaisuuden 
toinen persoona – Poika – tuli Kristuksessa ihmisenä maail-
maan. Tuon inhimillisen ulottuvuuden sinetöi kolmannen per-
soonan, Pyhän Hengen,  vuodattaminen. Näin kirkossa on inhi-
millinen ja jumalallinen ulottuvuus, kuten kirkon perustajassa 
Kristuksessa. Kirkko julistaa palvelevansa ja palvovansa yhtä 
Jumalaa, joka kuitenkin on Isän, Pojan ja Pyhän Hengen muo-
dostama yhteisö, Kolminaisuus. Tuo yhteisö on Kirkon malli, 
mutta se on elämänmalli myös jokaiselle ihmisyksilölle. Luo-
miskertomuksen mukaan Jumala loi ihmisen kuvakseen, iko-
nikseen. Jumalan ikonina ihmisen tulee olla näkymättömän Ju-
malan läsnäolon näkyviä ilmauksia. Pitkälti ihmisen vastuulle 
on annettu Jumalan hyvän tahdon ja rakkauden käytännön to-
teutuminen. Parhaiten ihminen voi toteuttaa tuota kutsumusta 
yhteisön elävänä jäsenenä.

Kirkko on Pyhän Kolminaisuuden läsnäolon ilmaus, ikoni. 
Kirkon elämässä Jumala ja Hänen Valtakuntansa ovat meille 
läsnä olevaa todellisuutta.

isä Iivo Suvanto
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KP. Arkkipiispa Leolla on ollut tapana 
palkita Pyhän Karitsan ritarikunnan en-
simmäisen luokan ritarimerkillä vuosit-
tain muutamia äitejä, jotka ovat eri tavoin 
olleet rakentamassa Kristuksen kirkkoa.

Tänä vuonna palkittuja äitejä oli kah-
deksan, joista peräti kolme oli Seura-
kuntaviestimme levikkialueelta: Raakel 
Kontkanen Joensuun, Marjut Naakka 
Nurmeksen ja Riitta Miinalainen Taipa-
leen seurakunnasta. 

Riitta Miinalainen, 
yksi palkituista äideistä

Riitta Miinalainen asuu Viinijärvellä 
kauniissa vanhassa maalaistalossa. Vuo-

den hän on ennättänyt nauttia eläkepäi-
vistä, jotka tuntuvat täyttyvän monen-
laisella puuhastelulla, usein lastenlasten 
seurassa.

Vuosikymmeniä Riitta toimi vaikeas-
ti kehitysvammaisten lasten hoitajana 
ensin laitoksessa ja myöhemmin kodeis-
sa. Hänen hoidettavinaan olivat siis kaik-
kein hauraimmat ihmisen lapset.

 Useat näistä lapsista Riitta joutui saat-
telemaan Taivaan kotiin. Pieniin hoidet-
taviinsa kiintyneelle Riitalle se oli joka 
kerta henkisesti hyvin raskasta. Lapsen 
poismenon jälkeen Riitta usein vielä tuki 
heidän perheitään.

Kotona kasvoivat neljä omaa lasta 
upeiksi aikuisiksi, jotka lapsuudessaan 
ja nuoruudessaan olivat aktiivisesti seu-
rakunnan toiminnassa mukana mm. sina-

pinsiemenkerho- ja leiriohjaajina. Eikä 
heiltä kirkkopolku pääse sammaloitu-
maan aikuisiälläkään.

Riitta itse uurasti tiistaiseurassa ja on 
jo toistakymmentä vuotta leiponut kirk-
koleivät Viinijärven kirkkoon.

Suuri kummilasten joukko on myös 
saanut vastaanottaa Riitan vastuullista 
huolenpitoa. Kummitäti on kyllä huoleh-
tinut hengelliselle lapselleen niin ikonin, 
ristin kuin rukouskirjankin.

Luoja itse myös palkitsi Riitan sa-
moihin aikoihin: pikkuinen Luukas jakaa 
nyt mummin huomion serkustensa Vii-
vin, sekä Marian ja Martan kanssa.      

Kaisu Potkonen

Ortodoksiäideille arvostusta

Riitta Miinalainen taimmaisena oikealla, juukalainen Marjut Naakka vasemmalla ja hänen vierellään Raakel 
Kontkanen. Kuva: Anna-Kaisa Miinalainen.
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Moni perinne kaventuu sen 
irtauduttua alkuperäises-
tä kulttuuriyhteydestään. 
Yksi tällainen on praas-
niekka, tai karjalan kielellä 
pruaz´niekku / proasniekka. 

Omassa ympäristössään praasniekka 
tarkoitti temppelijuhlaa, jonka yhtey-
dessä vietettiin kyläjuhlia ja markkinoi-
ta. Seutukunnan ihmiset kokoontuivat 
yhteen tanssimaan, syömään, tekemään 
hankintoja ja myymään tuotteitaan. Mitä 
kaikkea juhlaan nyt kuuluikaan – ilmei-
sesti praasniekoilla oli tapana suorittaa 
mm. kosiomenoja.

Nykyisin praasniekan mielletään tar-
koittavan nimenomaan ortodoksisen kir-
kon temppelien vuosijuhlia. Suomessa 
praasniekkaperinnettä alettiin elvyttää 

Kesälomalla 
temppelijuhlille!

Praasniekat ovat kulttuurista rikkautta ja 

kirkollisia kansanjuhlia

Kesäinen
ristisaatto 
Polvijärvellä
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Temppelien vuosijuhlia
kesällä 2011
1. – 2.6. Herran taivaaseenastumisen kirkon vuosijuhla Kontiolahdella ja 
tsasounan juhla Huhuksessa

11. – 12.6. Pyhän Kolminaisuuden kirkon praasniekka Kiteellä ja Valtimolla

12. – 13.6. Pyhän Hengen kirkon vuosijuhla Outokummussa ja Lieksan seu-
rakuntasalilla

18. – 19.6. Kaikkien pyhien tsasounan juhla Parppeinvaaralla

23. - 24.6. Johannes Kastajan syntymän vuosijuhlat Polvijärven kirkossa 
sekä Elomäen ja Honkavaaran tsasounissa

25. – 26.6. Tihvinäläisen ikonin kirkon praasniekka Viinijärvellä

27. – 28.6. Pyhittäjäisien Sergei ja Herman Valamolaisten juhla Bomban 
tsasounassa

28. – 29.6. Petrun praasniekka Hattuvaaralla ja Nurmeksessa
9. – 10.7. Konevitsan ikonin tsasounan juhla Viensuun Lontsiniemellä

19. – 20.7. Iljan praasniekat Ilomantsin ja Lieksan kirkoissa sekä Juuan ja 
Sotkuman tsasounissa

5. – 6.8. Kristuksen kirkastumisen tsasounan praasniekka Enossa ja Keski-
vuokon kalastajatsasounalla
8. – 9.8. Herman Alaskalaisen juhla Koveron tsasounassa 
14. – 15.8. Marian kuolonuneen nukkumisen tsasounan juhla Sonkajanran-
nassa ja Vuonisjärvellä
15. – 16.8. Käsittätehdyn ikonin juhla Heinävääralla ja Tuupovaaralla
30. – 8. Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappelijuhla Tohmajärvellä

Tarkempia tietoja juhlien ajankohdista ja mahdollisesta ohjelmasta saa seu-
rakunnista.

1950-luvulla Ilomantsin Hattuvaaran 
tsasounan vuosijuhlilla apostolien Pieta-
rin ja Paavalin muistopäivänä.

 Temppelijuhlaa vietetään ortodoksi-
sessa kirkossa sen pyhän ihmisen tai ta-
pahtuman muistopäivänä, jolle temppeli 
on nimetty tai vihitty. Juhla itsessään on 
yleensä kaksipäiväinen, sillä liturgises-
ti juhlavuorokausi alkaa jo juhlan aatto-
päivänä joko vigilian tai ehtoopalveluk-
sen merkeissä. Itse juhlapäivän liturgiaan 
liittyy yleensä vedenpyhitys ja ristisaat-
to. Jokaista temppelijuhlaa vietetään tie-
tenkin paikallisten tapojen mukaan. Par-
haimmillaan praasniekoissa on edelleen 
kyläjuhlan tuntua, jos niiden ympärille 
on koottu muuta ohjelmaa tai jopa mark-
kinoita.

Suomi on tuhansien järvien ja liki 
puolen miljoonan kesämökin maa. Ke-
sämökit tarkoittavat sitä, että kesäisin 
lomailijat ovat kesäasunnoillaan. Kesä-
lomaan saa pyhiinvaelluksen tuntua, jos 
selvittää kesäasuntonsa lähimmän temp-
pelin praasniekkapäivän ja osallistuu nii-
hin. Kirkollinen juhla pyhittää näin lo-
maviikot ja tuo niihin oman hengellisen 
lisänsä.

Praasniekkoja 
bongaamaan...

Lomailijat voisivat kehittää myös uuden 
harrastuksen ”praasniekkabongauksen”. 
Nykyisin puhutaan niin lintu-, pilvi-, 
myrsky-, juna- kuin rekisterikilpi-bon-
gauksestakin, miksi sekaan ei mahtui-
si praasniekkojen harrastaminen? Niihin 
voi osallistua, paikallisia perinteitä voi 
tarkkailla ja vertailla, tapahtumia voi va-
lokuvata ja niistä voi keskustellakin. Eli 
praasniekkoihin voi liittää kaikkea mitä 
bongaukseen kuuluu. Parhaimmillaan 
bongaus liittää harrastajan kiinteämmin 
omaan ”lajiyhteisöönsä”, tällä kertaa siis 
oman kirkon tai seurakunnan jäseneksi.

Kesämökitön lomailija voi ottaa kul-
lekin lomalleen yhden vierailukohteen 
vielä käymättömän praasniekkakohteen 
mukaan. Praasniekkabongaus kannattaa 
aloittaa lähikuntien tai oman seurakunnan 
praasniekkoja kiertämällä. Voipa ponga-
uksen ulottaa ihan ulkomaille saakka. 
Ohessa ovat tiedot ”viitosten” kesäisis-
tä temppelijuhlista. Ei sitten muuta kuin 
pruaz´niekuille pruaz´niekku´niekuksi 
eli praasniekkavieraaksi.

isä Tuomas Järvelin
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ILOMANTSI

Vaalin toimittamisen aika
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan seura-
kunnanvaltuuston vaali toimikaudelle 2012- 
2015 alkaa sunnuntaina 6.11.11 ja päättyy 
sunnuntaina 13.11.11. Vaalissa valitaan seu-
rakunnanvaltuustoon  yhdeksän (9) jäsentä.  
Seurakunnanvaltuusto on päättänyt 4.4.2011, 
pöytäkirjan  4§, että seurakunta muodostaa 
yhden vaalialueen.

Ehdokkaitten asettaminen
Kahdella Ilomantsin ortodoksisen seura-
kunnan äänioikeutetuilla jäsenillä on oike-
us asettaa seurakuntavaltuustoon ehdokkai-
ta. Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin 
esityksessä voidaan asettaa enintään yhdek-
sän (9) ehdokasta.

Ehdokkaiden asettaminen toteutetaan 
joko seurakunnasta noudettavalla tai seura-
kunnan kotisivuilta, www.ort.fi/ilomantsi, 
tulostettavalla lomakkeella. Ehdokkaiden ni-
met, syntymäaika ja kotikunta sekä suostu-
mus ehdolle asettumisesta on merkittävä lo-
makkeelle kirjallisesti. Lisäksi lomakkee-
seen tulee merkitä vähintään kahden ehdolle 
asettajan nimet ja allekirjoitukset.  

Ehdokasasetteluasiakirjat on toimitet-
tava kirkkoherranvirastoon (Mantsintie 7, 
82900, Ilomantsi)  viimeistään keskiviikko-
na 21.9.2011 klo 15.00 mennessä. 

Ilomantsissa 12.4.2011
Ioannis Lampropoulos, kirkkoherra,
vaalilautakunnan puheenjohtaja

JOENSUU

Vaalin toimittamisen aika
Joensuun ortodoksisen seurakunnan seu-
rakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 6.–
10.11.2011. Vaalissa valitaan seurakunnan-
valtuustoon kaksikymmentäyksi (21) jäsen-
tä.

Seurakunnanvaltuusto on 4.5..2011 päät-
tänyt, että seurakunta muodostaa kaksi (2) 
vaalialuetta.

Vaalialueeseen 1 kuuluvat Joensuun kau-
punki ja Kontiolahden kunta. Alueelta vali-
taan kahdeksantoista (18) valtuuston jäsen-
tä.

Vaalialueeseen 2 kuuluvat Rääkkylän, 
Tohmajärven, Kiteen ja Kesälahden kunnat. 
Alueelta valitaan kolme (3) valtuuston jäsen-
tä.

Ehdokkaitten asettaminen
Kahdella Joensuun ortodoksisen seurakun-
nan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus 
asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seurakun-
nanvaltuustoon.

Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussa-
kin esityksessä voidaan esittää enintään niin 
monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueel-
ta valitaan valtuustoon jäseniä eli vaalialu-
eella 1 kahdeksantoista (18) ja vaalialueella 
2 kolme(3) ehdokasta.. 

Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydel-
linen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se on 
vähintään kahden (2) Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.

Ehdotuslomakkeita saa seurakunnan vi-
rastosta tai sen voi tulostaa seurakunnan In-
ternet-sivuilta. Ehdotuksen voi tehdä myös 
vapaamuotoisella lomakkeella.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on 
toimitettava kirkkoherranvirastoon, osoite 
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, viimeistään 
keskiviikkona 21.9.2011 klo 15.00 mennessä.

Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaa-
lissa on ortodoksisesta kristillisestä vakau-
muksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka 
ei ole vajaavaltainen eikä Joensuun ortodok-
sisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.

LIEKSA

Vaalin toimittamisen aika
Lieksan ortodoksisen seurakunnan seurakun-
nanvaltuuston vaali toimitetaan 6.11.2011. 
Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuustoon 
yhdeksän (9) jäsentä.

Seurakunnanvaltuusto on 25.05.2011 
päättänyt, että seurakunta muodostaa yhden 
vaalialueen.

Seurakuntavaalit syksyllä -  on aika asettaa ehdokkaat
Ilmoitukset 

valtuuston 
vaaleista 

2011

Ehdokkaitten asettaminen
Kahdella Lieksan ortodoksisen seurakunnan 
äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa 
ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Esitys 
on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esitykses-
sä voidaan esittää enintään yhdeksän (9) eh-
dokasta. Asiakirjassa on oltava ehdokkaan 
täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja 
se on vähintään kahden (2) Lieksan ortodok-
sisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on 
toimitettava seurakunnan virastoon, osoite 
Iljankatu 14, 81700 Lieksa, viimeistään kes-
kiviikkona 21.9.2011 klo 14 mennessä.

Lieksassa 26.5.2011
Lars Ahlbäck, kirkkoherra,
vaalilautakunnan puheenjohtaja

NURMES

Vaalin toimittamisen aika
Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan 
seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 
6.11.2011. Vaalissa valitaan valtuustoon yh-
deksän(9)  jäsentä. Seurakunnanvaltuusto on 
3.4.2011 päättänyt että seurakunta muodos-
taa kolme(3) vaalialuetta: Nurmeksen vaali-
alueelta, johon kuuluvat Nurmeksen ja Rau-
tavaaran kunnat, valitaan neljä(4) jäsen-
tä, Juuan vaalialueelta, johon kuuluu Juuan 
kunta kolme(3) jäsentä ja Valtimon vaalialu-
eelta, johon kuuluu Valtimon kunta kaksi(2) 
jäsentä. 

Ehdokkaitten asettaminen
Ehdokkaiden kirjallinen nimeäminen vaalia 
varten on tehtävä viimeistään keskiviikkona 
21.9.2011 klo 12.00 mennessä.
Ehdokaslistat, joissa saa olla enintään yh-
deksän (9) Nurmeksen ortodoksisen seu-
rakunnan äänivaltaisen henkilön nimeä ja 
joista on ilmettävä ehdokkaiden täydellinen 
nimi ja kotipaikkakunta, on vähintään kah-
den (2) Nurmeksen ortodoksisen seurakun-
nan äänivaltaisen jäsenen allekirjoituksella 
varustettuna jätettävä tai lähetettävä osoit-
teeseen Nurmeksen ortodoksisen seurakun-
nan kirkkoherranvirasto, kirkkoherra Andrei 
Verikov, Salmenkatu 5, 75 500 NURMES.

Nurmeksessa 24.4.2011
Andrei Verikov, kirkkoherra, 
vaalilautakunnan puheenjohtaja
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TAIPALE

Vaalin toimittamisen aika
Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seu-
rakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 6.-
13.11.2011 välisenä aikana. Vaalissa valitaan 
seurakunnanvaltuustoon kaksitoista (12) jä-
sentä.

Seurakunnanvaltuusto on 24.05.2011 
päättänyt, että seurakunta muodostaa yhden 
vaalialueen.

Ehdokkaitten asettaminen
Kahdella Taipaleen ortodoksisen seurakun-
nan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus aset-
taa ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon.

Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin 
esityksessä voidaan esittää enintään kaksi-
toista(12) ehdokasta. Asiakirjassa on oltava 
ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja 
kotikunta ja se on vähintään kahden(2) Tai-
paleen ortodoksisen seurakunnan jäsenen al-
lekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on 
toimitettava kirkkoherranvirastoon, osoi-
te  Viinijärventie 7, 83400 VIINIJÄRVI, vii-
meistään keskiviikkona 21.9.2011 klo 12.00 
mennessä.

25.5.2011
Paavo Ratilainen, kirkkoherra,
vaalilautakunnan puheenjohtaja

VAALIKELPOISUUS 
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston 
vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu seurakunnan 
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä 
seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan 
toimitettujen asiakirjojen perusteel-
la ehdokasluettelon sekä ilmoituksen 
äänestysajoista ja äänestyspaikois-
ta, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaa-
lin tulos julkaistaan. Tässä edellä mai-
nitut asiat sisältävä ilmoitus asetetaan 
nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seu-
rakunnan ilmoitustaululle viimeistään 
keskiviikkona 5.10.2011. Lisäksi  ilmoi-
tus julkaistaan seurakunnan ilmoitus-
lehden Seurakuntaviestin numerossa 
5/2011.

Seurakuntavaalit syksyllä -  on aika asettaa ehdokkaat
EHDOKKAIDEN ASETTAMINEN 
SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALIIN 2011

Me allekirjoittaneet ………........……................ ortodoksisen seurakunnan 
jäsenet ehdotamme vuoden 2011 seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalia 
varten ehdokkaiksi seuraavia tuntemiamme henkilöitä:

Ehdokkaan nimi                     Syntymäaika                            Kotikunta

Päivämäärä: _______/_______2011 

Ehdottajien omakätiset allekirjoitukset:

___________________________________________________________     

___________________________________________________________

Palautettava kirkkoherranvirastoon viimeistään tiistaina
20.9.2011 klo 12.00 mennessä. 
Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys  (174/2007) 82 §.

Ehdokkaiden suostumus:
Täten ilmoitan suostuvani ehdokkaaksi ……............................. ortodoksisen 
seurakunnanvaltuuston vaalissa valittaessa seurakunnan valtuuston jäseniä 
toimikaudelle 2012-2015.

Päiväys ja ehdokkaan allekirjoitus
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Ortodoksina
ajassa

Polvijärven kirkko sai  pal-
musunnuntain liturgiassa 
oman lukijan, kun KS Jo-
ensuun piispa Arseni vihki 
tehtäväänsä  polvijärveläi-
sen Harri Ahposen.

42-vuotiaan Harrin tie Polvijärvelle on 
mielenkiintoinen. Hän on viettänyt lap-
suutensa Joensuussa, josta lähti 17-vuo-
tiaana ”suureen maailmaan”, Helsinkiin. 
Harri valmistui Sibelius-akatemiasta ää-
nisuunnittelijaksi ja työpaikkoina olivat 
vuosien varrella mm.Teatterikorkeakoulu 
ja Helsingin Kaupunginteatteri.
Ahposen perhe: Harri, vaimonsa Valpu-
ri ja lapset Jouka ja Emmi, kypsyttelivät 
ajatusta maallemuuttamisesta ja kun Pol-
vijärven perukoilta löytyi 1931 raken-
nettu hirsikoulu sai pelkkä kypsyttely 
riittää. Tammikuussa 2009 perhe muut-
ti Polvijärven kirkonkylälle, josta käsin 
tulevaa kotia korjataan asumiskuntoon. 
Tilaa ja puuhastelua Valovaarassa tulee 
riittämään.

Remontin ohessa Harria työllistävät 
tällä hetkellä myös Pohjois-Karjalan am-
mattiopisto Outokummussa ja Suomen 
Kansallisooppera. Maanantai-illat kulu-
vat puolestaan kirkkokuoron harjoituk-
sissa Viinijärvellä. 

Jo Helsingin vuosinaan Harri toimi 
Uspenskin katedraalissa ponomarina, ja 
aloitti lukijan tehtävät kanttori Varvara 
Merras-Häyrysen opastuksella.

Harrin ja Valpurin kotona on nyt kol-
me lasta. Vajaan vuoden vanha Niila 
onkin syntyperäinen polvijärveläinen. 
Pikkuisen Niilan kaksoisveli Peetu me-
nehtyi synnytyksessä viime kesänä ja 
niinpä perheen askeleet johtavat usein 
myös Sotkuman tsasounalle ja samalla 
Peetun haudalle.

 Harri kertoo itse lukijaksi vihkimyk-
sen mukanaan tuomista ajatuksista:

”Lukijaksi vihkiminen on ennenkaik-
kea seurakunnallinen tapahtuma. Se ta-
pahtuu seurakunnan vahvistamiseksi ja 
lujittumiseksi. Seurakunta iloitsee yh-
dessä ja yhdelle sen jäsenistä annetaan 
palvelutehtävä.

Kun lukija lukee kirkossa psalmeja, 
epistolaa, parimioita, rukouksia ja muita 

kirkollisia tekstejä, niin oikeastaan kaik-
ki kirkossa olijat lukevat yhdessä, lukija 
on vain ainoa joka lukee ääneen. Muut 
seurakuntalaiset kuuntelevat ja “lukevat” 
luettua sisäisesti, hiljaa. 

”Rukous on 
kaiken koetin” 

Rukousten ja muiden kirkollisien teks-
tien sisältö avautuu meille siinä määrin 
kuin meidän oma elämämme rakentuu 
ortodoksisen kristillisen elämän mukaan. 
Vaikka rukoukset ja muut pyhät tekstit on 
meille annettu jo kauan sitten, niin mitä 
lähempänä elämämme on niiden henkeä, 
niin sitä enemmän ne tuntuvat meistä 
ikäänkuin omilta sanoiltamme. Näin tu-
lee todeksi se pyhien isiemmekin toista-
ma totuus: “Rukous on kaiken koetin”.

Lukija saattaa joskus kompastella sa-
noissaan tai lukea väärää kohtaa. Se voi 
johtua monesta eri syystä. Yksi näis-
tä syistä on kuitenkin lukijalle erityisen 
tärkeä, se on opetukseksi lukijalle, ett-
eivät “jalat irtoaisi maasta”. Tämä syy 
on ainakin itselle muodostunut rakkaak-
si, vaikka aina toivoisikin, ettei virheitä 
tapahtuisi. Se on kuitenkin tärkeä lääke 
turhamaisuuden kiusausta vastaan ja se 
osoittaa lukijallekin oikean suhtautumis-
tavan tehtäväänsä. Huonosta valmistau-
tumisesta tai huolimattomuudesta johtu-
vat kompastelut tehtävässä ovatkin sitten 
asia erikseen.

Kunnia Jumalalle joka annoit tehtä-
vän ja välineet sen suorittamiseen!”         

Kaisu Potkonen

Harri Ahponen: 

Lukijalta lehden 
lukijalle
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Joensuu

Joensuun ortodoksinen 
seurakunta kutsui kaik-
ki vuoden 2010 pääsiäisen 
jälkeen seurakuntaan muut-
taneet ja liittyneet jäsenet 
uusien seurakuntalaisten 
tulojuhlaan seurakuntasa-
lille kirkkaan viikon tors-
taina 28.4.2011. 

Seurakuntaan on muuttanut pääsiäisestä 
2010 pääsiäiseen 2011 mennessä yhteen-
sä 183 henkilöä ja liittynyt 51 henkilöä. 
Tilaisuus alkoi ehtoopalveluksella py-
hän Nikolaoksen kirkossa josta siirryttiin 
seurakuntasalille. Juhlassa esiintyi Pilig-
rim -kuoro, johtajana Olga Grinevich, ja 
kanttori Aleksi Suikkanen soitti pianolla 
tutun pääsiäisaiheisen kirkkoveisun hie-

Tulojuhla al-
koi ehtoo-
palveluksella 
pyhän Nikola-
oksen kirkos-
sa.

Tulojuhla uusille seurakuntalaisille

man oudommalla sovituksella. Lisäksi 
PSHV, ONL ja Valamon kansanopisto 
olivat esittelemässä omaa toimintaansa. 

Kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille 
ja olkaa aktiivisia seurakuntalaisia: Kris-
tus nousi kuolleista! - Totisesti nousi!

Joensuun ortodoksisen seurakunnan 
pastorina maaliskuun alussa aloittanut 
pastori Tuomas Järvelin siunattiin teh-
täväänsä ristinkumartamisen sunnuntai-
na 27.3.2011. Tehtävään siunaamisen 
suoritti apulaispiispa Arseni. Hän johti 
myös 26.3.2011 lauantain vigiliapalve-
luksen. 

Isä Tuomas toivotettiin
tervetulleeksi

Suuri joukko seurakuntalaisia oli saapunut paikalle.

Isä Tuomas Järvelin on 
aloittanut työt Joensuun 
ortodoksisessa seurakunnassa 
maaliskuun alussa.



10 Ortodoksinen Seurakuntaviesti 3/2011

Ortodoksista
opetusta

Nurmes

su 12.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja 
 

liturgia, H
elluntai, praasniekka

to 23.6. klo 18 juhlavigilia R
asim

äen  
 

tsasounassa
pe 24.6. klo 9.30 vedenpyhitys 
 

ja liturgia R
asim

äen tsasounassa, 
 

praasniekka
su 26.6. klo 9 ap ja liturgia
la 9.7. klo 18 vigilia
su 10.7. klo 10 liturgia
m

a  15.7. klo 18  ehtoopalvelus  R
a-

    sim
äen  tsasounassa. 

su 21.8. klo 9 ap ja liturgia
ke 10.8. klo 18 akatistos  
su 21.8. klo 9 ap ja liturgia
m

a 29.8. klo 10 liturgia R
asim

äen 
 

tsasounassa, ”K
uiva-Iivana”

R
autavaara

su 28.8. klo 10 liturgia

B
om

ban tsasouna 
on avoinna 

22.6. – 14.8. 
klo 11.00-13.30 
ja 14.00-17.30.

Tsasounassa toim
itetaan eh-

toopalvelukset keskiviikkoisin 
ja perjantaisin klo 17.00.

Lisätietoja 
jum

alanpalveluksista 
ja tapahtum

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

/site/ortnurm
es/

Kirkko syntyi ja Pyhä 
Henki vuodatettiin, kun 
apostolit olivat kool-
la ylähuoneessa rukoi-
lemassa. He eivät olleet 
rukoilemassa yksinään 
kuka missäkin, vaan yh-
dessä. Tämä on kirkon 
syntymisen ja Pyhän 
Hengen laskeutumisen 
edellytys. Myös meidän 
täytyy ajoittain vetäytyä 
maailmasta ylähuonee-
seen hiljentymään tois-
temme kanssa. Apostoli-
en tavoin meidän pitäisi 
yhdistyä rukouksessa. 
Silloin Pyhä Henki voi 
laskeutua meidän keskel-
lemme ja me voimme ko-
kea Jumalan armon. 

Pyhän Hengen armolahjat eivät ole 
kaikilla samat. Vaikka olemme hengen 
kantajia, se ei tarkoita että meistä tuli-
si samanlaisia. Jokaisella on oma lah-
jansa.

Meillä jokaisella on lahjoja, 
jotka voimme antaa 
toistemme hyödyksi

Ortodoksinen piispa ja teologi Kallis-
tos Ware on kirjoittanut: ”Pyhä Hen-
ki ei tukahduta meidän ainutlaatuisia 
piirteitämme, vaan vahvistaa niitä siu-
nauksellaan”. Toiset on kutsuttu opet-
tamaan, toiset laulamaan, toiset pal-
velemaan jollakin muulla tavalla. 
Kaikilla meillä on omat lahjamme, jot-
ka me voimme tuoda toistemme hyö-
dyksi ja iloksi. Pyhän Hengen lahjat 
ovat moninaiset ja erilaiset, mutta sa-

malla ne myös yhdistävät meidät tois-
temme kanssa. 

Kun apostolit saivat Pyhän Hengen 
tulisten kielten muodossa, he alkoivat 
puhua Jerusalemiin kokoontuneille ih-
miselle heidän omilla kielillään. Armo 
ei tukahduttanut ihmisten erityispiirtei-
tä, mutta ne lakkasivat olemasta erotta-
via. Kallistos Ware jatkaa: ”Vapauden 
Henkenä vapaaksi tekevällä voimallaan 
Pyhä Henki päästää meidät irti kaava-
maisuudesta, ilmeettömästä jäljittelys-
tä, kaikenlaisen totalitaarisen kollek-
tivismin orjuudesta. Hengen eloisuus 
tekee kaiken uudeksi; ei pyhyys vaan 
nimenomaan vääryys on ikävystyttä-
vää ja yksitoikkoista”.

Pyhä Henki on Jumalan persoona, 
joka puhaltaa meihin elämän. Henki on 
yhdessä Isän ja Pojan kanssa elävä Ju-
mala. Pyhä Henki yhdistää meidät tois-
temme kanssa. Elämä Pyhässä Hen-
gessä ei tasapäistä tai erota ja karsinoi, 
vaan se on yhteyden ja yksimielisyy-
den luoja, joka auttaa meitä ylittämään 
kaikki raja-aidat. Se yhdistää meidät 
toisiimme ja yhdistää meidät luojam-
me kanssa. Elämä hengessä on elämää 
Jumalan yhteydessä.

isä Mikko Sidoroff

Pyhän Hengen 
lahjat

Pyhän Hengen lahjat 
ovat moninaiset ja eri-

laiset, mutta samalla ne 
myös yhdistävät meidät 

toistemme kanssa. 

”

TAPAHTUMIA 
NURMEKSEN 

SEURAKUNNAN 
KESÄSSÄ

Kristinoppileiri
Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan 
kristinoppileiri pidetään Sikrenvaaran 
leirikeskuksessa 9.-17.6. Lähtö leirille 
yhteiskyydityksellä seurakuntatalon 
(Salmenkatu 5) edestä torstaina klo 
9.6. klo 9.00 ja paluu takaisin perjan-
taina 17.6. noin klo 16.45.
Leirin vierailupäivä on tiistaina 14.6. 
klo 18.00.
Päätösliturgia toimitetaan Nurmeksen 
ort kirkossa lauantaina 18.6. klo 10.00

Tervetuloa Petrun praas-
niekkaan Nurmekseen!

Tiistaina 28.6. klo 18 vigilia.
Palveluksen jälkeen tsuajuilta, jossa 
Ystävänpysäkin kansainvälinen akka-
piiri esittää ja laulattaa venäläisiä ja 
karjalaisia lauluja.
Keskiviikkona 29.6. klo 9.00 veden-
pyhitys ja liturgia.
Palveluksen jälkeen praasniekkalou-
nas jonka yhteydessä esiintyy Ilo-
mantsin ortodoksinen kuoro. 

Iljan praasniekka Juuassa 
19.-20.7.

ti 19.7. klo 18 juhlavigilia.
ke 20.7. klo 9.30 vedenpyhitys ja 
liturgia. Toimitetaan Joensuun piispa 
Arsenin johdolla. Jumalanpalveluksen 
jälkeen on juhlalounas, jonka yhtey-
dessä vietetään Juuan tiistaiseuran 
60-vuotisjuhlaa.
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Jumalanpalvelukset 
    Nurmeksen seurakunnassa

la 11.6. klo 18 ehtoopalvelus
la 18.6. klo 10 liturgia
la 18.6. klo 18 ehtoopalvelus
ti 28.6. klo 14 moleben Bomban 
 tsasounassa
ti 28.6. klo 18 juhlavigilia
ke 29.9. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia
to 30.6. klo 18 akatistos Bomban tsa-
 sounassa, vieraana Angelos-kuoro
su 3.7. klo 9 ap ja liturgia

la 23.7. klo 18 vigilia
su 24.7. klo 10 liturgia
la 30.7. klo 18 ehtoopalvelus Bomban 
 tsasounassa
su 31.7. klo 9 liturgia, Oulun metropo-
 liitta Panteleimon
su 7.8. klo 9 ap ja liturgia
su 14.8. klo 17 ehtoopalvelus Bomban 
 tsasounassa
ma 15.8. klo 9.30 vedenpyhitys ja 
 liturgia Vastimon tsasounassa
la 20.8. klo 18 ehtoopalvelus
pe 26.8. klo 17.30 ehtoopalvelus, 
 ”Kristityt yhdessä” – tapahtuma
la 27.8. klo 18 ehtoopalvelus
la 3.9. klo 18 ehtoopalvelus
su 4.9. klo 9 ap ja liturgia

Juuka
ma 13.6. klo 9 liturgia, Pyhän Hengen 
 päivä
su 19.6. klo 9 ap ja liturgia
su 17.7. klo 10 liturgia Pyötikön tsasou-
 nassa
ti 19.7. klo 18 juhlavigilia
ke 20.7. klo 9.30 vedenpyhitys ja 
 liturgia, praasniekka, piispa Arseni
pe 5.8. klo 18 vedenpyhitys Vuokon 
 tsasounassa
la 6.8. klo 9 ap ja liturgia Vuokon tsasou-
 nassa, praasniekka
ti 9.8. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia 
 Paalasmaan tsasounassa
su 14.8. klo 9 ap ja liturgia

Valtimo
ke 1.6. klo 9 liturgia, Pääsiäiskauden 
 päätösjuhla
la 11.6. klo 18 juhlavigilia

Sunnuntaisin liturgiaa edeltää pääsään-
töisesti aamupalvelus (ap), joka alkaa 
klo 9.00. Mikäli haluaa tulla pelkästään 
liturgiaan, niin silloin kirkkoon kannat-
taa saapua noin 9.45.

Nurmes
ke 1.6. klo 18 vigilia
la 4.6. klo 18 ehtoopalvelus
su 5.6. klo 9 ap ja liturgia

su 12.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja 
 liturgia, Helluntai, praasniekka
to 23.6. klo 18 juhlavigilia Rasimäen  
 tsasounassa
pe 24.6. klo 9.30 vedenpyhitys 
 ja liturgia Rasimäen tsasounassa, 
 praasniekka
su 26.6. klo 9 ap ja liturgia
la 9.7. klo 18 vigilia
su 10.7. klo 10 liturgia
ma  15.7. klo 18  ehtoopalvelus  Ra-
    simäen  tsasounassa. 
su 21.8. klo 9 ap ja liturgia
ke 10.8. klo 18 akatistos  
su 21.8. klo 9 ap ja liturgia
ma 29.8. klo 10 liturgia Rasimäen 
 tsasounassa, ”Kuiva-Iivana”

Rautavaara
su 28.8. klo 10 liturgia

Bomban tsasouna 
on avoinna 

22.6. – 14.8. 
klo 11.00-13.30 
ja 14.00-17.30.

Tsasounassa toimitetaan eh-
toopalvelukset keskiviikkoisin 
ja perjantaisin klo 17.00.

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

 ehtoopalvelus (polvirukoukset)
La 18.06. klo 10.00 liturgia, kristinoppi-
 leirin päätös
La 30.07. klo 10.00 liturgia, kristinoppi-  
 leirin päätös
La 03.09. klo 9.00 liturgia (slaavinkieli-
 nen)
La 24.09. klo 18.00 vigilia (suomi-slaavi)
Su 25.09. klo 10.00 liturgia (suomi-slaavi)
La 08.10. klo 9.00 liturgia (slaavinkieli-
 nen)

Kontiolahden kirkko
Ke 01.06. klo 18.00 vigilia, Herran taivaa-
 seen astumisen aatto
To 02.06. klo 10.00 pieni vedenpyhitys 
 ja liturgia, Herran taivaaseen astuminen, 
 helatorstai, temppelijuhla, palveluksen 
 jälkeen ateria ja juhla Kontiolahden 
 ev.lut. salilla
Su 14.08. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia
Su 18.09. klo 9.00 aamupalvelus ja litur- 
 gia

Hautausmaan tsasouna
Pe 10.06. klo 18.00 parastasis
La 11.06. klo 9.00 liturgia ja litania, sielu-
 jen lauantai, vainajien muistelupäivä
Ti 13.09. klo 18.00 vigilia, kunniallisen ja 
 eläväksitekevän ristin ylentämisen aatto
Ke 14.09. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja 
 liturgia, kunniallisen ja eläväksitekevän 
 ristin ylentäminen, temppelijuhla

Kiteen kirkko
La 11.06. klo 18.00 vigilia, helluntai
Su 12.06. klo 9.30 pieni vedenpyhitys 
 ja liturgia, helluntai, temppelijuhla; klo 
13.30 ehtoopalvelus ja helluntain polviru-
 koukset
Su 28.08. klo 9.55 liturgia (radiointi)

Sonkajanrannan kirkko
Pe 17.06. klo 10.00 rukouspalvelus
Su 14.08. klo 18.00 vigilia, Jumalansyn-
 nyttäjän Neitseen Marian kuolonuneen 
 nukkumisen aatto
Ma 15.08. klo 9.00 pieni vedenpyhitys 
 ja liturgia, Jumalansynnyttäjän Neitseen 
 Marian kuolonuneen nukkuminen, temp
 pelijuhla

Hoilolan kirkko
La 18.06. klo 18.00 ehtoopalvelus
Su 19.06. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia

Tohmajärven kappeli
Ke 29.06. klo 9.00 liturgia, apostolien Pie-
 tarin ja Paavalin päivä
Ma 29.08. klo 18.00 vigilia, pyhän Alek-
 santeri Syväriläisen päivän aatto
Ti 30.08. klo 9.00 pieni vedenpyhitys ja 
 liturgia, pyhän Aleksanteri Syväriläisen 
päivä, temppelijuhla
Su 25.09. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia

Honkavaaran tsasouna
To 23.06. klo 18.00 vigilia, Johannes Kas-
 tajan syntymän aatto, temppelijuhla
Pe 24.06. klo 9.30 pieni vedenpyhitys 
 ja liturgia, Johannes Kastajan syntymä, 

Joensuun 
pyhän Nikolaoksen kirkko
Säännölliset jumalanpalvelukset:
Lauantaisin klo 18.00 vigilia
Sunnuntaina klo 10.00 liturgia

To 02.06. klo 10.00 liturgia, Herran tai-
 vaaseen astuminen, helatorstai
To 09.06. klo 17.30 ehtoopalvelus
Pe 10.06. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 11.06. klo 18.00 vigilia, helluntain 
 aatto
Su 12.06. klo 10.00 liturgia ja helluntain 

To 23.06. klo 18.00 vigilia, Johannes Kas-

 juhannus, temppelin 10-vuotisjuhla
Su 28.08. klo 18.00 vigilia, Johannes Kas-
 tajan mestauksen aatto
Ma 29.08. klo 9.00 liturgia, Johannes Kas-
 tajan mestaus – kuiva Iivana
La 01.10. klo 9.00 liturgia, Jumalansyn-
 nyttäjän suojelus, pokrova

Enon tsasouna
Su 05.06. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia
Pe 05.08. klo 18.00 vigilia, Herran kirkas-
 tumisen aatto, temppelijuhla
La 06.08. klo 9.00 pieni vedenpyhitys ja 
 liturgia, Herran kirkastuminen, temppeli
 juhla
Su 04.09. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia
Su 02.10. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia

Tuupovaaran kappeli
Ke 06.07. klo 9.00 liturgia
To 21.07. klo 9.00 liturgia

Petravaaran tsasouna
Ke 20.07. klo 9.00 liturgia, profeetta Elia 
 Tisbeläinen

Heinävaaran tsasouna
Ma 15.08. klo 18.00 ehtoopalvelus, temp
 pelijuhlan aatto
Ti 16.08. klo 9.00 pieni vedenpyhitys ja 
 liturgia, temppelijuhla

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

 juhannus, temppelin 10-vuotisjuhla
Su 28.08. klo 18.00 vigilia, Johannes Kas-
 tajan mestauksen aatto
Ma 29.08. klo 9.00 liturgia, Johannes Kas-
 tajan mestaus – kuiva Iivana
La 01.10. klo 9.00 liturgia, Jumalansyn-
 nyttäjän suojelus, pokrova

Enon tsasouna
Su 05.06. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia
Pe 05.08. klo 18.00 vigilia, Herran kirkas-
 tumisen aatto, temppelijuhla
La 06.08. klo 9.00 pieni vedenpyhitys ja 
 liturgia, Herran kirkastuminen, temppeli
 juhla
Su 04.09. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia
Su 02.10. klo 9.00 aamupalvelus ja litur-
 gia

Tuupovaaran kappeli
Ke 06.07. klo 9.00 liturgia
To 21.07. klo 9.00 liturgia

Petravaaran tsasouna
Ke 20.07. klo 9.00 liturgia, profeetta Elia 
 Tisbeläinen

Heinävaaran tsasouna
Ma 15.08. klo 18.00 ehtoopalvelus, temp
 pelijuhlan aatto
Ti 16.08. klo 9.00 pieni vedenpyhitys ja 
 liturgia, temppelijuhla

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

Jumalanpalvelukset 
    Taipaleen seurakunnassa

Viinijärvi
Ke1.6. klo 18 Vigilia. Helatorstai
Su 19.6. klo 10 Liturgia. Kristinoppikou-
 lun päätös
La 25.6. klo 18 Vigilia. Piispa Arseni 
 toimittaa
Su 26.6. klo 10 Liturgia + ristisaatto + 
 ved.pyhitys. Praasniekka. Piispa Arseni 
 toimittaa
La 9.7. klo 18 Vigilia
Su 7.8. klo 10 Liturgia
Ma 15.8. klo 9 Liturgia. Neitsyt Marian 
 kuolonuneen nukkuminen
La 3.9. klo 18 Vigilia

Liperi
To 2.6. klo 9 Liturgia. Helatorstai
Su 17.7. klo 10 Liturgia
La 23.7. klo 18 Vigilia
La 6.8. klo 9 Liturgia. Kristuksen kirkas-
 tus
La 20.8. klo 18 Vigilia
Su 4.9. klo 10 Liturgia

Outokumpu
La 28.5. klo 18 Vigilia
Su 5.6. klo 10 Liturgia
Su 12.6. klo 18 Ehtoopalvelus + polviru-
koukset + ved.pyhitys. Praasniekka
Ma 13.6. klo 9 Liturgia + praasniekka
Su 3.7. klo 10 Liturgia
Su 24.7. klo 10 Liturgia
Pe 5.8. klo 18 Vigilia. Kristuksen kirkas-
 tus
Su 21.8. klo 10 Liturgia

Profeetta Elian kirkko
La 11.6. klo 17 Vigilia
Su 12.6. klo 9 Liturgia (Helluntai)
Su 12.6. klo 17 Ehtoopalvelus (Helluntain 
 polvirukoukset)
Su 19.6. klo 10 Liturgia
La 9.7. klo 9 Liturgia
Ti 19.7. klo 17 Vigilia
Ke 20.7. klo 9 Liturgia (Praasniekka)
Ke 10.8. klo 9 Kiitosakatistos
La 20.8. klo 17 Suuri ehtoopalvelus
Su 21.8. klo 9 Liturgia
La 27.8. klo 17 Suuri ehtoopalvelus
Su 28.8. klo 9 Liturgia
La 3.9. klo 17 Vigilia
Su 4.9. klo 10 Liturgia
Ke 7.9. klo 17 Vigilia
To 8.9. klo 9 Liturgia (Neitseen Marian 
 syntymä)

Kirkkopuiston tšasouna
Ke 29.6. klo 9 Liturgia (Pietari ja Paavali)
La 2.7. klo 17 Suuri ehtoopalvelus
Su 3.7. klo 9 Liturgia
Ke 6.7. klo 17 Kiitosakatistos
La 16.7. klo 17 Suuri ehtoopalvelus
Su 17.7. klo 9 Liturgia
La 23.7. klo 17 Suuri ehtoopalvelus
Su 24.7. klo 9 Liturgia

Ke 29.6. klo 9 Liturgia (Pietari ja Paavali)

Ke 27.7. klo 17 Kiitosakatistos
Pe 5.8. klo 17 Suuri ehtoopalvelus
La 6.8. klo 9 Liturgia (Praasniekka)
Ke 31.8. klo 17 Kiitosakatistos

Viekijärven tšasouna
La 2.7. klo 17 Suuri ehtoopalvelus
Su 3.7. klo 9 Liturgia

Vuonisjärven tšasouna
Ke 29.6. klo 17 Kiitosakatistos
La 13.8. klo 17 Suuri ehtoopalvelus
Su 14.8. klo 9 Liturgia (Praasniekka)

Lontsinniemen tšasouna
La 9.7. klo 17 Akatistos
Su 10.7. klo 9 Liturgia (Praasniekka)
Pe 12.8. klo 17 Kiitosakatistos

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

SEURAKUNNAN VIRASTO 
AUKI KESKIVIIKKOISIN KLO 10-14

Polvijärvi
Su 29.5. klo 10 Liturgia
To 23.6. klo 18 Vigilia. Praasniekka
Pe 24.6. klo 9 Liturgia + vedenpyhitys. 
 Praasniekka
La 16.7. klo 18 Vigilia
Su 31.7. klo 10 Liturgia
La 14.8. klo 18 Vigilia
Su 28.8. klo 10 Liturgia

Sotkuma
Su 12.6. klo 10 Liturgia. Helluntai
Su 10.7. klo 10 Liturgia
Ti 19.7. klo 18 Vigilia.
Ke 20.7. klo 9 Liturgia + ristisaatto + 
vedenpyhitys. Praasniekka
La 30.7. klo 18 Vigilia
Su 14.8. klo 10 Liturgia
La 27.8. klo 18 Vigilia

Säynelampi
La 11.6. klo 18 Vigilia
To 16.6. klo 18 Ehtoopalvelus ja kriparin 
 nuotioilta
La 18.6. klo 18 Vigilia
Pe 8.7. klo 9 Liturgia
Ke 31.8. klo 18 Vedenpyhitys. Kirkkovuo-
 den alku

Jyri, hiljentymispaikka
Ke 6.7. klo 18 Akatistos
Ke 13.7. klo 18 Akatistos
Ke 20.7. klo 18 Akatistos
Ke 27.7. klo 18 Akatistos
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Jumalanpalvelukset 
    Ilomantsin seurakunnassa

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

 10.00 liturgia, litania
 lounas (vapaaehtoinen maksu) ja päi-
 väjuhla Taistelijan Talolla

Huhuksen tsasouna 
pe  15.7 klo 17.00 ehtoopalvelus 
pe 12.8 klo 17.00 ehtoopalvelus

Mutalahden tsasouna
pe 10.6   klo 17.00 ehtoopalvelus
la 30.7    klo 9.00 liturgia
to 25.8    klo 8.00 liturgia

Praasniekka, 50 v juhla 
 Arkkipiispa Leo toimittaa jumalan-
 palveluksia
ke 7.9. klo 18.00 ehtoopalvelus 
to 8.9 8.30 aamupalvelus, vedenpyhitys 
 ja liturgia. Palveluksien jälkeen juhla-
 ateria Mutalahden kylätalolla ja päivä
 juhla

Sonkajan tsasouna
ma 13.6  Pyhän Hengen päivä
 klo 9.00 liturgia 
ti 19.7     klo 9.00 aamupalvelus (risti-
 saatto Sonkaja-Ilomantsi)
la 23.7  klo 9.00 liturgia Perhepäivä 
 Sonkajan tsasounan ympäristössä

Praasniekka 
ti 13.9 18.00 suuri ehtoopalvelus
ke 14.9 8.30 aamupalvelus, vedenpyhi-
 tys ja liturgia, lounas tsasounalla 

Parppeinvaaran tsasouna
su 19.6 Kaikkien pyhien sunnuntai 
 klo 9.00  aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia, kirkkokahvit kir-
 kossa

Iljan praasniekka
ti 19.7 18.00 suuri ehtoopalvelus
  19.00 tsuajuilta kirkon pihalla 
ke 20.7 9.00 liturgia
 11.00 ristisaatto, pieni vedenpyhitys 
 ja muistopalvelus Kokonniemessä
 12.00 ruokailu
  13.00 päiväjuhla kirkon pihalla
 17.00 35- vuotta ystävyys, Turun Mar-
 tin seurakuntalaisten yhteinen illanviet-
 to Veitsisyrjässä
 
6.8 Kristuksen kirkastumisen juhla,
 osallistumme Saarivaaran praasniek-
 kaan. 
15.8 Jumalansynnyttäjän Neitseen 
 Marian kuolonuneen nukkuminen,
 osallistumme Sonkajarannan praas-
 niekkaan aaton ja juhlapäivän palve-
 luksiin
ma 15.8 klo 18.00 Elian kirkossa, Juma-
 lansynnyttäjän hautakuvapalvelus 

Hattuvaaran tsasouna
pe 3.6   klo 17.00 ehtoopalvelus
pe 8.7   klo 19.00 ehtoopalvelus
la 13.8  klo 9.00 Liturgia

Petrun Praasniekka
ti 28.6     klo 18.00 ehtoopalvelus
 tsuajuilta Taistelijan Talolla (vapaaeh-
 toinen maksu)
ke 29.6   klo 8.30 aamupalvelus, veden-
 pyhitys

 klo 12.00 ristisaatto Parppeinvaaran tsa-
 sounalle jossa toimitetaan ehtoopalvelus 
 n. klo 13.00 ehtoopalvelus tsasounalla
 n. 13.30 kahvit 

ke 20.7 15.00 hetkipalvelus
pe  22.7 klo 16.00 ehtoopalvelus
pe  29.7 klo 16.00 ehtoopalvelus

Möhkö
la 16.7 klo 10.00 liturgia Ruajetuvalla

Seurakuntatalolla
joka keskiviikko klo 8.30 aamupalvelus, 
paitsi 22.6, 29.6, 6.7, 20.7, 3.8, 10.8.

 

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

Ehtoopalvelus Elian kirkossa klo 18.00
8.6, 29.6, 31.8
Akatistos Elian kirkossa klo 18.00
13.7, 27.7

su 12.6  Helluntai
 klo 9.00 aamupalvelus 
 klo 10.00 liturgia 
 klo 11.30 suuri ehtoopalvelus

su 19.6 Kaikkien pyhien sunnuntai 
 klo  9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia, kirkkokahvit kirkossa
 klo 12.00 ristisaatto Parppeinvaaran 
 tsasounalle jossa toimitetaan ehtoo-
 palvelus. 
  
su 10.7 Kristinoppikoulun päätösjuhla
 klo 10.00 liturgia
  - palveluksen jälkeen todistusten jako

Iljan ristisaatto
17.7   klo 9.00 Kovero – Sonkajaranta   
 klo 18.00 ehtoopalvelus
 18.7 klo 9.00 aamupalvelus ja liturgia 
 Sonkajaranta – Sonkaja klo 19.00 
 ehtoopalvelus
19.7   klo 9.00 aamupalvelus Sonkaja 
 - Elian kirkkoon  
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Taipale

Ilomantsi

Neitsyt Marian syntymäjuhlana, palve-
lukset toimittaa KP arkkipiispa Leo.

Juhlan aattona 7.9. klo 18.00 suuri 
ehtoopalvelus.

Juhlapäivänä 8.9. klo 8.30 aamupal-
velus, vedenpyhitys ja liturgia

Vuonna 1931 Suistamolla syntynyt Isä 
Veikko Lintu nukkui kuolonuneen Ilo-
mantsissa palmusunnuntaina 17.4. 

Veikko Lintu valmistui vuoden 1951 kanttorikurssilta. Hä-
net valittiin Ilomantsin kanttoriksi syksyllä 1954 ja tästä työs-
tä hän jäi eläkkeelle vuoden 1990 lopussa. Hän palveli kant-
torina seurakuntaa yli 36 vuotta. Vuonna 1992 Veikko Lintu 
vihittiin diakoniksi ja seuraavana vuonna papiksi. Isä Veikko 
hoiti 1990-luvulla niin kanttorin kuin papinkin sijaisuuksia. 
Isä Veikko muistetaan pitkäaikaisena ja työhönsä sitoutunee-
na seurakunnan palvelijana. 

Mutalahden rukoushuoneen 
50-vuotisjuhlaa 
vietetään syksyllä 

Liturgian jälkeen ateria ja juhlatilai-
suus Mutalahden kylätalolla

Mahdolliset muistamiset rukoushuo-
neen kattokruunun hankintaa varten:

Ilomantsin osuuspankki 507205-
1120 . Viesti: mutalahden 50v.

Ylämyllyn tiistaiseu-
ran seniorikerho vieraili 
11.5.2011 Ortodoksisessa 
Kulttuurikeskuksessa Joen-
suussa. 

Meitä opasti asiantuntevasti Kari Ki-
manen. Ensin saimme tutustua kulttuuri-
keskuksen aarteeseen eli Sotkuman tsa-
sounan ikonostaasiin. Tämä ikonostaasi 
on hyvin harvinainen, koska se on maa-
lattu silkille. Alun perin ikonostaasi on 
teetetty armeijan kirkon käyttöön ja ollut 

käytössä Venäjällä. Sieltä se on kulkeutu-
nut Sotkumaan, jossa sitä käytettiin vuo-
teen 1956 saakka. Silloin se poistettiin ja 
silkki-ikonit pantiin rullalle. Kun rullat 
löydettiin ne kulkeutuivat eri museoiden 
kautta Valamoon, jossa ne konservoitiin 
2000-luvulla. Nyt upeasti kunnostettu 
ikonostaasi on koristanut kulttuurikes-
kuksen isoa salia jo kaksi vuotta.

Samassa tilassa on talon pääikoni, 
joka on Tihvinäläisen Jumalanäidin iko-
ni. Jo tässä vaiheessa tiesin, että tämä 
”reissu” ei ollut tehty turhaan!

Alakerrassa tutustuttiin vuodenkier-
ron mukaan esille laitettuihin ikoneihin 
ja hiippakunnittain esille laitettuihin py-
häkköjen maalauksiin.

Kierroksen päätteeksi söimme koti-
lounaan ja sen jälkeen suuntasimme au-
tojen keulat taas maaseudulle.

Kiinnostavia 
retkikohteita löytyy 
lähietäisyydeltäkin

Totesimme kaikki, että lähinähtävyydet 
jäävät usein katsomatta. Tämän päivän 
retkeen olimme kaikki tyytyväisiä.

Kristina Lipitsäinen

YLÄMYLLYN 
SENIORIKERHO VIERAILULLA 

ORTODOKSISESSA 
KULTTUURIKESKUKSESSA

Perhepäivä 
Sonkajassa 
lauantaina 23.7.

Tulkaa isovanhemmat, vanhemmat 
ja kummit Sonkajan tsasounaan ja 
tuokaa lapset mukananne! 

Ohjelma alkaa liturgialla klo 9.00, 
jonka jälkeen ruokailu ja puuhapäivä 
Tuomisten pihalla. Päivä päättyy klo 
15.00 mennessä. Tervetuloa!

Isä Veikko 
siunattiin

haudanlepoon
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Ortodoksinen Kulttuurikes-
kus kauppakadulla Joen-
suussa toimii myös kesällä. 
Tämän vuoden päänäytte-
lynä yläsalissa on näytteil-
lä pohjoiskarjalaista iko-
nimaalausta. Näyttelyssä 
on lähes sata ikonia par-
hailta oman maakunnan 
ikonimaalareilta. Näyt-
tely avataan helatorstai-
na 2. kesäkuuta klo 14.00. 
Näyttelyn avauksen suo-
rittaa piispa Arseni, jonka 
jälkeen ikonimaalareitten 
edustajat esittävät näytte-
lyn tarkemmin. 

Pysyvinä näyttelyinä Kulttuurikeskukses-
sa jatkavat edelleen graafikko Pentti Ok-
sasen toteuttamat teokset kaikista Suomen 
ortodoksisista kirkoista. Kulttuurikeskuk-
sessa on esillä kaikki Suomen ortodoksiset 

kirkot ja sen lisäksi näyttelyssä on mukana 
kolme yksityisomistuksessa olevaa pyhäk-
köä, joiden joukossa on arkkipiispa Leon 
omistama tsasouna. Tämä näyttely kirkois-
ta on Kulttuurikeskuksen alasalissa.

Kulttuurikeskuksen pohjakerrokses-
sa omassa salissaan on esitetty ortodoksi-
nen kirkkovuosi havainnollisesti erilaisten 
ikoneitten avulla. Näyttelysalin keskirivis-
sä on ikoneita, jotka ovat tärkeitä kaikille 
ortodokseille ympäri maailman. Sen ala-
puolella on ikoneita, jotka ovat tärkeitä ja 
merkityksellisiä erityisesti Karjalan ja Poh-
jois-Venäjän ortodokseille.

Keskirivin yläpuolella on pyhiä, jotka 
ovat tärkeitä muille ortodoksisille paikal-
liskirkoille ja niiden asukkaille. Salin kes-
kellä on ikoneita juhlista, jotka vaihtavat 
paikkaa pääsiäisen siirtymisen myötä. Sa-
massa telineessä on myös selostukset orto-
doksisesta kirkkovuodesta neljällä eri kie-
lellä.

Yläsalin aarteet

Keskuksen yläsalissa on esillä venäläinen 
matkaikonostaasi, joka on maalattu Pieta-
rissa vuonna 1740. Kokonaisuuden omistaa 
edelleen Taipaleen ortodoksinen seurakun-

ta ja se on kunnostettu Valamon konser-
vointilaitoksessa vuosina 2007-2009.

Yläsalin kätketty aarre on liperiläisten 
Marjatta ja Paavo Joensalon tiffany-tek-
niikalla toteuttama lasiteossarja Bysantis-
ta Pohjolaan. Teoksessa on kuvattuna kah-
deksan kirkkoa alkaen Konstantinopolin 
Hagia Sofiasta päätyen Heinäveden Uu-
den-Valamon luostariin. Tämä teossarja on 
pakko käydä katsomassa aina varta vasten, 
koska se ei hevillä satu vierailijan silmään 
sattumalta.

Yläaulassa on myös Kulttuurikeskuk-
sen pääikoni, tihvinäläinen Jumalanäiti, 
joka on myös 1700-luvulta Venäjältä. Iko-
nin edessä on tuohusteline, johon kävijät 
voivat sytyttää oman tuohuksensa pala-
maan. 

Pääikonin vieressä on Kulttuurikeskuk-
sen pienimuotoinen näyttely ortodoksisis-
ta sakraaliesineistä, jotka liittyvät kaikki 
tavallisten ihmisten tavalliseen uskonnon-
harjoittamiseen. Esillä on mm. kaikkea 
mahdollista vihkikruunuista kuolinnau-
haan ja ehtoollisvälineistä erilaisiin suit-
sukkeisiin. 

Tämän kokonaisuuden kruunaa patri-
arkka Bartholomeoksen lahjoittama hopea-
lautanen ja hänen kirjoituksensa kulttuuri-
keskuksen vieraskirjaan.

Perhejuhlien 
paikka

Kulttuurikeskus tarjoaa erinomaiset puit-
teet järjestää erilaisia perhejuhlia. Merk-
kipäiväjuhlat, muistotilaisuudet, häät ja 
muut tilaisuudet soveltuvat erittäin hyvin 
Kulttuurikeskuksessa toteutettaviksi. Ylä-
saliin mahtuu parhaimmillaan sata henkeä 
ja myös alasali soveltuu hyvin erikokoisien 
perhejuhlien tapahtumapaikaksi. Kulttuu-
rikeskuksessa toimii myös ravintola Elias, 
joka tarjoaa lounasmahdollisuuden arki-
päivisin klo 11.30-14.00. 

Kulttuurikeskuksessa on 
vuokrattavissa 
kaksi pientä toimistohuonetta, 
jotka soveltuvat hyvin moneen 

erilaiseen käyttöön. 
Tiedustelut Yrjö Piiroinen, 

puh. 0400 543 328.

Kulttuuri-
keskuksen
kesä
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Lieksa

Kesäkuukausinakin Lieksan ortodoksi-
nen seurakunta palvelee ja kutsuu mukaan 
toimintaansa. Jumalanpalveluksia toimite-
taan ja paljon muutakin tapahtuu.

Ortodoksisen seurakunnan toiminnas-
ta ilmoitetaan torstaisin Lieksan lehdes-
sä. Erinomainen tapa seurata ajankohtaisia 
seurakunnassa ovat Internet-sivut. Siel-
lä on muun muassa paljon kuvia ja tietoa 
seurakunnan toiminnasta ja ortodoksisesta 
uskosta. Seurakunnan nettisivut ovat osoit-
teessa: www.lieksanortodoksit.palvelee.fi

Seurakunnan työntekijöiden loma-ajat: 
Kirkkoherra pastori Lars Ahlbäck isyys-
vapaalla 3.-23.6. ja vuosilomalla 15.-30.8. 

Kanttori Paula Löfgren vuosilomalla 11.7.-
4.8. 

Praasniekkoja – pyhäkköjuhlia – on ke-
säkuukausina useita. Praasniekka-kesä al-
kaa Viensuun Lontsinniemessä 9.-10.7. 
Konevitsan Jumalansynnyttäjän Neitseen 
Marian ikonin juhlapäivänä. Profeetta Eli-
an kirkon praasniekkaa vietetään 19.-20.7. 
profeetta Elian juhlapäivänä. Kirkkopuis-
ton tsasounan praasniekka on 5.-6.8. Kris-
tuksen kirkastumisen juhlana. Vuonisjärven 
tsasounan praasniekka on poikkeukselli-
sesti jo 13.-14.8. Juhlina on jumalanpalve-
luksien lisäksi ohjelmaa ja tarjoilua. Terve-
tuloa mukaan!

Jumalanpalvelusohjelmassa ilmoite-
taan palvelusten ajankohdat. Huomioita-
vaa! Jumalanpalvelusten alkamiskellonai-
kaa on aikaistettu. Iltajumalanpalvelukset 
alkavat jo klo 17. Liturgiat ja muut aamul-
la toimitettavat jumalanpalvelukset alkavat 
klo 9 (muutamaa poikkeusta lukuun otta-
matta). Kesällä Lieksan kirkkopuiston tsa-
souna on erityisesti heinäkuussa vilkkaas-
sa käytössä.

Lähes kaikissa seurakunnan pyhäköissä 
toimitetaan kesällä Kiitosakatistos-palve-
lusta. Se tunnetaan myös Kunnia Jumalal-
le kaikesta –akatistoksena. Nimi akatistos 
on kreikkaa ja tarkoittaa ”ei istuen” Aka-
tistokset ovat siis seisten laulettuja ylis-
tysveisuja. Ne kestää noin puolisen tuntia. 
Kiitosakatistoksen on kirjoittanut ortodok-
sipiispa Trifon Turkestanov (1861-1934) 
vuonna 1929. Venäjän ortodoksinen kirk-
ko kärsi noina vuosikymmeninä ankaraa 
vainoa jumalattoman Neuvostoliiton toi-
mesta. Ortodoksipiispa Trifon halusi aka-
tistoksellaan mahdollisesti muistuttaa it-
selleen ja muillekin, että elämään kuuluu 
paljon enemmän kuin vain viisivuotissuun-
nitelmia, materialismia ja jumalattomuutta. 
Kiitosakatistos on kaunis ja liikuttava pal-
velus. Toivottavasti pääsette osallistumaan 
vaikka edes yhteen niistä.

Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita 
mukaan seurakunnan elämään!

Kuva Lieksan 
kirkosta kirk-
kaan viikon 
keskiviikolta. 
Koululaiset 
olivat kirkos-
sa Lieksassa 
ja diako-
ni Tuomas 
Kallonen 
vieraana (kes-
kellä). Rovasti 
Leevi Saatsi 
vasemmalla ja 
kirkkoherra 
Lars Ahlbäck 
oikealla.

Lauantaina 7.5.2011 oli Lieksan 
kirkkopuiston tsasounan talkoot. 
Siivousta, haravointia ja koko 
tsasounan tervaaminen. Katolla 
vasemmalla isä Lars.

Praasniekkoja ja paljon muuta Lieksassa
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NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET            

Lappiin vaeltamaan!

Tämän kesän lastenleirit pidetään hieman 
perinteistä poiketen, eli molemmat leirit 

pidetään yhtä aikaa. 
Leirien ajankohta on 20.-23.6.2011.

Kesän lastenleirit 
Sikrenvaarassa

Leirit pidetään Enossa Sikren-
vaarassa, ja leireille mahtuu mu-
kaan noin 20 lasta / leiri, joten ilmoit-
taudu heti! Leirien hinta on 30 euroa 
/ lapsi, sisaralennus 5 euroa.

Ohjelmaan kuuluu pelejä ja leik-
kejä, ulkoilua, uintia, saunomista, 

Lastenleiri 1 on tarkoitettu alle 
10 v. lapsille, ja lastenleiri 2 on 
puolestaan yli 10 v. lapsille. 

Ilmoittautumiset Joensuun or-
todoksisen seurakunnan nuori-
sotoimistoon viim. 7.6. mennes-
sä (puh. 013-2660017).

hyvää ruokaa, jumalanpalveluk-
sia ja paljon muutakin hauskaa!

Leireille ovat tervetulleita kaik-
ki lapset kotiseurakuntaan kat-
somatta, eli nyt kaikki joukolla 
mukaan!

Lapin vaellus 
23.-30.7.2011
Kesän 2011 vaelluskohteena tulee ole-
maan valintasi mukaan joko Lemmen-
joen kansallispuisto TAI vaihtoehtoisesti 
Saariselkä. Ajomatka Lemmenjoelle tu-
lee kulkemaan Saariselän kautta, joten 
jos Lemmenjoki ei kohteena kiinnosta, 

on mahdollista jäädä kyydistä pois Saa-
riselällä.

Tämän hetken tietojen mukaan muo-
dostetaan jälleen ainakin kaksi eritahtiin 
kulkevaa ryhmää, joten reissu sopii hy-
vin myös esim. lapsille. Lemmenjoki on 
se järjestävän tahon ns. pääkohde, joten 
nämä edellä mainitut ryhmät suuntaavat 
sinne Lemmenjoen alueelle. Jokainen on 
luonnollisesti vapaa liikkumaan halua-

maansa tahtiin ja suuntaan, kunhan on 
sitten lähtöaikana sovitussa paikassa.

Mukaan mahtuu 40 lähtijää, ja toi-
veissa on saada auto mahd. täyteen. Kiin-
nostuneet voivat ilmoittautua allekirjoit-
taneelle mielellään mahd. pian, koska 
puolet paikoista on jo kevään mittaan va-
rattu. Hienoa!

Nuorisotoimistolta saa tarvittaessa 
lainata kalustoa, täältä löytyy hyvälaa-
tuisia ja erikokoisia telttoja, rinkkoja ja 
trangioita. 

Matkan hinta on 100 €/hlö täysi-ikäi-
siltä, ja 75 €/hlö alle 18 -vuotiailta. Hin-
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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. 

Jokisunnuntaita voisi luonnehtia ekumeeniseksi pyhiin-
vaellussouduksi. Souturetki toteutetaan vanhan ajan kirkko-
matkatyyliin kirkkoveneillä. Matkaa taitetaan pitkin Pielisjo-
kea ja joelta käsin voi tutustua kenties entuudestaan tuttui-
hin maisemiin uudesta näkökulmasta. Souturetken reitti kul-
kee Joensuun Hasanniemestä Kuhasalon kautta Utraan ja ta-
kaisin  Hasanniemeen. Tämän pienen venepyhiinvaelluksen 
alkupuolella Kuhasalossa vietetään ortodoksista rukoushet-
keä ja Utrassa osallistutaan jumalanpalvelukseen Utran kir-
kossa.

Hengenravinnon lisäksi ennen paluumatkalle lähtöä on Utrassa tarjolla 
myös ruumiinravintoa kirkkokahvien muodossa. Tälle pienelle pyhiinvael-
lukselle osallistuminen ei edellytä aikaisempaa soutukokemusta, vaan jokai-
nen aiheesta kiinnostunut voi lähteä matkaan. 

Jokisunnuntain ohjelma 21.8.2011:
- klo 9.00 lähtö punaisilta venevajoilta Hasanniemestä Joensuun soutu- ja 
  melontakeskus, Länsiviitta 1
- klo 9.30 ortodoksinen rukoushetki Kuhasalon pyhiinvaellus ikonikatoksessa
- klo 10.00 venevaellus Kuhasalosta Utraan
- klo 12.00 jumalanpalvelus Utran kirkossa
- klo 13.15 kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen Utran puukoululla 
  (hinta 2,50 euroa)

Jokisunnuntaihin ilmoittautuminen Joensuun ortodoksiseen seurakuntaan (013 
266 000 / joensuu@ort.fi). keskiviikkoon 10.08.2011 mennessä.

Vuoden 2010 jokisoutuun osallistujia.

TERVETULOA 
JOKISUNNUNTAIN 

SOUTUPYHIINVAELLUKSEEN 
21.8.2011

Kerhot 
kesätauolle
Joensuun seurakunnan kerhot ovat jää-
neet kesätauolle, ja jatkuvat sitten taas 
ensi syksynä. Kiitos kaikille ohjaajille ja 
kerhoissa mukana olleille! Syksyn ker-
hotilanteen löydät nettisivuiltamme jäl-
leen loppukesästä.

taan sisältyy matkat Joensuusta Lem-
menjoen alueelle ja takaisin Joensuuhun, 
lisäksi jonkinlaista karttamateriaalia 
Lemmenjoen alueesta.

Jos tämä reissu kiinnostaa, ilmoit-
taudu pian, kuitenkin viimeistään 22.6. 
Pasille numeroon 050 5582528. Tämän 
jälkeen saat vielä kotiin kirjallisen info-
paketin matkaan liittyvistä asioista. 
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Taipale

Jyrin ekumeenisella 
hiljentymispaikalla 

Kirkkoniemessä 
toimitetaan 

kiitosakatistoksia 
heinäkuun jokaisena 
keskiviikkona klo 18. 

  
Äitienpäivänä 8.5.2011 pi-
dettiin liturgia Ylämyllyllä 
”Honkalammen katedraa-
lissa” eli entisessä Honka-
lammen koulussa.

Palvelukseen valmistaudutaan siirtämäl-
lä kirkko Viinijärveltä Ylämyllylle. On ih-
meellistä, miten liikuntasaliin saa sellaisen 
pyhän ja hartaan tunnelman, kun siihen ra-
kentaa vähäisistä sinne siirretyistä kalus-
teista ja esineistä ja paikalla olevista pöy-
distä kirkon. Papisto, kirkkokansa ja läsnä 
oleva Jumala tekee palveluksesta täydelli-
sen.

Ahkerat tiistaiseuralaiset puuhaavat 
keittiössä aamuvarhaisesta tarjoilua ja siir-
tävät ja kattavat pöytiä kirkkokahvia var-
ten.

Tämän äitienpäivän kruunasi nunna 
Kristodulin vierailu. Hän puhui aiheesta 
”Jumalanäiti meidän kaikkien äiti”. Hän 
kuvaili Jumalanäidin olemusta, viitaten 
pyhiin teksteihin. Hän on lempeä, auttavai-

Viron Obinitsan Kristuksen kirkastumisen 
kirkon praasniekoille lähtee bussi Ilomantsis-
ta ajaen Joensuun, Viinijärven ja tarvittaessa 
Outokummun kautta 17.8.2011. Paluu samaa 
reittiä 20.8.2011. 

Matkan hinta on 250 euroa ja se sisäl-
tää kuljetukset ( bussi ja laiva ), yöpymiset 
Võrun kaupungissa ( kolme yötä ), matkan-

Tapaamispaikka 
Ylämyllyllä

Syksystä 2011 alkaen Taipaleen Seu-
rakunta pitää keskiviikkoisin avoimien 
ovien kahvilaa entisessä Honkalammen 
koulussa, nuorisokahvilan tiloissa.

Liperin kunta mahdollisti tilan käy-
tön aamupäivisin järjestöille. Kotiseu-
tu-uutisissa kerrottiin asiasta huhtikuun 
alussa. Päästiin mukaan suunnitteluun 
ja nopeassa tahdissa tehtiin konkreettiset 
päätökset asiasta. Muut yhteistyökump-
panit ovat MLL Liperi, 4H, Baby Blues, 
ja Liperin kunnan perhekahvila.

Keskiviikkoisin kahvio on auki kai-
kille klo 9.00 – 13.00.alkaen 31.8.2011. 
Parittomina viikkoina seniorikerho ko-
koontuu tilaan klo 13.00 – 15.00. Kahvi-
lassa myydään kahvia, teetä ja virvokkei-
ta, suolaisia ja makeita leivonnaisia.

Ohjelma on suunnitteilla. Isä Paavo 
on lupautunut pitämään hartaushetken 
kerran kuussa. Aloituspäivänä on tilojen 
siunaus. Soppalounasta työttömille ja vä-
hävaraisille tullaan kokeilemaan. Orto-
doksiseen elämään liittyviä teematapah-
tumia tullaan järjestämään.

Tilan löytyminen on erittäin tärkeää. 
Nyt meillä on paikka, jossa voimme ta-
vata ja kuulla Ylämyllyn ortodoksien  ja 
muiden asukkaiden mielipiteitä ja toivo-
muksia. Toivottavasti moni löytää meille 
ja kahvilastamme tulee ”olohuone” Ylä-
myllyllä.

Toiminnan pyörittää Ylämyllyn Tiis-
taiseura. Vapaaehtoisia kaivataan vielä 
mukaan. Jos kiinnostuit soita Kristinalle, 
puh 050-4683680.

Kristina Lipitsäinen

nen, lohduttava, kuunteleva Jeesuksen apu-
lainen. Mutta hän on myös luja ja vahva. 
Hän on sotajoukkojen johtaja ja kenraali. 
Tämän Kristoduli kertoi levollisella, rau-
hallisella, mutta varmalla äänellään. Mi-
nulle tuli hänestä vahva tunne Jumalanäi-
din apulaisena.

Meille kerrottiin Jumalanäidin teoista. 
Useista todistetusti tapahtuneista ihmeistä. 
Meille kerrottiin, miten suomalaisessa kan-
sanrunoudessa on talteenotettu jo 1800-lu-
vulta käytettyjä ”loitsuja” eli rukouksia 
Jumalanäidille. Usein pyynnöt koskivat ta-
valliseen elämään kuuluvia murheita, ku-
ten ihmisen tai eläimen parantaminen. On 
lohdullista tietää, että Jumalanäiti viettää 
suurimman osan ajasta täällä maan päällä 
auttamassa ja tukemassa meitä epäileviä ja 
syntisiä ihmisiä.

Suurkiitos Jumalalle, joka antaa meille 
Jumalanäidin avun. Rukoilkaamme ja kiit-
täkäämme Jumalanäitiä!

Kristina Lipitsäinen

Nunna Kristoduli vieraana 
äitienpäivän liturgiassa

Praasniekkamatkalle Obinitsaan on vielä vapaita paikkoja!
johtajan palvelut, kaksi aamiaista ja yhden 
päivällisen. Kaupan päälle tulee vielä hui-
kea kokemus setukaisten suuresta juhlapäi-
västä! Matkan johtajana toimii Anna-Kaisa 
Miinalainen. Ilmoittautumiset 15.7. mennes-
sä Anna-Kaisalle puh.050-3419508 tai email.
anna.kaisa.miinalainen@gmail.com.
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”Kuka kurnuttaa kaislikossa?” 

Kouluikäisten leiri 
Säynelammella 5.-8.7.

– Luonto leiripaikan ympäristössä 
   (puut, kasvit, ötökät, linnut,…)
– Eläimet raamatussa ja ikoneissa 
   (raamattusuunnistus, ryhmätyö)
– Luonnossa selviytyminen (joka-
   miehen oikeudet, eräkävijän ker-
   tomukset)
– Päätösjuhla (leirin päätösjuhla; 
   perheet ym.)
– Hinta 40 euroa (seuraavat 
   sisarukset 35 euroa)

Taipaleen ortodoksinen seurakunta etsii 

kanslistia 
12.9.2011 alkaen. 

Työmäärä 3 x 5 h / vko maanantai-keskiviikko.
Tiedustelut ja yhteydenotot Taipaleen seurakuntaan.

Taipaleen seurakunnan nuorisotyötoi-
mikunta järjestää polkupyöräristisaaton 
13.8.2011.

Ohjelma
Klo 10 alkaen rukoushetkí Taipaleen 

pääkirkossa Viinijärvellä.
Pysähdys P. Nikolaoksen tsasounalla 

Käsämässä, mehut.

Pysähdys Sotkuman P. Eliaan rukous-
huoneella, välipalaa.

Matkan päätepiste Säynelammen lei-
rikeskuksessa jossa saunominen ja ruo-
kailu.

Ilmoittautumiset seurakunnan viras-
toon (013-641161 tai taipale@ort.fi) 8.8. 
mennessä.

Polkupyöräristisaatto elokuussa

Taipaleen lastenleirit kesällä 2011

Alle kouluikäisten leiri 
Vanhassa Pappilassa 

2.-3.7.
– Leikkejä ja yhdessä olemista
– Yöpyminen Pappilassa
– Hinta 20 euroa (seuraavat 
   sisarukset 15 euroa)

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Keskiviikkoon 22.6. mennessä kansliaan (auki ma-ke klo 9-12 
puh. (013) 641 161, email: taipale@ort.fi). Ilmoittautuessa: Ilmoittajan nimi, Lapsen nimi, Ko-
tiosoite, Huoltajan puhelinnumero, Mahdolliset allergiat, lääkitys ja erityisruokavalio.

Tuomaan tiistaina eli ”vainajien pääsiäisenä” liturgian jälkeen  Viinijärvellä haudoilla toimitettiin litanioita 
ja eräällä sukuhaudalla saatiin nauttia kirkkokahvitkin. Kuvat: Marjatta Ruotsalainen.

Praasniekat 
Taipaleen 

seurakunnan 
alueella 

kesällä 2011

Outokumpu 12.–13.6. 
Pyhän Hengen päivä
 12.6. klo 18 Ehtoopalvelus, 
 polvirukoukset ja vedenpyhitys
 13.6. klo 9 Liturgia ja ristisaat-
 to

Polvijärvi 23.–24.6. 
Johannes Kastajan syntymä
 23.6. klo 18 Vigilia
 24.6. klo 9 Liturgia ja veden-
 pyhitys

Viinijärvi 25.–26.6. 
Tihvinäläisen Jumalanäidin 
ikonin juhla
 25.6. klo 18 Vigilia
 26.6. klo 10 Liturgia, ristisaatto 
 ja vedenpyhitys

Sotkuma 19.–20.7. 
Pyhä Eliaan päivä
 19.7. klo 18 Vigilia
 20.7. klo 9 Liturgia, ristisaatto 
 ja vedenpyhitys

Viinijärven palvelukset toimittaa 
piispa Arseni. Mukana myös 
vieraita Obinitsan ystävyysseu-
rakunnasta.
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Joensuu

Ortodoksinen lahjakauppa

Ortodora
Joensuussa

Ortodoksisessa kul�uuri-
keskuksessa, Pohjoiskatu 6. 

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

Tarvitsetko 
tilapäistä avustajaa?

Joensuun ortodoksisessa seurakunnassa 
aloittaa kesäkuun alussa diakoniatyöhön 
palkattu avustaja. Hänen työsuhteensa 
on kahden kuukauden mittainen. Avusta-
jan tehtävänä on toimia apuna ja tukena 
mm. jumalanpalveluksissa, ulkoilussa, 
kauppa-asioilla, lääkärikäynneillä, Ke-
lan toimistossa jne. Mikäli sinulla itsellä-
si on, tai tiedät jonkun läheisesi, jolla on 
tarvetta kesän aikana avustajaan, ole yh-
teydessä diakoniatyöntekijä Eeva Timo-
seen, puh. 050 539 4932. 

Työtä ja rukousta 
Sikrenvaarassa 8.6.

Joensuun ortodoksisen seurakunnan dia-
koniatyö järjestää keskiviikkona 8.6.11 
Sikrenvaaran leirikeskuksessa tapahtu-
man Työtä ja rukousta. Tavoitteena on 
päivän aikana kunnostaa leirikeskus-
ta kesäkuntoon. Työtehtävät vaihtelevat 
polttopuiden tekemisestä verhojen om-
peluun.  Jokaiselle löytyy juuri sopivaa 
tekemistä! Kyytien ja ruokailun järjes-
tämiseksi ilmoittaudu 6.6.11 mennessä 
Joensuun ortodoksisen seurakunnan vi-
rastoon, puh. (013) 266 000. Lähtö kes-
kiviikkona klo 9:00 Pyhän Nikolaoksen 
kirkon edestä. Lisätietoja diakoniatyönte-
kijä Eeva Timonen, puh. 050 539 4932.

Diakoniatyö järjestää
Koulutuspäivän 

vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille 
Joensuussa

Joensuun ortodoksisen seurakunnan dia-
koniatyö järjestää seurakunnan vapaaeh-
toistyöstä kiinnostuneille koulutuspäivän 
”Rakkautena vaikuttava usko” lauantai-
na 27.8.11. Koulutus alkaa Joensuun or-
todoksisen seurakunnan seurakuntasalil-
la klo 9:00.  Ilmoittautumiset Joensuun 
ortodoksisen seurakunnan virastoon 
19.8.11 mennessä, puh. (013) 266 000. 

Ortodoksisen kirkkomusiikin kansain-
välinen yhdistys (ISOCM ry.) järjestää 
6.-12. kesäkuuta neljännen kansainväli-
sen konferenssinsa teemalla Unity and 
Variety in Orthodox Music: Theory and 
Practice. Konferenssin englanninkieli-
set luennot ovat kaikille avoimia. Paik-
kana on Itä-Suomen yliopiston auditorio 
AT100, teologian osasto (entinen teolo-
ginen tiedekunta). Konferenssin avajai-
set alkavat maanantaina 6.6. klo 10.

Konferenssissa on mukana n. 50 osal-
listujaa 19 eri maasta. Idän kirkon mu-
siikkiperinteet ovat monipuolisesti edus-
tettuina. Avajaispäivänä 6.6. kuullaan 
Joensuun luterilaisessa kirkossa pidet-
tävässä konsertissa mm. kansainvälisten 
vieraiden georgialaista ja bysanttilaista 
laulua klo 18 alkaen.

Konferenssin esitelmien lisäksi jär-
jestetään 7.-10.6. iltapäivisin yliopistolla 
myös georgialaisen laulun kurssi.  Se on 
avoin kaikille kiinnostuneille. Opettaja-
na on amerikkalainen tutkija John Gra-
ham georgialaisine avustajineen.

Kansainvälistä kirkkolaulua on kuul-
tavissa viikon aikana myös ehtoopalve-
luksissa: 7.6. klo 17.30 Johannes Teolo-
gin kirkossa ja 9.-10.6. klo 17.30 pyhän 

Nikolaoksen kirkossa. 
Konferenssivieraille järjestetään lau-

antaina 11.6. kiertoajelu Tuupovaaraan ja 
Ilomantsiin. Kirkkoihin ja nähtävyyksiin 
tutustumisen ohessa vieraat osallistuvat 
helluntain suureen ehtoopalvelukseen 
profeetta Elian kirkossa. Sunnuntaina 
12.6. konferenssivieraat osallistuvat hel-
luntain liturgiaan pyhän Nikolaoksen kir-
kossa Joensuussa.

Lisätietoja konferenssin ohjelmasta ja 
ISOCM ry:stä on tarjolla seuran nettisi-
vulla, www.isocm.com. Lisätietoja myös 
paikallisilta järjestäjiltä, Petri Nykänen 
(petri.nykanen@uef.fi) ja Maria Takala-
Roszczenko (takalam@gmail.com). 

Kansainvälinen 
ortodoksisen kirkkomusiikin 
konferenssi Joensuussa

Kuvassa vuoden 2007 musiikkikonferenssin kreikkalais-suomalais-
amerikkalainen konferenssikuoro.
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Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettu

Olkaa 
iäti 
muistetut

Herra, 
vihi heidät 
kunnialla
ja jaloudella

Taipale
Jolkkonen Reijo Sakari ja Niskanen 
Senja Elisa

   Joensuu
Kupiainen Ella Amanda, Kontiolahti
Timoskainen Niki Samuli, Joensuu
Gustafsson Max Alex Olavi, Joensuu
Judin Micael Patrick, Kontiolahti
Suikkanen Ronja Aurora, Joensuu

   Taipale
Ahonen Iina Emilia
Karttunen Laura Eeva Emilia
Palviainen Oona Maria
Vaarala Petro

Ilomantsi
Hilkka Maria Hiltunen
Veikko Lintu
Erkki Torssonen
    Joensuu
Hilkko Arvi, Joensuu
Kontkanen Johannes, Kontiolahti
Miinalainen Väinö, Joensuu
Stepanow Martta, Kitee
Kareinen Toivo Ensio, Joensuu
Suihko Onerva, Joensuu
Kultamaa Pentti, Joensuu

Lieksa
Liisa Simonen
Rauha Ryynänen

Nurmes
Ruutinen Ilmari
Murto Väinö
Repo Väinö
Härkönen Jorma
Karjalainen Esteri

   Taipale
Järvelä Lyydia
Kostian Jenny
Lehtonen Elsa
Rannela Martti
Venäläinen Erkki

TIEDOTE JOENSUUN 
ORTODOKSISELTA 
HAUTAUSMAALTA

Ruusubegoniasta haudanhoitosopimuk-
sen tehneille kokeillaan tänä kesänä uut-
ta begonilajiketta. Syy on ruusubegoni-
an tautiherkkyydessä, joka johtaa hau-
danhoitajien ylimääräiseen työllistymi-
seen ja liialliseen torjunta-aineiden käyt-
töön.  Seurakunta toivoo ymmärrystä ja 
lisätietoja voi kysyä hautausmaan hoita-
jilta.Hyvää ja lämmintä kesää kaikille.

Kukkonen Kirsti (050 5927065)
Kallio Helena

Anna lahja, jolla on ikuinen arvo.
Tule ostoksille 

FILOKALIAAN
Meiltä löydät kirjoja, levyjä, 

ikoneita ja muuta lahjatavaraa.
Suosittelemme kirjauutuutta, 

joka on ilmestynyt jo 11 kielellä:

Rakkauden haavoittama. 
Vanhus Porfyrios Kausokalivialaisen 

elämä ja opetukset

Ortodoksinen kirjakauppa
FILOKALIA

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

filokalia@elisanet.fi
www.filokalia.fi

Avoinna: 
ma-pe 10–17

KIITOS!
Lämmin kiitokseni Karjalan ja koko 
Suomen Arkkipiispa Leolle sekä Tai-
paleen ort. srk:lle minulle myönne-
tystä Pyhän Karitsan ritarikunnan 1. 

luokan ritarikunnan merkistä.

Riitta Miinalainen,
Viinijärvi  

Arjen kauneuden filosofia 19.-23.6.
Arki ja pyhyys eivät ole toistensa vastakoh-
tia vaan tiloja, joissa molemmat voivat toteu-
tua...
Laululeiri lapsille 20.-23.6.
Kaikki 7-12-vuotiaatlaulamisesta kiinnostu-
neet lapset, tulkaa laululeirille luostariin...
Uusi Valamo pyhiinvaelluskohteena 24.-
28.6.
Tule juhannukseksi Valamoon! ”Oikeaa” ju-
hannusta, Herran edelläkävijän ja kastajan 
Johanneksen syntymäjuhlaa ortodoksinen 
kirkko viettää kesäkuun 24. päivä...
Parisuhdeleiri: yhteinen matka 29.6.-3.7.
Anna aikaa parisuhteesi vaalimiselle, uusien 
ulottuvuuksien löytämiselle sekä jo olemas-
sa olevien hyvien asioiden jatkumiselle...
Kristinoppikoulu aikuisille 3.-10.7.
Aikuiskriparin aikana tutustutaan omaan 

kirkkoon ja uskoon yhdessä kokemalla ja te-
kemällä...
Luovat kädet 11.-15.7.
Askartelua ja puuhaa yli 7-vuotiaille lapsille 
sekä aikuisille...
Kulttuuri ja luovuus 25.-29.7.
Jokainen meistä lienee ainakin kerran itkenyt 
elokuvissa, liikuttunut musiikkikappaleesta 
tai yllättävän hyvästä romaanista. Mistä vai-
kutumme, kun vaikutumme taiteesta?...
Omakuva 1.-4.8.
Hahmota omakuvaasi ja tutustu itseesi kuva-
taiteen ja luovan kirjoittamisen kautta... 
Öljyväri- ja munatemperamaalaus 
14.-21.8.
Kirkkolaulua kaikille 26.-28.8.
Kurssilla harjoitellaan laulamaan yksiääni-
sesti ortodoksisten jumalanpalvelusten tuttu-
ja veisuja...

Lisätiedot: www.valamo.fi

Valamon 
kansanopiston 
kurssitarjontaa 

kesällä 2011
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Seurakuntaviesti toivottaa lukijoilleen
valoisaa praasniekkakesää!

Lähiseutujen praasniekkatiedot löydät 
tämän lehden sivulta 5.


