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Ilomantsi   ✣   Joensuu   ✣   Nurmes   ✣   Taipale

KUOPION JA KARJALAN HIIPPAKUNTA
Itäiset seurakunnat 
29.7.– 21.10.2019

Ilomantsin kansalaisopisto 
tarjoaa opetusta ikonimaala-
uksessa ja kirkkotekstiilien 
teossa, opettajana Marjaana 
Laatikainen, p.040 531 0956). 
Opetukseen ilmoittaudutaan 
suoraan kansalaisopistoon 
p. 040 1043 112. 
Lisätietoa: www.ilomantsi.fi 

ILOMANTSI
Asiaa seurakuntaan 
Seurakuntakeskus, Kirkkotie 17, 82900 Ilomantsi, puh. 050 470 63 83
Kanslia avoinna ma klo 9 - 12 
Kirkkoherra: isä Ioannis Lampropoulos, p. 050 357 3675
Kanttori: Riikka Patrikainen, p.  050 464 5281
s-posti: etunimi.sukunimi@ort.fi

Jumalanpalvelukset 

Muuta toimintaa 

HUOMIO! Seurakunnan jumalan-
palvelusilmoitukset ja mahdolli-
set muutokset ilmoitetaan keski-
viikon Pogostan Sanomissa  

PYHÄN ELIAN KIRKKO

Kirkkotie 15

Lauantaisin klo 17 suuri ehtoo-
palvelus
Sunnuntaisin klo 9 aamupalvelus, 
klo 10 liturgia
Keskiviikkoisin 14.8. alkaen klo 
17 ehtoopalvelus ja kohtaamisia 

-ilta paitsi: 25.9., 16.10., 23.10. ja 
30.10.
5.-6.8. Kristuksen kirkastumisen 
juhla, osallistumme Saarivaaran 
praasniekkaan. 
Ke 14.8. klo 17 ehtoopalvelus, 
Neitseen Marian kuolonuneen 
nukkumisen juhla
To 15.8. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia, Neitseen Marian kuolonu-
neen nukkumisen juhla
Su 1.9. klo 9 liturgia ja vedenpyhi-
tys uuden kirkkovuoden kunniak-
si, kerhojen aloittajaiset ja uusien 

eskareiden ja ekaluokkalaisten 
siunaaminen. 
La 7.9. - Su 8.9. palvelukset Muta-
lahden tsasounassa 
Su 13.10. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia. Vanhusten viikon kunniaksi 
kirkkokahvit 
Su 20.10. klo 9 Apostoli Jaakobin 
liturgia

MUTALAHDEN PRAASNIEKKA

La 7.9. klo 17 vigilia ja tsuajuilta
Su 8.9. klo 9 vedenpyhitys, litur-

gia ja muistopalvelus rakentajille 
(juhla-ateria kylätalolla, vapaaeh-
toinen maksu)
Ti 1.10. klo 9 liturgia, ruokailu ky-
lätalolla, Pokrovan juhla

SONKAJAN PRAASNIEKKA 

Issakantie 113b 
Pe 13.9. klo 17 vigilia (tsuajut) 
La 14.9. klo 9 vedenpyhitys, litur-
gia ja muistopalvelus rakentajille 
(ruokailu)

 

KUOLLEET
Huohvanainen Aira 
Tiittanen Veijo
Varis Lahja
Hiltunen Aila

PerheuutisiaPYHÄN ELIAN KIRKON KUORO 
Kuoro harjoittelee Elian kirkossa 
tiistaisin klo 17.45-19.45. Ensimmäi-
nen kokoontuminen 3.9. Ota yhteys 
kanttoriin, jos kuorossa laulaminen 
kiinnostaa!

KIRKKOLAULUPIIRI 
Kirkkolaulupiiri kokoontuu syksyl-
lä Elian kirkossa tiistaisin klo 16.30 
–17.30. Syksyn ensimmäinen ko-
koontuminen on 10.9., jolloin sovi-
taan loppusyksyn ohjelma. Uudet 
kirkkolaulusta ja kirkossa lukemi-
sesta kiinnostuneet ovat aina ter-
vetulleita tutustumaan toimintaan!

SINAPINSIEMENKERHO 
Sinapinsiemenkerho kokoontuu 
parittomien viikkojen sunnuntai-
sin pappilassa klo 9 alkaen, josta 
myöhemmin siirrytään yhdessä li-
turgiaan. Kerhon ohjaajat ovat kir-

kossa auttamassa lasten kanssa ja 
ehtoolliselle tuomisessa. Ensim-
mäinen kerta 1.9. Kysy lisää: Maire 
Kärkkäinen, p.040 511 5948 ja Eija 
Pulkkinen.

PONOMARIKERHO  
Ponomarikerho kokoontuu sopi-
muksen mukaan. Kerhossa mm. as-
karrellaan ja tehdään pieniä retkiä. 
Kysy lisää: Teuvo, p.0500 274 647. 

NUORTEN IKONIMAALAUSPIIRI
Yli 10-vuotiaitten piiri kokoontuu 
torstaisin seurakuntasalilla klo 
16-18. Ensimmäinen kokoontumi-
nen 12.9. Opettaja Anu Koivuniemi, 
p.040 525 8545. 

SENIORIEN IKONIMAALAUSPIIRI 
Piiri kokoontuu maanantaiaamui-
sin seurakuntakeskuksessa klo 10-
13. Piiri aloittaa toimintansa kolmi-

päiväisellä leirillä 9.9. Opettaja Anu 
Koivuniemi, p.040 525 8545.

NAISTENPIIRI 
Piiri kokoontuu kerran kuussa. Ky-
sy lisää: Maire Kärkkäinen, p.040 
511 594. 

MIESTENPIIRI 
Piiri kokoontuu kerran kuussa. Ky-
sy lisää: Pekka Jeskanen, p.040 729 
043 ja Reijo Palviainen, p.0400 809 
449. 

ILOMANTSIN TIISTAISEURA 
Tiistaiseura kokoontuu seurakunta-
keskus Eliassa kerran kuussa kes-
kiviikkoisin klo 12-13 seuraavasti: 
aloitus 4.9., ti 1.10. Mutalahdessa 
Pokrovan juhlana, 6.11. ja 4.12. 
Tiistaiseuratoimintaa myös Muta-
lahdessa ja Hattuvaarassa, ilmoi-
tetaan Pogostan Sanomissa.
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KERHOJEN ALOITUS JA 
KOULUNSA ALOITTAVIEN 
MUISTAMINEN SU 1.9. 
Aamulla klo 9 liturgia ja vedenpy-
hitys uuden kirkkovuoden kunni-
aksi, kirkkokahvit. Uusia eskareita 
ja ekaluokkalaisia muistetaan pie-
nellä lahjalla. 

POKROVA, TIISTAISEUROJEN 
YHTEINEN ALOITUS TI 1.10.
Tiistaiseurojen yhteinen aloitus Mu-
talahden rukoushuoneella, klo 9 li-
turgia, jonka jälkeen ruokailu ky-
lätalolla (vapaaehtoinen maksu). 
Tervetuloa kauempaakin mukaan 
yhteiseen syksyn aloitukseen!

KOHTAAMISIA-ILLAT 
KESKIVIIKKOISIN
Elian kirkossa klo 17 alkavan ehtoo-
palveluksen jälkeen teen kera 14.8. 
alkaen paitsi 25.9., 16.10., 23.10. ja 
30.10.

ILOMANTSIN 
KARHUFESTIVAALIN 
YHTEYDESSÄ
Pe 16.8. klo 13-14 Elian kirkon 
opastus
Pe 16.8. klo 15-16 ekumeeninen, 
musiikillinen toritapahtuma 
La 31.8. sävelhartaus ja kahvitus 
klo 16 Pyhän Elian kirkossa.

VANHUSTEN YHTEINEN 
VIRKISTYSPÄIVÄ TI 20.8.
Evl. seurakuntatalolla klo 9–13. Oh-
jelmassa muun muassa ortodoksi 
seurakunnan hartaus, aamukahvi, 
ja lounas, mukavaa yhdessäoloa. 
Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa 
mukaan. Järjestäjina ortodoksinen 
seurakunta ja luterilainen seura-
kunta. Tapahtuman sponsori on Ilo-
mantsin Yrittäjät.

Ilomantsin kirkkoherrana pitkän työn tehnyt 
isä Kauko sai lopullisen levon 3.6.2019. Hän 
oli syntynyt 12.10.1929. Kuollessaan hän oli 
89-vuotias. 

Isä Kauko muistetaan lempeänä ja ihmi-
siä kuuntelevana pappina, joka ei toisaalta 
vältellyt oman mielipiteensä julkituomista. 
Hänet valittiin Ilomantsin ortodoksisen seu-
rakunnan kirkkoherraksi 1953 kirkkoherra 
Nikolai Hodjun seuraajaksi. 

1960-luku oli murrosaikaa kirkkokun-
nassa. Monessa paikassa siirtokarjalaiset 
ortodoksit etsivät sijaansa keskellä luteri-
laisuutta. Ilomantsissa tilanne oli ehkä vä-
hän helpompi, sillä ortodoksinen kirkko oli 
osa paikkakunnan historiallista identiteettiä. 
Ikäluokat olivat suuria, ja isä Kauko kastoi 
vuosittain kymmenittäin uusia jäseniä kirk-
koon. Seurakuntatyö vei kaiken papin ajan, 
sillä toista pappia suuressa seurakunnassa 
ei enää tuolloin ollut. 

1960 alettiin suunnitella ortodoksista kan-
sanopistoa. Ilomantsia esitettiin sen sijoitta-
mispaikaksi. Isä Kauko toimi opiston kanna-

tusyhdistyksen puheenjohtajana. Kansan-
opistohanke ei kuitenkaan edennyt vielä tuol-
loin. Ortodoksinen kansanopisto perustettiin 
Valamon luostarin yhteyteen lopulta 1986.

Isä Kauko Salminen muistetaan erityisesti 
praasniekkaperinteen elvyttäjänä. Iljan praas-
niekat järjestettiin ensi kertaa 1964. Hattuvaa-
rassa praasniekkoja oli järjestetty jo vuosia 
aiemmin. Vuoden 1965 praasniekoista tuli 
oikea menestys, sillä samaan aikaan järjes-
tettiin myös ortodoksiset kirkkolaulupäivät. 

 Vuoden 1967 lopussa isä Kauko siirtyi kirk-
koherraksi Jyväskylään, ja väliaikaiseksi kirk-
koherraksi Ilomantsiin tuli Anatoli Ortamo. Isä 
Hannu Loima aloitti kirkkoherrana 1.6.1968. 
Isä Kauko toimi myöhemmin pappina Jyväs-
kylässä, Joensuussa ja Rautalammilla. 

Isä Kauko Salminen siunattiin haudan le-
poon Helsingissä Profeetta Elian kirkossa 
13.6.2019.

Ollos iäti muistettu isämme Kauko!

Juha Riikonen

KOKEMUKSIA POLKUPYÖRÄRISTISAATOSTA

MUISTOKIRJOITUS
ISÄ KAUKO SALMINEN TUONILMAISIIN
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Isä Vesan polkupyörä lepäilee Huhuksen tsasounan seinää vasten 
kolmen päivän polkemisen jälkeen. 

Toukokuussa kulki täällä Tuupo-
vaara-Ilomantsi –akselilla risti-
saatto, joka toteutettiin polku-
pyörillä. Ristisaatto lähti isä Vesa 
Takalan luotsaamana liikkeelle 
Koverosta maanantaiaamuna ja 
palasi samaan paikkaan torstai-
iltana. Tällä välillä ristisaatto kier-
si kahdeksan muuta ortodoksis-
ta pyhäkköä sopivaan leppoisaan 
tahtiin, vaihtelevassa, mutta raik-
kaassa säässä. 

Sain itse mahdollisuuden osal-
listua ristisaattoon välillä Muta-
lahti-Ilomantsi. Mietin, kestääkö 
kunto ja osaankohan pukeutua ke-
vään vaihteleviin sääolosuhteisiin 
oikein, mutta molemmat huolet 
osoittautuivat turhiksi. Porukalla 
jonossa polkiessa rasitusta tus-
kin tunsi. Jonon ensimmäisessä 
ja viimeisessä pyörässä kulkivat 
kirkkoliput ja niiden välillä polki 
eri päivinä aina erikokoinen risti-
saattoväki. Siinä muuten yksi ris-
tisaaton tarjoamista rajattomista 
mahdollisuuksista: matkalla yh-
dessä voi kulkea ja osallistua toi-
mitettavaan palvelukseen (tai hil-
jaiseen rukoukseen) kuinka pieni 
tai suuri porukka vain.

Polkemaan lähtiessä mielessä ei 
kyllä ollut rukousmieliala. Mielessä 
pyörivät kaikenlaiset hankalat asiat 
ja ratkaisemattomat kysymykset. 
Näin menivät ensimmäiset viisi ki-
lometriä. Tämän jälkeen mieli al-
koi tasaisesta polkemisesta rau-
hoittua - silmät alkoivat nähdä ja 
korvat kuulla enemmän. En ollut 
aiemmin huomannut Mutalahden 
tiellä kulkiessani niin monia riste-
yksiä ja erilaisia piharakennuksia. 
Suuremmassa nopeudessa en ehkä 

olisi kiinnittänyt huomiotani tuo-
hon kauniiseen kevään vihreään, 
minkä aurinko mustikanvarpujen 
läpi siivilöityessään esille maalasi. 
Ihmisiä näimme muutamia, mut-
ta eläimiä sen sijaan enemmän: 
Mutalahden hautausmaalla meitä 
tervehti vaskitsa, pelloilla näimme 
metsähanhia ja Patrikassa vastaan 
käveli kana. Polkupyörällä liikkumi-
nen on myös uskomattoman hiljais-
ta. Maiseman " lintujen ja tuulen " 
kuuleminen kuuluu enää harvoin 
osaksi matkantekoamme.

Hyvä kun läksin ja lähden var-
masti joskus uudelleen. Mielen kir-
kastamiselle ja pienelle kuntoilulle 
on arkisten huolten aallokossa ai-
na tarvetta. Ristisaatossa tiivistyy 

kirkon olemuksesta jotain perusta-
vanlaatuista, siinä elämme todeksi 
kirkon elämän tavoitetta, joka on 
kulkea yhdessä, yhteistä tietä kohti 
yhteistä päämäärää. Edesmennyt 
piispa Aleksi on todennut ristisaa-
tosta seuraavasti: "Ristisaatto il-
maisee jotakin oleellista kristilli-
sestä uskosta ja kirkosta. Se ei ole 
– niin kuin saatetaan helposti luul-
la – jonkinlainen ohjelmanumero 
tai näytös. Siinä Jumala on läsnä 
siunaten ja pyhittäen. Se on uskon 
todistusta maailmalle, se on myös 
liikkeellä oleva seurakunta mat-
kalla kohti Jumalan valtakuntaa."

Kanttori Riikka Patrikainen
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POGOSTAN KULTTUURIPOLKU ON ORTODOKSISESTI 
MERKITTÄVÄ HANKE
Ilomantsi-Seura ry. julisti toukokuun 
lopussa 4,2 kilometrin pituisen Po-
gostan kulttuuripolun avatuksi. Pol-
ku kiertää merkittävät Ilomantsin 
Pogostan kulttuurikohteet. Niitä on 
16 kappaletta. 

Polun varrelle sijoittuvat Pyhän 
Elian kirkko, Kokonniemen kalmisto 
ja Ilomantsin sankarihautausmaa. 
Nykyinen pyhän Elian kirkko suun-
taa katseet seurakunnan pitkään 
historiaan ja väestön ortodoksiseen 
alkuperään Ilomantsissa. Kokon-
niemi taas on tyypillinen karjalai-
nen kalmisto aivan kylän kupeessa. 
Sankarihautausmaa on edellisen 
Elian kirkon paikalla. Tuo pyhä maa 
kätkee sisäänsä suuren joukon kaa-
tuneita Ilomantsin ortodoksimiehiä 
ja -naisia. Viimeinen kohde on Pap-
pilanvaaran laki, jolla sijaitsi pieni 
Elian kirkko jo yli 500 vuotta sitten.

Muita mielenkiintoisia kohteita 
ovat mm. Kauppatie, joka valtakun-
nallisesti merkittävä kulttuuriym-
päristö, sekä Mustamäen hauta-
usmaa, jonne haudattiin tuhansia 
nälkään kuolleita ilomantsilaisia 
1860-luvulla. Tervetuloa Pogostan 
kulttuuripolulle! Polkua esitellään 
mm. Ilomantsin matkailuesitteen 
keskiaukeamalla. 

Juha Riikonen
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Ilomantsin naistenpiiri ja kirkkolaulupiiri vierailivat Iljan neuloji-
en luona Lieksassa 5.5. Maire Kärkkäinen luovutti Silja Palviaiselle 
Ilomantsin tuliaiset. Huhuksen praasniekkaa vietettiin helatorstaina. 

Tervetuloa Pogostan kulttuuripolulle!

AK0419_Liite_Neloset.indd   3 17/07/19   11:29
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KUULUTUS
Vaalin toimittamisen aika
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuus-
ton vaali toimikaudelle 2020-2024 pidetään 3.11.19-5.11.19 
välisenä aikana. Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuuston 9 
jäsentä.  Seurakunnanvaltuusto on päättänyt 14.4.2019 14§, 
että seurakunta muodostaa yhden vaalialueen.

Äänioikeutettujen luettelo
Kaikilla 16 vuotta täyttäneillä kirkon jäsenillä on seurakun-
nanvaltuuston vaalissa yhtäläinen äänioikeus. Seurakunnan-
valtuuston vaalissa äänestävän on oltava 16 vuotta täyttänyt 
viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä. (OrtL 48§)

Ehdotus Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan äänioikeutet-
tujen luettelo valtuuston jäsenten vaalia varten on seurakunnan 
jäsenten nähtävissä kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 17, Ilo-
mantsi, 16.-22.09.2019 (ma, ke ja pe klo 9-11) välisenä aikana.

Korjausvaatimuksen äänioikeutettujen luetteloon tehtävästä 
merkinnästä voi esittää asianosainen eli se, jonka oikeutta, 
etua tai velvollisuutta asia koskee. Korjausvaatimusta ei voi 
perustaa seurakunnan jäsenyydessä 31.8.2019 jälkeen tapah-
tuneisiin muutoksiin.

Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätet-
tävä kirjallisesti kirkkoherranvirastoon viimeistään äänioike-
utettujen luettelon nähtävilläpitoajan päättymisen jälkeisenä 
toisena arkipäivänä (24.9.2019 klo 13 mennessä).

Vaalilautakunta kokoontuu vahvistamaan äänioikeutettujen 
luettelon keskiviikkona 25.9.2019.

Vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä oikai-
suvaatimuksen kirkollishallitukselle ortodoksisesta kirkosta 
annetun lain (985/2006) mukaisesti.

Kirkkojärjestys 73 §.

Ilomantsi. 7.5.2019.
Kirkkoherra Ioannis Lampropoulos

Vaalilautakunnan puheenjohtaja

ILMOITUS VALTUUSTON 
VAALEISTA 2019

Vaalin toimittamisen aika
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toi-
mikaudelle 2020- 2024 alkaa sunnuntaina 3.11.2019 ja päättyy tiistaina 
5.11.2019. Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuustoon yhdeksän (9) jäsentä.  
Seurakunnanvaltuusto on päättänyt 14.4.2019 14§, että seurakunta muo-
dostaa yhden vaalialueen.

Ehdokkaitten asettaminen
Kahdella Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetuilla jäsenil-
lä on oikeus asettaa seurakunnanvaltuustoon ehdokkaita. Esitys on teh-
tävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan asettaa enintään yhdek-
sän (9) ehdokasta.

Ehdokkaiden asettaminen toteutetaan joko seurakunnasta noudettavalla, 
tästä lehdestä leikatulla tai seurakunnan kotisivuilta, www.ort.fi/ilomantsi, 
tulostettavalla lomakkeella. Ehdokkaiden nimet, syntymäaika ja kotikunta 
sekä suostumus ehdolle asettumisesta on merkittävä lomakkeelle kirjalli-
sesti. Lisäksi lomakkeelta on löydyttävä vähintään kahden ehdolle asettajan 
nimet ja allekirjoitukset.  

Ehdokasasetteluasiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon (Kirk-
kotie 17, 82900, Ilomantsi) viimeistään torstaina 19.9.2019. 

Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristil-
lisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaaval-
tainen eikä seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella 
ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, 
vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Se asetetaan näh-
täville seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään perjantaina 4.10.2019. 
Lisäksi tässä mainittu ilmoitus julkaistaan lehdessä.

Ilomantsi, 7.5.2019
Krkkoherra Ioannis Lampropoulos 

Vaalilautakunnan puheenjohtaja

ILOMANTSI / JOENSUU

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 9-15, ke 12-15
Seurakuntasihteeri Tommi Kallinen
Viraston puhelin 0400 397 900
Tekstiviestit numeroon 040 643 7664
Sähköposti: joensuu@ort.fi
Internetsivut: joensuunortodoksit.fi
Lieksan virasto
Iljankatu 14, 81700 Lieksa
Puhelin ks. työntekijät.
Virasto avoinna maanantaisin klo 15 – 17

Jumalanpalvelukset 

KESKUSTA
JOENSUU
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Kirkkokatu 32

Vigilia lauantaisin klo 17
Liturgia sunnuntaisin klo 10

Su 4.8. klo 10 monikielinen liturgia
Ma 5.8. klo 17 vigilia
Ke 14.8. klo 17 vigilia
To 15.8. klo 9 liturgia, Neitseen 
Marian kuolonuneen nukkuminen
La 17.8. klo 9 slaavinkielinen li-
turgia
La 31.8. klo 17 monikielinen vigilia
Su 1.9. klo 10 monikielinen litur-

gia, kirkkovuoden alku
Ke 11.9. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 18.9. klo 17 panihida
Ke 25.9. klo 17 ehtoopalvelus
La 28.9. klo 9 slaavinkielinen li-
turgia
Ma 30.9. klo 17 vigilia
Ti 1.10. klo 9 liturgia, Jumalan-
synnyttäjän suojelus, Pokrova

Ke 2.10. klo 17 ehtoopalvelus
Su 6.10. klo 10 monikielinen li-
turgia
Ke 9.10. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 16.10. klo 17 ehtoopalvelus
La 19.10. klo 9 slaavinkielinen li-
turgia
Ke 23.10. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 30.10. klo 17 ehtoopalvelus
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LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAA
KERHOTOIMINTAA
Seurakunnassamme käynnistyy taas syyskuun alusta lähtien hy-
vä kattaus monenlaista ilmaista kerhotoimintaa lapsille partios-
ta ponomarikerhoon ja laulusta nuorten iltoihin. Tiedot päivitetään 
seurakunnan nettisivuille joensuunortodoksit.fi. Katso sieltä kerhot, 
leirit ja  tapahtumat ja osallistu! Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Pasi 
Onatsu p. 050 558 2528

JOENSUU

PYHÄN RISTIN TSASOUNA

Joensuun ortodoksinen 
hautausmaa, Nurmeksentie 1

Ke 31.7. klo 17 ehtoopalvelus ja litania
Ke 14.8. klo 17 ehtoopalvelus ja litania
Ke 28.8. klo 17 ehtoopalvelus ja litania
Pe 13.9. klo 17 vigilia
La 14.9. klo 9 pieni vedenpyhitys ja 
liturgia, ristin löytämisen ja ylentä-
misen päivä, temppelijuhla

PYHÄN JOHANNES TEOLOGIN JA 
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO

Ortodoksinen seminaari, 
Torikatu 41

Katso jumalanpalvelukset osoit-
teessa:
ort.fi/seminaari/index.php/kirk-
ko/jumalanpalvelukset

POHJOINEN ALUE
PIELISEN-KARJALAN SUUNTA

LIEKSA
PROFEETTA ELIAN KIRKKO

Iljankatu 14

La 24.8. klo 17 vigilia
Su 25.8. klo 10 liturgia
Ti 3.9. klo 9 liturgia
La 7.9. klo 17 vigilia
Su 8.9. klo 10 liturgia
Ti 10.9. klo 9 liturgia
Ti 17.9. klo 9 liturgia
La 21.9. klo 17 vigilia
Su 22.9. klo 10 liturgia
Ti 24.9. klo 9 rukouspalvelus
Ma 30.9. klo 17 vigilia
Ti 1.10. klo 9 liturgia, Jumalansyn-
nyttäjän suojelus, Pokrova
La 5.10. klo 10 liturgia, sotavete-
raanien kirkkopyhä
Ti 8.10. klo 9 liturgia
La 12.10. klo 17 vigilia
Su 13.10. klo 10 liturgia
Ti 15.10. klo 9 liturgia
Ti 22.10. klo 9 liturgia
La 26.10. klo 17 vigilia
Su 27.10. klo 10 liturgia
Ti 29.10. klo 9 rukouspalvelus
Ti 5.11. klo 9 liturgia

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA

Kirkkopuisto, Braheantie

Ma 5.8. klo 17 vigilia
Ti 6.8. klo 9 pieni vedenpyhitys ja 
liturgia, Kristuksen kirkastumi-
nen, temppelijuhla
Ma 19.8. klo 17 ehtoopalvelus

VIEKIJÄRVI
PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA

Kannelkoskentie 3

La 14.9. klo 9 liturgia, kunniallisen 
ja eläväksitekevän Ristin löytämi-
nen ja ylentäminen

TUUPOVAARA
KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN 
IKONIN KAPPELI

Koulutie 4

Su 18.8. klo 10 liturgia
Su 15.9. klo 10 liturgia
Su 20.10. klo 10 liturgia
Su 17.11. klo 10 liturgia
Su 15.12. klo 10 liturgia

SAARIVAARA
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA

Hoilolantie 42

Ma 5.8. klo 18 vigilia
Ti 6.8. klo 9 pieni vedenpyhitys ja 
liturgia, Kristuksen kirkastumi-
nen, temppelijuhla

KOVERO
HERMAN ALASKALAISEN TSASOUNA

Töriseväntie 1

To 8.8. klo 18 vigilia ja vedenpy-
hitys
Pe 9.8. klo 9 aamupalvelus ja litur-
gia, Herman Alaskalaisen päivä, 
temppelijuhla

HEINÄVAARA
KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN 
IKONIN TSASOUNA

Heinävaarantie 140

To 15.8. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 16.8. klo 9 pieni vedenpyhitys ja 
liturgia, Kristuksen käsittätehdyn 
ikonin päivä, temppelijuhla

ETELÄINEN ALUE
KESKI-KARJALAN SUUNTA
KITEE
PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN 
NEKTARIOS EGINALAISEN KIRKKO

Valamontie 4

Su 4.8. klo 10 liturgia
Su 8.9. klo 10 liturgia, Neitseen 
Marian syntymä
To 19.9. klo 17 ehtoopalvelus
Su 13.10. klo 10 liturgia
To 24.10. klo 17 ehtoopalvelus

HONKAVAARA
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
TSASOUNA

Rekivaarantie 24

Su 28.7. klo 10 liturgia
Su 18.8. klo 10 liturgia
Su 22.9. klo 10 liturgia
Su 27.10. klo 10 liturgia

VALKEAVAARA
PYHÄN GEORGIOS VOITTAJAN 
TSASOUNA

Vatalantie

La 31.8. klo 10 liturgia

RÄÄKKYLÄ
EVANKELISLUTERILAINEN 
SEURAKUNTASALI (LAINATILA)

Kirkkotie 7

La 26.10. klo 9 liturgia

Muuta toimintaa

VUONISJÄRVI
JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
KUOLONUNEEN NUKKUMISEN 
TSASOUNA

Kylätie 5

To 15.8. klo 9 pieni vedenpyhitys ja 
liturgia, Jumalansynnyttäjän kuo-
lonuneen nukkuminen, temppe-
lijuhla

ENO
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA

Tornitie 8

Ma 5.8. klo 18 vigilia
Ti 6.8. klo 9.30 pieni vedenpyhitys 
ja liturgia, Kristuksen kirkastumi-
nen, temppelijuhla
Su 25.8. klo 10 liturgia
Su 1.9. klo 10 liturgia, kirkkovuo-
den alku
Su 6.10. klo 10 liturgia
Su 3.11. klo 10 liturgia
Su 1.12. klo 10 liturgia

KONTIOLAHTI
KRISTUKSEN 
TAIVAASEENASTUMISEN KIRKKO

Keskuskatu 53

Su 11.8. klo 10 liturgia
Su 15.9. klo 10 liturgia
Su 20.10. klo 10 liturgia

SIKRENVAARA
PYHIEN KARJALAN VALISTAJIEN 
KAPPELI (LEIRIKESKUS)

Koveronvaarantie 2

Jumalanpalvelukset tapahtumien 
ohjelman mukaisesti

ITÄINEN ALUE
VAARA-KARJALAN SUUNTA

HOILOLA
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Tsiikontie 6a

Su 1.9. klo 10 liturgia, kirkkovuo-
den alku
Su 6.10. klo 10 liturgia

SONKAJANRANTA
PROFEETTA HANNAN KIRKKO

Kirkkotuvantie 3

Ke 14.8. klo 18 vigilia
To 15.8. klo 9 liturgia, Jumalan-
synnyttäjän kuolonuneen nukku-
minen, Uspenie
Su 29.9. klo 10 liturgia
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MUISTOKIRJOITUS
ANNIKKI-TÄDIN MUISTOLLE
Annikki oli minulle tärkeä ihmi-
nen lapsuudessani. Varhaisimmat 
muistikuvani hänestä ulottuvat ai-
kaan ollessani noin 3-vuotias. Ai-
na lauantaisin meillä oli tapana 
lähteä ”lieruamaan” Sokkaril-
le. Lyydia-mummuni nimitti näi-
tä lauantaisia ostoksilla käynte-
jä lieruamiseksi. Mummuni antoi 
minulle usein pari markkaa mu-
kaan, joilla sain ostettua sametti-
jäätelöä Sokkarin kahviosta. Tämä 
lieruumassakäynti olikin minul-
le aina viikon kohokohta. Samal-
la voitiin poiketa myös Alman 
kempparissa, jonka yhteydessä 
oli myös lelukauppa. Lauantaisen 
lieruumisreissun jälkeen tultiin 
aina syömään Lyydia-mummin 

vastapaistettuja, lämpimiä riisi- 
ja perunapiirakoita.

Arkisin Annikki työskenteli Ki-
teen seudun Osuuspankissa pank-
kineitinä. Tuohon aikaan lapsil-
lekin opetettiin säästämistä hip-
polippaaseen. Annikki toi minulle 
ensimmäisen Hippo-lippaani, jota 
säännöllisin väliajoin kävin tyh-
jentämässä Osuuspankin tiskillä. 
Lapsen silmin oli hienoa päästä 
seuraamaan, kun lipas tyhjennet-
tiin ja kolikot kilahtelivat omiin lo-
keroihinsa. Siinä lapsellekin konk-
retisoitui rahan matka säästötilille.

Annikki-täti opetti minulle mon-
ta hyödyllistä taitoa. Ajamaan pyö-
rällä ilman tukipyöriä, hiihtämään 
ja luistelemaan. Talvisin teimme 

monta hiihtoretkeä Kiteenjärven 
Selkäsaareen. Annikin eväsrepus-
sa oli aina voileipäkeksejä, joiden 
välissä omenamarmeladia ja ter-
mospullossa kuumaa mehua.

Alkukesästä, näin toukokuun 
loppupuolella ja kesäkuun alus-
sa, minulla ja Annikilla oli tapa-
na lähteä pyöräilemään ja poimi-
maan luonnonkukkia. Kävimme 
katsomassa tutut paikat, joissa 
ensimmäiset rentukat kukkivat. 
Ensimmäiset kielot, lemmikit ja 
pelto-orvokit piti käydä poimimas-
sa maljakkoon.

Nyt kun luonto on kauneimmil-
laan, on tullut aika hyvästellä An-
nikki matkalle kohti ikuista kuk-
kaniittyä, jossa ei ole kärsimystä, 

surua eikä murhetta. Siellä saa 
levätä rauhassa.

Tanja

Annikki Stepanow kuvassa 
keskellä.

 JOENSUU

LOPPUKESÄN 
PRAASNIEKAT JOENSUUN 

SEURAKUNNASSA
6.8. Kristuksen kirkastuminen 
Lieksan kirkkopuiston tsasouna 
Ma 5.8. vigilia klo 17 ja ti 6.8. vedenpyhitys ja liturgia 
klo 9.
Enon tsasouna
Ma 5.8. vigilia klo 18 ja ti 6.8. vedenpyhitys ja  liturgia 
klo 9.30
Saarivaaran tsasouna
Ma 5.8. vigilia klo 18 ja ti 6.8. vedenpyhitys, liturgia ja 
ristisaatto Hoilolaan  klo 9.
9.8. Herman Alaskalainen
Koveron tsasouna
To 8.8. klo 18 ehtoopalvelus ja vedenpyhitys ja pe 9.8. 
klo 9 aamupalvelus ja liturgia
15.8. Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkuminen, 
Uspenie
Vuonisjärven tsasouna
To 15.8. klo 9 pieni vedenpyhitys ja liturgia.
16.8. Kristuksen käsittätehdyn ikonin päivä
Heinävaaran tsasouna
To 15.8. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 16.8. klo 9 pieni vedenpyhitys ja liturgia.
14.9. Kunniallisen ja eläväksitekevän ristin löytämi-
nen
Pyhän Ristin tsasouna, hautausmaa, Joensuu. 
Pe 13.9. vigilia klo 17 ja la klo 9 vedenpyhitys ja litur-
gia.
Tervetuloa juhlimaan!
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Lieksan kirkkopuiston tsasounalla juhlitaan praasniek-
kaa 5. ja 6.8. 

KUULUTUS
Vaalin toimittamisen aika
Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimikau-
delle 2020 – 2023 toimitetaan 3. – 10.11.2019 välisenä aikana. Vaalissa valitaan 
valtuustoon kaksikymmentäyksi (21) jäsentä. Seurakunta muodostaa kolme (3) 
vaalialuetta: vaalialueelta 1, johon kuuluvat Joensuun ja Kontiolahden kunnat, 
valitaan 17 jäsentä, vaalialueelta 2, johon kuuluu Lieksan kunta, valitaan kaksi 
(2) jäsentä sekä vaalialueelta 3, johon kuuluvat Kiteen, Tohmajärven ja Rääkkylän 
kunnat, valitaan kaksi (2) jäsentä.

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston 
aukioloaikoina (ma, ti. to, pe klo 9 – 15 ja ke klo 12 – 15), Kirkkokatu 32, 80100 Joen-
suu, 16. – 22.9.2019 välisen ajan. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta 
on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään tiistaina 24.9.2019 klo 15 mennes-
sä. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 1.10.2019. 
Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon 
merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka täyttää viimeistään 1. vaalipäivänä (3.11.2019) 
16 vuotta ja joka on merkitty seurakunnan jäseneksi viimeistään 31.8.2019. Äänioi-
keuttaan seurakunnan jäsen voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestää voi vain 
oman vaalialueensa ehdokkaita.

Ehdokkaiden asettaminen
Kahdella Joensuun ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus 
asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Ehdokasasettelu ta-
pahtuu kirjallisesti. Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoher-
ranvirastoon, Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, viimeistään torstaina 19.9.2019 klo 15 
mennessä. Asiakirjassa, jossa on ilmettävä ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäai-
ka ja kotikunta, ja joka on vähintään kahden (2) Joensuun ortodoksisen seurakun-
nan jäsenen allekirjoitettava, saadaan esittää niin montaa ehdokasta kuin kysei-
seltä vaalialueelta on valittavia. Vaalitoimituksessa ei voi enää esittää ehdokkaita.

Vaalikelpoisuus
Seurakunnanvaltuuston jäseneksi voidaan valita ortodoksisesta kristillisestä va-
kaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltai-
nen eikä seurakunnan päätoiminen työntekijä. Vaalilautakunta laatii annettujen 
asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja 
äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tämä 
ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustau-
lulle viimeistään 30 päivää ennen vaalitoimituksen alkamista 4.10.2019 ja Aamun 
Koitto -lehden seurakuntaliitteessä nro 5/2019, joka julkaistaan 21.10.2019.

Joensuussa 29.5.2019
Kirkkoherra

Tuomas Järvelin
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KIRIE ELEISON!
Yhtäkkiä vanhan kivikoulun käy-
tävillä alkaa raikua matalien mie-
säänien uhmakas ja hieman epä-
määräinen bysanttilainen rukous 
milloin kreikaksi (Kirie eleison) ja 
milloin slaaviksi (Gospodi pomi-
lui). Se puhkeaa täyteen ääneen-
sä myös täysin epäsopivissa yhte-
yksissä, esimerkiksi silloin kun on 
ollut tarkoitus aloittaa jokin ihan 
muu veisu, kuten ruuan siunaus-
veisu. Kanttori ei tiedä pitäisikö it-
keä vai nauraa. 

Kristinoppileiri eli kripari tai 
kripa herättää selvästi nuorissa 
15-vuotiaissa monenlaisia tunteita. 
Ne purkautuvat milloin levottomuu-
tena, milloin täytenä lamaannukse-
na. Milloin lauluna ja yhteisenä kir-
kollisena kokemuksena esimerkik-
si tunnelmallisissa iltarukouksissa, 
milloin pilkkana leiritovereita tai 
ohjaajia kohtaan. Ohjaajat ja kant-

torit kokevat ilon tunteita kun yhtei-
nen leirisävel tuntuu välillä löytyvän 
ja syviä turhautumisen kokemuksia 
silloin kun huolella valmisteltu oh-
jelmanumero osoittautuukin torju-
tuksi ja väheksytyksi.

Itse olin tänä kesänä leirikantto-
rina pitkästä aikaa. Yhtäkkiä vuosi-
en jälkeen 15-vuotiaan mielenmai-
semaan siirtyminen osoittautuu-
kin aika hankalaksi. Täti-ihmistä 
ihmetyttää suodattamaton kiroilu 
ja omituiset some-termit, joiden 
merkityksestä voi esittää vain va-
listuneita arvailuja. Toisista leiri-
läisistä selän takana tai oikeastaan 
nimenomaan päin naamaa esitetyt 
analyysit saavat huokaamaan, että 
onneksi en ole itse enää yläkoulu-
lainen enkä enää edes lukioikäinen.

Leirin edetessä huomaan, että 
jokainen näistä rääväsuista on poh-
jimmiltaan oikeastaan aika herttai-

nen poika tai tyttö. Jokaisella heis-
täkin on omat herkät paikkansa, jot-
ka leiriolosuhteissa saattava saada 
yllättävän suuret mittasuhteet. Ja 
kun toiset niitä herkeämättä ruoti-
vat, ymmärrän, että näin yhteisöl-
lisesti toimii teinin mieli – näinhän 
sitä ihminen kasvaa, tutkii ja vertaa 
itseään ja toisia, jakaa maailman 
meihin ja muihin.

Päätösliturgiassa Nikolaoksen 
kirkossa tunnelma on herkkä. Ko-
meat pojat seisovat selkä suorana 
puvuissaan ja tytöt loistavat kau-
niissa puvuissaan. Kun tulee har-
tauden ektenian aika, laulamme 
kaikki viimeistä kertaa yhdessä 
täydellä sydämellä ”Kirie eleison”, 
Herra armahda. Jos tämä lause jää 
kriparilaisen sydämeen tunnuslau-
seeksi, silloin leiri on todella on-
nistunut.

Kanttori Valeria Ratilainen

Sikrenvaaran 1. kristinoppileiril-
le kokoontui päälle parikymmen-
tä ortodoksinuorta Joensuun ja 
Ilomantsin seurakuntien alueilta. 
Retkipäivänä kriparilaiset tutus-
tuivat Lintulan ja Valamon luosta-
reihin. Valamon luostarissa kohta-
sivat perinteisesti kolme kriparia: 
Sikrenvaaran ykköskripari, ONL:n 
Valamon kripari ja Taipaleen kripari. 
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isä Joonas raksahommissa.

 JOENSUU

PAPPI RAKSALLA
Valmistuttuani yliopistosta teologian 
maisteriksi tulin hakeneeksi varo-
toimenpiteenä opiskelemaan raken-
nusalan perustutkintoa. Kalenterini 
näytti melko tyhjältä syksyllä 2018, 
ja niinpä päätin ottaa opiskelupai-
kan vastaan ja lähteä kehittämään 
kädentaitojani. Nyt ensimmäisen 
lukuvuoden päätyttyä olen kuiten-
kin pannut merkille, että elämä uu-
dessa ympäristössä on opettanut 
enemmän kuin osasin odottaa.

Opiskeluun kuuluu paljon työssä-
oppimista, eli rehellistä raksatyö-
tä. Useimmissa työssäoppimispai-
koissani kävin läpi kahdenkeskisiä 
keskusteluja työn lomassa ihmisten 
kanssa. Pappeus toimii ikään kuin 
itsestään. Kuuntelin aika tavallisia 
juttuja ja välillä sydämeltä purettiin 

henkilökohtaisia asioita ja uskon-
toon liittyviä mielipiteitä. Aika eri-
koista, ajattelin. Siinä minä seison 
keltaiset suojavaatteet päällä, tur-
vakuulokkeet ja kypärä päässä, eikä 
vaatetus näyttänyt toimivan esteenä 
vaan päinvastoin: se auttoi ihmisiä 
lähestymään.

Kuten arvata saattaa palasin kotiin 
monena iltana työpäivän jälkeen pun-
taroiden aikamme suuria ja pieniä 
kysymyksiä. Ehkä eniten mietin sitä, 
osaako meidän kirkkomme tai var-
sinkin sen työntekijät asettua aivan 
tavallisten ihmisten asemaan? Ehkä 
kirkko on sittenkin kiilannut itsen-
sä irti tavallisten ihmisten arjesta. 
On heitä ja meitä. Kuinka näin kävi?

Eräällä työmaalla minulla oli teh-
tävänä nopeuttaa betonin kuivumis-

ta. Kohde oli pommisuoja. Sen pi-
meät ja kylmät seinät eristivät minut 
hetkeksi muista, joten mielessäni 
kävi ajatus: Tämähän on oiva mah-
dollisuus Jeesuksen rukoukseen! 
Näinhän olen kirjoista lukenut: sitä 
voidaan harjoittaa missä vaan, työ-
paikalla, bussissa, auton ratissa jne. 
Näin olen varmaan itsekin opettanut 
jossakin opetuspuheessani.

Otin sähkötyökalun käteeni ja tu-
tustuttuani käyttöohjeisiin tajusin 
kädessäni olevan koneen olevan oi-
kein tappotyökalu. Ainoa mahdolli-
nen työasento oli karmivan väsyt-
tävä. Edellisenä päivänä selkäni 
oli pamahtanut ja olin jaksamiseni 
äärirajoilla. Seuraavaan viidentoista 
minuutin taukoon olisi vielä tois-
ta tuntia. Timanttilaikka heitti pö-
lyt silmille. Hiki virtasi. Sydämen 
rukous päätyi anteeksipyyntöön ja 
huokaisuun: ”Sori Jumala. Mä en 
vaan pystynyt.” 

Suuri paasto osoittautui mie-
lenkiintoiseksi. Ensimmäiset kak-
si viikkoa meni hyvin. Hyvä alkus-
tartti. Mutta sitten käsivarsista hä-
visi kaikki voimat. Mietin, että miksi 

jo yhden lankun pyörittely saa minut 
puuskuttamaan. Aloin jo kammok-
sua suuren paaston keskiviikko- ja 
perjantai-päiviä, jolloin yritin olla 
syömättä ja juomatta ennen ennen-
pyhitettyjen lahjain liturgiaa. Olin 
muuttunut jo vaaraksi itselleni ja 
työkavereille.

Näitä havaintoja ei voi soveltaa 
kaikkiin aloihin, mutta on selvää, et-
tä kaikki ammatit ja elämäntilanteet 
eivät välttämättä kulje käsi kädessä 
“ideaalin” kanssa. Minulle joskus 
opetettiin, että papin tärkeimpiä teh-
täviä on ymmärtää ihmisten heikko-
uksia. Tämä on ollut minulle tärkeä 
linjaus, joka on kuluneena vuonna 
kirkastunut entisestään. Erityisesti 
omia heikkouksia löytää selkeäm-
min, kun astuu oman kirkollisen 
mukavuusalueensa ulkopuolelle. 
Heikkouksia meillä ihmisillä on kul-
lakin monenlaisia, mutta lähtökoh-
dat niiden voittamiseen ovat myös 
hyvin erilaiset. 

Pastori Joonas Ratilainen

isä Joonas toimittamassa seminaarin kirkossa. 

AK0419_Liite_Neloset.indd   7 17/07/19   11:31
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Kiihtelysvaaran tiistaiseura juhli 15-vuotista taivaltaan helmikuussa. 
Lukuisat seurakunnan vapaaehtoiset mahdollistavat monipuolisen toimin-
nan eri puolilla laajaa seurakuntaamme. Tervetuloa mukaan tai kehittä-
mään jotain uutta! 

Tervetuloa mukaan toimintaan! Seurakunnan toimintapiirien syys-
kausi alkaa pääsääntöisesti syyskuun alusta. Etsi itseäsi kiinnostava 
toimintamuoto ja hyppää mukaan!

OPETUSTA VENÄJÄNKIELISILLE 
SEURAKUNTALAISILLE
Isä Stefan opettaa seurakunnan 
kokoushuoneessa (Kirkkokatu 32 
B) venäjäksi seuraavina tiistaipäi-
vinä: 3.9., 8.10., 5.11. ja 3.12. kello 
18 – 20. Voit halutessasi etukäteen 
lähettää kysymyksiä isä Stefanille, 
stefan.holm@ort.fi.

LIEKSAN TOIMINTAA
Muutoksia Lieksan viraston aukiolo-
aikaan syyskuusta lähtien.
Virasto auki tarpeen mukaan tiis-
taisin n. klo 10-12. Arkipäivän li-
turgiajumalanpalvelus toimitetaan 
viikoittain tiistaina klo 9, jonka jäl-
keen on mahdollista asioida viras-
ton puolella klo 12 saakka.

SEURAKUNNAN KUOROT
Joensuun Nikolaos-kuoro, harjoitukset ke klo 17, alkaa ehtoopalveluk-
sella / kanttori Valeria Ratilainen
Kiteen Nektarios-kuoro harjoitukset torstaisin klo 17 / kanttori Aleksi 
Suikkanen
Ekokuoro harjoittelee n. joka toinen tiistai klo 18-20 Kontiolahdella, al-
kaen 10.9. / kanttori Paula Löfgren
Kirkkolaulupiiri kokoontuu keskiviikkoisin klo 13-15 srk-salilla 4.9. al-
kaen. / kanttori Paula Löfgren
Slaavinkielistä kirkkomusiikkia laulava Piligrim-kuoro  / kanttori Olga 
Grinevich. Huom! Harjoituspäivä vaihtuu! Aika päivitetään seurakunnan 
www-sivulle elokuun aikana. Lisätiedot kanttori Olga Grinevich.

JOENSUUN NIKOLAOKSEN KIRKON LAULUJÄRJESTELYT 
MUUTTUVAT – TULE MUKAAN NIKOLAOS-KUOROON!

Kanttorien työjärjestelyjen uudistumisen vuoksi uudistuksia seuraa 
myös kirkkolauluun Pyhän Nikolaoksen kirkossa Joensuussa. Kanttorien 
maantieteellisiä vastuita vahvistetaan, ja jatkossa Joensuun kaupungin 
alueella suomenkielisissä palveluksissa toimii lähtökohtaisesti kanttori 
Valeria Ratilainen. Hänen tehtäväkseen on annettu myös kirkkolaulun 
uudistaminen.

Ensimmäisessä vaiheessa kirkkolaulu uudistuu siten, että syyskuusta 
lähtien kirkossa laulaa Nikolaos-kuoro. Kaikkia henkilöitä, joita kirkko-
laulu kiinnostaa, pyydetään ottamaan yhteyttä elokuun aikana kanttori 
Valeria Ratilaiseen (valeria.ratilainen@ort.fi, p. 050 439 1883) ja sopimaan 
aika tapaamiselle. 

Nikolaos-kuoro harjoittelee keskiviikkoisin kirkossa klo 17 alkavassa 
ehtoopalveluksessa ja sen jälkeen seurakuntasalilla.

- Toivon, että jokainen seurakuntalainen, joka on kiinnostunut laulamaan, 
etsiytyisi kuoroon. Nikolaos-kuorossa on tavoitteena opetella kuorolaulua 
hyvässä ilmapiirissä musiikin korkeasta tasosta tinkimättä. Kuorolaulu ja 
erityisesti kirkkolaulu vaatii laulajalta hyvää ääntä, tarkkaa korvaa ja halua 
kehittyä yhdessä. Siitä syystä sitoutuminen kuoroon on tärkeää ja vain niin 
voidaan päästä yhdessä eteenpäin. Tervetuloa tutustumaan ortodoksisen 
kirkkomusiikin rikkaaseen maailmaan, toivottaa Valeria-kanttori.

 JOENSUU /NURMES

NURMES
Salmenkatu 5, 75500 Nurmes
Virasto: Salmenkatu 5, 75500 Nurmes
Sähköposti: nurmes@ort.fi
Avoinna: keskiviikkoisin 10.30-14
Kirkkoherra isä Elias Huurinainen, p. 044 976 6801
Kanttori Tiina Sormunen, p. 045 678 9423

Virkatodistustilaukset: Ortodoksisen kirkon keskusrekisteri, p. 040 358 3625 tai kes-
kusrekisteri@ort.fi

Jumalanpalvelukset 

NURMES
PYHIEN APOSTOLIEN PIETARIN JA 
PAAVALIN KIRKKO

Kirkkokatu 31

Ke 31.7. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Ke 7.8. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Ke 14.8. klo 9 aamupalvelus
To 15.8. klo 10 liturgia
Ke 21.8. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
La 24.8. klo 17 vigilia
Ke 28.8. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
La 31.8. klo 10-15 kirkossa avoimet 
ovet
ke 4.9. klo 9 aamupalvelus, klo 17 
ehtoopalvelus, klo 18 kuoroharjoitus 

La 7.9. klo 17 vigilia
Su 8.9. klo 10 liturgia
Ke 11.9. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
klo 18 kuoroharjoitus
Ke 18.9. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
klo 18 kuoroharjoitus
Ke 25.9. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
klo 18 kuoroharjoitus
La 28.9. klo 17 vigilia
Su 29.9. klo 10 liturgia
Ke 2.10. klo 17 ehtoopalvelus
klo 18 kuoroharjoitus
La 5.10. klo 17 vigilia, Nurmeksen 
kirkko 60-vuotta
Su 6.10. klo 10 liturgia sekä juh-
lalounas
Ke 9.10. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus

klo 18 kuoroharjoitus
Ke 16.10. klo 17 ehtoopalvelus
klo 18 kuoroharjoitus
13.-15.9. ja 11.-13.10. ikonimaa-
lauskurssit Nurmeksessa seura-
kuntasalilla 

VASTIMON JUMALANÄIDIN 
KUOLONUNEEN NUKKUMISEN 
TSASOUNA, 

Vastimontie 30 

Ke 14.8. klo 17 akatistos Jumalan-
synnyttäjälle

JUUKA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
TSASOUNA

Laurilantie 9

La 17.8. klo 17 vigilia
Su 18.8. klo 10 liturgia
Pe 23.8. klo 17 ehtoopalvelus
La 21.9. klo 17 vigilia
Su 22.9. klo 10 liturgia
La 19.10. klo 17 vigilia
Su 20.10. klo 10 liturgia

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA,

Keski-Vuokontie

Ma 5.8. klo 17 vigilia 
Ti 6.8. klo 9.30 vedenpyhitys ja li-
turgia
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myös perustella miksi.
- Olen löytänyt kipinän kuoronjoh-

don opiskeluun ja siinä haluaisin-
kin edetä mahdollisimman pitkälle. 
On onnenpotku päästä tekemään 
käytännön työtä jo tässä vaihees-
sa opintoja.

Kanttorin tehtäviin kuuluu Nur-
meksen seurakunnassa myös viras-
totehtävien hoitaminen, joka on Tii-
nalle ennestään vain vähän tuttua. 
Nuorisotyö ja leirityö antavat nekin 
tehtävälle lisää laaja-alaisuutta.

- Vaikka ikävöin välillä työtäni 
koululla ja tuttuja työkavereita se-
kä oppilaita, on tämä tällä hetkellä 
se unelma, jota kohti menen. 

Nurmeksen seurakunnan kantto-
rin tehtävää on toukokuun alusta 
alkaen hoitanut kirkkomusiikin ja 
teologian opiskelija Tiina Sormunen 
kanttori Maria Verikovin siirryttyä 
Lappeenrantaan ja häntä opintova-
paan aikana sijaistaneen Ilona Leh-
muksen aloitettua työt Helsingissä.

Valtimolta kotoisin olevalla Tii-
nalla on juuret vahvasti Nurmeksen 
seurakunnassa ja sen toiminnas-
sa. Hän kävi lapsesta asti äitinsä 
kanssa kirkossa palveluksissa ja 
siivoamassa, lauloi kuorossa, ve-
ti myöhemmin lastenkerhoa, toi-
mi kirkon isännöitsijänä ja on nyt 
jo muutamana vuonna sijaistanut 
silloin tällöin kanttoria.

Opiskeluajan jälkeen Tiina palasi 
kotiseudulle, tosin Valtimon sijasta  
Nurmekseen, ja aloitti työt Poroky-
län koululla. Pian Maria Verikov jo 
pyysi hänet mukaan kuoroon, jossa 
laulaminen osoittautui paitsi antoi-
saksi, myös yllättävän helpoksi:

- Kahdeksansävelmistön oli täy-
tynyt juurtua alitajuntaani lapsena, 
koska kuoroon tultuani saatoin vain 
todeta osaavani nämä veisut.

Kirkkomusiikin ja teologian opis-
kelun Itä-Suomen yliopistossa Jo-
ensuussa Tiina aloitti syksyllä 2017. 
Tulevana syksynä on edessä kandi-
daattiseminaari ja siitä menee vie-
lä kaksi vuotta maisterin tutkinnon 
suorittamiseen.

- Kun lähdin opiskelemaan, olin 

ensimmäisen vuoden koko ajan sillä 
ajatuksella, että kokeilen vain ja pa-
laan takaisin omaan työhön. Kuiten-
kin opinnot ja seminaarin yhteisöl-
lisyys ja palveluselämä ovat vieneet 
mennessään; on ihana oppia lisää. 
Tämä onkin ammatti, jossa ei tule 
valmiiksi; ääni on oikukas instru-
mentti, sen kanssa joutuu opiske-
lemaan koko ajan.

Opiskelujen edetessä kävi ilmi, 
että Tiina on musikaalisempi kuin 
oli tiennytkään. 

- Vahvuuksiani ovat myös, että 
olen nopea oppimaan, pidän asi-
oiden organisoinnista ja näin ollen 
myös kokonaisuuksien hahmottami-
nen (palveluskaavat ym.) on opitta-
vissa. Osaan tehdä työtä itsenäisesti 
ja tulen toimeen ihmisten kanssa.

Tiinalla ei ole aiempia musiikin 
teorian opintoja pohjalla, joten kaik-
ki ne hän on joutunut nyt opiske-
lemaan. 

- Kun aloitin kanttorin sijaisuu-
det, ei minulla ollut käsitystä sä-
vellajeista tai harmonioista, mut-
ta jotenkin vain osasin tai ainakin 
yritin. Toki sain perusteelliset opit 
aina etukäteen Marialta ja kysyin 
samat kysymykset moneen kertaan 
(ja kysyn muuten vieläkin toisinaan). 
Nyt kuitenkin osaa tehdä itsenäisiä 
ratkaisuja, koska opiskelun myötä 
osaan perustella tekemiäni ratkai-
suja ja perustella palveluskaavoja, 
uskallan tarvittaessa lyhentää ja 

Kuoronjohtaminen on kommunikointia kuoron kanssa.

Viimeinenkin Bomban tsasounan 
oppaan paikkaan hakeneista on juuri 
haastateltu. Valinta hyvien hakijoi-
den joukosta panee mietteliääksi.

KUOROLAISESTA KANTTORIKSI
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MUISTAMISIA 
SEURAKUNNASSAMME
Korkeasti pyhitetty Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni on myön-
tänyt seurakunnassamme pitkään palvelleelle rovasti Sulo Naakalle 
epigonaation käyttöoikeuden. Huomionosoituksen siunasi metropo-
liitta Arseni 5. toukokuuta toimitetussa liturgiassa Kuopion pyhän 
Nikolaoksen katedraalissa. Monia vuosia isä Sulolle.

NURMES

Muuta toimintaa

NURMEKSEN ORTODOKSINEN 
KIRKKOKUORO
Kirkkokuoro harjoittelee säännölli-
sesti viikoittain 4.9. alkaen Nurmek-
sessa. Lisäksi harjoituksia pidetään 
Juuassa. Jos olet kiinnostunut kirk-
kolaulusta ja olet valmis sitoutu-
maan harjoitusten lisäksi myös 
jumalanpalveluksiin, ota yhteyt-
tä: tiina.sormunen@ort.fi tai p. 045 
6789 423.

JUUAN TIISTAISEURA
Kokoontuu kahden viikon välein. 
Kokoontumisista ilmoitetaan pai-
kallislehdessä.

Juuan Tiistaiseuran matka Va-
lamoon su 25.8. Tiedustelut Sisko 

Kallinen p. 050 4661552.

VUOKON TIISTAISEURA
Kokoontuu kerran kuukaudessa. 
Kokoontumisista ilmoitetaan pai-
kallislehdessä.

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

VALTIMON ORTODOKSINEN 
NAISKUORO
Kokoontuu erikseen sovittuna ajan-
kohtana.

 

IANKAIKKINEN MUISTO
Veera Mämmi, Valtimo
Josef Härkin, Valtimo 
Katri Kanervo, Valtimo 

YLIOPPILAAT
Mitro Meriläinen, Nurmes
Susa Peura, Juuka

Perheuutisia

PYHÄN HERMAN ALASKALAISEN 
TSASOUNA

Arvinniementie 106, Paalasmaa

Pe 9.8. klo 9.30 vedenpyhitys ja li-
turgia

PYÖTIKÖN RISTIN YLENTÄMISEN 
TSASOUNA

Kojonniementie 310 A

Tsasouna auki elokuussa klo 12-17

Pe 13.9. klo 17 vigilia
La 14.9. klo 9.30 vedenpyhitys ja 
liturgia

VALTIMO
PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO

Lokkiharjuntie 42

La 10.8. klo 17 vigilia
Su 11.8. klo 10 liturgia 
La 14.9. klo 17 vigilia
Su 15.9. klo 10 liturgia
Pe 20.9. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 30.9. klo 17 vigilia
Ti 1.10. klo 10 liturgia

RASIMÄEN PYHÄN JOHANNES 
KASTAJAN TSASOUNA

Rasimäentie 641

To 29.8. klo 10 liturgia

RASIMÄEN ERAKKOLA

La 31.8. klo 18 vigilia
Su 1.9. klo 9.30 liturgia, vedenpy-
hitys ja kiitosakatistos

RAUTAVAARA 
 EVL. SEURAKUNTASALI

Tulimäentie 11

Su 25.8. klo 10 liturgia, jonka jäl-
keen ekumeeniset kirkkokahvit
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NURMES

Syntyjään juukalaiset Tarja ja Kalervo ovat pa-
lanneet kotiseudulle Pielisen rannalle, vaikka 
nuorina ja huimina Göteborgiin saakka pienen 
Jani-pojan kanssa äkkipäätöksellä muuttivat-
kin. Ruotsin vuosien jälkeen heidän oli tarkoi-
tus asettua Joensuuhun, mutta sen sijaan he 
ottivatkin hoitaakseen Tarjan vanhempien yri-
tyksen Juuassa.

Ortodoksinen Kalervo ja luterilainen Tarja liit-
tivät lapsensa Janin (s. -76) ja Hennan (s. -88) 
luterilaiseen kirkkoon.

- Halusin, että lapseni välttyvät siltä ulkopuo-
lisuuden tunteelta ja kiusanteolta, jota itse or-
todoksina koin. Sitä päätöstä olen myöhemmin 
katunut. Hennahan sitten täysi-ikäiseksi tultuaan 
kirkkoa  vaihtoikin.

Tarja innostui laulamisesta, kun perheeseen 
hankittiin karaokelaitteet, jolloin laulamisesta 
tuli yhteinen harrastus.

- Minä olen laulanut aina, paitsi milloin olen 

SEURAKUNTALAISET TUTUIKSI
- TARJA JA KALERVO KONTTINEN
"OLIHAN TARJAN KIRKKOON LIITTYMISESTÄ AJATUKSIA HEITELTY."

totesin, ettei ollut syytä kieltäytyä tehtävästä, 
jota minua pyydettiin hoitamaan. Joulukuussa 
2016 piispa Arsenin päätöksellä minut vihittiin 
paitsi lukijaksi, myös ipodiakoniksi, jotta voisin 
avustaa isä Suloa palvelusten toimittamisessa.

- Lukijan tehtävän myötä olen toivottavasti 
kasvanut myös ihmisenä.

Varsinainen työelämä on molemmilla taka-
na, mutta tekemistä riittää kirkon lisäksi mm. 
erilaisissa rakennusprojekteissa Kalervolla. 
Tiistaiseura, SPR ja Martat pitävät Tarjan ka-
lenterin täynnä. Rakkaassa puutarhassakin 
on työtä ympäri vuoden – lumen kolaamisen 
ja nurmikon leikkaamisen lisäksi voi ihail-
la viiniköynnöksen kasvua kasvihuoneessa.

Helena Mehtonen

Ipodiakoniksi joulukuussa 2016 vihitty Kalervo Konttinen on tuttu 
näky seurakunnan pyhäköissä.

Kesän mittaan Tarja Konttinen pukeutuu 
feresiin kerran jos toisenkin praasniekkoihin 
osallistuessaan.
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NURMEKSEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
Vaalin toimittamisen aika ja vaalialue. 
Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan seu-
rakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 3.-
4.11.2019. Vaalissa valitaan seuranunnaval-
tuustoon yhdeksän (9) jäsentä.

Seurakunnanvaltuuston on 5.6.2019 kokouk-
sessaan päättänyt, että seurakunta muodostaa 
yhden vaalialueen.

Ehdokkaiden asettaminen.
Kahdella Nurmeksen ortodoksisen seura-

kunnan jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita 
seurakunnanvaltuustoon. Esitys on tehtävä kir-
jallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää 
enintään yhdeksää (9) ehdokasta. Asiakirjassa 
on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, synty-
mäaika ja kotikunta ja se on vähintään kahden 
(2) Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan jä-
senen allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on 
toimitettava kirkkoherranvirastoon, osoi-

te : Salmenkatu 5 755000 Nurmes, viimeis-
tään19.9.2019 klo 13.00.

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirk-

koherranvirastossa: Salmenkatu 5, 755000 Nur-
mes 16.-22.9.2019 välisenä aikana. Vaatimus 
äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on 
jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään 
24.9.2019 klo 13.00. Vaalilautakunta vahvis-
taa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 
28.9.2019.

Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaa-

lissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuk-
sesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole 
vajaavaltainen, eikä Nurmeksen ortodoksisen 
seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitet-
tujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon 
sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestys-

paikoista, vaalitavasta ja äänestyspaikoista se-
kä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tässä 
edellä mainitut asiat sisältävä ilmoitus ase-
tetaan seurakunnan ilmoitustaululle viimeis-
tään perjantaina 4.10.2019. Lisäksi ilmoitus 
julkaistaan sen jälkeen ilmestyvässä Aamun 
Koiton numerossa.

Nurmes 28.6.2019
Elias Huurinainen, kirkkoherra

Vaalilautakunnan puheenjohtaja

puhunut, nauraa Kalervo.
Mieli teki liittyä kirkkokuo-

roon, mutta kauppiasyrittäjien 
aika ei siihen riittänyt. Kanttori 
Mauri Mahlavuoren viimeise-
nä työvuotena se kuitenkin ta-
pahtui. Alku oli haastava, mutta 
onneksi tukena olivat serkku 
Sauli ja hänen vaimonsa Aila, 
pitkäaikaiset kirkkokuorolaiset.

Nyt laulaminen sujuu mo-
lemmilta eivätkä he hätkähdä, 
vaikka ovat välillä ainoat oman 
äänensä laulajat palveluksissa.

- Kiitos kuuluu erityisesti 
Maria Verikoville, jonka kan-
nustava asenne oli aivan ihana, 
Tarja sanoo. Kirkkoon mene-
mistä ei tarvinnut pelätä, sillä 
Maria oli lähellä auttamassa.

Vuosia palveluksissa käyty-
ään Tarja tajusi liturgiassa jää-
vänsä vaille kaikkein olennai-
sinta eli ehtoollista. Keskustelu 
isä Sulo Naakan kanssa käyn-

nisti ortodoksiseen kirkkoon liittymisen prosessin.
- Pyysin isä Sulolta ja isä Andrei Verikovilta, ettei 

asiasta hiiskuttaisi kenellekään. Heidän lisäkseen 
vain tuleva kummi, Aila Konttinen, tiesi mitä ja mil-
loin oli tulossa.

- Itsenäisyyspäivän liturgiassa 2015 otin vastaan 
mirhavoitelun, sain liittyä seurakuntaan ja osallistua 
ensimmäiseen ehtoolliseeni. Tunne oli sanoinku-
vaamaton ja olin todella liikuttunut.

Kalervollekin asia oli tärkeä eikä liikuttumiselta 
välttynyt hän eivätkä muut kuorolaiset. 

- En tiennyt asiasta etukäteen mitään, vaikka 
olihan Tarjan kirkkoon liittymisestä ajatuksia hei-
telty. Olin mykistynyt ja tietysti hyvin onnellinen.

Kanttorien Maria Verikovin ja Elia Pietarisen 
antamat pienet lukemistehtävät johtivat vähitel-
len siihen, että Kalervo luki palveluksissa ison 
osan teksteistä.

- Isä Andrei ehdotti, että ”mitäpä jos piispa 
Arseni vihkisi sinut lukijaksi.” Asiaa pohdittuani 
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Takuuvarma lähestyvän kesän 
merkki on pyhäkköjen ja hautuu-
maiden siivoustalkoot, joita tänä-
kin keväänä järjestettiin ahkerasti 
seurakunnan alueella.

Jo perinteeksi muodostuneet 
Vuokon Tiistaiseuran ja Juuan Poi-
kolan koulun yhteistyössä toteut-
tamat Pyötikön tsasounan pihatal-
koot järjestettiin toukokuun lopul-
la. Reippaat koululaiset haravoivat 
tsasounan ympäristöä sekä puhdis-
tivat tsasounan katon, minkä jäl-
keen Kalevi Nekkonen kertoi oppi-
laille Pyötikön historiasta mehu- ja 
munkkitarjoilun lomassa. Palkaksi 
talkooavusta Vuokon Tiistaiseura 

kerrytti luokan matkakassaa mu-
kavalla summalla.

Vuokon Tiistaiseuran puheenjoh-
tajan Ulla-Maija Saarelaisen mu-
kaan yhteistyöhön ollaan oltu mo-
lemmin puolin tyytyväisiä ja jatkos-
sa koululaiset talkoilevat Pyötikön 
lisäksi myös Vuokon tsasounalla.

Pyötikön lisäksi kevään ja alkuke-
sän aikana talkoita on pidetty Bom-
ban tsasounalla, Valtimon kirkolla 
sekä Nurmeksen ja Juuan hautaus-
mailla. Kaikkinensa sää on suosinut 
talkooporukoita, joissa yhteensä on 
ollut noin 40 osallistujaa. Kiitokset 
kaikille vapaaehtoisille ahertajille!

YMPÄRISTÖT SIISTEIKSI TALKOOTÖILLÄ

Bomban tsasouna on avoinna matkailijoille heinäkuun ajan.
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Talkooporukka Nurmeksen hautuumaalla

Pyötikön talkooporukka mehutauolla
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Juhlakansaa apostolien Pietarin ja Paavalin kirkossa Nurmeksessa.
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Kirkko täyttyi seurakuntalaisista helatorstaina. 
Seurakunta keskittyy  
kirkkoherran saarnaan.

Liturgiassa sekä juhlalounaalla lauloivat kirkkokuorolaiset.

Juhlalounaalle osallistui 60 merkkipäiväänsä tänä vuonna viettävää seurakuntalais-
ta seuralaisineen.
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NURMES

HELATORSTAIN LITURGIA JA MERKKIPÄIVÄJUHLA
Vakiintuneen tavan mukaan kutsut-
tiin tänäkin vuonna merkkipäiviään 
viettävät seurakuntalaiset osallistu-
maan liturgiaan apostolien Pietarin 
ja Paavalin kirkkoon Nurmekseen 
ja sen jälkeen juhlalounaalle seu-
rakuntatalolle. Ilahduttavan suuri 
joukko juhlijoita ja heidän seura-
laisiaan olikin kutsua noudattanut.
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PYHITETYN VEDEN ARMOLLA, VOIMALLA JA VAIKUTUKSELLA
 
Useimpien seurakuntien useimmis-
sa pyhäköissä vietetään kesän ai-
kana pyhäkön vuosijuhlaa. Juhlaan 
oleellisena osana kuuluu vedenpy-
hityksen toimitus. Vedenpyhitys voi-
daan toimittaa pyhäkössä tai siirtyä 
ristisaatossa lähellä olevan luonnon 
veden äärelle. Vedenpyhittäminen 
toimitetaan aina myös kodin tai työ-
tilan siunaamisen yhteydessä. Ve-
denpyhitys on oleellinen osa myös 

kasteen sakramentin toimittamista. 
Se kuuluu osana auton pyhittämistä, 
toukosiunausta, sadon siunaamis-
ta. Voisi ajatella, että veden pyhit-
täminen ja sillä siunaaminen kuu-
luu ihmisen koko elämään kaikkine 
moninaisuuksineen.
Suomi ilmoittaa olevansa luonnon-
suojelun ykkösmaa maailmassa. 
Suomi voisi kirjata luonnonsuoje-
lun tavoitteisiin pyhitetyllä vedellä 

siunaamisen. Tällä tavoin saataisiin 
kristillisen uskomme ydin, pyhite-
tyllä vedellä pyhittäminen, luonnon-
suojelun edellä kulkijaksi.
Tuon tavoitteen toteutuminen saat-
taa olla kaukainen haave. Mutta me 
ortodoksikristityt voimme omissa 
toimissamme pitää entistä aktiivi-
semmin veden pyhittämistä ja pyhi-
tetyllä vedellä siunaamista entistä 
tärkeämpänä osana myös kulu-

van kesä pruasniekkatapahtumis-
sa.  Jumala on kaiken pyhittäjä, me 
siirrämme pyhitetyn veden siuna-
uksen sitä käyttämällä mitä moni-
naisimpiin elämän tarpeisiimme.

Kirkkoherra Elias Huurinainen

KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ
SEURAKUNTIEN SULAUTUMINEN
Jo parin vuoden ajan on tehty 
suunnitelmia siitä, miten seura-
kuntia voitaisiin sulauttaa entis-
tä suuremmiksi kokonaisuuksik-
si. Aiemmat suunnitelmat ovat 
kariutuneet liiallisiin sulautumis-
pyrkimyksiin. Tämän kevään ai-
kana on esitetty lievempiä toivei-
ta ja hivenen pitempää sulautta-
misaikaa. 

Myös Nurmeksen seurakun-
nan itsenäisyys on asetettu 
kyseenalaiseksi. Seurakunta on 
toiminut itsenäisenä alueena 
pian 70 vuotta. Seurakunnanval-

tuusto on kokouksessaan kesä-
kuussa hyväksynyt, joskin ilon 
kiljahduksia pidätellen ajatuksen, 
että Nurmes sulautetaan Taipa-
leen seurakuntaan. 

Jokunen aika sitten kohtasin 
hautajaisissa erään seurakun-
tamme jäsenen. Kysyin ”mistä 
päin Karjalaa ovat sinun sukusi 
juuret”. Hän vastasi, ” minun 
sukuni on alkuaan kuulunut 
Taipaleen seurakuntaan”. Vastaus 
hätkähdytti. Mutta niinhän se on 
ollut ennen toista maailman 
sotaa. Nurmeksen seurakunnan 

alueet kuuluivat Taipaleen seura-
kuntaan. 

Nyt, kun olemme sulautumassa 
Taipaleen seurakuntaan 1.1.2021, 
niin silloin siirrymme alkuperäi-
seen ortodoksiyhteisöömme, osak-
si Taipaleen vanhaa seurakuntaa.

Valtuuston toiveena on, että 
nykyisen Nurmeksen seurakun-
nan alueella säilyisi tulevaisuu-
dessa hengellisen, henkisen 
elämän perusta. Se tarkoittaa 
sitä, että Nurmeksessa on oma 
pappi ja kanttori. Toivottavaa 
olisi, että jo tämän vuoden aika-

na saisimme Nurmekseen oman 
vakinaisen papin ja kanttorin. 

Nurmeksen seurakunnan 
alueella on paljon uskovia, jotka 
tekevät runsaasti vapaaehtoistyö-
tä. He ovat tulevaisuudessakin 
seurakunnan hedelmällisen 
toiminnan ydin ryhmä. Jumala 
siunatkoon sulautumisproses-
simme Nurmeksen seurakunta-
laisten kaikkinaiseksi hengellisek-
si hyväksi. 

Kirkkoherra Elias Huurinainen 
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Vedenpyhitys Valtimon praasniekassa helluntaina.
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TAIPALE

VIGILIAT PALAAVAT KELLO KUUTEEN
Seurakunnassa kokeiltiin yhden kirkkovuoden ajan uutta aloitusajan-
kohtaa klo 17 vigilioille. Tällä pyrittiin siihen, että osallistuminen näi-
hin kauniisiin ja tärkeisiin palveluksiin olisi mahdollisimman monelle 
mahdollista ja vaivattomampaa. Kokeilusta saatu palaute oli kuitenkin 
voittopuolisesti kielteistä, minkä vuoksi seurakunnassa palataankin 
nyt vigilioiden osalta perinteiseen aloitusajankohtaan kello 18. Kirkko-
vuoden alusta 1.9. alkaen kaikki iltapalvelukset alkavat tähän aikaan.

Muuta toimintaa

ORTODOKSISUUS TUTUKSI-
SUNNUNTAIT LIPERISSÄ
Ortodoksisuus tutuksi -sunnuntait 
muuttavat syksyllä Liperin tsasou-
nalle oltuaan vuosia osa Outokum-
mun kirkon ohjelmaa. Kaikille avoi-
met esitelmätilaisuudet pidetään 
liturgian ja kirkkokahvien jälkeen. 
15.9. puhuja ja aihe varmistuvat 
myöhemmin
13.10. puhuja ja aihe varmistuvat 
myöhemmin.

LASTEN PUUHAKERHO 
OUTOKUMMUSSA TIISTAISIN
Esi- ja alakouluikäisten puuhakerho 
aloittaa 3.9. tiistaina klo 17-19 Outo-
kummun ortodoksisen kirkon ala-
kerrassa, Kirkkopolku 3:ssa. Kerho 
kokoontuu viikoittain tiistai-iltana 
klo 17-19. Kerhotuokiot sisältävät 
hauskaa ja monipuolista puuhaa ku-
ten ulko- ja sisäpelejä ja -leikkejä, 
askartelua, kokkaamista, laulamis-
ta ja pieniä retkiä. Oma kirkko tulee 
tutuksi ja kodikkaaksi! Lisätietoa 
ja ilmoittautumiset p. 050 0573585, 
Susanna.

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

OUTOKUMMUN KÄSITYÖPIIRI
Aila Malmivuori, p. 050 5912799

TULE PAGISEMAH! - KARJALAN KIELEN JA KULTTUURIN PIIRI
Marjatta Ruotsalainen, p. 040 017 6985, Susanna Nikkanen, 
p. 0500 573 585

TAIPALEEN MIEHET
Letkeitä talkoita ja ryhdikästä virkistystä, Tuomas Kallonen, 
p. 050 562 8444

Tietoa toimintapiirien ohjelmasta ja ilmoitukset kokoontumisista 
löydät seurakunnan nettisivuilta www.ort.fi/taipale/toimintapiirit, se-
kä Outokummunseutu- ja Kotiseutu-uutiset -paikallislehtien torstain 
seurakuntailmoituksista. Tervetuloa tutustumaan toimintaan!

TAIPALE
Viinijärventie 7, 83400 VIINIJÄRVI
Kirkkoherranvirasto avoinna ma, to, pe klo 9-12, p. 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

VIINIJÄRVI
JUMALANÄIDIN TIHVINÄLÄISEN 
IKONIN KIRKKO

Viinijärventie 8

La 10.8. klo 17 vigilia
To 15.8. klo 9 liturgia, Neitsyt Ma-
rian kuolonuneen nukkuminen
Su 1.9. klo 10 liturgia
Pe 13.9. klo 18 HUOM! vigilia, ris-
tinylentämisen juhla
Su 22.9. klo 10 liturgia
Ma 30.9. klo 18 vigilia, Jumalan-
synnyttäjän suojelus, pokrova
Su 20.10. klo 10 liturgia, radiointi
La 26.10. klo 18 vigilia
La 2.11. klo 10 liturgia, Karjalan-
valistajat, kirkkokahvit ja lähetys-
tapahtuma 
Su 10.11. klo 10 liturgia, isänpäivä, 
vaalitoimitus

OUTOKUMPU
PYHÄN HENGEN KIRKKO

Kirkkopolku 3

Su 18.8. klo 10 liturgia

La 14.9. klo 9 liturgia, ristinylentä-
misen juhla
Ti 1.10. klo 9.15 liturgia, Jumalan-
synnyttäjän suojelus, pokrova
La 12.10. klo 18 vigilia 
Su 3.11. klo 10 liturgia ja vaalitoi-
mitus

POLVIJÄRVI
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
KIRKKO

Haavikontie 31

Ma 5.8. klo 17 vigilia, Kristuksen 
kirkastuminen
Ke 14.8. klo 17 vigilia Neitsyt Mari-
an kuolonuneen nukkuminen
Su 25.8. klo 10 liturgia
Pe 13.9. klo 9.15 liturgia
La 21.9. klo 18 vigilia
Su 29.9. klo 10 liturgia
La 19.10. klo 18 vigilia
Su 27.10. klo 10 liturgia
La 9.11. klo 18 vigilia, vaalitoimi-
tus ennen vigiliaa

SOTKUMA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
TSASOUNA,

Malanintie 4

Su 4.8. klo 10 liturgia
La 24.8. klo 17 vigilia
Su 8.9. klo 10 liturgia, Neitsyt Ma-
rian syntymä
La 28.9. klo 18 vigilia
Su 6.10. klo 10 liturgia
La 26.10. klo 18 vigilia

LIPERI
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
TSASOUNA

Tsasounakuja 1

Ti 6.8. klo 9 liturgia, Kristuksen 
kirkastuminen; palvelukseen voi 
tuoda puutarhansa satoa uudishe-
delmien siunaukseen
Su 11.8. klo 10 liturgia
La 7.9. klo 18 vigilia, Neitsyt Mari-
an syntymä
Su 15.9. klo 10 liturgia
La 5.10. klo 18 vigilia
Su 13.10. klo 10 liturgia

Pe 1.11. klo 18 vigilia, Karjalanva-
listajat

SÄYNELAMMEN LEIRIKES-
KUS
SYVÄLAHDENTIE 7

Polvijärvi

La 3.8. klo 9 liturgia, lastenleirin 
päätösjuhla
Pe 31.8. klo 17 vedenpyhitys, uusi 
kirkkovuosi alkaa;  iltapala, toi-
mintapiirien ideointi-ilta

YLÄMYLLY
JYRIN KIRKKONIEMEN 
HILJENTYMISPAIKKA

Ke 31.7. klo 18 kiitosakatistos ja 
nuotiokahvit

Jumalanpalvelukset 
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TAIPALE

HAUTAUSMAIDEN
KUNNOSSAPIDOSTA 
Usein valitetaan seurakuntiin hau-
tausmaiden kunnosta. Sanotaan, 
ettei seurakunta huolehdi hauta-
usmaan kunnosta, kun hautaki-
vetkin ovat vinossa ja roskat ka-
soina ympäri hautausmaata. Seu-
raavat asiat on hyvä palauttaa mie-
liin aika ajoin. 

”Hauta on pidettävä hautaus-
maan arvoa vastaavassa kunnos-
sa. Haudan hoidosta vastaa hauta-
usoikeuden haltija (Laki ortodok-
sisesta kirkosta 8. luku 84 §).” 

Haudalla olevat hautamuisto-
merkit (kivet, reunakivet, ristit 
yms.) ovat myös hautausoikeu-
den haltijan (=omaiset) omai-
suutta ja hautausoikeuden halti-
ja vastaa hautamuistomerkkien 
kunnosta ja siitä, etteivät ne 
esimerkiksi aiheuta vaaraa ulko-
puolisille (esim. kaatumaisillaan 
olevat kivet). 

Hautausoikeuden haltija on 
velvollinen huolehtimaan omalla 
kustannuksellaan muistomerkki-
en siirroista (esim. haudankai-
vuun yhteydessä) ja tarvittaessa 
muistomerkkien oikaisusta yms.. 

Hautausmaillamme on roska-
astiat erilaisille roskille lajittelua 
varten: Maatuvat-, poltettavat-, 
lasi-, metalliroskat. Roskien lajit-
telu on jokaisen hautausmaalla 

käyjän velvollisuus. Toki jokainen 
voi kuljettaa omat roskansa myös 
pois hautausmaalta. Periaattees-
sahan roskat ovat niiden hal ti-
jan=tuojan ”omaisuutta”. Valitet-
tavan usein kuitenkin roskat kipa-
taan mihin sattuu: toiselle haudal-
le, puiden juurelle, vesiastioiden 
viereen vaivautumatta edes käve-
lemään roskisten luo, tai mihin 
tahansa roska-astiaan, lukematta 
ollenkaan sitä, mitä kyseiseen asti-
aan tulisi laittaa. 

Maatuvat roskat (=heinät, kukat, 
risut, kävyt, mullat) jäävät maatu-
maan hautausmaan kompostiin ja 
muut lajikkeet (muovit, pahvit, lasi, 
metalli) viedään pois. Metallit 
kuljetetaan metalli- ja lasit lasinke-
räykseen. Siis ei ole ollenkaan sama 
mihin roskiin roskansa laittaa. 
Ympäristönsuojelu ja siisteys lähte-
vät pienistä asioista, joista jokaisen 
meistä on huolehdittava omalta 
osaltamme. 

Seurakunta ei siis sotke hautaus-
maita, vaan yrittää pitää niitä siisti-
nä. Toivoisimme samaa myös 
seurakuntalaisilta ja kaikilta hauta-
usmaalla käyviltä. 

Nyt järki käyttöön jokainen 
hautausmaalla käyjä ja roskat sinne 
minne ne kuuluvat! 

ILMOITUS 
SEURAKUNNANVALTUUSTOVAALISTA 

Vaalin toimittamisen aika 

Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali 

toimitetaan 3.-10.11.2019 välisenä aikana. Vaalissa valitaan seura-

kunnanvaltuustoon kaksitoista (12) jäsentä. 

Seurakunnanvaltuusto on 21.05.2019 päättänyt, että seurakunta 

muodostaa yhden vaalialueen. 

Ehdokkaitten asettaminen 

Kahdella Taipaleen ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäse-

nellä on oikeus asettaa ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. 

Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää 

enintään kaksitoista(12) ehdokasta. Asiakirjassa on oltava ehdokkaan 

täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se on vähintään kah-

den(2) Taipaleen ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava. 

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoher-

ranvirastoon, osoite Viinijärventie 7, 83400 VIINIJÄRVI, viimeistään 

tiistaina 24.9.2019 klo 12 mennessä. 

Vaalikelpoisuus 

Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta 

kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole 

vajaavaltainen eikä Taipaleen seurakunnan päätoiminen työntekijä. 

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen pe-

rusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänes-

tyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. 

Tässä edellä mainitut asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi 

kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään 

perjantaina 4.10.2019. 

28.5.2019 

Paavo Ratilainen, kirkkoherra 

Vaalilautakunnan puheenjohtaja 

 

KASTETUT
Piironen, Veeti Samuel, Liperi

IANKAIKKINEN MUISTO
Jyrkinen, Pentti Veli, Polvijärvi
Miinalainen, Tauno Antero, 
Liperi
Kinnunen, Mirjam, Outokumpu
Kuikka, Veikko, Polvijärvi
Turunen, Irja Annikki, Liperi
Smolander, Martta, 
Outokumpu
Homin, Raimo Antero, 
Outokumpu
Tirronen, Esko Tapani, Liperi

Perheuutisia
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EHDOKKAIDEN ASETTAMINEN SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALIIN 2019 

 

Me allekirjoittaneet Kuopion ortodoksisen seurakunnan jäsenet ehdotamme vuoden 2019 
seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalia varten ehdokkaiksi seuraavia tuntemiamme henkilöitä:  

 

 

Ehdokkaan nimi  Syntymäaika  Kotikunta 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Päivämäärä:    _____   /____    2019 

 

Ehdottajien omakätiset allekirjoitukset: 
 

__________________________________      __________________________________ 

 

Palautettava kirkkoherranvirastoon viimeistään torstaina 19.9.2019  kanslian aukioloaikana klo 12.00 
mennessä. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys (174/2007) 82§.  

 

Ehdokkaiden suostumus: 

Täten ilmoitan suostuvani ehdokkaaksi Kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaalissa 
valittaessa seurakunnanvaltuuston jäseniä toimikaudelle 2020-2023.  

 

Päiväys ja ehdokkaan allekirjoitus 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 


