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MAANANTAI

JOULUKUU

NIMIPÄIVÄT
Maanantaina: Jean Sibe-
liuksen päivä, suomalaisen 
musiikin päivä, Kyllikki, 
Kylli, ort. Tapio, Kirilä, Kiril
Tiistaina: Anna, Anne, 
Anni, Anu, Anneli, Annikki, 
Annika, Annukka, ort. Anna, 
Anni, Anja, Anneli, Anita, 

Anu
Keskiviikkona: Jutta, ort. 
Minkka, Kirmo 

PÄIVÄN SANA
Kuule meitä, Israelin 
paimen, ilmesty kirkkau-
dessasi. Osoita voimasi, tule 
avuksemme.
Ps. 80:2–3 

AJASTA IÄISYYTEEN
Ilomantsin ev.lut.srk:sta
Merja Helena Grankvist 63 v.

KOULURUOKA
ILOMANTSI
Maanantaina: Sianlihakasti-
ke, perunat, vihreä salaatti
Tiistaina: Hernekeitto, 
ruisleipä, juusto, pannukak-
ku ja hillo
Keskiviikkona: Uunimak-
kara, perunasose, lämmin 
kasvis, porkkanaraaste
Torstaina: Riisipuuro, ruis-
leipä, leikkele, marjakiisseli 

VAARAT
Maanantaina: Minest-

ronekeitto, tuorejuusto, 
tuorepala, jogurtti
Tiistaina: Makkarapannu, 
lisäkekasvis, salaatti
Keskiviikkona: Manna-
puuro, karpalomehukeitto, 
leikkele, tuorepala
Torstaina: Kalapuikot, 
perunasose, tartarkastike, 
salaatti 

YLEINEN 
HÄTÄNUMERO 112
Ambulanssi, poliisi, 
palohälytys

VALMISTUNEITA
Karelia-ammattikorkeakou-
lusta marraskuussa 2014 
valmistuneet. Liiketalouden 
koulutusohjelma, tradenomi 
(AMK) Karvinen Liisa, 
Ilomantsi.  

AURINGON  
NOUSU JA LASKU
Maanantaina 8.12. aurinko 
nousee 9.10 ja laskee 14.25. 
Päivän pituus on 5 tuntia ja 
15 minuuttia.

Pogostan 
allakka

SEURAKUNNAT

On olemassa 
monenlaista valoa 
ja monenlaista 
pimeyttä. Pimey-

dessä ei näe, ei ymmärrä 
ympärillä olevia asioita, eikä 
itseään suhteessa ympäris-
töön. Pimeydestä puuttuu 
horisontti, jonka perusteella 
suunnistaa. Pimeys tuntuu 
loputtomalta, ulospääsyä 
ei ole, sillä sitä ei näy. 
Pimeys voi olla myös 
positiivisessa mielessä hetki 
aikaa levähtää ennen uutta 
auringonnousua.

Pyhissä teksteissä tulee 
usein vastaan ilmaus 
”tietämättömyyden 
pimeys”. Ilman oikeaa tietoa 
itsestämme, ympäristös-
tämme ja päämäärästämme 
emme osaa suunnistaa. 
On olemassa väärää valoa 
ja väärää tietoa. Elämäs-
sämme meitä saattavat 
ohjata myös ne, jotka eivät 
halua meidän löytävän 

perille valoon. 
Kristuksesta puhutaan 

maailman valona ja 
aurinkona. Pääsiäisen 
teksteissä lauletaan 
valosta, joka täyttää myös 
alimman tuonelan. Kristus 
syntyy jouluyönä perinteen 
mukaan pimeään luolaan. 
Ei ole paikkaa, minne tuo 
taivaallinen valo ei ylettyisi, 
eikä ole sellaista ihmistä, 
jota tuo valo ei voisi 
koskettaa. 

Valossa eläminen on 
totuudessa elämistä, sitä, 
että olemme sitä mitä 
olemme. Kasvit tunnistavat 
valon, ja kääntyvät ja 
kasvavat valoa kohti. Myös 
ihmisen pitäisi kasvaakseen 
kurottautua totuutta kohti. 

Apostoli Paavali opettaa 
seurakuntaa Efesossa 
sanoin: ”Ennen tekin 
olitte pimeyttä, mutta nyt 
te loistatte Herran valoa. 
Eläkää valon lapsina! Valo 
kasvattaa hyvyyden, oikeu-
den ja totuuden hedelmiä. 
Pyrkikää saamaan selville, 
mikä on Herran mielen 
mukaista. Älkää osallistuko 
pimeyden töihin: ne eivät 
kanna hedelmää. Tuokaa ne 
päivänvaloon.”

Tähden valo tuo itämaan 
tietäjät vastasyntyneen 
Kristus-lapsen luokse. Valo 
johdattaa valon luokse. 
Meidän tehtävämme on 
seurata tuota valoa.
RIIKKA PATRIKAINEN, 
Ilomantsin ort.srk:n kanttori

Pimeydestä valoon

Sanoja arkeen

Ilomantsin ort. srk
p. Elian kirkko
Ke 10.12. klo 8.30 aamupal-

velus srk-talolla
To 11.12. klo 9 koululais-

liturgia
La 13.12. klo 18 ehtoopal-

velus
Su 14.12. klo 9 aamupal-

velus (suomi) (mahdol-
lisuus aamupalveluksen 
aikana osallistua synnin-
katumussakramenttiin 
venäjäksi ja suomeksi), 
klo 10 liturgia (slaavi-
suomi) 

воскресенье 14.12. 
литургия на 
церковно-славянском 
и финском языках. 9 
утреня (на  финском),  
возможность 
исповедаться на 
финском и  на 
русском языках.10  
литургия

Mutalahti
Pe 12.12. klo 18 ekumeeni-

nen jouluhartaus, iltapala 
kylätalolla

Muuta
Ti 9.12. klo 12 Ilomantsin 

tiistaiseura srk-talolla
Ke 10.12. klo 18 Kreikan 

matkan muistelut srk-
talolla

Sunnuntaina 14.12. klo 
11.30 seurakuntatalolla

 Tiistaiseuran joulupuuro 
ja arpajaiset. Tervetuloa!

Su 14.12. klo 18 Kauneim-
mat joululaulut ev.lut. 
kirkossa.

Helluntai-
seurakunta
Ruskosillantie 19
040  728  3510

Ti 9.12. klo 19  
Rukouksen ilta

To 11.12.  klo 9  
Aamurukous

 klo 17-19 Tyttökerho
Su 14.12. klo 15 JOULU-

JUHLA! Joulupuuro ja 
kahvitarjoilu!
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Tulossa: Helinä-keiju ja 
mikä-mikä-hirviön arvoitus

www.ilomantsi.fi/elokuvat

Ke 10.12.  klo 19 3D
Pe 12.12.  klo 19  3D
Su 14.12.  klo 19  2D
2h 24 min.  Liput  8 e

Ilomantsin ev.lut.srk
Su 7.12. klo 9 aamurukous-

hetki srk-talon kerhokel-
larissa

 - klo 10  2. adventtisun-
nuntain messu kirkossa, 
saarnaa Anne Huotari

Ma 8.12. klo 9.30 perhekerho 
srk-talon yläsalissa

 - klo 14 näkövammaisten 
kerho srk-talon alasalissa

 - klo 16 kaakaopyhäkoulu 
srk-talon yläsalissa

 - klo 18 raamattupiiri 
Erkki ja Elina Kettusella, 
Varisvaarantie 1

Ke 10.12. klo 9 päiväkerho 
Iknonvaaran koululla

 - klo 12.30 ehtoollis-
hartaus vanhustentalon 
kerhohuoneessa

To 11.12. klo 9.30 lasten 
adventtihetki srk-talon 
alasalissa

 - klo 14 kuulokerho srk-
talon alasalissa

 - klo 18 nuorten ja nuorten 
aikuisten sähly yläkoulun 
liikuntasalissa

 - Ekumeeninen jouluun 
laskeutuminen Muta-
lahdessa, klo 18 ort. 
rukouspalvelus Muta-
lahden rukoushuoneella, 
jonka jälkeen kylätalolla 
illanvietto, yhteislaulua ja 
iltapalaa. Linja-autokyy-
ditys ev.lut.srk.talolta klo 
17.15, ilmoittautuminen 
10.12. mennessä puh. 040-
5097092/Merja.

Su 14.12. klo 9 aamurukous-
hetki srk-talon kerhokella-
rissa

 - klo 10  3. adventtisun-
nuntain messu kirkossa, 
saarnaa Mikko Tolonen

 - klo 18 kauneimmat jou-
lulaulut kirkossa, kolehti 
lähetystyön hyväksi

Tulossa:
Kauneimmat joululaulut ti 

16.12. klo 18 Kivilahden 
kirkossa ja pe 19.12. Naar-
van kirkossa. Molempiin 
tilaisuuksiin linja-autokyy-
ditys srk-talolta klo 16.15.

 Kansalaistoiminta terveyden edistäjänä

 Kiihtelysvaaran 
 Sydänyhdistys ry:n

 40-vuotisjuhla
 Suojapirtillä 14.12.2014 klo 12
Sydämellisesti tervetuloa juhlaamme!
Mahdolliset muistamiset tilille FI89 5047 0740 0040 84

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTO p. 040 104 3112
www.opistopalvelut.fi/ilomantsi

* Kevätkauden kurssiohjelma julkaistu netissä: 
www.opistopalvelut.fi/ilomantsi Tutustu ja ilmoittaudu! 
* Tontturiihi avoinna 19.12. saakka ma-pe klo 8-16, la klo 10-14.
Tuo sinäkin tonttusi riiheen!

MERVI NEVALAINEN

Viime keskiviikkona vietettiin 
kansainvälistä vapaaehtois-
päivää. Ilomantsin ortodoksi-
sen seurakunnan kirkkoherra 
isä Ioannis Lampropoulos 
halusi muistaa seurakunnan 
vapaaehtoistoimijoita kahvi-
hetkellä. 

Ilta alkoi rukouspalveluk-
sella, jonka jälkeen 70 hen-
kinen porukka sai nauttia 
valmiiksi katetuista kahveista 
yhdessä seurustellen. 

Vapaaehtoiset osallistuivat 
rukouspalveluksen toteutta-
miseen kuten muulloinkin. 
Kuorolaiset lauloivat, lukijat 
lukivat tekstejä ja kynttilöi-
den kantajat hoitivat oman 
tehtävänsä. 

Palveluksen jälkeen isä 
Ioannis totesi, että iloitsee 
suuresti katsoessaan Pyhän 
Elian kirkkoon saapunutta 
suurta vapaaehtoisten jouk-
koa. 

– Pappina en voi olla muu-
ta kuin ylpeä, kun katson tätä 
vapaaehtoisten joukkoa. 

Hän muistutti siitä, että 
seurakunta on yhteisö.

– Seurakunta ei ole vaan 
pappi tai kanttori tai kirkko, 
vaan se on me kaikki yhdessä. 

Hän antoi kiitosta niin lau-
lajille, siivoojille, koristajil-
le, kirkon leipien paistajille, 
kahvinkeittäjille kuin myös 
miehille, jotka rakentavat ja 
purkavat. 

– Nyt kerrankin kahvinkeit-
täjätkin saavat käydä valmii-

seen pöytään. Kiitos siitä kuu-
luu Parppeinpirtin Hannulle 
sekä Yngvelle. 

Mukava kun voi auttaa
Seurakunnassa vapaaehtois-
työtä tekevät Aila Eskelinen 
ja Pekka Jeskanen nauttivat 
kun voivat olla hyödyksi.

– Mukavaa työtähän tämä 
on, tarpeelliseksi tuntee it-
sensä, kun on keittiöpuuhissa 
mukana. On kiva olla toisten 
naisten kanssa auttamassa, 
miettii Aila Eskelinen. 

– Auttamisen halu on tuo-
nut mukaan toimintaan. Teh-
täväni on koota miehet mu-
kaan tarvittaviin toimiin, ker-
too puolestaan miestenpiirin 

vetäjänä toimiva Jeskanen.
Eskelinen kertoo, että on 

ollut mukana seurakunnan 
vapaaehtoistoiminnassa jo 
1980 -luvulta lähtien. 

– Välillä kun tytär oli pie-
ni, olin poissakin, mutta nyt 
jälleen mukana. Eläkkeellä 
ollessa on aikaa tehdä täm-
möistäkin työtä. 

Hänen elämäänsä seura-
kunta on kuulunut aina. 

– Jo isäni oli aikanaan sitä 
mieltä, että ihminen tarvit-
see Luojaa. Säännöllisesti 
tulee kirkossakin käytyä. Nyt 
oli mukava päästä valmiiseen 
kahvipöytään, Eskelinen kiit-
teli. 

Myös Jeskanen näkee, että 

toimintaan on tullut lähdet-
tyä mukaan, koska seurakun-
ta on lähellä sydäntä. 

– Kun Ioannis soittaa ja pyy-
tää tehtävään, minä soittelen 
porukan kasaan. Autamme 
myös ruumiinsiunaukseen 
kantamisessa, jos omaisia ei 
ole kantamaan. 

Kuten seurakunnassa 
muutoinkin myös vapaaeh-
toistyössä toimii ekumenia. 

– Olen saanut mukaan uu-
sia tekijöitä, myös luterilaisia. 
Hyvä kun on tullut nuorem-
piakin miehiä. Esimerkiksi 
teltan pystyttäminen vaatii jo 
kuusi henkeä. Ei näitä hom-
mia pysty yksin tekemään, 
kiteyttää Jeskanen. 

Tärkeässä tehtävässä toimien

Pekka Jeskanen ja Aila Eskelinen ovat samaa mieltä, että heidät mukaan vapaaehtoistoimin-
taan on tuonut auttamisen halu. KUVA: MERVI NEVALAINEN

KUNNIAMERKIT
Presidentin myöntämiä an-
siomerkkejä. Suomen Val-
koisen Ruusun I luokan 
mitali kultaristein: Kurvi-
nen Riitta Marjatta, kirjas-
totoimenjohtaja, Ilomantsi. 

Reserviläisliiton huomi-
onosoituksia. Kultainen 
ansiomitali: ylikersantti 
Reijo Hiltunen, Ilomant-
si. Hopeinen ansiomitali: 
vääpeli Ari Matveinen, Ilo-
mantsi.  

Kiusaajat 
ovat henkisesti köyhiä,
kun eivät muuhun pysty.

VESA TAHVANAINEN

Miete


