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Joensuun ortodoksinen seurakunta

Virasto avoinna: ma-pe klo 10 -14
Osoite:  Viinijärventie 7, 83400 Viinijärvi
Puh: (013) 641 161
Email: taipale@ort.fi
Kirkkoherra: Paavo Ratilainen, puh. (013) 641 755, 
matkapuh. 050 566 1700, Email: paavo.ratilainen@ort.fi
Toinen pappi: Pertti Ruotsalainen, puh. 0500 176 985
Email: pertti.ruotsalainen@opaasi.fi
Kanttori: Kaisu Potkonen, puh. 050-536 7424
Email: kaisu.potkonen@pp.inet.fi

Lieksan ortodoksinen seurakunta

Taipaleen ortodoksinen seurakunta

Asiaa seurakuntaan...

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta

Virasto avoinna: ma-pe klo 8-12 ja 13-15
Osoite: Kirkkokatu 32,  80100 Joensuu
Puh: (013) 266 000
Email: joensuu@ort.fi
Kirkkoherra: Kalevi Kokkonen, p. (013) 266 0011
Toinen pappi:  Iivo Suvanto, p. (013) 266 0012, 0500 671874
Email: iivo.suvanto@ort.fi
Diakoniatyöntekijä: Eeva Timonen, p. (013) 266 0014, 
 050 539 4932, Email: eeva.timonen@ort.fi
Nuorisotoimisto: Pasi Onatsu, p. (013) 266 0017, 
050 558 2528, Email: pasi.onatsu@ort.fi
Kanttorit: Juhani Matsi p. (013) 266 0015, 0500 962 700 Email: 
juhani.matsi@ort.fi, Marita Penttinen, p.  050 439 1883, Email: 
marita.penttinen@ort.fi  
Seurakuntamestari: p. 050 587 5066
Päiväkoti Pääsky: p. (013) 220 460 
Email: paivakoti.paasky@ort.fi
 

Virasto avoinna 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: Sofia Laukkanen, puh. 050 57 22 696
Internet: http://www.ort.fi/ ilomantsi

 

Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 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

Päätoimittajan 
kynästä

Avioliiton 
mysteerio

Avioliiton onnistuminen on todellinen mysteerio. Mitkään 
teoriat eivät tunnu selittävän sen onnistumista tai kariutumista. 
Onnellisen avioliiton edellytyksinä on pidetty säännöllistä toi-
meentuloa ja omaa ammattia, samankaltaista maailmankatso-
musta ja yhteisiä harrastuksia. Nämä edellykset on helppo kui-
tata tänäkin päivänä, mutta näistä poikkeavat elämänkohtalot 
ovat kuitenkin pitäneet aviopuolisot yhdessä. Miten selitämme 
kahden köyhääkin köyhemmän ihmisen avioliiton kestävyy-
den, tai kahden ökyrikkaan avioliiton kariutumisen. Uskolli-
suutta on aina pidetty kestävän avioliiton perustana, mutta mi-
ten selitämme sellaisen liiton kestävyyden, missä uskottomuus 
on jatkunut vuosia. Toisessa tapauksessa yksi syrjähyppy on ol-
lut liikaa. Selitystä vaille jää lukeneitten ja ”lukemattomien” ih-
misten avioliittojen onnistuminen tai niiden purkautuminen.

Avioerojen syyksi mainitaan emotionaalisen vuorovaiku-
tuksen puute, uskottomuus, taloudellinen ahdinko, sairaalloi-
nen mustasukkaisuus ja seksuaalinen häiriökäyttäytyminen eli 
vikaraiteelle eksyminen. Avioliittoja rasittaa masennus, sillä se 
estää seksuaalisen kanssakäymisen.

Pidän avioliiton onnistumisen tär-
keimpänä edellytyksenä vanhaa latina-
laista viisautta.”Kiiruhda hitaasti.” Tällä 
tarkoitan viisasta seurustelua, jonka aika-
na tutustun kumppaniin ja hänen perhee-
seensä hyvin. En muuta asumaan kump-
panin kanssa liian nopeasti enkä anna 
halpoja lupauksia hohtoisesta huomises-
ta. Varsinkin seksuaalinen kanssakäymi-
nen on syytä siirtää tuonnemmaksi, Suu-
telon syntiä voi harrastaa. 

Seurustelun alussa on syytä tehdä it-
selleen tärkeä kysymys:”Mihin minä 
aviopuolisoa tarvitsen.” Kysymys saattaa tuntua naurettaval-
ta, mutta sen tarkoituksena on saada ihminen ajattelemaan 
millaiseen elämänpiiriin tai yhteisöön minä tuon ihmisen kut-
sun. Täyttääkö hän odotukseni siinä elämän piirissä, jossa me 
elämme. Onko meillä yhteisiä ystäviä, vai juokseeko kumpi-
kin omalla tahollaan - Ortodoksinen kirkko opettaa, että avio-
liitto on tarkoitettu lasten synnyttämistä ja kasvattamista var-
ten. Tämä ajatus rajaa avioliiton ulkopuolelle sekä naisten että 
miesten keskinäiset parisuhteet. Kirkon opetus on tärkein las-
tensuojelullinen lähtökohta. Lapsi tarvitsee elämänsä malliksi 
sekä äidin että isän. Lasten tähden meidän on muututtava lap-
sista aikuisiksi, kasvettava vanhemmuuteen.

Koska elämä ei aina ole ihanteellista, eivätkä kirkon ope-
tukset toteudu perheessä, niin toivon, että aviopuolisot oppi-
sivat keskustelun jalon taidon, jonka avulla jo ennalta ehkäis-
täisiin ristiriidat. Keskustelun jalo taito on mielestäni selitys 
monen avioliiton onnistumiseen, mutta kullanarvoista on myös 
saada aviopuoliso, joka jaksaa kuunnella toisen puhetta.

                                                      Kalevi Kokkonen

”Keskustelun 
jalo taito on 
mielestäni seli-
tys monen avi-
oliiton onnistu-
miseen, mutta 
kullanarvoista 
on myös saa-
da aviopuoliso, 
joka jaksaa 
kuunnella toi-
sen puhetta.”

Virasto avoinna ti ja to klo 10 - 14
Osoite: Iljankatu 14, 81700 Lieksa
Puh: (013) 521302, Fax: (013) 318604
Email: lieksa@ort.fi Internet: http:/pokrova.tk
Virkatodistukset tilataan Kuopion ort. seurakunnan 
virastosta, puh. 0206100300 (virasto avoinna 
ma-pe klo 9-12)
Kirkkoherra: Kosti Heikkinen, puh. 041  453 7271
Email: kosti.heikkinen@ort.fi
Kanttori: Minna Bovellan – Järvinen, puh. 040 7400918
Email: minna.bovellan-jarvinen@ort.fi
Talonmies: Kauko Pussinen, puh. 040 541 4496
Email: kauko.pussinen@pp.inet.fi
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Kirkkoherran
kynästä

• Lehden osoite:  Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu. 
• Taitto: Jouni Postari / ILIAS Oy  • 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 • 36. vuosikerta. • ISSN 0357-5020 

• Vastaava päätoimittaja: Kalevi Kokkonen 
• Julkaisija: Joensuun ortodoksinen seurakunta

Suomessa 15 vuotta täyttävät nuoret käy-
vät, lähes kaikki, rippikoulun. Rippikou-
lu-nimitys on luterilaisen kirkon nimitys, 
joka on vakiintunut yleiseen kielenkäyttöön. 
Rippikoulu nimi juontaa juurensa siitä, että 
rippikoulun käyminen oli luterilaisessa kir-
kossa aiemmin ehtona ehtoolliselle eli ri-
pille pääsylle. Edelleen luterilaisella kirkol-
la rippikoulun käyminen on ehtona  esim. 
kummiksi pääsemiselle, kirkolliselle luotta-
mustoimelle, kirkolliselle avioliittoon vihki-
miselle. Ortodoksisella kirkolla nuo sidon-
naisuudet eivät ole olleet koskaan voimassa, 
ehtoolliselle on aina päässyt heti sen jälkeen 
kun on kastettu ja voideltu kirkonjäseneksi. 

Ortodoksisen kirkon ”rippikoulusta” käytetään nimitystä kris-
tinoppikoulu. Tuo nimitys kuvastaa hyvin sitä, miksi tuos-
sa koulussa ollaan: opettelemassa kristinoppia ja ortodoksista 
kristillistä elämäntapaa. Useimmiten nykyisin kripari eli kris-
tinoppikoulu käydään leirimuotoisena sinä vuonna kun nuori 
täyttää 15 vuotta. Leiri on hyvä siinä mielessä, että siinä nuoret 
saavat olla yhdessä ja opetella ortodoksista elämää.  Leirillä toi-
mitetaan päivittäiset rukoukset yhdessä joka päivä:  aamuharta-
us, ruuan siunaukset, ehtoopalvelukset iltahartaudet. Leiriläiset 
osallistuvat kaikkiin hartauksiin ja jumalanpalveluksiin myös 
toimijoina: alttariapulaisina, lukijoina, laulajina ja rukoilijoina.

Leirillä opetellaan kristinopin perusasioita

Leirillä käydään läpi oppitunneilla kristinopin perusasioita: kir-
kon historiaa, uskonoppia, jumalanpalvelusten sisältöä, eetti-
siä kysymyksiä ja raamattutietoa. Sakramentteja käydään läpi 
myös käytännössä esittäen mitä niissä tapahtuu. Leiriläiset 
osallistuvat kaikki katumuksen sakramenttiin kahdestaan toi-
mittavan papin kanssa. Monelle tuo katumuksen sakramentti 
on ensimmäinen kerta, muttei toivottavasti viimeinen. Nuorten 
kanssa sakramentin aikana keskustellessa kuulee hyvin vaka-
viakin asioita (varkaudet, abortit, pahoinpitelyt) ja huomaa sii-
hen osallistujien suuren tarpeen katumuksen sakramenttiin sekä 
keskusteluun aikuisen ihmisen kanssa. Monet nuoret ovat myös 
huolissaan vanhemmistaan. Katumuksen sakramentin opette-
lu voisi olla kyllä hyvin jo ennen kripariakin, sen ajankohtaa 
ei ole määritelty muuhun kuin siihen, että lapsi alkaa ymmär-
tää oikean ja väärän eron. Katumuksen sakramentin osallisuus 
parantaa varmasti mielemme herkkyyttä oikean ja väärän suh-
teen, mutta ennen kaikkea se yhdistää meitä Jumalan armoon ja 
antaa meille oikeaa iloa.

Koska leiri on mitaltaan viikosta kymmeneen päivään, sen 
aikana ehditään toimittaa useampikin liturgiapalvelus (=sellai-
nen ortodoksisen kirkon jumalanpalvelus, jossa osallistutaan 
ehtoolliseen). Niinpä leiriläiset eivät ole leirin päätöspäivänään 
pääsemässä ensimmäistä kertaa ehtoolliselle. Muutamia kerto-
ja innokkaat kummit ovat valokuvaamassa päätösliturgiassa ni-
menomaan ehtoollisen ottamista, joka kertoo lähinnä vain lute-
rilaisen perinteen tuntemisesta.

Ortodoksisen kirkon opetukseen ehtoollisen sakramentista 
kuuluu se, että siinä nautimme todellisen Kristuksen ruumiin ja 
veren. Ehtoolliselle valmistaudutaan paastolla. Aamulla ei nau-
tita mitään ruokaa ennen kirkkoon ja ehtoolliselle menoa (ellei 
ole kyse sairauden vaatimasta tarpeesta). Nuoret kestävät aivan 
hyvin paaston, vaikka se joskus huolestuneen, ei ortodoksisen 
äidin mielestä voi tuntua ”pikku mussukkani” kiusaamiselta. 
Kirkon tapoja on leirillä opeteltu ja niitä noudatetaan myös pää-
töspäivän liturgian kohdalla. Vanhempien ei tule tuoda leipäpa-
lasia tai syömistä leiriään päättävälle ennen liturgiaa.

Leiri päättyy useimmiten yhteiseen liturgiaa, jossa muuten 
ehtoolliselle saavat tulla kaikki ortodoksisen kirkon jäsenet. Li-
turgian jälkeen on usein kirkossa vielä yhteinen valokuvaus ja 
todistusten jako, jonka jälkeen leirin käyneet, oppiennätyksiä 
kaataneet, leirin iskurioppilaat, saavat lähteä kotiin juhlimaan 
vanhempien, kummien ja muiden sukulaisten kanssa ja kai-
hoamaan jo tulevan syksyn jatkokriparia. Leiriltä tullaan pois 
uusien kavereiden kanssa yhteen kasvaneina ja muuttuneina, 
toivottavasti hyvään suuntaan muuttuneina, kirkon nuorina ja 
kasvavina jäseninä.

Nuorissa on tulevaisuus, sanotaan. Tähän asti olen aina saa-
nut sanoa päätösliturgiassa, että tuo tulevaisuus näyttää ihan va-
loisalta. Nuoret ovat hyvin kehityskykyisiä ja oppivaisia. Seu-
rakunta haluaa olla osaltaan tukemassa myös kristinoppikoulun 
kautta tuota nuorten hyvää kehitystä.     

                                        isä Paavo Ratilainen

Rippikoulu, kripari vai 
kristinoppikoulu?
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Lähdettiin viettämään vanhaa pää-
siäistä Viroon. Matkalle osallistui 28 
henkeä, nuorin neljä kuukautta täyttävä 
Anastasia. Matka alkoi Ilomantsista seu-
rakuntatalolta torstaiyöllä. Yö vietettiin lin-
ja-autossa. Matkalla otettiin taipalelaiset 
kyytiin Viinijärveltä, ja niin matka jatkui 
kohti Helsinkiä. Vihdoin oltiin Helsingis-
sä, liian aikaiseen, mukava oli olla muuta-
ma tunti terminaalissa. Moni oli väsynyt 

matkan jälkeen, mutta virtaa riitti. Vih-
doin laiva saapui satamaan ja päästiin läh-
temään Tallinnaan, jossa odotti pitkä linja-
automatka. Võrussa oltiin iltapäivästä. Se 
ei ollut ihan sellainen kuin kuvittelimme. 
Vanha kaupunki, mutta ihan hieno. Talot 
tosi vanhoja ja jotkut myös vähän huono-
kuntoisia. Sää oli tosi hyvä, kesäinen, lin-
nut lauloivat ja kukat kukkivat. Majoitus 
ei ollut ihan niin hyvä, mutta kyllä muuta-

man yön pärjäsi hyvin. Ihmiset olivat tosi 
ystävällisiä Võrussa. Illalla tuli vierailija: 
metropoliitta Stefanos. Hän kertoi meille 
piispan tehtävistä kreikan kielellä, ja isä 
Jannis suomensi. Lauantaipäivänä saim-
me rentoutua ja levätä. Yhteistä ohjelmaa 
sinä päivänä oli vain vierailu Võrun papin 
isä Rafaelin ja Maria Hinrikuksen luokse, 
jossa vaihdoimme kuulumisia kahvipöy-
dän ääressä. Loppupäivä kului levätessä 
yökirkkoa varten, joka pidettiin Obinit-
sassa, Kristuksen kirkastumisen kirkossa. 
Kirkko oli vanha ja hieno, ja ihmisiä oli 
kokoontunut paljon. Nuoret osallistuivat 
jumalanpalvelukseen, osa ponomareina, 
osa kuorossa laulaen ja kirkonkelloja soit-
taen. Palveluksen jälkeen oli pieni napos-
teluhetki kirkossa, tarjolla oli leipää, lihaa, 
keksejä jne. Nukkumaan päästiin vasta 

Ilomantsin ja Taipaleen nuoria isä Ioannis Lampropouloksen joh-
dolla matkasi yhdessä isä Pertti Ruotsalaisen ja muutaman laula-
jan kanssa Kaakkois-Viron Obinitsaan, Setu-maalle, jossa suoma-
laiset ovat käyneet toimittamassa pääsiäisyöpalveluksen jo lähes 
kymmenenä vuotena. Nuoret keräsivät talven aikana matkarahoja 
järjestäen kirkkokahvituksia omissa seurakunnissaan. Viron Orto-
doksien Sõbrad ry. tuki myös matkaa merkittävästi.

Kristus on surnust ülestõusnud!
Vanhan pääsiäisen vietossa Virossa   
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myöhään aamuyöstä, ja edessä oli aikai-
nen herätys. Päiväjuhlaa vietettiin Obi-
nitsassa. Siellä oli erilaista ohjelmaa, ku-
ten setukaisten pelejä, näytelmiä, lauluja 
ja tansseja. Mieleen jäi parhaiten munan-
vierityskilpailu, joka oli mielenkiintoinen, 
mutta pitkä - ja aikaa liian vähän. Meillä 
oli jo kiire Tallinnaan, jossa oli tapaami-
nen metropoliitta Stefanoksen kanssa py-
hän Simeonin ja Hannan kirkossa. Kirk-
ko oli todella kaunis, remontoitu vuonna 
2005. Kirkosta käveltiin hotellille ja nuk-
kumaan oli miltei heti ruvettava, oli kerty-
nyt univelkaa. Hieman puolenpäivän jäl-
keen nousimme laivaan ja suuntasimme 
kohti Helsinkiä. Yli jääneet matkarahat 
keräsimme ja lähetimme Obinitsaan hy-
väntekeväisyyteen.

              Natalia Aellig

Isä Rafael jututtaa nuoria Võrun pappilassa. Võrun alueen 
toinen pappi isä Aleksander (oik.) tarjosi vieraille herkulli-
set pääsiäiskahvit. Kuva Jehki Potkonen.

Tallinnassa ko-
koonnuttiin yh-
teiskuvaan Tallin-
nan ja koko Eestin 
metropoliitta Ste-
fanoksen ympäril-
le pyhien Simeo-
nin ja Hannan 
kirkossa.Kuva 
JehkiPotkonen.

Isä Ioannis ja kirk-
kokansaa Obinitsan 
kirkossa ylösnou-
semusyönä. Kuva 
Sari Hiltunen.

Pääsiäispäivänä järjes-
tetään Obinitsan kyläl-
lä juhlat, joissa yhtenä 
numerona on setukais-
ten perinteinen pääsi-
äispeli: munanvieritys. 
Kuva Jehki Potkonen.
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Taipalelaista perinnettä tutuksi 
Honkalammella
Honkalammen koululla on jo vuosien ajan toimitettu pääsiäiskaudella liturgia.
Niin tehtiin tänäkin vuonna, jolloin seurakunnassa muistellaan sadanviidenkym-

menen vuoden takaisia tapahtumia: silloin taipalelaiset saivat luvan toimittaa juma-
lanpalveluksia suomen kielellä. Juhlavuoteen liittyvänä tapahtumana Honkalammen 
liturgian jälkeen Irke Petterberg kertoi vanhoista taipalelaisista tavoista kansanrunoi-
neen, hääitkuineen ja erityisesti pukeutumisineen.

 Irke Petterberghän on suunnitellut Taipaleen oman feresin, johon moni mukana 
olleista oli  aiheen kunniaksi sonnustautunutkin. Kuvat: Pentti Potkonen.

Joensuun ortodoksisen kirkkokuo-
ron vuosikokous pidettiin  27.2.2008. 
Kuoroa johtaa kanttori Marita Penttinen 
Johtokunnassa jatkavat puheenjohtajana 
Paula Parppei, varapuheenjohtajana Helvi 

Keinänen, sihteerinä Irma Pakarinen  ja 
rahastonhoitajana Eija Räsänen. Johto-
kunnan jäseniksi valittiin Anneli Olanto-
Lasaroff ja Leena Malvela ja nuotiston-
hoitajaksi Lidia Otsa. Kuoron emäntänä 

toimii Aino Salonen ja isäntänä Reijo 
Siromaa. Kuoro tekee 28.8. – 1.9. mat-
kan Novgorodiin.

Taipaleen seurakunnan 
nuorisotyötoimikunta

järjestää 

Polkupyörä-
ristisaaton 
9.8.2008 

Reitti: Säynelampi - Sotkuman 
tsasouna - Polvijärven kirkko 
- Säynelampi. Lähtö Säyne-

lammelta klo 12 ja paluu Säy-
nelammelle pyöräilyn 
jälkeen saunomaan.

Omat eväät. Ei osallistu-
mismaksua. Ilmoittaudu silti 

mukaan seurakunnan puheli-
meen 013 - 641 161 tai säh-
köpostiin taipale@ort.fi 4.8. 

JOENSUUN ORTODOKSISEN KIRKKOKUORON VUOSIKOKOUS

Lastenleiri 1
Vanhassa Pappilassa Viinijärvellä 

28.-29.6.2008.
Tarkoitettu 3-7 vuotiaille. Ohjel-

massa yhdessä puuhailua ja leik-
kejä kivojen ohjaajien kanssa ja 

opastusta ortodoksiseen elämään. 
Leiri alkaa 28.6. klo 10 ja päättyy 
sunnuntaina 29.6. klo 16. Mukaan 
leirille tarvitset: Makuupussin tai 

peitteen ja tyynyn, peseytymisveh-
keet, uikkarit, unilelun ja reipasta 
retkimieltä. Ilmoittautumiset kirk-
koherranviraston numeroon 013-
641 161 (10-14) tai sähköpostitse 
taipale@ort.fi  19.6. mennessä. 

Leirille ilmoittautuneille lähetetään 
osallistumiskortti, joka tuodaan sit-

ten täytettynä leirille tullessa.
Leirin hinta:  20 euroa ja seuraavat 

sisarukset 15 euroa.

Taipaleen seurakunnan  kesäleirit 2008
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Kanttorin
kynästä

 

Viime vuoden joulukuussa karis-
tin pääkaupunkiseudun pölyt jaloista-
ni jamuutin Lieksaan aloittaakseni työt 
kanttorin sijaisena. Ei ollut kaupunki-
laistytölle mikään kulttuurisokki lähteä 
Pohjois-Karjalaan, vaan sen sijaan paluu 
juurilleen - äitini nimittäin on syntyjään 
lieksalainen. Lieksa oli siis ennestään jo 
hyvin tuttu ja rakaskin paikka, jossa vie-
tin lapsuuden kesä- ja hiihtolomia mum-
mon ja muiden sukulaisten hoivissa. 
Myös nykyinen työpaikkani pyhän pro-
feetta Eliaan kirkko on aina ollut yksi ko-
tikirkoistani. Siellä aloitin kirkkolaulajan 
urani pikkutyttösenä tätini helmoissa.

Heti alusta alkaen olen tuntenut olo-
ni hyvin tervetulleeksi uuteen seurakun-
taan. Karjalainen vieraanvaraisuus on 
täällä käsin kosketeltavissa. Erityisen 
hyvin mieleeni jäi ensimmäinen työpäi-
väni, jolloin menin tervehtimään paikal-
lisen tiistaiseuran väkeä. Heillä oli me-
neillään piirakkatalkoot ja eikös vain 
uusi kanttori puolisoineen istutettu pöy-
dän ääreen nauttimaan tuoreesta kahvista 
ja vastapaistetuista piirakoista!

Työtahti täällä Lieksassa on hyvin 
erilaista mitä se oli Helsingissä, jos-
sa ehdin jo useamman vuoden ajan teh-
dä kanttorin töitä. Tässä täytyy toki ot-
taa huomioon kyseisten seurakuntien 
erilaiset mittasuhteet. Jossain vaiheessa 
elämääni luulin olevani todellinen kau-
punkilainen, joka nauttii ihmisvilinäs-
tä ja keskikaupungin sykkeestä bussi-
en ja raitiovaunujen keskellä, mutta nyt 
olen joutunut punnitsemaan näkemystä-
ni itsestäni. Elämä tuntuu nykyään pal-
jon kiireettömämmältä, kun ei tarvitse 
taistella kellon kanssa ehtiikö johonkin 
tiettyyn joukkoliikennevälineeseen ol-
lakseen tiettynä kellonaikana jossakin 
määrätyssä paikassa. Enpä osannut vielä 
jokin aika sitten kuvitella asuvani aivan 
kirkon vieressä eli työmatka ei ainakaan 
päätä huimaa.

Säännöllisten viikonloppujumalan-
palvelusten lisäksi Lieksassa toimitetaan 
säännöllisin väliajoin aamunavauksia eri 
kouluissa, hartauksia vanhainkodeissa ja 

palvelukeskuksissa sekä seurakuntalais-
ten pyynnöstä eri toimituksia kuten esim. 
panihidoja ja kiitosrukouspalveluksia. 
Kirkko siis on näkyvästi läsnä ihmisten 
jokapäiväisessä elämässä. Nämä edellä 
mainitut työtehtävät olen ottanut todel-
la hyvillä mielin vastaan. Ne ovat niitä 
tilaisuuksia, missä pääsee kohtaamaan 
ihmisiä heidän omassa elämässään. Hel-
singissä vastaavanlaisia toimituksia ei 
juuri ollut ja erilaisesta työtahdista ker-
too sekin, että siellä eivät pappi ja kantto-
ri lähes koskaan ehdi jäämään hautajais-
ten jälkeen muistotilaisuuteen, kun on 
riennettävä jo seuraavaan toimitukseen. 
Täällä papin ja kanttorin osallistuminen 
muistotilaisuuksiin on suurin piirtein it-
sestään selvyys.

Kuoron kanssa työskenteleminen 
on pienellä paikkakunnalla haasteel-
lista - mistä saada lisää laulajia? Kuo-
romme on pieni, mutta laulajat ovat in-
nostuneita ja sitoutuneita tehtäväänsä, 
mikä suuresti ilahduttaa kanttoria. Ko-
koonnumme kerran viikossa seurakun-
tasalille kuoroharjoituksiin ja harjoitte-
lemme lähinnä eri jumalanpalvelusten 
peruslauluja. Jumalanpalveluksissa olen 
ottanut tavaksi laulattaa jonkin verran 
myös kirkkokansaa. Siitä pidän kiinni, 
että kaikkien tulisi saada laulaa ainakin 
Uskontunnustus ja Isä meidän -rukous.

Lieksaan muuttoni ei aivan ilman 
tietynlaista dramatiikkaa sujunut. Vain 
kolme päivää sen jälkeen kun olin tän-
ne saapunut, rakas mummoni Soja, jota 
Babaksi karjalaiseen tapaan kutsuimme, 
nukkui pois. Kaiken surun ja menetyk-
sen keskellä tunsin kuitenkin tässäkin 
kaikessa Jumalan johdatusta, että ehdim-
me vielä tavata toisemme.

Iloitsen siitä, että olen saanut tulla te-
kemään työtäni Jumalan kunniaksi tänne 
Lieksaan. Toivon oppivani työssäni joka 
päivä enemmän ja palvelemaan seura-
kuntaa aina vain paremmin.

       Minna Bovellan-Järvinen

PALUUMUUTTAJANA
LIEKSAAN

Joensuun seurakunnan 
tapahtumia

Joensuun ortodoksinen seura-
kunta mukana karjalan 
messuilla 6.-8.6:
Päivittäin kuoron esiintyminen messuoh-
jelmaan merkittynä ajankohtana.

Joensuun ortodoksinen mieskuo-
ro vierailee Helsingissä 13.6. esiin-
tymällä Uspenskin katedraalissa klo 19.00. 
Vierailu liittyy Ilo elää karjalassa tapahtu-
maan.  Mieskuoron uusi Vaeltajan lauluja 
sisältävä levy julkistetaan alustavan suun-
nitelman mukaan ensi marraskuussa.

Partiolippukunta Karjalan Kor-
venkävijät juhlii 50-vuotistaival-
taan velluksen ja partiojuhlan merkeissä 
Kiihtelysvaaran Valkeavaarassa 27.7. klo 
9 pyhän Georgios Voittajan tsasounassa 
toimitetun liturgian jälkeen.

Omassa maakunnassa tapahtuva 
vaellus suoritetaan 24.-25.7.
Ilmoittautuminen vaellukselle 21.7. men-
nessä Kristian Pieviläiselle, joka antaa yk-
sityiskohtaiset ohjeet.Puh. 0400-192903. 
Vaellukselle odotetaan sekä nuoria että 
vanhoja partiolaisia.

Lastenleiri 2
Säynelammen leirikeskuksessa 

(os. Syvänlahdentie 8) 

1.-4.7.2008.
Leiri tarkoitettu kouluikäisille 7-13 v. 
Yhteistä tekemistä, uimista, touhua 
mukavassa seurassa ja luonnon lä-
hellä sekä opastusta ortodoksiseen 
elämään. Leiri alkaa tiistaina 1.7. 

klo 10 ja päättyy perjantaina 4.7. klo 
16. Leirille mukaan tarvitset: ma-

kuupussin tai peiton ja tyynyn sekä 
lakanan, peseytymisvälineet, uikka-
rit,  riittävästi vaatetta, yms. tarpeel-
lista.  Hinta: 35 euroa ja seuraavat 
sisarukset 30 euroa. Ilmoittautumi-
set: kirkkoherranviraston numeroon 

013-641 161 (10-14) tai sähkö-
postilla taipale@ort.fi 19.6.2008 

mennessä. Leirille ilmoittautuneille 
lähetetään osallistumiskortti, joka 
tuodaan täytettynä leirille tullessa.

Taipaleen seurakunnan  kesäleirit 2008



8 Ortodoksinen Seurakuntaviesti 3/2008

TULE MUKAAN PYHITTÄJÄ TRIFON 
PETSAMOLAISEN JUHLAAN LAPPIIN 

28.8.-1.9.2008
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry ja Joensuun 

ortodoksinen seurakunta järjestävät perinteisen 
pyhiinvaellusmatkan maamme pohjoisimmille 

Pyhän Georgioksen kappeli Norjan Neidenissä, kuva ONL

Matkalla osallistumme pyhittäjä Trifonin juhliin perjantaina 29.8. Nellimissä, lauantaina 
30.8. Sevettijärvellä ja sunnuntaina 31.8. pyhän Georgioksen kappelilla Neidenissä, 

Norjassa. Matkareittimme: Joensuu-Kajaani-Rovaniemi-Ivalo-Nellim-Inari-Sevettijärvi-
Neiden-Rovaniemi-Ranua-Kajaani-Joensuu. Matkan hinta Joensuusta on 310 euroa, 

Kajaanista 300 euroa ja Rovaniemeltä 29.8. mukaan tulevilta 250 euroa.  Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset PSHV:n toimistolle 13.6.2008 mennessä, puh. 013 – 316 856, pshv@ort.fi

Jumalanpalvelustietojen 

ilmoitus-
kokeilu
tässä

lehdessä
Seurakuntaviestissä

kokeillaan tässä
numerossa kaikkien seu-
rakuntien jumalanpalve-
lustietojen ilmoittamista 
yhdenmukaisesti samassa 
”liitteessä”. AJatuksena on 
se, että tämä lehden keski-
aukeama voidaan irroittaa 
ja laittaa näkyville esimer-
kiksi seinälle, ilmoitustau-

lulle tai vaikkapa 
jääkaapin oveen.

Toimituskunta toivoo saa-
vansa lehden lukijoilta ja 
käyttäjiltä asiasta palau-
tetta; onko käytäntö toi-
miva, vaiko koetaanko se 

jollakin tavalla esimerkiksi 
hankalaksi tai 

epäkäytännölliseksi.

Parhaiten palaute kantau-
tuu kunkin seurakunnan 
kirkkoherrojen kautta.

Mikäli kokeilu koetaan 
päässäntöisesti myöntei-
seksi, käytäntöä tullaan 

jatkamaan myös 
seuraavissa numeroissa.

    

23.-24.6. 
E

lom
äen pyhän 

Johannes K
astajan 

syntym
äjuhlan 

praasniekka
M

aanantaina aattoillan vigilia 
klo 17, jonka jälkeen illanviettoa 
rannassa. Tiistaina vedenpyhitys 

ja liturgia alkaen klo 9.
Liturgian jälkeen on lounas ja 

juhlatilaisuus tsasounan edustalla. 
Jum

alanpalvelukset toim
itetaan K

S 
Joensuun piispa A

rsenin johdolla.

Lähde seurakuntamatkalle Helsinkiin 
Joensuun ortodoksinen seurakunta järjestää matkan Helsinkiin heinäkuun 

ensimmäisenä viikonloppuna 4.-6.7.08. Matkan aikana tutustumme Lappeen-
rannan ja Kotkan kivikirkkoihin, majoitumme Kulttuurikeskus Sofiassa sekä 
osallistumme liturgiaan Uspenskin katedraalissa. Matkan hinta on 150-160 €/
hlö, sisältää edestakaisen matkan, majoituksen, kahvit menomatkalla, iltapa-
lat (pe-la) yhden päivällisen ja lounaan. Lauantaille järjestetään vapaata aikaa 
omatoimiseen ohjelmaan.

Ilmoittautumiset seurakunnan kirkkoherranvirastoon 20.6.08 mennessä, 
puh. 266 000, muista mainita erityisruokavaliosta. Lisätietoja matkasta Eeva 
Timoselta, puh. 050 5394932.

Perheleiri 8.-10.8.08 Sikrenvaarassa
Leirille ovat tervetulleita kaikenikäiset ja –kokoiset leirielämästä kiinnostu-

neet. Leiri alkaa perjantaina ja päättyy sunnuntaina. Leirin ohjelma muodostuu 
jumalanpalveluksista, ulkoilusta, opetuksesta sekä leppoisasta yhdessäolosta. 
Leirin hinta on 30 euroa perhe. 

Leirin pappina toimii i Stefan Holm. Ilmoittautumiset seurakunnan kirkko-
herranvirastoon 25.7.08 mennessä , puh. 013 266 000. Ilmoittautuneille lähete-
tään erillinen leirikirje, joten muista antaa osoitteesi ja puhelinnumerosi. Muis-
ta mainita erityisruokavaliosta.
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NURMES:
Pietarin ja Paavalin kirkko:
su 8.6. klo 10 liturgia
la 28.6. klo 18 juhlavigilia
su 29.6. klo 10 liturgia, Pietarin 
 ja Paavalin juhla
su 6.7. klo 10 liturgia, 
 kristinoppileirin päätös
su 10.8. klo 10 liturgia
to 28.8. klo 18 ehtoopalvelus 
 ja ensi vuoden kristinoppileirin info
la 6.9. klo 18 vigilia
su 7.9. klo 10 liturgia

Jumalanpalvelukset 
    Nurmeksen seurakunnassa

Bomban tsasouna:
la 28.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
ke 2.7. klo 17 ehtoopalvelus
ke 9.7 klo 17 ehtoopalvelus
ke 16.7. klo 17 ehtoopalvelus
ke 23.7. klo 17 ehtoopalvelus
ke 30.7. klo 17 ehtoopalvelus
pe 29.8. klo 18 ehtoopalvelus
la 30.8. klo 10 liturgia

Vastimon tsasouna:
pe 15.8. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,  
 ”Uspenie”

VALTIMO:
Kolminaisuuden kirkko:
su 1.6. klo 10 hetkipalvelus
su 22.6. klo 10 liturgia
la 12.7. klo 16.30 litania Sivakan Itku-
 kivellä, klo 18 ehtoopalvelus kirkossa
su 13.7. klo 10 liturgia
la 16.8. klo 18 vigilia
su 17.8. klo 10 liturgia
su 31.8. klo 10 liturgia

Elomäen tsasouna:
ma 23.6. klo 17 juhlavigilia 
 Elomäen tsasounassa
ti 24.6. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia 
 Elomäen tsasounassa
la 26.7. klo 18 vigilia
su 27.7. klo 10 liturgia
pe 29.8. klo 10 liturgia, 
 Johannes Kastajan mestaus

JUUKA:
Profeetta Eliaan tsasouna:
la 19.7. klo 18 juhlavigilia
su 20.7. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 profeetta Eliaan juhla
la 23.8. klo 18 vigilia
su 24.8. klo 10 liturgia

Pyötikön tsasouna:
la 14.6. klo 18 vigilia
su 15.6. klo 10 liturgia
la 13.9. klo 18 juhlavigilia
su 14.9. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia

Vuokon tsasouna:
ti 5.8. klo 18 ehtoopalvelus
ke 6.8. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia

23.-24.6. 
Elomäen pyhän 

Johannes Kastajan 
syntymäjuhlan 

praasniekka
Maanantaina aattoillan vigilia 

klo 17, jonka jälkeen illanviettoa 
rannassa. Tiistaina vedenpyhitys 

ja liturgia alkaen klo 9.
Liturgian jälkeen on lounas ja 

juhlatilaisuus tsasounan edustalla. 
Jumalanpalvelukset toimitetaan KS 
Joensuun piispa Arsenin johdolla.

HUOMIO!
Kesäajan jumalanpalveluksiin voi 
Nurmeksen seurakunnassa tulla 
muutoksia, joten kannattaa seurata 
paikallislehtien srk-ilmoituksia. Juuan 
tsasounan peruskorjauksen vuoksi osa 
palveluksista toimitetaan viereisessä  
seurakuntasalissa.
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Joensuun pyhän 
nikolaoksen kirkko
Säännölliset jumalanpalvelukset lauantai-
na klo 18 (vigilia) ja sunnuntaina klo 10 
(liturgia).
15.6. klo 10 liturgia. Kristinoppikoulun 
 päätös.
28.6. klo 18 vigilia. Ap. Pietarin ja 
 Paavalin päivä. Kesäpaasto päättyy.
29.6. klo 10 liturgia. Ap. Pietarin ja 
 Paavalin mestauksen muistopv.
19.7. klo 18 vigilia. Pofeetta Elian juhla.
20.7. klo 10 liturgia.Profeetta Elian juhla.
5.-6.8. Kristuksen kirkastumisen juhlan 
 palvelukset Enossa ja Saarivaarassa.
7.9. klo 18 vigilia. Neitsyt Marian 
 syntymäjuhla.
8.9. klo 9 liturgia. Neitsyt Marian 
 syntymäjuhla.
13.9. klo 18 vigilia. Piispa Arseni 
 toimittaa.
14.9. klo 8.45 lähtee ristisaatto kirkosta 
 hautausmaan tsasounaan, jossa pieni 
 vedenpyhitys. Herran ristin ylentä-
 misen juhla.
14.9. klo 10 seurakunnantarkastuksen 
 päättävä liturgia, jonka jälkeen 
 seurakunnankokous ja kirkkokahvit.

Kontiolahden kirkko
Säännölliset palvelukset kuukauden kol-
mantena sunnuntaina.
15.6. klo 10 liturgia
13.7.  klo 10 liturgia. Mukana uudet 
 alokkaat.(Takala)
17.8. klo 10 liturgia.
7.9. klo 10 liturgia. Huom! Aika.

Enon tsasouna
1.6. klo 10 liturgia.
5.8. klo 18 vigilia. 
 Kristuksen kirkastumisen juhla.
6.8. klo 9 pieni vedenpyhitys ja liturgia. 
 Vuosijuhla.
8.9. klo 9 liturgia. Neitsyt Marian 
 syntymäjuhla. Huom! Aika.

Honkavaaran tsasouna 
(Pyhäselkä)
23.6. klo 18 vigilia. Johannes Kastajan 
 syntymäjuhla.
24.6. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja litur-
gia.
28.8. klo 18 vigilia. Johannes Kastajan 
 mestauksen muistopv.
29.8. klo 9 liturgia. Johannes Kastajan 
 mestauksen muistopv.

Heinävaaran tsasouna 
(Kiihtelysvaara)
15.8. klo 18 ehtoopalvelus. Tsasounan 
 vuosijuhla.
16.8. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja 
 liturgia. Kristuksen käsittätehdyn 
 ikonin muistojuhla. Seurojentalolla 
 kirkkokahvit.

Pyhän Georgios Voittajan 
kappeli (Kiihtelysvaaran 
Valkeavaara)
27.7. klo 9 liturgia partiolippukunta 
 Karjalan Korvenkävijät 50-vuotis-
 juhlan merkeissä.

Kiteen kirkko
29.6. klo 10 liturgia. Ap. Pietarin ja 
 Paavalin päivä.
24.8. klo 10 liturgia.
13.9. klo 9 liturgia. Piispa Arseni 
 toimittaa. Huom! Aika.

Petravaaran rukoushuone
(Tohma järvi)
25.5. klo 10 liturgia.
31.8. klo 10 liturgia.

Sonkajanrannan kirkko 
(Tuupovaara)
17.7. klo 18 ehtoopalvelus. Ristisaaton 
 etappipaikka.
18.7. klo 9 liturgia, jonja jälkeen risti-
 saatto lähtee Sonkajaan.
10.8. klo 9 aamupalvelus ja liturgia.

Koveron kappeli
17.7. klo 10 aamupalvelus. Ristisaatto 
 Sonkajanrantaan.
8.8. klo 18 vigilia ja 9.8. klo 9 liturgia.

Tuupovaaran kappeli
31.5. klo 9 liturgia.
3.6. klo 9 liturgia
15.7. klo 9 liturgia
16.7. klo 17 ehtoopalvelus
22.7. klo 9 liturgia
23.7. klo 17 ehtoopalvelus
5.8. klo 9 liturgia
12.8. klo 9 liturgia
13.8. klo 17 ehtoopalvelus
15.8. klo 18 ehtoopalvelus
16.8. klo 9 liturgia. Kristuksen 
 käsittätehdyn ikonin juhla. Vuosijuhla.
19.8. klo 9 liturgia
20.8. klo 17 ehtoopalvelus

Saarivaaran tsasouna 
(Tuupovaara)
5.8. klo 18 ehtoopalvelus. Kristuksen 
 kirkastumisen juhla.
6.8. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys. 
 Ristisaatto Hoilolaan.

Hoilolan kirkko
26.7. klo 18 ehtoopalvelus
27.7. klo 9 aamupalv. ja liturgia.
6.8. klo 18 ehtoopalvelus. Ristisaaton 
 päätös.
16.8. klo 18 ehtoopalvelus
17.8. klo 9 aamupalv. ja liturgia

Ortodoksisen seminaarin 
kirkko (Torikatu 41)
Slaavinkieliset liturgiat klo 10: 
21.9., 26.10., 16.11. ja 21.12.

Jumalanpalvelukset 
    Joensuun seurakunnassa

10.8. klo 9.30 
alkaa Kuhasalon 
luostarin muisto-

merkillä rukoushetki,
jonka jälkeen alkaa ekumeeninen 
jokisunnuntain kirkkovenesoutu

Utran kirkkoon, jossa toimitetaan 
perinnejumalanpalvelus.

Ilmoittautuminen soutajaksi tapahtuu 
kirkkoherranvirastoon, 

puh. 266 000 5.8. mennessä. 
Soutajat kokoontuvat aamulla 

Hasanniemen Jokiasemalla klo 9, 
josta siirrytään soutamalla joen yli

Kuhasaloon. Peräsintä pitää 
Kalevi Kokkonen.
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Viinijärven kirkko
Su, 11.5. klo 10.00. 
Liturgia+Ehtoopalvelus. 
 Helluntaijuhlan polvirukoukset. Pyhän 
 Kolminaisuuden päivä.
Su, 15.6. klo 10.00. Liturgia. 
 Kristinoppileirin päätös.
Ke, 25.6. klo 18.00. Vigilia.
To, 26.6. klo 9.00. Vedenpyhitys + Litur-
 gia. Pyhäkön praasniekka. Kirkkokahvit.
Su, 29.6. klo 10.00. Liturgia. Apostolien 
 Pietarin ja Paavalin yhteinen muisto.
La, 12.7. klo Vigilia.
Ke, 6.8. klo 9.00. Liturgia + 
 Uutishedelmien siunaus. Kristuksen 

 kirkastumisen muisto. 
Su, 24.8. klo 10.00. Liturgia. 
 “150 vuotta ortodoksista jumalanpal-
 velusta suomen kielellä Taipaleen ort. 
 srk:ssa”-juhla. Piispa Arseni.
Ma, 8.9. klo 9.00. Liturgia. 
 Neitsyt Marian syntymän muisto.
 
Outokummun kirkko
Su, 11.5. klo 18.00. Aamupalvelus + 
 vedenpyhitys.
Ma, 12.5. klo 9.00. Liturgia. Pyhän 
 Hengen päivä. Pyhäkön praasniekka. 
 Kirkkokahvit. 
La, 24.5. klo 18.00. Vigilia.

Su, 1.6. klo 10.00. Liturgia.
Su, 6.7. klo 10.00. Liturgia.
La, 26.7. klo 18.00. Vigilia.
Su, 10.8. klo 10.00. Liturgia.
La, 23.8. klo 18.00. Vigilia.
Su, 7.9. klo 18.00. Vigilia. 
 Neitsyt Marian syntymäjuhlan aatto. 

Polvijärven kirkko
La, 10.5. klo 18.00. Vigilia.
Su, 25.5. klo 10.00. Liturgia. 
Ma, 23.6. klo 18.00. Vigilia.
Ti, 24.6. klo 9.00. Vedenpyhitys + 
 Liturgia. Pyhäkön praasniekka. 
 Kirkkokahvit.
La, 5.7. klo 18.00. Vigilia.
Su, 27.7. klo 10.00. Liturgia.
Ti, 5.8. klo 18.00. Vigilia. Kristuksen 
 kirkastumisen juhlan aatto.
Pe, 15.8. klo 9.00. Liturgia. Neitsyt Marian  
 kuolonuneen nukkumisen muisto.
Su, 31.8. klo 10.00. Liturgia. 
 (Kirkkovuoden päätös).

Liperin rukoushuone
Su, 18.5. klo 10.00. Liturgia. 
 Kristinoppileirin infotilaisuus. 
 Kirkkokahvit.
Su, 22.6. klo 10.00. Liturgia.
Su, 13.7. klo 10.00. Liturgia.
Su, 3.8. klo 10.00. Liturgia.
To, 14.8. klo 18.00. Vigilia. Neitsyt Marian 
 kuolonuneen nukkumisen juhlan aatto.
Su, 7.9. klo 10.00. Liturgia. 
    
Sotkuman rukoushuone
La, 10.5. klo 09.00. Liturgia. Vainajien 
 muistelupäivä. Kirkkokahvit.
La, 17.5. klo 18.00. Vigilia.
Pe, 6.6. klo Ehtoopalvelus. (Huom! 
 Säynelammin leirikeskus. 
 Kristinoppileirin alku.)

Jumalanpalvelukset 
    Taipaleen seurakunnassa

Ortodoksinen kirjakauppa 

FILOKALIA
Kauppakatu 23 a, 

80100 Joensuu
Puh. ja fax: 013-285900

filokalia@elisanet.fi
www.filokalia.fi

Avoinna: 
ma-pe 10–17

Ortodoksista kirjallisuutta
Kirkkomusiikkia

Ikonimaalaustarvikkeita
Ikoneita
Kortteja

Lahjatavaraa
Ja paljon muuta...

La, 7.6. klo Vigilia. (Huom! 
 Säynelammin leirikeskus).
Su, 8.6. klo 10.00. Liturgia. 
La, 14.6. klo 18.00. Vigilia. (Huom! 
 Säynelammin leirikeskus)
To, 3.7. klo 9.00. Liturgia. (Huom! 
 Säynelammin leirikeskus)
La, 19.7. klo 18.00. Vigilia. 
Su, 20.7. klo 10.00. Vedenpyhitys + 
 Liturgia. Pyhäkön praasniekka. 
 Kirkkokahvit.
La, 2.8. klo 18.00. Vigilia. 
Su, 17.8. klo 10.00. Liturgia.
La, 30.8. klo 18.00. Vigilia. 
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Pyhän Elian kirkko 
Lauantaisin    klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
Sunnuntaisin  klo 9.00 aamupalvelus
                        klo 10.00 liturgia
Ehtoopalvelus Elian kirkossa klo 18.00
21.5., 18.6., 27.8., 3.9.
Akatistos Elian kirkossa klo 18.00
2.7., 16.7., 30.7., 23.7., 6.8.

la 28.6.  klo 18.00 ehtoopalvelus
su 29.6. klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia
su 6.7.  Kristinoppikoulun päätösjuhla
 klo 9.00 aamupalvelus
 klo10.00 liturgia
Iljan praasniekka
la 19.7. klo 18.00 suuri ehtoopalvelus 
pe 20.7. klo 9.00 liturgia
 klo11.00 ristisaatto, pieni 
 vedenpyhitys ja muistopalvelus 
 Kokonniemessä
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian 
kuolouneen nukkuminen
to 14.8. klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
pe 15.8. klo 9.00 aamupalvelus 
 klo 10.00 liturgia

Hattuvaaran tsasouna
pe 6.6.  klo 18.00 ehtoopalvelus
Petrun Praasniekka
la 28.6. klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
su 29.6. klo 9.00 aamupalvelus, 
 vedenpyhitys
 klo 10.15 liturgia, ristisaatto 
 ja litania
pe 18.7. klo 18.00 ehtoopalvelus
pe 22.8. klo 18.00 ehtoopalvelus

Huhuksen tsasouna 
pe 20.6. klo 18.00 ehtoopalvelus
pe 1.8.  klo 18.00 ehtoopalvelus
la 2.8. klo 9.00 liturgia

Mutalahden tsasouna
pe 13.6. klo 18.00 ehtoopalvelus
la 14.6. klo 9.00 liturgia
Praasniekka
su 7.9. klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
ma 8.9. klo 9.00 aamupalvelus, 
 vedenpyhitys ja liturgia 

Sonkajan tsasouna
pe 4.7. klo 18.00 ehtoopalvelus
la 5.7. klo 9.00 liturgia
pe 8.8. klo 18.00 ehtoopalvelus
la 9.8. klo 9.00 liturgia
Praasniekka (10-vuotiasjuhla)
la 13.9. klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
su 14.9. klo 9.00 aamupalvelus, 
 vedenpyhitys ja liturgia 

Parppeinvaaran tsasouna
pe 30.5. klo 18.00 ehtoopalvelus
pe 11.7. klo 18.00 ehtoopalvelus
la 12.7. klo 9.00 liturgia
pe 15.8. klo 18.00 ehtoopalvelus

Möhkö
la 26.7. klo 9.00 liturgia

HUOMIO:
Seurakunnan jumalanpalvelusilmoitukset
ja mahdolliset muutokset normaalisti 

maanantain Pogostan Sanomissa  

Lieksan profeetta 
Elian kirkko
21.05. klo 09.00  aamupalvelus 
25.05. klo 10.00  liturgia
31.05. klo 18.00  vigilia
01.06. klo 10.00  liturgia 
07.06  klo 18.00  vigilia 
08.06. klo 10.00  liturgia
14.06. klo 18.00  vigilia
15.06. klo 10.00  liturgia 
24.06. klo 10.00 liturgia (kirk. juhannus)
28.06. klo 16.00 vigilia
29.06. klo 10.00 liturgia 
05.07. klo 18.00 vigilia 
06.07. klo 10.00 liturgia 
 (kristinoppikoulun päätös)
19.07. klo 19.00 vigilia (temppelijuhla)
20.07. klo 10.00 liturgia (temppelijuhla)
27.07. klo 10.00 liturgia
31.07. klo 18.00 vigilia (ristin esiintuonti)
01.08. klo 10.00 liturgia (ristin esiintuonti)
02.08. klo 18.00 vigilia
03.08. klo 10.00 liturgia
09.08. klo 18.00 vigilia

10.08. klo 10.00 liturgia
23.08. klo 18.00 vigilia
24.08. klo 10.00 liturgia
30.08. klo 18.00 vigilia 
31.08. klo 10.00 liturgia
07.09. klo 10.00 liturgia
07.09. klo 18.00 vigilia 
 (Jumalansynnyttäjän syntymä)
08.09. klo 10.00 liturgia 
 (Jumalasynnyttäjän syntymä) 

Kirkkopuiston Kristuksen 
kirkastumisen tsasouna
24.05. klo 18.00 vigilia
23.06. klo 18.00 vigilia 
 (kirk. juhannuksen aatto)
26.07. klo 18.00 vigilia
05.08. klo 18.00 vigilia (temppelijuhla)
06.08. klo 10.00 liturgia (temppelijuhla)
06.09. klo 18.00 vigilia 

Viensuun Kovevitsan 
Jumalansynnyttäjän
ikonin tsasouna
12.07. klo 18.00 vigilia (temppelijuhla)
13.07. klo 10.00 ristisaatto, vedenpyhitus, 
 panihida ja liturgia (temppelijuhla)

Vuonisjärven Jumalan-
synnyttäjän kuolonuneen 
nukkumisen tsasouna
16.08. klo 18.00 vigilia (temppelijuhla)
17.08. klo 10.00 liturgia (temppelijuhla)

Jumalanpalvelukset 
    Ilomantsin seurakunnassa

Jumalanpalvelukset 
    Lieksan seurakunnassa
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PS: www.kiinet.com/hattuvaara

Joensuun ort. seurakunnan
hautojen hoitohinnasto 
kesällä 2008 
Joensuun hautausmaalla                
Rinnakkainen 
hautaluku    Ruohohauta  Hiekkahauta
      1 65,- 55,-
      2 70,- 57,- 
      3  77,-  65,-
      4             80,- 70,- 
kultakin seur.
haudalta  5,- 5,-                

Kukkien hinnat istutuksineen
Ruusu     8,-                  
Mukulabegonia   5,50 
Lehtibegonia      5,50  
Pelargonia          5,50           
Verenpisara        5,50
Pikkubegonia    2,-
Ahkeraliisa        2,-
Orvokki             1,50
Hopealehti         1,50

Ilomantsin seurakunnan nuoret 
matkailleet ahkerasti 
Kuluneen talven ja  kevään aikana ovat Ilomantsin 
seurakunnan nuoret matkustelleet ahkerasti, kuten 
kuvat alla todistavat. Perheleiri Hattuvaarassa 

Petrun praasniekan 
aikaan

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta jär-
jestää perheleirin Suomen itäisimmäs-
sä kylässä Hattuvaarassa 27-30.6.2008. 
Ohjelmaan kuuluu osallistuminen Pet-
run praasniekkaan, yhdessäoloa, yhteis-
tä ja omaa ohjelmaa aikuisille ja lapsille, 
kädentaitoja, lauluharjoituksia ja tutustu-
mista historialliseen ympäristöön. Kou-
luikäiset lapset voivat osallistua leirille 
myös ilman vanhempia. 

Ilmoittaudu leirille viimeistään 13.6 
numeroon 013 – 881 084. Leiri maksaa 
aikuisilta 60 e, lapsilta 35 e ja alle koulu-
ikäisiltä 25 e (taaperot ilmaiseksi). Mak-
su sisältää majoittumisen, ruuat ja kaikki 
yhteiseen ohjelmaan liittyvät kulut. Il-
moittautuneille lähetään leirikirje, joka 
sisältää tarkemman ohjelman.

Tervetuloa! 

Ilomantsin seurakuntalaiset huom:
Lauantaina 20.9.2008 
Seurakuntamatka 
Lintulan Luostariin 
(Ilmoitus myöhemmin Pogostan 
Sanomissa)

Ilomantsin ja Taipaleen seurakunta matkustivat yhdessä ONL :n 
vuosijulille.

Ilomantsin ja Taipaleen nuorten Sählyturnauksen mestaruus meni 
Taipaleen nuorille... Kuvat: Ioannis Lampropoulos.

Lasten ikonipiirin Ilomantsin 
ikonimaalareiden 40 juhlavuoden 

ikoninäyttely 19.7-3.8 
seurakuntatalolla (Mantsintie 7)
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Lieksan 
kuulumisia

Veneristisaatto 12.7.2008
Lieksa-Lontsinniemi
Lähtöpaikka Lieksan Kirkkopuiston ranta klo 12.00.
Kokoontuminen kirkkopuiston tsasounalle. 
Lisätietoja Sari Hiltunen puh. 050-5859167.

Marjatta Riissasen tuntemuksia sanoiksi 
puettuna:

“Kaksi äitiä Lieksan seurakunnasta 
osallistui muutamien omaistensa kanssa 
piispalliseen liturgiaan palmusunnuntaina 
Kuopion katedraalissa.

Pyhän karitsan 1. luokan risti 
Marjatta Riissaselle ja Eira Saatsille

9.5 vietettiin Viekin tsasounan juhlaa kevätmiik-
kulaa.Pienen vedenpyhityksen jälkeen oli litur-
gia ja sen jälkeen mentiin Viekin koululle syö-
mään. Ruokailun jälkeen oli äitien päivän juhla.
Koululaiset esittivät näytelmiä,sketsejä ja laulu-
ja.Paavo Palviaisen johtama kuoro esitti laulu-
ja.Kosti Heikkinen piti äitienpäivän puheen  ja 
Petri Saveljev esitti 3 musiikkiesitystä pianolla.
Kuvat: Kauko P.

Kevätmiikkulaa vietettiin Viekissä 
monenlaisen ohjelman kera

Toimintaa Lieksan 
seurakunnassa

Seurakunnassa 70 vuotta täyttänei-
den yhteinen syntymäpäiväjuhla kes-
kiviikkona 21.5. 

Aloitetaan aamupalveluksella kir-
kossa klo 9.00 ja jatketaan kirkkokah-
veilla seurakuntasalissa.

Iljan prihojen (seurakunnan mies-
ten) iltanuotio- ja saunailta Ranta-
kalliolla keskiviikkona 28.5. klo 16.00 
alkaen.

Ekumeeninen toukosiunaus maa-
nantaina 2.6. Kuhien tilalla Lapaliel-
lä klo 13.00.

Sunnuntaina 6.7. kristinoppikou-
luleirin päätösliturgia kirkossa klo 
10.00 ja sen jälkeen kahvihetki seura-
kuntasalilla. 

Viensuun Lontsinniemen  Konevit-
san Jumalansynnyttäjän ikonin tsa-
sounan praasniekka lauantaina ja 
sunnuntaina 12. – 13. 7.

Lauantaina vigilia klo 18.00. Sun-
nuntaina, alkaen klo 10.00, ristisaatto 

Liturgian jälkeen KS arkkipiispa Leon 
myöntämät I luokan ritarimerkit luovutet-
tiin äideille.

Taitavat emännät olivat laatineet kirkol-
lishallituksen tiloihin pyhitysaterian, jon-
ka nauttimisen jälkeen he vielä virpoivat 
arkkipiispan, diakonin sekä äidit saattaji-
neen.

Kokonaisuudessaan kauniin Kuopion 
matkan lopuksi vietimme leppoisan hetken 
arkkipiispan kodissa. Nimemme saimme 
kirjoittaa jo ennen sotia Sortavalassa käyt-
töön otettuun vieraskirjaan. Ensimmäisenä 
siinä oli mitrarovasti Sergei Okulovin 
nimi.

Tunnustuksen saaminen aiheuttaa suur-
ta velvollisuudentunnetta menneitä, nykyi-
siä ja tulevia sukupolvia kohtaan.”



15Ortodoksinen Seurakuntaviesti 3/2008

Joensuun ortodoksisen seu-
rakunnan diakoniatyön oh-
jesäännön 1 §:n mukaan 
seurakunnan diakoniatyön tar-
koituksena on laajentaa ja sy-
ventää seurakunnan jäsenten 
keskuudessa vastuuta lähim-
mäisestä sekä antaa hengellistä 
ja aineellista apua. 

Yllä oleva ohjesääntö pitää sisällään laa-
jasti kaiken sen, mikä kuuluu omaan toi-
menkuvaani seurakuntamme diakonia-
työntekijänä. Olen toiminut nyt vähän 
toista vuotta tässä tehtävässä ja työtehtä-
vät ovat olleet monenkirjavia: olen tuo-
nut seurakuntalaisia kirkkoon, asioinut 
heidän kanssaan mm. sosiaalitoimistos-
sa, Kelassa, lääkärissä, hautaustoimistos-
sa, kaupassa, apteekissa jopa oikeusapu-

toimistossa sekä viime aikoina auttanut 
paljonkin erilaisten paperitöiden kanssa. 
Monenlaisia keskusteluja olemme käy-
neet koti- ja sairaalakäyntien yhteydessä 
arkipäivän rutiineista uskon asioihin.

Tärkeä osa työnkuvaani on saattaa 
papiston tietoon ja hengelliseen ohja-
ukseen niitä seurakuntalaisia, jotka ei-
vät syystä tai toisesta kykene tahi roh-
kene itse lähestyä heitä. Tehtäväni on 
toimia seurakuntalaisten rinnalla kulkija-
na ikään ja sukupuoleen katsomatta, teh-
dä itseni näkyväksi. Tavoitteeni Kirkon 
työntekijänä on toimia innostajana, niin 
että jokainen ihminen tulisi kykeneväksi 
muuttamaan arkipäiväänsä, rikastumaan 
ihmisenä sekä toimimaan oman elämän-
sä toteuttajana.

Itsestäänselvyys on, että kirkon dia-
koniatyön tehtävänä ei ole korvata yh-
teiskunnan palveluja, vaan omalta osal-
taan paikata niitä, reagoida nopeasti ja 
levittää kirkon sanomaa.

Erilaisuuskin 
on rikkautta

Työssäni en varmaankaan miellytä kaik-
kia! Työni rikkautena pidän erilaisia ih-
misiä, joita tapaan päivittäin ja toivotta-
vasti kohdatessamme toteutuu dialogi? 
Sen koen myös positiivisena asiana, että 
asiakaspiiriini kuuluu mielestäni vähän 
sellaisia, joita tapaan säännöllisesti avus-
tusasioissa. Mielelläni toki tapaan heitä 
vaikka joka viikko kuulumisia vaihtaen. 
Tällä kokemuksella voin mainita kolme 

negatiivista asiaa työstäni: ensimmäisenä 
oman riittämättömyyteni, toisena seura-
kuntalaisten käsityksen siitä, että Kirkon 
työntekijä on aina töissä ja kolmantena 
sen, että Kirkon työntekijä omaisi ikään 
kuin näkijän kyvyn. Tällä tarkoitan sitä, 
että seurakuntalaiset luulevat meidän tie-
tävän heidän olinpaikkansa ja tarpeen-
sa ilman minkäänlaista yhteydenottoa. 
Kirjoitukseni yhtenä tavoitteena on roh-
kaista seurakuntalaisia ottamaan yhteyttä 
seurakuntaan, allekirjoittaneeseen ja teh-
dä tunnetuksi seurakuntamme alueella 
tehtävää diakoniatyötä. 

Diakoniatyötä seurakuntamme aluel-
la tekevät myös monet vapaaehtoiset ja 
he ovat korvaamaton voimavara tälläkin 
alueella. Seurakuntaamme on valittu toi-
mikaudelle 2008-2011 luottamushenki-
löistä koostuva diakoniatoimikunta, joka 
toimi allekirjoittaneen apuna koordinoi-
massa seurakunnassamme tehtävää dia-
koniatyötä. Toimikunnan jäsenten yh-
teystiedot julkaistaan heidän luvallaan 
mahdollisia yhteydenottojanne varten:
isä Iivo Suvanto, puheenjohtaja työnsä 
puolesta
isä Tuomas Järvelin, järjestösihteeri / 
pastori ONL ry
etunimi.sukunimi(at)ort.fi, 
puh: 0206100372
Saara Mughal, Joensuu,
Järjestösihteeri ONL
etunimi.sukunimi(at)ort.fi
p. 0206100370
Hilkka Korhonen, Joensuu
Ari Salo, Pyhäselkä
aristion.salo(at)gmail.com
p. 0408395458
Merja Kosonen, Tohmajärvi
merjahannele.kosonen(at)pp.inet.fi
p. 040 8331670
Denis Riazanov, Pyhäselkä
etunimi.sukunimi(at)telemail.fi
p. 050 5963842
Eeva Timonen, diakoniatyöntekijä, sih-
teeri. 

Ortodoksisen etiikan mukaan hyvän 
tekeminen ei koskaan ole pelkästään yk-
silöllistä, se on aina Kirkon yhteistä toi-
mintaa. 

Eeva Timonen
diakoniatyöntekijä

Diakoniatyöntekijän 
näkövinkkelistä

Eeva Timonen,
Joensuun ortodoksisen

seurakunnan diakoniatyöntekijä.

rantaan ja vedenpyhitys, palattaessa 
hautausmaan muistomerkillä litania, 
liturgia tsasounassa ja päätteeksi Kuu-
senjuuren vanhassa tuvassa juhlahet-
ki. Mukana arkkipiispa Leo. 

Lieksan profeetta  Elian kirkon 
praasniekka lauantaina ja sunnun-
taina 19.-20.7. Lauantaina vigilia klo 
18.00 ja sunnuntaina liturgia klo 10.00 
sekä kirkkokahvit seurakuntasalilla.

Kirkkopuiston Kristuksen kirkas-
tumisen tsasounan praasniekka tiis-
taina ja keskiviikkona 5. -6.8. Vigilia 
klo 18.00 ja liturgia klo 10.00.

Vuonisjärven Jumalansynnyttäjän 
kuolonuneen nukkumisen tsasou-
nan praasniekka lauantaina ja sun-
nuntaina 16.-17.8. Vigilia klo 18.00 ja 
liturgia klo 10.00. Palvelukset toimit-
taa isä Vesa Takala.

Lieksan tiistaiseuran syyskauden 
aloitus tiistaina 2.9. klo 12.00. Ru-
koushetki ja isä Kosti Heikkisen luen-
to arkkipiispa Antonista ja Nikolaista.
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Talvileirin 
iloiset lumi-
kenkäilijät.

Lasaruksen lauantaina tehtiin seurakuntasalilla virpomavitsoja.

ONL:n Vuosijuhlista 
sanottua…
Teol. marsipaani Ylermi Könsikäs 

(kuvassa) oli kerrassaan haltioitunut 
ja niin syvästi vaikuttunut Jyväskylän 
vuosijuhlista, että halusi kommentoi-
da asiaa seuraavasti: ”Ylivoimaisesti 
parhaat ikinä keväällä 2008 järjestetyt 
ONL:n vuosijuhlat. Suosittelen!”

NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET    

Heips!
Kevät on mennyt huimaa vauhtia eteen-
päin, tätä kirjoitettaessa lumet ovat pää-
osin lähteneet ja vihreää alkaa ilmesty-
mään luontoon mukavaan tahtiin. 

Nuorisotoimessakin kevät on eden-
nyt vauhdikkaasti eri tohinoita valmistel-
lessa ja toteutettaessa: virpomavitsoja on 
tehty ja siunattu, pääsiäistä vietetty pien-
ten ja isompien kanssa, käyty vuosijuh-
lilla Jyväskylässä ja samalla koko ajan 
valmisteltu tulevan kesän leirejä ja niihin 
liittyviä koulutuksia.

Tämän lehden ilmestymisen aikoihin 
olemme myös saamassa ensiapukoulutus-
ta, ja leirikeskusta valmistellaan kesän koi-
toksiin eri tavoin, työleirillä ja talkoilla.

Leirien osalta tilanne on hieman 
muuttunut siten, että Outokummun Kol-
mikannassa pidettäväksi suunnitellut lei-
rit on siirretty Sikrenvaaraan. Kolmikan-
nassa on paljon hyviä puolia, mutta tilat 
eivät sovellu kaikilta osin meille niin hy-
vin kuin Sikrenvaara. Joten kaikki kesän 
leirit pidetään tutussa ja toimivassa Sik-
ressä!

Hyvää kesää kaikille, leireillä tava-
taan!

  Terveisin 
  Pasi

Joensuun ort. 
seurakunnan 

nuorisotoimisto, 
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, 

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

e-mail: pasi.onatsu@ort.fiLiity sinä-
kin Ylermin kal-
taisten voittajien 
joukkoon, ja val-
mistaudu jo nyt en-
sivuoden matkaan: 
silloin humpataan 
Lappeenrannassa!

Pöyrisjärven 
vaellus
Reissu on 2.-9.8.2008. 
Hinta kohtuulliset 95 euroa, tai jos 

olet alle 29 –vuotias Joensuun orto-
doksiset nuoret ry:n jäsen, hinta on 70 
euroa ( + jäsenmaksu 5 euroa) . Hinta 
sis. kyydit Jns – Näkkälä – Jns. Ilmoit-
taudu nuorisotoimistoon viimeistään 
10.7. Mukaan mahtuu 45 vaeltajaa. 
Varaa paikkasi pian!

Faktaa:
Kirkkaan viikon tapahtumiin, eli 
lasten pääsiäiseen ja koulu-
laispalveluksiin osallistui Joen-
suussa, Kiteellä ja Tuupovaarassa  
yhteensä 877 ihmistä. Hienoa!
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Opettajat huomio!

Suomen ortodoksisten 
opettajien syyspäivät 
Kulttuurikeskus Sofiassa, 
Kallvikissa, Helsingissä 

26.-28.9.2008. 
Syyspäivien teemana on virkistymi-
nen ja hyvinvointi. Ohjelma on veso-
kelpoinen, joten merkitse päivämäärä 
kalenteriisi ja tule mukaan. Seurakun-
nasta voi tiedustella matka-avustusta 
ja yhteiskyytejäkin varmaan järjes-
tyy. 

Syyspäivistä ja muusta Sooli:n toi-
minnasta voit lukea ja katsella osoit-
teesta www.sool.fi .

Syksyn kerhot Joensuun seurakunnassa

Ortodoksina
ajassa
NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET     

Huomio huomio! Seuraathan seurakunnan nettisivuja, sieltä löytyy 
myös nuorisotoimiston tuoreimmat kuulumiset!

http://www.ort.fi/fi/kirkko_palvelee/srk/joen-
suu/nuoriso_vara.php

KLIK!

Kerhonohjaajaksi?
Nuorisotoimi hakee ensi syksyksi kerhonohjaajia. Nettisivuillemme 

tulee toukokuussa lista, mihin kerhoihin ohjaajia kaivataan. Mikäli ker-
honohjaus kiinnostaa sinua, laadi vapaamuotoinen hakemus ja toimita 
se nuorisotoimeen viimeistään 10.7.2008. 

Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavia seikkoja: kuka olet, mistä tulet, 
ikä, mitä kerhoa haluaisit ohjata ja miksi juuri sinut tulisi valita. Kannat-
taa myös mainita sellaisia seikkoja, mistä arvelet olevan hyötyä valin-
nassa, esim. aiempi ohjaajakokemus tms.

Syksyn 2008 kerhokausi alkaa vii-
kolla 34. Tällä hetkellä kerhotar-
jonta tulee olemaan suunnilleen 
sama kuin kuluneena kautena, mut-

ta esityksiä ja ehdotuksia uusista 
kerhoista otetaan vastaan. Ole siis 
yhteydessä nuorisotoimistoon!

Lastenleirit
I lastenleiri alle 10 vuotiaille 17.-20.6.  
II lastenleiri yli 10 vuotiaille 22.-25.7. 
Paikkana Sikre, hinta 30 euroa / osallistuja, siaralennus 5 euroa. 
Hinta sisältää mm. kyydit, ruuat, majoituksen, ohjelman ja vakuu-
tuksen. Ilmoittautumiset nuorisotoimistoon I-lerille 5.6.2008 mennessä 
ja II-leirille 10.7.2008 mennessä.

Kuten moni lukija on varmaan aiemmis-
ta lehdistä jo havainnut, olemme kulu-
neen talven aikana tehneet Sikrenvaaran 
leirikeskuksessa pienimuotoisia ehostus-
töitä. Seinistä on revitty tapetteja maalin 
tieltä, huonoimpia huonekaluja on pois-
tettu ja repsottavia paikkoja muutenkin 
korjailtu. Kaiken tavoitteena on saada ai-
kaan viihtyisämpi ja toimivampi leirikes-
kus seurakuntalaisille.

Mikäli sinulla on jäänyt jotain selke-
ästi käyttökelpoista

rakennusmateriaalia, esim. puutava-
raa, maaleja tms. pyörimään jalkoihin, 

etkä oikein tiedä mihin ne laittaisi, niin 
nyt on oiva tilaisuus päästä niistä eroon!

Toimi seuraavasti: ota yhteyttä nuo-
risotoimistoon Pasiin, kerro mitä olisi 
tarjolla ja sitten Pasi pohtii missä hom-
massa materiaalia voisi hyödyntää. Lu-
paamme noutaa käyttökelpoisen ja Sik-
reä hyödyttävän materiaalin kotoanne, ja 
näin kaikille tulee hyvä mieli: leirikes-
kus ehostuu ja tavaran luovuttaja tietää 
takuuvarmasti että lahjoituksesta on ol-
lut hyötyä.

Yhteystiedot löytyvät tältä aukeamal-
ta!

Lahjoituksia otetaan vastaan!

TERVETULOA 
TAIPALEEN 
ÄITI-LAPSI-PIIRIN 
TOIMINTAAN!!!

Äiti-lapsi-piiri on tarkoitettu etu-
päässä äideille ja alle kouluikäisille 
lapsille. Haluamme oppia yhdes-
sä lastemme kanssa ortodoksisen 
kirkon perinteitä ja tapoja sekä 
sa malla touhuta kaikkea kivaa yh-
dessä (esim. jumalanpalveluksiin 
osallistuminen, laulut, askartelut, 
retket, leikit). Kokoonnumme Ou-
tokummun ort.kirkon alakerrassa 
seurakuntasalilla noin joka toinen 
keskiviikko klo 17.30-19.00. Muka-
naan voi tuoda jotain pientä purta-
vaa, sillä keittelemme yhdessä aina 
kahvit/teet ja lapsille on mehua.

TAIPALEEN ÄITI-LAPSIPIIRIN 
KEVÄÄN 2008 OHJELMAA:

21.5. klo 16.00 Kevätretki Outo-
kummun Erä- ja luontokeskukseen 
Lasten    kalakeitaalle (tiistaiseu-
ralaisia mukana). Omat eväät 
mukaan!

7.6. Suunnitteilla Pyhiinvaellus-
matka Lintulan luostariin Tiistai-
seuralaisten kanssa. Tarkempi 
ohjelma selviää myöhemmin.

18.6. klo 12.00 Lapsiperheiden 
iltapäivä Säynelammella (kesto 
n.4 h)

Tiedustelut: yhteyshenkilö Susan-
na Nikkanen p.0500-573 585
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Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettu

Arkkipiispa Leon 60-vuotisjuh-
lat Kuopiossa 6.6. ja 8.6.2008. 
Arkkipiispa Leon 60-vuotis-
syntymäpäivää juhlitaan kir-
kon keskustalossa Kuopiossa 
(Karjalankatu 1) perjantaina 
6.6.2008 klo 9.00 arkkipiispa 
Leon toimittamalla liturgi-
alla sekä klo 12.00 alkavalla 
onnittelujen vastaanotolla. 
Seurakunnille ja järjestöille on 
varattu perjantaille mahdolli-
suus onnitteluihin. Syntymä-
päiväonnittelujen vastaanotol-
le voi varata ajan arkkipiispan 
kansliasta (puh. 0206 100 230, 
karjalan.hiippakunta@ort.fi).
Arkkipiispa Leo toimittaa li-
turgian myös Kuopion Pyhän 
Nikolaoksen katedraalissa sun-
nuntaina 8.6.2008 klo 9.00. 
Liturgian jälkeen kirkkokahvit 
seurakuntasalilla, Snellmanin-
katu 8

Arkkipiispan toivomuksesta mahdol-
liset muistamiset Karjalan hiippakun-
nan säätiön arkkipiispa Leon nimeä 
kantavaan lasten ja vanhusten rahas-
toon. Säätiön tilinumerot ovat: Kuopion 
Osuuspankki 560005-2219190, Nordea 
Pankki 107830-234046, Sampo Pankki 
800010-71031943. Tiedonanto-osaan 
onnittelijoiden nimet.

.
Karjalan ja koko Suomen

arkkipiispa Leo

Arkkipiispa Leo on syntynyt Pielavedel-
lä 4.6.1948. Hän on valmistunut ylioppi-
laaksi Pielaveden yhteiskoulusta vuon-
na 1967 ja suorittanut pappiskandidaatin 
tutkinnon Suomen ortodoksisessa pap-
pisseminaarissa Kuopiossa vuonna 1972. 
Opetusopilliset opinnot ja auskultoin-
nin arkkipiispa Leo on suorittanut Turun 
yliopiston kasvatustieteiden tiedekun-
nan opettajankoulutuslaitoksessa vuonna 
1978. Teologian kandidaatin tutkinnon 
hän on suorittanut Joensuun yliopistossa 
vuonna 1995 ja saanut teologian maiste-
rin arvon. 

  Ilomantsi
Anastasia Lampropoulos 
 Joensuu
Katri Kristiina Kuusela, Kontiolahti
Leevi Joel Matias Repo, Joensuu 
Joni Petteri Seppälä, Joensuu 
Samu Onni Petteri Timonen, Joensuu 
Valtteri Pekka Johannes Lavikainen, 
Joensuu 
Viljo Kai Artturi Laakkonen, Joensuu 
Olivia Turtiainen, Joensuu 
Kristian Lauri Johannes Hallikainen, 
Pyhäselkä
Aava-Kaisla Vesala, Joensuu 
Kerttu Matleena Mustonen, Joensuu
 Lieksa
Pulkkinen, Niko Petteri
 Taipale
Sanni Roosa Anneli Huotari, Liperi
Olli Iivari Nykänen, Outokumpu
Jerkko Emil Juhani Kinnunen, Liperi
Else Lehmus, Liperi
Leevi Elmeri Anttilainen, Polvijärvi
Milja-Monica Aleksandra Sahlman, 
Outokumpu

Hän on toiminut ortodoksisen uskon-
non-opettajapapin toimessa Itä-Karjalan 
kansan-opistossa 1972-1973. Ilomantsin 
I ja Turun III matkapapistopiirin matka-
papin toimissa hän on ollut vuosina 1973-
79. Vuonna 1979 hänet valittiin Suomen 
ortodoksisen kirkon apulaispiispaksi. Ou-
lun hiippakunnan piispaksi hänet valittiin 
samana vuonna ja nimitettiin tähän tehtä-
vään 1.1.1980. Vuonna 1996 metropoliit-
ta Leo valittiin Helsingin hiippakunnan 
piispaksi. Hän on ollut Suomen ortodok-
sisen kirkolliskokouksen jäsen vuodesta 
1975 ja kirkollishallituksen jäsen vuodes-
ta 1980. 25.10. 2001 XVIII varsinainen 
kirkolliskokous valitsi metropoliitta Leon 
Karjalan ja koko Suomen arkkipiispaksi 
ja hän sai nimittämiskirjan virkaan sama-
na vuonna joulukuun alusta lukien. 

Arkkipiispa Leolla on lukuisia luot-
tamustehtäviä. Hän on toiminut mm. Or-
todoksisen pappisseminaarin oppilas-
yhdistyksen puheenjohtajana 1969-71, 
Lintulan luostarin ystävät ry:n puheen-
johtajana 1978-1993, Pyhäin Sergein ja 
Hermanin veljeskunnan puheenjohtajana 
1979-94, Oulun ortodoksisen hiippakun-
nan säätiön hallintoneuvoston puheenjoh-
tajana 1988-96. Hän on ollut kirkkokun-
nan hallinnon kehittämistyöryhmien I ja 
II puheenjohtajana 1996-2001. Vuodesta 
1980 hän on ollut kirkollisen ylioikeuden 
jäsen. Vuodesta 1998 Leo on toiminut 
Helsingin metropoliittakunnan säätiön 
hallintoneuvoston puheenjohtajana. 

Vuodesta 1990 metropoliitta Leo on 
ollut Salmilaisjärjestöjen yhteistyötoimi-
kunnan puheenjohtaja ja vuodesta 1995 
Karjalan kielen seuran puheenjohtaja. 

Ortodoksisukujen tutkijapiirin puheen-
johtajana Leo on toiminut 1993-1995. 
Vuodesta 1991 hän toiminut Laatokan 
Valamon tukirahaston hoitokunnan pu-
heenjohtajana. 

Arkkipiispa Leo on kuulunut Suo-
men ekumeeniseen neuvostoon vuodesta 
1981 ja ollut SEN:n hallituksen jäsen ja 
varapuheenjohtaja vuosina 1987-90. Hel-
singin seudun ekumeenisen toimikunnan 
puheenjohtajana hän on ollut 1998-2000.

Arkkipiispa Leo on  Joensuun yliopis-
ton (2004) ja Pariisin pyhän Sergein teo-
logisen instituutin (2005) teologian kun-
niatohtori.

Arkkipiispa Leo on myös toiminut 
kirkkokunnan edustajana useilla viralli-
silla ulkomaanvierailuilla. 

Arkkipiispa Leo on osallistunut usei-
den teosten toimitustyöhön sekä julkais-
sut esitelmiä, artikkeleita ym. erilaisissa 
kirjallisissa ja sähköisissä julkaisuissa ja 
lehdissä.

Hänet on vihitty diakoniksi ja papik-
si vuonna 1973. Piispaksi hänet vihittiin 
vuonna 1979. 

Arkkipiispa Leo 60 vuotta
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Olkaa 
iäti 
muistetut

Herra, 
vihi heidät 
kunnialla
ja jaloudella

Ilomantsi
Vieno Maksimainen
Yrjö Leo Mustonen
Mikko Martiskainen

Joensuu
Oiva Juhani Mattinen, Joensuu 
Seija Eila Marjatta Tanskanen, Joensuu 
Martti Olavi Siilin, Joensuu 
Vesa Arto Pyykkönen, Joensuu 
Kirsi Marja Voutilainen, Joensuu 
Alvi Lirkki, Joensuu 
Grigori-Reino Tiensuu, Joensuu 
Veera Turunen, Joensuu 
Raimo Pekka Ratilainen, Kontiolahti
Maria Makkonen, Joensuu 
Sulo Terho Savinainen, Kontiolahti

Lieksa
Pehkonen, Viivi
Keronen, Veera
Pesonen, Sanni
Mitrunen, Alvi

Taipale
Eero Antero Aikonen, Outokumpu
Vladimir Rinne, Liperi
Markku Juhani Aleksanteri Hilonen, 
Polvijärvi
Sanni Lehto, Liperi
Veera Kaartala, Polvijärvi
Kalevi Mutanen, Polvijärvi
Aleksi Timoskainen, Liperi
Rauha Hopponen, Outokumpu

Nurmes

Hammaslahden tiistaiseura on 
päättänyt lahjoittaa arkkiteh-
ti Vilho Suonmaan suunnit-
teleman ja talkoilla rakenne-
tun hirsitsasounan Joensuun 
ortodoksiselle seurakunnalle. 
Tähän päädyttiin, koska tiis-
taiseuran aktiivinen jäsenistö 
on melko pieni, enimmäkseen 
ikääntyviä ihmisiä. Tiistaiseu-
ralaisia on huolestuttanut tsa-
sounan tulevaisuus, kunnossa-
pito ja ylläpidosta aiheutuvat 
kustannukset. Tsasounan tu-
levaisuutta pohdittiin useaan 
otteeseen tiistaiseuran koko-
uksissa ja lahjoittamispäätös 
tehtiin haikein mielin.

Honkavaaran tsasouna valmistui vuonna 
2001 paikallisten ortodoksien ja evanke-
lisluterilaisten ekumeenisen työn tulokse-
na. Honkavaaran Perinnepihan omistaja 
Tarja Lehikoinen lahjoitti tontin ruko-
ushuonetta varten. Varat rakennushank-
keeseen saatiin keräyksin, lahjoituksin 
ja EU-tukena. Koska talkoisiin osallistui 

runsaasti väkeä ortodoksisen seurakun-
nan ulkopuolelta, sovittiin, että tsasouna 
valmistuttuaan on ekumeenisessa käytös-
sä. Tämän perinteen Hammaslahden tiis-
taiseura toivoo tulevaisuudessakin jatku-
van. Tiistaiseuralaiset haluavat säilyttää 
tsasounan jatkossakin tiistaiseurailtojen 
kokoontumispaikkana. Tiistaiseura jär-
jestää yhteisiä talkoita tsasounan ja sen 
ympäristön siistimistä varten. Tsasou-
na on toiminut ja toimii ainakin tulevana 
kesänä tiekirkkona juhannuksesta heinä-
kuun loppuun saakka. Esittelystä vastaa-
vat viikolla pari lukiolaisnuorta ja viikon-
loppuisin tiistaiseuralaiset. 

Honkavaaran tsasounaa ja sen ir-
taimistoa koskeva lahjakirja allekirjoi-
tettiin ortodoksisella seurakuntatalolla 
Joensuussa 22.4.2008. Lahjakirjan otti 
vastaan seurakunnan puolesta kirkkoher-
ra Kalevi Kokkonen. Läsnä olivat kau-
panvahvistaja Juha-Matti Konttinen ja 
lahjakirjan laatija lakimies Juha Martikai-
nen. Hammaslahden tiistaiseuraa edusti-
vat puheenjohtaja Paavo Ryhänen, Martti 
Patrikainen ja Pirjo Strandén.

Hammaslahden tsasouna siirtyy viral-
lisesti Joensuun ortodoksisen seurakun-
nan omistukseen vuoden 2009 alusta. Me 
Hammaslahden tiistaiseuralaiset toivom-
me, että myös joensuulaiset nykyistä use-
ammin löytäisivät idyllisen rukoushuo-
neemme, jonne voi tulla ystävien kanssa 
hiljentymään, rukoushetkiin tai yhteisiin 
Jumalanpalveluksiin.

                                                             
                                      Pirjo Strandén

Honkavaaran tsasouna 
Joensuun ortodoksiselle seurakunnalle

taamme kohti Joensuuta, jonne arvioitu 
saapumisaika on 18.00.

Matkan hinta on aikuisilta 19 euroa, 
lapset 4-12 vuotta 11 euroa, lapset 13-
14 vuotta 13 euroa ja alle 4 vuotiaat il-
maiseksi. Matkalle ovat lämpimästi ter-
vetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet! 
Ilmoittautumiset Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherranvirastoon 30.5. 
mennessä, muista erityisruokavalio.

 

RETKI FONTANELLAAN
     Luonnonvedet ovat vielä suhteellisen kylmiä, 
         mutta Fontanellassa lämpöä riittää!

Joensuun ortodoksisen seurakunnan 
nuoriso– ja diakoniatyö järjestää ret-
ken Siilinjärven Fontanellaan lauan-
taina 7.6.2008. Kokoonnumme rukous-
hetkeen Pyhän Nikolaoksen kirkkoon 
klo 9.30 ja lähdemme kohti Siilinjär-
veä n. klo 10.00.  Fontanella avautuu klo 
12.00, jolloin pääsemme altaaseen. Klo 
15.00 meille on varattu lounas seisovas-
ta pöydästä. Ruokailun jälkeen suun-

   Joensuu
Anne Katariina Hotulainen ja 
Ilmo Tapio Jormanainen, Tohmajärvi
Anna-Mari Barck ja 
Jarkko Lasse Petteri Mustonen, Joensuu
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Helluntaita voimme pitää eku-
meenisena juhlana. Erityises-
ti meille ortodokseille hellun-
tai on  Pyhän Kolminaisuuden 
päivä, mutta kaikille kristilli-
sille kirkoille on yhteistä usko 
Jumalaan, joka on ilmoittanut 
ihmiselle itsensä Kolminaisuu-
tena – Isänä, Poikana ja Pyhä-
nä Henkenä. 

Nuo nimitykset kuvaavat enemmän 
olemista kuin tekemistä. Meille länsi-
maisille ihmisille on ominaista määritel-
lä asioita ja ihmiisiä enemmänkin teke-
misen ja toiminnan kuin olemisen kautta. 
Ehkäpä siksi on tullut tarve antaa Pyhän 
Kolminaisuuden persoonille myös toi-
mintaa kuvaavia nimityksiä. Nämä ni-
mitykset on saatettu ulottaa myös kirkon 
sakramentteihin. Jotkut luterilaisen kir-
kon papit ovat ottaneet tavakseen kas-
taa lapsen luojan, lunastajan ja pyhittäjän 
nimeen. Tämä muodostaa ekumeenisen 
ongelman. Voimmeko me pitää tällä ta-
valla kastettua ihmistä oikein kastettuna, 
jos hän aikoo liittyä ortodoksiseen kirk-
koon vai pitääkö hänet kastaa uudelleen? 
Jos luterilaisessa kirkossa ei anneta kas-
teesta selvää ohjetta, me saatamme jou-
tua ”varmuuden vuoksi” kastamaan kirk-

koomme liittyvän luterilaisen uudelleen. 
Tietenkään luterilaiset eivät kasta lapsia, 
jotta nämä voisivat liittyä ortodoksiseen 
kirkkoon, mutta meidän kirkollamme tu-
lisi kuitenkin olla tieto siitä, mitä käytän-
töä toisessa kansankirkossamme nouda-
tetaan.

Jeesuksen antamassa kastekäskyssä 
kehotetaan kastamaan Isän, Pojan ja Py-
hän Hengen nimeen, ja sitä käskyä mei-
dän tulisi noudattaa. Kriittiset raamatun-
tutkijat pitävät kyseistä evankeliumin 
kohtaa myöhempänä lisäyksenä. Kos-
ka se kuitenkin on kirkossa Raamatun 
kanoniin hyväksytty, tulisi sitä kirkon 
käytännöissä noudattaa. Tuskin voidaan 
osoittaa, että tästä käskystä poikkeava 
käytäntö jollain tavalla paremmin raken-
taisi ja kasvattaisi meitä hengellisesti.

Juhani Lekinen, tunnettiin paremmin 
nimellä Juice, on kirjoittanut runon, joka 
kuuluu näin: ”Jumala on.” Emme voi 
määritellä Jumalaa, rajata Häntä ihmisen 
ymmärtämiin mittoihin. Tuota runoa voi-
si kuitenkin pitää lähes täydellisenä ih-
misen Jumalalle antamana määritelmä-
nä. Sille on myös raamatullinen perusta. 
Kun Jumala ilmestyi Moosekselle pa-
lavassa pensaassa hän sanoi nimekseen 
”minä olen”. Jumala on Hän, joka todel-
la on, on oleva ja jonka kautta kaikki on 

saanut olemisensa. Noilla sanoilla myös 
Jeesus kertoi, kuka Hän on; Minä olen 
ylösnousemus ja elämä, … tie, totuus ja 
elämä, …. maailman valo” tai ”Älkää 
pelätkö,  minä se olen”. Raamattu mää-
rittelee Jumalaa hyvin pitkälti olemisen 
kautta, miksi siis emme seuraisi tuota 
esimerkkiä kirkon opetuksessa ja käy-
tännöissä.

Toinen ekumeeninen näkökohta hel-
luntaissa on se, että kristilliset kirkot  pi-
tävät sitä kirkon perustamisen päivänä. 
Meillä kristityillä on yhteisöllinen kuva 
Jumalasta. Apostoli Paavali kirjoittaa: 
”Jumala on rakkaus.” Rakastaminen ei 
siis ole Jumalan yksi teko muiden jou-
kossa eikä rakkaus yksi ominaisuus mui-
den joukossa vaan se kuuluu olemuksel-
lisesti jumaluuteen. Voisimme kirjoitta 
Paavalin sanat: ”Jumala = rakkaus.” Il-
man rakkautta meillä ei olisi sitä Juma-
laa, joksi me hänet tunnistamme. Rak-
kauden me voisimme määritellä elävien 
persoonien luovaksi ja uudistavaksi vuo-
rovaikutukseksi. Meille kristityille Juma-
la on Kolminaisuus juuri siksi, että Hän 
on rakkaus tai – Hän on rakkaus, koska 
hän on Kolminaisuus. Rakkaus sitoo nuo 
kolme persoonaa toisiinsa niin, että me 
kuitenkin palvelemme ja kunnioitamme 
yhtä Jumalaa.

 Raamatun mukaan Jumala loi ih-
misen kuvakseen ja kaltaisekseen, iko-
nikseen. Jumalan ikoneina meidän teh-
tävämme on näkyvällä tavalla julistaa 
näkymättömän Jumalan läsnäoloa luo-
makunnassa. Ihmisen tehtävänä hyvin 
pitkälti on toteuttaa Jumalan rakkautta 
ja hyvyyttä maan päällä. Jumala Kolmi-
naisuutena antaa meillä elämisen mal-
lin. Meidän ei tule elää vain itseksemme 
ja itsellemme vaan myös toisten kanssa 
ja toisia varten. Me kasvamme hengel-
lisesti ja rakennumme ihmisinä lähim-
mäistemme kautta. Siihen me tarvitsem-
me yhteisöä. Meille kristityille se yhteisö 
on kirkko, jossa me voimme elää luovas-
sa ja uudistavassa vuorovaikutuksessa – 
rakkaudessa, lähimmäistemme ja Juma-
lamme kanssa.

         isä Iivo Suvanto

Jumala Kolminaisuutena


