KUOPION JA KARJALAN HIIPPAKUNTA
Itäiset seurakunnat
18.5.– 27.7.2020
Ilomantsi ✣ Joensuu ✣ Nurmes ✣ Taipale
ILOMANTSI
Asiaa seurakuntaan
Seurakuntakeskus, Kirkkotie 17, 82900 Ilomantsi, p. 050 470 63 83
Kanslia palvelee ma klo 9 - 12, poikkeusaikoina päivystämme etänä
Kirkkoherra: isä Ioannis Lampropoulos, p. 050 357 3675
Kanttori: Riikka Patrikainen, p. 050 464 5281
s-posti: etunimi.sukunimi@ort.fi

Perheuutisia

Jumalanpalvelukset
HUOMIO! Suunnitelmat on tehty ajatellen, että poikkeustila
on lehden ilmestyessä jo ohi.
Muutokset ovat kuitenkin hyvin
todennäköisiä, joten seuraa ilmoittelua seurakunnan toiminnansta ja jumalanpalveluksista
Pogostan Sanomissa ja seurakunnan nettisivuilla.

ILJAN PRAASNIEKKA

Su 19.7. klo 9 liturgia, p. Johannes
Sonkajanrantalaisen haudalla, Kokonniemen kalmisto, klo 17 vigilia
Ma 20.7. klo 9 liturgia
Pe 14.8. klo 17 vigilia (Neitseen
Marian kuolonuneen nukkuminen)
La 15.8. klo 9 liturgia (Neitseen
Marian kuolonuneen nukkuminen)

HATTUVAARAN TSASOUNA

Hattujärventie
Petrun praasniekka
Su 28.6. klo 17.30 vanhalla hautausmaalla litania (muistopalvelus)
Su 28.6. klo 18 ehtoopalvelus
Ma 29.6. klo 9 vedenpyhitys, liturgia, litania

KUOLLEET
Ritva Martiskainen
Oiva Maksimainen
KASTETUT
Aava Helmi Aurora Eronen

PYHÄN ELIAN KIRKKO

Kirkkotie 15

MÖHKÖ

Ruajetupa

Ke 8.7. klo 12 rukouspalvelus
SONKAJAN TSASOUNA

Issakantie 113b
La 27.6. klo 13.30 ehtoopalvelus
HUHUKSEN TSASOUNA

Huhuksentie 33

Vihurintie

Praasniekka (Herran taivaaseen
astumisen juhla)

Su 12.7. klo 10 liturgia
Arboretum
Ti 28.7. klo 18 akatistos luomakunnalle, sateen sattuessa Ruajetuvalla.

Ke 20.5. klo 17 vigilia,
To 21.5. klo 9 vedenpyhitys, liturgia, litania tsasounan rakentajien
puolesta ja kirkkokahvit

PÖTÖNKANKAAN HAUTAUSMAA

Enontie 4
Ke 1.7. klo 9 liturgia, (p. Johannes
Kastajan syntymä)

MAIRE K ÄRKK ÄINEN

Lauantaisin klo 17 suuri ehtoopalvelus
Sunnuntaisin klo 9 aamupalvelus,
klo 10 liturgia
Keskiviikkoisin klo 17 ehtoopalvelus: paitsi 27.5., 22.7., 29.7.
Su 31.5. klo 15 helluntain ehtoopalvelus
La 20.6. ei ehtoopalvelusta (juhannuspäivä)

PARPPEINVAARAN TSASOUNA

Parppeintie 4

MUTALAHDEN TSASOUNA

Mutalahdentie 238
Su 5.7. klo 17 akatistos

Talvilomatapahtuma ”Talviriemua Seurakuntakeskus Eliassa” järjestettiin
maaliskuussa jo toista kertaa. Ohjelmassa oli lumipuuhien, pelien ja leikkien lisäksi yhteinen ruoka, kasvomaalausta ja pääsiäisaskartelua.

KURKKAA NETTISIVUILLEMME!

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista saat ajankohtaista tietoa seurakunnan nettisivuilta www.ort.fi/ilomantsi ja seurakunnan Facebook-sivuilta: www.facebook.com/
Ilomantsinortodoksit/

SEURAKUNTALIITE
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ILOMANTSIN SEURAKUNNAN TOIMINTA POIKKEUSOLOJEN AIKANA
Arvoisat seurakuntalaiset,
Seurakuntamme tiedottaa koronapandemian
ajan määräysten vaikutuksesta seurakunnan
toimintaan Pogostan Sanomissa, seurakunnan
nettisivuilla ja Facebookissa.
Kirkossa noudatetaan kaikkia tällä hetkellä
voimassa olevia rajoitustoimia ainakin heinäkuun loppuun saakka. Kesän aikana ei järjestetä
kokoontumisia. Esimerkiksi leirejä ja tavanomaisia praasniekkajuhlia ei järjestetä. Jumalanpalvelukset toimitetaan pääkirkoissa Ilomantsissa ja tsasounissa ilman kirkkokansaa.
Voit seurata Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan jumalanpalveluksia osoitteesta www.
ort.fi/ilomantsi/live-lahetykset-netissa . Menneiden palvelusten videotaltioinnit löydät Jumalanpalvelukset netissä -sivun alaisuudesta. Tsasounissa toimitettavia palveluksia voit seurata
seurakunnan Facebook-sivuilta https://www.
facebook.com/Ilomantsinortodoksit .
Jos haluat, että muistelemme sairaita tai

hädässä olevia, voit lähettää sinun läheisesi
etunimiä seurakunnan sähköpostiin ilomantsi@ort.fi tai tekstiviestillä puhelinnumeroon
050 357 3675, myös Whatsapp.
Ehtoolliseen voit osallistua sunnuntaisin liturgian jälkeen varaamalla sitä varten erikseen
ajan papilta (050 357 3675). Katumuksen sakramentti ja keskustelut tapahtuvat puhelimitse.
Pappi päivystää kaksi kertaa viikossa. Päivystäminen tapahtuu puhelimen (050 357 3675)
ja netin välityksessä (WhatsApp, Skype, Zoom).
Päivystämisestä ilmoitetaan joka viikon maanantaina seurakunnan nettisivuilla ja joka torstaina Pogostan Sanomissa.
Sunnuntaisin klo 14-15 voit seurata seurakunnan YouTube-kanavalta Ortodoksipapin kyselytuntia. Menneet kyselytunnit löydät seurakunnan nettisivuilta.
Diakoniatyö on valmis palvelemaan kodeissa olevia. Ole rohkeasti yhteydessä, jos tarvitset apua.

Lapsi- ja nuorisotyön osalta ONL ry tuottaa
materiaalia osoitteessa:
https://www.youtube.com/channel/UC_slLmy_qVtbwaZPx3OPNrw:
Älä epäröi olla yhteydessä seurakunnan
työntekijöihin! Vastaamme mielellään kysymyksiinne.
Puhelinnumeromme ovat: isä Ioannis 050 357
3675 ja kanttori Riikka 050 464 5281
Jatkamme esirukousta kaikkien sairastuneiden, heidän omaistensa ja koko maailman
puolesta.

Kirkkoherra Ioannis Lampropoulo

MIEKKA VAIHTUI RISTIIN
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TEUVO MARTISK AINEN

Tieni pappeuteen alkoi kymmenisen vuotta sit- aikoja. Seurakunnat ovat taloudellisten reali- moksen mukaan pappi vastaa Jumalalle itsensä
ten Hämeenlinnassa, kun seurakuntaan tar- teettien asettamien valintojen edessä. Vapaa- lisäksi myös aikaansaamistaan seurakuntavittiin diakonia. Itse en ollut ajatellut tätä tietä
ehtoistyölle on kysyntää kaikilla kirkkomme
laisten edesottamuksista. Ortodoksisen kirkon
elämälleni. Seurakunta kutsui minut. Olin tuol- toiminnan sektoreilla. Mieltäkäämme itsemme pappeus on yksi pyhistä mysteerioista. Aseloin rajavartiolaitoksen virassa, joka muodosti
enemmän Kristuksen ruumiinjäseniksi kuin
tan luottamukseni siihen, että Jumalan armo
pappeudelle pienen kanonisen esteen. Käytin
hengellisten palveluiden kuluttajiksi. Meidän
pyhässä sakramentissa sekä esipaimenen ja
ajan tehtävään valmistautumiseen käymällä tulee olla ortodokseja myös palvelusten ul- seurakuntalaisten esirukoukset kannattelevat
Valamossa tarjolla olevat diakoneille ja papeille kopuolella.
minua tehtävässäni runsaista vajavaisuuksistarkoitetut kurssit. Noin vuoden kuluttua minut
Suhtaudun pappeuteen suurella vakavuu- tani huolimatta.
vihittiin lukijaksi. Metropoliitta Ambrosius vihki della. Diakoni voi aina tukeutua pappiin toimiminut diakoniksi jäädessäni eläkkeelle 2016.
essaan papin apuna. Vaikka askel maallikosta
Pastori Janne Piiroinen
Olen itsekin vähän ihmeissäni kulkeutu- diakoniksi oli melkoinen harppaus, on sitä myös
misestani Ilomantsiin.Unelmoimme vaimoni
askel diakonista papiksi. Johannes Krysostokanssa asumisesta Valamon
luostarin läheisyydessä. Vaimoni huomasi Ilomantsinjärven rannalla myyntiin tulleen
seurakunnan vanhan kanttorilan, Skiitan. Tunsin voimakkaasti huonoa omaatuntoa
harkitessani muuttoa Ilomantsiin, jolloin joutuisin
jättämään minut kutsuneen
seurakunnan. Asia kuitenkin järjestyi siten, että Lapista muutti diakoni, isä Erkki
Lumisalmi Hämeenlinnaan.
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta otti meidät lämpimästi yhteyteensä. Kesällä
2019 metropoliitta Arseni
kertoi vihkivänsä minut papiksi, mikä toteutui ortodoksisuuden sunnuntaina 2020.
Teen parhaani, että täyttäisin sen paikan, johon kirkko on minut nyt asettanut.
Pappeus ei ole vain rituaalien toistamista, vaan paljon
muuta. Ilomantsissa minulla
on tukena ja pappeuden esimerkkinä seurakunnan kirkkoherra isä Ioannis Lampropoulos. Elämme kristinus- Janne Piiroinen, eläkkeellä oleva rajavartiolaitoksen everstiluutnantti, vihittiin papiksi Ilomantsissa. Isä Janne
kon kannalta haasteellisia kuvassa isä Ioanniksen ja metropoliitta Arsenin välissä vihkimispäivänä ortodoksisuuden sunnuntaina 1.3.
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ILOMANTSIN PRAASNIEKKAKESÄ
2020
HUHUKSEN PRAASNIEKKA
Ke 20.5. klo 17 vigilia
To 21.5. klo 9 vedenpyhitys, liturgia, litania tsasounan rakentajien
puolesta

MUTALAHDEN PRAASNIEKKA
7.-8.9.
SONKAJAN PRAASNIEKKA
13.-14.9.

HATTUVAARAN PETRUN
PRAASNIEKKA
Su 28.6. klo 17.30 vanhalla hautausmaalla litania (muistopalvelus), klo 18 ehtoopalvelus
Ma 29.6. klo 9 vedenpyhitys, liturgia ja litania
ILJAN PRAASNIEKKA
Su 19.7. klo 9 liturgia p. Johannes Sonkajanrantalaisen haudalla Kokonniemen kalmistossa
klo 17 vigilia
Ma 20.7. klo 9 liturgiavelus Kokonniemessä, yhteinen ruokai

Iljan praasniekat alkavat tänä vuonna viime vuoden tapaan Kokonniemessä Pyhän Johannes Sonkajanrantalaisen haudalla toimitettavalla liturgialla. Kuva on otettu Iljan praasniekoilla Kokonniemen kalmistossa kesällä 2019.

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
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

Jumalanpalvelukset
Huom! Poikkeusolojen jatkuessa,
katso ilmoitukset seurakunnan
nettisivuilta www.joensuunortodoksit.fi. Palaamme suunnitelmien mukaiseen toimintaan kun
tilanne sen sallii.

Ke 27.5. klo 17 ehtoopalvelus
La 30.5. klo 17 monikielinen vigilia
Su 31.5. klo 10 monikielinen liturgia ja ehtoopalvelus (polvirukoukset), helluntai

KESKUSTA
JOENSUU

PYHÄN RISTIN TSASOUNA

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Kirkkokatu 32
Vigilia lauantaisin klo 17
Liturgia sunnuntaisin klo 10
Ke 20.5. klo 9 liturgia (pääsiäisen
päätösjuhla), klo 17 vigilia
To 21.5. klo 9 liturgia, Herran taivaaseenastuminen, helatorstai

JOENSUUN ORTODOKSINEN
HAUTAUSMAA

Nurmeksentie 1
Pe 29.5. klo 17 panihida
La 30.5. klo 9 liturgia ja litania,
vainajien muistelupäivä
Ke 10.6. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 24.6. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 8.7. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 22.7. klo 17 ehtoopalvelus

POHJOINEN ALUE
PIELISEN-KARJALAN SUUNTA

KIRKKOPUISTON KRISTUKSEN
KIRKASTUMISEN TSASOUNA

LIEKSA

Lieksan kirkkopuisto

Iljankatu 14

Ti 2.6. klo 9 liturgia
Ti 16.6. klo 9 liturgia
Ti 30.6. klo 9 liturgia
Ti 14.7. klo 9 liturgia
Ti 28.7. klo 9 liturgia

PROFEETTA ELIAN KIRKKO

Ti 19.5. klo 9 liturgia
La 23.5. klo 17 vigilia
Su 24.5. klo 10 liturgia
Ti 26.5. klo 9 liturgia
Su 14.6. klo 10 liturgia
Su 19.7. klo 17 vigilia, piispa Arseni
Ma 20.7. klo 9 pieni vedenpyhitys
ja liturgia, profeetta Elian päivä,
temppelijuhla, piispa Arseni. Kirkon 60-vuotisjuhla ja tiistaiseuran
90-vuotisjuhla

KONEVITSAN JUMALANÄIDIN IKONIN
TSASOUNA

Lontsinniemi, Viensuu
To 9.7. klo 17 akatistos
Pe 10.7. klo 10 pieni vedenpyhitys
ja liturgia, temppelijuhla

SEURAKUNTALIITE
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JOENSUU

ENO

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
TSASOUNA

Tornitie 8
Su 7.6. klo 10 liturgia
La 4.7. klo 9 liturgia
Su 17.5. klo 10 liturgia

ITÄINEN ALUE

Keskuskatu 53

PYHÄN JOHANNES KASTAJAN
TSASOUNA

HOILOLA

Koulutie 4

Rekivaarantie 24

Tsiikontie 6a

Su 24.5. klo 10 liturgia
Su 28.6. klo 10 liturgia, pyhittäjät
Sergei ja Herman Valamolaiset
Su 26.7. klo 10 liturgia

Ti 23.6. klo 17 vigilia
Ke 24.6. klo 10 pieni vedenpyhitys
ja liturgia, Johannes Kastajan syntymä, temppelijuhla

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Pe 12.6. klo 9 liturgia
La 11.7. klo 9 liturgia

ETELÄINEN ALUE

SONKAJANRANTA

PROFEETTA HANNAN KIRKKO

Kirkkotuvantie 3

Ke 20.5. klo 17 vigilia
To 21.5. klo 9 liturgia ja pieni vedenpyhitys, Kristuksen taivaaseen
astuminen, helatorstai, temppelijuhla
Su 21.6. klo 10 liturgia
Su 19.7. klo 10 liturgia

La 30.5. klo 17 suuri ehtoopalvelus
Ma 29.6. klo 9 liturgia, apostolit
Pietari ja Paavali
Su 12.7. klo 10 liturgia ja akatistos
Johannes Sonkajanrantalaiselle

MUUTA TOIMINTAA

© KIRSI VUOMAJOKI / ONL RY

monipuolinen ohjelma, jumalanpalveluksia yms. kivaa puuhaa.
Mukaan mahtuu 35 lasta.
Ilmoittautumiset nuorisotoimistoon Pasille viimeistään 28.5.,
p. 050 558 2528 tai pasi.onatsu@
ort.fi.
PERHELEIRILLE!

KITEE

PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN
NEKTARIOS EGINALAISEN KIRKKO

Valamontie 4
La 30.5. klo 17 vigilia
Su 31.5. klo 9.30 pieni vedenpyhitys, liturgia ja ehtoopalvelus (helluntai, temppelijuhla)
Su 5.7. klo 10 liturgia

Kesäinen perheleiri järjestetään
Sikrenvaarassa 22.-25.6. Mukaan
mahtuu n. 40 leiriläistä, ja hinta
on 50€ / perhe. Hintaan sisältyy kaikki oleellinen, eli majoitus, ruuat, paljon kesäisiä touhuja isoille ja pienille yhdessä ja
erikseen ja tietenkin jumalanpalveluksia. Huom: omat kyydit!
Ilmoittautumiset viimeistään
15.6. Pasille, p. 050 558 2528 tai
pasi.onatsu@ort.fi.

Joensuun ja Taipaleen seurakunnan yhteinen kehitysvammaisten
kerho kokoontuu kerran kuukaudessa lauantaisin. Kerhon ohjelma
rakentuu kirkkovuoden ympärille. Ohjelmaamme kuuluu yhteiseen liturgiaan osallistuminen sekä syksyllä että keväällä. Samalla
olemme pyrkineet tutustumaan
seurakuntiemme eri pyhäköihin.
Olemme käyneet vierailemassa
mm Joensuun museoissa, edellinen vierailukohteemme oli Ortodoksinen kulttuurikeskus ja siellä
Salme Pölösen maalaamat ikonit.
Ikonien pyhää sanomaa meille valotti Nemanja Balcin. Lämpimät

kiitokset Nemolle!
Helmikuun kokoontumiseen
saimme vieraaksemme yhteisötaiteilija Anneli Timosen. Annelin
opastuksella jokainen kerholainen sai ainakin väriä sormiinsa.
Yhteisenä taideteoksena syntyi
leija, joka myöhemmin liiteli Päiväkoti Pääskyyn. Leijan välityksellä kerholaiset haluavat lähettää lämpimiä terveisiä päiväkodin
lapsille ja henkilökunnalle.
Lämpimät kiitokseni kaikille
kerholaisille yhteisestä kerhokaudesta!

Terveisin Eeva
EEVA TIMONEN

Lasten kesäleiri pidetään 15.18.6 ja paikkana on Sikrenvaaran leirikeskus.
Leiri on tarkoitettu alle 15 v. lapsille, ja sen hinta on 30 € / lapsi
(sisarusalennus 5 €). Hintaan sisältyy mm. kyydit Joensuusta Sikreen ja takaisin, ruuat, majoitus,

KESKI-KARJALAN SUUNTA

KERHOTERVEISIÄ

NUORISOTOIMISTO TIEDOTTAA

KESÄLEIRILLE!

HONKAVAARA

KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN
IKONIN KAPPELI

KONTIOLAHTI

KRISTUKSEN
TAIVAASEENASTUMISEN KIRKKO

TUUPOVAARA

VAARA-KARJALAN SUUNTA

VOISINKO TARJOTA KIRKKOKAHVIT
LITURGIAPALVELUKSEN JÄLKEEN?
Joensuun Pyhän Nikolaoksen kirkossa toimitetaan liturgia kaikkina sunnuntaipäivinä ja sen lisäksi
suurina kirkollisina juhlapäivinä. Kirkkokahvit palveluksen jälkeen on tervetullut apu ja diakoniateko kirkkokansalle. Ajatus
on, että kirkkokahveilla tarjotaan
kahvia, teetä ja jotakin pientä syötävää. Seurakuntasalin keittiössä
on valmiina kahvit, teet, sokerit,
servetit ja astiat. Kirkkokahvin
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tekijä tuo tarjottavat mukanaan
ja laittaa ne esille. Rahakippoon
kerrytetystä rahasta tuoton voi
halutessaan ohjata hyväntekeväisyyteen. Seurakunnassamme
ollaan kiitollisia jokaisesta kirkkokahveja laittamaan tulleesta
henkilöstä.
Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä virastoon ja sovi sopiva päivä. Viraston p. 0400 379 900.

Iloiset värit löytävät tässäkin kerhotyössä oikeat paikkansa!

JOENSUU

KELLOT SOIVAT PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN NEKTARIOKSEN
KIRKOSSA KITEELLÄ
Helluntaiaamun aurinko sarastaa keväällä 2019
taivaanrannasta, kun Markku Ylönen nousee
Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarioksen kirkon mäelle ja kumauttaa kirkon pihalla
ylväänä seisovan kellon kieltä. Auringon helALEKSI SUIKK ANEN

Staarosta Markku Ylönen soittamassa juhlasoittoa kelloilla.

kähdellessä kellon kyljessä myös tuuli alkaa
yltyä ja tarttuu stikarin helmoihin.
- Helluntaina usein tuulee; kenties Pyhä
Henki liikkuu ja tuo meille taivaisen tervehdyksen, Ylönen hymyilee soitettuaan kutsusoiton loppuun.
Suurena juhlana on tapana soittaa myös juhlasoitto ja Kiteellä jos missä juhlasoiton kumu
on juhlava. Helluntaiaamun juhlaa säestää 14
kellon kromaattinen sarja, joka on Suomessa
harvinainen. Kellot on valettu Lapualla.
Ylösen muamo, Saimi, toimi Serafim Sarovilaisen tsasounan isännöitsijänä Lapualla.
Erään Lapuan reissun yhteydessä Markku vieraili Sompin valimolla, jossa valettiin muun
muassa kelloja. Valimon varastossa oli luokilla riippumassa tämä 14 kellon sarja, joka oli
valmistettu Suomen itsenäistymisen vuosijuhlaan. Kellot kuljetettiin Helsingin tuomiokirkon
portaille, jossa niillä soitettiin juhlan kunniaksi
mm. ”Jumala ompi linnamme”-virttä. Neuvottelut kellojen ostosta Kiteelle alkoivat, ja
kallista hankintaa varten Kiteellä järjestettiin
keräys jossa yhteisöt ja yhdistykset olivat vahvasti mukana. Näin kello kellolta sarja saatiin
lunastettua kirkkoon. Kellot saivat odottaa pitkän ajan tapulissa, ennen kuin niitä päästiin
saattamaan soittokuntoon.
Kiteen ortodoksisen kirkon kirkonkellotoimikunta kokoontui vuonna 2018 Kiteen ortodoksisessa kirkossa kellojen sijoituspaikan
katselmukseen ja keskustelemaan kellojen
soittojärjestelmästä ja sen teknisestä toteuttamisesta. Paikalla olivat iskukoskettimiston

tekninen suunnittelija Antero Salonen, Markku
Ylönen sekä kanttori Aleksi Suikkanen. Tuolloin todettiin, että kellosarja voitaisiin sijoittaa
nykyiseen sijaintipaikkaansa, eli kirkon eteisen yläpuolella olevaan tilaan, kellotapuliin.
Joensuun ortodoksisen seurakunnan tuella ja
osaavan mestari Salosen johdolla kellot saatiin
soimaan tapuliin uudelle puiselle telineelle ja
kellojen soittopaikka sijoitettiin sisälle kirkon
narthexiin. Kellojen soittokoneistoa on virittänyt
keväällä 2020 myös kelloasiantuntija Supavit
Nummelin.

koko universumin virtaavaa elämää, ja siksi risti
täyttää koko maailmankaikkeuden. Kristuspuu
tuottaa ikuisen elämän hedelmää, ja se on hedelmä, josta riittää kaikille. Risti on totuus koko
täyteydessään ja kaikkeuden keskipiste. Nämä
ortodoksisen teologian periaatteet selittävät,
miksi risti kuvataan Armeniassa mahdollisimman eloisana ja täyteläisenä.
Risti on poisnukkuneiden vartija ja suojelija
sekä turva viimeisenä päivänä. Haudan risti on
eräänlainen yhdistävä tekijä vainajan ja taivaallisen ristin eli todellisen elämän puun välillä.
Taivaallisen ja maallisen ristin välillä on mystinen yhteys. Haudalla oleva risti ei siis ainoastaan
muistuta menneestä, vaan myös suuntautuu
voimakkaasti ikuisuuteen. Risti on kosmoksen
keskipiste, elämän puu – tai ehkä vielä paremmin ”elämän viiniköynnös”, jonka hedelmät
tuottavat elämää kaikille nauttijoilleen.
Khatškarien koristeluornamentiikka on usein
niin herkkää ja yksityiskohtaista, että materiaali
ei enää vaikuta kiveltä. Pitsimäinen kaiverrus
saa kiven ikään kuin hengittämään – elämän
puun tunnusmerkki sekin. Monista muista taiteenlajeista poiketen kiviristejä on säilynyt kosolti. Maalaukset ja käsikirjoitukset voidaan
polttaa, mutta kiviristit jäävät. Siksi niistä on
tullut historiallisen jatkuvuuden symboli ja suoranainen armenialaisuuden symboli.

Tekstin muokannut Serafim Seppälän kirjasta
Araratista itään (toinen painos 2019) kanttori
Wilhelmiina Virolainen

Juhlavuosi 2020
Vuosi 2020 on suuri merkkipaalu Pyhän Kolminaisuuden kirkon historiassa.
- Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta
kirkon rakentamisesta ja 50 vuotta Kiteen tiistaiseuran perustamisesta, Ylönen muistuttaa.
Juhlaa on siis asianmukaista viettää suurella
ilolla. Tulevaisuudensuunnitelmia ei pidä unohtaa kun juhlitaan menneitä vuosikymmeniä.
Kehittämistoiveena Ylösen mielessä siintää
Kiteen kirkon pihalle nouseva kellokatos, joka
suojaisi suurinta kelloa sateen piiskaukselta,
viimalta ja tuiskuavalta lumelta. Tämän lisäksi
kirkon pihaan on suunnitteilla Vienan-Karjalainen patsasristipuisto. Puistoaluetta on tarkoitus
kehittää yhdessä Kiteen kaupungin kanssa.

Kanttori Aleksi Suikkanen

ARMENIALAINEN RISTI

- ELÄMÄNPUU

Moni armenialaisten asuttamilla alueilla matkaillut on törmännyt suureen, kiveen kaiverrettuun, koristeelliseen ristiin, khatškariin. Kiviristit ovat armenialaisten tunnusmerkki kaikkialla
maailmassa. Niitä on tehty muistomerkeiksi,
hautakiviksi ja kirkkojen kaunistukseksi. Kaikista taiteenlajeista armenialaisin lienee juuri
kivenkaivertaminen. Khatškar symboloi niitä
kärsimyksiä ja uhrauksia, jotka ankara kohtalo
on langettanut tälle pienelle muinaiselle kansalle. Kiveä kattavat lehväornamentit todistavat
tämän kansan elinvoimasta, jolle julmuus, kuolema ja kansanmurha eivät voi mitään.
Kansallis-historiallisen merkityksensä takana khatškareilla on syvällinen hengellinen
sanoma. Ristien koristelu on usein täyteläistä
ja eloisaa. Armeniassa ei suosita ristejä, jotka
koostuvat pelkästään kahdesta ”kepistä”: tällainen riisuttu malli ei ole ristin merkityksen
arvoinen.
Risti ei ole ainoastaan muistutus menneestä
vaan ennen muuta elämän lähde. Koko kristinusko ja kaikki hengellinen elämä on lähtöisin
ristiltä. Siksi risti on uusi elämänpuu: kuva siitä
paratiisin elämästä, jota ihminen ei kyennyt yksin saavuttamaan, mutta joka on Kristuksessa
tullut kaikkien ulottuville. Menetetyn paratiisin
elämänpuu oli jotain rajoittavaa ja poissulkevaa,
mutta uusi elämänpuu yhdistää taivaallisen ja
maallisen. Kristus Kaikkivaltiaan elämä on läpi

Ter Sahak, eli isä Iisak esittelee Noravankin
luostarin vanhoja kiviristejä.

SEURAKUNTALIITE
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JOENSUU

PYHÄN JOHANNES SONKAJANRANTALAISEN ENSIMMÄINEN MUISTOPÄIVÄ

- AJATTOMIA TUOKIOKUVIA JA TUNNELMIA JUHLALITURGIASTA

suomen kielellä. Olisi
pitänyt nähdä suomalaistuneen karjalaisväestön tarkkaavaisuutta heidän kuunnellessa piispan elähdyttävää
puhetta.” (Karelskaja
Izvestija 15.4.1914)
Ristikansaa alkoi
lähestyä eri suunnista halki komeiden
Vaara-Karjalan maisemien, kohti Sonkajanrannan kaunista
pyhän Hannan kirkkoa. Kaikilta suunnilta
tuli kansaa; Ilomantsista, Joensuusta, Taipaleelta, Jyväskylästä
ja Oulusta. Kirkkokansa oli valmistautunut
viettämään ensimmäistä pyhän Johannes Sonkajanrantalai- Kuvassa ensimmäinen pienokainen, jonka taivaallinen esirukoilija on
sen muistopäivää. Hy- Pyhä Johannes Sonkajanrantalainen.Hän vietti ensimmäistä nimipäivin jaksoivat ihmiset väänsä juhlassa. Onnea ja monia armorikkaita vuosia pienokaiselle
osallistua nytkin, 100 Johannekselle!
vuotta myöhemmin,
juhlapalvelukseen.
Tarkkaavaisesti kuuntelimme Korkeasti PyhiKorkeasti Pyhitetyt Esipaimenet Arseni ja
tetyn Kuopion ja Karjalan Metropoliitan Arsenin
Elia, runsaslukuinen papisto ja kanttori Olgan
opetuspuhetta, kuten suuren paaston Gregorios johdolla laulanut kuoro osallistivat meidät BaPalamaksen sunnuntain opetuksiin sopiikin.
sileios Suuren liturgiaan. Eikä kukaan poistunut
”Piispa Serafim piti liturgian suomen kie- ennen kiitosrukouksia aurinkoisen kirkkaaseen
lellä. Palveluksessa lauloivat Sonkajanrannan ulkoilmaan. Liturgian jälkeen lauloimme vielä
koulun oppilaat ja jotkut seurakuntalaiset. Li- yhdessä koskettavan Akatistoksen pyhän Joturgian lopussa piispa opetti kirkkokansaa, hannes Sonkajanrantalaisen muistolle.
miten kirkossa seisotaan, rukoillaan, tehdään
ristinmerkkejä kumarretaan, millainen merkiMatti Pussinen
tys kirkolla ja rukoilemisella on.” (Karelskaja
Izvestija no. 34/1916)

VESA TAK ALA

Kevättalven sunnuntai 8.3. aukeni Tuupovaaran
Sonkajanrannalla kirkkaana ja kauniina. Näille
vaaroille tiivistyy paljon suomalaisen ortodoksisuuden kasvukipuja. Nyt pyhäksi kanonisoitu
marttyyri ja tunnustaja Johannes Sonkajanrantalainen tiedosti jo nuorena ortodoksiaktiivina
huolestuttavan tosiasian oman kylänsä näkökulmasta; seudun ortodokseilla ei ollut oman
uskonnon opetusta. Kirkon oppien välittämiseen tarvittiin konkreettista työtä, toimintaa,
valistusta, pappeja, opettajia ja sitoutunut yhteisö. Arkkipiispa Sergein vierailun vahvistamana 1906 Sonkajanrannan kylään perustettiin
saman vuoden heinäkuussa Pyhän Sergein ja
Hermanin veljeskunnan alainen ”oikeauskoiskirkollinen nuorisoseura”, jonka tavoitteena oli
”edistää seurakunnan sisäistä lähetystyötä, uskon-, ja siveysopillista sivistystä, kirkkolaulun
harjoittamista, pyhäkoulujen, hartaushetkien
ja jumalanpalvelusten pitämistä.” (AK, syyskuu
1906) Tämä oli Johannes Karhapään taustayhteisö sivistämisponnisteluissa sonkajanrantalaisten hyväksi. 1910 vihittiin käyttöön koulu ja
myöhemmin 1915 pyhän Hannan kirkko.
”Puhtaus on mallikelpoinen. Kaikki todistaa
väsymätöntä huolellisuutta. Kaikkialla huomaa
puhtauden ja siisteyden leiman.” (Karelskaja
izvestija 15.3.1914.)
Pyhän Hannan kirkon staarosta Urpo Savinainen ja hänen vaimonsa Elena ovat pitäneet
huolen ympäristön viihtyisyydestä. Paikat olivat nytkin ojennuksessa kauniisti somistettuna, valmiina ottamaan vastaan juhlaliturgiaan
osallistuva väki.
”Aamulla kymmenen aikaan oli määrä aloitella, mutta paljon aikaisemmin kaikilta suunnilta
kansaa alkoi tulla suksilla kouluun ja ilman
meluamista ja tönimistä he astuivat luokkaan.
Pian luokkaan ei enää ortodoksisia karjalaisia
ja uteliaita suomalaisia mahtunutkaan. Rukouspalveluksen lopuksi piispa Kiprian piti puheen

VESA TAK ALA

Liturgian jälkeen tunnelma kirkossa oli lämmin ja ilon täyttämä.
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JOENSUU / NURMES

KESÄN 2020 PRAASNIEKAT SEURAKUNNASSAMME
Monet seurakuntamme pyhäköiden praasniekoista ajoittuvat kesään ja kesällä onkin hieno
mahdollisuus tutustua pyhäköihin jossa kenties
ennen ei ole tullut käytyä. Alta löytyvät kesäkauden praasniekkaliturgioiden päivämäärät
seurakuntamme pyhäköissä. Tarkat kellonajat
heinäkuun loppuun saakka löytyvät tämän lehden jumalanpalveluskalenterista sekä nettisivuilta www.joensuunortodoksit.fi. Seuraava
Aamun Koitto-lehti ilmestyy 27.7.

21.5. Kontiolahden kirkko, Kristuksen taivaaseenastuminen (helatorstai)
31.5. Kiteen kirkko, helluntai
24.6. Honkavaaran tsasouna, Johannes Kastajan syntymä
20.7. Lieksan profeetta Elian kirkko, kirkon
60-vuotisjuhla ja tiistaiseuran 90-vuotisjuhla
10.7. Lontsinniemen tsasouna, Konevitsan
jumalanäidin ikoni
6.8. Enon tsasouna, Kristuksen kirkastumi-

nen
6.8. Lieksan kirkkopuiston tsasouna, Kristuksen kirkastuminen
6.8. Saarivaaran tsasouna, Kristuksen kirkastuminen
9.8. Koveron tsasouna, Herman Alaskalainen
15.8. Vuonisjärven tsasouna, Jumalanäidin
kuolonuneen nukkuminen
16.8. Heinävaaran tsasouna, Kristuksen käsittätehty ikoni

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, simo.haavisto@ort.fi, p. 044 242 6084
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 20.5. klo 9 aamupalvelus
Ke 20.5. klo 17 ehtoopalvelus
To 21.5. klo 10 liturgia
Ke 27.5. klo 9 aamupalvelus
Ke 27.5. klo 17 ehtoopalvelus
To 28.5. klo 9 aamupalvelus
Su 31.5. klo 17 polvirukoukset
Ma 1.6. klo 9 liturgia, Pyhän Hengen päivä
Ke 10.6. klo 9 aamupalvelus
Ke 10.6. klo 17 ehtoopalvelus
To 11.6. klo 9 aamupalvelus
To 11.6. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 12.6. klo 9 aamupalvelus
La 13.6. klo 17 ehtoopalvelus
Su 14.6. klo 10 liturgia
Ke 17.6. klo 9 aamupalvelus
Ke 17.6. klo 17 ehtoopalvelus
To 18.6. klo 9 aamupalvelus
Pe 19.6. klo 9 aamupalvelus
La 27.6. klo 16 ehtoopalvelus
La 27.6. klo 17 ristisaatto Bomballe
Su 28.6. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 29.6. 9.30 pieni vedenpyhitys ja
liturgia, Petrun praasniekka
Ke 1.7. klo 9 aamupalvelus
Ke 1.7. klo 17 ehtoopalvelus
To 2.7. klo 9 aamupalvelus
To 2.7. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 8.7. klo 9 aamupalvelus
Ke 8.7. klo 17 ehtoopalvelus
To 9.7. klo 9 aamupalvelus
To 9.7. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 15.7. klo 9 aamupalvelus
Ke 15.7. klo 17 ehtoopalvelus

To 16.7. klo 9 aamupalvelus
To 16.7. klo 17 ehtoopalvelus
La 18.7. klo 17 ehtoopalvelus
Su 19.7. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 22.7. klo 9 aamupalvelus
Ke 22.7. klo 17 ehtoopalvelus
La 25.7. klo 9.30 Kotivuorien
praasniekka, Mäntyniemi (Kuopiontie 260, Nurmes)
HUOM! Helatorstain
merkkipäiväjuhla pyritään
pitämään syksyllä.
PYHITTÄJÄISIEN SERGEIN JA
HERMANIN VALAMOLAISTEN
TSASOUNA

JUUKA

ELOMÄEN PYHÄN JOHANNES
KASTAJAN TSASOUNA

Laurilantie 9

Rasimäentie 631

La 23.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 24.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
La 6.6. klo 17 ehtoopalvelus
Su 7.6. klo 10 liturgia
To 18.6. klo 17 ehtoopalvelus
To 2.7. klo 11-17 Juuan tsasouna auki
To 2.7. klo 17 ehtoopalvelus
Su 12.7. klo 10 liturgia; Ellinpäivät
Su 19.7. klo 17 vigilia
Ma 20.7. klo 9.30 vedenpyhitys ja
liturgia, Iljan praasniekka

Suojärvenkatu 1
Nurmes (Bomba)
Bomban tsasouna on auki heinäkuun ajan keskiviikosta sunnuntaihin klo 11-18. Tuona aikana tsasounassa päivystää opas, joka toimittaa
lyhyen rukoushetken aukiolopäivinä klo 17.30.
Ke 10.6. klo 9 aamupalvelus
Pe 19.6. klo 9 aamupalvelus
La 27.6. klo 19.30 kokoöinen (ehtoopalvelus, aamupalvelus ja liturgia)
Ke 8.7. klo 17 ehtoopalvelus
To 16.7. klo 9 aamupalvelus
La 25.7. klo 17 ehtoopalvelus
Su 26.7. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

RASIMÄKI

PYHÄN PROFEETTA ELIAN
TSASOUNA

Valtimo
Su 24.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 23.6. klo 17 vigilia, iltatee
Ke 24.6. klo 9.30 liturgia, ristisaatto Tulehmon rantaan ja pieni
vedenpyhitys, Johannes Kastajan juhla
TUOPANJOEN TSASOUNA

Pyhitetty Jumalanäidin
Tihviniläiselle Ikonille
Pe 26.6. klo 14 kiitosakatistos

VALTIMO

PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO

Lokkiharjuntie 42
La 30.5. klo 17 vigilia, helluntain
praasniekka
Su 31.5. klo 9.30 pieni vedenpyhitys, liturgia ja litania, Pyhän Kolminaisuuden päivä
To 11.6. klo 17 ehtoopalvelus
La 4.7. klo 10-17 kirkko auki kävijöille
La 4.7. klo 17 ehtoopalvelus
Su 5.7. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
La 11.7. klo 10-17 kirkko avoinna
kävijöille, Valtimon kesäpäivät
La 11.7. klo 17 karjalankielinen
ehtoopalvelus ja litania

Perheuutisia
OLKAA IÄTI MUISTETUT
Rauha Lipponen, Nurmes
Aune Haverinen; Nurmes
Veli Petri Valpe, Nurmes
Jorma Jussila, Nurmes
Matti Mauno Härkin, Valtimo
KASTETUT
Maiju Vanessa Lehikoinen,
Juuka

SEURAKUNTALIITE
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NURMES

KESÄN 2020 PRAASNIEKAT JA RISTISAATOT (RISTISAATOT MERKITTY *)
VALTIMO

La 30.5. klo 17 vigilia, helluntain
praasniekka
Su 31.5. klo 9.30 pieni vedenpyhitys, liturgia ja litania, Pyhän Kolminaisuuden päivä

RASIMÄKI *

Ti 23.6. klo 17 vigilia, iltatee
Ke 24.6. klo 9.30 liturgia, ristisaatto Tulehmon rantaan ja pieni
vedenpyhitys, Johannes Kastajan juhla
Pe 31.7. klo 17 ehtoopalvelus ja
ristisatto Erakkolaan; akatistos,
Ristin esiintuominen

JUUKA/TUOPANJOKI

Pe 26.6. klo 14 akatistos, Jumalansynnyttäjän Tihviniläisen ikoni

BOMBA *

La 27.6. klo 17 ehtoopalvelus
pääkirkossa, ristisaatto Bomballe
klo 19.30 kokoöinen (ehtoopalvelus, aamupalvelus ja liturgia)

NURMES *

Su 28.6. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 29.6. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia, ristisaatto, Petrun praasniekka

NURMES/PELLIKANLAHTI

Konevitsan Jumalanäidin ikonille (10.7.) pyhitetyn tsasounan
praasniekka, ajankohta tarkentuu myöhemmin

JUUKA

Su 19.7. klo 17 vigilia
Ma 20.7. klo 9.30 vedenpyhitys ja
liturgia, Iljan praasniekka

NURMES/MÄNTYNIEMI

JUUKA/PAALASMAA

Su 9.8. klo 9.30 liturgia ja vedenpyhitys, Herman Alaskalaisen juhla

NURMES/VASTIMO

La 25.7. klo 9.30 Herran äidinäidin Annan kuolonuneen nukkumisen tsasouna
(Kuopiontie 260, Nurmes)

La 15.8. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia, Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkuminen

JUUKA/KESKI-VUOKKO

Ma 31.8.-1.9. kirkkovuoden aloitus, luomakunnan päivä, ristisaatto; palvelukset tarkentuvat
myöhemmin

Ke 5.8. klo 18 ehtoopalvelus
klo 19 sadon siunaus ja kahvit
kylätalolla
To 6.8. klo 9.30 liturgia ja vedenpyhitys, Kristuksen kirkastuminen

VALTIMO/ERAKKOLA *

JUUKA/PYÖTIKKÖ

Su 13.9. klo 17 vigilia
Ma 14.9. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia, Ristin ylentäminen

KUIN KALA VEDESSÄ
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Myös Nurmeksessa palvelukset pyritään
striimaamaan seurakuntalaisille seurakunnan Facebookiin.
- Olemme nyt opetelleet rukouksen uusiin
muotoihin. Vaikka kirkko on nyt ”tyhjä”, ei koskaan ole tunne, että olisimme kanttorin kanssa
kaksin. Näkyvän ja näkymättömän seurakunnan
läsnäolo välittyy kyllä jokaisessa palveluksessa.
Muutamia palveluksia ja toimituksia, kuten
hautajaisia ei isä Simo ennen Nurmekseen tuloaan ollut toimittanut kertaakaan. Nyt maaliskuun lopussa niitäkin on takana jo kolmet.
- Aika hyvin on selvitty vaikka palveluksessa sattuu jokin töppäys, isä Simo tunnustaa.
Ensimmäinen liturgia Valtimolla toimitettiin
puhelimen näytöltä, koska oma palveluskirja
oli vielä muuttolaatikossa ja Valtimolla ei papin käsikirjaa ollutkaan. Eräs nettiin striimattu
aamupalvelus taas alkoi kreikkalaisittain noin
yhdeksältä eli 20 minuuttia myöhässä, koska
lienee silloinkin ollut jotain hukassa papilla
sekä kanttorilla.
Kieliä opiskelleelle ja niistä kiinnostuneelle
isä Simolle on karjalan kielen haltuun otto niin
palveluksissa kuin niiden ulkopuolella sujunut
mutkattomasti.
- Käsite ”toinen kotimainen” on olemassa
täälläkin, enää vaan ei praatata vaan pagistaan.
Lieneekö syynä juuri pohjoiskarjalaisuuteen
solahtaminen, koska kotiutuminen seurakuntaan on tapahtunut nopeasti. Vastaanotto on
kokonaisuudessaan ollut hyvä. Ihmiset ovat
avoimia ja mutkattomia. He ovat tulleet juttelemaan ja kertomaan itsestään. Huomaa,
että vakituista pappia on odotettu ja toivottu.
Isä Simo kokee seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten toimivan aktiivisesti jokaisella
paikkakunnalla siinä mittakaavassa kuin se
on mahdollista.
- Olen kokenut, että täällä toimitaan itsenäisesti, mutta ei kuitenkaan toisistaan eristäytyneenä. Koen, että työparina kanttorin kanssa
palvelemme koko seurakuntaa ja uskon, että
myös seurakuntalaiset ovat sen kokeneet niin.
Haasteita ei toki seurakuntatyöstä koskaan
puutu ja sellaiseksi ”ikääntyvässä seurakun-

nassa” koetaan lapsi- ja nuorisotyö.
- Nyt haastan, heti kun se vain on mahdollista, kaikki lapsiperheet kirkkoon katsomaan,
millainen höperö se pappi on, isä Simo vitsailee.
No, millainen pappi se isä Simo sitten on
seurakuntalaisten mielestä?
Huumorimies, ehdottomasti; leppoisa ja
helposti lähestyttävä, aina hyväntuulinen. Heti
tultuaan hän on kuin kala vedessä ja erityismaininta karjalan kielen käyttämisestä: kielinero; lupsakka pappi, joka taitaa ammattinsa,
puhelias ja ihmisläheinen könsikäs, sopivasti
”höperö” työtoveri, joka toimii työssään seurakunnan ja Jumalan kunniaksi.
Tuntuu kuin hän olisi kuulunut aina kalustoon - meitin oma isä Simo.

Kanttori Tiina Sormunen
TIINA SORMUNEN

Nurmeksen ortodoksinen seurakunta huokaisi
ja hihkaisi helpotuksesta, kun tammikuun lopulla isä Paavo kertoi ilouutisen: Nurmeksen
papin paikkaan on ollut hakijoita, joten nyt näyttäisi siltä, että pappi saadaan. Alkoi odotus, joka
palkittiin paaston alussa, kun isä Simo, kissat
ja citikka rantautuivat Nurmekseen.
On maaliskuinen torstai ja istumme, kanttori
ja pappi, suunnittelemassa praasniekkakesää ja tulevia palveluksia. Jokaista palvelusta
suunniteltaessa yllä häilyy ajatus epävarmuudesta. Siitä huolimatta innostumme suunnittelemaan ristisaattoja, vedenpyhityksiä ja muita
toimituksia.
- Odotan kaikesta huolimatta innolla praasniekkakesää ja toimituksia pienemmissä pyhäköissä, joissa kaikissa en ole vielä edes päässyt
käymään! Ylipäätään vuorokauden eri palvelusten toimittaminen monipuolisesti on toteutunut
jo nyt mukavasti, sanoo isä Simo.
Työn aloitus uudessa seurakunnassa on
haaste jo itsessään, mutta nyt sitä varjostaa
koronatilanteen vuoksi voimassa olevat poikkeusolot ja huoli.
- Onhan tämä melkoinen erämaavaellus:
työt ihka ensimmäisessä papin tehtävässä alkoivat suuren paaston ensimmäisellä viikolla.
Kun siitä selvittiin, tulivat poikkeusolot voimaan
koko Suomeen, isä Simo naurahtaa.
Seurakunnan verkkosivuja ja ohjeistuksia on
päivitetty ja päivitelty tiheään, eikä silti voida
olla varmoja, mitä kesä tuo tullessaan.
- Voimia on vienyt ohjeiden pohtiminen ja
antaminen. On ollut vaikeaa sanoa seurakuntalaisille, että et voi fyysisesti tulla kirkkoon.
Suuri osa aktiiveista kuitenkin kuuluu tavalla
tai toisella riskiryhmään.
Palvelusten toimittamista on poikkeusoloista
huolimatta jatkettu ahkerasti.
- Haluan toteuttaa työssäni monipuolista
palveluselämää, koska kirkko opettaa liturgisen elämän kautta. Esimerkiksi ehtoopalvelus vaikka torstaina valmistaa jo sunnuntain
liturgiaan. Yhteinen jumalanpalvelus on aina
kohtaamisen paikka, jossa kirkon opetus toteutuu kokemuksen kautta!

Isä Simo Haavisto liturgian jälkeen pääkirkossa.

NURMES

PAPIN KYNÄSTÄ

TAAS JA TAASKIN MENKÄÄMME PRAASNIEKKAAN!
ANITTA JULKUNEN

Nurmeksessakin järvi on sopivasti rannassa ihan pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkon
lähellä. Petrun praasniekka 29.6.2019

Ylä-Karjalan ja Vaara-Karjalan vehmaat maisemat välkkyvine järvineen ja lampineen kutsuvat meitä koko suven toimittamaan kirkollisia
juhlia lukuisissa seurakuntamme pyhäköissä.
Kesä on varsinkin menneinä aikoina ollut luontevin aika praasniekan pitoon, onhan silloin
mitä suurimmalla todennäköisyydellä päästy
niin ristisaattoon kuin ilonpitoonkin hangissa
kahlaamatta.
Praasniekkaan kuuluu kussakin pyhäkössä
ja sen ympärille syntyneessä joukossa omia
tapoja, mutta yleistäen voi sanoa ristisaaton
ja vedenpyhityksen kuuluvan aina ohjelmaan.
Kuluva vuosi on kirkkokunnassamme ristisaattojen teemavuosi, joten tänä suvena tullaan
meidänkin seurakunnassamme järjestämään
jokin pitempi ja näkyvämpi ristisaatto.
Praasniekkasuvi nytkähtää käyntiin helluntaista Valtimolla, ammoisen tavan mukaan kan-

nattaa tulla vaikka katsastamaan itselleen heili
illatšuista. Kesäkuussa on praasniekkkain suhteen jo runsaudenpula ja ruuhkaa. Johannes
Kastajan syntymäpäiviä vietämme Rasimäellä, sitten hetken hengähdyksen virkistäminä
toimitamme Bomballa citykokoöisen Sergein
ja Hermanin kunniaksi - perinnetsasounalla
hulmuavat ferešit ja brihapaidat. Heti perään
juhlimme pääkirkkomme suojeluspyhiä apostoleita Pietaria ja Paavalia täällä Nurmeksessa.
Nyt on päästy jo hyvään vauhtiin!
Heinäkuussa juhlitaan niin Ihmeitätekevää
Konevitsalaisen Jumalanäidin ikonia kuin Juuan
ahkeran kansan pyhäkön profeetta Eliaa. Molemmat juhlat ovat tärkeitä ja tunnettuja koko
kirkkokunnassamme, niitä on mukava juhlia
paikallisestikin ja liittyä isoon rukoilijoiden joukkoon. Seurakunta näkyy ja kuuluu tavalla tahi
toisella myös Valtimo-päivillä ja Ellinpäivillä,

katsotaan nyt mitä Jumala meille suo ja millaisen palveluksen Hän meiltä silloin haluaa.
Loppupuolelle kuuta on vielä Herran äidinäidin Annan kuolinpäivän vietto kotitsasounalla.
Elokuu alkaa Jumalanäidin paastolla, mutta keskelle tuota paastoa osuu seurakunnassamme kaksi praasniekkaa. Ensin vietämme
Kristuksen kirkastumisen juhlaa Vuokossa ja
kolmen päivän päästä siitä Herman Alaskalaisen muistoa Paalasmaalla. Kirkastumisen eli
paremmin muutoksen, metamorfoosin, juhla on
valoisa teemaltaan ja silloin myös siunaamme
kesän aikana kypsyneitä maanhedelmiä. Alaskan Herman taas kytkee meidät niin Vanhaan
Valamoon kuin toiselle mantereelle ja lähetystyön pyhään tehtävään. Jumalanäidin paasto päättyy hänen uinumisensa juhlaan 15.8.,
kirkkovuotemme viimeiseen suureen juhlaan.
Tätä arvokasta tilaisuutta vietämme Vastimon
tsasounassa kaupungin kupeessa.
Syyskuussa uuden kirkkovuoden jo alettua
vietämme vielä praasniekkasuven viimeisen
juhlan eli ristinylentämisen juhlan Pyötikön
mielenkiintoisen metsäkalmiston tsasounalla 14.9. Tänne piskuiseen tšomaan pyhäkköön
olemme kaavailleet hämärään syysiltaan citykokoöisen toimittamisen.
Kuten arvoisa lukija huomaa, on tässä jo tarjolla monenmoista praasniekkaa eri pyhäköissä
pitkin suloista Suomen suvea ja kautta koko
seurakuntamme alueen.
Olet sydämellisesti tervetullut Herramme
iloon jokaiseen praasniekkaan ja tuo ihmeessä mukaan kaverisikin! Mikäli kilvoittelemme
vielä kokoontumisrajoitusten kanssa, niin liity
mukaan rukoukseen ja juhlahumuun verkossa
lähetettävän palveluksen kautta.

Pastori Simo Haavisto
Nurmeksen pappi

KEZÄN PRUAZNIEKKOIN AIGAH
Netäindä kirjuttajessa halliččou paginoi koronaviirus. Se on muailmanluajune grieza eigä täh päiväh saite ole löyvetty konstiloi sen häkyttämizeksi. Histouriassa on aigazembahgi ollun monenmoista priiččua.
Tunnetuimbie on kulgutaudi musta surma, mi tappoi vuozina 13461353 Jeuruopan väistä 30-60 prozenttua 25-50 miljounua rištikanzua.
Nurmekseh kuuluvalla alovehella (Nurmes, Valtimo ja Rautavaara) toi
äijän goŕua ńälgävuuvet 1860-luvulla. Vuonna 1868 kalmoimuah suatettih
1218 pokoinniekkua, kun tavallizesti miärä oli kahensuan kahta puolda.
Kezän aigah miän prihodassa on äijä pruazniekkua. Piäkirikön pruazniekka on 29.6. pedrunpäivä Nurmeksessa. Valtimolla pruaznuičemma
sroiččua da Juuassa piemmä iľľanpäiviä 18.7.
Prihodan omissuksessa on vie Sergei da Herman valamolazien (28.6.)
časouna Bomban alovehella, iivananpäivän (24.6.) časouna Valtimon
Rasimäellä da sviišoin (14.8.) časouna Juuan Pyötikössä.
Ližäksi rištikanzat on srojittu omie časounie. Niidä on ainagi viizi.
Suojärvellä oli ennen sodie časouna melgi joga hierussa. Pyhäkön
pruazniekkoih keräydyi rahvasta. Nuorizollegi ne oldih mieluzat tabuamistilaizuuvet, mis voidih löydiä dovarišat kogo loppuijäksi. Ennen
rajan umbuandua yhtehmänendiä oli molembih suundih.
Tänäpiän enimyölleh rahvas nouzettelou sluužbah lähimbäh pyhäkköh. Toivotangi kaikella rahvahalla hyviä pruazniekkakeziä. Molimma
Hospodua, sto koronavirus mänis kyľľičči sidä ennen.

Karjalankieln sanastoa suomeksi

grieza = riesa
häkyttämizeksi = pysäyttämiseksi,
priiččua = vaivaa
äijän goŕua = paljon hätää
pokonniekkua = vainajaa
miän prihodassa = meidän seurakunnassa
pedrunpäivä = apostolien Pietarin ja Paavalin päivä
sroiččua = helluntaita
iľľanpäiviä = profeetta Elian päivil
iivananpäivä = Johannes Kastajan syntymä
sviišoi = ristin ylentämine
hierussa = kylässä
sluužba = jumalanpalvelus
molimma = rukoilemme
Hospodua = Herraa
kyľľičči = ohi

Paavo Harakka
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70- VUOTIAAN POIKKEUSOLOJA
Haastavaan 70 vuoden ikään juuri päässeenä
innostuin Roope Lipastin kolumnista ”Miten
selvitä karanteenista 70-vuotiaan kanssa?”
Radio Yle 1:n Ykkösaamussa 9.maaliskuuta ja
päätin minäkin kuvailla tämän poikkeuksellisen ajan eloa ja oloa omasta näkökulmastani.
Lipasti mainitsi Kettukarkit jotka ovatkin
herkkuani. Näin paaston aikaan jääkaapista
löytyy vain kaksi avaamatonta tummasuklaalevyä ja ne on tarkoitus säästää pääsiäiseksi. Jos
kuitenkin käy niin ohraisesti, että joku toinen
suklaalevyn avaa, en vastaa enää siitä, että se
katoaa parempaan, siis minun suuhuni. Muuta
huolta ei ylimääräisistä hetken mielijohteesta
ostetuista herkuista ole, sillä emme käy kaupassa ollenkaan, vaan ruoka tilataan suoraan
kotiportaille.
Leipominen on mukavaa! Liekö tämä ikä vai
marketin raakapakastinpullat saaneet minut
unohtamaan pullataikinan alustamisen. Pakasteesta uuniin pystyy kondiittori-aviosiippani
taikomaan tuoreita pullia siinä missä minäkin.
Kahdestaan näitä leivonnaisia karanteeniaikaan nautimme.
Auton katsastus ja renkaiden vaihto pitäisi hoitaa huhti-toukokuussa. Mitenkähän tuo
ongelma nyt ratkaistaan? Taitaa tulla ensimmäinen karanteenirajojen rikkominen, oi voi!
Kampaajan aika on myös tilattu. Olen kuitenkin
kuuliainen rajoituksille ja laitan säpsän päähäni

pidentyvien hiusteni peitoksi.
Neuloositartunnan saaneet kanssasisaret
varmasti arvaavat, että lankakauppa houkuttelee tarjonnallaan. Rakas siippani Markku sanoo tosin tähän jo ilman karanteeniakin, että
"stop tykkänään”.
- Vinttikomeroon, mars, mars, eukkoseni!
Sieltä löytyy sinulle lankoja vaikka kahden karanteenin ajaksi.” Neuloosin lisäksi on iskenyt
myös hamstrausvirus, erivärisiä ja -paksuisia
lankoja on vinttikomeron kätköissä muutama
laatikollinen. Muutama ei meillä Ylä-Karjalassa
tarkoita paria, kolmea vaan monta.
Laiskuus on hyvä lahja, kun sitä taiten käyttää.
- Sinulla se lienee ihan syntymälahja, tuumaa
mieheni katsellessaan siivoussilmällä työpöytääni tai neulepuikoin ja lankakerin vuorattua
sänkyni ympärystä.
- Sinähän lupasit jo seurusteluaikana, jotta
minä saan sotkea ja sinä siivoat, joten mennään samalla kaavalla eteenkin päin, vastaan.
Nettipuhelut sujuvat meiltä mummoilta ja
mese täyttyy viesteistä. Vapaaehtoistyötä organisoin ihan kyllikseni työelämässä, joten nyt
osasin näistä vähistäkin sanoutua irti ennen
syntymäpäivääni.
Armahat akkazet, seurakunnan naistenpiiri,
on karanteenitauolla ja käsityöt sujuvat kotona.
Helmi-ikoneiden ja pääsiäismunien kirjonta

sopii hiljaisiin paastopäiviin.Kirjaston suurkuluttajana ennakoin karanteenin ja kannoin
vinon pinon kirjoja luettavakseni. Äänikirjoja
löytyy netistä ilmaiseksi ja pienellä maksulla.
Seurakuntayhteyttä ja eukaristiaa on ikävä.
Nurmeksen ortodoksinen seurakunta ja useat
toisetkin seurakunnat lähettävät palveluksia
onneksi netin kautta. Kiitos teille niistä! Odotan innolla karanteenin loppumista ja kirkkoon
pääsyä, josta todellinen yhteys löytyy!
Markku pitää menoistani huolen ja ulkoiluttaa minua pitkin metsäisiä polkuja. Naapurissa en voi vierailla enkä vaihtaa kuulumisia
raja-aidan yli.
Nyt katselen kameran linssin läpi yläkerran
ikkunasta, kuinka lumi sulaa. Kohta jo ensimmäiset kevätkukat kukkivat.

”Täytettyäsi Jumalan meitä koskevan pelastuksen ja yhdistettyäsi maallisen taivaallisiin
sinä, oi Kristus, meidän Jumalamme, nousit
kunniassa taivaaseen. Mutta sinä et suinkaan
eronnut meistä vaan olet aina kanssamme ja
lupaat niille, jotka sinua rakastavat: ”Minä olen
teidän kanssanne, eikä kukaan voi olla teitä
vastaan.”

Anitta Julkunen
MARKKU JULKUNEN

Puolison paimentamana lenkillä alkavan kevään lumettomassa metsässä.
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ANITTA JULKUNEN

Kalevi Nekkosen innostavaa tarinointia vanhaortodoksisuudesta kuunneltiin keskittyneinä

KIRJAKERHON KUULUMISIA
Seurakuntasalilla on jo yli kahden vuoden ajan
kokoontunut kirjakerho. Kokoontumisia on ollut kuukausittain syksystä kevääseen, kesällä
kirjakerhoa ei ole pidetty.
Alussa kerho kokoontui maanantaisin nyt tiistaisin tai torstaisin. Ensimmäinen kokous oli
ehtoopalveluksen jälkeen 25.10.2017, jolloin
sovittiin, että Elina Karjalaisen ”Paavali, legenda jo eläessään” olisi 30.11.2017 ensimmäinen
käsiteltävä kirja. Mukana oli kahdeksan henkilöä, sittemmin määrä on vaihdellut viiden ja
viidentoista välillä.
Kirjakerhon ensimmäinen vetäjä Marion
Piironen kertoo ajatuksen tulleen edellisen
piispantarkastuksen aikana piispa Arsenilta,
joka oli vihjaissut, että myös Nurmeksessa

voisi aloittaa jonkin keskustelupiirin. Isä Andrei Verikov oli sitten ehdottanut Marionille
kirjakerhon vetämistä. Marionista ajatus tuntui
ensin vaikealta, koska hänellä ei ollut aiempaa
kokemusta asiasta. Ajatus jäi kuitenkin kytemään hänen mieleensä ja realisoitui sitten
syksyllä 2017.
Kirjakerhossa käsiteltävät kirjat ovat vaihdelleet runoista proosaan ja nykykirjallisuudesta klassikoihin sekä elämänkertoihin. Syksystä
2019 lähtien kirjakerhoa on vetänyt Helena
Mehtonen.
Joulukuussa 2019 kirjakerho kutsui vieraaksi juukalaisen historianharrastajan Kalevi Nekkosen, joka mukaansatempaavaan tyyliinsä
esitelmöi vanhauskoisten eli starovertsien pe-

rustamasta Pyötikön luostarialueesta ja siihen
liittyvästä muustakin kotiseutuhistoriasta. Kirjakerho kiittääkin Kalevia mielenkiintoisesta
esitelmästä.

Kirjakerho jatkuu syksyllä 2020 Helenan
vetämänä ja tulevista kirjoista ja kokoontumisajankohdista ilmoitetaan Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan Facebook-sivulla sekä
seurakunnan verkkosivuilla https://www.ort.
fi/nurmes.

Markku Julkunen

HELENA MEHTONEN

MARKKU JULKUNEN

Isä Simo Haavistokin pistäytyi työpuheluidensa välissä kirjakerhossa.

Kalevi Nekkonen kirjakerhon vieraana joulukuussa
2019
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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
Jumalanpalvelusten ja kaiken seurakunnan toiminnan
osalta noudatetaan terveysviranomaisten ja valtioneuvoston antamia epidemia-ajan
määräyksiä. Muutokset ovat
mahdollisia. Seuraa ilmoittelua seurakunnan nettisivuilla,
facebookissa ja paikallislehtien seurakuntailmoituksissa.
Seurakunnan YouTube -sivujen
kautta pyritään lähettämään
jumalanpalveluksia kokoontumisrajoitusten aikana.

VIINIJÄRVI

JUMALANÄIDIN TIHVINÄLÄISEN
IKONIN KIRKKO

La 25.7. klo 18 vigilia
Su 2.8. klo 10 liturgia

hitys, Herran edelläkävijän Johannes Kastajan syntymä, praasniekka
Su 28.6. klo 10 liturgia
Su 26.7. klo 10 liturgia

OUTOKUMPU

PYHÄN HENGEN KIRKKO

SOTKUMA

Kirkkopolku 3
Su 31.5. klo 18 helluntain ehtoopalvelus ja polvirukoukset, kirkon
praasniekka
Ma 1.6. klo 9 liturgia, vedenpyhitys
ja ristisaatto, Pyhän Hengen päivä,
praasniekka
Su 21.6. klo 10 liturgia
La 11.7. klo 18 vigilia
Su 19.7. klo 10 liturgia

Viinijärventie 8
To 21.5. klo 10 liturgia, Herran
taivaaseen astuminen, helatorstai
La 30.5. klo 18 vigilia, Pyhän Kolminaisuuden päivä, helluntai
La 13.6. klo 18 vigilia
To 25.6. klo 18 vigilia, praasniekka
Pe 26.6. klo 9 liturgia, ristisaatto ja
vedenpyhitys, Jumalansynnyttäjän
Tihvinäläisen ikonin juhla, praasniekka
Su 12.7. klo 10 liturgia

POLVIJÄRVI

PYHÄN JOHANNES KASTAJAN
KIRKKO

Perheuutisia

La 30.5. klo 9 liturgia, vainajien
muistelupäivä, haudoille voi pyytää
muistopalveluksia litanioita
Su 7.6. klo 10 liturgia
La 4.7. klo 18 vigilia
Su 19.7. klo 18 vigilia, praasniekka
Ma 20.7. klo 9 liturgia, vedenpyhitys
ja ristisaatto, Profeetta Elian juhla,
praasniekka

Ti 26.5. klo 18 ehtoopalvelus, praasniekka
Ke 27.5. klo 9.30 liturgia ja vedenpyhitys, Pyhän Johannes Venäläisen
juhlapäivä, praasniekka

YLÄMYLLY

JYRIN KIRKKONIEMEN
HILJENTYMISPAIKKA

Keskiviikkoisin 1.7., 8.7., 15.7.,
22.7. ja 29.7. klo 18 toimitetaan luomakunnan upeassa temppelissä
akatistospalveluksia, joiden jälkeen
juodaan kahvit nuotiolla. Opasteet
hiljentymispaikalle Kirkkoniementieltä.

Ke 20.5. klo 18 vigilia, Kristuksen
taivaaseen astuminen
Su 31.5. klo 10 liturgia, helluntai
Ti 23.6. klo 18 vigilia, praasniekka
Ke 24.6. klo 9 liturgia ja vedenpy-

PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN
TSASOUNA

Tsasounakuja 1
Su 24.5. klo 10 liturgia
Su 14.6. klo 10 liturgia
Su 5.7. klo 10 liturgia

@taipaleenortodoksit

taipaleenortodoksit

TOIMINTAPIIRIEN YHTEYSHENKILÖT

KASTETUT
Aada Amanda Veronica
Dimitrov, Outokumpu
IANKAIKKINEN MUISTO
Laina Varis, Liperi
Johannes Kudjoi, Outokumpu
Raili Tuulikki Ratilainen,
Liperi
Raili Kervinen, Outokumpu

12

Malanintie 4

Syvälahdentie 7

LIPERI

Haavikontie 31

Taipaleen ortodoksinen seurakunta

PYHÄN PROFEETTA ELIAN
TSASOUNA

SÄYNELAMPI

PYHÄN JOHANNES VENÄLÄISEN
LEIRIKESKUS

SEURAKUNTALIITE

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 kokoontumisista löydät seurakunnan nettisivuilta www.ort.fi/taipale/toimintapiirit, sekä Outokummunseutu- ja Kotiseutu-uutiset
-paikallislehtien torstain seurakuntailmoituksista.
Tervetuloa tutustumaan toimintaan!

TAIPALE

Muuta toimintaa

PRAASNIEKAT TAIPALEEN
SEURAKUNNASSA KESÄLLÄ 2020
TUOMAS K ALLONEN

TAIPALEEN KIRKOT AVOINNA
KESÄLLÄ 2020
Taipaleen ortodoksisen seurakunnan kirkot ovat avoinna tutustumista ja hiljentymistä varten 24.6–2.8. ke-su klo 12–16.
Tiekirkkoverkostoon kuuluvat seuraavat kirkot:
Viinijärven Jumalanäidin Tihvinäläisen ikonin kirkko, Viinijärventie 8, Viinijärvi
Polvijärven Pyhän Johannes Kastajan kirkko, Haavikontie 31, Polvijärvi
Outokummun Pyhän Hengen kirkko, Kirkkopolku 3, Outokumpu
Kirkoissa on opas. Tule ja tuo ystäväsikin!
TUOMAS K ALLONEN

Kesän 2019 Viinijärven praasniekassa kaikuivat Taipaleen laulut.

OUTOKUMPU 31.5.-1.6.
PYHÄN HENGEN PÄIVÄ
Su 31.5. klo 18 helluntain ehtoopalvelus ja polvirukoukset
Ma 1.6. klo 9 liturgia, vedenpyhitys ja ristisaatto

VIINIJÄRVI 25.–26.6.
TIHVINÄLÄISEN
JUMALANÄIDIN IKONIN
JUHLA
To 25.6. klo 18 vigilia
Pe 26.6. klo 9 liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys

POLVIJÄRVI 23.–24.6.
JOHANNES KASTAJAN
SYNTYMÄ

SOTKUMA 19.–20.7. PYHÄN
PROFEETTA ELIAAN PÄIVÄ

Ti 23.6. klo 18 vigilia
Ke 24.6. klo 9 liturgia, vedenpyhitys ja ristisaatto

Su 19.7. klo 18 vigilia
Ma 20.7. klo 9 liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys

Taipaleen kauniit pyhäköt kutsuvat kesämatkailijoita ja ohikulkijoita
hiljentymään.

TUOMAS K ALLONEN

TARVITSETKO
ASIOINTIAPUA
KAUPPAAN TAI
APTEEKKIIN?

Koronaepidemian ja riskiryhmien karanteenin aikana Taipaleen seurakunnan pieni vapaaehtoisten joukko tukee kunnissa järjestettävää asiointiapua. Ole yhteydessä alueiden
vastuuhenkilöihin, jos tarvitset itse asiointiapua tai voit tarjota apua muille:
Viinijärvi, Käsämä, Vaivio ja
Ylämylly, p. 050 5628444 (isä Tuomas Kallonen
Liperi, p. 050 531 3543 (Kati Parppei)
Sotkuma, p. 050 340 6040 (Niina Laine)
Polvijärvi, p. 050 303 8233 (isä Harri Ahponen)
Outokumpu, p. 050 566 1721 (Päivi Naumanen).

Vapaaehtoiset tarjoavat asiointiapua kauppaan tai apteekkiin.

SEURAKUNTALIITE
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Kanttori Kaisu Potkonen

Seuraa Taipaleen nuorisotoimen ilmoittelua
facebook-ryhmässä!
www.facebook.com/nuorisotoimitaipale
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Tätä kirjoittaessani ulkona ulvoo tuuli ja taivas on harmaa. Silti ikkunasta
näkyi, kuinka ensimmäiset lokit kävivät jo kaartelemassa Taipaleen joen yllä. Kevät koittaa kummallisissa
tunnelmissa. Reilu kuukausi sitten
laskeuduttiin paastoon niin kuin aina
ennenkin. Vielä sovintosunnuntain liturgian yhteydessä vihittiin lukijamme
Harri diakoniksi. Kuoro lauloi, osallistuttiin ehtoolliseen, koettiin iloa,
yhteenkuuluvaisuuden lämpöä, nautittiin tiistaiseuralaisten kirkkokahvit,
naurettiin ja halailtiin.
Kohta uutisissa alettiin kertoa Kiinassa leviävästä taudista, pian se oli
jo Italiassa ja ennen kuin edes ennätettiin säikähtää, se oli jo meillä
Suomessakin. Kun tämä lehti ilmestyy toukokuussa voi tilanne olla mikä
tahansa. Niin nopeasti asiat ovat nyt
muuttuneet.
Meille on aina ollut itsestäänselvyys, että saamme mennä liturgiaan ja
osallistua ehtoollisesta, sytyttää tuohuksen ja suudella kunnioituksella
pyhiä kuvia. Kaikki on ollut sanomattakin selvää: tämä kuuluu meille, me
ansaitsemme sen. Nyt jumalanpalvelukset toimitetaan tyhjissä kirkoissa,
kuorolaisetkin on ohjeistettu jäämään
kotiin, alttarissa palvelee yksi pappi,
kanttori laulaa yksin ja kirkkokansa
seuraa palveluksen kulkua netistä.
Mitä enää jää jäljelle? Paljonkin! Jumalanpalvelus on Jumalan palvelus,
me palvelemme suurta kaikkitietävää
Jumalaa. Kannamme Hänelle uhria Kulunut kevät avasi silmiä elämän hauraudelle ja kauneudelle, iankaikkisuudellekin.
ja rukousta koko maailman edestä.
Palvelusten ”laatu” ei ole kiinni väkimäärästä. Eikä kirkko ole koskaan tyhjä, näkymätön seurakunta kannattelee meitä; katsoo meihin lempeästi ja kannustavasti hymyillen.
Samanaikaisesti rakas maanpäällinen seurakuntamme yhtyy rukoukseen kotialttariensa äärellä.
Ehkä opimme nyt sen, ettei mikään ole ennalta-aavistettavaa, varmaa ja itsestään selvää. Ei edes kirkossa käynti! Todennäköisesti toukokuun puolessa välissä kevät on pidemmällä kuin nyt (maaliskuun
lopussa), lintujen laulu täyttää ilman, viherrys luonnossa on lisääntynyt ja joku kukkanenkin voi jo ojentaa terälehtiään kevätaurinkoa
kohti. Olenko näkemässä sen? Sitä ei ole koskaan voinut tietää. Ei nyt,
mutta ei koskaan aikaisemminkaan. Oppisinko elämään niin, etten
huolehtisi koko ajan tulevista asioista, vaan eläisin päivän kerrallaan?
Olisin kiitollinen Jumalalle jokaisesta aamusta, johon avaan silmäni.
Valmistaisin itseäni ikuisuuteen, koska sinne siirtyminen on ainut
varma asia tässä elämässä. Etsisin ilon ja valon pienistä päivittäisistä asioista: ystävän soittamasta puhelusta, kauniista säästä, kahvin
tuoksusta lämpimässä keittiössä, tali- ja sinitiaisista lintulaudalla,
lasten kantamasta huolesta meidän ”vanhusten” puolesta, pitkästä
ja hyvästä avioliitosta. Ja kirkosta, joka toivottavasti piankin voi avata ovensa ja ottaa äidinsyliinsä kaikki sinne niin ikävöineet lapsensa
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Diakoni Harri, puoliso Valpuri ja lapset Niila, Pietari ja Emmi.

Taipaleen seurakunta sai papistoonsa uuden
jäsenen, kun Korkeasti pyhitetty Kuopion ja
Karjalan metropoliitta Arseni vihki lukija Harri
Ahposen diakoniksi Polvijärven kirkossa sovintosunnuntain liturgiassa 23.2.2020.
Piispa Arseni vihki Harri Ahposen lukijaksi
palmusunnuntaina 2011. Sen jälkeen Harri on
toiminut ahkerasti lukijana seurakunnan pyhäköissä ja tullut hyvin tutuksi niiden yhteisöissä.
50-vuotias Harri on ammatiltaan äänisuunnittelija ja opettaa äänituotantoa ammattiopisto
Riveriassa Outokummussa. Polvijärven Hukkalassa asuvaan perheeseen kuuluu puoliso
Valpuri ja neljä lasta, joista vanhin on jo lentänyt pesästä.
Diakoniksi vihkimistä oli saapunut todistamaan pyhän Johannes Kastajan syntymän

kirkkoon suuri joukko seurakuntalaisia ja lukija Harrin läheisiä. Myös Taipaleen papisto oli
kokoontunut piispansa ympärille juhlapäivänä.
Vihkimyksen ja liturgian jälkeen diakoni Harri kertoi kiitospuheessaan, että hän on kokenut suurena Jumalan siunauksena ja lahjana
saada kasvaa seurakunnan palvelijaksi juuri
Taipaleella, sen kanttorin, kuoron, papiston ja
seurakuntalaisten ohjauksessa. Kypsyminen
diakonin palvelutehtävään on tapahtunut yhdessä kuljetun matkan kautta.
Tämä oli koskettavasti aistittavissa vihkimisessä, kun piispa Arseni näytti diakonin tunnuksia papistolle ja kirkkokansalle kysyen: Aksios? Siis: Onko hän mielestänne arvollinen
tähän tehtävään? Alttarissa ja kirkkosalissa
kaikui voimallisesti myöntävä vastaus: Aksios!

Aksios! Aksios!
Piispa Arseni kehotti vastavihittyä diakonia
syventymään uskon salaisuuteen, pitämään
huolta hengellisen elämänsä ja opetuksensa
puhtaudesta, jotta voisi aina tilaisuuden tullen
opettaa seurakuntalaisia. Diakonin tehtäviin
kuuluu rukouksen ja opetuksen lisäksi myös
hengellinen lohduttaminen ja tarvitsevien auttaminen. Diakoni Harri toimiikin jo jäsenenä
seurakunnan diakoniatyötoimikunnassa ja tulee varmasti saamaan diakonin tehtäviä myös
jumalanpalvelusten ulkopuolella.
Taipaleen seurakunta toivottaa isä diakoni
Harrille, Valpurille ja lapsille monia armorikkaita vuosia, Jumalan ja lähimmäisen palvelemisen iloa!
TUOMAS K ALLONEN

RISTO AIKONEN

Metropoliitta Arseni lukee diakoniksi vihkimisen rukouksen.

Diakonille puetaan hihat ja orari vihkimyksen jälkeen.
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Historiallinen hetki: Outokummun kirkossa striimattiin ensimmäistä kertaa Taipaleen jumalanpalvelus nettiin.

Maaliskuun puolivälissä koko Suomi ajautui
koronapandemian seurauksena nopeasti poikkeustilaan. 11.3. tulleet ohjeet kirkkokäyttäytymiseen hätkähdyttivät monia: Ehtoollinen
jaetaan kertakäyttölusikoilla? Ei saa suudella
ikoneita, halata tai edes kätellä? Hupsuttelua,
ajatteli moni mielessään.
Lisää oli tulossa: Jo 12.3. kaikki seurakunnan kokoontumiset jumalanpalvelusten ulkopuolella laitettiin tauolle, 16.3. rajattiin myös
jumalanpalvelukset enintään 10 hengen kokoontumisiksi, 17.3. annettiin jo ohje toimittaa
jumalanpalvelukset suljetuin ovin minimimiehityksellä.
Samanaikaisesti maailmalta virtaavat uutiset
viruksen leviämisestä ja vaarallisuudesta asettivat poikkeustoimet ymmärrettävään valoon.
Pandemian hidastaminen oli välttämätöntä,

jotta riskiryhmiä ja sairaanhoidon kantokykyä
saatiin suojeltua. Myöhemmin saimme viitteitä,
että ankarat rajoitukset toimivat. Varmasti ne
säästävät ihmishenkiä.
Taipaleen seurakunta ei mennyt tauolle poikkeustilassa. Etsimme jatkuvasti tapoja turvallisesti palvella seurakuntalaisia, vaikka kokoontuminen oli kielletty. Papisto ja kanttori jatkoivat
jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten
toimittamista. Sielunhoidollinen keskustelu
ja katumuksen sakramentti olivat edelleen
mahdollisia. Pieni vapaaehtoisten joukko piti
pyhäköitä avoimina yksityiseen rukoukseen ja
hiljentymiseen.
Seurakuntayhteyttä pyrittiin vahvistamaan
nykytekniikan avulla. Meitä siunattiin tässä suurella avulla: Taipaleelta lähtöisin oleva opiskelija Tatu Naumanen palasi Outokumpuun
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Nettipalvelukset ja sosiaalinen media tukivat seurakuntayhteyden kokemista poikkeusoloissa.
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Jatketaan yhteistä rukousta ja lähimmäisen
palvelemista! Meidän apunamme ja turvanamme on Jumala!
TUOMAS K ALLONEN
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Striimauksista vastasi media-alan ammattitutkinnon suorittanut Tatu Naumanen.

lähiopetuksen mennessä tauolle. Media-alan
ammattikoulutuksen saanut Tatu otti isänsä
Arvon kanssa hoitaakseen Taipaleen jumalanpalvelusten striimaamisen netissä katsottaviksi.
Rukoilijat löysivät nopeasti nettijumalanpalvelusten äärelle seurakunnan YouTube-kanavalla.
Ne kokosivat yhteen kymmeniä rukoilijoita palvelusten aikana ja runsaasti myös jälkikäteen.
Jumalanpalvelusten striimausten lisäksi
seurakunta aktivoitui sosiaalisessa mediassa.
Seurakunnan ilmoituksia ja tunnelmia voi nyt
seurata niin Facebookin kuin Instagramin kautta. Ymmärrämme, että kaikki seurakuntalaiset
eivät ole tämän tekniikan käyttäjiä. Toisaalta
koko ajan kasvava joukko on. Poikkeusaikana
sähköinen viestintä mahdollistaa nopean tiedonvälityksen ja yhteisöllisyyden kokemuksen.
Tärkeimmät seurakuntaelämän muodot säilyvät kuitenkin hyvin perinteisinä. Yhteinen rukous on mahdollista myös ilman nettiyhteyttä.
Jokaisella, jolla on kotonaan ikoni, on ”nopea
yhteys” taivaalliseen apuun ja Kirkon yhteyteen.
Yhteisten jumalanpalvelusten aikaan voi sytyttää
kotona lampukan ikonien eteen, lukea rukouksia ja laulaa kirkkoveisuja.
Rukoukseen kuuluu oleellisesti toiminta:
Poikkeustila antaa meille kaikille kristityille
ja seurakunnalle yhteisönä mahdollisuuden
lähimmäisenrakkauteen ja palvelemiseen.
Seurakunnan diakoniatyö on koonnut pienen
vapaaehtoisten joukon tarjoamaan asiointiapua riskiryhmiin kuuluville. Tiedämme, että
monet tekevät vastaavaa työtä läheistensä ja
naapureidensa apuna.
Muistakaa, että kirkko on teitä varten aina
ja erityisesti kriisiaikoina: Olkaa rohkeasti yhteydessä papistoon ja pitäkää yllä seurakuntayhteyttä myös keskenänne kaikin käytettävissä
olevin keinoin.

Jumalanpalvelusten äänittämiseen saatiin
apua ja välineitä äänitekniikan opettajalta
diakoni Harri Ahposelta.

