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Ilomantsi   ✣   Joensuu   ✣   Nurmes   ✣   Taipale

KUOPION JA KARJALAN HIIPPAKUNTA
Itäiset seurakunnat 
9.3– 18.5.2020

ILOMANTSI
Asiaa seurakuntaan 
Seurakuntakeskus, Kirkkotie 17, 82900 Ilomantsi, p. 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

HUOMIO! Seurakunnan jumalan-
palvelusilmoitukset ja mahdolli-
set muutokset ilmoitetaan tors-
tain Pogostan Sanomissa.

PYHÄN ELIAN KIRKKO

Kirkkotie 15

Lauantaisin klo 17 suuri ehtoo-
palvelus
Sunnuntaisin klo 9 aamupalvelus
klo 10 liturgia
Keskiviikkoisin klo 17 ehtoopal-
velus, suuren paaston aikana en-
nenpyhitettyjen lahjain liturgia klo 
16.45 (paitsi 11.3., 29.4., 6.5.)

3. paastoviikko 
Ke 11.3. klo 17 ennenpyhitetty-
jen lahjain liturgia (Tuupovaaran 
kappeli)

4. paastoviikko 
Ke 18.3. klo 16.45 hetkipalvelus ja 
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia 
Pe 20.3. klo 17 ennenpyhitetty-
jen lahjain liturgia (Sonkajarannan 
kirkko)

5. paastoviikko 
Ti 24.3. klo 17 ehtoopalvelus ja li-
turgia (Neitsyt Marian ilosanoman 
juhla)
Ke 25.3. klo 17 akatistos

6. paastoviikko 
Ke 1.4. klo 16 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia ja virpomavitso-

jen teko
La 4.4. klo 17 ehtoopalvelus virpo-
mavitsojen siunaus, palveluksen 
jälkeen yhteinen teehetki 
Su 5.4. klo 9 aamupalvelus ja litur-
gia (palmusunnuntai) 

Suuri viikko
Ma 6.4. klo 16.45 hetkipalvelus ja 
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Ti 7.4. klo 9 suuren viikon aamu-
palvelus
Ke 8.4. klo 8.30 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia vanhusten rivitalo-
jen kerhohuoneella
Ke 8.4. klo 17 yleinen sairaanvoi-
telu
To 9.3. klo 17 ehtoopalvelus ja li-
turgia, pyhän ehtoollisen asetta-
minen
Pe 10.4. klo 9 aamupalvelus, 12 
evankeliumia
Pe 10.4. klo 15.30 ehtoopalvelus, 
Kristuksen ristiltä ottaminen, hau-
takuvan esiintuominen 
Pe 10.4. klo 19 Jumalansynnyttä-
jän itkuvirsi
La 11.4. klo 9 aamupalvelus, Kris-
tuksen hautauspalvelus
La 11.4. klo 14.30 kirkon esittely ja 
ortodoksinen musiikkituokio
La 11.4. klo 15.30 ehtoopalvelus 
ja liturgia
Herran Pääsiäinen. Kristuksen 
ylösnousemus 
La 11.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
Su 12.4. klo 24 ristisaatto, aamu-
palvelus ja liturgia, liturgian jäl-
keen yhteinen pääsiäisateria Pap-
pilassa
Su 12.4. klo 16 pääsiäisen ehtoo-
palvelus ja Ekumeeninen ristisaat-

to evl. kirkkoon
Ma 13.4. klo 9 aamupalvelus ja 
liturgia, ristisaatto, kirkkokahvit 
Seurakuntakeskus Eliassa (Lasten 
pääsiäinen)
Ti 14.4. klo 9 koululaisliturgia  
Su 19.4. klo 9 aamupalvelus, litur-
gia ja ristisaatto, kehitysvammais-
ten ekumeeninen kirkkopyhä
Ke 22.4 klo 17 hetkipalvelus
Su 28.4. klo 10 liturgia (Tuupo-
vaara)
La 9.5. ei ehtoopalvelusta
Su 10.5. klo 9.45 aamupalvelus, li-
turgia ja äitienpäivän kahvit 

16.- 17.5. ei palveluksia, osallis-
tumme kirkkolaulupäiville

HATTUVAARAN TSASOUNA 

Hattujärventie 1

La 4.4. klo 9 liturgia (Lasaruksen 
lauantai)

MUTALAHDEN TSASOUNA 

Mutalahdentie 238

La 18.4. klo 9 liturgia 

HUHUKSEN TSASOUNA

Praasniekka (Herran taivaaseen 
astumisen juhla)
Ke 20.5. klo 17 vigilia, 
To 21.5. klo 9 vedenpyhitys, litur-
gia, litania tsasounan rakentajien 
puolesta ja kirkkokahvit

KATUMUKSEN 
SAKRAMENTTI 
Paasto on aikaa, jolloin voi 
osallistua katumuksen sakra-
menttiin. Isä Ioannis päivystää 
kirkossa 7.4. ja 8.4. klo 15-17. 
Tule keskustelemaan asiasta ja 
varaa aika! Jos haluat osallis-
tua katumuksen sakramenttiin 
ja yllä olevat ajat eivät käy si-
nulle soita, sovitaan uusi aika.

Muuta toimintaa

PYHÄN ELIAN KIRKON KUORO 
Kuoro harjoittelee Elian kirkossa 
tiistaisin klo 18-20. Ota yhteys kant-
toriin, jos kuorossa laulaminen kiin-
nostaa!

KIRKKOLAULUPIIRI 
Kirkkolaulupiiri kokoontuu Elian 
kirkossa seuraavan kerran tiistai-
na 31.3. klo 16.30-17.30. Uudet kirk-
kolaulusta ja kirkossa lukemisesta 
kiinnostuneet ovat aina tervetulleita 
tutustumaan toimintaan!

 

KUOLLEET
Alpo Lyhykäinen
Alpo Jeskanen
Jorma Solehmainen 
Ilmari Mustikainen
Ialkanen Edouard
Solehmainen Kaino
Pesonen Maria

Perheuutisia
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ILOMANTSI

KURKKAA NETTISIVUILLEMME!
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan toiminnasta ja 
tapahtumista saat ajankohtaista tietoa seurakunnan 
nettisivuilta www.ort.fi/ilomantsi ja seurakunnan Face-
book-sivuilta: www.facebook.com/Ilomantsinortodoksit/

KANTTORIN SIJAISENA SEURAKUNNASSA
Olen viidennen vuoden kirkkomu-
siikin opiskelija ja sain tilaisuu-
den työskennellä kuukauden päi-
vät kanttorin sijaisena Ilomantsin 
ortodoksisessa seurakunnassa. 
Olin aiemmin ollut kanttorina eri-
laisissa palveluksissa, mutta tä-
mä oli ensimmäinen varsinainen 
kokopäiväinen työni kanttorina. 

Palveluksissa laulaminen oli 
vain pieni osa työstä. Vierailim-
me papin kanssa tiistaiseuroissa 
ja kouluilla, harjoitutin kuoroa, tein 
tapahtumajulisteita, päivitin seu-
rakunnan Facebook-sivuja, puh-
distin portaita lumesta ja tarjoilin 
diakonian työn hyväksi pidetyssä 
ruokaillassa. Pidin työn monipuo-

lisuudesta. Tylsistymään ei todel-
lakaan ehtinyt, kun seuraavana 
hetkenä oli aina tarjolla jotain eri-
laista tekemistä. Parasta työssä oli 
kuitenkin ihmisten kohtaaminen. 
Minut otettiin erittäin sydämel-
lisesti vastaan kaikkialla, minne 
menin, mistä olen hyvin kiitollinen 
ja iloinen.

Kirkkomusiikin opinnoissa opis-
kelemme muun muassa palvelus-
ten lauluja, laulutekniikkaa, mu-
siikin teoriaa ja laajasti erilaisia 
teologisia oppiaineita. Opinnot ovat 
kuitenkin vasta lähtölaukaus alalle 
ja varsinainen työ opitaan sitten 
työskennellessä. Kanttorin työ on 
niin paljon muutakin kuin kaunis-

ta laulua! 
Jokaisen kanttorin tulee pyrkiä 

kehittämään itseään laulajana ja 
kuoronjohtajana Jumalan kunni-
aksi samalla kuitenkin muistaen, 
että kyse on palvelutehtävästä. 
Kanttorin tehtävä on palvella seu-
rakuntaa ja Jumalaa. Seurakunta 
on yhteisö, jonka jokainen jäsen 
on yhtä tärkeä ja jokaisen panos 
merkitsee.Työskennelkäämme 
siis yhdessä nöyrästi kilvoitellen 
Jumalan kunniaksi!

Päivi Romppanen,  
kirkkomusiikin opiskelija

SINAPINSIEMENKERHO 
Sinapinsiemenkerho kokoontuu pa-
rillisten viikkojen sunnuntaisin pap-
pilassa klo 9 alkaen, josta myöhem-
min siirrytään yhdessä liturgiaan. 
Kerhon ohjaajat ovat kirkossa autta-
massa lasten kanssa ja ehtoollisel-
le tuomisessa. Sinapinsiemenkerho 
osallistuu lasten pääsiäiseen 13.4. 
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. Opettaja Anu Koivuniemi, p.040 
525 8545.

SENIORIEN IKONIMAALAUSPIIRI 
Piiri kokoontuu maanantaiaamui-
sin seurakuntakeskuksessa klo 10-
13. Opettaja Anu Koivuniemi, p.040 
525 8545.

NAISTENPIIRI 
Piiri kokoontuu kerran kuussa. Ky-
sy lisää: Maire Kärkkäinen, p.040 
511 5948. 

MIESTENPIIRI 
Piiri kokoontuu kerran kuussa. Ky-
sy lisää: Pekka Jeskanen, p.040 729 
0437 ja Reijo Palviainen, p.0400 809 
449. 

ILOMANTSIN TIISTAISEURA 
Tiistaiseura kokoontuu ke 11.3. klo 
11. Paikka ilmoitetaan Pogostan Sa-
nomissa, 1.4. klo 18 osallistutaan 
yhteiseen virpomavitsojen tekoon 
Seurakuntakeskus Eliassa. Touko-
kuussa tiistaiseura vierailee Liisa 
Lehtosen luona Kivilahdessa. 
Tiistaiseuratoimintaa myös Muta-
lahdessa ja Hattuvaarassa, ilmoi-
tetaan Pogostan Sanomissa.

IKONIMAALAUSTA 
KANSALAISOPISTOSSA
Ilomantsin kansalaisopisto tarjoaa 
opetusta ikonimaalauksessa, opet-
tajana Marjaana Laatikainen, p.040 
531 0956. Opetukseen ilmoittau-
dutaan suoraan kansalaisopistoon 
p. 040 104 3112. Lisätietoa: www.
ilomantsi.fi 

MITEN LUOSTARIELÄMÄ 
EROAA ELÄMÄSTÄ LUOSTARIN 
ULKOPUOLELLA?
Arkkimandriitta Mikael Valamon 
luostarista pitää luennon Elian kir-
kossa ke 25.3. klo 18. Tilaisuus al-
kaa akatistoksella ja kahvituksel-
la klo 17. 

HYVÄN ELÄMÄN TASAPAINO 
- SEMINAARI 28.3.
Hyvän elämän tasapaino - seminaa-
ri 28.3. klo 14-17 Ilomantsin Kino 
Mantsissa
Alustuksia ja keskustelua ihmisen 
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista 
fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin 
kannalta. Tapahtuma kaikille avoin 
ja maksuton.
Järj. Ilomantsin kansalaisopisto, 
evl. ja ort. seurakunnat. 

PAASTONAJAN SÄVELHARTAUS 
”TIE YLÖSNOUSEMUKSEEN” 
21.3.
Paastonajan sävelhartaus ”Tie ylös-
nousemukseen”  la 21.3. klo 17 Py-
hän Elian kirkossa. Sävelhartaudes-
sa pääsemme tutustumaan suuren 
viikon tapahtumiin veisujen ja kerto-
muksen kautta. Puhujana Mikko Si-
doroff Ortodoksiselta seminaarilta. 

TEHDÄÄN VIRPOVITSOJA 1.4.
Perheet, huom! Tehdään virpoma-
vitsat yhdessä keskiviikkona 1.4. 
Seurakuntakeskus Eliassa! 
Tapahtuma alkaa ruokailulla klo 
17.30. Virpomavitsoja voi tehdä 
kotiin (materiaalimaksu 2€) ja/tai 
kirkossa jaettavaksi. Halutessasi 
voit osallistua myös paastoliturgi-
aan kirkossa klo 16. 

KIRKON OPASTUS JA 
MUSIIKKITUOKIO 11.4.
Kirkon opastus ja musiikkituokio 
Ilomantsin Pyhän Elian kirkossa la 
11.4. klo 14.30. Pyhän Elian kirkon 
kuoro laulaa, esittelijänä toimii TT 
Juha Riikonen.

LASTEN PÄÄSIÄINEN 13.4. 
Pääsiäismaanantaina kirkossa klo 9 
aamupalvelus,liturgia ja ristisaatto. 
Ota oma ikoni mukaan ristisaattoon!
Kirkon jälkeen lapsille seurakunta-
salilla n. klo 11 pashaa ja kulitsaa, 
pientä ohjelmaa sekä yllätys. Kaikki 
tervetuloa! Järj. Nuotta

MUSIIKIN VIRTAA KAHVIKON-
SERTTI 9.5.
Musiikin virtaa kahvikonsertti la 9.5. 
klo 17 Seurakuntakeskus Eliassa 
Illan aikana tarjoillaan musiik-

kia ja kreikkalainen iltapalapöytä. 
Konsertti sisältää klassisen laulun 
helmiä Frescobaldista Sipilään, 
Beethovenista Hugoon. Laulajana 
sopraano Päivi Romppanen, pia-
nistina Svetlana Pustoshnaja. Va-
paa pääsy, vapaaehtoinen maksu 
Ilomantsin ort. seurakunnan kirk-
komuusikin hyväksi.

RETKI TULOSSA 22.5.!
Linja-automatka Pyhän Georgios 
Voittajan tsasounaan Joroisille pe 
22.5. Lisätietoja retkestä ja ilmoit-
tautumisesta Pogostan Sanomissa 
ja seurakunnan nettisivuille ort.fi/
ilomantsi.

TERVETULOA MUKAAN 
KIRKKOLAULUPÄIVILLE 15.-
17.5. 
Joensuun kirkkolaulupäivät tuovat 
myös ilomantsilaisten ulottuville 
ainutlaatuista ohjelmaa, kuten lu-
kuisia konsertteja ja jumalanpal-
veluksia. Samana viikonloppuna ei 
Ilomantsissa toimiteta palveluksia. 
Lisätietoa viikonlopun tapahtumis-
ta löydät osoitteesta www.ort.fi/klp

EKUMEENINEN 
ÄITIENPÄIVÄJUHLA SU 10.5. 
Ohjelmassa klo 11.30 kakkukahvit, 
klo 12 pastori Tuomas Kallonen pi-
tää puheen äideille. 
Olette tervetulleita perinteeseen ja 
yhteiseen äitienpäiväjuhlaan tänä 
vuonna Pyhän Elian kirkossa!
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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 Joonas Ratilainenen p. 0400 269 996
Pastori Aleksander Roszczenko p. 041 453 7271
Kanttori Olga Grinevich p. 040 865 1692
Kanttori Wilhelmiina Virolainen 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 tiistaisin klo 10.30-12

Jumalanpalvelukset 

KESKUSTA
JOENSUU
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Kirkkokatu 32

Vigilia lauantaisin klo 17
Liturgia sunnuntaisin klo 10

La 7.3. klo 9 slaavinkielinen litur-
gia; klo 17 rukouspalvelus Johan-
nes Sonkajanrantalaiselle
Su 8.3. EI LITURGIAA (kuljetus 
Sonkajanrannan pyhän Hannan 
kirkkoon juhlaliturg  iaan)
Ke 11.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
Pe 13.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
La 14.3. klo 17 monikielinen vigilia

Su 15.3. klo 17 monikielinen li-
turgia, Ristinkumartamisen sun-
nuntai
Ke 18.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
Pe 20.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
Ma 23.3. klo 17 yleinen sairaanvoi-
telu kirkkoslaaviksi
Ti 24.3. klo 17 vigilia
Ke 25.3. klo 17 liturgia, Jumalan-
synnyttäjän ilmestys
Pe 27.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
Ma 30.3. klo 17 yleinen sairaan-
voitelu
Ke 1.4. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
Pe 3.4. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia

La 4.4. klo 9 monikielinen liturgia 
(Lasaruksen lauantai); klo 17 vigi-
lia (virpovitsojen siunaus)
Su 5.4. klo 10 liturgia (palmusun-
nuntai)
Ma 6.4. klo 9 aamupalvelus, klo 17 
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Ti 7.4. klo 9 aamupalvelus, klo 17 
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Ke 8.4. klo 9 aamupalvelus, klo 17 
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
To 9.4. klo 9 aamupalvelus, klo 17 
suuren torstain liturgia
Pe 10.4. klo 9 suuren perjantain 
aamupalvelus (12 kärsimysevan-
keliumia); klo 14 suuren perjan-
tain ehtoopalvelus (Kristuksen 
ristiltä ottaminen); klo 18 suuren 
lauantain aamupalvelus (Kristuk-
sen hautauspalvelus)

La 11.4. klo 9 suuren lauantain 
liturgia; klo 23.30 pääsiäisyöpal-
velus
Su 12.4. klo 13 ehtoopalvelus
Ma 13.4. klo 10 liturgia (lasten 
pääsiäinen)
Ti 14.4. klo 10 liturgia (koululaisia)
Ke 15.4. klo 10 liturgia (koululai-
sia); klo 17 akatistos
To 16.4. klo 10 liturgia (koululai-
sia)
Pe 17.4. klo 10 liturgia (koululai-
sia)
La 18.4. klo 17 monikielinen vigilia
Su 19.4. klo 10 monikielinen litur-
gia (Tuomaan sunnuntai)
Ke 22.4. klo 17 ehtoopalvelus
To 23.4. klo 17 ehtoopalvelus (Ge-
orgios Voittajan päivä)
Pe 24.4. klo 18 ehtoopalvelus 

MAAILMAN PARAS SEURAKUNTA ILOMANTSIN JA JOENSUUN 
SEURAKUNTALAISILLE 
Ilomantsin ja Joensuun seurakun-
tien valtuustot hyväksyivät uuden 
seurakunnan perustamissopimuk-
sen 10.12.2019. Uusi seurakun-
ta aloittaa toimintansa 1.1.2021. 
nimellä Joensuun ortodoksinen 
seurakunta. Nykyisestä Ilomant-
sin seurakunnasta tulee kappe-
liseurakunta, jonka maantieteel-
linen alue kattaa koko Ilomantsin 
ortodoksisen seurakunnan alueen. 
Kappeliseurakunta tarkoittaa, että 
nykyisen seurakunnan hallinnolli-
set tehtävät siirtyvät uuden seura-
kunnan alle. Kappelineuvosto huo-
lehtii Ilomantsin alueen toiminnan 
suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Solmittu sopimus noudattaa kir-
kon päätöstä. Kirkko on päättänyt 
keskittyä seurakuntalaisten palve-
lemiseen ja hoitaa hallinnolliset 
tehtävät keskitetysti isommissa 
yksiköissä. Tätä ennen toteutetut 

seurakuntien liitokset on tehty  
vain siinä tapauksessa, että seu-
rakuntaa ei pärjää taloudellisesti 
tai silloin, kun kuntaliitokset vai-
kuttavat merkittävästi seurakun-
nan jäsenmäärään.

Joulukuussa allekirjoitettu so-
pimus ei ole syntynyt hetkessä. 
Paikallisella tasolla sopimuksen 
valmisteluun osallistuivat seu-
rakuntien luottamushenkilöt ja 
työntekijät. Ennen sopimuksen 
voimaantuloa seurakunnan työn-
tekijöiden ja seurakuntalaisten on 
mahdollista kokeilla erilaisia yh-
teistyömalleja seurakunnan toi-
minnassa. Käynnissä on prosessi, 
joka synnyttä seurakuntaan uuden 
tavan toimia, jotta muutos kantai-
si hedelmää, jota on tavoiteltu, eli 
hallinto vähenisi ja seurakuntatyö 
olisi toiminnan keskiössä.

Kehitysprosessin avainsanat 

ovat avoimuus, keskustelu ja osal-
listuminen. Sopimus on solmittu, 
jotta me voisimme yhdessä luoda 
maailman parhaan seurakunnan. 
Joulukuinen valtuuston päätös on 
lähtölaukaus tässä muutoksessa. 
Muutos on mahdollista aloittaa nyt 
ja se on tehtävä yhdessä. Tahdom-
me, että avoimuus, keskustelu ja 
osallistuminen tulevat olemaan 
avainsanat muutoksen toteutuk-
sessa.

Avoimuus tarkoittaa sitä, että 
seurakunnan päätökset tehdään 
avoimesti ja läpinäkyvästi. Kes-
kustelu tarkoittaa sitä, että seura-
kunnan toiminnasta ja työtavoista 
keskustelemme ensiksi ja sitten 
päätämme. Keskustelu merkitsee 
sitä, että jokainen kokee tulleensa 
kuuluksi. Osallistuminen ja osal-
listaminen merkitsevät sitä, että 
kaikilla on mahdollisuus tehdä 

oma osuutensa parhaan seura-
kunnan luomisessa.

Uutta seurakuntaa johdetaan 
synodaalisesti. Synodaalinen joh-
tamiskulttuuri tarkoittaa sitä, et-
tä työntekijät, luottamushenkilöt 
ja muut vapaaehtoiset kävelevät 
yhdessä muutoksen tietä. Uuden 
seurakunnan on oltava palveleva. 
Me palvelemme toisiamme kuten 
Kristus palveli maailmaa.

Nyt alkava muutos koskee meitä 
kaikkea. Tällä hetkellä pohdimme 
liittyvien seurakuntien työntekijöi-
den kanssa tulevaa toimintaa ja 
mm. sitä, miten seurakuntalaisten 
osallistaminen toteutetaan käy-
tännössä.

Tuomas Järvelin ja Ioannis 
Lampropoulos
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NUORISOTOIMISTO TIEDOTTAA
LASARUKSEN LAUANTAI

Perinteinen virpomavitsojen as-
kartelupäivä pidetään seurakun-
tasalissa lauantaina 4.4. klo 14 
alkaen, ja vitsat siunataan klo 
16. Tuothan omat pajut, koris-
teita löytyy talon puolesta. Va-
paaehtoinen materiaalimaksu.
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(SOOL:in päivät)
Ke 29.4. klo 17 ehtoopalvelus
La 2.5. klo 9 slaavinkielinen li-
turgia
Ke 6.5. klo 9 liturgia (pääsiäisen 
keskijuhla)
Pe 8.5. klo 20 kokoöinen jumalan-
palvelus
Ke 13.5. klo 17 ehtoopalvelus

Pe. 15.5. - su 17.5. Kirkkolaulu-
päivät Joensuussa (kts. tarkem-
mat jumalanpalvelustiedot tältä 
ajalta toisaalta tästä lehdestä)

Ke 20.5. klo 9 liturgia (pääsiäisen 
päätösjuhla); klo 17 vigilia
To 21.5. klo 9 liturgia, Herran tai-
vaaseenastuminen, helatorstai
Ke 27.5. klo 17 ehtoopalvelus
La 30.5. klo 17 monikielinen vigilia
Su 31.5. klo 10 monikielinen litur-
gia ja ehtoopalvelus (polvirukouk-
set), helluntai

PYHÄN RISTIN TSASOUNA
JOENSUUN ORTODOKSINEN 
HAUTAUSMAA

Nurmeksentie 1

Ma 20.4. klo 17 panihida
Ti 21.4. klo 9 liturgia ja litania, 
Tuomaan tiistai, vaijien pääsiäinen

POHJOINEN ALUE
PIELISEN-KARJALAN SUUNTA

LIEKSA
PROFEETTA ELIAN KIRKKO

Iljankatu 14

La 21.3. klo 17 vigilia
Su 22.3. klo 10 liturgia
Ke 25.3. klo 17 liturgia, Jumalan-
synnyttäjän ilmestys
Ke 1.4. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
La 4.4. klo 17 vigilia (virpovitsojen 
siunaus)
Su 5.4. klo 10 liturgia (palmusun-
nuntai)
Pe 10.4. klo 14 suuren perjantain 
ehtoopalvelus (Kristuksen ristil-
tä ottaminen); klo 18 suuren lau-
antain aamupalvelus (Kristuksen 
hautauspalvelus)

La 11.4. klo 9 suuren lauantain 
liturgia; klo 23.30 pääsiäisyöpal-
velus
Ke 15.4. klo 9 liturgia (koululaisia)
Ti 21.4. klo 9 liturgia (Tuomaan 
tiistai, vainajien pääsiäinen)
La 25.4. klo 17 vigilia
Su 26.4. klo 10 liturgia
Ti 28.4. klo 9 liturgia
Ti 5.5. klo 9 akatistos
Su 10.5. klo 10 liturgia (äitien-
päivä)
Ti 12.5. klo 9 liturgia
Ti 19.5. klo 9 liturgia
La 23.5. klo 17 vigilia
Su 24.5. klo 10 liturgia
Ti 26.5. klo 9 liturgia

VIEKIJÄRVI
PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA

Kannelkoskentie 3

Ke 11.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
La 4.4. klo 9 liturgia (virpovitsojen 
siunaus)
La 9.5. klo 9 pieni vedenpyhitys ja 
liturgia, pyhän Nikolaoksen päivä, 
temppelijuhla

ENO
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA

Tornitie 8

Su 3.5. klo 10 liturgia

KONTIOLAHTI
KRISTUKSEN 
TAIVAASEENASTUMISEN KIRKKO

Keskuskatu 53

Su 15.3. klo 10 liturgia, Ristinku-
martamisen sunnuntai
Pe 10.4. klo 14 suuren perjantain 
ehtoopalvelus (Kristuksen ristiltä 
ottaminen)
La 11.4. klo 23.30 pääsiäisyöpal-
velus
Su 19.4. klo 10 liturgia
Ke 20.5. klo 18 vigilia
To 21.5. klo 9 liturgia ja pieni ve-
denpyhitys, Kristuksen taivaaseen 
astuminen, helatorstai, temppe-
lijuhla

ITÄINEN ALUE
VAARA-KARJALAN SUUNTA

HOILOLA
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Tsiikontie 6a

Su 22.3. klo 10 liturgia
Pe 10.4. klo 10 suuren perjantain 
aamupalvelus (12 kärsimysevan-
keliumia)
La 11.4. klo 23.30 pääsiäisyöpal-
velus
Pe 8.5. klo 17 vigilia
La 9.5. klo 9 pieni vedenpyhitys ja 
liturgia, pyhän Nikolaoksen päivä, 
temppelijuhla

SONKAJANRANTA
PROFEETTA HANNAN KIRKKO

Kirkkotuvantie 3

La 7.3. klo 17 vigilia
Su 8.3. klo 10 liturgia ja akatistos, 
pyhän Johannes Sonkajanranta-
laisen muistopäivä
Pe 20.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
To 26.3. klo 17 suuren katumus-
kanonin torstai, Suuri katumuska-
noni kokonaisuudessaan
Su 29.3. klo 10 liturgia
To 9.4. klo 17 suuren torstain li-
turgia
Su 19.4. klo 10 liturgia
La 30.5. klo 17 suuri ehtoopalvelus
Su 31.5. klo 10 liturgia ja hellun-
tain ehtoopalvelus (polvirukouk-
set), helluntai

TUUPOVAARA
KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN 
IKONIN KAPPELI

Koulutie 4

Ke 11.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
Pe 10.4. klo 14 suuren perjantain 
ehtoopalvelus (Kristuksen ristiltä 
ottaminen)
Su 26.4. klo 10 liturgia
To 21.5. klo 9 liturgia (Kristuksen 
taivaaseenastuminen, helatorstai)
Su 24.5. klo 10 liturgia

ETELÄINEN ALUE
KESKI-KARJALAN SUUNTA

KITEE
PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN 
NEKTARIOS EGINALAISEN KIRKKO

Valamontie 4

Ke 18.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
La 4.4. klo 17 vigilia (virpovitsojen 
siunaus)
Su 5.4. klo 10 liturgia (palmusun-
nuntai)
Pe 10.4. klo 14 suuren perjantain 
ehtoopalvelus (Kristuksen ristiltä 
ottaminen)
La 11.4. klo 23.30 pääsiäisyöpal-
velus
To 23.4. klo 17 ehtoopalvelus
Su 3.5. klo 10 liturgia
To 14.5. klo 17 ehtoopalvelus
La 30.5. klo 17 vigilia
Su 31.5. klo 9.30 pieni vedenpyhi-
tys, liturgia ja ehtoopalvelus (hel-
luntai, temppelijuhla)

HONKAVAARA
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
TSASOUNA

Rekivaarantie 24

Su 15.3. klo 10 liturgia
Pe 27.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
To 9.4. klo 17 suuren torstain li-
turgia
Su 19.4. klo 10 liturgia

Muuta toimintaa

ILJAN NEULOJAT
Kaikille avoin hyväntekeväisyyskä-
sityökerho Iljan neulojat kokoontuu 
torstaisin Lieksan seurakuntatalos-
sa klo 12 -15. Tervetuloa mukaan 
innokkaaseen harrastusryhmään! 
Tarkempia tietoja saa kerhon yhte-
yshenkilöltä Silja Palviaiselta, 
p. 040 765 10 29

PÄÄSIÄISYÖN PALVELUKSET 
SEURAKUNNAN ALUEELLA
Joensuun Pyhän Nikolaoksen kirkossa ja seminaarin kirkossa, Kon-
tiolahden, Kiteen, Lieksan, Hoilolan ortodoksisissa kirkoissa sekä 
Sikrenvaaran leirikeskuksessa.

Kello 23.30 puoliyöpalvelus, 00.00. ristisaatto ja aamupalvelus, n. 
01.00 liturgia. Palveluksen jälkeen kirkkokahvit (seminaarilla vain 
opiskelijoille) 

”Lasten pääsiäinen” ma 13.3. kello 10 liturgia Pyhän Nikolaoksen 
kirkossa, ruoka ja pientä ohjelmaa.

Tervetuloa juhlimaan Vapahtajamme ylösnousemuksen juhlaa!
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JOENSUU

YLIOPPILAAT HUOMIO!
Seurakunta tarjoaa lakit ylioppilaaksi valmistuville jäsenilleen. Mikä-
li kuulut kohderyhmään, ota heti yhteyttä Pasiin nuorisotoimistoon, 
ja ilmoita seuraavat tiedot: nimesi ja osoitteesi, lakin koko (cm) se-
kä haluamasi lakin sisävuoren väri (sini-valkoinen tai puna-musta). 
Muista toimia ajoissa, sillä lakkien tilaaminen vie oman aikansa. Lakit 
luovutetaan juhlavin menoin noin viikkoa ennen lakkiaisia, ja ilmoit-
tautuneet saavat sitten aikanaan tarkempia lisätietoja.

INFOTILAISUUS 
KRISTINOPPILEIRILÄISILLE JA 
HEIDÄN VANHEMMILLEEN
Kristinoppileirin kutsukirjeessäkin mainittu infotilaisuus järjeste-
tään Joensuussa torstaina 7.5. klo 17.30 alkaen Pyhän Nikolaoksen 
kirkossa ja sen jälkeen seurakuntasalissa. Tule kuulemaan perus-
tietoja leireistä ja kysymään mikäli jokin on jäänyt askarruttamaan.

PALKITTU KONKARI
Hyi! Ulkohuussi! Metsässä pieni 
leiriläinen vieläpä tipahti puroon 
ja mielipide oli varmistunut: en 
enää ikinä mene Sikrenvaaraan 
leirille. Ensimmäinen leirikoke-
mus Sikrenvaarassa ei ollut Maiju 
Federleyn, 22 v. paras. Kuitenkin 
15-vuotiaana kristinoppileirin lä-
hestyessä Maiju päätti antaa leiri-
elämälle uuden mahdollisuuden, 
ja sitä hän ei kadu. 

- En ollut varma haluanko leiril-
le, mutta halusin uuden mekon ja 
kengät ja juhlat. Kaverini oli kiin-
nostunut liittymään kirkkoon ja tu-
tustumaan kirkolliseen elämään 
leirin muodossa, joten lähdin hä-
nen kanssaan.

Nyt Maiju laskee leireilleen-
sä putkeen kahdeksana kesänä. 
Hänet palkittiin Ortodoksisten 
nuorten liitto ry:n hopeisella an-
siomerkillä, joka myönnettiin toi-
mimisesta esimerkillisesti leirin-
ohjaajana, -johtajana ja kouluttaja-
na paitsi Joensuun myös Taipaleen 
ja Lappeenrannan seurakuntien ja 
ONL:n leireillä. Seurakunnassam-
me Maiju on nähty myös kirkko-
kuorossa ja hän on ollut monessa 
mukana. 

- Olen todella otettu ja yllättynyt 
valtakunnallisesta huomionosoi-
tuksesta. Olen kiitollinen siitä, että 
tekemäni työ on huomioitu, vaikka 
en sitä siksi teekään, Maiju toteaa 
nöyrästi.  

Maiju opiskelee Kuopiossa ter-
veyden- ja sairaanhoitajaksi. Hän 
toivoo, että saisi tulevaisuudessa-
kin tehdä töitä nuorten parissa. 
Ensi kesänä edessä on taas uusi 
harjoittelu. 

- En tiedä vielä pääsenkö ensi 
kesänä ollenkaan leirille. Oman 
alan hommiakin pitäisi tehdä, 
mutta on surullinen ajatus ettei 
olisi leiriä – onko kesä kesä ilman 
leiriä?

Uusien leirinohjaajien 
kouluttajana
Uusia leirinohjaajia koulutetaan 
joka vuosi Joensuun seurakun-
nassa. Maiju on ollut mukana kou-
luttamassa nuoria. 

- Leirityö on uuvuttavaa. Se on 
parasta, mutta rankinta työtä, jo-
ta olen tehnyt. On ollut kuitenkin 
helpottavaa huomata, että vaikka 
omassa työskentelyssä onkin aina 
kehitettävää, täydellinen ei tarvitse 
olla. Leirillä saa ja pitää olla oma 
itsensä. Leirillä täytyy muistaa pi-
tää huolta omasta jaksamisesta ja 
vanhempana ohjaajana myös nuo-
rempien jaksamisesta.
Maiju huomaa kuluneiden leirike-
sien myötä vähän vanhentuneensa. 

- Olen menettänyt iän myötä 
leiriläisten kohtaamisen kaveri-
tasolla. Toisaalta nuoret tulevat 
kertomaan turvalliselle aikuisel-

le helpommin huoliaan.
Sosiaali- ja terveysalan opintojen 
myötä Maijulla on tietoa siitä, kuin-
ka ohjata nuoria tarpeen vaatiessa 
eteenpäin hakemaan apua. 

- Viime kesä oli sanalla sanoen 
rankka ja sain kantaa paljon huolta 
nuorista. Siksikin minulle myön-
netty ansiomerkki tuntui niin hy-
vältä, kun olen sydämellä tätä työtä 
tehnyt.

Kuopiossa Maiju kaipaa Joen-
suusta seurakuntaa. 

- Täällä on oma kotiseurakunta, 
josta ei halua päästää irti. Täällä 
kirkossa on tuttuja kasvoja ja oma 
yhteisö. Kuopiossa tunnen toistai-

seksi vieläkin olevani uusi.
Keväällä Maiju toivoisi pääse-

vänsä käymään nuortenilloissa ja 
Sikre-viikonlopuissa. Kirkkolau-
lupäiville Joensuuhun hän yrittää 
ehtiä. Siellä kiinnostavat konsertit, 
erityisesti Suomen ortodoksisen 
kanttorikuoron konsertti. Eniten 
leirikonkari odottaa pääsiäistä – 
koulukiireistä huolimatta. 

Valeria Ratilainen

Maiju Federley palkittiin ONL ry:n hopeisella ansiomerkillä Joensuussa Nikolaos-juhlassa 6.12.2019. 
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 JOENSUU

PÄÄSKYN TERVEISIÄ

Piäsky-linduine lendelläh:
”Sygysyl on vilu, tuulou.

Taivai on harmai.
Vihmuu, puaksuh vihmuu!

Cipettäy!”

Nyt tammikuussa tuo sama vihmuminen ja cipettäminen vaan jatkuu 
ja jatkuu... Päiväkoti Pääskyn eskarit ovat saaneet nauttia mennee-
nä syksynä karjalan kielen opetuksesta kerran viikossa. Opetuksen 
on mahdollistanut Karjalan Kielen Seura ja opettajana on toiminut 
Elena Kurki.

Opetus on ollut toiminnallista ja siihen on kuulunut vahvasti kuvaa-
mataidon opetus ja karjalankieliset lorut ja leikit. Innostus on ollut 
tarttuvaa. Eskareiden lisäksi myös 2 - 6 -vuotiaat sekä henkilökunta 
ovat oppineet karjalankielisiä sanoja ja lauseita, joista osa on jäänyt 
päivittäiseen käyttöön esim. ”Tuolla on oravu!” Päiväkoti on täyttynyt 
värikkäistä ja taiteellisista, lasten maalaamista kuvista.

Opetuksen jatkuminen kevätkaudella on tällä hetkellä vielä epävar-
maa, mutta toivossa on hyvä elää ja joka tapauksessa kohta 

”Päivy paistau, cirittäy, 
muan da ilman lämmittäy!”

 

EKUMEENISEN RUKOUSVIIKON 
ILTAJUHLA KITEELLÄ
Tammikuun lopulla vie-
tettiin jälleen ekumee-
nista rukousviikkoa, jo- 
hon Joensuun ortodoksi-
nen seurakunta osallistui 
eri puolilla maakuntaa. 
Perjantaina 24.1. vietet-
tiin Kiteellä Pyhän Kol-
minaisuuden ja Pyhän 
Nektarioksen kirkossa 
rukousviikon iltajuhlaa. 
Sää tuntui suosivan il-
taa ja pikkupakkanen se-
kä edellisenä iltana tai-
vaalta satanut lumihuntu 
tuntuivat virkistävän kir-
konmäelle kivunnutta 
kansaa. Pimenevän il-
lan hämärtyessä entises-
tään, loimme ja toimme 
pimeyteen valoa kirkko-
laulun voimalla. Kirkossa 
lauloimme nunna Kseni-
an suomentaman sykäh-
dyttävän Kiitosakatistok-
sen, jonka veisaamiseen 
koko ekumeeninen kirk-
kokansa sai voimallisesti 
osallistua. Syvästi sielua 
puhutelleen Kiitosakatistoksen 
jälkeen kokoonnuttiin seurakun-
tasaliin herkulliselle korvapuus-
tikahville jonka aikana ja jälkeen 
virityttiin kuulemaan eri kirkko-
jen ja seurakuntien edustajien 
mietteitä rukousviikon varrelta. 

Illan antia
Tässä lyhyitä viitteitä siitä minkä-
laisia asioita illan aikana kuultiin. 
Kirkon staarosta Markku Ylönen 
aloitti puhekierroksen ja kertoi 
runsaslukuiselle, koko seura-
kuntasalin täyttäneelle yleisöl-
le ehkä jopa yllättäen, että Ki-
teen liepeillä on ollut kristillistä 
historiaa arkeologisten löytöjen 
perusteella lähes 1000 vuoden 
ajan ja ortodoksista historiaa ai-
nakin 1400-luvulta lähtien. Ylö-
nen muistutti, että Kristus on Va-
pahtajamme ja maailman valo, 
kreikaksi fos, ja ilman valoa ei ole 
elämää. Hän myös pohti vieraan-
varaisuuden, kreikaksi filoxenia, 
käsitettä. Kulkiessamme valoa 
kohti valkeuden lapsina, teemme 
tekoja, jotka ovat kauniita, hyviä 
ja otollisia niin lähimmäisille kuin 
Jumalalle. 

Näihin hyviin tekoihin voi lukea 
myös vieraanvaraisuuden. Lute-
rilaisen kirkon pastori Kirsi Huk-
ka kiinnitti huomiota siihen, että 
meidän pitäisi antaa toisillemme 
enemmän kiitosta ja kiinnittää 
huomiota siihen että olisimme 
entistä empaattisempia toisiam-
me kohtaan. Hän lainasi myös pu-
heessaan presidentti Sauli Niinis-
tön ajatuksia. Kaunis, yhdessä 
kanttori Leena Gröhn-Dimovin 
kanssa laulettu hengellinen laulu 

”Tulkoon tie sinua vastaan” si-
toi puheenvuorot harmonisesti 
yhteen. 

Raimo Ikonen Kiteen hellun-
taiseurakunnasta puhui Paava-
lin jännittävästä merimatkasta, 
jonka aikana Paavali ja n. 300 
muuta matkalaista pelastuivat 
Maltan saarelle. Maltalla ”heille 
osoitettiin ystävällisyyttä.” Ny-
kypäivänä tuntuu että ystävälli-
syys on monesta paikkaa kadon-
nut ja meidän pitäisi kunkin yrit-
tää parhaamme olla ystävällisiä 
toinen toisillemme. Rukousta ei 
myöskään saisi unohtaa, Ikonen 
muistutti. 

Veikko Olavi Huovinen Vapaa-
seurakunnasta koki että tällai-
set ekumeeniset illat ovat nimen-
omaan osoitus siitä ystävällisyy-
destä jota Paavali koki Maltalla ja 
mitä mekin saamme kokea ko-
koontuessamme yhteen. Kuppi-
kuntaisuutta ja itsekkyyttä tulisi 
välttää. Huovinen muistutti että 
meidän tulisi rukoilla yhdessä 
ja olla rakastavassa yhteydessä 
myös niiden kanssa jotka eivät 
välttämättä jaa kieltämme ja kult-
tuuriamme. 

Ekumeeninen ilta sujui lämpi-
mässä ystävällisyyden ilmapiiris-
sä ja kotiin lähdön hetkellä yksi 
jos toinenkin suu avautui yhtei-
seen kiitokseen johon meitä jo 
alun Kiitosakatistos osasi johda-
tella. Kiitos Kiteen eri seurakun-
talaiset ja kirkonväki!

Kanttori Aleksi Suikkanen

Staarosta Markku Ylösen puheenvuo-
ro Joensuun ortodoksisen seurakunnan 
isännöimässä ekumeenisen rukousvii-
kon iltajuhlassa Kiteellä.
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Elena Kurki opastaa lapsia 
karjalan kielen lähteille.

Kondit, eli metsän omenat, eli kontiot, eli mesikämmenet… olikos 
niitä muita nimiä?

Ei haukku haavaa tee, sillä tämä 
koira on iloisella juhlatuulella.

P
Ä

IV
Ä

K
O

T
I P

Ä
Ä

S
K

Y

P
Ä

IV
Ä

K
O

T
I P

Ä
Ä

S
K

Y

P
Ä

IV
Ä

K
O

T
I P

Ä
Ä

S
K

Y

AK0220_Liite_Neloset.indd   6 26/02/2020   13.29



SEURAKUNTALIITE      7

ESITTELYSSÄ ARMI JA EERO
- AVIOLIITOSTA JA TIISTAISEURASTA
Kiihtelysvaarassa asuvat Armi ja Eero Leppänen 
juhlivat tänä vuonna avioliittonsa 25. vuosipäivää. 
Hääpäivää on ehditty jo juhlia, sillä Armi ja Ee-
ro tekevät jokaisen kuun 22. päivästä erityisen. 

Sitähän on tapana ajatella, etteivät miehet tup-
paa muistamaan hääpäivää, mutta joka kuukau-
den 22. päivänä vietämme hääpäivää, sanoo Eero.

- Kai sitä on tarkoitus vähän murtaa sitä kulu-
nutta klisettä etteivätkö miehet ikinä muistaisi,  
Eero perustelee ja hymyilee. 

Tarkoituksena on muistaa toista jollakin pie-
nellä teolla, esimerkiksi kortilla tai sänkyyn kan-
netulla aamukahvilla.

Armi ja Eero menivät ”kihloihin” Valamon saa-
rella Znamenie-kappelin portailla. Vanhan Vala-
mon luostari on ollut pariskunnalle säännöllinen 
pyhiinvaelluskohde. Armin silmiin kihoavat kyy-
neleet, kun hän kertoo ensimmäisestä matkas-
taan vuonna 1989 Valamon saarelle. 

- Silloin tiesin, että tässä paikassa on jotain 
erityistä, Armi muistelee kaiholla laivan lipumista 
kohti luostarisaaren laituria. Eeron vastaava ”H-
hetki” tapahtui hieman arkisemmassa miljöössä. 
Kirkkoon liittämisen jälkeen juhlakahvit juotiin 
yhdessä isä Kalevi Kokkosen kanssa Joensuun 
Siihtalassa sijaitsevan huoltoaseman kahviossa. 
Joskus juhla voi löytyä arkisistakin paikoista. 
Silloinen kirkkoherra, isä Kalevi oli tukemassa 
Armia ja Eeroa ortodoksiseen kirkkoon liittymi-
sen tiellä. Ensin kirkkoon liitettiin Armi ja joitakin 
vuosia hänen jälkeensä Eero tuli sitten perässä.
    Armi ja Eero ovat olleet naimisissa molemmat 
aiemmin, mutta nelikymppisinä uuden avioliiton 
solmittuaan he aloittivat perhe-elämän puhtaal-
ta pöydältä Kiihtelysvaarassa. 

- Puhutaan uusioperheen haasteesta, Eero 
aloittaa. 

Perheenä  Armi ja Eero halusivat viettää lasten 

kanssa mahdollisimman paljon aikaa ja tehdä asi-
oita yhdessä. Molempien intressinä oli panostaa 
lastensa hoitoon ja lisäksi he rohkaistuivat vielä 
majoittamaan kotiinsa Suomeen tulleita vaihto-
oppilaita. Lastenkasvatuksen vuosina he saivat 
tehdä asioita myös kahdestaan. Lisäksi Armi ja 
Eero summaavat, että avioliitossa pitää kunnioit-
taa myös toisen vapautta - toisin sanoen suoda 
puolisolle mahdollisuus tehdä omia asioita. Kyse 
on kahdenvälisestä luottamuksesta.

Isä Kalevi Kok-
konen ehdotti Ar-
mille ja Eerolle, et-
tä he perustaisivat 
Kiihtelysvaaraan 
tiistaiseuran. Tiis-
taiseuran vetämi-
nen epäilytti ensin, 
mutta vuonna 2004 
toiminta sai isä Ka-
levin tukemana al-
kunsa. Tiistaiseu-
ra on kylän ensim-
mäinen, mutta sen 
toiminta on alus-
ta asti koettu hyvin 
mielekkääksi ja sen 
toiminta on kutsu-
nut mukaansa niin 
ortodokseja kuin 
myös luterilaisia. 
Tammikuun puo-
lessa välissä tiistai-
seura järjesti Joen-
suussa ekumeeni-
set kirkkokahvit 
ja myyjäiset, jois-
ta kertyneet varat 

uuttera tiistaiseuraväki kohdensi Kiihtelysvaaran 
palaneen pyhäkön jälleenrakentamisrahastoon.

Pastori Joonas Ratilainen

 JOENSUU

Armin ja Eeron häissä sulhanen ja morsian olivat pukeutuneet perinteisiin kansallispukuihin. Pitkä pyyherivistö todistaa suuren perheen arjesta ja 
vauhdista.

”Tee tämä sormusten otto taivaalliseksi siunaukseksi, ja Herran enkeli kulke-
koon heidän edellään kaikkina heidän elämänsä päivinä.” 
(Euhologion: Kihlausrukous.)
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KESÄTÖITÄ SEURAKUNNASSA
- KIRKON OPPAAKSI
Joensuun ortodoksinen seurakunta hakee oppaita Joensuun, Kon-
tiolahden, Kiteen ja Lieksan kirkkoihin sekä Honkavaaran ja Lieksan 
kirkkopuiston tsasouniin. Joensuun kirkon oppaita tarvitaan kaksi, 
toinen kesäkuun ajaksi ja toinen heinäkuun ajaksi. Muut kirkot ja 
tsasounat ovat auki heinäkuussa.

HAUTAUSMAALLE
Seurakunta tarjoaa kesätöitä myös Joensuun ortodoksisella hauta-
usmaalla 16 ja 18 vuotta täyttäneille nuorille kesäkuun ja heinäkuun 
ajaksi. Tiedusteluihin vastaa kirkkoherra Tuomas Järvelin 050 347 
5605 tai seurakuntasihteeri Tommi Kallinen, p. 0400 397 900. Va-
paamuotoiset hakemukset tulee toimittaa seurakuntaan 27.3. men-
nessä osoitteeseen Kirkkokatu 32 80100 Joensuu tai joensuu@ort.fi.

JOENSUU

MAAILMAN PARAS SEURAKUNTA!
- ILOMANTSIN JA JOENSUUN SEURAKUNTALAISILLE 
Ilomantsin ja Joensuun seurakun-
tien valtuustot hyväksyivät uuden 
seurakunnan perustamissopimuk-
sen 10.12.2019. Uusi seurakun-
ta aloittaa toimintansa 1.1.2021. 
nimellä Joensuun ortodoksinen 
seurakunta. Nykyisestä Ilomantsin 
seurakunnasta tulee kappeliseu-
rakunta, jonka maantieteellinen 
alue kattaa koko Ilomantsin or-
todoksisen seurakunnan alueen. 
Kappeliseurakunta tarkoittaa, että 
nykyisen seurakunnan hallinnolli-
set tehtävät siirtyvät uuden seura-
kunnan alle. Kappelineuvosto huo-
lehtii Ilomantsin alueen toiminnan 
suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Solmittu sopimus noudattaa kir-
kon päätöstä. Kirkko on päättänyt 
keskittyä seurakuntalaisten palve-
lemiseen ja hoitaa hallinnolliset 
tehtävät keskitetysti isommissa 
yksiköissä. Tätä ennen toteutetut 

seurakuntien liitokset on tehty vain 
siinä tapauksessa, että seurakun-
taa ei pärjää taloudellisesti tai sil-
loin, kun kuntaliitokset vaikuttavat 
merkittävästi seurakunnan jäsen-
määrään.

Joulukuussa allekirjoitettu so-
pimus ei ole syntynyt hetkessä. 
Paikallisella tasolla sopimuksen 
valmisteluun osallistuivat seu-
rakuntien luottamushenkilöt ja 
työntekijät. Ennen sopimuksen 
voimaantuloa seurakunnan työn-
tekijöiden ja seurakuntalaisten on 
mahdollista kokeilla erilaisia yh-
teistyömalleja seurakunnan toi-
minnassa. Käynnissä on prosessi, 
joka synnyttä seurakuntaan uuden 
tavan toimia, jotta muutos kantai-
si hedelmää, jota on tavoiteltu, eli 
hallinto vähenisi ja seurakuntatyö 
olisi toiminnan keskiössä.

Kehitysprosessin avainsanat 

ovat avoimuus, keskustelu ja osal-
listuminen. Sopimus on solmittu, 
jotta me voisimme yhdessä luo-
da maailman parhaan seurakun-
nan. Joulukuinen valtuuston pää-
tös on lähtölaukaus tässä muu-
toksessa. Muutos on mahdollista 
aloittaa nyt ja se on tehtävä yh-
dessä. Tahdomme, että avoimuus, 
keskustelu ja osallistuminen tule-
vat olemaan avainsanat muutok-
sen toteutuksessa.

Avoimuus tarkoittaa sitä, että 
seurakunnan päätökset tehdään 
avoimesti ja läpinäkyvästi. Kes-
kustelu tarkoittaa sitä, että seu-
rakunnan toiminnasta ja työtavois-
ta keskustelemme ensiksi ja sitten 
päätämme. Keskustelu merkitsee 
sitä, että jokainen kokee tulleensa 
kuuluksi. Osallistuminen ja osal-
listaminen merkitsevät sitä, että 
kaikilla on mahdollisuus tehdä 

oma osuutensa parhaan seura-
kunnan luomisessa.

Uutta seurakuntaa johdetaan 
synodaalisesti. Synodaalinen joh-
tamiskulttuuri tarkoittaa sitä, et-
tä työntekijät, luottamushenkilöt 
ja muut vapaaehtoiset kävelevät 
yhdessä muutoksen tietä.  Uuden 
seurakunnan on oltava palveleva. 
Me palvelemme toisiamme kuten 
Kristus palveli maailmaa.

Nyt alkava muutos koskee meitä 
kaikkea. Tällä hetkellä pohdimme 
liittyvien seurakuntien työntekijöi-
den kanssa tulevaa toimintaa ja 
mm. sitä, miten seurakuntalaisten 
osallistaminen toteutetaan käy-
tännössä.

Tuomas Järvelin ja Ioannis 
Lampropoulos

KEHITYSVAMMAISTEN KERHON 
AIKATAULUSSA MUUTOS
Viime Aamun Koiton numeron Kehitysvammaisten kerhon yksi päi-
vämäärä muuttuu. Kerho siirtyy lauantailta 18.4. sunnuntaille 19.4. 
Muut päivämäärät pysyvät ennallaan. Lisätietoja saa Eevalta!

DIAKONIATYÖ TIEDOTTAA
DIAKONIARUOKAILUT
Diakoniaruokailut Joensuun ortodoksisella seurakuntasalilla pe. 
27.3., 24.4. sekä 29.5. klo 11–13. Ateriamaksu 1€.

PKO:n ruoka-apukassit
PKO:n ruoka-apukassien jako 13.3., 17.4. sekä 15.5. Järjestysnu-

meroiden jakaminen alkaa klo 8.30 seurakuntasalilla. Kassien jako 
klo 9 seurakuntakeskuksen Sairaalakadun puoleinen pääty.

Kirkkolaulupäivien järjestäjät kokoontuivat tammikuun lopulla sopimaan 
käytännön järjestelyistä seurakunnan kokoustiloihin. Kuvassa kahvikuppo-
sen äärellä keskittyneesti pohdiskelemassa kanttorit Riikka Patrikainen, 
Maria Takala-Roszczenko ja Aleksi Suikkanen.
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JOENSUU / NURMES

NURMES
Virasto: Salmenkatu 5, 75500 Nurmes
p. 040 060 8601
Sähköposti: nurmes@ort.fi
Avoinna: keskiviikkoisin 10.30 -14
Kirkkoherra: hallinnolliset tehtävät hoitaa Paavo Ratilainen, paavo.ratilainen@ort.fi 
p. 050 566 1700
Pappi: Simo Haavisto, nurmes@ort.fi, p. 040 060 8601
Kanttori Tiina Sormunen, tiina.sormunen@ort.fi, p. 045 678 9423

Virkatodistustilaukset: Ortodoksisen kirkon keskusrekisteri, p. 040 358 3625 tai keskusrekisteri@ort.fi
Muutokset ja lisäykset todennäköisiä ja niistä ilmoitetaan torstain paikallislehdissä sekä seurakunnan 
Facebook- ja verkkosivuilla.

Jumalanpalvelukset

NURMES
PYHIEN APOSTOLIEN PIETARIN JA 
PAAVALIN KIRKKO

Kirkkokatu 31

Ke 11.3. klo 9 aamupalvelus
Ke 11.3. klo 17 ennen pyhitettyjen-
lahjain liturgia 
Ke 11.3. klo 18 kuoroharjoitus
To 12.3.  klo 9 aamupalvelus
To 12.3.   klo 15 kirjakerho seura-
kuntasalilla
To 12.3.  klo 17 ehtoopalvelus
Ke 18.3. klo 9 aamupalvelus
Ke 18.3. klo 17 ennen pyhitettyjen-
lahjain liturgia
Ke 18.3. klo 18 kuoroharjoitus
Ke 18.3. klo 18 Kristityt yhdessä 
evl seurakuntakeskus, Ikolantie 3
To 19.3.  klo 9 aamupalvelus
To 19.3.  klo 17 ehtoopalvelus
La 21.3.  ikoninmaalauskurssi 
seurakuntasalilla
Su 22.3. ikoninmaalauskurssi 

seurakuntasalilla
Ke 25.3. klo 9 aamupalvelus
Ke 25.3. Minskin Pyhän Elisabetin 
luostarin pääsiäismyyjäiset
Ke 25.3. klo 13.30 hartaus- ja lau-
luhetki Kyrölän palvelukeskuk-
sessa
Ke 25.3. klo 17 ehtoopalvelus ja li-
turgia ja iltateet Ilosanoman juhla
To 26.3.  klo 17 katumuskanoni
La 28.3.  klo 17 ehtoopalvelus ja 
akatistos Jumalansynnyttäjälle
Su 29.3. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia
Su 29.3. klo 15 seurakunnanneu-
voston kokous seurakuntasalilla
Ke 1.4. klo 9 aamupalvelus
Ke 1.4. klo 17 ennen pyhitettyjen-
lahjain liturgia
Ke 1.4. klo 18 kirkkokuoron har-
joitus
To 2.4. klo 9 aamupalvelus
To 2.4. klo 10 tiedotustoimikun-
nan kokous
To 2.4. klo 17 ehtoopalvelus

La 4.4. klo 17 ehtoopalvelus, vir-
pomavitsojen siunaus
Su 5.4. klo 9 aamupalvelus ja litur-
gia, palmusunnuntai
Ma 6.4. klo 9 aamupalvelus
Ti 7.4. klo 9 aamupalvelus
Ke 8.4. klo 9 aamupalvelus
Ke 8.4. klo 17 yleinen sairaanvoi-
telu
Ke 8.4. klo 18 kirkkokuoron har-
joitus
To 9.4. klo 9 aamupalvelus
To 9.4. klo 17 liturgia, ehtoollisen 
asettaminen, iltatee
Pe 10.4. klo 15 suuren perjantain 
ehtoopalvelus, ristiltä ottaminen
Pe 10.4. klo 16 hautauspalvelus
La 11.4. klo 23.30 pääsiäisyön pal-
velukset
Ke 15.4. klo 9.30 koululaisliturgia, 
lounas seurakuntasalilla
La 18.4. ikoninmaalauskurssi seu-
rakuntasalilla
Su 19.4. ikoninmaalauskurssi 
seurakuntasalilla

Ti 21.4. klo 17 kirjakerho seura-
kuntasalilla
Ke 22.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 22.4. klo 17.45 kirkkokuoron 
harjoitus
La 25.4. klo 9 liturgia
Ke 29.4. klo 9 aamupalvelus
Ke 29.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 29.4. klo 17.45 kirkkokuoron 
harjoitus
Ke 6.5. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia
Ke 6.5. klo 13.30 hartaushetki Ky-
rölän palvelukeskuksessa
Ke 6.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 6.5. klo 17.45 kirkkokuoron 
harjoitus
To 7.5. klo 9 aamupalvelus
To 7.5. klo 17 ehtoopalvelus
La 9.5.  klo 17 ehtoopalvelus
Su 10.5. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia, äitienpäivä
Ke 13.5. klo 9 aamupalvelus 
Ke 13.5. klo 18 Kristityt yhdessä 
ortodoksisella seurakuntasalilla, 

VAPAAEHTOISIA
TARVITAAN 
KIRKKOLAULUPÄIVILLE!
Joensuussa järjestetään Ortodoksiset kirkk-
laulupäivät "Koko maa laulaa kiitostasi15.17.5.
Perjantain tulokahveille sekä lauantain ”lau-
lukahvilaan” kaivataan vapaaehtoisia. Vapaa-
ehtoistehtäviä on jo ennakkoon; to 14.5. lei-
vontaa ja muita valmisteluja. 
Ota yhteyttä diakoniatyöntekijä Eeva Timo-
seen, puh 050 539 4932 tai sähköpostilla eeva.
timonen@ort.fi-

Kirkkolaulupäivien laulukahvilaan etsitään vapaaehtoisia apuvoimia.
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NURMES

Muuta toimintaa

NURMEKSEN ORTODOKSINEN 
KIRKKOKUORO
Kirkkokuoro harjoittelee säännöl-
lisesti viikoittain Nurmeksessa. 
Lisäksi harjoituksia pidetään sekä 
Nurmeksessa että Juuassa erik-
seen sovittuna ajankohtana. Jos olet 
kiinnostunut kirkkolaulusta ja olet 
valmis sitoutumaan harjoitusten li-
säksi myös jumalanpalveluksiin, ota 
yhteyttä: tiina.sormunen@ort.fi tai 
p. 045 6789 423.
Kuoron konserteista ja toiminnas-
ta tiedotetaan paikallislehdessä, 
seurakunnan Facebook- ja verk-
kosivuilla.

VALTIMON ORTODOKSINEN 
NAISKUORO
Naiskuoro kokoontuu kahden viikon 
välein erikseen sovittuna ajankohta-
na. Kuoron toiminnasta ilmoitetaan 
seurakunnan Facebook- ja verk-
kosivuilla.

JUUAN TIISTAISEURA
Tiistaiseura kokoontuu kahden vii-
kon välein. Kokoontumisista ilmoi-
tetaan paikallislehdessä, seurakun-
nan Facebook- ja verkkosivuilla.

JUUAN KÄSITYÖPIIRI
Käsityöpiiri kokoontuu keskiviikkoi-
sin klo 16 Juuan srk-salilla. Lisä-
tietoja p. 040 758 6610 /Lea

VUOKON TIISTAISEURA
Tiistaiseura kokoontuu kerran kuu-
kaudessa. Kokoontumisista ilmoite-
taan paikallislehdessä sekä seura-
kunnan Facebook- ja verkkosivuilla.

YLÄ-VALTIMON TIISTAISEURA
Tiistaiseura kokoontuu kerran kuu-
kaudessa. Kokoontumisista ilmoite-
taan paikallislehdessä sekä seura-
kunnan Facebook- ja verkkosivuilla.

KIRJAKERHO
Kirjakerho kokoontuu kuukausittain 
Nurmeksen ortodoksisella seura-
kuntasalilla. Tapaamisista ilmoi-
tetaan seurakunnan Facebook- ja 
verkkosivuilla.

KUOROJEN JOULUKONSERTTI
Nurmeksen ortodoksinen kirkkokuoro ja Valtimon ortodoksinen naiskuoro konsertoivat 4.1. pyhien aposto-
lien Pietarin ja Paavalin kirkossa Nurmeksessa, nyt ensimmäistä kertaa kanttori Tiina Sormusen johdolla. 
Tunnelma konsertin aikana ja sen jälkeen oli lämmin, kiitoksia ja kannustusta suorastaan sateli niin laula-
jille kuin kuoronjohtajallekin. Konsertin väliajalla isä Sulo Naakka puhui kirkkovuoden kulusta ja suurten 
juhlien merkityksestä. Tilaisuuden lopuksi kirkkoherran tehtävistä vuodenvaihteessa pois jäänyt isä Elias 
Huurinainen piti läksiäispuheen.

Tässä taidetaan laulaa korkealta ja kovaa!
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Salmenkatu 5
Ke 13.5. klo 17 ehtoopalvelus
To 14.5. klo 9 aamupalvelus
Pe 15.5. – su 17.5. kirkkolaulupäi-
vät Joensuussa, ei palveluksia

PYHIEN SERGEIN JA HERMANIN 
VALAMOLAISTEN TSASOUNA, BOMBA

Suojärvenkatu 1
Su 12.4. klo 14 ehtoopalvelus

JUUKA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
TSASOUNA

Laurilantie 9

Ma 9.3. klo 16 käsityöpiiri srk-
salilla
Ti 10.3. klo 12 Juuan tiistaiseura
Ti 10.3. klo 17 kiinteistölautakun-
nan kokous srk-salilla
La 14.3.klo 17 vigilia
Su 15.3. klo 10 liturgia
Ma 16.3. klo 16 käsityöpiiri srk-
salilla
Pe 20.3. klo 17 EPL
Pe 20.3. klo 18 Kriparinuorten ilta
Ma 23.3. klo 16 käsityöpiiri srk-
salilla
Ti 24.3. klo 12 Juuan tiistaiseura
Ma 30.3. klo 16 käsityöpiiri srk-
salilla
Ti 31.3. klo 12 Juuan tiistaiseura, 
virpomavitsatalkoot
Pe 3.4.  klo 17 ennen pyhitettyjen-
lahjain liturgia, kriparilaisten ilta
La 4.4. klo 17 vigilia, virpomavitso-
jen siunaus
Su 5.4. klo 10 liturgia, palmusun-
nuntai
Ma 6.4. klo 16 käsityöpiiri srk-
salilla
Ti 7.4. klo 17 ennen pyhitettyjen-
lahjain liturgia
Pe 10.4. klo 9 suuren perjantain 
aamupalvelus, 12 kärsimysevan-
keliumia 
Ma 13.4. klo 9 aamupalvelus ja  
liturgia, lasten pääsiäinen
La 18.4. klo 17 ehtoopalvelus
Su 19.4. klo 9 aamupalvelus ja  
liturgia
Ma 20.4. klo 16 käsityöpiiri srk-
salilla
Ma 27.4.klo 16 käsityöpiiri srk-
salilla
Ma 4.5. klo 16 käsityöpiiri srk-
salilla
Ma 11.5. klo 16 käsityöpiiri srk-
salilla
Ma 18.5. klo 16 käsityöpiiri srk-
salilla

 Perheuutisia

IANKAIKKINEN MUISTO
Maria Memonen, Valtimo
Paavo (Pauli) Levy, Valtimo
Maija Simanainen, Juuka

KASTETUT
Iitu Matilda Levy, Nurmes
Tim Martin Johannes Turu-
nen, Valtimo

VALTIMO
PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO

Lokkiharjuntie 42

Pe 13.3. klo 17 yleinen panihida 
ja EPL
Pe 13.3. klo 18 naiskuoron har-
joitus
La 21.3. klo 17 vigilia
Su 22.3. klo 10 liturgia
Pe 27.3. klo 17 EPL
Pe 27.3. klo 18 naiskuoron har-
joitus
La 4.4. klo 9 aamupalvelus ja litur-
gia, virpomavitsojen siunaus 
Ma 6.4. klo 17  EPL
La 11.4. klo 14 Suuren lauantain 
ehtoopalvelus ja liturgia
Ke 22.4. klo 9 vainajien pääsiäi-
nen: yleinen panihida
La 2.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 3.5. klo 9 aamupalvelus ja  
liturgia
Pe 8.5. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 8.5. klo 17.30 naiskuoron har-
joitus

RAUTAVAARA
Ev.lut. seurakuntasali, 
Tulimäentie 11

Su 26.4. klo 10 liturgia
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NURMES

MARJATTA JA MATTI
KONTKANEN
- VUOSIKYMMENET YHDESSÄ

Valtimolaiset Marjatta ja Matti 
Kontkanen ovat paitsi aktiivisia 
seurakuntalaisia myös aktiivisia 
valtimolaisia. Molemmat ovat teh-
neet työuransa opettajina: Matti 
metsäkonekoululla, Marjatta luo-
kanopettajana. Eläkkeelle jäämi-
sen jälkeen Matti on valmistanut 
puutöitä toiminimen kautta, Mar-
jatta puolestaan on toiminut mm. 
vapaaehtoistyössä. Elämää on ryt-
mittänyt lasten ja lastenlasten elä-
mä, mutta myös huoli omasta ja 
puolison terveydestä.

Kontkaset tapasivat alkukesästä 
v. 1966 ja elokuussa jo kihlaudut-
tiin. Vuonna -69 syntyi esikoinen 
Maarit, -72 Marko sekä myöhem-
min iltatähdet Tanja v. -81 ja Tanu 
v. -83. Kunkin lapsen syntymä on 
ollut elämän tähtihetkiä.

- Meillä pojat on olleet suun-
niteltuja ja varkain tulleet tyttöjä, 
Matti virnistelee. 

Pariskunnasta Marjatta on im-
pulsiivisempi ja puheliaampi, Matti 
taas harkitsevampi. Selvää on, että 
huumori yhdistää pariskuntaa. 

- Tanjasta taisi tulla isin tyttö sik-
si, että se oli ainoa synnytys, johon 
Matti oli tulossa ja melkein ehti! 

- Ei olisi pitänyt pysähtyä ruokai-
lemaan! Matti muistelee nopeasti 
edennyttä synnytystä. 

Perheen lapset on kastettu or-
todokseiksi isän mukaan. Ortodok-
sisuus on kuitenkin aina vetänyt 
puoleensa alkujaan luterilaista 
Marjattaa. Ensimmäisen kerran 
kirkkoon liittämisestä keskus-
teltiin vihkimisen alla, mutta vi-
rallinen muutos tapahtui v. 1975. 
Sen jälkeen Marjatta on toiminut 
uskonnonopettajana sekä tuonut 
perheeseen ortodoksitapoja, joista 
uskonnonopetuksesta paitsi jäänyt 
Matti ei ole tiennyt. 

Matti muistelee luterilaisen äi-
din ja ortodoksi-isän antamaa kas-
vatusta ekumeenisena; jo Matin 
isän lapsuudenkodissa sielunhoi-
totyössä kävivät usein yhtä matkaa 

rovasti Fiilin ja luterilainen pappi. 
Pariskunnan vuonna 1981 val-

mistuneen kauniin, persoonalli-
sen kodin ikkunasta aukeaa upea 
maisema Haapajärvelle. Koti on 
rakas paikka, ovathan Matti ja 
Marjatta sen alusta loppuun itse 
rakentaneet. 

- Marjatta merkkasi puut ja mi-
nä toimin päällysmiehenä, Matti 
muistelee rakennusurakan alku-
taivalta. Kodin sisustus on paljolti 
Matin käsityötä. Suuri keittiönpöytä 
on elänyt perheen vaiheita. 

- Tuossa on Tanjan kaiverrus ja 
tuolla pieniä hampaanjälkiä, esit-
telee Marjatta. 

Pöytä on ollut kertaalleen myyn-
nissä ja kaupatkin tuli melkein teh-
tyä.

- Mutta eihän me siitä raskittu 
luopua, Matti toteaa. 

- Näin joulupaastoaikaan voi to-
deta, että se luopuminen on vai-
keinta, Marjatta pohtii.

Iän ja sairauksien myötä on sil-
ti monesta jouduttu luopumaan, 
itkunkin kanssa. Eläinrakkaassa 
perheessä viimeisimmän lem-
mikin, Repe-koiran poismeno oli 
Matille suuri suru. Hautajaiset 
pidettiin lastenlasten kanssa ta-
kapihalla. 

Liikunnalliselle Marjatalle hiih-
dosta luopuminen on ollut vaike-
aa, mutta erityisesti työstä sairau-
den vuoksi eläkkeelle jääminen jo 
49-vuotiaana oli yllätys. 

- Vielä  vuosien jälkeen huoma-
sin kuuntelevani järven yli kantau-
tuvaa koulun kellon soittoa ja elä-
väni sen rytmissä, Marjatta muis-
telee. 

Tässä elämäntilanteessa huo-
lena on ison talon hoitaminen ja 
toisaalta myös siitä luopuminen. 
Toistaiseksi on pärjätty, osin myös 
naapurien avulla. 

- Päivä kerrallaan mennään, ei 
kannata surra eikä mietiskellä lii-
koja, Matti kiteyttää.

 Tiina Sormunen

KASTELITURGIA
Teofaniana Valtimolla toimitettiin suuri vedenpyhitys ja kaste-
liturgia, jossa pyhän kasteen ja mirhallavoitelun sakramentin 
kautta seurakunta sai uudeksi jäsenekseen Tim Martin Jo-
hannes Turusen.

Valtimolaiset Marjatta ja Matti Kontkanen ovat paitsi aktiivisia seura-
kuntalaisia myös aktiivisia valtimolaisia. Molemmat ovat tehneet 
työuransa opettajina.
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Kodin sisustuksessa näkyy Matin ammatti; ikonikehys ja pahkapöytä 
ovat molemmat isännän tekemiä.
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Kasteliturgiassa seurakunta sai uuden jäsenen.
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LIISA JA MAURI MAHLAVUORI
- PÄÄLLIMMÄISENÄ KIITOLLISUUS

Liisa ja Mauri Mahlavuoren avioliitto on kestänyt 
pian viisikymmentä vuotta, ja miksipä ei olisi 
kestänyt. Tunnelma kotona on lämmin, keski-
näisen arvostuksen aistii selvästi.

- Tapasimme kesällä -71 ystävättäreni kaut-
ta, Liisa aloittaa. 

- Menimme Puroniemeen ONL:n leirikes-
kukseen juhannuksen viettoon Maurin kyydissä 
ja niin vain kävi, että vaikka menomatkalla is-
tuin takapenkillä, niin tulomatkalla jo Maurin 
vieressä edessä.

- Vuoden kuluttua oli häät, Mauri jatkaa. Niitä 
piti tosin lykätä, sillä jouduimme auto-onnet-
tomuuteen, jossa Liisa loukkaantui vakavasti.

- Kun kuulutus avioliittoon luettiin luterilai-
sessa kirkossa, jonka jäsen vielä silloin olin, 
makasin keskussairaalassa teho-osastolla, ja 
Mauri oli minun ja omien vanhempiensa kans-
sa kirkossa.

Häät kuitenkin vielä samana kesänä vietet-
tiin. Mauri oli keväällä kanttoriksi valmistuttu-
aan tullut valituksi Nurmeksen ortodoksiseen 
seurakuntaan, ja nuoripari asettui Nurmeksen 
vanhaan kanttorilaan Salmenkadulle. Liisa  val-
mistui sairaanhoito-oppilaitoksesta jouluksi.

Esikoinen Tero syntyi seuraavana vuonna, 
Sanna -76 Varkaudessa, jossa Mahlavuoret kuu-
den vuoden ajan asuivat. Nurmekseen paluun 
jälkeen syntyi Niko -82.

- Meihin iski silloin talonrakennusvimma ei-
kä siinä muu auttanut kuin rakentaa se talo, 
Liisa naurahtaa.

Vaikka arjessa oli hankalien työaikojen takia 
haasteita, sanoo Liisa, että elämä on järjeste-
lykysymys. Kiireisimpään aikaan asiat vain piti 
pitää järjestyksessä ja tietää, mitä milloinkin 
oli tehtävä. 

- Kaikki muuttui helpommaksi, kun muutim-
me uuteen taloomme tähän Maurin vanhem-
pien naapuriin. Isovanhemmat auttoivat lasten 
kanssa niin, että siitä ei enää ollut huolta eikä 
mitään erityisiä järjestelyjä tarvittu.

- Meillä ei ole koskaan ollut tapana hoitaa 
asioita riidan, vaan sovinnollisuuden kautta.

- Minä olen aina sanonut viimeisen sanan: 
”Kyllä, rakkaani.” Mauri naureskelee.

Musiikki oli Maurilla myös harrastuksena, ja 
hän johti mm. Juuan mieskuoroa. Bomban kesä-
teatterissa hän aloitti näyttelijänä suurten produk-
tioiden aikoihin -83 ja hän toimii Suojärven pitäjä-
seurassa nyt puheenjohtajakautensa jälkeenkin.

- Minä en vuorotyön ja lasten takia voinut ottaa 
juuri mitään harrastuksia kodin ulkopuolelta, 
Liisa muistelee. Posliininmaalausta sentään 
harrastin ja kotona tein käsitöitä. Niistä tulikin 
minulle suorastaan intohimo.

Liisan taitavien käsien tulokset näkyvät Mah-
lavuorten kodissa ja kauniit esineet puhuvat 
omaa kieltään. Viimeisten  vuosien aikana Lii-
sa on päässyt kutomaan, monien mattojen ja 
liinojen jälkeen valmistuvat pian päälliset ran-
tasaunan penkeille. Liisa myös vetää seurakun-
nan naistenpiiriä, ja toimii sydänyhdistyksessä 
vapaaehtoistyössä.

Lastenlapset ovat usein isovanhempiensa luo-
na, kesäisin viikkokausia siksikin, että vanhem-
mat näin saavat omaa aikaa. Matkustelu asun-
toautolla on Liisan ja Maurin yhteinen harrastus 
ja aina, kun mahdollista, he osallistuvat myös 
vuosittaiseen matkaan pyhittäjä Trifon Petsamo-
laisen jäljille Sevettijärvelle. Lappi on Mahlavuo-

rille muutenkin tärkeä, ja sinne ja muuallekin 
Suomeen heidän matkansa usein suuntautuu.

Helena Mehtonen

Maurikin ennätti pistäytyä naistenpiirin järjestämässä puuropäivässä seurakuntatalolla.

Liisan taitavien käsien tuloksia näkyy kaikkialla Mahlavuorten kodissa. Posliininmaalaus on yksi 
rakkaista harrastuksista ja liina on tietenkin hänen tekemänsä.
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EEVA JA SULO NAAKKA
- KAHDEN MERKKIPÄIVÄN VUOSI

Isä Sulo täyttää 70 vuotta ja on ol-
lut naimisissa Eevansa kanssa 45 
vuotta.

- Se on se rakkaus, vastaa ro-
vasti Sulo Naakka klassiseen ky-
symykseen pitkän avioliiton sa-
laisuudesta. 

- Olemme vanhan ajan ihmisiä 
ja meillä on vanhemmilta saatu 
vakava suhtautuminen avioliittoon, 
puoliso Eeva Naakka jatkaa. 

- Nykyaikana ei useinkaan näh-
dä vaivaa suhteen puolesta vaan 
luovutetaan liian helpolla. Olem-
me jo tarpeeksi vanhoja sietämään 
myös toistemme epätäydellisyyk-
siä, he kertovat.

Huhtikuussa 70 vuotta täyttävä 
isä Sulo syntyi evakkoperheeseen 
Juuassa. Isä oli Suojärven Hau-
tavaarasta, äiti juukalainen. Sulo 
varttui viisilapsisen maanviljeli-
jäperheen vanhimpana lapsena. 
Lapsuuden kotikielenä oli karjala. 
Ukki kuljetti häntä mukana orto-
doksisissa palveluksissa, ja Sulo 
muistelee jo lapsena leikkineen-
sä pappia. Tsasounan valmistut-
tua Sulo muistaakin laulaneensa 
isänsä kanssa pyhäkön parvella. 
Tsasouna oli silloin täpötäynnä 
ihmisiä.

Armeijan jälkeen Sulo lähti opis-
kelemaan suomen kieltä ja kirjal-
lisuutta Jyväskylään. Siellä hän ta-
pasi tulevan vaimonsa Eevan, joka 
oli opiskellut samassa paikassa 
psykologiaa, erityiskasvatusoppia 
ja yhteiskuntatieteitä jo pari vuotta 
ennen Suloon tutustumista. Eevan 
vanhemmat ovat myös evakkoja, 
kotoisin Pikkupaasi-nimiseltä saa-
relta Suomenlahdella. 

Naimisiin Eeva ja Sulo meni-
vät Karhulassa luterilaisen kaa-
van mukaan uudenvuodenpäivänä 
1975. Toisen kerran heidät vihittiin 
vuoden 1990 toukokuussa ortodok-
sisin menoin Juuan tsasounassa. 
Perhe muutti Juukaan 1976, mu-
kana oli myös tytär Johanna. Siellä 
he aloittivat työuransa, Eeva psy-
kologina ja Sulo opettajana. Myö-
hemmin syntyivät vielä pojat Pek-

ka ja Eero, joista Eero ehti toimia 
ponomarina yli kymmenen vuotta 
ennen opiskeluaikojaan. 

Eeva liittyi ortodoksiseen kirk-
koon 1984. Lapset oli aikanaan 
kastettu ortodokseiksi. Lapsen-
lapsia on tällä hetkellä viisi, ja isä 
Sulo on kastanut heidät kaikki. 
Naakkojen tytär on kiertävä us-
konnonopettaja Espoossa, myös 
pojat ovat valinneet elämäntyök-
seen opettajan uran.

Äidinkielen lisäksi Sulo opet-
ti myös ortodoksista uskontoa 
1980-luvun loppupuolelta alkaen 
peruskoulussa ja lukiossa. Uskon-
nonopetuksessa hän muistaa sil-
loin olleen yhteensä 40-50 oppi-
lasta. Eläkkeelle opettajan virasta 
Sulo jäi vuoden 2010 elokuussa.

Sulo ehti olla mukana kirkko-
kuorossa kymmenen vuotta, kun 
isä Martti Honkaselkä pyysi häntä 
lukijaksi, joksi hänet vihittiin 1990. 
Diakoniksi hänet vihittiin parin 
vuoden päästä ja 20.10.1996 pa-

piksi niin sanotusti harrastuksen 
pohjalta. Siihen aikaan sai tähän 
pätevyyden tenttimällä oman työn 
ohessa, ja vihkimiset tapahtuivat 
hiippakunnan piispan harkinnan 
mukaan. 

Seurakuntalaiset ottivat hänet 
hyvin vastaan, vaikka hän onkin 
hoitanut papin tehtäviä omien sa-
nojensa mukaan ”harrastelijapoh-
jalta”. Eeva mainitsee sanoneen-
sakin muutamille epäilijöille: 

- Ei hän ainakaan mikään lei-
päpappi ole.

Eeva on myös kannustanut Su-
loa jatkamaan, vaikka myöntää-
kin, että monta kesälomaa on seu-
rakunnan ehdoilla vietetty, omat 
suunnitelmat ovat jääneet taka-
alalle. Isä Sulon mielestä on pal-
kitsevaa, että näkee toistenkin saa-
van jotakin esim. opetuspuheista, 
jotka hän valmistelee huolella ja 
aina paperille.

Eeva Naakka harrastaa ikonien 
maalausta, ompelua ja kirjontaa. 

Iso osa Eevan maalaamista iko-
neista on Virolahdella Naakkojen 
kesämökin pihapiirissä Ylienkeli 
Gabrielin tsasounassa. Isä Sulon 
sydäntä lähellä on kirkkolaulun 
ohella maanpuolustustyö, sotilas-
arvoltaan hän on majuri. 

Pappina Sulo Naakka on ajatel-
lut jatkavansa  vielä niin kauan kuin 
tietää ”onko tulossa vai menossa”. 
Eeva on hieman huolissaan Su-
lon jaksamisesta, koska Sulon on 
vaikea sanoa ei. Molemmat toivo-
vat, että myös tulevina muutoksen 
vuosina alueella säilyisi papin ja 
kanttorin työpari.

Toivotammekin seurakunnan 
puolesta isä Sulolle ja hänen avio-
puolisolleen monia armorikkaita 
vuosia!

 Markku Julkunen

SANA PAPILTA
KORPIVAELLUKSEN KAUTTA ILLATTOMAAN PÄIVÄÄN

Suuri paasto on kirkkovuotemme 
upeinta aikaa: on paljon palveluk-
sia, selkeä päämäärä, yhteinen ta-
voite ja ilahduttava palkinto. Kirk-
kona astumme paaston tiellä kuin 
Israelin kansa aikoinaan korpiva-
elluksellaan, kuten vanha käännös 
asian ilmaisee. Vanhan liiton kir-
joitusten luku on erittäin runsas-

ta ja opettavaista. Jokainen meis-
tä kokee varmasti paaston aikana 
vaelluksen vaivat, karvaan veden, 
harhapolut, tunteen hyljätyksi 
tulemisesta – kuin vaeltaisi yksin 
kuumassa ja öisin hyisessä erä-
maassa, Jumalakin saattaa tun-
tua ankaralta. Kuitenkin Jumala 
johdattaa meitä päivin ja öin, kuin 

tuli tahi pilvipatsas. 
Paaston keskelle sattuvat juhlat 
ovat kuin manna, raikas vesi tahi 
viiriäiset. Tutustuminen Herran la-
kiin toimii niin matkaoppaanamme 
kuin innnoittajanammekin. Lopulta 
pääsemme Luvatun maan porteil-
le, muistamme vielä kerran meren 
ylityksen ihmeen – pääsiäisen - ja 

niin olemme valmiit illattomaan 
päivään, jolloin ylösnousemuksen 
riemu, ilo ja karkelo ovat taas ker-
ran tätä päivää. Kuolema on kah-
littu korpeensa ja Elämä jatkuu!

Pastori Simo Haavisto 
Nurmeksen ortodoksisen 

seurakunnan pappi

Juuan Pyhän profeetta Elian tsasouna on Naakoille kuin toinen koti.
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TAIPALE
Taipaleen ortodoksinen seurakunta, Viinijärventie 7, 83400 VIINIJÄRVI
Kirkkoherranvirasto avoinna ma ja to klo 9-12, puh. 050 471 8130, taipale@ort.fi
Kirkkoherra Paavo Ratilainen, puh. 050 566 1700, paavo.ratilainen@ort.fi
Pastori Tuomas Kallonen, nuorisotyö, puh. 050 562 8444, tuomas.kallonen@ort.fi
Kanttori Kaisu Potkonen, puh. 050 536 7424, kaisu.potkonen@ort.fi
Seurakunnan internetsivut: www.ort.fi/taipale

Jumalanpalvelukset

VIINIJÄRVI
JUMALANÄIDIN TIHVINÄLÄISEN 
IKONIN KIRKKO

Viinijärventie 8

La 14.3. klo 18 vigilia, ristinku-
martamisen sunnuntai
Pe 20.3. klo 18 ennenpyhitettyjen 
lahjojen liturgia
Ti 24.3. klo 18 vigilia, Neitsyt Mari-
an ilmestys
Ke 25.3. klo 9 liturgia, Neitsyt Ma-
rian ilmestys
La 28.3. klo 9 akatistos Jumalan-
synnyttäjälle, akatistoksen lau-
antai

La 4.4. klo 18 vigilia, palmusun-
nuntai, virpovitsojen siunaaminen
To 9.4. klo 9 ehtoopalvelus ja litur-
gia, ehtoollisen asettaminen, suuri 
torstai
To 9.4. klo 18, 12 kärsimysevanke-
liumia, suuren perjantain aamu-
palvelus
Pe 10.4. klo 14 ehtoopalvelus, 
Kristuksen ristiltä ottaminen, suu-
ri perjantai
La 11.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, 
ristisaatto, aamupalvelus ja litur-
gia, HERRAN PÄÄSIÄINEN
Ke 15.4. klo 9.30 liturgia, kirkas 
keskiviikko

Ti 21.4. klo 9 liturgia, vainajien-
muistelupäivä, Tuomaan tiistai, 
haudoille voi pyytää muistopalve-
luksia
To 21.5. klo 10 liturgia, helatorstai, 
Kristuksen taivaaseen astuminen, 
kripari-info

OUTOKUMPU
PYHÄN HENGEN KIRKKO

Kirkkopolku 3

Ti 17.3. klo 18 yleinen sairaanvoi-
telun sakramentti
La 21.3. klo 18 vigilia

Su 22.3. klo 10 liturgia, pyhittäjä 
Johannes Siinailaisen sunnuntai
La 4.4. klo 9 liturgia, Lasaruksen 
lauantai, virpovitsojen siunaami-
nen
Ke 8.4. klo 18 ennenpyhitettyjen 
lahjojen liturgia, suuri keskiviikko
Pe 10.4. klo 18 aamupalvelus, 
Kristuksen hautaus, suuri per-
jantai
Ti 14.4. klo 9.15 liturgia, kirkas 
tiistai
La 25.4. klo 18 vigilia
Su 10.5. klo 10 liturgia, äitienpäivä

KOKOÖINEN KSENIA 
PIETARILAISELLE
Valtimolla kokoonnuttiin 24.1. Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon ko-
koöiseen Ksenia Pietarilaiselle. Ehtoopalveluksen, aamupalveluk-
sen, akatistoksen ja liturgian toimitti isä Sulo Naakka avustajinaan 
Tiina Sormunen, Nicholas Grigoriadis, Timo Kesti, Pasi Hämäläinen 
ja kirkkokuoro. Palvelusten jälkeen yöpalaa tarjosi munkki Stefanos.

Rukouksen keskellä Pyhä Ksenia Pietarilainen. Valtimolla kokoonnuttiin kokoöiseen palvelukseen.
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TOIMINTAPIIRIEN YHTEYSHENKILÖT
TIISTAISEURAT 
Liperi, pj. Hannu Mutanen, p. 050 540 7058
Outokumpu, pj. Pirjo Pöllänen, p.  050 518 3806
Polvijärvi, pj. Ritva Jyrkinen, p. 050 531 6350
Sotkuma, siht. Niina Laine, p. 050 340 6040 
Ylämylly, Kaija Kareinen, p. 050 3633 783

OUTOKUMMUN KÄSITYÖPIIRI
Aila Malmivuori, p. 050 591 2799

TULE PAGISEMAH! - KARJALAN KIELEN JA KULTTUURIN PIIRI
Marjatta Ruotsalainen, p. 040 017 6985,  
Susanna Nikkanen, p. 050 057 3585

TAIPALEEN MIEHET
Letkeitä talkoita ja ryhdikästä virkistystä, Tuomas Kallonen, p. 050 562 
8444. Tietoa toimintapiirien ohjelmasta ja ilmoitukset kokoontumisis-
ta löydät seurakunnan nettisivuilta www.ort.fi/taipale/toimintapiirit, 
sekä Outokummunseutu- ja Kotiseutu-uutiset -paikallislehtien tors-
tain seurakuntailmoituksista. Tervetuloa tutustumaan toimintaan!

Muuta toimintaa

LASTEN PÄÄSIÄINEN 
SOTKUMASSA 13.4.
Tervetuloa toisena pääsiäispäivänä ma 13.4. perinteiseen lasten pää-
siäisjuhlaan Sotkuman kylälle. Liturgia Sotkuman tsasounassa klo 
10, ristisaatto ja kirkonkellojen soittoa. Sotkuman koululla ruoka ja 
mukavaa ohjelmaa koko perheelle. Koulun salissa lapsille puuhara-
ta. Tervetuloa pääsiäisjuhlaan kaikki pienet, suuret ja keskikokoiset!

POLVIJÄRVI
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
KIRKKO

Haavikontie 31

La 14.3. klo 9 liturgia, vainajien 
muistelupäivä
Ke 18.3. klo 18 ennen pyhitettyjen 
lahjojen liturgia
Su 29.3. klo 10 liturgia, pyhittäjä 
Maria Egyptiläisen sunnuntai
Ke 1.4. klo 18 ennenpyhitettyjen 
lahjojen liturgia
Ti 7.4. klo 18 ennenpyhitettyjen 
lahjojen liturgia, suuri tiistai
La 11.4. klo 9 ehtoopalvelus ja li-
turgia, suuri lauantai
To 16.4. klo 9.15 liturgia, kirkas 
torstai
Su 26.4. klo 10 liturgia
Ke 20.5. klo 18 vigilia, helatorstai

SOTKUMA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
TSASOUNA

Malanintie 4

Ke 11.3. klo 18 ennenpyhitettyjen 
lahjojen liturgia
Su 22.3. klo 10 liturgia, pyhittäjä 
Johannes Siinailaisen sunnuntai
Ma 6.4. klo 18 suuren tiistain aa-
mupalvelus

Pe 10.4. klo 10 kuninkaalliset het-
ket, suuri perjantai
Ma 13.4. klo 10 liturgia, II pääsi-
äispäivä, lasten pääsiäinen
La 2.5. klo 18 vigilia

LIPERI
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
TSASOUNA

Tsasounakuja 1

Su 15.3. klo 10 liturgia, ristinku-
martamisen sunnuntai
Pe 27.3. klo 18 ennenpyhitettyjen 
lahjojen liturgia
Ti 31.3. klo 18 yleinen sairaanvoi-
telun sakramentti
Su 5.4. klo 10 liturgia, palmusun-
nuntai
Pe 10.4. klo 10 kuninkaalliset het-
ket, suuri perjantai
Su 19.4. klo 10 liturgia, Tuomaan 
sunnuntai
La 9.5. klo 18 vigilia

YLÄMYLLY
HONKALAMMEN MONITOIMITALO

Viljatie 1

Su 3.5. klo 10 liturgia

SÄYNELAMMEN  
LEIRIKESKUS
SYVÄLAHDENTIE 7

Polvijärvi

Ti 26.5. klo 18 ehtoopalvelus ja 
vedenpyhitys, p. Johannes Venä-
läinen
Ke 27.5. klo 9.30 liturgia, p. Johan-
nes Venäläinen, praasniekka

 

KASTETUT
Lovric Ana, Liperi
Tarvainen Sirius Aaron, 
Outokumpu

IANKAIKKINEN MUISTO
Siilin Anja, Outokumpu
Turunen Satu Sinikka, Polvijärvi

Perheuutisia
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Seuraa Taipaleen nuorisotoimen ilmoittelua 
facebook-ryhmässä!
www.facebook.com/nuorisotoimitaipale

TAIPALE

RETKET KIRKKOLAULUPÄIVILLE 
16. JA 17.5.
Joensuussa järjestetään ortodoksiset kirkkolaulupäivät 15.-17.5. 
Tällaisia kirkkomusiikin suurtapahtumia on harvoin tarjolla, varsin-
kaan näin lähialueella. Seurakunnasta koordinoidaan kaksi retkeä 
päivien ohjelmaan: 
La 16.5. klo 18 Suomen ortodoksisen kanttorikuoron konsertti Jo-
ensuun evl. kirkossa, jonka jälkeen klo 19.10 ristisaatto Joensuun 
torilavalle, missä toimitetaan ehtoopalvelus. 
Su 17.5. klo 9 liturgia Carelia-salissa Itä-Suomen yliopiston Joen-
suun kampuksella (päärakennus). Näinä päivinä ei seurakunnassa 
toimiteta vigiliaa/liturgiaa. Seurakunnan toimintapiirejä kannuste-
taan huomioimaan kirkkolaulupäivät kevätohjelmassaan. Retket 
tehdään kimppakyydeillä. Ilmoita seurakunnan kansliaan vapaista 
paikoista autossasi TAI kyytitarpeestasi. Kanslia ma ja to klo 9-12, 
p. 050 471 8130 / isä Tuomas 050 562 8444

KRIPARI-INFO
Helatorstaina 21.5. klo 10 litur-
gia Viinijärven kirkossa, jonka 

jälkeen kripari-info kesän 2020 
kriparilaisille ja huoltajille. Suo-
ritetut ennakkotehtävät (lista ju-
malanpalveluksista, siivoustal-
koista jne.) palautetaan infossa.

LASTENLEIRI KESÄLLÄ 2020
Taipaleen seurakunnan lastenleiri 7-14 vuotiaille lapsille ja varhaisnuorille järjestetään Säynelammen leirikeskuksessa Polvijärvellä ke-la  
29.7.–1.8. Leiri huipentuu koko perheelle avoimeen juhlaliturgiaan, ateriaan ja leiriläisten valmistamaan ohjelmaan. Tarkemmat ohjelma- ja hin-
tatiedot täsmentyvät myöhemmin, seuraavassa Aamun Koitossa ja seurakunnan nettisivuilla. Merkitse jo nyt kalenteriin!

SEURAKUNNAN SIIVOUSTALKOOT
”Pyhitä ne, jotka rakastavat sinun huoneesi kauneutta!” 
Seurakunta innolla liikkeelle huolehtimaan pyhistä paikoistamme! 
Rohkeasti mukaan myös kesän 2020 kriparilaiset (siivoustalkoot 
yksi ennakkotehtävistä)!

Viinijärven kirkko ti 5.5. klo 17
Polvijärven ort. hautausmaa ke 6.5. klo 17
Sotkuman hautausmaa to 7.5. klo 17
Liperin tsasouna ja ympäristö ke 13.5. klo 17
Outokummun kirkko ja ympäristö to 14.5. klo 17
Säynelammen leirikeskus la 16.5. klo 11 (Syvälahdentie 7, 
Polvijärvi)

"JA HAUDOISSA OLEVILLE ELÄMÄN 
ANTOI!” – VIINIJÄRVELLÄ MUISTETAAN 
VAINAJIA 21.4.
Pääsiäiskaudella vietetään perinteistä vainajienmuistelupäivää Tuomaan tiistaina 
21.4. Viinijärven kirkossa klo 9 alkavassa vainajienmuisteluliturgiassa muistel-
laan vainajia proskomidissa ja vainajien ekteniassa. Liturgian jälkeen lähdetään 
toimittamaan lyhyitä muistopalveluksia, litanioita, haudoille. Näitä voi läsnä oleva 
kirkkokansa pyytää papistolta. Haudoilla on mahdollista myös perinteiseen tapaan 
evästellä vaikkapa kahvia termoksesta! Tervetuloa kantamaan ylösnousemuksen 
ilosanomaa haudoissa oleville!
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