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Ilomantsi   ✣   Joensuu   ✣   Nurmes   ✣   Taipale

PYHÄN ELIAN KIRKON KUORO 
Kuoro harjoittelee seurakuntakes-
kus Eliassa tiistaisin klo 18-19:30. 
Lisätietoja:kanttori Riikka. Kevään 
ensimmäinen kerta 15.1.

KIRKKOLAULUPIIRI 
Kirkkolaulupiiri kokoontuu seura-
kuntakeskus Eliassa tiistaisin klo 
16.30-17.30. Kevään ensimmäinen 
kerta 15.1.Uudet kirkkolaulusta ja 
kirkossa lukemisesta kiinnostuneet 
ovat tervetulleita mukaan toimin-
taan! 

SINAPINSIEMENKERHO 
Sinapinsiemenkerho kokoon tuu pa-
ril listen viikkojen sunnuntaisin seu-
rakuntakeskus Eliassa alkaen klo 9, 
josta myöhemmin siirrytään yhdes-
sä liturgiaan. Kevään ensimmäinen 
kerta 13.1. Kerhon ohjaajat ovat kir-
kossa auttamassa lasten kanssa ja 
ehtoolliselle tuomisessa. Kysy lisää: 
Maire Kärkkäinen, p. 040 511 5948 
ja Eija Pulkkinen. 

PONOMARIKERHO 
Ponomarikerho kokoontuu sopi-
muksen mukaan. Kerhossa mm. 
askarrellaan ja tehdään pieniä ret-
kiä. Kysy lisää: Teuvo, p. 0500 274 
647. 

NUORTEN IKONIMAALAUSPIIRI 
Yli 10-vuotiaitten piiri kokoontuu 
torstaisin seurakuntakeskus Eli-
assa klo 16–18. Kevään ensimmäi-
nen kerta 10.1. Opettaja Anu Koi-
vuniemi, p. 040 525 8545. 

SENIORIEN IKONIMAALAUSPIIRI 
Piiri kokoontuu maanantaiaamui-
sin seurakuntakeskus Eliassa klo 
9-12. Kevään ensimmäinen kerta 
7.1. Opettaja Anu Koivuniemi, 
p. 040 525 8545.

NAISTENPIIRI 
Piiri kokoontuu kerran kuussa. Kysy 
lisää: Maire Kärkkäinen, 
p. 040 511 5948.

MIESTENPIIRI 
Piiri kokoontuu kerran kuussa 
keskiviikkoisin klo 17 Elian kirkos-
sa. Kysy lisää: Pekka Jeskanen, 
p. 040 729 0437 ja Reijo Palviainen, 
p. 0400 809 449.

ILOMANTSIN TIISTAISEURA 
Tiistaiseura kokoontuu seurakunta-
keskus Eliassa kerran kuukaudessa 
klo 12-13. Kevään ensimmäi nen 
kokoontuminen on 9.1. Tiistaiseu-
ratoimintaa myös Mutalahdessa ja 
Hattuvaarassa, ilmoitetaan Pogos-
tan Sanomissa. 

HUOMIO! Seurakunnan jumalan-
palvelusilmoitukset ja mahdolli-
set muutokset ilmoitetaan tors-
taisin Pogostan Sanomissa 
 
PYHÄN ELIAN KIRKKO

Kirkkotie 15

Lauantaisin klo 17 suuri ehtoo-
palvelus, sunnuntaisin klo 9 aa-
mupalvelus ja klo 10 liturgia.
Keskiviikkoisin klo 17 ehtoopalve-
lus (paitsi 21.11, 12.12, 26.12, 2.1.) 

Ti 20.11. klo 17 vigilia 
Ke 21.11. klo 9 liturgia (Juma-
lansynnyttäjän Neitseen Marian 
temppeliintuomisen juhla)
Ke 21.11. klo 18 kiitosrukouspal-
velus (vapaaehtoisten kahvitus)
24.-25.11. ei palveluksia 
Ke 5.12. klo 17 ehtoopalvelus
To 6.12. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia (Pyhä Nikolaos Ihmeidente-
kijä, Itsenäisyyspäivä)
To 6.12. klo 11.30 litania (sankari-
hautausmaa)
Ke 19.12. klo 8.30 liturgia Pihlaja-
tien kerhohuoneella
Ma 24.12. klo 15.30 litania Pötön-
kankaan hautausmaalla (joulu-
aatto)
Ma 24.12. klo 16.30 suuri ehtoo-
palvelus (jouluaatto)
Ti 25.12. klo 7 aamupalvelus ja li-
turgia (Kristuksen syntymäjuhla)
Ke 26.12. klo 9 Jaakobin liturgia
La 5.1. klo 17 ehtoopalvelus (Teo-
fanian aatto) 
Su 6.1. klo 9 aamupalvelus, klo 10 
liturgia, klo 11.30 suuri vedenpyhi-
tys, kirkkokahvit, Pyhän Basiliok-
sen piirakan leikkaaminen uuden 
vuoden kunniaksi (Teofania)

Su 20.1. klo 9 opetusliturgia
Pe 1.2. klo 17 ehtoopalvelus (Her-
ran temppeliintuominen)
La 2.2. klo 9 aamupalvelus ja litur-
gia, (Herran temppeliintuominen)
Su 3.2. klo 10 liturgia, Profeetta 
Hannan praasniekka (Sonkajan-
rannan kirkko)

HUHUKSEN TSASOUNA 

Huhuksentie 31

Su 23.12. klo 17 jouluhartaus (jou-
lunaatonaattona)

SONKAJAN TSASOUNA 

Issakantie 113

Su 23.12. klo 18 ekumeeninen jou-
luhartaus (joulunaatonaattona)

MUTALAHDEN TSASOUNA 

Mutalahdentie 238

Ma 24.12. klo 9 liturgia ja sen jäl-
keen litania Mutalahden hautaus-
maalla (jouluaatto)

HATTUVAARAN TSASOUNA 

Hattujärventie 1

Ma 24.12. klo 13.30 ehtoopalvelus 
ja sen jälkeen litania Hattuvaaran 
hautausmaalla (jouluaatto)

KUOPION JA KARJALAN HIIPPAKUNTA
Itäiset seurakunnat 
19.11.2018– 14.1.2019

Jumalanpalvelukset Muuta toimintaa

ILOMANTSI
Seurakuntakeskus, Kirkkotie 17, 82900 Ilomantsi
Kanslia avoinna ma, ke ja pe klo 9 - 12 
Kanslia: Erja Hokkinen p. 050 470 6383, ilomantsi@ort.fi
Kirkkoherra: isä Ioannis Lampropoulos, p. 050 357 3675
Kanttori: Riikka Patrikainen, p. 050 464 5281 
s-posti: etunimi.sukunimi@ort.fi

KATUMUKSEN 
SAKRAMENTTI 
Paasto on aikaa, jolloin voi 
osallistua katumuksen sakra-
menttiin. Isä Ioannis päivystää 
kirkossa ke 5.12. klo 16–17, la 
15.12. ja la 22.12. klo 16-17. 
Jos nämä ajat eivät sovi sinul-
le, ota yhteyttä, niin sovitaan 
eri ajankohta.
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ILOMANTSI

KIITOSKAHVIT 
21.11. KLO 18 
KIRKOSSA 
Seurakunnassa toimii joukko 
vapaaehtoisia ihmisiä. Vapaa-
ehtoisten rooli seurakunnan 
tehtävän toteuttamisessa on 
erittäin merkittävä. Seurakun-
ta haluaa kiittää kaikkia seu-
rakuntalaisia, jotka auttavat 
toiminnan järjestämisessä ja 
ovat mukana eri korjaus- ja ra-
kennustalkoissa. Tilaisuus al-
kaa kiitosrukouspalveluksella. 
Tervetuloa! 

JOULU PUURO
JUHLA 
Su 16.12. klo 9 aamupalvelus 
ja liturgia, 
klo 11.30 joulupuuro seura-
kuntakeskuksessa 

Juhlassa kuulemme ortodok-
sista koljada-perinnettä Pyhän 
Elian kirkon kuoron esittämä-
nä. Tapahtumassa tuttuun ta-
paan puuron ja kahvin lisäksi 
myös arpajaiset. 

KAUNEIMMAT 
JOULULAULUT 
Yhteistyössä Ilomantsin evl. 
seurakunnan kanssa sunnun-
taina 9.12. klo 18 evl. kirkossa.

Ilomantsin kansalaisopisto tar-
joaa opetusta ikonimaalauk ses-
sa. Opettajana toimii Marjaa na 
Laatikainen, p. 040 5310956. 
Opetukseen ilmoittauduta kan-
salaisopistoon p. 040 104 3112.  
Lisätietoa: www.ilomantsi.fi 

EKUMEENINEN RUKOUSVIIKKO 
Su 20.1. klo 15 ekumeeninen tilai-
suus Sonkajan kylätalolla.

OPETUSLITURGIA 
Sunnuntaina 20.1. toimitetaan klo 
9 alkaen opetusliturgia, missä toi-
mittamisen ohessa pappi selittää 
mitä liturgiassa tapahtuu.

PYHÄ AUTUAS KSENIA 
PIETARILAINEN – LUENTO 
Keskiviikkona 23.1. klo 17.30 Nun-
na Ksenia Lintulan luostarista pu-
huu pyhä Autuas Ksenia Pietarilai-
sesta. 

HIIHTORISTISAATTO 
Ekumeeninen hiihtoristisaatto Son-
kajasta Ilomantsiin lauantaina 16.2. 
Tapahtumalla on säävaraus. Seu-
raa ilmoittelua seurakunnan net-
tisivuilla ja Pogostan Sanomissa. 

PAASTOSEMINAARI
Mikä on paasto? Miten se vaikut-
taa ihmiseen? Seminaari pidetään 
la 23.2. Lisää tietoa seminaarista  
seuraavassa aamunkoitossa, seu-
rakunnan nettisivuilla ja Pogostan 
Sanomissa.  

KOHTAAMISIAILLAT 
KESKIVIIKKOISIN 
Elian kirkossa klo 17 alkavan eh-
toopalveluksen jälkeen teen kera. 
Talvella jatketaan teemalla sakra-
mentit. 

Ortodoksisen ja karjalankielisen 
kulttuurin vaalija Larissa, Laina  
Salminen (o. s. Sinisalo) syntyi Sal-
min Uuksalonpä.ässä 27.2.1925 ja 
siirtyi tuonilmaisiin 19.6.2018 Van-
taalla 93-vuotiaana.

Karjalankielisestä ja karjalaises-
ta kulttuurista sekä laulamisesta, 
erityisesti ortodoksisesta kirkko-
laulusta, muodostuivat hänelle 
elämänmittaiset pitkospuut. Niiden 
tukemana hän eli pitkän elämän. 
Siihen sisältyi niin evakkomatka, lot-
tatoiminta, perheen perustaminen 
kuin pappilan emäntänä toimiminen 
eri puolilla Suomea. 
Tulevan miehensä, silloisen pappi-
seminaarilaisen Kauko Salmisen 
kanssa he kohtasivat Haminas-
sa 1947 Ortodoksisten Nuorten 
Liiton kesäjuhlilla. Avioliittoon 
heidät vihittiin 1951 Kuopiossa. 
Kaupallisen alan opintojen jälkeen 
Larissa työskenteli kirjanpito- ja 
toimistotehtävissä yrityksissä ja jul-

kisella sektorilla. Työn ohessa hän 
opiskeli laulua. Tähän vaikutti osin 
tulevan arkkipiispa Paavalin pyyntö 
toimia kuoronjohtajana. 
Osan elämäntyöstään Larissa sai 
toimia kanttorin tehtävissä miehen-
sä rovasti Kauko Salmisen rinnalla. 
He toimivat työparina mm. Suomus-
salmella, Vaasassa ja Rautalam-
milla. Kirkkokuoron toimintaan hän 
osallistui kaikissa seurakunnissa, 
jossa hänen puolisonsa toimi. La-
rissa Salminen eli elämänsä arjes-
sa  todeksi karjalaista kulttuuria. 
Vaikuttavimmillaan se ilmeni laula-
malla omalla äidinkielellä.
Larissa oli mukana perustamassa 
Ilomantsissa 1960-luvulla legen-
daarista Tsizoit-lauluryhmää. Se 
esiintyi ensimmäistä kertaa Ilo-
mantsin Iljan praasniekoilla 1965 . 
Lauluryhmä perustettiin vaalimaan 
rajakarjalaista, erityisesti livvin kie-
listä lauluperinnettä. Tsizoit-ryhmän 
ohjelmistoon  kuuluivat  mm.laulut  
Ruskie neitsyt, valgie neitsyt, Ajettih 

da tsiganaiset ja Luadogan meren 
randamil. 
Ilomantsin aika loi nuorelle  pap-
pisperheelle kulttuurisen ja seu-
ra kunnallisen kulmakiven  tu le viksi  
vuosikymmeniksi. Iän  myö tä elä-
mänpiiri kapeni, mutta laulaminen 
jatkui. Yhdessä puolisonsa kanssa 
he toimittivat jumalan- ja hartaus-
palveluksia kotialttarinsa ääressä 
Vantaan Myyrmäessä viime vuosiin 
saakka. 

Larissa Salmista jäivät kaipaamaan 
puoliso sekä lapset Lea ja Markku 
perheineen. 

Olgah ainos mustettu, sinä yli-
ozah kučuttu- Ollos iäti muis-
tettu, sinä autuuteen kutsuttu! 

Lea Hakulinen, tytär 
Jukka Salminen, 

puolison veljenpoika

MUISTOKIRJOITUS 
LARISSA SALMINEN (O.S. SINISALO) 1925–2018  
ILOMANTSILAISEN TSIZOIT-LAULURYHMÄN PERUSTAJAJÄSEN

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta, paikallinen luterilainen seurakunta 
ja SPR järjestivät syyskuussa vanhusten päivän. Päivän sponsoroi Ilomant-
sin yrittäjät. Kuvassa luterilaisen seurakunnan kanttori Pekka Varonen 
pitää osallistujille musiikkijumpan.

 

KUOLLEET
Tuija Sinikka Tiittanen
Jouko Olavi Palviainen

VIHITYT 
Alla Huohvanainen ja Andrei 
Avdejenko 

Perheuutisia
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ILOMANTSI

OPINTOMATKA VAI PYHIINVAELLUS 

Lähdimme 28.9. Kulmakivi-festa-
reille Ouluun. Matka oli meidän 
osalta pitkä, koska lähdimme Ilo-
mantsista. Matkaan Ilomantsista 
lähti mie Jansku (Janette), mi un 
pa ras kaveri Ansku (Anastasia), Ans-
kun pikkusisko Nektaria, isoveli Ni-
kolaos ja äiti Riikka.  

Lähdimme Ilomantsista autol-
la Joensuuhun ja Joensuusta bus-
silla Ouluun. Olimme Oulussa klo 
19 jälkeen. Siellä meitä odotti il-
moittautuminen ja majoittuminen 
luokkahuoneisiin. Meidän luokkam-
me oli hieman sotkuinen mutta ei-
pä se ollut yllätys nimittäin luokka 
oli kuvaamataidon luokka. Mutta 
Riikka otti harjasta kiinni ja rupesi 
lakaisemaan. Sitten menimme jo 
huoneiden siunaukseen. Huonei-
den siunauksen jälkeen kävimme 
haukkaamassa iltapalaa ja sitten 
menimme diskoon joraamaan. Dis-
kon puolivälissä oli iltarukoukset 
ja sen jälkeen kävimmekin jo nuk-
kumaan. 

Lauantaina herätys oli klo 7.45. 

Heti aamulla kun olimme tehneet 
aamutoimet menimme aamuruko-
ukseen. Aamurukousten jälkeen kä-
vimme aamupalalla ja sen jälkeen 
menimme ulos leikkimään. Sitten 
oli tarkoitus kaupunkisuunnistaa 
ja tietty shoppailla! Kaiken tämän 
jälkeen tulimme koululle syömään. 
Vähän ajan kuluttua kun olimme 
puuhailleet kaikkea muuta, lähdim-
me keilaamaan. Keilauksen voit-
ti Jansku. 

Myöhemmin koululla oli ONL:n 
75-vuotisjuhla. Juhlassa oli musiik-
kiesityksiä ja tänä vuonna jaettiin 
yksi seitsemästä kultaisesta ansio-
merkeistä isä Rauno Pietariselle. 
Viimeisen esityksen jälkeen olikin il-
lan pääesityksen aika ja pää esiinty-
jä oli STEPA!  Stepa oli tosi hyvä. Me 
saatiin siltä monta klikkiä*, nimma-
rit ja kuultiin sen kahden uusimman 
kappaleen ensiesitykset. Stepan 
keikan jälkeen menimme ehtoolli-
seen valmistaviin rukouksiin. 

Sunnuntaiaamulla herätys oli klo 
8. Sitten pakattiin ja lähdettiin li-

Aurinko oli laskemassa Ilomant-
sin järven taakse ja loi viimeisiä 
säteitään Pyhän Elian kirkon 
kupoleihin, kun me ikonimaa-
larit ja ikonimaalauksen ystävät 
lähdimme kotikirkkomme pi-
halta opintomatkalle kohti Kreik-
kaa. Isä Ioanniksen ja kanttori 
Riikan johdolla lauloimme ru-
koukset matkalle lähdettäessä 
ja pyysimme matkatoveriksi en-
keliä suojelemaan ja ohjaamaan 
meitä.

Toukokuussa, kahdeksan 
päi vän aikana tutustuim me 
A tee nas sa, Ateenan ympäristös-
sä ja Eginan saarella Kreikan 
taiteeseen ja historiaan, luosta-
reihin, kirkkoihin, seurakunta-
elämään, luonnonihmeisiin, 
kreikkalaiseen arkeen ja elämän-
tapaan.

Kävimme Benaki-museossa 
kreikkalaisen kulttuurin ja 
taiteen osastolla sekä Bysantin 
museossa, jossa oli uskonnollis-
ta taidetta varhaiskristilliseltä 
ajalta aina jälkibysanttilaiseen 
aikaan. Kiipesimme Akropoliin 
kukkulalle näkemään antiikin 
Kreikan ihmeitä. Vierailimme 

Illias Lalaunisin Koru- ja koris-
tetaide museossa. Matkasimme 
laivalla Eginan saarelle. Ihailim-
me luonnon omaa taidetta Atti-
can suurimmassa tippukiviluo-
lassa. Vaelsimme vuoristopol-
kua Paleohoran keskiaikaisessa 
kylässä, vanhalta kirkolta toisel-
le, tutkien kirkoissa osittain 
säilyneitä freskoja.

Matkapäivien tähtihetkiä 
olivat yhteiset ruokailut kreikka-
laisissa tavernoissa. Saimme 
kuulla kreikkalaista kansanmu-
siikkia ja tanssia kansantansseja. 
Vapaa-ajalla teimme ostoksia, 
istuksimme rannalla tai uimme 
meressä tai uima- altaassa, jutte-
limme keskenämme kahviloissa 
tai tavernoissa ja nautimme 
auringosta, lämmöstä, kreikka-
laisista tuoksuista ja äänimaail-
masta. 

Matka oli vahvasti yhteisölli-
nen. Erityisen koskettavia 
hetkiä koettiin liturgiassa 
Pireuksen Pyhien Kosmaksen 
ja Damianoksen kirkossa. 
Kuorot lauloivat kreikaksi ja 
suomeksi ja isä Ioannis toimit-
ti palvelusta kreikkalaisten 

pappien kanssa. Kirkko oli 
täynnä seurakuntalaisia ja 
ehtoolliseen osallistui valtavas-
ti ihmisiä. Liturgian jälkeen 
syötiin yhteistä aamupalaa. 
Saimme tuntea itsemme odote-
tuiksi ja rakkaiksi ystäviksi.

Oliko se opintomatka? Kyllä 
–sitäkin. Meillä oli loistava 
mahdollisuus nähdä omin 
silmin museoissa ikoneita, joita 
olemme aikaisemmin nähneet 
vain kuvissa. Kirkoissa ja luos-
tareissa oli taitavien maalarei-
den töitä. Vierailimme Painias-
sa Neitsyt Marian Elävöitävän 
lähden kirkossa, jossa on Photis 
Kontoglun maalaamia ikoneita, 
Pireuksessa profeetta Elian 
kirkossa, jonka maalaukset on 
maalannut isä Stamatis Skliris, 
Pyhän Haralampuksen kirkossa, 
jonka maalaukset ovat Photis 
Kontoglun maalaamia sekä 
Kareaksessa nunnien maalaa-
massa Pyhän Johannes Kastajan 
luostarikirkossa.

Oliko se pyhiinvaellus? 
Matkalla oli monia pysäyttäviä 
ja vahvasti vaikuttavia hetkiä 
luostareissa, kirkoissa, ikonei-

den äärellä ja puheissa.  Luosta-
reissa aisti rauhan ja pyhyyden. 
Erityisen kaunista oli Betlehe-
min luostarin nunnien rukous-
laulu iltapalveluksessa ja 
mieleenpainuvia olivat nunna 
Siluanin ajatukset, hänen puhu-
essaan Kareaksen pyhän Johan-
nes Kastajan nunnaluostarissa. 
Luostareissa saimme myös 
kunnioittaa monia pyhäinjään-
nöksiä.

Viimeisenä matkailtana me 
37 matkaajaa teimme yhteen-
vetoa matkasta. Omin sanoin 
kerroimme kokemuksemme 
toisille matkaajille, oppaallem-
me Nikolaokselle ja autonkul-
jettajallemme Apostolokselle. 
Kaiken sen kuulemani ja omien 
kokemusteni pohjalta uskallan 
sanoa: Kyllä matka oli ennen 
kaikkea pyhiinvaellus. 

Enkeli kulki kanssamme. 
Pyhiinvaeltaja kiittää!

Iiris Kyykallio

ANSKUN JA JANSKUN KULMAKIVI-REISSU

turgiaan. Liturgian jälkeen syötiin 
ja lähdettiin kotiin. 

Kiitos kun luitte ja nähdään!     

Ilomantsin vitosluokkalaiset Ja-
nette Aellig ja Anastasia 

Lampropoulos

*Klikki tarkoittaa nuorisokielellä 
sitä, että onnistumisen merkiksi 
lyödään kaverin kanssa nyrkit vas-
takkain. Toim. huom.
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ILOMANTSI / JOENSUU

Jumalanpalveluksiin saattaa tulla 
muutoksia. Seuraa seurakunnan 
ilmoituksia internetissä ja paikal-
lislehdissä.  

KESKUSTA
JOENSUU
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Kirkkokatu 32

Vigilia lauantaisin klo 17
Liturgia sunnuntaisin klo 10

Ti 20.11. klo 17 vigilia
Ke 21.11. klo 9 liturgia (Neitseen 
Marian temppeliintuominen); klo 
17 ehtoopalvelus
Ke 28.11. klo 17 rukouspalvelus
Ke 5.12. klo 17 vigilia
To 6.12. klo 9.30 pieni vedenpyhi-
tys ja liturgia, pyhän Nikolaoksen 
päivä ja Suomen itsenäisyyspäivä, 
temppelijuhla
Ke 12.12. klo 17 panihida
La 15.12. klo 9 slaavinkielinen li-
turgia
Ti 18.12. klo 17 akatistos (slaa-
viksi)
Ke 19.12. klo 17 akatistos
Ma 24.12. klo 16 jouluaaton suuri 
ehtoopalvelus
Ti 25.12. klo 8 aamupalvelus ja li-
turgia (Kristuksen syntymä, joulu)
Ke 26.12. klo 10 liturgia (Jumalan-
synnyttäjän juhla)
Ti 1.1. klo 10 liturgia ja uudenvuo-
den rukoushetki
Ke 2.1. klo 17 ehtoopalvelus
La 5.1. klo 17 vigilia
Su 6.1. klo 9 liturgia ja suuri ve-
denpyhitys (Teofania, Kristuksen 
kaste)
Ke 9.1. klo 17 rukouspalvelus

PYHÄN RISTIN TSASOUNA
JOENSUUN ORTODOKSINEN 
HAUTAUSMAA

Lokinkuja 4

Ma 24.12. klo 13 jouluaaton suuri 
ehtoopalvelus

PYHÄN JOHANNES TEOLOGIN JA 
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO 
ORTODOKSINEN SEMINAARI

Torikatu 41

Katso jumalanpalvelukset osoit-
teessa:
https://ort.fi/seminaari/index.
php/kirkko/jumalanpalvelukset/

KUHASALON KALMISTON 
IKONIKATOS
Luostarintie

Ei palveluksia tällä aikavälillä

POHJOINEN ALUE
PIELISEN-KARJALAN SUUNTA

LIEKSA
PROFEETTA ELIAN KIRKKO

Iljankatu 14

Ma 19.11. klo 17 ehtoopalvelus
La 24.11. klo 17 vigilia
Su 25.11. klo 10 liturgia
Ma 26.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 3.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 5.12. klo 17 vigilia
To 6.12. klo 9 (HUOM! aika) litur-
gia, pyhän Nikolaoksen päivä ja 
Suomen itsenäisyyspäivä
Ma 10.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 17.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 24.12. klo 16 jouluaaton suuri 
ehtoopalvelus
Ti 25.12. klo 8 aamupalvelus ja li-
turgia (Kristuksen syntymä, joulu)

Ma 31.12. klo 17 rukouspalvelus
Ti 1.1. klo 10 liturgia 
La 5.1. klo 17 vigilia
Su 6.1. klo 10 liturgia ja suuri ve-
denpyhitys (Teofania, Kristuksen 
kaste)
Ma 7.1. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 14.1. klo 17 ehtoopalvelus

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA

Kirkkopuisto, Braheantie
Ei palveluksia tällä aikavälillä

VIEKIJÄRVI
PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA

Kannelkoskentie 3

Ti 20.11. klo 17 vigilia
Ke 21.11. klo 9 liturgia (Neitseen 
Marian temppeliintuominen)
Ke 26.12. klo 10 liturgia (Jumalan-
synnyttäjän juhla)

VUONISJÄRVI
JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
KUOLONUNEEN NUKKUMISEN 
TSASOUNA

Kylätie 5
Ei palveluksia tällä aikavälillä

VIENSUU
KONEVITSAN JUMALANÄIDIN IKONIN 
TSASOUNA

Lontsinniemi, Viensuuntie
Ei palveluksia tällä aikavälillä

ENO
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA

Tornitie 8

Su 2.12. klo 10 liturgia
Su 13.1. klo 10 liturgia

KONTIOLAHTI
KRISTUKSEN 
TAIVAASEENASTUMISEN KIRKKO

Keskuskatu 53

Su 18.11. klo 10 liturgia
Su 16.12. klo 10 liturgia
Ma 24.12. klo 13 jouluaaton suuri 
ehtoopalvelus

SIKRENVAARA
PYHIEN KARJALAN VALISTAJIEN 
KAPPELI (LEIRIKESKUS)
Koveronvaarantie 2
Jumalanpalvelukset tapahtumien 
ohjelman mukaisesti

KOLI
EVANKELISLUTERILAINEN KIRKKO 
(LAINATILA)
Ylä-Kolintie 4a
Ei palveluksia tällä aikavälillä

ITÄINEN ALUE
VAARA-KARJALAN SUUNTA

HOILOLA
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Tsiikontie 6a

Ke 5.12. klo 17 vigilia
To 6.12. klo 10 liturgia (pyhän Ni-
kolaoksen päivä ja Suomen itse-
näisyyspäivä)
Ti 25.12. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia (Kristuksen syntymä, joulu)

YHTEYSTIEDOT:

Henkilökohtaiset sähköpostit muodossa: etunimi.
sukunimi@ort.fi

Kirkkoherra Tuomas Järvelin p. 050 347 5605
Rovasti Stefan Holm p. 050 586 2455

Pastori Marko Mäkinen p. 0400 269 996
Pastori Aleksander Roszczenko p. 041 453 7271
Kanttori Olga Grinevich p. 040 865 1692
Kanttori Paula Löfgren p. 040 145 0428
Kanttori Valeria Ratilainen p. 050 439 1883
Kanttori Aleksi Suikkanen p. 050 324 9797
Diakoniatyöntekijä Eeva Timonen p. 050 539 4932

Nuorisotyöntekijä Pasi Onatsu p. 050 558 2528
Seurakuntamestari Roope Nieminen p. 050 587 5066

Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä p. 040 
358 3625

JOENSUU
Kirkkoherranvirasto
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu
Virasto avoinna ma – pe klo 9 – 15, ke 10 – 15
Seurakuntasihteeri Tommi Kallinen
Viraston puhelin 0400 397 900
Tekstiviestit numeroon 040 643 7664
Sähköposti: joensuu@ort.fi
Lieksan virasto
Iljankatu 14, 81700 Lieksa
Puhelin ks. työntekijät.
Virasto avoinna maanantaisin klo 15 – 17

Jumalanpalvelukset 
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Su 6.1. klo 10 liturgia ja suuri ve-
denpyhitys (Teofania, Kristuksen 
kaste)

SONKAJANRANTA
PROFEETTA HANNAN KIRKKO

Kirkkotuvantie 3

Ma 31.12. klo 17 ehtoopalvelus ja 
uudenvuoden rukoushetki

TUUPOVAARA
KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN 
IKONIN KAPPELI

Koulutie 4

Ke 21.11. klo 9 liturgia (Neitseen 
Marian temppeliintuominen)
Su 16.12. klo 10 liturgia
Ma 24.12. klo 16 jouluaaton suuri 
ehtoopalvelus

SAARIVAARA
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA

Hoilolantie 42
Ei palveluksia tällä aikavälillä

KOVERO
HERMAN ALASKALAISEN TSASOUNA

Töriseväntie 1
Ei palveluksia tällä aikavälillä

HEINÄVAARA
KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN 
IKONIN TSASOUNA

Heinävaarantie 140
Ei palveluksia tällä aikavälillä

ETELÄINEN ALUE
KESKI-KARJALAN SUUNTA

KITEE
PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN 
NEKTARIOS EGINALAISEN KIRKKO

Valamontie 4

Su 9.12. klo 10 liturgia
Ma 24.12. klo 13 jouluaaton suuri 
ehtoopalvelus
Ti 25.12. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia (Kristuksen syntymä, joulu)
La 5.1. klo 18 vigilia 
Su 6.1. klo 10 liturgia ja suuri ve-
denpyhitys (Teofania, Kristuksen 
kaste)

HONKAVAARA
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
TSASOUNA

Rekivaarantie 24

Su 25.11. klo 10 liturgia
Su 23.12. klo 10 liturgia

VALKEAVAARA
PYHÄN GEORGIOS VOITTAJAN 
TSASOUNA

Vatalantie
Ei palveluksia tällä aikavälillä

PETRAVAARA
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
TSASOUNA

Petravaarantie 480
Ei palveluksia tällä aikavälillä

RÄÄKKYLÄ
EVANKELISLUTERILAINEN 
SEURAKUNTASALI (LAINATILA)
Kirkkotie 7
Ei palveluksia tällä aikavälillä

Kahvipöydässä keskusteltiin lasten oikeuksista.

PÄÄSKYN TERVEISIÄ
Oikeusministeri Antti Häkkänen vieraili Päivä-

koti Pääskyssä 13. elokuuta ja hänen seuranaan 
oli avustaja Ville Blom. Lapset esittivät heille 
Ötökkälaulun, laulun Leipuri Hiivasta karjalan-
kielellä ja kanttori Aleksi Suikkasen sanoittaman 
ja säveltämän Pääskyn laulun. Oikeusministeri 
oli kiinnostunut lasten kuulumisista ja päiväko-
din toiminnasta. 

Kahvipöytäkeskustelun aiheena olivat lasten 
oikeudet ja pienten päiväkotien haasteet jatku-
vien muutosten kourissa. Oikeusministeri piti 
tärkeänä lapsen varhaisia kasvun vuosia ja var-
haiskasvatusta koskevien säädösten pysyvyyttä.

Päiväkoti Pääskyn lapset 
saivat ministerin vieraaksi. Antti Häkkänen sai nauttia lasten esittä-

mästä ohjelmasta.

NIKOLAOS-JUHLA 6.12.
Tervetuloa seurakunnan pääkirkon praas-
niekkaan ja puurojuhlaan 6.12.!
Ohjelmassa on vedenpyhitys ja liturgia klo 
9.30. Ruokailu ja ohjelmaa koko perheelle 
seurakuntasalilla. Tervetuloa!

KERHOT
Kaikkiin kerhoihin ehtii vielä mukaan! Ke-
vään kerhokausi jatkuu teofanian jälkeen, 
eli viikolla 2.

SYKSYN YLIOPPILAAT
Seurakunta tarjoaa lakit ylioppilaaksi val-
mistuville jäsenilleen. Mikäli kuulut kohde-
ryhmään, ota heti yhteyttä Pasiin nuoriso-
toimistoon, p. 050 558 2528 / pasi.onatsu@
ort.fi), ja ilmoita seuraavat tiedot: nimesi ja 
osoitteesi, lakin koko (cm) sekä haluama-
si lakin sisävuoren väri (sini-valkoinen tai 
puna-musta). Toimi ripeästi, sillä lakkien 
tilaaminen vie oman aikansa. Lakit luovu-
tetaan juhlavin menoin noin viikkoa ennen 
lakkiaisia. Ilmoittautuneet saavat tarkempia 
lisätietoja.

NUORISOTOIMISTO 
TIEDOTTAA

Perhekerho kokoontuu aina perjantaisin 
kello 9−12. Ohjelmassa mm. muskaria. 

Päiväkoti Pääsky on ekumeenisessa hen-
gessä toimiva ortodoksinen päiväkoti, joka 
sijaitsee Joensuun keskustassa. Pienessä, 
kodinomaisessa päiväkodissa on yksi 2−6 
-vuotiaiden ryhmä. Päiväkodin toiminnassa 
painottuu ortodoksisuuden lisäksi kulttuu-
rikasvatus, leikki, liikunta, mielikuvitus ja 
musiikki. Vapaita paikkoja voi tiedustella 
ympäri vuoden. Tervetuloa tutustumaan!
Yhteystiedot:paivakoti.paasky@ort.fi, 
p. 045 8915 100.
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KOHTI KIRKOLLISKOKOUSTA
'
Vuoden 2018 kirkolliskokous pidetään Valamon luostarissa 26.−28.11. 
Joensuun ortodoksisesta seurakunnasta kokoukseen lähtee kolme 
edustajaa: pastorit Mikko Sidoroff ja Aleksander Roszczenko ja pro-
fessori Matti Tolvanen. Kysyimme edustajilta mitkä ovat heidän mie-
lestään tämän vuoden kirkolliskokouksen kiinnostavimmat aiheet ja 
mitä he odottavat tulevalta kirkolliskokoukselta:

PASTORI MIKKO SIDOROFF,  
ORTODOKSINEN SEMINAARI
Kirkolliskokouksen keskeiset kysymykset tänä 
vuonna liittyvät Kuopion ja Karjalan hiippakun-
nan piispan valintaan. Hiippakunnalle on tär-
keää, että piispanistuin saa pysyvän haltijan. 
Toinen merkittävä kysymys on luonnollisesti 
hallintouudistuksen kohtalo. Erityisesti toivon, 
että hallinnon uudistukseen liittyvässä kysy-
myksessä saadaan kestäviä ratkaisuja aikai-
seksi.

PASTORI ALEKSANDER ROSZCZENKO, 
JOENSUUN ORTODOKSINEN  
SEURAKUNTA 
Kiinnostavimmat aiheet ovat ehdottomas-
ti Kuopion ja Karjalan uuden metropoliitan 
valinta sekä mahdolliset päätökset, jotka 
koskevat hallinnonuudistusta kirkossamme. 
Vuosi ilman vakituista hiippakunnan johtajaa 
tuntuu hyvin pitkältä, varsinkin kun hallinnon-
uudistusprosessi on kesken. Uudistus kosket-
taa sekä seurakunta- että hiippakuntarajoja merkittävästi.

Odotan kirkolliskokoukselta rehellistä ja avointa keskustelua kaikista 
mahdollisista vaihtoehdoista niin, että lopulliset päätökset palvelisivat 
parhaalla tavalla kirkkoa nyt ja tulevaisuudessa. Päätösten kriteeri tu-
lisi olla laatu eikä kiire.

PROFESSORI MATTI TOLVANEN,  
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
Kolme aihetta on ylitse muiden. Kirkollisko-
kous päättää hiippakuntajaon muutoksesta 
ja valitsee metropoliitan Kuopion ja Karjalan 
hiippakuntaan. Kirkolliskokouksessa keskus-
tellaan ja jollain tavoin otetaan kantaa myös 
seurakuntajaon muuttamiseen, vaikka seu-
rakuntajaon muuttamisesta päättää kirkol-
lishallitus heti kirkolliskokouksen päätyttyä. 
Odotan kirkolliskokoukselta rakentavaa ja erilaisia kannanottoja ym-
märtävää keskustelua. Tavoitteena tulee olla, että kaikki edustajat ja 
koko kirkko sitoutuvat niihin päätöksiin, joihin on joko yksimielisesti 
tai äänestäen päädytty.

Räppäri Stepa esiintyi 
Kulmakivi-festareilla.

NOUSE, NUORI ORTODOKSI!
KULMAKIVI-FESTAREILLA JUHLITTIIN 75-VUOTIASTA 
ORTODOKSISTEN NUORTEN LIITTOA.
Ilomantsin, Joensuun, Taipaleen 
ja Nurmeksen seurakuntien yhtei-
nen kyyti vei bussilastillisen lapsia, 
nuoria ja seurakuntien työntekijöitä 
Ouluun 28.-30.9. juhlimaan Orto-
doksisten nuorten liittoa Kulmakivi-
festareille. Festareiden ohjelmaan 
kuuluivat jumalanpalvelukset, eri-
laiset toimintakanavat (muun mu-

assa graffititaidetta, lyhytelokuvan 
tekoa, keilausta, kirkkolaulua ja ka-
tutanssia), disco, iltajuhla ja räppäri 
Stepan keikka. Kotiintuomisina jäi 
virkistynyt mieli niin monen innok-
kaan nuoren kirkkomme jäsenen 
kanssa yhdessä vietetystä viikonlo-
pusta.

Iltajuhlan musiikkiesityksenä kuul-
tiin Nuorten musiikkileirin ja kirk-
kolaulukanavan yhteisponnistus La 
Bamba. Musiikkileirin hauskan leiri-
version viime kesältä löytää YouTu-
besta. 

Iltajuhlassa palkittiin nuorisotyössä ansioitunei-
ta. Seurakunnastamme palkittiin Vuoden ohjaa-
jana Saana Jeskanen (kuvassa) sekä hopeisella 
ansiomerkillä Artturi Hirvonen. 
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PAIKALLISEKUMEENINEN FOORUMI JOENSUUSSA 5.10.

Seurakuntamme isännöi paikalliseku-
meenista foorumia Joensuussa 5.10. 
Päivä alkoi rukoushetkellä Pyhän Niko-
laoksen kirkossa. 

Paikallisekumeeninen foorumi 
(Pafo) on Suomen Ekumeenisen 
Neuvoston alainen ekumeenis-
ten toimijoiden ja ekumeniasta 
kiin nostuneiden vuosittainen ko-
koon tuminen. Se on koonnut vuo-
desta 2003 lähtien Ekumeenisen 
Neuvoston henkilökunnan ja eku-
meeniset toimijat päiväksi saman 
katon alle jonkin ajankohtaisen 
teologisen teeman äärelle.

Tänä vuonna tapahtuman isän-
tinä ja suunnittelijoina toimivat 
Joensuun ortodoksinen ja Jo-
ensuun evankelis-luterilainen 
seurakunta. Tapaamisen teema 
oli Ekumeeninen avioliitto. Foo-

rumin luennoitsijoina toimivat 
apulaisprofessori Pekka Metso 
aiheenaan ”Kasvatus ekumeeni-
sissa perheissä” ja yliopisto-
lehtori Jouko Kiiski aiheenaan 
”Kirkkojen erilaiset avioliitto-
käsitykset”. Foorumin osallis-
tujat käyttivät myös keskustelu-
puheenvuoroja teemaan liittyen.

Yhdessä todettiin, että on kaik-
kien etu, jos ihmiset haluavat kir-
kollisen siunauksen avioliitoil-
leen ja että lapset kastetaan. 
Ekumeeniset avioliitot tuovat 
kirkkojen välille myös jännittei-
tä: Kumman vanhemman kirk-
koon lapset kastetaan, kunnioi-

tetaanko perheissä molempien 
vanhempien uskoa tai perinteitä 
ja kuinka kirkot ovat läsnä per-
heiden elämässä? Jännitteitä tuo 
myös yhteiskunnan muuttunut 
käsitys avioliitosta.

Päivän aikana käsiteltiin myös 
tulevia Vastuuviikkoa 21.-28.10.
sekä Ekumeenista rukousviik-
koa 18.-25.1.2019. Vastuuviikko 
haastaa seurakunnat tekemään 
tasa-arvotekoja.

Kirkkoherra Tuomas Järvelin
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Whiten aihe 25.-
26.9. olleilla 
syyspäivillä oli 
isä Alexander 

Schmemannin teologisen nä-
kemyksen haaste tämän päivän 
kristityille. Monille ortodokseil-
le isä Alexander muistuu mie-
likuviin liturgisena uudistajana 
ja kriitikkona. Hänen vaikutus-
aikanaan Suomessa toteutettiin 
liturgisia uudistuksia, joihin tu-
kea saatiin Schmemannilaisesta 
teologiasta.

Pohjimmiltaan Alexander 
Schmemann ei kuitenkaan ollut 
liturginen uudistaja. Hänen 
teologinen näkemyksensä kitey-
tyi kysymykseen siitä, kuinka 
meidän tulisi toimittaa liturgia, 
jotta sen vaikutus näkyisi ihmis-
ten arjessa ja että he alkaisivat 
elää sen mukaan kuin rukoilevat. 
Isä Alexanderia on myöhemmin 
kritisoitu siitä, ettei hän koskaan 
antanut käytännön vastausta 
esittämäänsä kysymykseen. 
Grant Whiten mukaan isä 
Alexander ajatteli, ettei aika ollut 
kypsä oikeille ratkaisuille. Nyt 
White antoi pitkän listan orto-
doksiteologien kirjoittamia kirjo-
ja, joissa pohditaan vastauksia 
Schmemannin liturgiseen kysy-
mykseen. Aika alkaa siis kypsyä 
vastaamaan isä Alexanderin 
haasteeseen.

Liturgia ja ehtoollinen ovat 
sakramentti, johon tuntuu 
kohdistuvan monenlaisia väärin-
ymmärryksiä, jotka taas syntyvät 
erilaisten liturgisten tapojen 
tuomista painotuksista. Esimerk-
kinä voidaan mainita ajatus, että 
ehtoolliseen tulee osallistua 

Miten liturgia vaikuttaa elämäämme?
 Joensuussa vietettiin papiston syyspäiviä. 
Luennoitsijana päivillä oli filosofian 
tohtori Grant White, jonka joensuulaiset 
muistavat seurakuntalaisena ajalta, 
jolloin hän toimi ortodoksisen teologian 
lehtorina ja professorina Itä-Suomen 
yliopistossa.

muutokseen. Liturgian myötä 
meidän on karistettava itses-
tämme kaikki maallinen, jotta 
astuisimme Isämme valtakun-
taan ja toisimme sen läsnä 
olevaksi teoillamme liturgian 
jälkeen. Liturgiaan ja ehtoolli-
seen tulee myös osallistua sään-
nöllisesti, sillä ilman ehtoollisen 
armoa, me emme kykene 
noudattamaan Jumalan tahtoa 
ja julistamaan Evankeliumia 
teoillamme. Liturgiaan sisälty-
vässä kiitosrukouksessa tode-
taankin: ”Ojenna meidän tiem-
me, vahvista meitä kaikkia 
pelvossasi, varjele meidän 
elämämme, vahvista meidän 
askelemme”.

Koko elämämme kirkon jäse-
ninä on mielenmuutosta, siksi 
katumuksen sakramenttia ei saa 
kaventaa portiksi ehtoolliseen. 
Paremminkin ehtoollinen ja 
liturgia ovat voima, jotka tukevat 
mielenmuutostamme käytän-
nön elämässä. Tämä kiteytyi isä 
Alexanderin teologiassa ilmauk-
seen ”liturgiasta liturgian 
jälkeen”. Me ehtoolliselle osal-
listujat jat kamme elämää litur-
gian hengessä - mielenmuutok-
sessa, maallisia himoja ja vaatei-
ta karttaen ja rakkaudessa 
lähimmäisiä palvellen. Tämä 
julistetaan mm. liturgian sanois-
sa: ”Rakastakaamme toinen 

toistamme, että yksimielisesti 
tunnustaisimme” tai ”lähte-
käämme pois rauhassa – Herran 
nimessä”.

 Kuinka meidän siis tulee 
toimittaa liturgia niin, että me 
eläisimme sen todeksi myös 
käytännön elämässä? Itse 
uskon, että me teemme sen 
silloin, kun toimitamme litur-
gian kaventamatta sen täyttä 
julistusta. Tällä tarkoitan sitä, 
että luemme liturgian niin 
sanotut salaiset tai hiljaiset 
rukoukset ääneen. Näin onkin 
seurakunnassamme viime 
vuosina tehty, sillä liturgian 
rukoukset ja veisut yhdessä 
johdattavat meidät niin Juma-
lan ylistämiseen kuin Kristuk-
sen kohtaamiseenkin ja toimi-
maan maailmassa Jumalan 
tahdon mukaan. Jos annamme 
liturgian vaikuttaa elämääm-
me, me toimimme maailmassa 
kuten pyhät ihmiset: Me 
kuljemme ajan virrassa, emme 
siihen mukautuen, vaan vasta-
virtana: korjaten vääryyksiä ja 
lohduttaen murtuneita antaak-
semme ”itsemme, toinen 
toisemme ja koko elämämme 
Kristuksen, Jumalan, haltuun.”

Kirkkoherra Tuomas Järvelin 

Grant White esitelmöi Aleksander Schmemannin teologiasta papiston 
päivillä Joensuussa. Kuva Tuomas Kallonen

harvoin ja aina ennen osallistumis-
ta käydä synnintunnustuksella. 
Kirkon kanonien mukaan seura-
kunnan jäsen erottaa itsensä 
ehtoollisyhteydestä, jos hän ei 
kolmeen viikkoon osallistu ehtool-
liseen. Jo tämä yksistään kertoo, 
että ortodoksinen kirkko ohjaa 
ihmisiä osallistumaan ehtoolliseen 
säännöllisesti. Silti Suomessakin 
ehtoollisella käytiin harvoin ennen 
liturgista uudistusta 1970-luvun 
alussa. Tilanne oli sama eri puolil-
la ortodoksista maailmaa ja on sitä 
osittain edelleenkin.

Toinen ajatus on se, että liturgia 
ja ehtoollinen olisi huojentava 
hetki, jolloin saamme heittää pois 
maalliset huolemme, jotta voisim-
me jatkaa ”raskasta” elämäämme. 
Ajatus kumpuaa Kerubiveisun 
sanoista: ”Heittäkäämme pois siis 
kaikki maalliset huolet”. Tällainen 
johtopäätös Kerubiveisusta johtaa 
kuitenkin vääristyneeseen tulkin-
taan liturgian merkityksestä. 
Liturgia ei ole hengähdyshetki, 
jonka jälkeen voimme jatkaa 
elämäämme kuten ennenkin. Se 
on hetki, joka lohdussaan ja 
armossaan tuo toisaalta esiin 
jännitteen oman elämämme ja 
Jumalan valtakunnan pyhyyden 
välillä. Jännite on aina ratkaisujen 
etsintään motivoiva voima.

Kerubiveisun todellinen merki-
tys paljastuu meille Suurena lauan-
taina sen tilalla veisattavassa 
laulussa: ”Vaietkoon jokainen 
ihmisen liha - älköönkä mitään 
maallista itsessänsä ajatelko”. 
Liturgia ja ehtoollinen sekä Kris-
tuksen kohtaaminen niissä ovat 
meille haaste. Ne kutsuvat meidät 
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JUMALANÄIDIN PUUTARHASTA

Athosvuori vastaanottaa lukuisia 
vieraita vuodessa. Kaikki niemi-
maan luostarit noudattavat samaa 
periaatetta vieraanvaraisuuden 
suhteen: yöpymisestä ja ruokailus-
ta ei milloinkaan oteta pyhiinvael-
tajilta maksua. Athosvuorelle vaa-
dittavasta vierailuluvasta, diamo-
nitirionista, tulevat tulotkin mene-
vät keskushallinnolle eivätkä luos-
tareille. Vieraiden määrän hallitse-
miseksi ovat luostarit kuitenkin 
pääsääntöisesti rajoittaneet tämän 
vieraanvaraisuuden vain yhteen 
yöhön luostaria kohti: uuden päi-
vän koittaessa pyhiinvaeltajilla on-
kin tapana siirtyä luostarista toiseen. 
Ohikulkijoillekin pyrimme tarjoa-
maan edes lasin vettä, kupin kahvia 
ja hieman makeaa.

Viime vuosina vieraiden määrä 
on kasvanut, mikä tarkoittaa luos-
tareille uusia haasteita vieraanva-
raisuuden suhteen. Vieraiden 
ruokkiminen ja majoittaminen 

rasittaa luostareita taloudellisesti. 
Vierasmajanhoitajilla, itseni 
mukaan lukien, on yhä enemmän 
töitä. Suurimpina juhlapäivinä 
luostarimme täytyy majoittaa viiti-
sensataa ihmistä, mikä tarkoittaa 
varavuoteiden kantamista kaikkiin 
mahdollisiin varastotiloihin ja 
kappeleihin. 

Uudet haasteet ja rasitteet ovat 
kuitenkin siunaukseksi, ja siksi 
emme halua luopua vieraanvarai-
suuden periaatteen noudattami-
sesta. Luostarimme igumeni oli 
kerran keskustellut erään 1900-
luvun jälkipuolen suurimman 
ohjaajavanhuksen, Efraim Katu-
nakialaisen, kanssa nuorista 
munkkisukupolvista ja Athosvuo-
ren hengellisen elämän kehityk-
sestä. Vanhus Efraim lausui, kuin 
profetiana, että nyt kasvavan suku-
polven kilvoituksena ei ole yhtä 
äärimmäinen askeesi kuin 
vanhoilla sukupolvilla, vaan 

vieraanvaraisuuden tarjoaminen. 
Kuinka oikeassa hän olikaan! Abra-
hamin kertomus Vanhasta testa-
mentista muistuttaa, että jokainen 
vieras voi olla enkeli. Jokaisessa 
vieraassa pyrimme kohtaamaan 
Kristuksen kuvan.

Suomessa ollessani havaitsen 
valitettavasti päinvastaista kehitys-
tä. Lapsuuteni kylämaisemissa 
vieraanvaraisuus oli itsestäänsel-
vyys: aina kyläpaikassa tarjottiin 
vähintään pullakahvit, ateriakin. 
Lapsina ystävien luona vierailles-
samme meidät aina ruokittiin 
hyvin. Nykyään tuntuu, että kyläi-
lykutsut ovat yhä harvempia, ja 
joskus vieraista pyritään hankkiu-
tumaan eroon ennen perheen 
omaa ruokailuhetkeä. Lehdetkin 
ovat täynnä vinkkejä siitä, kuinka 
juhlapäiviin ei tarvitse valmistau-
tua siivouksella ja ruoanlaitolla, 
vaan on hyväksyttyä viettää joulu 
yksinäisyydessä ilman juhlaruokia 

LUOSTARIT JA VIERAANVARAISUUS

Dir.mus. Pauli Matveinen siirtyi 
tuon ilmaisiin 12.9. Hän oli syn-
tynyt Ilomantsin Mutalahdessa 
3.12.1937. Hän oli Joensuun seu-
rakunnan pitkäaikaisin kanttori 
työuran kestäessä yli kolmekym-
mentä vuotta.

Paulin työpäivät loppuivat dra-
maattisesti kaksikymmentä vuot-
ta sitten. Eräänä alkusyksyisenä 
Pokrovan päivän aamuna odotim-
me  viraston tiloissa palveluksen 
alkamista, kun Pauli tuli huonovoin-
tisena sisään. Hän kertoi ajaneen-
sa autoa ikkuna auki saadakseen 
riittävästi happea. Lääkintäaliup-
seerina hän ymmärsi, että tilanne 
oli vakava, mutta hän halusi tulla 
ilmoittamaan tarvitsevansa sijais-
ta alkavaan liturgiaan. Ambulanssi 
vei Paulin Tikkamäelle ja myöhem-
min hänelle tehtiin ohitusleikka-
us. Olimme kiitollisia, että Pauli sai 
viettää vielä kaksikymmentä eläke-
vuotta perheensä ja seurakuntalais-
ten kanssa.

Opin tuntemaan työtoverini Pau-
lin pienenä poikana, kun hän tuli 
19-vuotiaana nuorukaisena Kuopi-
oon kanttorikurssille 1957. En tien-
nyt silloin, että laulan myöhemmin 
hänen johtamassaan mieskuorossa 

kolmekymmentä vuotta.
Paulin ensimmäinen työpaikka 

oli Mikkelin seurakunta. Hänet va-
littiin Joensuun seurakuntaan vuon-
na 1966. Täällä hänen työnsä jatkui 
syksyyn 1998. Pitkän sairasloman 
jälkeen hän siirtyi eläkkeelle vuon-
na 2000.

Paulin työtehtävät olivat moninai-
set. Jumalanpalveluksissa ja eri-
laisissa toimituksissa laulamisen 
lisäksi hän opetti uskontoa seura-
kunnan alueen kouluissa, osallistui 
nuorisotyöhön laulattaen lapsia lei-
reillä ja kerhoissa. Pauli osallistui 
seurakunnanneuvoston työskente-
lyyn ja edusti kirkkokunnan kant-
toreita kirkolliskokouksissa usei-
ta vuosia. Valtiovalta myönsi Pauli 
Matveiselle director musices -ar-
vonimen ansiokkaasta työstään or-
todoksisen kirkkomusiikin hyväksi. 

Pauli johti seurakunnan kirkko-
kuoroa vuodesta 1971 ja Joensuun 
ortodoksista mieskuoroa viimeiseen 
työpäivään asti. Kun lukee kuorojen 
juhlakirjaa (1994, 2004), saa häm-
mästellä miten valtavan määrän 
työtä kuorojen toiminta on teettä-
nyt. Harjoitukset, toimitukset, juma-
lanpalvelukset, konsertit, matkat ja 
sovitustyö täyttivät päivät. Pauli sai 
sitoutettua kuorolaisensa  palve-

luksiin jopa kolme kertaa saman 
päivän aikana. Kuoroista muodostui 
hänelle kuin toinen perhe, sillä va-
paa-aikaa vietettiin usein yhdessä.

Pauli Matveisen Kuopion kant-
torikurssin (1957–1959) opettajina 
toimivat kanttori Pauli Koukkunen 
ja silloinen apulaispiispa Paavali. He 
olivat Valamon ”luostariyliopiston” 
kasvatteja. Tunnistin Paulin johta-
mistyylissä ”paavalilaisen” verkkau-
den ja pyrkimyksen hartaan tunnel-
man luomiseen. Paulin johtaessa 
laulua vokaalit olivat pitkiä ja laula-
jien hengitystekniikka lujilla. Vaikka 
Paulia arvosteltiin hänen johtamis-
tavastaan, niin loppujen lopuksi hän 
sai kuorojen laulajat luottamaan 
ammattitaitoonsa ja ortodoksisen 
kirkkolaulun tuntemukseen. Juhla-
kirjassa lukee: ”Paulin linja oli rau-
hallinen, vakaa ja rukouksellinen 
laulanta, jossa sanomalla, sanoilla 
on ensisijainen merkitys.”

Kiitos, Pauli, yhdessä eletyistä 
vuosista!

”Ollos iäti muistettu!”

Rovasti Kalevi Kokkonen

Paulin siunaus toimitettiin 29.

syyskuuta läheisten läsnäollessa.

MUISTOKIRJOITUS 
PAULI MATVEINEN 1937–2018

Kanttori Pauli Matveinen. 

Pauli Matveinen johtaa Joensuun orto-
doksista mieskuoroa vuonna 1999. 

tai perusteellista siivousta. 
Kirkon ajatus on kuitenkin 

erilainen. Meidät on kutsuttu 
näkemään vaivaa toistemme 
puolesta. Juhlaan valmistautu-
minen siivoamalla, itse ruokaa 
laittamalla ja ylipäätään vaivaa 
näkemällä on itsestään selvää 
kaikille paastoperinnettä noudat-
taville: juhlaan valmistaudutaan 
niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. 
Tämä valmistautuminen ja siitä 
koituva hyvä ei ole tarkoi tet tu 
omaksi nautinnoksi, vaan mui-
den ilahduttamiseksi. Pitäkääm-
me siis perinteistä vieraanvarai-
suuden hyvettä kunniassa tänä-
kin päivänä: kutsu naapuri 
kylään, tarjoa pullakahvit kirkko-
ystävälle, leivo nimipäivänäsi 
kakku työ- tai opiskelutovereille. 
On tärkeää nähdä vaivaa, sillä 
ilman vaivannäköä ei voida 
saavuttaa pyhitystä. Kaikki nämä 
hyvä teot kantautuvat lopulta itse 
Kristukselle.

Pappismunkki Damaskinos 
Ksenofontoslainen 
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JOENSUU  / NURMES

Julkaistuaan marraskuun 26 p. 
asetuksen kreikkalais-katoli-
sesta kirkkokunnasta ja  sano-
tun asetuksen voimaanpane-
misesta sekä vahvistettuaan 1 
päivästä joulukuuta 1918 nou-
datettavaksi palkkaus- ja me-
nosäännön kirkollishallitusta 
varten on senaatti samalla mää-
rännyt väliaikaisen kirkollishal-
lituksen puheenjohtajaksi Suo-
men ja Viipurin piispan Sera-
fimin ja jäsenniksi tuomioro-
vasti M. Kasanskin, velvollisuu-
della hoitaa apulaispiispalla 
kirkollishallituksessa kuuluvat 

tehtävät, rovasti N. Solovjevin 
pappisjäseneksi, ja kauppaneu-
vos A. Schavoronkovin maal-
likkojäseneksi, ja on uuden kir-
kollishallituksen aloitettava 
toimintansa 1 p:stä joulukuuta, 
jolloin hengellisen konsistorin 
toiminta lakkaa. Kirkollishal-
lituksen sihteeriksi on nimitet-
ty entisen konsistorion sihtee-
ri, kollegineuvos S. Kamenski 
sekä notarioiksi osastonpääl-
liköt N. Kasanski ja K. Repo.

Karjalan sanomat nro 354 
3.12. 1918

Jumalanpalvelukset
NURMES
PYHIEN APOSTOLIEN PIETARIN JA 
PAAVALIN KIRKKO
Kirkkokatu 31

Ti 20.11. klo 17 vigilia
Ke 21.11. klo 9 liturgia, klo 17 eh-
toopalvelus
Ke 28.11. klo 9 aamupalvelus, klo 
17 ehtoopalvelus
La 1.12. klo 17 ehtoopalvelus
Su 2.12. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia
Ke 5.12. klo 9 aamupalvelus, klo 
17 vigilia

Ke 12.12. klo 9 aamupalvelus, klo 
17 ehtoopalvelus
To 13.12. klo 9 liturgia
La 15.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 19.12. klo 9 aamupalvelus, klo 
17 ehtoopalvelus
To 20.12. klo 17 ehtoopalvelus
La 22.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 24.12. klo 16 ehtoopalvelus
Ti 25.12. klo 8 aamupalvelus ja liturgia
La 29.12. klo 17 ehtoopalvelus
Su 30.12. klo 10 liturgia
Ke 2.1. klo 9 aamupalvelus, klo 17 
ehtoopalvelus
To 3.1. klo 9 aamupalvelus, klo 17 
ehtoopalvelus
La 5.1. klo 17 vigilia
Ke 9.1. klo 9 aamupalvelus, klo 17 

ehtoopalvelus
La 12.1. klo 17 ehtoopalvelus

BOMBA
PYHITTÄJÄISIEN SERGEIN JA 
HERMANIN VALAMOLAISTEN 
TSASOUNA
Suojärvenkatu 1, Nurmes

Ti 25.12. klo 14 ehtoopalvelus

JUUKA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
TSASOUNA
Laurilantie 9

To 22.11. klo 10 liturgia
To 6.12. klo 10 liturgia
To 13.12. klo 17 ehtoopalvelus
Su 16.12. klo 9 aamupalvelus ja 
liturgia
Ke 26.12. klo 10 liturgia
Su 13.1. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

VALTIMO
PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO
Lokkiharjuntie 42

Su 23.12. klo 9 aamupalvelus ja 
liturgia
Su 6.1. klo 9.30 suuri vedenpyhitys 
ja liturgia

NURMES
Salmenkatu 5, 75500 Nurmes
Kirkkoherra Andrei Verikov (31.12.2018 asti), p. 040 7458 258 
Kanttori Ilona Lehmus, p. 040 357 3981 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ort.fi
Virasto: Salmenkatu 5, 75500 Nurmes, P. 0400 608 601, nurmes@ort.fi
Avoinna keskiviikkoisin 10.30-14
Virkatodistustilaukset: Ortodoksisen kirkon keskusrekisteri, p. 040 358 3625 tai 
keskusrekisteri@ort.fi

Tänä syksynä tulee kuluneeksi 30 
vuotta Itä-Suomen yliopiston ja orto-
doksisen seminaarin opiskelijoiden 
kuoron Johannes Teologin Laulajien 
perustamisesta. 

Kuoro aloitti toimintansa ortodoksi-
sen teologikoulutuksen myötä Joen-
suun yliopistossa syksyllä 1988. Koko 
historiansa ajan se on toiminut opis-
kelijoiden konsertoivana kuorona se-
kä kuoronjohdon harjoittelukuorona. 
Kuorossa on aina laulanut myös pai-
kallisia kirkkomusiikin ammattilai-
sia sekä kuorolaulun kokeneita har-
rastajia. 

Juhlan kunniaksi kuoro päätti to-
teuttaa projektin, jollaista se ei aiem-
min ole tehnyt. Konsertin ohjelmaksi 
valittiin moninkertaisen Joensuun kä-
vijän, brittisäveltäjä Ivan Moodyn teos 
”Passion and Resurrection” kuorolle, 
solisteille, jousiyhtyeelle sekä putki-
kelloille. Teos on alun perin Tampe-
reen Sävel -kuorofestivaalin tilauste-
os vuodelta 1993 ja tiettävästi sitä ei 
ole esitetty kantaesityksensä jälkeen 
maassamme. Sävellys perustuu koko-
naisuudessaan ortodoksiseen musiik-
kiin suuren viikon ja pääsiäisen ajalta 
ja yhdistää sävelmät hienolla tavalla 
yksinkertaisiin soitinvälikkeisiin sekä 

säestyksellisiin veisuihin kuoron kans-
sa. Konsertti toteutetaan ensisijaisesti 
musiikin  vuoksi, sillä varsinainen se-
sonki olisi suuren paaston aika. Toi-
saalta aihe on koko kirkon kulmakivi 
ja on sen vuoksi aina ajankohtainen. 

Ortodoksisia sävelmiä käyttäviä vas-
taavanlaisia teoksia ei juurikaan ole 
maailmassa. Teoksen myötä on alka-
nut uudenlainen yhteistyö myös paikal-
lisen musiikkielämän kanssa. Soitta-
jat tulevat kirkkomusiikkikoulutuksen 
pitkäaikaisen yhteistyötahon, Joen-
suun konservatorion opettajakunnas-
ta. Konsertti on myös joensuulaisen 
musiikkikoulutuksen yhteistä juhlaa, 
sillä saman viikon aikana konservato-
rio viettää 50-vuotisjuhliaan.

Juhlakonsertit ”Passion and Resur-
rection” 
Kuopio17.11. klo 16, Alavan kirkko
Joensuu 20.11. klo 19, Evl. kirkko
Valamon luostarin Kris tuk sen kir-
kas tu mi sen kirkko, 25.11.n. klo 13.30 
juhlaesitelmän jälkeen.Toivo tamme 
kaikki lämpi mäs ti ter ve tulleiksi kon-
sertteihin!
www.johannesteologinlaulajat.fi
Kuoronjohtaja, Petri Nykänen
petri.nykanen@ort.fi

Johannes Teologin Laulajat juhlii 30-vuotisjuhlaansa konsertoiden.

JOHANNES TEOLOGIN LAULAJAT 30 VUOTTA

Menneitä
Suomen kreikkalaiskatolinen kirkko
Hengellisen konsistorion toiminta lakkaa. 
– Sijalle kirkollishallitus

Ilmoitus
Poikain uskontokoulu (rippikoulu) Joensuun kreikkalaiskatoli-
sessa seurakunnassa alkaa maanantaina 20 päivänä lokakuuta.

Gregorius Pantsu, v.t. kirkkoherra
Karjalan maa n:o 112, 11.10. 1919

Joensuussa kirkollinen elämä jatkui normaaliin ta-
paansa olojen vakiinnuttua.

Ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 100-vuotisjuhlaa 
vietettiin keväällä 2018 Itä-Suomen yliopistolla. Asetus oli tärkeä, 
koska kirkkomme asema oli vakiintumaton Suomen itsenäistyttyä.
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10     SEURAKUNTALIITE

NURMES

Muuta toimintaa
NURMEKSEN KIRKKOKUORO
Konsertti sunnuntaina 30.12. klo 
13.30 Nurmeksen ortodoksises-
sa kirkossa. Kirkkoon on vapaa 
pääsy, ohjelma maksaa 10 euroa. 
Tervetuloa!
Kirkkokuoro harjoittelee Nurmek-
sessa ja Juuassa säännöllisesti. 
Kuoron riveihin otetaan uusia lau-
lajia. Lisätietoa: kanttori Ilona Leh-
mus, p. 040 357 3981.

NURMEKSEN PÄIVÄTSY
To 13.12. klo 10

SEURAKUNTAILLAT 
NURMEKSESSA
To 20.12. klo 17.30 (joululauluilta 
ja glögiä)

SINAPINSIEMENKERHO 
NURMEKSESSA
Kerho 6-13 vuotiaille parittomien 
viikkojen keskiviikkona klo 14.30-

16. Kokoontumiset: 21.11., 5.12., 
19.12., 2.1. sekä 16.1.

JUUAN TIISTAISEURA
Kokoontuu kahden viikon välein. 
Kokoontumisista ilmoitetaan pai-
kallislehdessä ja seurakunnan in-
ternetsivuilla

VUOKON TIISTAISEURA
Kokoontuu kerran kuukaudessa. 

Kokoontumisista ilmoitetaan pai-
kallislehdessä

YLÄ-VALTIMON TIISTAISEURA
Kokoontuu kerran kuukaudessa. 
Kokoontumisista ilmoitetaan pai-
kallislehdessä

Nurmeksen ortodoksisen seura-
kunnan kirkkokuoro hakee uu-
sia laulajia. Jos olet kiinnostunut 
kirkkolaulusta ja olet valmis sitou-
tumaan jumalanpalveluksiin, ota 
yhteyttä kanttori Ilona Lehmuk-
seen: ilona.lehmus@ort.fi tai p. 
040 3573981. 

Kuoro laulaa myös hautaustoi-
mituksissa ja esiintyy vaihtelevilla 
kokoonpanoilla seurakunnan tilai-
suuksissa sekä pitää konsertteja.

Kuoro toimii Nurmeksessa ja 
Juuassa. Molemmissa paikoissa 
pidetään harjoituksia.

Usein joudumme tilanteisiin, jol-
loin toivoisimme jonkin ajatuksen, 
asian tai ongelman avautuvan 
meille.Miten esimerkiksi kohta 
koittava joulun aika avautuisi ai-
van uudella tavalla? Mitä ja mikä 
joulu on?

Joulun sanoma on kahden vuosi-
tuhannen ikäinen. Miten se on voi-
nut kestää niin kauan? Jo joulun 
nimi suomalaisessa sanastossa on 
- suloinen. Se on odotusta, iloa, lah-
jaa, paperin rapinaa, valoa vuoden 
pimeimpään aikaan. Se on vanhan 
loppumista ja uuden alkamista.

Pimeys ja valo. Sota ja rauha. 
Elämä ja kuolema. Vastakohdat, 
joiden syvyydet voi ymmärtää vain 
yhdessä.

Kerron eräästä tapahtumasta 
kauan sitten ja mitä sen jälkeen. 
Sen on täytynyt tapahtua vuoden 
1942 aikana. Olin noin 3,5- ja iso-
siskoni n. 6-vuotias. Olimme tuol-
loin evakkomatkalla Heinäveden 
Palokissa Koskijärven kosken ran-
nalla. Paikka ja ihmiset olivat kaikin 
mahdollisin tavoin rakkaita. Mon-
ta lämmintä muistoa on jäänyt sy-
dämen pohjalle lopuks igiä, kuten 
Paula-äidin laulu aamulla ”jo nous-
kaa lapsikullat on käki kukkunut ja 
tuolta vaaran takaa jo päivä pilkot-
taa.” Kelpasi siihen herätä! Ei meil-
tä puuttunut ni midä ! Yhen kerran 
meillä oli iso pino postikortteja, toi-
ne toistaan tsomembua. Yksi oli niin 
tsoma, jotta sinne piti välttämättä 

päästä sisälle. Mutta miten?
Tämmöinen palava into ei liene 

kovinkaan harvinaista lapsilla.
Hyvin varovasti revimmö kortin 

reunasta aukkoa, mistä pujahtaa 
sisään. Eihän se onnistunut. Ulko-
puolelle jäimmö! Ei auta!

Uudet ajatukset ja asiat tulivat 
kohta tilalle.

Vuodet vierivät - miten vinhasti 
ne vierivätkään - liki puoli vuosi-
sataa. Mamma, pappa ja pojat lä-
hettii Samoksen saarelle ja sieltä 
Patmokselle!

Niin tehtiin! Patmoksella on Il-
mestysluola ja Pyhän Johannes 
Teologin luostari. Siellä on suuri 
kirjasto ja museo, jossa on esillä 
luostarin kirkollisia aarteita, iko-
neita, kirkkotekstiilejä ja käsikir-
joituksia - todella paljon katsotta-
vaa. Tämän runsauden keskellä olin 
yhtäkkiä luonnollista kokoa olevan 
Golgata-ikonin edessä ja sisällä. 
Hämmentävä, ihmetyttävä, pyör-
ryttävä tunne. Tässä minä vihdoin 
olin kuvan sisällä.

Palasin lapsuuteen. Se kaikki on 
sittenkin mahdollista ja totta. ” Kat-
soja ei vain katso ikonia, vaan ikoni 
katsoo katsojaan ja avautuu kat-
sojaan.” Jotkin aikeemme ja pyr-
kimyksemme voivat toteutua pian, 
joillekin pitää antaa aikaa…

Ilmo Peltola

NÄIN SEN MUISTAN
- JOULUN ODOTUKSESSAKirjat ovat aina olleet minulle tär-

keitä. Opin lukemaan hyvin nuorena 
helppolukuisia lastenkirjoja englan-
nin kielellä. Suomeen tulin 9-vuo-
tiaana ummikkona. Viisas äitini vei 
minut pian Helsingin pääkirjastoon, 
jossa oli ihana lastenosasto täynnä 
kirjoja.

Pikkulasten kirjat tulivat ensin tu-
tuksi ja kun kielitaitoni kehittyi, löy-
tyi aina vain kiinnostavampia kirjoja. 
Joukossa oli tuttuja kirjailijoita, joit-
ten teoksiin olin tutustunut aikai-
semmin. Esimerkiksi Enid Blyton on 
kirjoittanut paljon pikkulasten kirjo-
ja, joita rakastin. Ne kertovat lelujen 
seikkailuista. Niitä ei tosin ollut suo-
meksi, mutta nyt sain tutustua hänen 
lukuisiin, vasta suomeksi käännet-
tyjen kirjasarjojen tarinoihin kuten 
esimerkiksi Viisikko- ja Seikkailu-
sarjojen kirjat.

Lukemalla kirjoja opin suomen 
kielen. Siitä oli paljon hyötyä opis-
kelussa jopa niin, että pääsin opet-
tajakorkeakouluun.

Lukiossa opiskelin humanisti-
sella linjalla. Äidinkielen opetus-
ohjelmaamme oli lisätty tavallista 
enemmän kirjallisuutta. Ohjelmassa 
painotettiin suomalaisten klassikko-
jen tuntemusta sekä pohjoismais-
ten ja venäläisten kansalliskirjaili-
joiden lukemista. Uskon, että tämä 
on lisännyt rakkauttani kaikenlai-
siin kirjoihin. 

Sulattelin vuoden verran isä An-
drein ehdotusta, että alkaisin vetää 
kirjallisuuspiiriä seurakunnassam-
me. Piispa Arseni oli vihjaissut siitä 

piispantarkastuksessa. 
Vihdoin vuosi sitten hieman arkail-

len suostuin aloittamaan. 25.11 2017 
pidimme ehtoopalveluksen jälkeen-
kirjakerhon perustavan kokouksen. 
Läsnä oli kahdeksan henkeä. Sen 
jälkeen joukkoomme on liittynyt li-
sää väkeä. 

Toimintatapamme on kirjojen lu-
keminen ja niistä keskusteleminen. 
Sovimme joka kerraksi tietyn kirjan 
keskustelun pohjaksi. 

Ennen keskustelua kerron kir-
jailijasta ja kyselen mitä havainto-
ja kerholaiset ovat kirjasta tehneet. 
Jo tässä vaiheessa on yleensä al-
kanut vilkas keskustelu puolesta ja 
vastaan. 

Olemme kokoontuneet vasta kuusi 
kertaa, joten lukemamme kirjavali-
koima ei ole laaja. Aloitimme luke-
malla Elina Karjalaisen: Paavali, le-
genda jo eläessään. Sitten luimme 
venäläisklassikon Nikolai Leskovin: 
Tuomiokirkon alttaripalvelijat. Kol-
mas kirja oli Arvi Karpovin: Valamo, 
syvimmällä sydämessä. Sitten tuli 
Tito Collianderin: Kristityn tien vuo-
ro. Ortodoksista uskoa käsittelevien 
teosten jälkeen paneuduimme nyky-
ortodoksiseen kirjaan; Vuokko Saja-
niemi: Pedot.

Kirjavalikoimaa oli siis laidasta lai-
taan. Uskon että jatkamme samalla 
tavalla. Varmasti jokainen on saanut 
jotakin ajateltavaa myös kotona. Toi-
von, että löydämme jokaiselle mie-
lenkiintoista luettavaa kirjakerhosta.

Marion Piironen

Kirkkoherra Andrei Verikov ehti mukaan kirjakerhon syksyn avajaisiin.
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YHTEINEN LUKUKOKEMUS ANTAA 
UUSIA AJATUKSIA

Kirkkoherra isä Andrein ja kant -
tori Marian läksiäiset sun-
nuntaina 30.12. Ohjelmassa 
liturgia Nurmeksen kirkossa 
klo 10, jonka jälkeen kaikille 
yhteinen lounas seurakunta-
salilla ja lopuksi kirkkokuoron 
konsertti kirkossa klo 13.30. 
Lounasta varten pyydetään 
ilmoittautumaan joko teks-
tiviestillä p. 0400 608 601 tai 
sähköpostilla nurmes@ort.fi. 
Kaikki ovat lämpimästi ter-
vetulleita!
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Pappi vaihtuu, jumalanpalvelukset pysyvät. Seu-
rakuntalaisilta kysytään ennakkoluulotonta miel-
tä isä Andrein lähtiessä perheineen Lappeenran-
taan.

Nurmes ei ollut Paraisilla syntyneelle Andrei Ve-
rikoville ennestään tuttu, kun hänet valittiin seura-
kunnan papiksi 2005. Kanttori Maria Verikovillekin 
Nurmes oli vieras paikka, vaikka hän Ilomantsista 
onkin lähtöisin.

- Kerran kävin Nurmeksessa opiskeluaikana-
ni. Ei sitten ollut mitään ennakko-odotuksia tänne 
saapuessani, isä Andrei sanoo.

- Pääsimme aloittamaan puhtaalta pöydältä, 
Maria Verikov jatkaa.

Andrei oli opiskellut ja työskennellyt Joensuussa 
jo vuodesta 1996. Hänellä ei ollut mitään vaikeuk-
sia sopeutua Itä-Suomessa asumiseen. Verikovi-
en muuttaessa Nurmekseen Maria oli opinnoista 
äitiyslomalla. Esikoinen Anna oli vajaan kahden 
vuoden ikäinen, kuopus Elisabet kolmiviikkoinen.

Seurakuntalaiset ottivat Verikovit hyvin vastaan. 
Välillä ihmeteltiin papin nuoruutta. Joku koepal-
veluksessa mukana ollut muistaa isä Andrein lu-
vanneen olla Nurmeksessa vähintään kymmenen 
vuotta. Hän itse ei lupausta muista, mutta on tyy-
tyväinen siihen, että se on tullut kolmella vuodel-
la ylitetyksikin. 

Katumuksen sakramenttiin osallistujia oli aluk-
si harvassa. Monet asiat hoidettiin kanttori Mauri 
Mahlavuoren kautta, mikä välillä isä Andreita har-
mitti. Sekä isä Andrei että kanttori Maria kuitenkin 
korostavat, että Mauri oli heille korvaamaton apu. 
Hän osasi kertoa, millainen seurakunta on ja mis-
sä seurakuntalaiset asuvat. Maria arvostaa myös 
sitä, että Mauri on ollut kuorossa eläkkeelle jää-
tyään eikä koskaan ole pyrkinyt neuvomaan, mi-
ten Marian pitäisi työnsä hoitaa, vaikka onkin aina 
kysyttäessä apua antanut.

- Minua on työssäni erityisesti palkinnut kuoro-
laisten asenne. Vaikka en kovin vanha ollut aloitta-
essani kanttorin tehtävät, ei osaamistani ole epäilty. 
Kaikki oppini on otettu vastaan ja omaksuttu. Kuo-

rolaisten into ja sen erityisen lahjakkaat laulajat 
ovat tehneet minut kuorosta kiitolliseksi.

- Seurakuntalaiset eivät ole huomauttanet sii-
tä, että kuoro laulaa uusia sävelmiä, Maria kertoo. 
Tekstien muuttumisesta on kyllä sanottu. 

Tekstien tarkoitus ei ole muistuttaa mennees-
tä ajasta, vaan tuoda sanoma esiin. Se tapahtuu 
parhaiten viimeisimpien käännösten avulla. Kieli 
on elävä, ja myös nuorimpien seurakuntalaisten 
on ymmärrettävä tekstien sisältö.

- Kuoron funktio ei voi olla se, että joka vuosi 
lauletaan samalla tavalla. Koko ajan on opetelta-
va uutta, Maria sanoo. Muuten kuoro laulaa vuosi 
vuodelta vähän huonommin.

Isä Andrein mukaan jumalanpalvelus on seu-
rakunnan toiminnoista tärkein. Hän kokee myös 
seurakunnassa opettamisen ja keskustelut seu-
rakuntalaisten kanssa tärkeänä. Isä Andrei toivoo, 
että seurakuntalaiset tulisivat ensisijaisesti kirk-
koon keskustelemaan. 

- Kohtaamisia on kahdenlaisia, isä Andrei sa-
noo, tuttujen ja tuntemattomien, lämminhenkisiä, 
mutta myös muunlaisia. Onnistuneista kohtaami-
sista saa voimaa.

Palautetta pitää hänen mielestään antaa suo-
raan. Palaute on ollut pääsääntöisesti myönteis-
tä, mutta joskus saa kritiikkiä siitä, että tekee niin 
kuin kirkko opettaa tai haluaa elvyttää unohtuneita 
perinteitä. Jos kritiikkiä tulee teologisista asioista, 
siitä kiitetään ja otetaan opiksi, kun se teologiset 
seikat huomioon ottaen on tarpeellista. Asiasta 
keskustellaan keskenään tai ammattitovereiden 
kanssa. Tarvittaessa otetaan yhteyttä piispaan ja 
toimitaan hänen ohjeidensa mukaan.

Jokin aika sitten tehdyssä seurakuntakyselys-
sä oli silmiinpistävää, kuinka isä Andreita, kanttori 
Mariaa ja muita työntekijöitä kiitettiin siitä, että he 
ovat niin helposti lähestyttäviä. 

- Toivon, että ihmiset olisivat kokeneet meidät 
vieläkin helpommin lähestyttäviksi. Ei saisi olla 
mitään asiaa, ettei siitä voisi ottaa seurakunnan 
työntekijöihin yhteyttä. Jos ihmisellä on pienikin 
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Uuden edessä

ajatus tulla kirkkoon vuosikymmenten jälkeen, 
toivon että yhteys otetaan, Maria sanoo.

Seurakunnan ja seurakuntalaisten isä Andrei 
sanoo olevan hyvässä tilassa. Aktiivisia saisi olla 
enemmän kuin se noin 10%, joka nyt käy jumalan-
palveluksissa ja muuten toimii seurakunnassa. Hän 
on kiitollinen vapaaehtoistyötä tekevistä ja yhteis-
työstä luottamushenkilöiden kanssa.

- Elämäni on niiltä osin tehty liiankin helpoksi, 
isä Andrei nauraa.

Seurakunta on hengellisesti valveutunut ja osaa 
käyttää sakramentteja. Jokainen tyhjä paikka kir-
kossa on kuitenkin liikaa ja jokainen kirkkoon tulija 
suuri riemu. Ketään ei haluta jättää ulkopuolelle. 

- Se, ettei tiedä, kuinka jumalanpalveluksissa 
tulee käyttäytyä, ei ole este kirkkoon tulemiselle. 
Asiat kyllä oppii vähitellen ja kysyäkin saa, muis-
tuttaa isä Andrei.

- Lähtö Lappeenrantaan ei johdu pakosta. Tuntuu 
vain, että 13 vuotta pappina samassa seurakunnas-
sa on pitkä aika. Ajattelen, että olen tälle seurakun-
nalle opettanut kaiken, minkä osaan. Olen myös 
ihmisenä antanut sen, mitä minulla on annettavaa.

Isä Andrei sanoo, että nuorisotyö on lähellä hä-
nen sydäntään. Lappeenrannan toisen papin paikka 
on nuorisotyöhön painottuva. 

- Uskon, että pystyn tehtävässä löytämään uusia 
näkökulmia myös opetustyöhön ja ympäristönvaih-
dos varmasti antaa uutta intoa ja virikkeitä.

Henkilökohtaisina syinä sekä isä Andrei että Ma-
ria mainitsevat sen, että sukulaiset ja ystävät ovat 
kaikki kaukana. Joitakin sentään on Joensuussa, 
mutta suurin osa Etelä-Suomessa. Matka heidän 
luoksensa lyhenee. Marian vanhemmat taas asu-
vat Ivalossa, jonne pääsee lentämällä nopeammin 
Lappeenrannasta kuin Nurmeksesta."

- Nurmeksesta lähtiessä on hyvä tietää, että 
seurakunnan tilillä on rahaa, toisin kuin oli täällä 
aloittaessani, isä Andrei kertoo. Valtimon kirkon 
rakennusprojektin loppuun saattaminen oli mel-
koinen haaste. Olen kiitollinen siitä, että valtuus-
tossa oli kokeneita jäseniä neuvomassa. Nyt on 
jonkin verran korjausvelkaa. Ensisijainen tehtä-
vä on mielestäni Juuan tsasounan kattoremontti.

- Asiat eivät saa olla liian riippuvaisia papista, 
isä Andrei jatkaa.

Hän toivoo, että niistä eväistä, joita hän on an-
tanut, olisi myös tulevaisuudessa hyötyä tapahtui-
pa esim. seurakuntauudistuksessa mitä tahansa. 
Papin vaihtuminen ei saisi passivoida. Yhteisessä 
rukouselämässä voi olla oma-aloitteinen. Maal-
likkopalveluksia ja akatistoksia voi toimittaa myös 
ilman pappia. Seurakunnan pyhäkköjä voi hyödyn-
tää tähän tarkoitukseen. Isä Andrei korostaa myös 
rovasti Sulo Naakan korvaamatonta apua, kun va-
ramiesjärjestelmää seurakunnassa ei ole ollut.

- Luottakaa uuteen pappiin ja lähestykää häntä 
rohkeasti. Jokaisella on jotakin annettavaa, suh-
tautukaa myönteisesti. Asiat jotka eivät muutu, 
ovat jumalanpalvelus ja kokoontuminen seura-
kuntasalissa. Ajatelkaa, että eukaristia on se joka 
meidät yhdistää, olimmepa maantieteellisesti mis-
sä tahansa. Sitä ei saa laiminlyödä vaikka puitteet 
muuttuisivatkin.

Markku Julkunen ja Helena Mehtonen

Lappeenrannan seurakunnan seurakun-
nanneuvosto on 9.10. pitämässään koko-
uksessa valinnut yksimielisesti toisen pa-
pin toimeen pastori Andrei Verikovin. Hän 
aloittaa uudessa tehtävässään 1.1.2019. 

Kirkkoherra Andrei ja kanttori Maria sekä Elisabet, Anna 
ja Tito Verikov ovat suurten muutosten kynnyksellä. Lähtö 
Nurmeksesta toteutuu isä Andrein osalta jo vuoden lopussa.

Titoa eivät uudet tuulet vielä heilutte-
le. Hymy on herkässä.
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Sunnuntaina 5.elokuuta vietet-
tiin Vuokon tiistaiseuran 70-vuo-
tisjuhlaa Etelä-Vuokon kyläta-
lolla. Juhlat alkoivat liturgialla 
Kristuksen kirkastumisen tsa-
sounalla Keski-Vuokon idyllisis-
sä maisemissa, jossa palveluksen 
toimitti Kuopion ja Karjalan met-
ropoliitan tehtävien hoitaja, Jo-
ensuun piispa Arseni kanssapal-
velijanaan rovasti Sulo Naakka 
Nurmeksen ortodoksisesta seu-
rakunnasta.

Piispa Arsenin tervetuliaissano-
jen jälkeen juhlakansa sai nauttia 
maukkaasta kasviskeitosta lisuk-
keineen. Juhlapuheen pitänyt 
rovasti Sulo Naakka kertoi tiistai-
seuseuratoiminnan saaneen 

alkunsa naisten keskustelu- ja 
ompelupiireistä. Sodan jälkeen 
tiistaiseuroja alettiin perustaa 
uusille kotiseuduille ja niin myös 
Juukaan. Virallisesti Vuokon seura 
perustettiin 2.4.1950.

 Seuran toiminta on ollut 
vilkasta ja aikaansaavaa. Erityi-
sesti rovasti Naakka korosti Kirs-
ti Löllön ja Heikki Lehtorannan 
osuutta. Tiistaiseuran nykyinen 
puheenjohtaja on Ulla Maija 
Saarelainen. Seura on järjestänyt 
arpajaisia, kahvituksia ja myyjäi-
siä sekä Nurmeksessa että Juuas-
sa, ja etenkin vuokkolaisten 
leivonnaiset ovat olleet kysyttyjä. 
Historiikissaan rovasti Naakka 
korosti myös seuran ekumeenis-

ta luonnetta. Lopuksi hän sanoi 
seuran olevan suurenmoinen 
lahja sekä Nurmeksen ortodok-
siselle seurakunnalla että 
Suomen ortodoksiselle kirkolle.

Juhlakansalle, jota oli kerään-
tynyt kylätalolle noin 50 henki-
löä, esiintyi kolmella laululla 
Nurmeksen ortodoksinen kirk-
kokuoro johtajanaan kanttori 
Maria Verikov. Kirjailija Veikko 
Huotarisen runon ja Maria Veri-
kovin yksinlaulun jälkeen piispa 
Arseni lausui päätössanat, jois-
sa hän uskoi Vuokon tiistaiseu-
ran jatkavan aktiivisesti toimin-

taansa. 
Juhlat jatkuivat Paalasmaassa 

9.elokuuta Pyhän Herman Alas-
kalaisen tsasounan 10-vuotis-
juhlalla. Päivä alkoi pienellä 
vedenpyhityksellä ja liturgialla, 
jossa mukana oli myös Helsin-
gin ja koko Suomen arkkipiispa 
Leo. Palvelukset toimitti kirkko-
herra Andrei Verikov Nurmek-
sen ortodoksisesta seurakun-
nasta, kanssapalvelijanaan 
rovasti Sulo Naakka.

Palvelusten jälkeen runsaslu-
kuinen juhlakansa siirtyi isän-
täväki Leena ja Pentti Nevalai-
sen tarjoamalle juhlalounaalle 
itäkarjalaista rakennustyyliä 
edustavan hirsitalon pihapiirin. 
Ennen lounasta saatiin nauttia 
vielä monipuolisesta ohjelmas-
ta.

Juhlat aloitti yhteislauluna 
laulettu ”Karjalan kumbuzil”, 
jonka jälkeen esiintyi valtimolai-
nen Lauluyhtye Lauluset Tiina 
Köntän johdolla. Martta Könttä 
lauloi jokaiselle niin tutun ”Laps 
olen köyhän kauniin Karjalan”. 
Juhliin oli saatu mukaan myös 
oopperalaulaja ja laulunopetta-
ja Aki Alamikkotervo joka esitti 
mm. ”Reppurin laulun”, ”Suvi-
serenadin” ja ”Pohjolan yön”.

Arkkipiispa Leo onnitteli 
puheessaan isäntäväkeä juhlan 
johdosta ja kertoi Herman Alas-
kalaisen vaiheista Valamossa ja 
myöhemmin Alaskassa sekä 
kesällä tekemästään matkasta 
Yhdysvaltoihin. Arkkipiispa 
korosti myös Suomen ortodok-
sisen kirkon asemaa siltana idän 
ja lännen välillä. Lopuksi arkki-
piispa toivotti siunausta kaikille 
Herman Alaskalaisen esiruko-
uksien suojissa.

Kahvien jälkeen esiintyi vielä 
Kataja-lauluryhmä Karjalan 
tasavallasta Venäjältä viidellä 
laululla.

Sää suosi molempia juhlapäi-
viä. Ortodoksit viettävät temp-
pelijuhlaa eli praasniekkaa sen 
ortodoksisen pyhän kunniaksi 
ja muistoksi, jolle kyseinen kirk-
korakennus on pyhitetty. Juhla-
päivä on pyhän muistopäivä.

Markku Julkunen

 Pyhän Herman Alaskalaisen tsasounan juhlaliturgia Paalasmaassa

JUUAN ORTODOKSIT JUHLIVAT MERKKIPÄIVIÄ
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Vuokon tiistaiseuran 70-vuotisjuhla ja 
Paalasmaan tsasounan 10-vuotisjuhla

Vaikka joulun merkitys onkin lähes kaikkien 
tiedossa, niin kuitenkaan tähän juhlaan valmis-
tautumisesta ei monellakaan ole oikeanlaista 
käsitystä. Voidaan jopa sanoa, että jouluun ei 
valmistauduta tarpeeksi suurella hartaudella.

Ortodoksisessa perinteessä on oma ”ad-
venttinsa”, 15.11. alkanut joulupaasto. Tämä 
joulupaasto päättyy joulupäivän liturgiaan. Jou-
luaatto on siis vielä paaston aikaa.

Paasto valmistaa meitä Kristuksen synty-
mäjuhlaan. Ruokapaastossa syömme yksin-
kertaisemmin, kevyemmin ja ekologisemmin. 
Tämän lisäksi luovumme ylimääräisistä ja tur-
hista asioista, jotta voisimme paremmin rikas-
tuttaa itseämme hengellisesti. Nämä ylimää-
räiset asiat voivat olla yksilöllisiä. Useimmiten 
kysymys on turhista herkuista, tarpeettomista 
ostoksista, televisio-ohjelmista tai sosiaalisen 

median suossa rämpimisestä. Nämä asiat eivät 
ole elämällemme välttämättömiä.

Paaston henkeen kuuluu luopumisen lisäksi 
rukous ja hiljentyminen. Tämän vuoksi kristilli-
seen juhlan valmistautumiseen eivät kuulu ns. 
pikkujoulujuhlat, koska tuolloin kysymyksessä 
on ilon ottaminen irti etukäteen. Oikeampi ajan-
kohta joulun juhlimiselle olisikin varsinainen 
juhlakausi, eli joulun ja loppiaisen välinen aika.

Toisaalta on ihailtavaa, että yritykset tai 
yleensä työnantajat haluavat osoittaa kiitos-
taan työntekijöilleen suuren juhlan alla. Tämän 
voi tehdä myös toisella tavalla. - Ilmainen lip-
pu konserttiin tai muuhun kulttuurisesti sivis-
tävään kohteeseen ravitsee ihmistä varmasti 
henkisesti enemmän.

Kristuksen syntymäjuhlaan tulisi siis val-
mistautua joulupaaston hengessä eli hartau-

della. Mitä paremmin olemme tähän juhlaan 
valmistautuneet, sitä suuremmalla ilolla ja 
riemulla me voimme sitä viettää. Kristuksen 
syntymäjuhla on riemullinen juhla. Se ei suin-
kaan ole synkän vakava, vaan valoisa ja riemun 
täyttämä juhla. Kristuksen syntymäjuhlan ilo-
sanoman tulisi herättää meissä samaa iloa ja 
riemua kuin paimenissa, jotka kuultuaan en-
kelten ilosanoman kiiruhtivat katsomaan juuri 
syntynyttä Vapahtajaa.

Valmistautukaamme ja viettäkäämme siis 
ilolla ja riemulla Kristuksen syntymäjuhlaa ja 
enkelten sanoin veisatkaamme: 

”Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja 
maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto.”

Kirkkoherra Andrei Verikov

JOULUUN VALMISTAUTUMINEN
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SINAPINSIEMENKERHO
Sinapinsiemenkerho on tarkoitettu 6-13 vuotiaille lapsille. Kerho 
kokoontuu parittomien viikkojen keskiviikkona klo 14.30 – 16 Nur-
meksen seurakunnan tiloissa, osoitteessa Salmenkatu 5, 75500 
Nurmes. Kerhossa askarrellaan, leikitään ja syödään välipalaa. 
Kerhon ohjaajana toimii Anna Verikov. Vastuuhenkilönä toimii kant-
tori Ilona Lehmus. Lisätiedot: p. 040 357 3981, ilona.lehmus@ort.fi

Kerhon seuraavat kokoontumiskerrat: 21.11., 5.12., 19.12, 2.1. 
sekä 16.1. 

LUOKSEMME 
ON TULLUT 
VAPAHTAJA

Nurmeksen ortodoksisen 
seurakunnan kirkkokuoron 

konsertti su 30.12.
Nurmeksen ortodoksisessa 

kirkossa klo 18
Kirkkoon on vapaa pääsy.

Ohjelma 10 €.

Toive nähdä vielä Laatokan sininen 
ulappa, Valamon skiittojen siniset 
kupolit, kulkea ikimuistoisilla po-
luilla, sytyttää tuohus ja kumartua 
rukoukseen pyhittäjäisien muis-
toarkulla heräsi ajatuksena pie-
nessä seurakuntapiirissämme ja 
matka toteutui kesäkuussa. 

Ilmatyynyalus lipui pääluostarin 
satamaan kesäisenä keskiviikkoil-
tana. Laskeuduttuamme sataman 
hietikolle pääluostarin kirkonkello-
jen soidessa kuin tervetuliaissoittoa 
meille. Nousimme kivisiä portaita ja 
kohta avautui eteemme  pääluosta-
rin ulompi hotellikehä, jonne ma-
joituimme.

Suomen kieltä taitava oppaam-
me kertoi meille pääkirkosta, jonka 
mahtavaa siluettia ihailimme aidan 
takaa. Myöhemmin pääsimme kirk-
koon sisälle, mutta valokuvaaminen 
oli siellä kielletty. Alakirkossa oli 
usein palveluksia ja sen hämäräs-
sä rauhassa oli hyvä hiljentyä aina, 
kun siihen oli mahdollisuus. Pyhiin-
vaeltajat kävivät sytyttämässä tuo-
huksensa ja rukoilivat pyhittäjäisien 
Sergein ja Hermanin muistoarkulla. 
Meille kerrottiin, että alakirkkoa oli 
pidetty sotien jälkeen perunakella-
rina ja hevosten kavioiden jäljet oli-
vat vieläkin nähtävinä. Tuolle kuop-
paiselle kivilattialle pyhiinvaeltajat 
polvistuivat koko eukaristian val-
mistelun ajaksi. 

Luostarin ruokasalin antimista; 
herkullisista keitoista, turskasta ja 
tattarista, saimme nauttia useasti 
vierailumme aikana. Keittiöllä oli 
leivottu kaalipiiraita ja pullia, joita 
ostimme evääksi.

PYHIINVAELLUS LAATOKAN VALAMOON
Opaskierroksella tutustuim-

me veljestön hautausmaahan ja 
näimme myös uuden esiintymis-
lavan. Eräässä luostarikirkossa 
pieni mieskuoro esitti meille kol-
me laulua.

Tutustuimme igumenien hauta-
usmaahan ja sen hautauskappeliin. 
Suuret kiviset hautaristit ja rauta-
aidat reunustivat kauniisti hoidettu-
ja hautoja. Osa ryhmästämme kävi 
myös Nikolskin skiitalla. 

Kesäinen ja aurinkoinen ilma 
suosi matkaamme. Torstaina ilma-
tyynyalus vei meidät toiselle puo-
len pääsaarta Uuden Jerusalemin 
skiitalle. Satamassa seisoivat val-
tavat syvänmerenalukset, joiden 
läpi meidän oli kuljettava päästäk-
semme rantaan. Sieltä nousimme 
jyrkkää mäkeä kohti kaunista kirk-
korakennusta. Alakirkko, johon en-
siksi pääsimme oli pyhitetty aposto-
li Andreakselle, ja sen takaosassa 
sijaitsi Jerusalemin pyhän haudan 
esikuvan mukainen Kristuksen hau-
taluola. Yläkirkko oli pyhitetty Ylös-
nousemukselle ja sen posliininen 

ikonostaasi oli henkeäsalpaavan 
kaunis. Pihalla näimme entisen 
orpopoikien kodin, joka toimi nyt 
oppaiden asuntona.

Jatkoimme matkaa vanhaa tie-
tä pitkin Getsemanen skiitalle, jota 
saimme ihailla vain ulkopuolelta. 
Kirkon takaa nousi kapea, kivinen 
polku Öljymäelle jossa sijaitsi kau-
nis pieni Herran taivaaseen astu-
misen kappeli. Näkymä Öljymäen 
korkealta kalliolta Laatokalle oli va-
lokuvauksellinen.

Perjantaiaamuna oli hyvästijätön 
aika ja loimme viimeisen silmäyk-
sen rannalla seisovaan Jumalanäi-
din Kaikkien murheellisten ilon iko-
nin kappeliin.

 ”Ei ole meillä muuta sellaista 
apua, ei ole muuta semmoista toi-
voa kuin Sinä, oi puhtain Neitsyt. 
Auta meitä, Sinuun me luotamme ja 
Sinua ylistämme, sillä me olemme 
Sinun palvelijoitasi. Älä salli meidän 
häpeään joutua.”

Anitta Julkunen

Valamon luostarin pääkirkko on 43 m korkea ja sen 
kellotapuli nousee 71 metrin korkeuteen.

Jerusalemin skiitan Ylösnou-
semukselle pyhitetyn yläkirkon 
posliininen ikonostaasi

Ryhmäkuva iloisista matkalaisista Jerusalemin skii-
tan portilla
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ORTODOKSISIA JOULULAULUJA 
-KONSERTTI 16.12.
Ilomantsin ja Taipaleen kirkkokuorojen yhteiskonsertti su 16.12. Pol-
vijärven ort.kirkossa (Haavikontie 31) klo 17. Ohjelmamaksu 5€, tuot-
to Filantropia ry:n joulukeräykseen.

Muuta toimintaa

”HILJAISET ASKELEET KOHTI 
SYNTYMÄLUOLAA” VANHALLA 
KAIVOKSELLA
Su 16.12. Outokummun Vanhalla kaivoksella järjestetään joulupaas-
ton ajan tapahtuma. Lyhdyin valaistu, hiljainen ristisaatto alkaa kai-
vostunnelin Kummunkadun puoleisen oven edestä klo 18 ja vaeltaa 
kohti Kristuksen syntymäluolaa, jossa pieni hartaushetki. Ravintola 
Karbidissa tarjolla glögiä ja pipareita sekä joulurunoja ja -lauluja. 
Varaa mukaasi turvallinen kynttiläyhty! Lämpimästi tervetuloa! Järj. 
Taipaleen seurakunnan vapaaehtoiset.

TOIMINTAPIIRIEN YHTEYSHENKILÖT
TIISTAISEURAT 
Liperi, pj. Hannu Mutanen, p. 050 540 7058
Outokumpu, pj. Tarja Lätti, p. 050 595 7411
Polvijärvi, pj. Ritva Jyrkinen, p. 050 5316350
Sotkuma, siht. Niina Laine, p. 050 3406040
Ylämylly, pj. Matti Hiltunen, mattijuhani.hiltunen@gmail.com

VIINIJÄRVEN KIRKON YSTÄVÄT, Kaisu Potkonen, p. 050 536 7424

OUTOKUMMUN KÄSITYÖPIIRI, Aila Malmivuori, p. 050-5912799

TULE PAGISEMAH! - KARJALAN KIELEN JA KULTTUURIN PIIRI, 
Marjatta Ruotsalainen, p. 040 017 6985, Susanna Nikkanen, p.050 
0573585

TAIPALEEN MIEHET, letkeitä talkoita ja ryhdikästä virkistystä, Tuo-
mas Kallonen, p. 050 5628444
Tietoa toimintapiirien ohjelmasta ja ilmoitukset kokoontumisista löy-
dät seurakunnan nettisivuilta www.ort.fi/taipale/toimintapiirit, sekä 
Outokummunseutu- ja Kotiseutu-uutiset -paikallislehtien torstain 
seurakuntailmoituksista. Tervetuloa tutustumaan toimintaan!

Jumalanpalvelukset

VIINIJÄRVI
JUMALANÄIDIN TIHVINÄLÄISEN 
IKONIN KIRKKO

Viinijärventie 8

Ke 21.11. klo 9.15 liturgia, Juma-
lansynnyttäjän Neitseen Marian 
temppeliinkäyminen
Ke 5.12. klo 17 vigilia
Su 9.12. klo 10 liturgia
La 15.12. klo 17 vigilia
Ma 24.12. klo 16 jouluaaton suuri 
ehtoopalvelus, Kristuksen syntymä
Ti 25.12. klo 8 aamupalvelus, klo 9 
liturgia, Kristuksen syntymä, jou-
lupäivä
Ti 1.1. klo 10 liturgia, Basileios 
Suuri, uudenvuodenpäivä
Su 6.1. klo 10 liturgia, ristisaatto ja 
vedenpyhitys, teofania, loppiainen
La 12.1. klo 17 vigilia
La 2.2. klo 9 liturgia, Herran temp-
peliintuominen 

OUTOKUMPU
PYHÄN HENGEN KIRKKO

Kirkkopolku 3

To 6.12. klo 9.30 litania, klo 10 li-
turgia, Pyhä Nikolaoksen juhla, it-
senäisyyspäivä
Su 16.12. klo 10 liturgia
La 22.12. klo 17 vigilia
Ke 26.12. klo 10 liturgia, toinen 
joulupäivä
Su 20.1. klo 10 liturgia, ortodoksi-
suus tutuksi -sunnuntai
Pe 1.2. klo 17 vigilia, Herran temp-
peliintuominen
HUOM! Jeesuksen rukous -pal-
velukset to klo 20 seuraavasti: 
22.11., 29.11. ja 13.12.

POLVIJÄRVI
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
KIRKKO

Haavikontie 31

Su 25.11. klo 10 liturgia 
Ma 24.12. klo 16 jouluaaton suuri 
ehtoopalvelus, Kristuksen syntymä
Su 30.12. klo 10 liturgia
La 19.1. klo 17 vigilia
Su 27.1. klo 10 liturgia

SOTKUMA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
TSASOUNA

Malanintie 4

To 6.12. klo 9.30 litania, klo 10 li-
turgia, Pyhä Nikolaoksen juhla, it-
senäisyyspäivä
Ma 24.12. klo 14 jouluaaton suuri 
ehtoopalvelus, Kristuksen syntymä
Su 13.1. klo 10 liturgia
La 26.1. klo 17 vigilia

LIPERI
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
TSASOUNA

Tsasounakuja 1

Ti 20.11. klo 17 vigilia, Juma-
lansynnyttäjän Neitseen Marian 
temppeliinkäyminen
To 29.11. klo 17 suuri ehtoopalve-
lus ja vedenpyhitys, Apostoli An-
dreaksen praasniekka
Pe 30.11. klo 9.30 liturgia, Apostoli 
Andreaksen praasniekka
Su 23.12. klo 10 liturgia
La 5.1. klo 17 vigilia, teofania
Su 3.2. klo 10 liturgia

YLÄMYLLY
HONKALAMPI, MONITOIMITALO

Viljatie 1

Su 2.12. klo 10 liturgia

TAIPALE
Taipaleen ortodoksinen seurakunta, Viinijärventie 7, 83400 VIINIJÄRVI
Kirkkoherranvirasto avoinna ma, to, pe klo 9-12, puh (013) 641 161, taipale@ort.fi
Kirkkoherra Paavo Ratilainen, p. 050 566 1700, paavo.ratilainen@ort.fi
Pastori Tuomas Kallonen, nuorisotyö, p. 050 562 8444, tuomas.kallonen@ort.fi
Kanttori Kaisu Potkonen, p. 050 536 7424, kaisu.potkonen@ort.fi
Seurakunnan internetsivut: www.ort.fi/taipale

KASTETUT
Mutanen Ilona Anniina, Liperi
Stranden Tuomas Anton, Liperi
Ratilainen Iivo Aslak Pietari, Ou-
tokumpu

IANKAIKKINEN MUISTO
Sissonen Arvo Olavi, Liperi
Vunneli Annikki, Liperi
Niiranen Ulla, Liperi
Kettunen Helvi, Polvijärvi
Heikkinen Niina, Outokumpu
Jaatinen Aune, Outokumpu

Perheuutisia

UUSIEN SEURAKUNTALAISTEN 
TERVETULOJUHLA 6.1.2019
Teofaniana (loppiaisena) järjestetään tervetulojuhla kaikille seurakuntaan 
muuttaneille ja liittyneille. Liturgia Viinijärven kirkossa klo 10, ristisaatto 
ja vedenpyhitys Taipaleenjoen rannalla. Klo 12 jälkeen kirkkokahvit ja oh-
jelmaa Vanhassa pappilassa. Tervetuloa kaikki uudet ja ”vanhat” seura-
kuntalaiset tutustumaan ja yhteistä juhlaa viettämään!
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Säynelammen Pyhän Johannek-
sen leirikeskukseen Polvijärvelle 
kokoontui 31.8.-1.9. joukko innok-
kaita ja reippaita entisiä nuoria 
yhden yön leirille. Osallistujat oli-
vat pääosin nuorekkaita eläkeläi-
siä, mutta porukkaan uskaltautui 
myös muutamia työikäisiä. Joil-
lakin oli sujahtanut kotvasti aikaa 
edellisestä leiristä. Mieleen nou-
sivat nuorena koetut, ikimuistoiset 
seurakunnan lasten ja nuorten 
leirit, kristinoppileirit sekä partio-
leirit. Olipa jokunen, joka tunnusti 
olevansa vasta nyt elämänsä en-
simmäisellä yöleirillä. Yhteisesti 

todettiin ettei koskaan ole liian 
myöhäistä aloittaa leirielämää. 

Leiriohjelma sisälsi monenlaista 
mukavaa ajanvietettä. Pelejä, leik-
kejä, askartelua, ulkoilua ja ruokai-
luja oli sopivassa suhteessa lepo-
taukoja unohtamatta. Osallistuttiin 
rukoushetkiin sekä uuden kirkko-
vuoden avaukseen, vedenpyhityk-
seen ja seurakunnan toimintapiirien 
ideointi-iltaan, joista ammennettiin 
voimia tulevaan toimintavuoteen. Oli 
antoisaa tutustua paremmin kans-
sasisariin ja -veljiin, jakaa asioita ja 
kokemuksia ja suunnitella tulevia 
kohtaamisia. Kaikin puolin onnis-

tuneesta entisten nuorten leiristä 
kertonee jo alussa leiriläisten esit-
telykierroksella esiinnoussut kysy-
mys: ”Milloinka meillä on jatkis?”

Lopuksi haluan kiittää ihania lei-
riläisiä sekä leiripappia Isä Perttiä ja 
Eine-emäntää mieleenpainuvasta ja 
piristävästä syyskesän leiristä. Eri-
tyiskiitokset nuorelle ohjaajallem-
me Polinalle, jonka kanssa on suuri 
ilo työskennellä leireillä! 

Jatkista odotellen,

Susanna Nikkanen, leirinjoh-
taja, entinen nuori

Taipaleen kinkereillä tutustutaan 
tänä talvena seurakunnan pyhä-
köihin, niiden historiaan ja suo-
jeluspyhiin. Alueen pyhäköt ovat 
laajalti tunnettuja kauneudestaan. 
Lisäksi ne sijaitsevat pienellä alu-
eella ja ovat helposti saavutetta-
vissa.

Tervetuloa kinkereille ja sa-
malla myös jumalanpalveluksiin, 
jotka herättävät aina uudelleen 
henkiin nämä kyliemme upeat aar-
teet! Kannustamme tiistaiseuro-

ja ja seurakuntalaisia keräämään 
kimppakyytejä ja lähtemään ihas-
tumaan myös naapuripyhäköihin! 

Ti 8.1. klo 18 Salokylä; Hilkka 
Lihavaisella, Lihavaisenmutka 5 a 

To 10.1. klo 18 Outokumpu; Lea 
Nissisellä, Kauppakatu 10 as 1 

Ti 15.1. klo 18 Sola/Sotkuma/
Kuorevaara; Kirsi Määttäsellä, Sy-
välahdentie 1 a, Viitalahti

Ti 22.1. klo 18 Kinahmo/Ruvas-
lahti; Ritva Koskisella, Katajaran-
nantie 2 

Ti 29.1. klo 12 Polvijärvi; Lounas-

tuvalla, Kallioniementie 16 
Ti. 5.2. klo 18 Harmaasalo; Lii-

sa Riikosella, Harmaasalontie 9
Kinkerit eli kylänluvut ovat osa 

taipalelaista perinnettä. Kinkerei-
tä on Taipaleella pidetty 1700-lu-
vun lopulta lähtien. Nykyisin ohjel-
ma vastaa monissa seurakunnissa 
käytössä olevia ortodoksiakursse-
ja. Ohjelmaan kuuluu rukousta, 
opetusta ja keskustelua, kahvitus-
ta unohtamatta. 

Useimmat kinkerit järjestetään 
seurakuntalaisten kodeissa, mut-

ta se ei tarkoita, että vain perheen 
tuttavat voisivat niille osallistua. 
Kinkereille voi tulla, vaikka ei oli-
si ennen kinkeripaikassa käynyt. 
Tuntematon on vain tuttu, johon 
ei vielä ole tutustuttu! Aiempi kin-
kereillä käymättömyyskään ei ole 
mikään este. 

Emäntä- ja isäntäperheille toi-
vomme malttia vieraanvaraisuu-
teen, ettei mene kilpavarusteluksi!

Kinkereillä nähdään! 
Terveisin, isä Paavo

TAIPALEEN KINKERIT 2019

ENTISET NUORET LEIRILLÄ SÄYNELAMMELLA

Leirinuotiolla vertailtiin metsäretken sieni-
saaliita.

Leirileikit nostattivat hymyn huulil-
le ja muistoja pintaan. 

Vuosikymmenien aikana ovat vanhat leikit pitäneet pintansa 
mutta uusien leikkien esiinmarssi on myös tosiasia.

Kankaanpainanta sujui leiriläisiltä yhteistuumin ja -voimin.

Leiriläisillä oli keskittyneitä ilmeitä, 
kun Polina opasti heitä Isä meidän 
-rukousnauhan askartelussa.
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NUORISOTOIMELLA OMA FACEBOOK-SIVU
Taipaleen seurakunnan nuorisotoimella on omat facebook-
sivut!
Sivulta saat tietoa tulevasta lapsi-, nuoriso- ja perhetyön toi-
minnasta. Tykkää sivustosta, niin tiedät aina ensimmäisenä 
kerhoista, leireistä, matkoista ja muista tapahtumista!
www.facebook.com/nuorisotoimitaipale 

LASTEN PUUHAKERHO OUTOKUMMUSSA 
TIISTAISIN
Esi- ja alakouluikäisten puuhakerho aloittaa kevätkauden tiistaina 8.1. klo 17-19 Outo-
kummun ortodoksisen kirkon alakerrassa, Kirkkopolku 3:ssa. Kerho kokoontuu viikoittain 
tiistai-iltana klo 17-19. Kerho-ohjelmassa on hauskaa ja monipuolista puuhaa kuten ulko- 
ja sisäpelejä ja -leikkejä, askartelua, kokkaamista, laulamista ja pieniä retkiä sekä vierai-
lijoita. Oma kirkko tulee tutuksi ja kodikkaaksi! Kerho on ilmainen. Vetäjänä toimii Polina 
Buynova ja avustajana Susanna Nikkanen. Lisätietoa ja ilmoittautumiset Susannalle p. 050 
057 3585 tai susanna.nikkanen@telemail.fi. Tule mukaan!

TAPAHTUMIA LAPSILLE JA 
PERHEILLE

LASKETTELU- JA PERHERETKI VUOKATTIIN 
26.-27.1.2019
Taipaleen ja Joensuun ortodoksisten seurakuntien perinteinen (24. vuosi) laskettelu- ja 
seurakuntaretki Vuokattiin järjestetään 26.-27.1.2019 isä Paavon ja Onatsun Pasin joh-
dolla. Mukaan mahtuu 35 henkeä ja muistakin seurakunnista otetaan halukkaita lähtijöitä 
mukaan.

Ohjelmassa on lauantaina laskettelua tai hiihtoa Vuokatissa, vaihtoehtoisesti samaan 
aikaan omatoiminen Angry Bird -puistokäynti, ehtoopalvelus Sotkamon kirkossa, saunat, 
ruokailu (päivällinen ja iltapala) ja sunnuntaina liturgia, lounas ja uinti Vuokatin urheilu-
opiston uimahallissa.

Majoitus on tällä kertaa Urheiluopiston hotellissa 2-3 hengen huoneissa.
Mukaan tarvitset: laskettelu/hiihtovehkeet, uikkarit ja pyyhkeen, evästä lauantaille (ruo-

kailu on vasta n. klo 17) ja vähän käyttörahaa. Jos vuokraat välineitä, katso hinnat netistä 
etukäteen.

Linja-auto kulkee: lähtö lauantaina Ylämylly Shell 7.30 - Joensuu ort. kirkolta klo 7.45 – 
Vuokatti n. klo 11. Paluu sunnuntaina: n. klo 15 lähtö Vuokatista ja samaa reittiä takaisin. 

Matkan kokonaishinta (sisältäen kyydin, majoituksen, ruuan sekä uimahallikäynnin sun-
nuntaina): aikuiset ja yli 12 v. 90 €  ja 4-11 v. 50 € ja alle 4v ilmainen. Ne jotka menevät rin-
teeseen ostavat hissilipun itse (aikuiset 41€ ja 7-12v 27 € oma Keycard tarvitaan) samoin 
Angry Birds puistoon menijät (hinnasto netissä). 

Ilmoittautuminen mahdollisimman pian (majoitusten varaamiseksi), mutta viimeistään 
pe 18.1.2019. Muista myös ilmoittaa mahdollisesta erityisruokavaliosta.

 Taipalelaiset (ja mahdolliset muut kuin Joensuun ort.) ilmoittautuvat p. 013 641161 tai-
pale@ort.fi tai p. 050 5661700 isä Paavo. Joensuulaiset ilmoittautuvat nuoriso-ohjaaja Pasi 
Onatsulle,p.050 5582528 tai pasi.onatsu@ort.fi ja maksavat samalle tilille ja samoin ohjein 
kuin muutkin.

Matka maksetaan ennen matkan alkua Taipaleen srk:n tilille FI27 5518 0320 0019 97 ja 
viestiksi lähtijöiden nimet ja numerosarja 236 / 3180.

Kalenterit esille, toimi ja ilmoittaudu!

JOULUPOLKU -TAPAHTUMA POLVIJÄRVELLÄ
Pe 30.11. klo 17 alkaen vietetään Polvijärvellä perinteistä Joulupolku -tapahtumaa. 
Pyhän Johannes Kastajan kirkossa, Haavikontie 31, voi nauttia kynttiläkirkkotunnel-
masta sekä tutustua kirkkoon kaikilla aisteilla. Ohjelmassa on askartelua, mehu- ja 
piparitarjoilua, kirkonkellojen soittoa sekä pienet yllätyslahjat. Tervetuloa mukaan 
kaikenikäiset Joulupolun kulkijat!

TAIPALEEN 
SEURAKUNNAN KESÄN 
2019 PYHIINVAELLUS 
PROKOPIIN
Taipaleen seurakunta järjestää pyhiinvaelluk-
sen Kreikkaan Evian saarelle, Prokopin kylään, 
jossa sijaitsee pyhän Johannes Venäläisen kirk-
ko ja pyhäinjäännökset. 
Matka ajoittuu kesäkuun ensimmäiselle täydel-
le viikolle ja on mitaltaan 7-8 päivää lennoista 
riippuen.  

Matka tehdään lentäen Helsinki-Ateena-Hel-
sinki. Sekä Kreikassa että Suomessa välimat-
kat kuljetaan bussilla. Matkalla käymme myös 
isä Rafael Hinrikuksen seurakunnassa manner-
Kreikassa sekä tutustumme matkan varrella ole-
viin kirkkoihin ja luostareihin. Myös Ateenassa 
käydään.

Matkaohjelma tarkentuu myöhemmin talvella 
ja matkan hintaluokka on noin l000€ sisältäen 
kyydit, majoitukset ja ainakin aamupalan päivit-
täin. Matkalle otetaan 25 lähtijää.

Etusijalla matkalle ovat Taipaleen seurakunta-
laiset puolisoineen, mutta muitakin otetaan mu-
kaan, jos paikkoja riittää. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja Taipaleen seura-
kunnan kirkkoherranvirasto taipale@ort.fi , 013-
641 161 tai isä Paavo,p. 050 566 1700, paavo.ra-
tilainen@ort.fi.

LÄHDE 
PRAASNIEKOILLE 
16.–20.8.2019
Viron Ortodoksien Sõbrad ry järjestää 
16.-18.8.2019 matkan Obinitsan Kris-
tuksen kirkastumisen kirkon praas-
niekkaan Setomaalle Kaakkois-Viroon.

Tutustumme Tarton kaupunkiin ja siel-
lä mm. uuteen Kansallismuseoon. 18-
19.8. vietämme Obinitsassa osallistuen 
jumalanpalveluksiin ja hautausmaalla 
toimitettaviin litanioihin, saaden samal-
la nauttia obinitsalaisten vieraanvarai-
suudesta. 

Kaksi ensimmäistä yötä olemme Tar-
tossa, sitten yhden Võrussa ja paluu-
matkalla yövymme Paidessa. Linja-auto 
kulkee reittiä Joensuu-Viinijärvi-Outo-
kumpu-Varkaus-Helsinki, josta lautta 
Tallinnaan.

Matkan hinta on enintään 350€ (sis. 
matkat, lauttaliput ja yöpymiset, sekä 
yhden illallisen ja museolipun Tartossa). 
Hinta tarkentuu ryhmän koon mukaan.

Matkanjohtajana toimii Anna-Kaisa 
Miinalainen ja matkapappina isä Tuo-
mas Kallonen.

Ilmoittautumiset Susanna Nikkaselle 
p. 0500 573 585 tai susanna.nikkanen@
telemail.fi.
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