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siirtynyt isä Kalevi Kokkonen saarnaamassa läksiäisjumalanpalveluksessaKuva: Petter Martiskainen
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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 8-12 ja 13-15
Osoite: Kirkkokatu 32,  80100 Joensuu
Puh: (013) 266 000, Fax: (013) 266 0044
Email: joensuu@ort.fi
Kirkkoherra: Kalevi Kokkonen, p. (013) 266 0011
Toinen pappi:  Iivo Suvanto, p. (013) 266 0012, 0500 671874
Email: iivo.suvanto@ort.fi
Diakoniatyöntekijä: Eeva Timonen (vuorotteluvapaalla 
5.1.-29.12.), sij. Tuomas Kallonen, p. (013) 266 0014 ja 050-
5394932, Email: tuomas.kallonen@ort.fi
Nuorisotoimisto: Pasi Onatsu, p. (013) 266 0017, 
050 558 2528, Email: pasi.onatsu@ort.fi
Kanttorit: työhuone p.(013) 266 0015, J. Matsin toimivapaan 
sijaisena Aleksi Suikkanen, Marita Penttinen, p.(013) 266 0015,  
050 439 1883, Email: marita.penttinen@ort.fi , 
Seurakuntamestari: p. 050 587 5066
Päiväkoti Pääsky: p. (013) 220 460 

Virasto avoinna ti ja to klo 10 - 14
Osoite: Iljankatu 14, 81700 Lieksa
Puh: (013) 521302, Fax: (013) 318604
Email: lieksa@ort.fi Internet: http:/pokrova.tk
Virkatodistukset tilataan Kuopion ort. seurakunnan 

Virasto avoinna ma, ke ja pe 9 - 13.
Osoite: Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi 
Puh: 013 881 084, Fax. 013 883 673  
Email: ilomantsi@ort.fi  
Kirkkoherra:  Ioannis Lampropoulos, 050 357 3675
Email: ioannis.lampropoulos@ort.fi
Kanttori: Riikka Patrikainen, 050 46 45 281
Email: riikka.patrikainen@ort.fi
Internet: 
http://www.ort.fi/ilomantsi 
 

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

Nurmeksen ortodoksinen seurakunta

virastosta, puh. 0206100300 (virasto avoinna 
ma-pe klo 9-12)
Kirkkoherra: Kosti Heikkinen, puh. 041  453 7271
Email: kosti.heikkinen@ort.fi
Kanttori: Paula Löfgren, puh. 040 5676614
Talonmies: Kauko Pussinen, puh. 040 541 4496
Email: kauko.pussinen@pp.inet.fi

Tulevalle vuodelle

Tätä kirjoitettaessa tuntuu kalenterivuoden vaihtuminen vielä 
kaukaiselta. Kuitenkin talvi, joulukiireet ja vuoden vaihtuminen 
yllättävät meidät – joka vuosi. Vuoden vaihtuessa tehdään uusia 
suunnitelmia. Seurakuntienkin on tehtävä suunnitelmansa, perä-
ti kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Kirkon tähtäin on ikuisuudessa, 
meillä ei tehdä neljännesvuosikatsauksia.

Joensuun seurakunnassa kuuma puheenaihe on kolmannen pa-
pin toimen perustaminen.  Aiemmassa toiminta- ja taloussuunni-
telmassa se oli merkitty tulevalle vuodelle. Kolmannen papin tar-
peesta sekä myönteisistä vaikutuksista seurakuntatyöhön ollaan 
käytännössä yksimielisiä, mutta epävarman taloustilanteen vuok-
si toimen perustamista on arasteltu. Kysymys on kuitenkin vain 
ajasta. Lisäpappi täytyy saada muutaman vuoden sisällä, jotta edes 
nykyiset palvelut voitaisiin turvata. Tätä mieltä oli myös seura-
kunnanvaltuusto toiminta- ja taloussuunnitelmaa vahvistaessaan. 
Kolmas pappi aloittaa näillä näkymin työnsä tulevan vuoden mar-
raskuun alussa.

Tulevana vuonna otetaan myös tar-
kasteluun se, ovatko kaikki seurakun-
nan kiinteistöt hengellisen työn kannal-
ta välttämättömiä. Kirkkoja ja tšasounia 
tarvitaan, onhan seurakunnan ydinteh-
tävä jumalanpalvelusten toimittaminen. 
Niitä ei Suomen ilmasto-oloissa voi toi-
mittaa teltassa. Myös paikkakunnan or-
todoksien identiteetille oma pyhäkkö on 
tärkeä. Rakennukset on myös pidettävä 
arvonsa mukaisessa kunnossa. Pyhäköi-
hin liittyy paljon tunnearvoja, joten luo-
puminen niistä voi olla vaikeaa. Kuiten-
kin, jos rakennuksen kustannukset ovat 
käyttöasteeseen verrattuna kohtuuttomat, pitää siitä voida myös 
luopua, vaikka itkien. Tällaiset päätökset pitää kuitenkin tehdä 
vasta erittäin perusteellisen harkinnan jälkeen.

Keskustelun alla on myös seurakuntien yhteistyö. Tämä leh-
ti on Pohjois-Karjalan seurakuntien eli viitosten yhteinen. Yhteis-
työtä tehdään myös leiritoiminnassa. Yhteistoiminnan kehittämi-
sessä on meillä vielä opittavaa, mutta rohkeasti on vain yritettävä. 
Yhteistoiminnalla voidaan muuttuvissa oloissa turvata paikallista-
son palvelut, kuitenkin paikallinen identiteetti säilyttäen.

Yksi käytännön muutos on jäsenrekisteri, joka ensi vuonna 
siirtyy pois seurakunnilta. 4.1.2010 alkaen virkatodistukset tila-
taan kirkkomme keskusrekisteristä. Uudistus saattaa aluksi tuntua 
palvelun huonontamiselta, mutta on siinä etujakin. Esimerkiksi 
perunkirjoitukseen kaikki todistukset saa keskusrekisteristä eikä 
niitä enää tarvitse tilata monesta paikasta. Keskusrekisterin yhteys-
tiedot ovat toisaalla tässä lehdessä.

Hyvää joulua ja tulevaa vuotta
toivottaa
isä Iivo Suvanto

Virasto avoinna: ma-pe klo 10 -14
Osoite:  Viinijärventie 7, 83400 Viinijärvi
Puh: (013) 641 161
Email: taipale@ort.fi
Kirkkoherra: Paavo Ratilainen, puh. (013) 641 755, 
matkapuh. 050 566 1700, Email: paavo.ratilainen@ort.fi
Toinen pappi: Jari Jolkkonen, puh. 045-1148525
Email: jk.jolkkonen@pp.inet.fi
Kanttori: puh. 050-536 7424

”Yhteistoimin-
nan kehittämises-
sä on meillä vielä 
opittavaa, mutta 
rohkeasti on vain 
yritettävä. Yhteis-
toiminnalla voi-
daan muuttuvissa 
oloissa turvata pai-
kallistason palve-
lut, kuitenkin pai-
kallinen identiteetti 
säilyttäen.”
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Arkkipiispan
tervehdys

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

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

Muille vuositilaus maksaa 5 euroa.

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

LIEKSA, puh. (013) 521 302, NURMES, puh. (013) 480 293, 
TAIPALE, puh. (013) 641 161

Ortodoksinen seurakuntaviesti
• Ilmestyy 4-8 kertaa vuodessa • 37. vuosikerta. • ISSN 0357-5020 

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

Jumalallinen totuus 
ja jouluperinteet 

Joulujuhla on Kristuksen syntymän muiston ohella sekoitus 
kansallista ja kansainvälistä tapakulttuuria. Kuinka ne voi-
daan yhdistää niin, että juhlan ydin, Jumalan ihmiseksi synty-
minen, ei jää sivujuonien varjoon? 

Uskon ja tapakulttuurin yhteen sovittaminen on ollut aina 
haasteellista. Meillä ei ole mitään syytä pelätä tai karttaa län-
nessä kehittyneitä joulutapoja: seimiä, joulukuusia ja –lahjoja  
tai tiernapoikia. Olennaista on kuitenkin muistaa, miten ne 
saadaan palvelemaan Jumalan ihmiseksi syntymisen ihmeen 
iloa. 

Ortodoksisen joulujuhlan ydin on syntymän salaisuuden 
pohtimisessa. Miksi Jumala halusi tulla ihmiseksi ja miten 

tuo meidän sukulaisuutemme Häneen näkyy nyt? Miksi Jee-
sukselle ei löytynyt sijaa majatalosta ja miksi kodittomuus on 
monen lapsen kohtalona myös tänä jouluna?

Jouluna näkyy selvemmin kuin minään muuna juhlana 
apostoli Paavalin korinttilaiskirjeessä esille nostama ”ihmis-
viisauden ja Jumalan viisauden” ero (1. Kor. 1,6). Perinteiset 
joulutavat ovat kauneimmillaankin tämän maailmanajan tuot-
tamia. Jeesuksen syntyminen on sen sijaan osa Jumalan salai-
suutta, jonka Hän on valmistanut häntä rakastaville.

Kristuksen syntymän asettaminen joulun tapakulttuurin 
yläpuolelle ei merkitse jälkimmäisen vähättelyä. Kysymys on 
pikemminkin siitä, että opimme näkemään mikä on taivaasta 
annettua ja mikä ihmisten keksimää.

Kristillinen jouluperinteiden vertailu ei ole diplomatiaa, 
jossa kaikki tavat asetetaan arvioitavaksi samalle viivalle. 
Kuten kirkkoisien viisautta esittelevässä Filokalia-tietokirjas-
sa ilmaistaan, jumalallinen totuus ja viisaus säteilevät Juma-
lasta sateenkaaren tavoin.  

Jumala on jouluna syntynyt Jeesus-lapsi, jota kohti kaiken 
joulujuhlassa tulee olla kääntynyt. Tie Jeesuksen luo on myös 
tie toinen toisemme luo. 

Näin näemme myös sen, mikä joulun tapakulttuurissa vie 
kohti ydintä: kaikki, mikä lähentää meitä muihin ihmisiin, 
lähentää meitä myös Jumalaan.   

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa
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Ortodoksina
ajassa

Ortodoksinen Seurakuntaviesti 2/2009

Vuosia kestänyt köy-
denveto kirkkomusiikin 
ja kasvatustyön kutsu-
muksien välillä on vih-
doin päättynyt Ant-
ti ”Rode” Räsäsen, 35, 
kohdalla. ”Olen opet-
taja”, toteaa erityiskas-
vatusta opiskeleva Tai-
paleen seurakunnan 
sijaiskanttori. ”Mutta 
kirkkomusiikki on erot-
tamaton osa elämääni.”

Elämäntehtävän etsiskelystä on ollut 
hyötyä. Räsänen on saanut monipuolis-
ta koulutusta ja kerännyt paljon työko-
kemusta. Hän valmistui teologian mais-
teriksi kirkkomusiikin linjalta 2006. 
Kanttorina hän on toiminut useassa seu-
rakunnassa ja Valamon luostarissa sekä 
johtanut suuriakin kuoroja tehden samal-
la sävellys- ja sovitustyötä.

Kasvatustyön kokemusta on kerty-
nyt erityisopettajana sekä Kuopion seu-
rakunnan lapsi- ja nuorisotyöntekijä-
nä. Räsänen toivoo valmistuvansa ensi 
vuonna kasvatustieteen kandidaatiksi. 
Vuoden 2011 tavoitteena on kaksi suo-
ritettua maisterin tutkintoa; luokan-, eri-
tyisluokan- ja uskonnonopettajan sekä 
kanttorin pätevyys.

Lukkarinrakkaus 
musiikkiin

Ortodoksisen kirkkomusiikin maailma 
avautui Räsäselle professori Hilkka Sep-
pälän asiantuntevassa opetuksessa. Ihan-
teen ja käytännön välinen ristiriita pal-
jastui hänelle kuitenkin nopeasti.

”Ortodoksisen jumalanpalveluksen 
rikkaudesta, tekstien ja sävelmien run-
saudesta puhutaan paljon. Käytännössä 
tämä toteutuu hyvin harvassa paikassa.”

”Meillä on vuoden jokaiselle päiväl-
le vaihtuvat tekstit. Johannes Seppälä on 

  Antti ”Rode” Räsänen:

”Kirkon on huolehdittava lapsiperheistä”

jopa suomentanut ne, mutta niitä ei ole 
saatu julkiseen levitykseen.”

Oivallus ei jäänyt passiiviseksi har-
mistukseksi. Vuonna 2005 Räsänen oli 
yhteydessä ortodoksi.net-sivuston yllä-

pitäjään Hannu Pyykköseen, jonka kans-
sa syntyi suunnitelma Minean ja Oktoek-
hoksen tekstien siirtämisestä internetiin 
kaikkien saataville.

”Netissä on 4000 sivua tekstiä. Olem-
me tehneet hommaa Pyykkösen Hannun 
ja Petjan kanssa talkoina nelisen vuotta. 
Vielä puuttuu kahden kuukauden teks-
tit.”

”On ollut palkitsevaa nähdä, että seu-
rakuntiin on ilmestynyt netistä tulostettu-
ja jumalanpalvelustekstejä.”

Opiskeluaikana Räsänen tutustui 
myös kädenvääntöön eri kirkkomusiik-
kiperinteiden ja -tyylien paremmuudes-
ta.

”Olen huomannut, että tyylisuuntaus-
ta paljon oleellisempaa on se, että kuoro-

”Kristillinen perhe-elämä on 
yhdessä olemista ja kasva-
mista kohti Jumalan valta-
kuntaa, välittämistä ja turval-
lisuuden tunnetta. Juuri siksi 
kirkon on huolehdittava, että 
työntekijät voivat pitää va-
paapäivänsä säännöllisesti. 
Jeesuskin lepäsi!”

Ortodoksisen 
seminaarin 
kirkko on 
tullut Antille 
tutuksi pai-
kaksi opiske-
luaikoina. 
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laulu on rauhallista, harmonista ja huo-
lellisesti harjoiteltua.”

Perhe on ykkönen!

Vaikka kirkkomusiikki on Räsäselle in-
tohimo, houkuttelee koulumaailma häntä 
työelämän kannalta enemmän.

”Haluan tehdä opetustyötä, auttaa 
lapsia kasvamaan kokonaisiksi ja avoi-
miksi ihmisiksi.”

Räsäsen mukaan koulu- ja seurakun-
tatyö kulkevat käsi kädessä. Molemmis-
sa on kysymys kasvatustehtävästä.

”Kun pohdimme erityisoppilaan kans-
sa tulevaisuuden suunnitelmia ja mitä 
niiden eteen pitäisi yhdessä tehdä, tun-
nen tekeväni Jumalan valtakunnan työtä 
hyvin konkreettisesti.”

Räsänen uskoo, että kirkon merkitys 
lasten ja lapsiperheitten kannalta on kas-
vamassa. Yhteiskunnan karsiessa tehtä-
viään on seurakunnilla velvollisuus toi-
mia.

”Kehottaisin pieniäkin seurakuntia 
koordinoimaan koululaisten iltapäivätoi-
mintaa mahdollisimman monelle päiväl-
le. Yhteistyötä voisi tehdä vaikka alueen 
muiden seurakuntien kanssa.”

”Lapsia ei pitäisi jättää tuntikausiksi 
yksin koulupäivän jälkeen. Tuntuu sil-
tä, että iltapäivisin lasten kasvatuksesta 
huolehtivat televisiokanavat ja ravinnos-
ta pakastepitsat.”

Viime aikoina Räsänen on joutunut 
pistämään asioita tärkeysjärjestykseen. 
Elämän uusi ykkönen, 8 kuukauden ikäi-
nen Maija Katariina, tulee joskus äidin 
mukana jumalanpalvelukseen, kun isä 
on kanttorina.

Räsänen muistuttaa, että kirkon huo-
lenpidon on ulotuttava myös sen omiin 
työntekijöihin. Väärä perhe-elämän uh-
raamisen ihanne on jätettävä taakse.

”Kristillinen perhe-elämä on yhdes-
sä olemista ja kasvamista kohti Jumalan 
valtakuntaa, välittämistä ja turvallisuu-
den tunnetta. Juuri siksi kirkon on huo-
lehdittava, että työntekijät voivat pitää 
vapaapäivänsä säännöllisesti. Jeesuskin 
lepäsi!”

”Vanha perhetuttuni, joka menet-
ti traagisesti lapsensa, neuvoi minua: 
Muista aina, että perhe on ykkönen. Sinä 
olet ainoa isä lapsellesi.”

Teksti: Tuomas Kallonen
Kuva: Jouni Postari

Isä Iivo kirkkoherran toimeen
25. lokakuuta isä 
Iivo Suvanto ase-
tettiin Joensuun 
seurakunnan kirk-
koherran tehtä-
vään. Jälleen kirkko 
ja seurakuntasali 
täyttyivät juhlavie-
raista. 

Lintulan luostarin igumenia äiti Marina toi luostarin tervehdyksen ja 
muisteli ATK-kurssia, jossa hän oli ollut isä Iivon oppilaana. 
Kuvat: Tuomas Suvanto.

Pienessä saatossa piispa Arseni 
siunasi isä Iivon kirkkoherran teh-
tävään.

 Juhlassa kuultiin monipuolista ja kor-
keatasoista musiikkia. Jatsahtavia sävel-
miä soitti Heikki Hattunen Valeria Mä-
kirinnan kanssa.
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Ortodoksiset kirkkopäivät 
järjestetään ensi kesänä yli 
30 vuoden tauon jälkeen. 
Kirkkopäiviä vietetään Jo-
ensuussa 11.-13.6.2010 
teemalla ”Kirkko – luoma-
kunnan toivo”. 

Kirkkopäiviä rakennetaan yhteistyös-
sä kirkon ja sen eri toimijoiden, kuten 
PSHV:n, ONL:n, OrtAidin, Ortodoksisen 
lähetyksen, Kanttorien liiton, ortodoksi-
sen seminaarin, seurakuntien, kuorojen 
ja Joensuun alueen eri yhteistyötahojen 
kanssa. Lukuisat henkilöt ovat antaneet 
omaa aikaansa ja osaamistaan kirkkopäi-
vien hyväksi. Toimiin on lähdetty ”tal-
kooperiaatteella”. 

Ensimmäiset Suomen ortodoksisen 
kirkon kirkkopäivät järjestettiin Kuopi-
ossa 25.-27.8.1961. Kirkkopäivien teema 
oli “Kirkko nykyajassa”. Tapahtuman jär-
jestämisestä vastasi Ortodoksisten Nuor-
ten Liitto ry. Ortodokseja kokoontui Kuo-
pioon lähes 400 henkilöä. Aamun Koitossa 
25.9.1961 kerrottin päivistä otsikolla “On-
nistuneet kirkkopäivät Kuopiossa”.

Toiset kirkkopäivät järjestettiin Jo-
ensuussa kaksi vuotta myöhemmin 16.-
18.8.1963. Tämä tapahtuma kokosi yhteen 
yli 300 ortodoksia. Tapahtuman teema oli 
“Kastaen ja opettaen”. Kirkkopäivien jär-
jestäjänä toimi Ortodoksisten Opettajien 
Liitto ry. Aamun Koitossa 1.9.1963 otsi-
koitiin kirkkopäivistä jälleen “Onnistuneet 
kirkkopäivät Joensuussa”.

 Kolmannet Kirkkopäivät pidettiin 
Tampereella 30.7.-1.8.1966. “Etsikää en-
sin Jumalan valtakuntaa” toimi tapahtu-
man teemana. Kirkkopäivien järjestäjänä 
oli tällä kertaa Ortodoksisten Pappien Liit-
to ry. Tampereella osallistujia oli noin 300. 
Aamun Koitossa 15.8.1966 julkaistussa ar-
tikkelissa otsikkona oli jälleen “Onnistu-
neet kirkkopäivät Tampereella, runsaasti 
ajankohtaisia asioita esillä”. 

Neljännet ortodoksiset kirkkopäivät 
järjestettiin lähes 10 vuoden tauon jälkeen 

Kuopiossa 25.-26.9.1976. Tapahtuman jär-
jestäjänä toimi Ortodoksisten Pappien Liit-
to ry. Aiheena tapahtumassa oli kaste ja 
katumus. Kuopion kirkkopäivistä Aamun 
Koitto kertoo 26.10.1976 jukaistussa nu-
merossa seuraavasti:

“Kirkkopäivät kokonaisuudessaan oli-
vat hyvä läpileikkaus monipuolisesta seu-
rakuntaelämästä. Oli keskustelua, erilai-
sia ajatuksia, yhdessäoloa ruokapöydässä, 
harrasta taidetta ja ennen kaikkea elävä ja 
aina vaihteleva jumalanpalveluselämä...
Kirkkopäivien yleisöä silmäillessä huo-
masi, että kaikki ikäpolvet olivat mukana, 
nuoria ilahduttavan runsaasti, jopa lapsia 
jumalanpalveluksissa.”

Kirkkopäivät nyt

Ortodoksiset kirkkopäivät käynnistyvät 
perjantaina 11.6.2010 Joensuun ortodoksi-
sen seurakuntatalon ”Luomakunta ikoneis-
sa” -näyttelyllä, jonka järjestää Suomen 
Ikonimaalarit ry. Näyttelyn yhteydessä kon-
sertoi Joensuun ortodoksinen mieskuoro. 
Joensuuhun voi perjantaina tutustua ”Or-
todoksinen Joensuu kävellen” – kierrok-
sella. Illalla on kaksi konserttia: Uspenskin 
katedraalikuoro konsertoi Joensuun ev.lut. 
kirkossa ja Turun kirkon kuoron, Tampe-
reen kirkon kuoron ja Joensuun yliopiston 
kuoron yhteiskonsertti järjestetään Ranta-
kylän ev.lut. kirkossa.

Lauantaiaamuna Joensuun keskustan 
valtaa suurristisaatto mukanaan sadoista 
laulajista koostuva kuoro. Ristisaatto kul-
kee Pyhän Nikolaoksen kirkolta Joensuun 

torilavalle, jossa toimitetaan vedenpyhitys. 
Vedenpyhityksen jälkeen ristisaatto jatkuu 
Joensuun matkustajasataman Ortbasaariin. 
Basaarin tunnelma on kansainvälinen. Mu-
kana ovat erilaiset järjestöt, maahanmuut-
tajat ja vähemmistöt. Basaariin on suun-
nitteilla elävä kirkko, musiikkiesityksiä, 
ruokaa, myyntipisteitä ja muuta ohjelmaa. 

Patriarkka Bartolomeoksen teemalu-
ento kuullaan Joensuu Areenalla lauan-
taina 12.6. aamupäivällä. Areenan pihasta 
käynnistyvät myös tapahtuman maakunta-
retket Ilomantsiin, Taipaleelle, Valamoon 
ja Kontiolahden ”Miikkulan” elokuvaky-
lään. Ilomantsin vahvoihin juuriin runon-
laulupitäjänä ja Taipaleen historiallisiin 
puukirkkoihin tutustutaan paikallisten op-
paiden johdolla. Heinäveden retkellä tutus-
tutaan Uuden Valamon luostarin kulttuuri-
aarteisiin ja ”Miikkulaan” suuntautuvalla 
retkellä esimerkiksi ”Karjalan kunnailla” - 
sarjan kulissien takaiseen maailmaan.

Kirkkopäivillä on kuultavissa myös by-
santtilaista kirkkomusiikkia ortodoksisella 
seminaarilla. Seminaarin ovet ovat viikon-
loppuna avoinna vierailijoille. Lauantaipäi-
vänä käydään keskusteluja kirkkoon liitty-
vistä ajankohtaisista aiheista muun muassa 
ympäristöpaneelissa. Lauantai-iltana Aree-
nalla toimitetaan ehtoopalvelus, jonka jäl-
keen ohjelmassa on kvartettikilpailun fi-
naali, Kirkkopäiväiltamat ja Ortodoksisen 
kanttorikuoron konsertti.

Sunnuntaina 13.6. Joensuu Areenal-
la toimitettavan liturgian jälkeen vietetään 
Kirkkopäiväjuhlaa. Juhlassa esiintyy mm. 
useasta sadasta laulajasta koostuva suur-
kuoro sekä kvartettikilpailun finaalin voit-
taja.

Osallistuminen 
kirkkopäiville

Kirkkopäivien lippuja ja passeja voi va-
rata tapahtuman Internet-sivuilla www.
ortodoksisetkirkkopaivat.fi tai tilaamal-
la postitettavan varauslomakkeen (p. 050-
3674888).  Omaan seurakuntaan kannattaa 
olla yhteydessä mahdollisen ryhmämatkan 
tai yhteiskuljetuksen tiimoilta.

Kirkkopäivät on aikamme kuva. Toivot-
tavasti elämme tässä ajassa luomakuntaa 
kunnioittaen. Yhteen on mukava kokoon-
tua. Perinteitä kunnioittaen Aamun Koiton 
artikkelin otsikko vuoden 2010 kirkkopäi-
vistä tulisi olla ”Onnistuneet kirkkopäivät 
Joensuussa!”

Kirkkopäivät  
  oman aikamme kuva
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Kävimme jälleen syys- loka-
kuun vaihteessa kotiseudul-
la Uuksussa. Uuksun lisäksi 
vierailimme myös Suurmäes-
sä. Suurmäestä palatessam-
me pysähdyimme Viteleen, 
jossa oli avattu uusi orto-
doksikirkko. 

Pyhän suurmarttyyri Georgius Voitta-
jan kirkko on vihitty elokuussa ja siellä 
oli pari viikkoa aikaisemmin aloittanut 
kirkkoherrana karjalainen isä Pavel Pu-
govkin. Isä Pavel on aiemmin toiminut 
useita vuosia Uhtuan (Kalevalan) kirk-
koherrana. Hän kertoi, että hänen isän-
sä on myös ollut kirkkoherrana Aunuk-
sen alueella lähellä Viteleä. Isä Pavelin 
vaimo Jekaterina on musiikinopettaja ja 
heidän perheeseensä kuuluu myös tytär 
Jelisaveta ja poika Dimitri. Isä Pavel on 
arkkimandriitta Sergein hyvä ystävä ja 
hän on vieraillut Heinävedellä Valamos-
sa perheineen viime elokuussa. Hän pu-
hui erittäin lämpimästi suomalaisten tu-
esta Uhtuan kirkkoa rakennettaessa.

Meitä ilahdutti suuresti se, että olim-
me ensimmäiset suomalaiset vieraat uu-
dessa kirkossa ja se, että ystävällinen ja 
lämmin isä Pavel lupasi lukea seuraavan 
viikonlopun jumalanpalveluksissa esi-
rukoukset puolestamme. Isä Pavelin ai-

Mitä antaisin joululahjaksi ys-
tävälle? Anna lahja, jolla voit 
muuttaa maailmaa!  Ortaidin 
ja Ortodoksisen Lähetyksen toi-
von lahjoilla tuotat iloa lähim-
mäiselle lähellä ja kaukana. 
Lahjojen tuotto käytetään järjes-
töjen koulutus- ja kehitysyhteis-
työhankkeisiin kehitysmaissa.

Kalaverkko 20 €
Kalastus on hyvä toimeentulolähde 
Haik-järven alueella  Etiopiassa. Lahjoi-
tus kalaverkon hankkimiseen vahvistaa 
kalastuselinkeinon kehittämistä sekä tuo 
lisätuloja ja -ravintoa perheille.

TOIVON LAHJA    
   Toivon lahja on moninkertainen lahja

Mehiläispesä 80 €
Mehiläispesä auttaa Etiopian maaseudun 
ihmisiä auttamaan itse itseään. Pesän lah-
jaksi saanutta koulutetaan huolehtimaan 
mehiläisistä ja hankkimaan toimeentuloa 
hunajan myynnillä. Lahjaan kuuluu me-
hiläispesä, vahaa, tarvikkeita ja mehiläis-
kolonna.

Matkakirkko 50 €
Monessa Afrikan maassa papeilla on 
useita seurakuntia vastuullaan. Pappi 
kiertää jalkaisin  tai polkupyörällä seura-
kunnasta toiseen kantaen varusteita mu-
kanaan. Jumalanpalvelustarvikkeista on 
suuri pula. Anna lahjaksi matkakirkko – 
papin varusteet.     

Ortodoksinen 
lahjakauppa

Ortodora
ava�u Joensuussa

Ortodoksisessa kul�uurikeskuksessa, 
Pohjoiskatu 6. 

Avoinna ma-pe klo 12-17.

Tervetuloa tutustumaan!

komuksena on toimittaa karjalankielinen 
liturgia mahdollisesti jo ensi kesänä uu-
dessa kirkossaan. Kuinka ihanaa olisi-
kaan päästä mukaan kuulemaan liturgia 
omalla kielellä Karjalassa.

Kirkko on kaunis niin sisältä kuin ul-
koakin ja sen yhteydessä on myös pieni 
myymälä, jossa myydään mm. ikoneja, 
lampukoita, ja tuohuksia. Jumalanpalve-

luksia pidetään keskiviikkoisin, lauantai-
sin ja sunnuntaisin sekä myös kirkollisina 
pyhäpäivinä. Liturgia alkaa sunnuntaisin 
klo 10.00. 

Mikäli matkustatte Aunuksen Kar-
jalaan, Viteleen, suositan ehdottomasti 
käyntiä uudessa kauniissa kirkossa.

Aira Sumiloff

Vitelen uusi ortodoksinen kirkko Aunuksessa
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Ikonit ovat ortodoksipy-
häkön tärkein ja näky-
vin osa.

Suomen ortodoksisen kirkon Joensuun 
piispa Arseni luennoi torstaina ja perjantai-
na Lieksassa Pyhän Elian kirkon ikoniaar-
teista. Pyhäkössä pidettyihin tilaisuuksiin 
oli kutsuttu lukiolaisryhmiä ja yläkoulun 
ortodoksioppilaat. Piispan vierailuohjel-
maan kuului myös kansalaisopiston ylei-
söluento.

Esipaimen Arsenin mukaan luennoissa 
tuli kaikille kuulijoille kerralla paljon uutta 
asiaa ikoneista ja ortodoksisesta uskonnos-
ta. Piispa pitää tiedon jakamista ortodok-
sisuudesta tärkeänä asiana. Nuoret luento-
vieraat ovatkin piispan mielestä innokasta 
ja oppimishaluista joukkoa..

– Lukiolaisethan ovat iässä, jossa ol-
laan avoimia vähän kaikenlaisille asioille. 
Valistus sattuu sopivaan ikään, koululais-
luentojen välillä jututettu piispa Arseni sa-
noo. 

Piispa arvioi myös, että moni ikonilu-
ennoille osallistunut vieraili pyhäkössä en-
simmäistä kertaa. 

– Luentojen kautta yksi kapea siivu us-
konnon taustaa ja perinnettä välittyy kan-
salaisille.

Ikoni synnyttää
rukouksen ilmapiirin

Ikonit ovat ortodoksisen pyhäkön näkyvin 
osa. Ikoneiden värimaailma on harmoni-
nen. Kuva-aiheissa toistuvat Kristus, Neit-
syt Maria, enkelit, kirkon kanonisoimat py-
hät ja kirkkovuoden juhlat. 

Ikoneiden eli pyhien kuvien tehtävä on 
synnyttää rukouksen ilmapiiriä ja opettaa 
symboliikallaan kristinuskoon kuuluvia 
asioita.

– Ikoneiden edessä rukoillaan Kristus-
ta. Ainetta eli kuvaa ei palvota, vaan Juma-
laa, piispa Arseni painottaa.

Ikoneiden tarkoitus on halki vuosisato-
jen pysynyt siis muuttumattomana. Uusia 
kuva-aiheita sen sijaan syntyy jatkuvasti, 
koska kirkko kanonisoi uusia pyhiä.

Keskiajan loppupuolelle saakka ikoni-
taide antoi vaikutteita muuhun maalaustai-
teeseen.

– 1600-luvulta alkaen taiteen eri virta-
ukset ovat puolestaan vaikuttaneet ikoni-
taiteeseen, Joensuun piispa Arseni tietää.

Tyylilajit 
vaihtelevat

Iljankatu 14:sta sijaitsevassa Pyhän Eli-
an kirkossakin on ikoneita eri aikakausil-
ta. Kirkon etuosassa kuvaseinässä sijaitsee 
ajallisesti vanhin ikoni, Jumalanäidin iko-
ni.

– Se on maalattu 1700-luvun puolivä-
lissä ja on pyhäkköä ajatellen historialli-
sesti tärkein ikoni, piispa Arseni esittelee 
kaunista teosta.

Arvokkaita ovat myös ikonostaasin 
akateemista realismia edustavat ikonit, joi-
den joukossa on maalattuna profeetta Elia-
kin. Ikonien historia ulottuu 1800–1900-
luvun vaihteeseen. Lieksaan pyhät kuvat 
siirtyivät Hämeenlinnan vanhasta ortodok-
sikirkosta.

 Kirkon sivuseinillä on neljä suurta Va-
sili Pesehovin ikoniverstaassa 1850-luvulla 
maalattua ikonia. Ne on toteutettu eklekti-
seen tyyliin eli yhdistäen perinteistä ikoni-
maalausta realismiin.

Uusinta ikonitaidetta puolestaan edus-
tavat lieksalaisten Marjatta Riissasen ja Ni-
kolai Karpinin maalamat ikonit.

Piispa Arseni muistaa ikoninmaalauk-
sen harrastusryhmien aloittaneen Suomes-
sa 1960-luvulla. Helsingin kautta innostus 
levisi pian Kuopioon ja Joensuuhun. Ikoni-
en maalauspiiri kuuluu myös Lieksan kan-
salaisopiston opetusohjelmaan.

– Piireissä opetetaan ikonien maalauk-
sen tekniikkaa, mutta samalla ne kasvatta-
vat tietoisuutta ikonien taustoista ja orto-
doksisuudesta.

(Juttu julkaistu Lieksan Lehdessä 
3.11.2009. Teksti ja kuvat: Hannele Åke)

Joensuun piispa Arse-
ni esittelee yhtä Pyhän 
Elian kirkon ikoni-
aarretta, vuonna 1846 
valmistettua hopeista 
Jumalanäidin Tien-
näyttäjä -ikonia. Sei-
nällä V. Pesahovin 
maalaamassa ikonissa 
Novgorodin arkkipiis-
pa Joonas.

Myös Lieksan kansalaisopiston ikoni-
piiriläisten kädenjälki näkyy pyhäkön 
seinällä.

Pyhät kuvat tutuksi
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Joensuun ortodoksisen seurakunnassa al-
kaa joulukuussa katekumenikurssi. Kate-
kumeniopetus on kirkon jäsenyyteen val-
mistautumista sekä ortodoksiseen uskoon 
ja elämäntapaan tutustumista. Katekume-
naatin aikana tutustutaan myös kirkon ju-
malanpalveluksiin, seurakunnan elämään 
sekä tarkastellaan ortodoksista elämää yh-
dessä katekumeniryhmän kanssa. Katku-
meniopetuksen kautta on mahdollista tulla 

Viimeisenä työpäi-
vänään isä Kale-
vi haettiin työhön 
keltaisella kulje-
tuksella eli vuoden 
50-mallisella pos-
tibussilla. Anneli 
Lujanen haastat-
telee. Kuva: Pasi 
Onatsu

Joensuun ortodoksisen seurakunnan kirk-
koherran tehtävistä eläkepäiviä viettä-
mään siirtyneen isä Kalevin läksiäisiä 
vietettiin syyskuun 27. päivänä. Litur-
gian toimitti K S Joensuun piispa Arseni 

lukuisan papis-
ton kanssa. Kirk-
ko ja seurakun-
tasali täyttyivät 
juhlavieraista.

Isä Kalevi Kokkonen eläkepäiviä viettämään

Myös Vala-
mon luosta-
rin veljes-
tö saatteli 
isä Kalevia 
eläkkeelle. 
Kuva: Pet-
ter Martis-
kainen.

Liturgiassa K S piis-
pa Arseni siunasi isä 
Mikko Sidoroffin 
toisen papin tehtä-
vään. Kuva: Petter 
Martiskainen.

Isä Kalevia oli saapunut tervehtimään arvovaltaisia 
edustajia Joensuun kaupungilta, Joensuun, Pielisen-
suun ja Kontiolahden seurakunnista sekä Pohjois-
Karjalan Rajavartiostosta ja Pohjois-Karjalan Prikaa-
tista. Kuva: Petter Martiskainen.

Lämpimiä terveisiä lähetyspiiriltä, käsityöpiiriltä ja 
Luukas-kerholta pipon, villapaidan ja – sukkien muo-
dossa, tekijänä Luukas-kerholainen Marja Surakka. 
Kuva: Petter Martiskainen.

ortodoksisen kirkon jäseneksi.
Katekumeniryhmä aloittaa toimintansa 

joulukuun alussa. Kokoontumisia on talvi-
kaudella joka toinen viikko ja kevätkaudel-
la joka viikko. Kurssi päättyy pääsiäisenä, 
jolloin ryhmän jäsenet voidaan liittää kir-
kon jäseniksi, joko kasteen tai mirhavoite-
lun mysteerion kautta.  

Katekumeniopetuksesta kiinnostuneet 
voivat ilmoittautua Joensuun ortodoksi-

sen seurakunnan kansliaan. Joensuu@ort.fi 
tai puh. (013) 266 000. Yhteyttä voi ottaa 
myös suoraan katekumeniopetuksesta vas-
taavaan isä Mikko Sidoroffiin sähköpostit-
se: mikko.sidoroff@ort.fi, tai puhelimitse 
050 521 0920.  

Katekumeeniryhmän aloitustilaisuus jär-
jestettiin joulukuun alussa, mutta mukaan 
mahtuu vielä!

Tervetuloa!

Oletko kiinnostunut ortodoksisuudesta? 
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Nurmes

Ortodoksisuus tutuksi 
– kurssi Nurmeksessa
Askarruttavatko monet ortodoksi-
suuteen liittyvät asiat? – Moni vas-
taus voi löytyä tältä kurssilta, joka 
on maksuton ja tarkoitettu kaikille 
aiheesta kiinnostuneille. Jokaisen 
esitelmän aihe on oma kokonai-
suutensa, joten paikalle voi tulla 
sen mukaan, mitkä aiheet kokee 
kiinnostaviksi.

Kokoontumiset Nurmeksen 
ortodoksisessa seurakuntasalissa 
(Salmenkatu 5) seuraavina perjan-
taipäivinä klo 17.30 :

15.1.  Kirkon ensimmäiset 
 vuosisadat
29.1.  Katumuksen sakramentti 
 ja rippi-isä
12.2.  Arvokas kuolema ja 
 lääketiede
26.2.  Vuorisaarna ja autuuden 
 lauseet
12.3.  Epäterve uskonnollisuus
26.3.  Ortodoksinen 
 kirkkolauluperinne
  

Tarkem
m

at tiedot ja m
ahdolliset m

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

/site/ortnurm
es/

Lieksan tiistaiseuran 
kevätkauden 

aloitus seurakuntasalilla 
13.1.2010 klo 12.00. 

Alussa rukouspalvelus.
Lähimmät seuraavat kokoontumiset 

26.1., 9.2. ja 23.2.

31.1.2010 
liturgian toimittaa arkkipiispa Leo. 

Liturgian jälkeen Lieksan tiistaiseuran 
80-vuotisjuhla sekä samalla entisen 

kirkkoherran lähtöjuhla ja uuden 
kirkkoherran tulojuhla.

6.2. klo 18.00 
kirkossa toimitettavan ehtoopalveluksen 
jälkeen lähetystoimikunnan järjestämä 
blini-ilta seurakuntasalilla. Tuotto käy-

tetään lähetystyön tukemiseen. 

Lähetysmyyjäiset 
Lieksan ort. seurakuntasalilla 
12.12. klo 9.00 – 11.00. 
Alkaa rukouspalveluksella.

Lieksa

17.9. Vietimme Lieksan 
Suomi-Venäjä-seuran kans-
sa yhteistä iltaa seurakun-
nan kesämökillä Rantakalli-
olla. Vieraana oli Joensuun 
piispa Arseni. Ilta aloitet-
tiin hartaushetkellä ja jat-
kui yhdessäolon ja laulun 
merkeissä. Tuulisesta säästä 
huolimatta nuotiolla viih-
dyttiin makkaran- ja muu-
rinpohjalettujen paistossa.

3.10. Seurakunnan diakonia- ja suunnittelutoimikunta yhdessä nuorisotyö-
toimikunnan kanssa järjestivät perinteisen syksyisen ristisaaton. Saatto kul-
ki pr. Elian kirkolta ev.lut. hautuumaan läpi ortodoksiselle hautausmaalle, 
jossa toimitettiin panihida ja nautittiin muistoateria illan hämärtyessä. Vie-
raana oli Isä Anderei Verikov Nurmeksesta. Kuvat: Kauko Pussinen.

11.9. Lieksan seu-
rakunnan perin-
teinen pyhiinvael-
lusmatka Uuden 
Valamon ja
Lintulan luosta-
reihin, jossa osal-
listuttiin juh-
laliturgiaan ja 
tutustuttiin
muun muassa 
luostareitten kirk-
koihin ja hautaus-
maihin. 

Iljan prihojen 
joulusauna 

Rantakalliolla 22.12. klo 17.00.
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Jumalanpalvelukset 
    Nurmeksen seurakunnassa

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

NURMES:
la 12.12. klo 18 ep
ti 15.12. klo 17.30 ep
la 19.12. klo 18 ep
to 24.12. klo 16 Jouluaaton ehtoopalvelus

pe 25.12. klo 8 ap ja liturgia, 
 Kristuksen syntymäjuhla
pe 25.12. klo 15 ehtoopalvelus 
 Bomban tsasounassa
pe 1.1. klo 10 liturgia, Basileios Suuren 
 juhla
ti 12.1. 2010 lähtien ehtoopalvelukset 
 Nurmeksen kirkossa tiistaisin klo 
17.30 ja lauantaisin klo 18.00.

la 16.1. klo 10 liturgia, jonka jälkeen 
 lounas seurakuntasalissa
su 24.1. klo 9 ap ja liturgia
su 7.2. klo 9 ap ja liturgia
su 14.2. klo 18 Sovintosunnuntain 
 ehtoopalvelus, Suuren paaston alku
ti 16.2. klo 17 katumuskanoni
pe 19.2. klo 15.30 EPL

JUUKA:
su 20.12. klo 9 ap ja liturgia
su 3.1. klo 9 ap ja liturgia
su 10.1. klo 9 ap ja liturgia
ma 1.2. klo 18 vigilia
ti 2.2. klo 9 liturgia, Herran temppeliin
 tuomisen juhla
su 14.2. klo 9 ap ja liturgia
ke 17.2. klo 17 katumuskanoni

VALTIMO:
su 13.12. klo 9 ap ja liturgia Elomäen 
 tsasounassa
su 13.12. klo 18 akatistos
la 26.12. klo 10 liturgia, 2.joulupäivä, 
 Jumalansynnyttäjän juhla
ti 5.1. klo 18 vigilia
ke 6.1. klo 9 liturgia ja suuri veden-
 pyhitys, Teofania, Herran Kaste
su 17.1. klo 9 ap ja liturgia
la 30.1. klo 10 liturgia, Kolmen 
 esipaimenen juhla
la 6.2. klo 9 liturgia, vainajienmuistelu-
 päivä
ma 15.2. klo 18 katumuskanoni

RAUTAVAARA:
to 18.2. klo 17 katumuskanoni

LIEKSA
su 31.1. klo 10 liturgia. Tiistaiseuran 
80-vuotisjuhla sekä i Kosti Heikki-
sen läksiäiset ja uuden kirkkoherran 
tulojuhla.

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

MUUT TAPAHTUMAT

”PYHÄN ODOTUS” 
- tapahtuma Valtimolla 

11.-13.12.2009
Valtimon ortodoksisessa kirkos-
sa ikoninäyttely, jossa on paljon 

Kristuksen syntymäjuhlaan liittyviä 
ikoneja. Lisäksi ohjelmaan kuuluu 
esitelmiä ja teepöytä. Tarkemmat 

tiedot Nurmeksen seurakunnan koti-
sivuilla: http://sites.google.com/site/

ortnurmes/’’

Luottamushenkilöiden 
koulutus- ja ideapäivät 
Nurmeksessa 16.1. 2010

Tapahtuma alkaa liturgialla klo 
10, jonka jälkeen on yhteinen 

lounas kaikille.

SEURAKUNNAN 
PUUROJUHLA 

järjestetään tänä vuonna 

13.12. Valtimolla. 
Liturgia Elomäen tsasounassa, 

jonka jälkeen ohrapuuroa tarjolla 
Puukarin pysäkillä. Kaikki ovat 

lämpimästi tervetulleita.

TIEDOKSI!

Nurmeksen ortodoksisessa seurakunnassa on tehty muutoksia 
viikonlopun jumalanpalvelusten ajankohtiin. Nurmeksessa toimite-
taan lauantai-iltaisin ehtoopalvelus klo 18. Sunnuntaisin toimitetaan 
aamupalvelus ja liturgia vuoroperiaatteen mukaisesti Valtimolla, 
Juuassa ja Nurmeksessa. Aamupalvelus alkaa klo 9 ja sitä seuraa 
välittömästi liturgia. Ne, jotka haluavat tulla vasta liturgiaan voivat 
saapua tavanomaiseen aikaan (noin klo 10) kirkkoon. Aamupalve-
lus on päätetty siirtää sunnuntaiaamuun sen takia, että se nimensä 
mukaisesti kuuluu aamuun. Keskeinen sanoma aamupalveluksessa 
on Kristuksen ylösnousemus, jota Mirhantuojanaiset veivät eteen-
päin ”sapatinjälkeisenä päivänä aamuvarhain”. Kokonaisuutena 
aamupalvelus ja liturgia yhdessä kestävät pitempään. Muistutan 
kuitenkin kaikkia siitä, että kirkossa saa myös istua. Me emme tule 
kirkkoon nimenomaisesti seisomaan, vaan rukoilemaan. Kannustan 
rohkein mielin osallistumaan kaikkiin jumalanpalveluksiin.

i Andrei
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Jumalanpalvelukset 
    Joensuun seurakunnassa

Joensuun pyhän 
Nikolaoksen kirkko
Säännölliset palvelukset lauantaina klo 
18(Vigilia) ja sunnuntaina klo 10  (Liturgia).
Su 16.12. klo 9:30 pieni vedenpyhitys, 
 klo 10 liturgia. Pyhän Nikolaoksen 
 päivä, temppelijuhla
La 12.12. klo 18 ehtoopalvelus 
 (Arkki piispa Leo)
Su 20.1. klo 10 kaksikielinen liturgia 
 (suomi/kirkkoslaavi)
To 24.12. klo 16 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus
Pe 25.12. klo 8 joulun aamupalvelu 
 (radiointi), klo 9 liturgia)
La 26.12. klo 10 II joulupäivän liturgia, 
 klo 18 vigilia
To 31.12. klo 18 vigilia, klo 22 uuden-
 vuoden kiitosrukoushetki
Pe 1.1.2010 klo 10 liturgia, Basileios Suu-
 ren muistopäivä, kalenterivuoden alku
Ti 5.1. klo 18 loppiaisaaton vigilia
Ke 6.1. klo 10 loppiaisen liturgia ja suuri 
 vedenpyhitys
Su 10.1. klo 10 kaksikielinen liturgia 
 (suomi/kirkkoslaavi)
La 23.1. klo 9 slaavinkielinen liturgia
Ma 1.2. klo 18 Herran temppeliintuomi-
 sen juhlan vigilia
Ti 2.2. klo 9 Herran temppeliintuomisen 
 juhlan liturgia

La 13.2. klo 18 kaksikielinen vigilia 
 (suomi/kirkkoslaavi)
Su 14.2. klo 10 kaksikielinen liturgia 
 (suomi/kirkkoslaavi)
Su 14.2. klo 18 Sovintosunnuntain 
 ehtoopalvelus

Suuren paaston palvelukset Joensuussa:
Suuri ehtoonjälkeinen palvelus ja katu-
muskanoni klo 18 ma 15.2. – to 18.2. 
Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia ke klo 9 
ja pe klo 18 koko 26.3 saakka.

Joensuun hautausmaan 
tsasouna
Su 13.9. klo 18 Herran Ristin ylentämisen 
To 24.12. klo 13 jouluaaton suuri ehtoo-
 palvelus
Pe 5.2. klo 18 parastasis
La 6.2. klo 9 liturgia ja litania (Sielujen 
 lauantai, vainajien muistopäivä)

Kontiolahden kirkko
Su 20.12. klo 10 liturgia
To 24.12. klo 16 jouluaaton suuri ehtoo-
 palvelus
Su 17.1. klo 10 liturgia
Ti 2.2. klo 9 Herran temppeliintuomisen 
 juhlan liturgia
Ma 15.2. klo 18 suuri ehtoonjälkeinen 
 palvelus ja katumuskanoni

Su 21.2. klo 10 ortodoksisuuden sunnun-
 tain liturgia

Enon tsasouna
Pe 25.12. klo 10 joulupäivän liturgia
Su 3.1.2010 klo 10 liturgia
Su 7.2. klo 10 liturgia
To 18.2. klo 18 suuri ehtoonjälkeinen 
 palvelus ja katumuskanoni

Honkavaaran tsasouna
Ma 21.12. klo 18 ekumeeninen 
 jouluhartaus
Ti 16.2. klo 18 suuri ehtoonjälkeinen 
 palvelus ja katumuskanoni

Hoilolan kirkko
Pe 25.12. klo 9 joulun aamupalvelus 
 ja liturgia

Kiteen kirkko
Su 13.12. klo 10 liturgia
La 26.12. klo 10 II joulupäivän liturgia
Ti 5.1. klo 18 loppiaisen vigilia
Ke 6.1. klo 10 loppiaisen liturgia ja suuri 
 vedenpyhitys
Su 14.2. klo 10 Sovintosunnuntai liturgia
Ke 17.2. klo 18 suuri ehtoonjälkeinen 
 palvelus ja katumuskanoni

Sonkajanrannan kirkko
To 24.12. klo 14 Jouluaaton ehtoopalvelus 
 ja liturgia
To 31.12. klo 19 ehtoopalvelus
Pe 1.1. klo 10 aamupalvelus ja liturgia, 
 Basileios suuren päivä, kalenteri-
 vuoden alku
Ti 2.2. klo 18 vigilia
Ke 3.2. klo 9 pieni vedenpyhitys ja 
 liturgia, naisprofeetta Hannan muisto-
 päivä, kirkon temppelijuhla

Tohmajärven kappeli 
(Pekantie 4)
Su 31.1. klo liturgia. Jos tilat eivät ole 
 vielä käytettävissä, palvelus toimite-
 taan Petravaaran tšasounassa ja muu-
 toksesta ilmoitetaan lehdissä.

Uimaharju
Su 24.1. klo 10 liturgia palvelukoti 
 Tuulettaressa

Koveron tsasouna
Su 13.12. klo 17.30 ehtoopalvelus

Seminaarin kirkko
To 24.12. klo 14 ehtoopalvelus ja liturgia
To 24.12. klo 23 aamupalvelus ja liturgia

12.12. 9:00 -  ЛИТУРГИЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ ( ИСПОВЕДЬ В 8:00 )
20.12. 10:00 - ЛИТУРГИЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ 
( ИСПОВЕДЬ В 9:00 )
10.1.  10:00 -  ЛИТУРГИЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ 
( ИСПОВЕДЬ В 9:00 )
23.1.  9:00 -  ЛИТУРГИЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ ( ИСПОВЕДЬ В 8:00 )
13.2. 18:00 - ВСЕНОЩНАЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ

14.2.  10:00 -  ЛИТУРГИЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ 
( ИСПОВЕДЬ В 9:00 )
27.2.   9:00  -  ЛИТУРГИЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ ( ИСПОВЕДЬ В 8:00 )
 2.3.  17:00 -  СОБОРОВАНИЕ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

14.3.  10:00 - ЛИТУРГИЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ ( 
ИСПОВЕДЬ В 9:00 )
20.3.  9:00 -  ЛИТУРГИЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ ( ИСПОВЕДЬ В 8:00 )

26.3.  18:00 - ЛИТУРГИЯ 
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 
( ИСПОВЕДЬ В 17:00 )

Церковь св. 
Николая Чудотворца
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Jumalanpalvelukset 
    Taipaleen seurakunnassa

Su 21.2. klo 10 ortodoksisuuden sunnun-
 tain liturgia

Enon tsasouna
Pe 25.12. klo 10 joulupäivän liturgia
Su 3.1.2010 klo 10 liturgia
Su 7.2. klo 10 liturgia
To 18.2. klo 18 suuri ehtoonjälkeinen 
 palvelus ja katumuskanoni

Honkavaaran tsasouna
Ma 21.12. klo 18 ekumeeninen 
 jouluhartaus
Ti 16.2. klo 18 suuri ehtoonjälkeinen 
 palvelus ja katumuskanoni

Hoilolan kirkko
Pe 25.12. klo 9 joulun aamupalvelus 
 ja liturgia

Kiteen kirkko
Su 13.12. klo 10 liturgia
La 26.12. klo 10 II joulupäivän liturgia
Ti 5.1. klo 18 loppiaisen vigilia
Ke 6.1. klo 10 loppiaisen liturgia ja suuri 
 vedenpyhitys
Su 14.2. klo 10 Sovintosunnuntai liturgia
Ke 17.2. klo 18 suuri ehtoonjälkeinen 
 palvelus ja katumuskanoni

Sonkajanrannan kirkko
To 24.12. klo 14 Jouluaaton ehtoopalvelus 
 ja liturgia
To 31.12. klo 19 ehtoopalvelus
Pe 1.1. klo 10 aamupalvelus ja liturgia, 
 Basileios suuren päivä, kalenteri-
 vuoden alku
Ti 2.2. klo 18 vigilia
Ke 3.2. klo 9 pieni vedenpyhitys ja 
 liturgia, naisprofeetta Hannan muisto-
 päivä, kirkon temppelijuhla

Tohmajärven kappeli 
(Pekantie 4)
Su 31.1. klo liturgia. Jos tilat eivät ole 
 vielä käytettävissä, palvelus toimite-
 taan Petravaaran tšasounassa ja muu-
 toksesta ilmoitetaan lehdissä.

Jumalanpalvelukset 
    Lieksan seurakunnassa

Viinijärvi
16.12. klo 17.30 ehtoopalvelus. 
 Puurojuhla vanhassa pappilassa
24.12. klo 16.00 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymän aatto
25.12. klo 8.00 aamupalvelus ja klo 9.00 
 liturgia, Kristuksen syntymä
1.1.2010 klo 10.00 liturgia, Kristuksen 
 ympärileikkaus, uusi vuosi, 
6.1.2010 klo 10.00 liturgia, ristisaatto ja 
 vedenpyhitys, Teofania, Kristuksen 
 kaste. Kirkkokahvit
16.1. klo 18.00 vigilia
20.1. klo 18.00 ehtoopalvelus
2.2. klo 9.00 liturgia, Kristuksen temppe-
 liintuominen
3.2. klo 18.00 ehtoopalvelus
14.2. klo 18.00 ehtoopalvelus, 
 Sovintosunnuntai

Outokumpu
20.12. klo 10.00 liturgia
25.12. klo 18.00 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä
10.1.2010 klo 10.00 liturgia
24.1. klo 10.00 liturgia, Publikaanin ja 
 fariseuksen sunnuntai
6.2. klo 9.00 liturgia, Sielujen lauantai, 
 vainajien muistelu

Polvijärvi
27.12. klo 10.00 liturgia
5.1.2010 klo 18.00 vigilia, Teofania, 
 Kristuksen kaste
31.1. klo 10.00 liturgia, Tuhlaajapojan 
 sunnuntai
13.2. klo 18.00 vigilia

Lieksan kirkko
05.11. klo 18.00 vigilia
06.11. klo 09.30 liturgia
19.12. klo 18.00 vigilia
20.12. klo 10.00 liturgia
24.12. klo 16.00 jouluaaton ehtoopalvelus
25.12. klo 09.00 joulun aamupalvelus ja 
 liturgia
31.12. klo 18.00 ehtoopalvelus ja uuden 
 vuoden rukoushetki
01.01. klo 10.00 liturgia
05.01. klo 18.00 vigilia
06.01. klo 10.00 liturgia ja teofanian suuri 
 vedenpyhitys
09.01. klo 18.00 vigilia
10.01. klo 10.00 liturgia
16.01. klo 18.00 vigilia
17.01. klo 10.00 liturgia
23.01. klo 18.00 vigilia
24.01. klo 10.00 liturgia
30.01. klo 18.00 vigilia
31.01. klo 10.00 liturgia 
 (Arkkipiispa Leo)
01.02. klo 18.00 vigilia
02.02. klo 10.00 liturgia (Kristuksen 
 temppeliintuominen)

06.02. klo 18.00 ehtoopalvelus
07.02. klo 10.00 liturgia
13.02. klo 18.00 vigilia
14.02. klo 10.00 liturgia
14.02. klo 18.00 sovintosunnuntain 
 ehtoopalvelus
15.02. klo 18.00 suuri katumuskaanoni
18.02. klo 18.00 suuri katumuskaanoni
19.02. klo 18.00 paastoliturgia (EPL)

Viekin tsasouna
112.12. klo 18.00 vigilia
13.12. klo 10.00 liturgia
02.01. klo 18.00 vigilia (matkapapisto)
03.01. klo 10.00 liturgia (matkapapisto)
16.02. klo 18.00 suuri katumuskaanoni

Vuonisjärven tsasouna
17.02. klo 18.00 suuri katumuskaanoni
20.02. klo 18.00 vigilia
21.02. klo 10.00 liturgia

Kolin ev.lut. kirkko
07.01. klo 10.00 liturgia (matkapapisto)

12.12. 9:00 -  ЛИТУРГИЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ ( ИСПОВЕДЬ В 8:00 )
20.12. 10:00 - ЛИТУРГИЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ 
( ИСПОВЕДЬ В 9:00 )
10.1.  10:00 -  ЛИТУРГИЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ 
( ИСПОВЕДЬ В 9:00 )
23.1.  9:00 -  ЛИТУРГИЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ ( ИСПОВЕДЬ В 8:00 )
13.2. 18:00 - ВСЕНОЩНАЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ

14.2.  10:00 -  ЛИТУРГИЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ 
( ИСПОВЕДЬ В 9:00 )
27.2.   9:00  -  ЛИТУРГИЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ ( ИСПОВЕДЬ В 8:00 )
 2.3.  17:00 -  СОБОРОВАНИЕ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

14.3.  10:00 - ЛИТУРГИЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ ( 
ИСПОВЕДЬ В 9:00 )
20.3.  9:00 -  ЛИТУРГИЯ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ ( ИСПОВЕДЬ В 8:00 )

26.3.  18:00 - ЛИТУРГИЯ 
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ НА ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 
( ИСПОВЕДЬ В 17:00 )

Sotkuma
12.12. klo 18.00 vigilia
24.12. klo 14.00 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymän aatto
3.1. klo 10.00 liturgia
17.1. klo 10.00 liturgia, Sakkeuksen 
 sunnuntai
1.2. klo 18.00 vigilia
14.2. klo 10.00 liturgia, Sovintosunnuntai

Liperi
26.12. klo 10.00 liturgia, II joulupäivä
9.1. klo 18.00 vigilia
23.1. klo 18.00 vigilia
7.2. klo 10.00 liturgia, Tuomiosunnuntai

Honkalammen koulu
13.12. klo 10.00 liturgia, kirkkokahvit 
 Noin klo 12.30 sävelhartaus koululla.

JEESUKSEN 
RUKOUSPALVELUKSET

Maanantaisin klo 18.00 
Polvijärven kirkossa

Tiistaisin klo 18.00 
Viinijärven kirkossa 
(parillisella viikolla,’

jatkuvat vain syyskauden)

Keskiviikkoisin klo 18.00 
Sotkuman rukoushuoneessa

Torstaisin klo 20.00 
Outokummun kirkossa
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Jumalanpalvelukset 
    Ilomantsin seurakunnassa

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

Ehtoopalvelus Elian kirkossa joka toi-
nen keskiviikko klo 18.00 
(Suuressa paastossa EPL klo 17.00) 
ke 20.1, ke 3.2, ke 17.2, ke 24.2, ke 3.3, 
ke 10.3, ke 17.3, ke 31.3, ke 21.4, ke 5.5, 
ke 19.5, ke 2.6
Mahdollisuus osallistua katumuksen 
sakramenttiin paastojen aikana
pe 11.12, 18.12 klo 16.00-18.00
pe 19.2, 5.3, 26.3, 29.3, 30.3, 31.3 klo 
16.00-18.00

6.12 Pyhä Nikolaos Ihmeidentekijä, 
 Itsenäisyyspäivä
la 5.12 klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
su 6.12 klo 9.00 aamupalvelus 
 klo 10.00 liturgia  
 klo 11.30 litania sankarihautausmaalla
ti 15.12 Koululaisten liturgia
 klo 9.00 liturgia
su 20.12 
 klo 9.00 aamupalvelus 
 klo 10.00 liturgia
 klo 11.30 joulupuuro (seurakunta-
 salilla), myyjäiset
to 24.12 Jouluaatto
 klo 15.45 litania Pötönkankaan 
 hautausmaalla
 klo 16.30 suuri ehtoopalvelus

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

to 25.3 Jumalansynnyttäjän Neitseen 
 Marian ilmestys 
ke 24.3 klo 18.00 ehtoopalvelus
to 25.3 klo 8.00 aamupalvelus
 klo 9.00 liturgia
pe 26.3 klo 18.00 akatistos
la 27.3 klo 9.00 liturgia 
la 27.3 klo 18.00 ehtoopalvelus, virpoma
 vitsojen siunaus
 

Seurakuntatalolla
joka keskiviikko klo 08.30 aamupalvelus 
paitsi 6.1, 13.1, 3.2, 10.2, 14.4

Huhuksen tsasouna
ke 23.12 Joulunaatonaattona 
 klo 16.00 jouluhartaus 

Sonkajan tsasouna
ke 23.12 Joulunaatonaatto
 klo 18.00 ekumeeninen jouluhartaus 

Mutalahden tsasouna
ke 24.12 Jouluaatto
 klo 9.00 liturgia ja sen jälkeen litania 
 Mutalahden hautausmaalla 

Hattuvaaran tsasouna
to 24.12 Jouluaatto
 klo 13.30 ehtoopalvelus ja sen jälkeen 
 litania Hattuvaaran hautausmaalla
la 26.12 Jumalansynnyttäjän juhla 
 klo 10.00 liturgia 

ti 2.2 Herran Temppeliintuominen 
ma 1.2 klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
ti 2.2 klo 8.00 aamupalvelus 
          klo 9.00 liturgia
Suuri Paasto 
su 14.2 Sovintosunnuntai
 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia
 klo 18.00 ehtoopalvelus, suuren-
 paaston alku ja anteeksipyytäminen 
1. paastoviikko 
ma 15.2 klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
ti 16.2 klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
ke 17.2 klo 17.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
to 18.2 klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
pe 19.2 klo 18.00 akatistos
2. paastoviikko 
ke 24.2 klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
pe 26.2 klo 18.00 akatistos
3. paastoviikko 
ke 3.3 klo 17.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
pe 5.3 klo 18.00 akatistos
4. paastoviikko 
ke 10.3 klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
pe 12.3 klo 18.00 akatistos
5. paastoviikko
ke 17.3 klo 17.00 ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia
pe 19.3 klo 18.00 akatistos
su 21.3 klo 9 aamupalvelus, 
 klo 10.00 liturgia (radiointi)
6. paastoviikko
ti 23.3 klo 9.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia srk-salilla

pe  25.12 Kristuksen syntymäjuhla
 klo 7.00 aamupalvelus
 klo 8.00 liturgia

ti  5.1 Kristuksen kasteen juhlan,  
 Theofanian aatto
 klo 8.30 aamupalvelus (srk-talo)
 klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
ke  6.1 Kristuksen kasteen juhla, 
 Theofania (Piispa Arseni toimittaa 
 palvelukset )
 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia 
 klo 11.30 suuri vedenpyhitys
 klo 12.15 kirkkokahvit
la 30.1 Kolmen esipaimenen juhla
 klo 9.00 liturgia
su 24.1 Kaksikielinen Liturgia 
 (slaavi-suomi)
 klo 9.00 aamupalvelus (suomi) 
 (mahdollisuus aamupalveluksen 
 aikana osallistua synninkatumus-
 sakramentti venäjäksi ja suomeksi) 
 klo 10.00 liturgia (slaavi-suomi) 
 kirkkokahvit 

воскресенье  24.1 литургия 
на церковно-славянском и 
финском языках. 
9.00  утреня (на  финском),  
возможность исповедаться 
на финском и   на русском 
языках.
10.00  литургия 
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Ilomantsi

keskiviikko klo 18. Lisätietoja piiristä 
saa Teuvo Jetsulta (050 - 4691398).

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

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

TOIMINTAA
Ilomantsin ortodoksisessa 

seurakunnassa

LAPSET JA NUORET
Lasten iltapäiväkerho
Toimintaa ja askartelua lapsille! 
Kerho aloittaa toimintansa 20.1 kes-

kiviikkona klo 16-17 seurakuntatalolla. 
Mukaan sisäkengät ja vaatteet kelin mu-
kaan. Kerhoa pitävät Maria Jeskanen ja 
Anna-Mari Summala.

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

dessäolosta, pienimuotoisesta kirkkoi-
lusta ja muusta mukavasta? 

- Kiinnostaa? Jos vastasit
”kyllä”, jatka lukemista. 
Jos vastasit ”ei”, jatka lukemista ja 

mieti mitä voit menettää .
Elikkä, ortodoksinuoret pitävät nuor-

ten iltoja joka toinen keskiviikko klo 
18.00, alkaen ke 20.1. Seuraavat ker-
rat ovat 3.2, 17.2, 3.3, 17.3, 31.3. Il-
tamme alkaa ehtoopalveluksella Elian 
kirkossa ja jatkuu sen jälkeen ortodok-
sisella seurakuntasalilla (Mantsintie 7) 
jutustelun ja muun mukavan parissa . 
17.2 nuortenpiiri alkaa poikkeukselli-
sesti klo 17 ennen pyhitettyjen lahjain 
liturgialla.  

Ohjaajina toimivat Hanna Eskeli-
nen ja Paula Koistinen.

Älä ujostele!!! Ota kaverisi ja tule 
mukaan! 

Lasten ikonimaalauspiiri
Piiri alkaa tiistaina 12.1 klo 16-18 

seurakuntasalilla (Matsintie 7). Piiri on 
tarkoitettu kouluikäisille. Materiaali-
maksu on 20 euroa/lukuvuosi. Piiriä oh-
jaa ikonimaalari Anu Koivuniemi (040 
– 525 85 45).

AIKUISET

KUOROTOIMINTAA
Pyhän Elian kirkon kuoro harjoit-

telee maanantaisin klo 17.30–19.30 seu-
rakuntasalilla.  Jos haluat laulaa kirkko-
kuorossa, ota yhteyttä kanttori Riikka 
Patrikaiseen 050-4645281. 

Kirkkolaulupiiri kokoontuu pyhän 
Elian kirkossa joka toinen keskiviikko 
klo 16.45–17.45, jonka  jälkeen toimite-
taan yhdessä ehtoopalvelus klo 18. En-
simmäinen kerta ke 20.1. Muut kerrat 
3.2, 19.2, 5.3, 19.3. Viikosta 7 eteen-
päin, eli suuren paaston aikaan, piiri ko-
koontuu kirkossa joka toinen perjantai 
klo 16.45–17.45, jonka  jälkeen klo 18 
lauletaan yhdessä akatistosta.

Kirkkolaulupiirissä lauletaan yksi-
äänisesti sekä tutustutaan kirkkolaulun 
teoriaan ja laulamisen perusteisiin. Piiri 
on kaikille avoin, eikä esiinny. Piiriä oh-
jaa kanttori Riikka

KÄDENTAITOJA
Kansalaisopiston alaisuudessa toi-

mii kaksi ikonimaalauspiiriä, joita ohjaa 
ikonimaalari Marjaana Laatikainen. Jos 
olet kiinnostunut, ota yhteyttä numeroon  
040 531 0956. 

Seniorien ikonimaalauspiiri kokoon-
tuu seurakuntasalilla, ensimmäinen ko-
koontuminen maanantaina 11.1 klo 9-
12. Vuoden materiaalimaksu 20€. Piiriä 
ohjaa ikonimaalari Anu Koivuniemi.

Käspaikkojen teko ja ortodoksisten 
kirkkotekstiilien ompelu. Ryhmä ko-
koontuu seurakuntasalilla perjantaisin 
klo 17–20, ensimmäisen kerran 15.1. Li-
sätietoja opettaja Marjaana Laatikaiselta 
p. 040 531 0956.

PIIRIT JA TIISTAISEURAT
Naistenpiiri kokoontuu kerran 

kuussa, seuraa ilmoittelua Pogostan Sa-
nomissa. Lisätietoa piiristä saa Irene 
Tuomiselta (040 – 5828897) ja Tuuli 
Santakarilta (040 - 7699425). 

Miestenpiiri kokoontuu seurakun-
tasalilla joka kuukauden ensimmäinen 

Tule laulamaan 
Joensuun Areenalle!

Kesäkuussa 2010 järjestetään 
Joensuussa ortodoksien suurta-
pahtuma, kirkkopäivät. Lau-
antaina 12.6.2010 laulavat 
ympäri Suomea tulevat lapset 
ja nuoret Joensuun Areenalla 
ehtoopalveluksen. Haluaisitko 
olla mukana?

Ilomantsilaiset harjoittelevat kesä-
kuuta varten launtaina 20.3 ja 24.4. 
Harjoitukset alkavat klo 12 seurakun-
tasalilla (Mantsintie 7), välillä syö-
dään ja pelataan, ja harjoituspäivä 
päättyy ehtoopalvelukseen (alk. klo 
18) p. Elian kirkossa.

Ilmoittaudu mukaan ma 8.3. 
mennessä Riikka-kanttorille p.050-
4645281. Mukaan ovat tervetullei-
ta kaikki laulamisesta kiinnostuneet 
lapset ja nuoret. Tule, ja ota kaverikin 
mukaan!

Ilomantsis-
ta käytiin 
ystävyysseu-
rakuntamat-
kalla Turus-
sa 25.-27.9. 
Kuvassa-
retkeläiset 
Mannerhei-
min kotikar-
tanon ovella. 
Kuva: Teuvo 
Martiskai-
nen
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Maailman luomisesta asti ih-
minen ja maailma ovat olleet 
jatkuvassa vuorovaikutukses-
sa. Kirkon perustamisesta asti 
kirkko ja maailma ovat olleet 
jatkuvassa vuorovaikutuksessa. 
Ero näissä kahdessa asetelmas-
sa on se, että ihmisen ja maa-
ilman välinen vuorovaikutus ei 
enää toimi, vaan vuorovaiku-
tus on muuttunut ihmisen mo-
nologiksi. Kirkon ja maailman 
vuorovaikutus perustuu kirkon 
perustehtävään ja tavoitteeseen 
johtaa maailma pelastukseen. 

Tämän tehtävän kirkko yrittää toteut-
taa vastaamalla elämämme ajankohtaisiin 
kysymyksiin. Miten kirkko onnistuu sii-
hen? Yritän vastata tähän lainaamalla yh-
den kertomuksen pyhien elämänkerrois-
ta. Pyhä Johannes Laupias, jonka muistoa 
kirkkomme viettää 12.11, tunsi orjuuden. 
Orjuus oli läsnä ihmisten arkipäiväisessä 
elämässä silloisessa Egyptin Aleksandrian 
kaupungissa. Pyhä Johannes Laupias opet-
ti ja uskoi, että ihminen on saanut Jumalal-
ta vapauden lahjan ja tämä ei oikeuta ke-
tään pitämään toista ihmistä orjana. Hän 
sanoi opetuksissaan, että ”Kristukselle me 

olemme kaikki tasa-arvoisia, ja yhteiskun-
nan alennetut ihmiset on vapautettava.” 
Tietysti jotkut ihmiset halusivat ymmär-
tää ihmisten vapauden vain hengellisessä 
mielessä, eikä yhteiskunnallisessa mieles-
sä. Siksi Pyhä Johannes Laupias ryhtyi toi-
meen. Hän yritti vapauttaa orjia itse. Monet 
ihmiset uskoivat Pyhän Johanneksen sano-
maan ja vapauttivat orjansa. Monet taas ei-
vät halunneet luopua orjistaan. Silloin Jo-
hannes Laupias osti orjat itsellensä ja sitten 
vapautti heidät. 

Pyhä Johannes ei yrittänyt esittää vain 
teologisia selityksiä ihmisten arkipäivän 
ongelmiin, vaan hän opetti mitä kirkko 
opettaa ja sitten ryhtyi töihin että opetus 
kantaisi hedelmää. Teologia ei ole vain sa-
noma. Teologia on sanoma ja käytäntö. 

Entä tänä päivänä? Silloin kun me 
kuuntelemme kirkon opetusta, pidämmekö 
me sen ainoastaan omana tietonamme mei-
dän päässämme, vai ryhdymmekö töihin 
että opetus tulisi näkyviin arjessamme?  

Avaan lehden ja luen. Avaan television 
ja katson uutisia. Avaan radion ja kuunte-
len eri ohjelmia. Kaikista saan samanlais-
ta tietoa! Maailmanlaajuinen taloudellinen 
kriisi on kiristänyt ihmisten elämätapaa. 
Toinen tieto on, että maailmassa ollaan hy-
vin huolissaan ilmaston lämpenemisestä. 

Molemmat ovat työllistäneet hyvin paljon 
maailman hallituksia. Rahaa työttömille, 
suunnitelmia ilmaston lämpenemisen hil-
litsemiseksi. Suunnitelmia, suunnitelmia, 
suunnitelmia! Tässä on meidän tragediam-
me. Vaikka kaikki me tiedostamme että 
maailman tilanne ei lupaa tulevaisuudessa 
hyvää, kuitenkin meidän työmme jää pa-
pereiden pyörittelyksi. 

Rohkenen kirjoittaa ilmastonmuutok-
sesta samaan aika kun Pyhän Sergein ja 
Herman Veljeskunta (PSHV) valmistautuu 
kirkkopäiviin, jossa teemana on ”Kirkko – 
luomakunnan toivo” ja lokakuun lopussa 
Hänen Pyhyytensä Konstantinopolin eku-
meeninen patriarkka Bartolomeos I on ol-
lut Ameriikassa Missisippi-joella kansan-
välisessä ilmastoseminaarissa.

Talouskriisi ja ilmastonmuutos ovat 
kriisejä. Mikä näitä yhdistää? IHMINEN.  
Meidän elämämme tavat ovat johtaneet 
meidät tähän pisteeseen, josta yritämme 
päästä yli. Syyllistyminen ja syyllistämi-
nen eivät auta, koska syyllistämällä vain 
riitellemme ja emme vie asioita eteenpäin. 

Kirkko opettaa, että kilvoituksella 
voimme oppia, että myös vähemmällä voi 
pärjätä. On huomionarvoista, että kirkko ei 
vastusta teknologiaa eikä kehitystä, mutta 
se vastustaa niiden väärinkäyttöä. Jumalan 
luomislahjaa ihmisille ei voida käyttää tätä 
maailmaa vastaan. Ihminen on tämän maa-
ilman suojelija eikä tuhoaja. 

Mihin kilvoitus auttaa? Kilvoitus tai 
askeesi auttaa meitä vapautumaan tämän 
maailmaan orjuudesta. Askeettisella elä-
mäntavalla olemme vapaita elämään yk-
sinkertaisesti. Askeettinen elämä ei tar-
koita sitä, että minusta pitää tulla munkki. 
Askeettinen elämäntapa kohdistaa ihmi-
sen rakkautta toista ihmistä kohtaan. As-
keettinen elämäntapa on sitä, että kristitty 
ei saa mennä koko ajan nykyajattelun mu-
kaan, ja kuluttaa koska muut kuluttavat. 
Askeettinen elämäntapa kunnioittaa luo-
makuntaa ja pitää huolta luomakunnasta. 
Kulutusajattelu aiheuttaa vain harmia ym-
päristölle. Askeettiseen elämäntapaan kuu-
luu paasto. Paasto on elämän käsky. Paasto 
on hyvyyden perusta. Paasto auttaa ihmis-
tä ymmärtämään, paljonko he ovat kiinni 
tässä maailmassa. 

Ihminen on luotu elämään ja huoleh-
timaan Jumalan kauniista luomakunnasta. 
Meidän kädessämme on pitää huoltaa ym-
päristöstä, toisista ja itsestämme. 

isä Ioannis Lampropoulos
kirkkoherra

Kirkkomme vastauksia 
  ajankohtaisiin kysymyksiin

Ilomantsin seurakunnan 
joulupuuro sunnuntaina 20.12
Alkaa liturgialla klo 10 p. Elian kirkossa, jatkuu sen jälkeen puuron ja 
kahvin merkeissä seurakuntasalilla. Perinteiset arpajaiset ja jouluista  
ohjelmaa. KAIKKI TERVETULOA! Järj. Ilomantsin tiistaiseura

Kuva: Jouni Postari
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LEVYNJULKISTAMIS-

KONSERTTI
”Julistaa viestin tähtönen”

Joensuun ortodoksisella seurakunta-
salilla Lauantaina 12.12.2009

klo 19.00 ehtoopalveluksen jälkeen

ORTODOKSINEN KAMARIKUORO
Johtaa Dir.cant. Juhani Matsi

Sopraano solisti Sanna Heikkinen

Konsertissa kuullaan 
joulukallandoja jotka

ortodoksinen kamarikuoro 
nauhoitti Valamon luostarin 

pääkirkossa Syyskuussa 2009

Ohjelma 10 euroa
Äänitettä myytävänä hintaan 22 euroa

TERVETULOA!

Kuvassa kesämuisto Helsingin Pyhä 
Laulu 2009 tapahtumassa Uspenskin ka-
tedraalissa pidetystä yhteisestä kansainvä-
listen kuorojen konsertista. 

Ensi vuonna uudestaan,
tule sinäkin mukaan!

Joensuun pyhän Nikolaoksen lapsikuoro 
tekee myös elokuussa 2010 jälleen mat-
kan Helsinkiin. Uudet lapsikuoron laula-
jat ovat lämpimästi tervetulleita kuorori-
veihin ja kaikkeen toimintaan. Joulun alla 
Lapsikuoro voi pyydettäessä tulla laula-
maan myös Joulun sanomaa eri toiminta-
piireihin! Ota yhteys Marita-kanttoriin. 

Joensuun lapsikuoro vieraili 

 Pyhä Laulu 2009 tapahtumassa

Isä Olavi haudan lepoon

Lieksassa siunattiin haudan lepoon 14.11. seurakunnan entinen pitkä-
aikainen kirkkoherra rovasti Olavi Tajakka. 

Mieskuoron joulukonsertti
18.12. kello 19.00

Joensuun ortodoksisella seurakuntasalilla
 (Kirkkokatu 32)

Kuoroa johtaa István Záborszky

Tervetuloa!
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NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET    

Joensuun ort. 
seurakunnan 

nuorisotoimisto, 
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, 

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

e-mail: pasi.onatsu@ort.fi 

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

KLIK!

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

Kesän vaellusmatka 

Kilpisjärvelle
Pältsastuganin lähellä oleva vesiputous.  (Kuva Mikko Loikkanen)

Nuorisotoimiston järjestä-
mä vaellus suuntautui men-
neenä kesänä Kilpisjärven 
alueelle. Kyseinen alue on 
erittäin sopiva kohde, koska 
se tarjoaa vaihtelevien maas-
tojen lisäksi myös valmiita 
reittejä, ja valinnanvaraa on 
varsin runsaasti. Näin ollen 
se sopii hyvin eri-ikäisille ja 
erikuntoisille vaeltajille. 

Matkamme alkoi elokuun ensimmäisen 
päivän aamuyönä vaellusporukan kokoon-
tumisella P. Nikolaoksen kirkon pihapiiriin. 
Pian tavarat pakattiin linja-autoon ja siir-
ryimme isä Kalevin johdolla pitämään ly-
hyen rukoushetken kirkkoon. 

Rukoushetken jälkeen siirryimme au-
toon ja matka kohti Sotkamoa alkoi. Kun 
aamuöinen tie oli vielä tyhjänä tietöistä, 

traktoreista ja onneksi myös hirvistä, saim-
me ajella mukavaa tahtia Sotkamoon, josta 
saimme kyytiin loputkin matkalaiset.

Ajomatka kohti pohjoista meni ilman 
ongelmia, ja perillä Kilpisjärvellä olimme 
alkuillasta. Osa porukasta jäi Kilpisjärven 
palveluiden tuntumaan tekemään omia jat-
kovalmistelujaan, ja Unto kyyditti loppu-
osan vielä noin kilometrin Norjan rajan yli. 
Tien varressa tapahtui vielä viimeinen va-
rusteiden hienosäätö, ja sitten siirryimme 
tunturiin kohti länttä. Valitsimme reitiks-
emme valmiiksi merkityn uran, jota pitkin 
aloimme nousta yhä ylemmäs maastossa. 
Lauantai-ilta kävikin sitten melko kovasti 
voimille, kun jokaisella oli takanaan koh-
talaisen vähän yöunta, täysi rinkka ja en-
simmäiset kilometrit olivat pelkkää nou-
sua tunturiin. Tämän alkuvaiheen aikana 
ryhmämme jakaantui vielä siten, että Sot-
kamon nuoret erkanivat omalle reitilleen ja 
meidän 7 henkilön ryhmämme jatkoi oma-
na porukkanaan. 

Illalla löysimme varsin mukavan leiri-
paikan tunturista puron varresta ja lumilaik-
kujen vierestä, ja pystytimme leirimme.

Aamu valkeni aurinkoisena, ja aloitim-
me taipaleen kohti Barras –tunturin lähialu-
eita, tavoitteena löytää sieltä mukava leiri-
paikka pariksi yöksi. Ensin saimme kulkea 
suhteellisen tasaisessa mutta kivikkoisessa 
tunturimaastossa kotvan matkaa, sitten las-
keuduimme taas reippaasti alemmas Golda-
hytan maastoon lounastamaan. Kohta saim-
mekin taas nousta reippaan nousun ja matka 
jatkui kumpuilevassa maastossa kohti tule-
vaa leirialuetta. 

Iltasella pitkän vaelluspäivän päätteeksi 
ryhdyimme etsimään sitä kaikkien aikojen 
hienointa leiripaikkaa, josta löytyy riittävän 
paljon suht. tasaista ja kuivaa aluetta teltoil-
le, puhdasta vettä ja hieno iltarusko. Hie-
man piti vaatimuksista tinkiä tasaisen alu-
een osalta, mutta silti leiri löysi paikkansa 
muutaman kilometrin päässä Barraksesta. 

Aamulla lähdimme pienemmällä poru-
kalla ja päivärepuin varustautuneena kohti 
Barrasta, tavoitteena päästä tunturin ns. sa-
tulaan ja mahdollisesti siitä eteenpäin ihan 
huipulle asti. Lähestymismarssi sujui on-
gelmitta, matkan varrelle osuneet pienet 
joet ylitettiin sulavin liikkein ja kuivin ja-
loin, joten mieli oli korkealla. Matkalla ta-
pasimme myös toisen suomalaisryhmän 
matkalla tunturille, mutta jatkoimme nou-
sua hieman eri reittejä. 

Aamuvirkku Mikko oli herännyt jo hy-
vissä ajoin ja kipaissut tunturin huipulle, ja 
piti taukoa tunturin satulassa. Tämä rohkai-
si meitäkin jatkamaan, ja kun kelikin oli 
kirkas, aloimme kapuamaan jyrkkää ja ir-
tokivien verhoamaa rinnettä ylöspäin. Mel-
koisen raskas nousu tapahtui hitaasti mutta 
varmasti monien lepotaukojen rytmittämä-
nä. Mutta kun olimme aikamme kavunneet, 
niin tulihan se huippu sitten vihdoin vas-
taan, ja oli kaiken vaivan arvoinen: kirk-
kaan sään ansiosta näkyvyys oli mahtava 
joka suuntaan.
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Ortodoksina
ajassa
 NUORET      LAPSET      NUORET      LAPSET      NUORET      LAPSET      

Viikonlopun aikana on monipuolis-
ta ohjelmaa isille ja lapsille sekä yh-
dessä että erikseen, sisällä ja ulkona.  
Monenlaista mukavaa on luvassa kir-
konmenoja unohtamatta! Ohjelmassa 
on myös keskustelua isyyden arjes-
ta ja haasteista. Tapahtuman hinta on 
25 euroa / isä, lapset 20 euroa (sisa-

Huipulla oli se samainen aiemmin ta-
paamamme suomalaisporukka, ja pian kävi 
selväksi että he ovat Suomen ladun jäseniä 
Joensuusta. Olin tiennyt etukäteen, että la-
tulaisilla on matka suurin piirtein samoihin 
aikoihin, mutta en arvannut että olisimme 
täysin samalla alueella. Juttelimme hetken 
mukavia, ja sitten alkoi yhtä varovainen ka-
puaminen alas tunturista. Alas päästiin tur-
vallisesti ja ehjänä, ja paluumatka leiriin 
saattoi alkaa. Leiriinkin päästiin aikanaan, 
ja hyvin nukutun yön jälkeen matka kään-
tyikin jo kohti Ruotsia.

Aamulla reitti kulki toisen Norjan puo-
lella olevan tuvan Gappohytan kautta. Tu-
van läheisyydessä pidimme pienen tau-
on, sitten ylitimme valtionrajan Ruotsiin ja 
jatkoimme vaellusta porottavan kuumas-
sa kelissä. Tästä tuli kuumuuden ja melko 
vähäisten vesipaikkojen takia ehkä koko 
reissun raskain päivä. Lisäksi tuli välillä pi-
dettyä olosuhteisiin nähden turhan rivakkaa 
tahtia, joka ei ainakaan helpottanut oloa sii-
nä kuumuudessa. Tuona päivänä kuljettu 
reitti oli omalla tavallaan aika mielenkiin-
toinen: noin 10 kilometriä pitkä luonnon 
muovaama ylös ja alas polveileva harju-
muodostelma, jonka harjaa varsinainen 
vaellusreitti seuraa aina lähes Pältsastugan 
–tuvalle asti. Me perustimme seuraavan lei-
rimme joen varteen noin kilometrin päähän 
tuvasta. Tässä leirissä olimme jälleen kaksi 
yötä paitsi Aino ja Seija, jotka lähtivät uu-
delleen liikkeelle seuraavana päivänä, eh-
tiäkseen tutkailla maisemia enemmän myös 
Suomen puolella.

Muu osa porukasta käytti tämän väli-
päivän Pältsa -tunturin alueen lähempään 
tutkailuun: Eeva, Elli ja Raisa nousivat 
Pältsan huipulle, Mikko kiipesi Moskun 
huipulle ja allekirjoittanut lepuutti takaraa-
jojaan tekemällä reippaan päiväretken tun-
tureiden väliseen laaksoon. Illalla päiväret-
ken anti todettiin joka taholla antoisaksi, ja 
jälleen kerran leiri hiljeni levolle.

Aamulla matka jatkui Pältsastuganille, 
jossa pysähdyimme hetkeksi jututtamaan 
tupavahtia, ja kävimme tutkimassa muuta-
man sadan metrin päässä sijaitsevaa var-
sin hienoa vesiputousta. Sitten matka jatkui 
taas reippaalla nousulla tunturiin ja edel-
leen kohti kolmen valtakunnan rajapyykin 
seutuja. Päivä sujuikin mukavasti tunturis-
sa vaeltaen, ja illan koittaessa saavuimme 
Koltaluoktaan noin 3 kilometrin päähän ra-
japyykistä. Koltaluoktassa olikin väkeä jo 

hieman enemmän, sillä kyseiseltä paikal-
ta pääsee laivayhteydellä suoraan Kilpis-
järvelle. Lopulta jokainen telttakunta löysi 
mieleisensä paikan rannasta tai kauempaa, 
ja viimeinen maastoyö pääsi alkamaan.

Aamulla matka jatkui rajapyykille, jos-
sa suoritettiin asiaankuuluvat valokuvausri-
tuaalit, ja taas matka jatkui. Viimeisen vael-
luspäivän reitti kulki rajapyykiltä Mallan 
luonnonpuiston läpi, ja viimein saavuim-
me tienvarteen parkkipaikalle, jossa Unto 
jo odottelikin. Tästä siirryimme sitten jäl-
leen Kilpisjärven palveluiden ääreen kuit-
taamaan mökkiä, että pääsemme saunaan ja 
majoittumaan, ja ennen kaikkea kuulemaan 
toisten vaeltajien tarinoita omilta reissuil-
taan.

Lauantaiaamuna nousimme taas hyvis-
sä ajoin, ja kotimatka alkoi. Paluumatkalla 

etupenkin Duo Unelmavävyt julistivat pe-
rinteisen ”Vuoden vaeltaja” -äänestyksen 
käyntiin, ja erittäin salaisen lippuäänestyk-
sen jälkeen ja erinäisistä (heikoista) lahjon-
tayrityksistä huolimatta arvovaltainen jury 
luovutti tämän himoitun tittelin ja palkin-
non itseoikeutetusti isä Kaleville. Monia 
vuosia ja vaelluksia!

Yhteenvetona voi todeta, että väki tun-
tui viihtyvän matkalla, ja ankara pohdinta 
tulevan vuoden vaelluskohteesta alkoi heti. 
Allekirjoittanut haluaa tässä yhteydessä 
kiittää vielä kerran kaikkia reissussa muka-
na olleita, ja erityisesti Untoa turvallisesta 
kyydityksestä ja joustavasta palvelusta!

Kirjoitti Pasi O

Maanantaisin
Poikien monitoimikerho alakoulu-
ikäisille klo 18 – 20.

Tiistaisin
Naperokerho 3 – 6 v. 
tytöille ja pojille klo 17.30- 18.30.
Tyttöjen monitoimikerho 
alakouluikäisille klo 18 – 19.30.
Nuorten ikonimaalauspiiri yli 14 v 
klo 18 – 20.30.

Isä & lapsi-viikonlopun
  23.-24.1.2010

Joensuun ortodoksisen seurakunnan diakonia- ja nuorisotyö järjestävät

rusalennus -5 euroa/ lapsi), sisältäen 
kyydit Joensuu - Sikrenvaara - Joen-
suu, majoituksen, ruuat, ohjelman ja 
vakuutukset.

Ilmoittautumiset 13.1.2009 men-
nessä diakoni Tuomas Kalloselle, 
tuomas.kallonen@ort.fi tai puh. 050 
5394932.

Sikrenvaaran leirikeskuksessa

Kerhotarjonta 
Joensuussa

Keskiviikkoisin
Muskari 3 – 6 vuotiaille klo 10- 
11.30. 

Torstaisin
Päiväkerho 3 – 6 vuotiaille 
klo 9 – 12.
Perhekerho alle 3 vuotiaille ja hei-
dän vanhemmilleen klo 9 – 12.

Sunnuntaisin
Lapsikuoro 5 – 11 vuotiaille 
klo 16 – 17.
Nuorisokuoro 12 – 18 vuotiaille 
liturgian jälkeen.
Lisätiedot kanttoreilta, p. 013 – 266 0015.
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Sanastot
tutuiksi

Joulun odotuksen 
sanastoa

Taipale

Kristuksen syntymäjuhlaa edeltää orto-
doksisessa kirkossa neljäkymmentä päi-
vää kestävä valmistuskausi. Joulua edel-
tävästä 15.11. alkavasta ja joulupäivään 
25.12. päättyvästä paastosta käytämme 
nimitystä joulupaasto. Sen aikana ovat 
ruoka-aineista kiellettyjä liha, kanan-
munat ja maitotuotteet. Kala on sallittua 
viikoittaisia paastopäiviä keskiviikkoa 
ja perjantaita lukuun ottamatta. 

Paasto ei merkitse luopumista vain 
tietyistä ruoka-aineista, vaan myös hu-
vitusten ja kaiken tarpeettoman hylkää-
mistä sekä syventymistä tulevan juhlan 
hengelliseen sanomaan. Paaston ajalla 
on soveliasta säästää niin, että kykenee 
antamaan kertyneen rahan aineellista 
apua tarvitseville vaikkapa kirkon jär-
jestämän paastokeräyksen välityksellä. 
Omaa aikaa voi myös lahjoittaa yksi-
näisille ja sairaille vierailemalla heidän 
luonaan. Näin ymmärrettynä paasto on 
uskovaisille annettu erityinen jakso hen-
gellisen kasvun kehittämiseksi.

Paasto päättyy Kristuksen syntymä-
juhlaan, eli jouluun. Sitä vietettiin aluksi 
yhdessä Kristuksen kasteen juhlan kans-
sa 6.1. Tämän voi havaita edelleenkin 
tarkasteltaessa näiden kahden juhlan ju-
malanpalveluksia. Teofanian keskeinen 
sisältö ei ollut vain Kristuksen syntymän 
tai kasteen muisto, vaan Jumalan ilmes-
tyminen ruumiissa, jumalallisen armon 
ilmestyminen Kristuksessa ja Hänen 
kauttaan.

Roomassa Kristuksen syntymän juh-
laa alettiin viettää joulukuun 25. päivänä 
arviolta vv. 325-354. Konstantinopolissa 
joulua vietettiin ensi kertaa v. 379 pyhän 
Gregorios Nasianssilaisen aloitteesta. 
Tapa viettää juhlaa erillään Kristuk-
sen kasteen juhlasta levisi nopeasti ja 
sitä alettiin viettää v. 386 Antiokiassa 
ja Egyptissä v. 431. Jerusalemissa sen 
sijaan juhlaa vastustettiin ja vasta 500-
luvun puolivälissä sen asema vakiintui. 

Nykyään Beetlehem on kristittyjen suo-
sima pyhiinvaelluskohde erityisesti jou-
lun aikaan.

Se, ettei Kristuksen syntymäjuhlaa 
vietetty alkuaan erikseen johtui Orige-
neksen näkemyksen mukaan siitä, että 
syntymäpäivän vietto oli pakanallinen 
tapa. Tästä johtuen perinteisesti orto-
doksista uskoa tunnustavissa maissa ei 
syntymäpäivää ole tapana juhlia, vaan 
nimipäivällä on merkittävä asema vuo-
tuisena merkkipäivänä.

Joulu ja Kristuksen kasteen juhla 
erotettiin omiksi juhlikseen, koska jou-
lun avulla haluttiin vastustaa 300-luvul-
la riehunutta areiolaisuuden harhaoppia. 
Sen opetus perustui pappi Areioksen 
luomaan oppiin, jonka mukaan hän 
kielsi Jumalan Pojan iankaikkisuuden 
järjenvastaisena. Toisaalta kirkollinen 
joulujuhla ajoitettiin samaan aikaan roo-
malaisten viettämän auringon uudistu-
misen ja valon voittamisen juhlaan. Sen 
avulla kristittyjä estettiin osallistumasta 
pakanallisen juhlan viettoon. 

Kristuksen syntymäjuhlan vieton 
ajankohta on vaihdellut. Ennen kuin se 
vakiintui nykyiseen ajankohtaan, sitä on 
vietetty maalis-, huhti- ja toukokuussa. 
Juhlan aihe kerrotaan evankeliumiteks-
teissä (Matt. 1:18-25; Luuk. 2:1-20) ja 
Jaakobin protoevankeliumissa sekä apo-
kryfisessä Matteuksen evankeliumissa. 
Joulun tapahtuman vanhimmat tunnetut 
kuvalliset esitykset ovat 300-400-lu-
vuille ajoitettu Rooman pyhän Sebas-
tianuksen katakombin seinämaalaus ja 
500-600-luvulta peräisin oleva Monzan 
ampullin reliefikuva.

 Piispa Arseni

  

Kirkkoherranviraston
aukioloajat muuttuvat

Taipaleen ortodoksisen seurakun-
nan kirkkoherranviraston auki-
oloajat Viinijärvellä muuttuvat 
1.2.2010 alkaen. Uudet aukiolo-
ajat ovat seuraavat:

Maanantai, tiistai ja torstai klo 9-12. 
Virkatodistukset ja sukuselvitykset Tai-
paleenkin seurakunnan osalta tilataan 
4.1.2010 lähtien Kuopiosta Kirkkokun-
nan rekisteritoimistosta numerosta 0206 
100203 (ma-pe 9-15) tai sähköpostilla 
keskusrekisteri@ort.fi.

Taipaleen 
pääkirkkoon etsitään
kirkonisäntää

Taipaleen seurakunta etsii uutta kir-
konisäntää Taipaleen pääkirkkoon Viini-
järvelle 1.1.2010 alkaen.

Tehtävä on luottamustehtävä, mutta 
siitä maksetaan pientä kuukausipalkki-
ota. Tehtävään kuuluu kirkosta huoleh-
timinen, palveluksissa ja toimituksissa 
avustaminen, kirkonkellojen soitto yms. 
tehtävät. Pääkirkon isäntä toimii myös 
seurakunnan neuvoston jäsenenä. Tar-
peellinen koulutus tehtävään annetaan 
seurakunnan puolesta.

Tehtävästä kiinnostuneita Taipaleen 
seurakunnan jäseniä pyydetään ottamaan 
yhteyttä kirkkoherra Paavo Ratilaiseen 
050-566 1700. 

Ekumeenisen 
viikon 

ristisaatot 
Taipaleella:

 
Keskiviikkona 20.1.2010 
Polvijärvellä alkaen ort. 
kirkosta klo 18.
Sunnuntaina 24.1.2010 
Outokummussa alkaen ort. 
kirkosta klo 18. 
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Taipaleen seurakunnan venäjänkieliset sivut:
http://www.ort.fi/fi/kirkkopalvelee/srk/taipale/venajaksi/php

Viron ortodoksien 
sðbrad ry:n 
vuosikokous 

pidetään 7.2.2010 klo 18.00 
Viinijärvellä

Vanhassa Pappilassa. 

Kokouksen jälkeen blinikestit. 
TERVETULOA! 

Hallitus

Taipaleen äitilapsi-piirin 
ohjelmaa:

16.12. KE klo 17.30 Ehtoopalvelus Vii-
nijärven kirkossa, jonka jälkeen koko 
srk:n yhteinen PUUROJUHLA vanhassa 
pappilassa. Pieniä ohjelmanumeroita saa 
esittää! Ennakkoilmoittautuminen ja eri-
tyisruokavaliot Susannalle.

Ensi vuoden kokoontumisista tietoa 
myöhemmin.

Lastenleiri I Säynelampi kouluikäiset, 6.-9.7.2010
Lastenleiri II Vanha Pappila pienten leiri, 10.-11.7.2010

Kripari Säynelampi, 30.7.-8.8.2010 

Kesän 2010 leirit Taipaleella

Yhtenä iltana telkkari sivuun 
ja kinkereille!

Taipaleen vuoden 2010 kinkereillä aiheena on Raamattu. 
Tutustutaan joka kodista kyllä löytyvään, mutta luultavas-
ti melko harvoin luettuun, kirjaan ja sen sisältöön. Luku-
taito ja lukulasit tarvitaan raamatun lisäksi. Emäntä- ja 
isäntäperheille toivon malttia kahvipöydän lajikkeiden lu-
kumäärään, ettei mene kilpavarusteluksi. Tervetuloa käy-
mään taloissa kinkereillä. Aiempi käymättömyys ei ole es-
teenä eli tulla voi, vaikka ei olisi ennen ko. paikassa käynyt.  

     Terveisin isä Paavo

Kinkerit 
Taipaleella 2010

1. Salokylä: 12.1. klo 18, Räty Seija ja 
Veikko, Honkavaarantie 28 A  
2. Horsmanaho: 13.1. klo 19, Mutanen 
Heli ja Kari, Hautakarintie 13 
3. Sotkuma/Sola: 19.1. klo 18, Jolkkonen 
Anneli ja Unto, Solantie 70
4. Kuorevaara: 26.1. klo 18, Hartikainen 
Seija ja Mauno, Jyrkkälammentie 13  
5. Outokumpu: 27.1. klo 18, Kaipala 
Leena, Kuopiontie 58 A
6. Viinijärvi: 31.1. klo 18, Vanha Pappila, 
Viinijärventie 7

VAPAAEHTOIS- ja 
DIAKONIATYÖN 

KOULUTUSPÄIVÄ
5.9.2009 klo 10 – 15.00

Viinijärvellä 
Vanhassa Pappilassa.

Koulutuksen teema on: 
KOHTAAMINEN

Koulutuksen vetäjät ovat sosiaali-
työntekijä Leena Viinisalo-Heiska-
nen ja sairaanhoitaja Kristina Lipit-
säinen. Ilmoittautuminen 12.2.2010 
mennessä kansliaan puh: 
013-641161 tai taipale@ort.fi.

OHJELMA
10.00 Rukouspalvelus ja tervetulo-
toivotukset. Isä Jari Jolkkonen.
10.30-11.00 Tutustutaan toisiimme ja 
päivän teemaan.
11.00-12.00 Vapaaehtoistyön peri-
aatteet.
12.00-12.45 Lounas
12.45-14.15 Kohtaaminen, ryhmä-
työtä ja harjoituksia.
14.15-14.45 Ajatukset päivän annis-
ta.
14.45-15.00 Päivän päätös ja kahvit.

7. Kinahmo: 2.2. klo 18, Veera Martikai-
nen, Martikkalantie 9
8. Harmaasalo: 3.2. klo 18, Tarkiainen 
Anne ja Juha, Salkoniementie 13
9. Ylämylly: 7.2. klo 13, Yritystalon ala-
kerran kerhohuone 
10. Vaivio: 22.2. klo 12, Holopainen 
Hannele ja Seppo
11. Polvijärvi: 25.2. klo 18, Kuronen 
Riitta ja Martti, Viinijoentie 20 B

ORTODOKSISUUS TUTUKSI  
   -luennot jatkuvat
      VIINIJÄRVELLÄ VANHASSA PAPPILASSA

31.1.2010 klo 18.00 Kinkeriohjelma, isä Paavo Ratilainen 
 ja kanttori Antti Räsänen
21.2.2010 klo 18.00    Ortodoksinen kuoleman käsitys, TL Tiina Juurela
21.3.2010 klo 18.00  Suuren viikon tapahtumat ja palvelukset,
 Rovasti Stefan Holm
11.4. klo 18.00          Aihe avoinna, TM Wilhelmiina Virolainen 
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ELÄKEPÄIVÄT 
OVAT ALKANEET!

SUURI KIITOS
seurakunnalle, työtovereille, 
tiistaiseuroille, kuoroille ja 

ystäville sekä kaikille 
lähtöjuhlassa olleille

sydämellisestä muistamisesta.

Rovasti Kalevi Kokkonen

 
Joensuun ortodoksisessa seurakuntasalis-
sa 16. joulukuuta 2009 on ainutlaatuinen 
mahdollisuus viettää jouluista iltaa yhdes-
sä pietarilaisten taiteilijoiden kanssa. Illan 
järjestäjinä ovat  Pietarilainen taideryh-
mä ARTeEGO ja Joensuun ortodoksinen 
seurakunta.

Pietrarilainen taideryhmä ARTeEGO 
on ollut olemassa jo viisi vuotta. ARTeE-
GOn jäsenet ovat sekä kuuluisia että nuo-
ria, tarmokkaita taiteilijoita. Taideryhmä 
ARTeEGO on järjestänyt useita taidenäyt-
telyitä, antanut asiantuntevaa opetusta sekä 
järjestänyt myös tapaamisia taiteen ystävi-
en kanssa.  

Tämä Joensuussa  järjestettävä tapahtu-
ma on ensimmäinen yritys luoda kontakti 
joensuulaisten taitelijoiden ja taiteen ystä-
vien kanssa. Joulu on ihana ja lämmin juh-
la, jolloin  kaikki toivovat toisilleen onnea, 
terveyttä ja hyviä ystävyyssuhteita.

Ohjelma:
Konsertti Ave Maria!

Venäläinen teeilta
Arpajaiset

Taidenäyttely

Joensuun ortodoksinen seurakunta, 
Seurakuntasali, Kirkkokatu 32:

Jouluilta 
Joensuussa 

pietarilaisten 
taiteilijoiden kanssa

16.12.2009 
klo 17.00 alkaen.

Vapaa pääsy. Ohjelman hinta on 12 €, 
jolla osallisutaan  arpajaisiin. 

Tervetuloa!

Yhdistetyn taidenäyttelyn ja konsertin 
avulla haluamme onnitella suomalaisia ys-
täviä ja samalla esitellä pietarilaisten taite-
lijoiden toimintaa.

 Taidenäyttelyn  näytteilleasettajat 
ovat Vladimir Serebrjakov, Viktor Shes-
tak ja  Aleksandr Fjodorov. He ovat teh-
neet useita pyhiinvaellusmatkoja. Näiden 
matkojen vaikutuksesta ovat syntyneet 
näyttelyssä esillä olevat taideteokset. Näyt-
telyssä te voitte nähdä Pohjoisen maisemia 
(V.Serebrjakov), pyhiä paikoja Venäjällä 
(V.Shestak) sekä sarjan ”Kasteen sakraa-
mentti” (E.Fedorovich). 

Taidenäyttelyn upean kokoelman lisäk-
si jouluillan huipentumana kuulemme Je-
lena Fedorovichin esityksen. Hän on pait-
si taitelija ja veistäjä myös laulaja, jolla on 
kaunis sopraano. Hän laulaa Ave Maria! - 
konsertissa.  

Art-johtajana on Larisa Malashevskaj. 
 

Jouluilta Joensuussa 
  pietarilaisten taitelijoiden kanssa

Keskusrekisteri 
aloittaa 
toimintansa

Vuoden 2010 alusta al-
kaen seurakuntien jäsen-
rekisteri siirtyy Suomen 
ortodoksisen kirkon keskus-
rekisterin hoidettavaksi. 

Käytännössä tämä tarkoittaa
seuraavaa:

Kaikki virkatodistukset ja suku-
selvitykset tilataan suoraan keskus-
rekisteristä nettisivullemme tule-
valla sähköisellä lomakkeella, 
puhelimitse, faksilla tai sähköpos-
tilla. 

Myös Kuopion toimistossa on 
mahdollista asioida, palveluaika 
on arkisin klo 9-15.

Suoraan  jäsenrekisteriohjelmas-
ta tulostettavan todistuksen voi saa-
da välittömästi, muuhun tarkoituk-
seen tulevat tilaukset saa kahden 
viikon kuluessa. 

Keskusrekisterin 
yhteystiedot 
(voimassa 4.1.2010 alkaen):

Ortodoksisen kirkon 
keskusrekisteri
Karjalankatu 1 (käynti E-rapusta),
70110 Kuopio
Puh. 0206 100 203 
(ma–pe klo 9-15)
fax: 0206 100 202
e-mail: keskusrekisteri@ort.fi
nettisivut: 
www.ort.fi –keskusrekisteri

Anna lahja, jolla
on ikuinen arvo.
Tule jouluostoksille 

FILOKALIAAN
Meiltä löydät kirjoja, levyjä, 

ikoneita ja monenlaista 
muuta lahjatavaraa.

Ortodoksinen kirjakauppa
FILOKALIA

Kauppakatu 23 a, 
80100 Joensuu

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

www.filokalia.fi

Avoinna ennen joulua: 
ma-pe 10–17

Tervetuloa tutustumaan 
ja ostoksille!
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Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettuOlkaa 

iäti 
muistetut   Ilomantsi

Joni Petteri Pesonen
Miko Kalevi Jurvanen
Juuso Pekka Eronen
  Joensuu
Miika Samuel Tarvainen, Joensuu
Enni Annikki Kotilainen, Joensuu
Juuso Julius Soikkeli, Joensuu
Erik Tomminpoika Hirvonen, Joensuu
Menni Mirjami Pesonen, Kontiolahti
Mikael Elias Jeskanen, Kontiolahti
Emilia Mirella Makkonen, Joensuu
Aapo Eemeli Torni, Joensuu
Luukas Emil Johannes Räty, Joensuu
Veeti Eino Mikael Ujala, Joensuu
Ella Lilja Elina Heiskanen, Uusi-Värt-
silä
Milla Juulia Matveinen, Joensuu
Miro Kasimir Heiskanen, Joensuu
Tino Aleksanteri Simonen, Joensuu
Rene Nikolai Simonen, Joensuu
Palviainen Lilja Helinä. Heinävaara
  Nurmes
Janna Maaria Lauronen
Tytti Iita Inkeri Malja
Pihla Marita Amanda Timonen
  Taipale
Laura Katriina Kaasinen, Outokumpu
Peetu Elias Mutanen, Polvijärvi
Viljo Valtteri Salmela, Outokumpu
Jenna Katariina Kuikka, Polvijärvi
Martta Piipponen, Liperi
Otto Vilho Viljami Hartikainen, Pol-
vijärvi
Jussi Haapalainen, Liperi

Ilomantsi
Erkki Simo Martiskainen
Hilja Riissanen
Martta Puharinen
Mirja Annikki Kastinen

Joensuu
Kaija Railas, Joensuu
Pekka Koukkunen, Joensuu
Anja Törrönen, Joensuu
Aatu Juhani Jeskanen, Tohmajärvi
Maria Karhapää, Tuupovaara
Veikko Johannes Jormanainen, Kontio-
lahti
Juliana Koivusalo, Joensuu
Pirkko Jääskeläinen, Joensuu

Lieksa
Anna Pörkki
Mauri Tumanoff 
Raisa Pehkonen
Timo Pekka Kiirikki
Meeri Esteri Vornanen
Olavi Tajakka

Nurmes
Matti Muranen, Juuka
Nasti Brelo, Juuka
Jeudokia Kulju, Nurmes
Viktor Kanervo, Valtimo
Eero Kivinen, Nurmes

Taipale
Toivo Surakka, Outokumpu

    Ilomantsi
Minna Maria Tossavainen ja Simo Kris-
tian Kareinen

Joensuu
Tommi Tapio Hirvonen ja Anu Susanne 
Repo, Joensuu
Mikko Erik Penttinen ja Katja Aune He-
lena Voutilainen, Joensuu
    Taipale
Heikki Antero Hartikainen ja Hanna 
Helena Yli-Puntari, Liperi

Herra, 
vihi heidät 
kunnialla
ja jaloudella

Ohjelmassa lauantaina las-
kettelua Vuokatissa, ehtoo-
palvelus Sotkamon kirkossa, 
saunat, herkullinen ruokai-
lu (päivällinen ja iltapala) ja 
majoitus upealla Rytilahden 
majalla kirkon läheisyydessä. 
Sunnuntaina liturgia, lounas 
ja uinti Vuokatin urheilu-
opiston uimahallissa.

Mukaan tarvitset: Lasketteluvehkeet, la-
kanan ja makarin (tai lakanat), uikkarit ja 
pyyhkeen, evästä lauantaille (ruokailu on 
vasta klo 17) ja vähän käyttörahaa. Jos 
vuokraat välineitä kysele hinnat Vuokatis-
ta etukäteen.

Linja-auto kulkee: Lähtö lauantaina 
Joensuu ort.kirkon edestä klo 7.45 – Ylä-
mylly Shell 8.00 – Viinijärvi linja-autoase-
ma klo 8.20 – Outokumpu la.asema  klo 
8.40 – Polvijärvi la.asema klo 9.10 – Vuo-
katti n. klo 11.30.

Paluu sunnuntaina n. klo 15 lähtö Vuo-
katista ja samaa reittiä takaisin. 

Matkan kokonaishinta (sisältäen kyy-
din, majoituksen ruuan ja hissilipun lauan-
taille sekä uimahallikäynnin sunnuntaina) 
yli 10-v 78 euroa ja alle 10-v 52 euroa. 

Jos, haluat lähteä mutta et laskettele, 
vähenee hinnasta 25 euroa, eli yli 10-v 53 

JA TAAS MENNÄÄN…
 Taipaleen ja Joensuun ort. seurakuntien yhteinen 

  lasketteluretki Vuokattiin 6.-7.2.2010
e  ja alle 10-v 27 e. (Joensuulaisille JON 
jäsenille omat hinnat) 

Ilmoittautuminen viimeistään keski-
viikkona 29.1.2010. Muista ilmoittaa mah-
dollinen erityisruokavalio.

Taipalelaiset (ja mahdolliset muut kuin 
Joensuun ort.) 013-641161 taipale@ort.fi 
tai 050-5661700 / i Paavo.

Matka maksetaan ennen matkan alkua 
srk:n tilille 881503-21997 ja viestiksi läh-

tijöiden nimet ja numerosarja 236/3180.
Joensuulaiset ilmoittautuvat nuoriso-

ohjaaja Pasi Onatsulle 050-5582528 tai 
pasi.onatsu@ort.fi jolta saavat tarkemmat 
ohjeet maksusta.
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Elämme kohta vuoden pimeintä aikaa. 
Jo nyt arkiseen työhönsä ja työstä pois 
kiiruhtavat ihmiset joutuvat sananmukai-
sesti ”vaeltamaan”, jos ei nyt vielä ihan 
täydessä pimeydessä, niin kuitenkin näin 
syksyn edetessä yhä tihenevässä ja ti-
henevässä hämäryydessä. Päivänvaloa ei 
yksinkertaisesti enää tunnu oikein riittä-
vän, ei aamulla eikä illalla. Hyvin suurella 
osalla suomalaisista alkaakin tästä johtuen 
mieliala tuntua yhä enemmän ja enemmän 
alakuloiselta. 

Viime vuosikymmenellä aloitetut tut-
kimukset osoittavat päivänvalon vähene-
misen todellakin aiheuttavan monen koh-
dalla masennusta ja alakuloisuutta eikä ns. 
”kaamosväsymys” tai suoranainen ”kaa-
mosmasennus” olekaan mikään tuulesta 
temmattu termi vaan aivan tieteellisesti to-
dettu tosiasia. Ongelmaan on haluttu löy-
tää ja on jo pystyttykin tarjoamaan apua 
monin eri tavoin. Esimerkiksi erilaiset 
kirkasvalohoidot ja kirkasvalolamput on 
todettu sangen tehokkaiksi apuvälineiksi. 
Vakavammissa masennustapauksissa on 
jouduttu turvautumaan myös erilaisiin lää-
kinnällisiin apukeinoihin.

Yksi helppo ja varma keino on tietys-
ti ulkoilla mahdollisimman paljon kirk-
kaassa päivänvalossa aina kun siihen on 
tilaisuus. Edelleen iloa ja piristystä alaku-
loisen olotilan helpottamiseksi tuovat var-
maan omalta osaltaan myös kaupunkien ja 
ostoskeskusten lisääntynyt jouluvalokoris-
telu ja eri yritysten ja yhteisöjen aina näin 
joulun alla järjestämien ns. pikkujoulujen 
ilonpito ja riehakkuus. Se, että palvelevat-
ko iloiset jouluvalokoristelut ja pikkujou-
lut nimestään huolimatta varsinaisen Va-
lon juhlan, Joulun vastaanottamista, onkin 
sitten kokonaan eri juttu. 

Ortodoksisen kirkon perinteen mukai-
nen Jouluun valmistava joulupaasto alkaa 
aina vuosittain 15. päivä marraskuuta. Lu-

terilaisen kirkon perinteen mukainen Jou-
lun adventtiaika puolestaan marras-joulu-
kuun vaihteessa. Tämä kummankin kirkon 
perinteensä mukainen valmistautumis- ja 
odotusaika on meille kaikille tarjottu mah-
dollisuus hiljentymiseen pikkujoulujen 
joskus riehakkaankin ilonpidon ja humun 
sijasta. Oikealla tavalla toteutuneen hiljen-
tymisen, itsetutkiskelun ja mietiskelyn tu-
lisi johdattaa meidät kirkkoihin, yhteisiin 
jumalanpalveluksiin ja yhteiseen rukouk-
seen, ja sitä kautta lähemmäksi Jumalaa ja 
lähemmäksi toinen toistamme. Kulutus-
yhteiskunnan lakien mukaiset kaupalliset 
markkinavoimat kutsuvat, houkuttelevat, 
suorastaan vaativat meitä kirkkomatkojen 
sijasta kuitenkin ohjaamaan askelemme 
ostoskeskuksiin ja marketteihin aina Jou-
lun lähestyessä. 

Kauppojen aukiolon sunnuntaisin ja 
läpi vuoden salliva laki hyväksyttäneen 
eduskunnassa jo ennen tulevaa Joulua. Se 
on merkkinä ja ikään kuin lopullisena si-
nettinä sille että yhä harvemmin ihmiset 
edes pyhäpäivisin suuntaisivat matkansa 
kirkkoihin ja jumalanpalveluksiin, vaan 
mieluummin rahan, tavaran, omistami-
sen ja kuluttamisen arvoja ja Mammonaa 
palvoviin ”temppeleihin”, ostoskeskuk-
siin ja marketteihin. Samalla ihmisillä on 
yhä vähemmän yhteistä aikaa perheissä 
tai ystäväpiirissä yhteisille harrastuksil-
le ja ihmisten välisten yhteyksien luomi-
seen ja niiden lujittamiseen. Jos ihmiset 
eivät keskinäisiä välejään halua tai pysty 
hoitamaan ja vaalimaan enää edes silloin 
kun lisääntynyt vapaa-aika antaisi siihen 
mahdollisuuden eli viikonloppuisin, niin 
milloin sitten?     

Ostoskeskusten ja markettien kirkkaat, 
koristeelliset jouluvalot ja kaikenlainen 
Joulun odotukseen liittyvä markkinahumu 
tietysti houkuttelevat. Ne tuovat piristys-
tä arjen harmauteen. Se on tosiasia, jota 

emme saa kokonaan kieltää, eikä siihen 
ole varsinaisesti tarvettakaan.

Jännittyneen, ikään kuin joka taholle 
viritettyjen jouluvalokoristelujen sykkeen 
tahdissa sykkivän Joulun odotuksen sijasta 
meidän tulisi kuitenkin pyrkiä näkemään 
myös todellinen Kristuksen syntymäjuh-
lan, Joulun valo. Se on se valo, joka on 
maailman kaikkia kirkasvalolamppuhoi-
tojakin tehokkaampi ja kirkkaampi ja joka 
antaa sen suurimman ilon ja rauhan, rie-
mun ja rikkauden ihmisen elämään. Se on 
se valo, josta apostoli Johannes kirjoittaa 
evankeliuminsa alussa seuraavasti:
 
 ” Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan 
luona, ja Sana oli Jumala.  
Jo alussa Sana oli Jumalan luona. Kaik-
ki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä 
on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. 
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten 
valo. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei 
ole saanut sitä valtaansa. 
  Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen 
nimensä oli Johannes. Hän tuli todista-
jaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki 
uskoisivat siihen.  Ei hän itse ollut tuo 
valo, mutta valon todistaja hän oli. 
  Todellinen valo, joka valaisee jokai-
sen ihmisen, oli tulossa maailmaan. 
Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan 
maailma oli saanut syntynsä, mutta se 
ei tuntenut häntä.  Hän tuli omaan maa-
ilmaansa, mutta hänen omansa eivät 
ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, 
jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi 
oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikil-
le, jotka uskovat häneen.  He eivät ole 
syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, 
eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. 
  Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskel-
lämme. Me saimme katsella hänen kirk-
kauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle 
Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja 
totuutta.” (Joh.1-14)

Siunauksellista, rauhallista ja valoisaa 
Joulun odotuksen aikaa kaikille 

toivottaen, 

isä Jari Jolkkonen, 
Taipaleen ortodoksinen seurakunta

Valoa kansalle, 
joka pimeydessä vaeltaa


