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Ilomantsi   ✣   Joensuu   ✣   Nurmes   ✣   Taipale

KUOPION JA KARJALAN HIIPPAKUNTA
Itäiset seurakunnat 
27.7.– 26.10.2020

HUOMIO! Seurakunnan jumalanpal-
velusilmoitukset ja mahdolliset muu-
tokset ilmoitetaan keskiviikon Pogos-
tan Sanomissa

PYHÄN ELIAN KIRKOSSA 

Kirkkotie 15

Lauantaisin klo 17 suuri ehtoo-
palvelus 
Sunnuntaisin klo 9 aamupalvelus 
klo 10 liturgia 
Keskiviikkoisin 19.8. alkaen klo 
17 ehtoopalvelus paitsi14.10. 

Neitseen Marian kuolonuneen 
nukkumisen juhla 
Pe 14.8. klo 17 vigilia  
La 15.8. klo 9 liturgia 
Su 6.9. klo 9 liturgia ja vedenpyhi-

tys uuden kirkkovuoden kunniak-
si, kerhojen aloittajaiset ja uusien 
eskareiden ja ekaluokkalaisten 
siunaaminen.  
Su 20.9. klo 10 liturgia, radiointi 
Su 25.10. klo 9 apostoli Jaakobin 
liturgia 
Pe 30.10. klo 21 Karjalan valistaji-
en kokoöinen Elian kirkossa 
Su 1.11. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia, valtuuston vaalit

MUTALAHDEN PRAASNIEKKA 

Ma 7.9. klo 17 vigilia (tsuajut)  
Ti 8.9. klo 9 vedenpyhitys, litur-
gia ja muistopalvelus rakentajille 
 
Pokrovan juhla, tiistaiseurojen 
aloitus 
To 1.10. klo 9 liturgia,  

SONKAJAN PRAASNIEKKA  

Issakantie 113b  

Su 13.9. klo 17 vigilia  
Ma 14.9. klo 9 vedenpyhitys, litur-
gia ja muistopalvelus rakentajille  

Jumalanpalvelukset

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

KURKKAA NETTI-
SIVUILLEMME!
Ilomantsin ortodoksisen seu-
rakunnan toiminnasta ja ta-
pahtumista saat ajankohtaista 
tietoa seurakunnan nettisivuil-
ta www.ort.fi/ilomantsi ja seu-
rakunnan Facebook-sivuilta: 
www.facebook.com/Ilomant-
sinortodoksit/

Kuopion ja Karjalan hiippakunta 
valmistautuu siirtymään 1.8. al-
kaen sisätiloihin turvavälit ja hy-
gienian huomioiden. Ilomantsin 
ortodoksinen seurakunta ohjeis-
taa asiasta Pogostan Sanomissa ja 
seurakunnan nettisivuilla. 

Koronavirusepidemia voi vaikuttaa 
seurakunnan syksyn toimintaan, seu-
raa ilmoittelua! 

KIRKKOKUORO JA 
KIRKKOLAULUPIIRI 
Kirkkokuorolaisille ja kirkkolaulupiiri-
läisille ilmoitetaan toiminnan alkami-
sesta ja toteuttamistavasta syyskuun 
ensimmäisellä viikolla.  

SINAPINSIEMENKERHO 
Sinapinsiemenkerho kokoontuu pa-
rillisten viikkojen sunnuntaisin pappi-
lassa klo 9 alkaen, josta myöhemmin 
siirrytään yhdessä liturgiaan. Kerhon 
ohjaajat ovat kirkossa auttamassa las-
ten kanssa ja ehtoolliselle tuomises-
sa. Ensimmäinen kerta 6.9. Kysy lisää: 
Maire Kärkkäinen, p.040 511 5948 ja 
Eija Pulkkinen. 

NUORTEN IKONIMAALAUSPIIRI 
Yli 10-vuotiaitten piiri kokoontuu tors-
taisin seurakuntasalilla klo 16-18. 
Ensimmäinen kokoontuminen 24.9. 
Opettaja Anu Koivuniemi, p. 040 525 
8545.

Muuta toimintaa

KERHOJEN ALOITUS JA 
KOULUNSA ALOITTAVIEN 
MUISTAMINEN SU 6.9.  
Aamulla klo 9 liturgia ja vedenpyhi-
tys uuden kirkkovuoden kunniaksi, 
kirkkokahvit. 
Uusia eskareita ja ekaluokkalaisia 
muistetaan pienellä lahjalla. 

Tapahtumat
POKROVA, TIISTAISEUROJEN 
YHTEINEN ALOITUS TO 1.10. 
Tiistaiseurojen yhteinen aloitus 
Mutalahden rukoushuoneella, li-
turgia klo 9. 

KOHTAAMISIA-ILLAT 
KESKIVIIKKOISIN  
Elian kirkossa klo 17 alkavan ehtoo-
palveluksen jälkeen teen kera 19.8. 
alkaen.   

 

KUOLLEET
Palviainen Leo
Hellsten Kaija-Liisa
Aittapelto Marjatta
Kettunen Raakel
Mustonen Raimo
Hoskonen Pertti
Palviainen Siiri
Mattinen Markku
Purmonen Arvo

KASTETUT
Kaapo Jasper Johannes Eronen

Perheuutisia

SENIORIEN IKONIMAALAUSPIIRI 
Piiri kokoontuu maanantaiaamui-
sin seurakuntakeskuksessa klo 10-
13. Piiri aloittaa toimintansa kolmi-
päiväisellä leirillä 21.9. Opettaja Anu 
Koivuniemi, p. 040 525 8545. 

ILOMANTSIN TIISTAISEURAT 
Ilomantsin tiistaiseura kokoontuu 
keskiviikkoisin klo 12-13 seuraavasti: 
aloitus 16.9. kirkossa ja to 1.10. Mu-
talahdessa Pokrovan juhlana. Tiistai-
seuratoimintaa myös Mutalahdessa ja 
Hattuvaarassa, ilmoitetaan Pogostan 
Sanomissa. 

MIESTENPIIRI JA NAISTENPIIRI 
Kokoontuvat erillisten ilmoituksien mu-
kaan, seuraa tiedotusta seurakunnan 
nettisivuilla ja Pogostan Sanomissa.  

Ilomantsin kansalaisopisto tarjoaa 
opetusta ikonimaalauksessa, opet-
tajana Marjaana Laatikainen, p. 040 
531 0956. Opetukseen ilmoittaudutaan 
suoraan kansalaisopistoon p. 040 104 
3112. Lisätietoa: www.ilomantsi.fi  
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”PUHELINTIISTAISEURA VIRKISTI, VAIKKA KUULI 
TOISISTA VAIN ÄÄNEN” 
Ilomantsin tiistaiseuralaisten ajatuksia nettijumalanpalveluksista ja etätiistaiseurasta 

Ilomantsin tiistaiseuralaiset nä-
kivät toisiaan ensimmäistä ker-
taa sitten maaliskuun kesä-
kuun  24.  päivä Elian kirkossa. 
Kuulumisia vaihdettiin vanhaan 
malliin, mutta korona-aika muis-
tutti itsestään käsidesin tarjoa-
misella tiistaiseuraan tullessa ja 
turvaväleillä, mikä tuoleja kirk-
kosaliin sijoittaessa oli otettu 
huomioon. Vaikka tiistaiseura-
laiset eivät olleet porukalla näh-
neet toisiaan kevään aikana, oli 
yhtä pidetty useamman kerran pu-
helintiistaiseuran muodossa. ryh-
mäpuhelujen soittamiseen kun ei 
älypuhelimia tarvita vaan ihan van-
hanmallinen puhelin riittää.  

Miten koronakevät oli sitten 
yli 70-kymppisillä sujunut? Hilja 
Lautanen (82) kertoi, että kevät oli 
mennyt touhutessa ja ulkoillessa. 
Hiljalla oli ollut apu kaupassa käy-
mistä varten. Seurakunnan palve-
luksiin hän oli osallistunut tabletin 
kautta ja kuunnellut vanhaan ta-

paan myös radiossa lähetettäviä 
jumalanpalveluksia. Puhelintiistai-
seura oli osoittautunut yllättävän 
virkistäväksi yhteydenpidon muo-
doksi, vaikka toisista olikin saatta-
nut kuulla vain äänen. Myös Katri 
Jeskanen (83) osallistui keväällä 
puhelintiistaiseuraan, mutta nettiä 
Katrilla ei ole. Paljon keväällä Katri 
oli yksin, mutta juhannuksena oli 
suku kokoontunut jo vähän isom-
malla porukalla. 

Pirkko Tuhkalainen (86) ei ih-
me kyllä omien sanojensa mukaan 
ollut keväällä kyllästynyt eristyk-
seen. Hän oli kuunnellut YouTu-
ben kautta niin seurakunnan palve-
luksia, kuin isä Ioanniksen netissä 
lähetettyjä papin keskustelutun-
teja ja isä Rauno Pietarisen orto-
doksisuus tutuksi -kurssia. Pirk-
ko kiittelikin ortodoksisen kirkon 
nettimateriaalin tarjonnan run-
sautta. Useimmat tiistaiseuralai-
set kertoivat, että seuratessaan 
striimattuja jumalanpalveluksia, 

heillä paloi kotona tuohus ikonin 
edessä samaan aikaan. 

Reetta Jeskanen (73) mainitsi, 
että nettiin koko Suomesta lähe-
tetyt jumalanpalvelukset olivat 
saaneet seuraajakseen myös nii-
tä ihmisiä, jotka kirkossa muuten 
eivät olisi käyneet. Huoli olikin sii-
nä, loppuvatko palvelukset nyt, kun 
poikkeusaika loppuu? Ilomantsissa 
tällaista ei ainakaan ole suunni-
teltu, vaan sen sijaan rahoitusta 
etsitään kiinteän ja yksinkertai-
semman striimausvälineistön jär-
jestämiseksi Elian kirkkoon, ker-
toi tiistaiseurassa isä Ioannis.  

Nettijumalanpalveluksista kiit-
teli myös Laura Volotinen (70). Ne-
tissä lähetettyä äitienpäiväjuhlaa 
ja sen musiikkiesityksiä Laura oli 
kuunnellut kotona useita kerto-
ja. Aamulla Laura oli usein keskit-
tynyt aamupalveluksen ja liturgi-
an nettilähetyksiin kotona ja tullut 
sen jälkeen kirkkoon ehtoolliselle 
sovittuna aikana, kuten kirkkojen 

muuten vielä kiinni ollessa tehtiin. 
Tähän isä Ioannis kommentoi, että 
tarvittaessa sovituissa ryhmissä 
liturgian jälkeen ehtoolliseen osal-
listumista jatketaan, jos poikkeus-
aika alkaisi vielä uudelleen.  

Tiistaiseurassa jatkui iloinen pu-
heensorina kahvikupposen äärel-
lä vielä monesta muusta asiasta. 
Kasvokkain tapaamista on vaikea 
korvata millään, mutta onneksi 
yhteydenpitoon on monenlaisia 
mahdollisuuksia myös poikke-
usaikoina. Näitä mahdollisuuksia 
ovat kevään aikaan hyödyntäneet 
kekseliäästi myös keväällä eristyk-
sissä olleet yli 70-vuotiaat, kuten 
pieni haastattelukierros tiistaiseu-
ran kokoontumisessa osoitti. 

Riikka Patrikainen

Ilomantsin tiistaiseuralaiset näkivät toisiaan 24.6. pitkästä aikaa Elian 
kirkossa. 

Kuoron paikka vaihtui Ilomantsin Pyhän Elian kirkossa kevään poikkeusai-
kana keskelle kirkkosalia.
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Kesän ajan jumalanpalveluksia on toimitettu ulkona kirkon viereen pysty-
tetyissä teltoissa. Kuva liturgiasta 28.6.
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Ilomantsissa järjestettiin 30.6. ja 1.7. toimintailtapäivät, joiden ohjelmassa 
oli askartelua, pihapelejä ja leikkejä.  Kuvassa maalataan kiviä risti-nolla 
-peliä varten. 
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KORONAKEVÄT KIRKKOLAULAJAN SILMIN
Maaliskuussa, kun korona-uutisia alkoi tulla kiihtyvällä tahdilla, tuli mieleen ajatus; 
uskaltaako kirkkoon enää mennä? Hyvin pian saatiin ohjeet, kuinka toimitaan muuttuneessa 
tilanteessa. Kuorolaisiin ohjeet vaikuttivat heti mittavasti. 

Vaikka kirkkokansa sai alussa vie-
lä osallistua palveluksiin terveinä 
ja hyvästä käsihygieniasta huolehti-
en, ei laulajia saanut olla kuin kaksi 
kanttorin ja lukijan lisäksi. Laulajil-
la tuli olla vähintään metrin väli toi-
siinsa. Pian saatiin kuitenkin uudet 
ohjeet, eikä kirkkokansa päässyt 
enää palveluksiin, vaan ne striimat-
tiin netistä seurattaviksi. Laulajia-
kin vähennettiin yhdellä. 

Tunnelma oli hyvin erikoinen, kun 
menin ensimmäistä kertaa ”tyh-
jään” kirkkoon laulamaan. Kirkon 
ovet lukittiin, kun viimeinen pal-
velukseen osallistuva oli tullut. 
Nuottitelineet oli asetettu keskel-

le kirkkosalia n. 2-3 metrin päähän 
toisistaan. Kanttori jakoi laulajil-
le nuotit ja kirjat, jotka sitten tuli 
säilyttää edelleen itsellä hamaan 
korona-ajan loppuun.  

Aluksi laulaminen tyhjässä kir-
kossa tuntui kolkolta ja pyhyy-
den tunne, joka normaalisti on 
aina palveluksessa läsnä, tuntui 
kaikonneen kirkkokansan ja suu-
ren kuoron mukana. Tilanteeseen 
tottui kuitenkin pian ja pyhyyden 
tunnekin palasi paikalleen. Strii-
maus itsessään ei ole vaikuttanut 
laulamiseen, sillä sitä on Ilomant-
sissa tehty jo kohtuullisen kauan 
ennen korona-aikaa. 

Koska kaikki kuorotoiminta, ku-
ten harjoitukset, konsertit, kirk-
kolaulupäiviin valmistautuminen, 
yhteistyö Taipaleen kuoron kans-
sa yms. loppui koronan vuoksi, jär-
jesti kanttori meille toimintaa netin 
kautta. Aluksi saimme ohjeita ja 
materiaalia omatoimiseen harjoit-
teluun kuoron nettisivuille. Kantto-
ri myös kannusti laulamaan kotona 
striimattujen palvelusten muka-
na, sillä laulajalle on kovin tärkeää 
käyttää ääntänsä säännöllisesti. 

Toukokuussa meillä oli etätapaa-
minen Zoom-sovelluksen kautta, 
jossa kokeilimme yhteyden toimi-
mista mahdollisia kuoroharjoituk-

sia varten. Koska se toimi hyvin, on 
kuoroharjoituksia ollut muutamia 
nyt etänä. 

Tämä poikkeusaika on osoitta-
nut, kuinka suuri merkitys kirkolla, 
kuorolla, seurakuntalaisilla ja koko 
yhteisöllä on pienen laulajan elä-
mälle. Mikä lämmin ja riemullinen 
tunne syntyikään, kun palvelusten 
alettua ulkona, pääsi tervehtimään 
ja vaihtamaan kuulumisia tuttujen 
kanssa – turvaväleistä huolehti-
en, tietenkin. 

Pyhän Elian kirkon kuoron 
sopraano Tiina Pietarinen

VAALIN TOIMITTAMISEN AIKA 
Uuden 1.1.2021 toimintansa aloit-
tavan Joensuun ortodoksisen seu-
rakunnan seurakunnanvaltuuston 
vaali toimikaudelle 2021 – 2023 
toimitetaan 1. – 15.11.2020 väli-
senä aikana. Vaalissa valitaan val-
tuustoon kaksikymmentäyksi (21) 
jäsentä.

Äänioikeutettujen luettelo 
Ehdotus Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan äänioikeutettujen lu-
etteloksi on nähtävillä Joensuun 
kirkkoherranvirastossa viraston 
aukioloaikoina (ma, ti, to, pe klo 
9–15 ja ke klo 12–15), Kirkkokatu 
32, 80100 Joensuu, 16.–22.9.2020 

välisen ajan. Vaatimus Joensuun 
äänioikeutettujen luettelon kor-
jaamisesta on jätettävä Joensuun 
kirkkoherranvirastoon viimeistään 
tiistaina 24.9.2020 klo 15 mennes-
sä.

Ehdotus Ilomantsin ortodoksi-
sen seurakunnan äänioikeutettu-
jen luetteloksi on nähtävillä seura-
kuntakeskus Eliassa, Kirkkotie 17, 
Ilomantsi, 16.-22.09.2020 (ma, ke ja 
pe klo 9-11) välisenä aikana.  Vaati-
mus Ilomantsin äänioikeutettujen 
luettelon korjaamisesta on jätet-
tävä kirjallisesti seurakuntakes-
kus Eliassa viimeistään tiistaina 
24.9.2020 klo 15 mennessä. 

Korjausvaatimuksen äänioikeu-
tettujen luetteloon tehtävästä mer-
kinnästä voi esittää asianosainen 
eli se, jonka oikeutta, etua tai vel-
vollisuutta asia koskee.  

Vaalilautakunta vahvistaa ää-
nioikeutettujen luettelon kokouk-
sessaan maanantaina 28.9.2020. 

Äänioikeus seurakunnanval-
tuuston vaalissa on jokaisella 
äänivaltaisten luetteloon merki-
tyllä seurakunnan jäsenellä, joka 
täyttää viimeistään 1. vaalipäivä-
nä (1.11.2020) 16 vuotta ja joka on 
merkitty seurakunnan jäseneksi 
viimeistään 31.8.2020. (OrtL 38 §) 

Äänioikeuttaan seurakunnan jä-

sen voi käyttää vain henkilökoh-
taisesti. Äänestää voi vain oman 
vaalialueensa ehdokkaita. 

Vaalilautakunnan päätökseen 
tyytymätön voi tehdä oikaisuvaa-
timuksen kirkollishallitukselle or-
todoksisesta kirkosta annetun lain 
(985/2006) mukaisesti. (KJ 73 §) 

 Ilomantsissa ja Joensuussa ke-
säkuun 10. pnä 2020. 

Tuomas Järvelin / Ioannis 

Lampropoulos, khra. 

Vaalilautakunnan puheenjohtajat

Petrun praasniekat vietettiin Hattuvaarassa 28.-29.6. ulkona, sää suosi juhlakansaa. Kuvassa diakoni Petri Nykänen ja isä Janne Piiroinen.
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KESKUSTA
JOENSUU
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Kirkkokatu 32

Vigilia lauantaisin klo 17
Liturgia sunnuntaisin klo 10

La 1.8. klo 9 slaavinkielinen li-

turgia
Ke 5.8. klo 17 vigilia
To 6.8. klo 9 liturgia, Kristuksen 
kirkastuminen
Pe 14.8. klo 17 vigilia
La 15.8. klo 9 liturgia, Neitseen 
Marian kuolonuneen nukkuminen; 
klo 17 monikielinen vigilia
Su 16.8. klo 10 monikielinen li-
turgia

Ke 2.9. klo 17 ehtoopalvelus
La 5.9. klo 9 slaavinkielinen li-
turgia
Ma 7.9. klo 17 vigilia
Ti 8.9. klo 9 liturgia, Neitseen Ma-
rian syntymä
Ke 9.9. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 16.9. klo 17 ehtoopalvelus
La 19.9. klo 17 monikielinen vigilia
Su 20.9. klo 10 monikielinen li-

turgia
Ke 23.9. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 30.9. klo 17 ehtoopalvelus
To 1.10. klo 9 liturgia, pokrova
La 3.10. klo 9 slaavinkielinen li-
turgia
Ke 7.10. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 14.10. klo 17 ehtoopalvelus
La 17.10. klo 17 monikielinen vi-
gilia

YHTEYSTIEDOT:

Henkilökohtaiset sähköpostit muodossa: etunimi.
sukunimi@ort.fi

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

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

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

Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä p. 040 
358 3625

JOENSUU
Kirkkoherranvirasto
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu
Virasto avoinna ma-pe 9-15, ke 12-15
Seurakuntasihteeri Tommi Kallinen
Viraston puhelin 0400 397 900
Tekstiviestit numeroon 040 643 7664
Sähköposti: joensuu@ort.fi
Internetsivut: joensuunortodoksit.fi
Lieksan virasto
Iljankatu 14, 81700 Lieksa
Puhelin ks. työntekijät.
Virasto avoinna tiistaisin klo 10.30-12

Jumalanpalvelukset 

KUULUTUS
VAALIN TOIMITTAMISEN AIKA 

Uuden 1.1.2021 toimintansa aloit-
tavan Joensuun ortodoksisen seu-
rakunnan seurakunnanvaltuuston 
vaali toimikaudelle 2021–2023 toi-
mitetaan 1.–15.11.2020 välisenä 
aikana. Vaalissa valitaan valtuus-
toon kaksikymmentäyksi (21) jä-
sentä. Uusi seurakunta muodostaa 
viisi (5) vaalialuetta: vaalialueelta 
1, johon kuuluu Joensuun kaupun-
ki valitaan 12 jäsentä, vaalialueelta 
2, johon kuuluu Ilomantsin kunta 
valitaan kolme(3)jäsentä, vaalialu-
eelta 3, johon kuuluu Kontiolahden 
kunta valitaan kolme (3) jäsentä,

vaalialueelta 4, johon kuuluu 
Lieksan kunta, valitaan kaksi (2) 
jäsentä sekä

vaalialueelta 5, johon kuuluvat 
Kiteen, Tohmajärven ja Rääkky-
län kunnat, valitaan yksi (1) jäsen.

Äänioikeutettujen luettelo 
Ehdotus Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan äänioikeutettujen lu-
etteloksi on nähtävillä Joensuun 
kirkkoherranvirastossa viraston 
aukioloaikoina (ma, ti, to, pe klo 9–
15 ja ke klo 12–15), Kirkkokatu 
32, 80100 Joensuu, 16.–22.9.2020 
välisen ajan. Vaatimus Joensuun 
äänioikeutettujen luettelon kor-

jaamisesta on jätettävä Joensuun 
kirkkoherranvirastoon viimeistään 
tiistaina 24.9.2020 klo 15 mennes-
sä.

Ehdotus Ilomantsin ortodoksi-
sen seurakunnan äänioikeutettu-
jen luetteloksi on nähtävillä seu-
rakuntakeskus Eliassa, Kirkkotie 
17, Ilomantsi, 16.-22.09.2020 (ma, 
ke ja pe klo 9-11) välisenä aikana. 

Vaatimus äänioikeutettujen lu-
ettelon korjaamisesta on jätettävä 
kirjallisesti seurakuntakeskus Eli-
assa viimeistään tiistaina 24.9.2020 
klo 15 mennessä. 

Korjausvaatimuksen äänioikeu-
tettujen luetteloon tehtävästä mer-
kinnästä voi esittää asianosainen 
eli se, jonka oikeutta, etua tai vel-
vollisuutta asia koskee.

Vaalilautakunta vahvistaa ää-
nioikeutettujen luettelon kokouk-
sessaan maanantaina 28.9.2020. 

Äänioikeus seurakunnanval-
tuuston vaalissa on jokaisella 
äänivaltaisten luetteloon merki-
tyllä seurakunnan jäsenellä, joka 
täyttää viimeistään 1. vaalipäivä-
nä (1.11.2020) 16 vuotta ja joka on 
merkitty seurakunnan jäseneksi 
viimeistään 31.8.2020. (OrtL 38 §) 

Äänioikeuttaan seurakunnan jä-

sen voi käyttää vain henkilökoh-
taisesti. Äänestää voi vain oman 
vaalialueensa ehdokkaita.

Vaalilautakunnan päätökseen 
tyytymätön voi tehdä oikaisuvaa-
timuksen kirkollishallitukselle or-
todoksisesta kirkosta annetun lain 
(985/2006) mukaisesti. (KJ 73 §)

Ehdokkaiden asettaminen 
Kahdella uuden Joensuun orto-

doksisen seurakunnan äänioikeu-
tetulla jäsenellä on oikeus asettaa 
vaalialueellaan ehdokkaita seura-
kunnanvaltuustoon. Ehdokasaset-
telu tapahtuu kirjallisesti. Ehdo-
kasasettelua koskevat asiakirjat 
on toimitettava kirkkoherranviras-
toon, Kirkkokatu 32, 80100 Joen-
suu tai seurakuntakeskus Elia, 
Kirkkotie 17, 82900, Ilomantsi vii-
meistään torstaina 17.9.2020 klo 15 
mennessä. Asiakirjassa, jossa on 
ilmettävä ehdokkaan täydellinen 
nimi, syntymäaika ja kotikunta, ja 
joka on vähintään kahden (2) uu-
den Joensuun ortodoksisen seu-
rakunnan jäsenen allekirjoitettava, 
saadaan esittää niin montaa ehdo-
kasta kuin kyseiseltä vaalialueelta 
valitaan jäseniä valtuustoon. Vaa-
litoimituksessa ei voi enää esittää 

ehdokkaita.

Vaalikelpoisuus
Seurakunnanvaltuuston jäseneksi 
voidaan valita ortodoksisesta kris-
tillisestä vakaumuksesta tunnettu 
äänioikeutettu seurakunnan jäsen, 
joka ei ole vajaavaltainen eikä seu-
rakunnan päätoiminen työntekijä. 
Vaalilautakunta laatii annettujen 
asiakirjojen perusteella ehdokas-
luettelon sekä ilmoituksen äänes-
tysajoista ja äänestyspaikoista, 
vaalitavasta sekä siitä, milloin vaa-
lin tulos julkaistaan. Tämä ilmoitus 
asetetaan nähtäväksi kirkkoher-
ranvirastossa seurakunnan ilmoi-
tustaululle viimeistään 30 päivää 
ennen vaalitoimituksen alkamista 
2.10.2020 ja Aamun Koitto -lehden 
seurakuntaliitteessä nro 5/2020, 
joka julkaistaan 26.10.2020.

Tuomas Järvelin ja Ioannis 
Lampropoulos, kirkkoherrat
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Su 18.10. klo 10 monikielinen li-
turgia
Ke 21.10. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 23.10. klo 9 Jaakobin liturgia
Ke 28.10. klo 17 ehtoopalvelus

PYHÄN RISTIN TSASOUNA
JOENSUUN ORTODOKSINEN 
HAUTAUSMAA

Nurmeksentie 1

Ke 19.8. klo 17 ehtoopalvelus ja 
litania
Su 13.9. klo 17 vigilia
Ma 14.9. klo 9 pieni vedenpyhitys 
ja liturgia, Ristin päivä, temppe-
lijuhla
Pe 23.10. klo 17 panihida
La 24.10. klo 9 liturgia, Dimitrin 
lauantai
Pe 30.10. klo 17 vigilia
La 31.10. klo 9 liturgia, Karjalan 
Valistajien juhla

POHJOINEN ALUE
PIELISEN-KARJALAN SUUNTA

LIEKSA
PROFEETTA ELIAN KIRKKO

Iljankatu 14

Ti 28.7. klo 10 rukouspalvelus 
(mahdollisuus osallistua Herran 
pyhään ehtoolliseen)
Ti 11.8. klo 10 rukouspalvelus 
(mahdollisuus osallistua Herran 
pyhään ehtoolliseen)
La 22.8. klo 17 vigilia
Su 23.8. klo 10 liturgia
Ti 25.8. klo 10 rukouspalvelus 
(mahdollisuus osallistua Herran 
pyhään ehtoolliseen)
Ti 1.9. klo 9 liturgia, kirkkovuo-
den alku
Ti 8.9. klo 9 liturgia, Neitseen Ma-
rian syntymä
Su 13.9. klo 17 vigilia
Ma 14.9. klo 9 liturgia, Ristin päivä
Ti 22.9. klo 9 liturgia
La 26.9. klo 17 vigilia
Su 27.9. klo 10 liturgia
Ti 29.9. klo 9 liturgia
Ti 6.10. klo 9 liturgia
Su 11.10. klo 10 liturgia
Ti 13.10. klo 9 liturgia
Ti 20.10. klo 9 liturgia
La 24.10. klo 17 vigilia
Su 25.10. klo 10 liturgia
Ti 27.10. klo 9 liturgia

LIEKSAN KIRKKOPUISTO
KIRKKOPUISTON KRISTUKSEN 
KIRKASTUMISEN TSASOUNA

To 6.8. klo 9 pieni vedenpyhitys ja 
liturgia, Kristuksen kirkastumi-
nen, temppelijuhla

VIEKIJÄRVI
PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA

Kannelkoskentie 3

Su 13.9. klo 10 liturgia
La 24.10. klo 9 liturgia ja panihida, 
Dimitrin lauantai

VUONISJÄRVI
JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
KUOLONUNEEN NUKKUMISEN 
TSASOUNA 

Kylätie 5 

La 15.8. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia, neitseen Marian kuolonu-
neen nukkuminen, temppelijuhla

ENO
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA

Tornitie 8

Ke 5.8. klo 18 vigilia
To 6.8. klo 9.30 pieni vedenpyhitys 
ja liturgia, Kristuksen kirkastumi-
nen, temppelijuhla
Su 6.9. klo 10 liturgia
Su 4.10. klo 10 liturgia

KONTIOLAHTI
KRISTUKSEN 
TAIVAASEENASTUMISEN KIRKKO

Keskuskatu 53

Su 16.8. klo 10 liturgia
Su 20.9. klo 10 liturgia
Su 18.10. klo 10 liturgia

ITÄINEN ALUE
VAARA-KARJALAN SUUNTA

HOILOLA
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Tsiikontie 6a

To 6.8. klo 18 ehtoopalvelus
Su 13.9. klo 10 liturgia
Su 11.10. klo 10 liturgia

SONKAJANRANTA
PROFEETTA HANNAN KIRKKO

Kirkkotuvantie 3

Su 16.8. klo 10 liturgia
Su 20.9. klo 10 liturgia
Su 18.10. klo 10 liturgia

TUUPOVAARA
HUOM. Kappeli uudessa tilassa
Lähdetie 1 

Su 23.8. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia
Su 27.9. klo 10 liturgia
Su 25.10. klo 10 liturgia

Muuta toimintaa

HEINÄVAARA
KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN 
IKONIN TSASOUNA 

Heinävaarantie 140

La 15.8. klo 17 ehtoopalvelus
Su 16.8. klo 10 pieni vedenpyhitys 
ja liturgia, Kristuksen käsittäteh-
dyn ikonin kappeli, temppelijuhla

KOVERO
HERMAN ALASKALAISEN TSASOUNA

Töriseväntie 1 

La 8.8. klo 18 ehtoopalvelus ja pie-
ni vedenpyhitys
Su 9.8. klo 9.30 aamupalvelus ja 
liturgia, Herman Alaskalaisen päi-
vä, temppelijuhla

SAARIVAARA
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA 

Hoilolantie 42

Ke 5.8. klo 18 vigilia
To 6.8. klo 10 pieni vedenpyhitys 
ja liturgia, Kristuksen kirkastumi-

nen, temppelijuhla

ETELÄINEN ALUE
KESKI-KARJALAN SUUNTA

KITEE
PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN 
NEKTARIOS EGINALAISEN KIRKKO

Valamontie 4

Su 2.8. klo 10 liturgia
Su 6.9. klo 10 liturgia
To 17.9. klo 17 ehtoopalvelus
To 8.10. klo 17 ehtoopalvelus
Su 11.10. klo 10 liturgia

HONKAVAARA
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
TSASOUNA

Rekivaarantie 24

Su 30.8. klo 10 liturgia
Su 20.9. klo 10 liturgia
Su 25.10. klo 10 liturgia

RÄÄKKYLÄ
EV.LUT. SEURAKUNTASALI

La 31.10. klo 9 liturgia

VASTAA KYSELYYN 
– ANNAT ARVOKASTA TIETOA 
SEURAKUNNAN TOIMINNASTA!
Joensuun ja Ilomantsin orto-
doksiset seurakunnat ovat yh-
teistyössä luoneet kyselyn seu-
rakuntien toiminnasta. Kyselyn 
vastausten perusteella seura-
kuntiin saadaan materiaalia, jo-
ka auttaa suunnittelemaan seu-
rakunnan toimintaa. Kyselyssä 
kysytään muun muassa sitä mitkä 
asiat tuntuvat omassa seurakun-

tayhteisössä tärkeiltä ja toisaalta 
mikä hankaloittaa osallistumista 
seurakunnan toimintaan. 

Vastauksia toivotaan runsaasti 
ja eri puolilta seurakuntia. Kysely 
löytyy molempien seurakuntien 
nettisivuilta. Kysely on auki elo-
kuun loppuun saakka.

www.joensuunortodoksit.fi
ort.fi/ilomantsi

V
A

L
E

R
IA

 R
A

T
IL

A
IN

E
N

Seurakunnan työntekijät haluavat kuulla ajatuksiasi 
seurakunnan toiminnasta.



6     SEURAKUNTALIITE

 JOENSUU

KIRKKOLAULUPÄIVÄT SIIRTYVÄT ENSI 
KEVÄÄSEEN
Valtakunnalliset ortodoksiset kirkko-
laulupäivät oli tarkoitus järjestää touko-
kuussa 2020 Joensuussa, mutta korona-
pandemian takia suurten tilaisuuksien 
järjestäminen kiellettiin jo varhain maa-
liskuussa. Kirkkolaulupäivät kiinnostivat 
suuresti, sillä Joensuuhun oli tulossa lä-
hes 500 osallistujaa eri puolilta Suomea. 

Kirkkolaulupäiville on nyt valittu uu-
si ajankohta, joka tulee olemaan 23.-
25.4.2021. Kirkkolaulupäivät järjeste-
tään samantyyppisellä, mutta entistäkin 
runsaammalla ja mielenkiintoisemmalla 
ohjelmalla. Toivottavasti ensi kevään kirk-
kolaulupäivät herättävät vähintään yhtä 
suurta kiinnostusta kuin tänäkin vuonna. 

Kirkkolaulupäivien nettisivuille ort.fi/
klp päivitetään uudet tiedot ohjelmasta 
ja ilmoittautumisesta viimeistään loka-
kuussa.

NUORISOTOIMISTO 
TIEDOTTAA

KERHO- JA LEIRITOIMINTA
Katso kerho- ja leiritoiminnan tiedot seu-
rakunnan nettisivuilta kohdasta Lapset ja 
nuoret.

Pyrimme saamaan kerhotoiminnan käyn-
tiin viimeistään syyskuussa, mikäli yleinen 
tilanne sen sallii. Samoin leiritoiminnasta 
ja sen ajankohdista ilmoitamme nettisivuil-
lamme.

Seuraathan ilmoittelua!

©
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SUOMEN ORTODOKSINEN KANTTORIKUORO NYT 
KUUNNELTAVISSA INTERNETISSÄ
Suomen ortodoksinen kanttorikuoro on ainoa 
suomalainen ortodoksinen ammattilaiskuo-
ro. Kuoron historia ulottuu vuoteen 1935, jol-
loin Kreikkalaiskatolisten Lukkarien Liitto ry:n 
(nyk. Ortodoksisten Kanttorien Liitto ry) vuosi-
kokousten ja koulutusten yhteyteen perustettiin 
kanttoreista koottu mieskuoro.

Historiansa aikana tämä nykyinen sekakuoro 
on julkaissut kolme äänitettä. Vuonna 1992 kuo-
ro juhlisti äänitteellä Kanttorien liiton 60-vuotis-
ta historiaa ja vuonna 2003 liiton 70-vuotisjuh-
laa. Viimeisin äänite on julkaistu vuonna 2012. 
Nyt nämä kaikki äänitteet ovat kaikkien kuul-
tavissa internetin musiikinjakelupalveluissa. 

Suomalaista ortodoksista kirkkomusiikkia on 
hyvin vähän kuultavissa muuten kuin fyysisten 
cd-levyjen muodossa. Ortodoksisten kanttorien 
liitto on halunnut tuoda tärkeän osan suoma-
laista ortodoksista kirkkomusiikkiperinnettä 
kaikkien ulottuville. Levyt löytyvät muun muassa 
Youtubesta, Spotifysta ja iTunesista

Viimeisintä äänitettä Kiittäkää taivaissa Her-
raa löytyy vielä cd:nä ja sitä voi ostaa seura-
kuntamme kansliasta tai kanttoreilta. Nykyisin 
Suomen ortodoksinen kanttorikuoro (SOKK) 
harjoittelee ja konsertoi muutaman kerran vuo-
dessa. Seuraavan kerran SOKK konsertoi Joen-
suussa kirkkolaulupäivillä lauantaina 24.4.2021.

Suomen ortodoksinen kanttorikuoro.
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Tutut levyt löytyvät nyt helposti netistä.

Kirkkolaulupäivät siirtyvät, mutta tehdään ensi 
vuonna päivistä vieläkin paremmat!
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KEVÄÄN JA ALKUKESÄN TUNNELMAKUVIA SEURAKUNNASTA
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Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarioksen kirkon pihalle Kiteelle pystytetty Vienalai-
nen patsasristi siunattiin praasniekan yhteydessä helluntaina. Kuvassa staarosta Markku 
Ylönen ja isä Tuomas.
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Keväällä kirkkokansa joutui seuraa-
maan palveluksia kotoa käsin strii-
mausten ja nauhoitusten välityksellä. 
Seurakunnan työntekijät ja seurakun-
talaiset joutuivat tekemään yhdessä 
reippaan digiloikan lyhyessä ajassa.

Kevään korvilla valmistui Kuhasalon 
ikonikatoksen remontti. Kiitokset Miik-
kulan Musikoille ja isä Joonakselle 
urakasta!
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Honkavaaran Pyhän Johannes Kastajan tsasounan praas-
niekkaa vietettiin aurinkoisessa ulkoilmassa.
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Seurakunnan Facebook-, ja YouTube-sivut aktivoitui-
vat paljon kevään aikana.
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Isä Tuomas siirtämässä Joensuun Pyhän Nikolaoksen 
kirkon kuistille tuotuja virpovitsoja sisälle siunaamista 
ja pyhitetyllä vedellä vihmomista varten.
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Kanttori Valeria ja isä Aleksander toivat striimauksen välityksellä  palmu-
sunnuntain iloa myös koteihin.

A
R

I S
A

V
IN

A
IN

E
N



8     SEURAKUNTALIITE

 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, 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 29.7. klo 9 aamupalvelus
Ke 29.7. klo 17 ehtoopalvelus
To 30.7. klo 9 aamupalvelus
To 30.7. klo 17 ehtoopalvelus

Ke 5.8. klo 9 aamupalvelus
La 8.8. klo 10 kriparin päätösli-
turgia
La 8.8. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 12.8. klo 9 aamupalvelus
Ke 12.8. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 14.8. klo 17 vigilia, Jumalan-
synnyttäjän kuolonuneen nukku-
minen
La 15.8. klo 17 ehtoopalvelus

Ti 18.8. klo 17 seurakunnanneu-
voston kokous, srk-sali 
Ke 19.8. klo 17 ehtoopalvelus
To 20.8. klo 9 aamupalvelus
To 20.8. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 21.8. klo 9 aamupalvelus
Ke 26.8. klo 9 aamupalvelus 
Ke 26.8. klo 17 ehtoopalvelus
To 27.8. klo 9 aamupalvelus
La 29.8. klo 17 ehtoopalvelus

Su 30.8. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia
Ke 2.9. klo 9 aamupalvelus
Ke 2.9. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 7.9. klo 19 kokoöinen: ehtoo- 
ja aamupalvelus, liturgia: Juma-
lansynnyttäjän syntymä
Ke 9.9. klo 17 ehtoopalvelus
To 10.9. klo 9 aamupalvelus
To 10.9. klo 17 ehtoopalvelus

LIEKSAN PROFEETTA ELIAAN KIRKKO 60 VUOTTA
Ensikosketukseni Lieksan profeet-
ta Elian kirkkoon oli keväällä 1962. 
Lieksassa järjestettiin Pohjois-Kar-
jalan ortodoksiset teinipäivät, joille 
kokoontui n. 80 teiniä ympäri Poh-
jois-Karjalaa. Päivät ovat jääneet 
mieleeni, koska uskonnonopetta-
jani Mikko Kokora pyysi, että pitäi-
sin puheen liturgian jälkeisessä juh-
lassa. Oli kova urakka miettiä, mitä 
sanoisin 17-vuotiaana lukiolaispoi-
kana. Se oli ensimmäinen julkinen 
puheeni, enkä osannut kuvitella kir-
kosta tulevan elämäni suunnannäyt-
täjä. Muistan puheen ajatuksen. Se 
on tällekin sukupolvelle edelleen 
pohdinnan arvoinen. 
Pyhän Elian kirkko oli kaksi vuotta 
aiemmin valmistunut monien pon-
nistelujen tuloksena. Kirkko jatkoi 
monisatavuotista ortodoksista pe-
rintöä alueella. Seudulla oli ollut py-
häkkö 1500-luvun alkupuolella. Alue 
kuului Novgorodin Vatjan viidennek-
sen alaisuuteen. Historiaan on jää-
nyt pappimunkki Iljan paimenmat-
ka v. 1534. Matkoja hän teki ainakin 
kaksi. Tänä päivänä Lieksanjoen 
toista puolta kutsutaan Iljannie-
meksi. Samoin seudun nimistös-
sä on yhä itäisen kulttuuriperinnön 
jälkiä, mm. Miikkulanvaara, Pokron-
lampi, Äijänpäivä, Sittalampi ja Kel-
jänpuro. Stolbovan rauhassa 1617 
tapahtui muutos, alueen siirryttyä 
Ruotsille. Paikallinen ortodoksivä-
estö alkoi tuntea olevansa vieraalla 
maalla. Vuosina 1627-1635, 40 per-
hettä 60:sta muutti itärajan taakse 
Tveriin asti. Mielenkiintoinen yksi-
tyiskohta on tsasouna Lieksan kirk-
kopuistossa. Tutkimuksissa se ajoit-
tuu vuosille 1767-1768. Kirkkopuisto 
oli vanha ortodoksinen hautausmaa, 
johon viimeiset ortodoksit haudattiin 

1900-luvun alussa.

Uutta itäistä kulttuuria
1800-luvulla itäinen laukku-

kauppa voimistui ja paikkakunnal-
le muutti monia sukuja. Useimmat 
perustivat kauppoja. Tsasouna toimi 
heille hengellisenä majakkana, kun 
1800-luvun lopulla hankittiin uusia 
ikoneja Itä-Karjalasta. Tarton rau-
han jälkeen 1921 itäraja sulkeutui 
ja Repolasta Lieksaan tuli pakolais-
aalto. Heidän perintönä on 1937 val-
mistunut Pyhälle Hengelle pyhitetty 
rukoushuone. Rakentamista varten 
perustettiin 1930 tiistaiseura vie-
mään hanketta eteenpäin. Lieksan 
tiistaiseuralla on myös juhlavuosi, 
kun se täyttää 90 vuotta. Se on toi-
minut kirkon tukijana ja kaunistajana 
kaikki vuosikymmenet. Harva tietää, 
että esimerkiksi käsityönä Kreikasta 
1992 hankittu kuninkaan ovien verho 
on tiistaiseuran kustantama. Toinen 
suuri pakolaisaalto tapahtui viime 
sotien jälkeen, kun erityisesti Suo-
järveltä, ja muista rajapitäjistä tuli 
evakkoja Lieksaan. 1950 perustettiin 
Lieksan seurakunta. Jäsenmäärä 
oli n. 2000. Repolalaisten rakenta-
ma ja tiistaiseuralaisten koristama 
rukoushuone toimi jumalanpalve-
luspaikkana. Uutta kirkkoa ei ollut 
jälleenrakennuslain suunnitelmissa.

Elian kirkko
Kun seurakunnan kirkkoherraksi 

1956 tuli isä Olavi Tajakka, hän ryhtyi 
ajamaan uuden kirkon rakentamis-
ta. Hän joutui monet kerrat matkus-
tamaan Helsinkiin tapaamaan ra-
kennushallituksen edustajia kirkon 
saamiseksi. Lopulta lupa heltisi vii-
meisenä jälleenrakennuskirkkona. 
Kirkko vihittiin 1960 piispa Paava-

lin johdolla ja pyhitettiin profeetta 
Elian eli Iljan muistolle. Se muis-
tuttaa historiallisesta jatkumosta 
paikkakunnalla. Kirkon suunnitteli 
rakennushallituksen arkkitehti Se-
lim Savonius. Kirkko on ulkoisesti 
vaatimaton, mutta sisätiloiltaan kau-
nis. Valamon Nikolskin skiitasta pe-
räisin olevat kultaajamestari Raimo 
Snellmanin kunnostamat kuninkaan 
ovet ovat loistokkaat. Ikonostaasin 
ikonit on maalattu metallilevyille ja 
siirretty Lieksaan Hämeenlinnan 
vanhasta sotilaskirkosta. Vasem-
malla kirkon etuosan kiotassa on 
eräs kirkon arvokkaimmista iko-
neista: tihvinäläinen Jumalanäi-
ti. Luultavasti Repolasta tulleiden 
kauppiaiden hankkima ikoni sijaitsi 
kirkkopuiston tsasounan päätyiko-
nina. Kylmyys ja kosteus olivat tur-
melleet sitä, mutta isä Olavi toimitti 
sen Valamon konservointilaitoksel-
le, jossa se ajoitettiin 1750-luvul-
le. Maalaustyyliltään se muistuttaa 
Kizin kirkkojen ikoneita. Näin Ju-
malanäiti lempeydellään kutsuu jo-
kaista pohtimaan omaa elämäänsä 
ja palavan rukouksen tärkeyttä. Si-
vuseinällä olevat suuret venäläisiä 
esipaimenia esittävät ikonit saatiin 
kirkon keskusvarastosta. Ne ovat 
Valamon Kaikkien Pyhien-skiitan 
yläkirkosta. Ikonit ovat kuuluisan 
Pesehonovin ikonimaalaamon työ-
tä 1850-luvulta. Myös paikalliset iko-
nimaalarit Marjatta Riissasen ohja-
uksessa ovat maalanneet varhaisen 
kirkon pyhiä, Karjalan kilvoittelijoita 
sekä alttari-ikonit Jumalanäidin En-
nusmerkin ja Kristus-ikonin. Kirkko 
on saanut myös arvokkaita ehtool-
lis- ja sakraaliesineitä kirkon kes-
kusvarastosta.

Isä Olavi Tajakka toimi pappi-

na 1993 saakka. Hänen jälkeensä 
seurakuntaa ovat johtaneet isät 
Jari Jolkkonen, Iivo Suvanto, Kosti 
Heikkinen, Lars Ahlbäck ja Tommi 
Kallinen. Vuonna 2015 seurakunta 
liitettiin Joensuuhun. Alueen vas-
tuupappina siitä lähtien on palvel-
lut rovasti Stefan Holm. Leevi Saatsi 
on palvellut diakonina 1989-1995 ja 
vuodesta 1995 pappina tarvittaessa. 

Lieksan kirkolla on ollut tärkeä 
osa opettajantoimeni ohessa koko 
elämäni ajan. Ortodoksien määrä on 
vuosien saatossa pudonnut kaupun-
gin asukasmäärän mukana. Tällä 
hetkellä jäseniä on n. 550. Lohdut-
tavaa on, että monet poismuuttaneet 
nuoret jatkavat ortodoksista perin-
nettä uusilla paikkakunnilla. Surulla 
on sanottava, että oma sukupolveni, 
jonka aikana profeetta Elian kirkko 
vihittiin, meissä on monta, jotka ei-
vät juuri ole kirkkoon astuneet. Moni 
ei ymmärrä, mitä historian jatkumo 
meille antaa. Kannamme hengel-
listä perintöä, joka ammentaa Je-
rusalemin Pyhän Haudan kirkosta 
katkeamattomana ketjuna tähän 
päivään asti. 

17-vuotiaana pitämässäni pu-
heessa minua puhutteli nuoren 
Samuelin vastaus ylipappi Eelille: 
”Puhu Herra, palvelijasi kuulee.” 
Kirkko on Jumalan merkki maan 
päällä. Ovatko pyhät mysteerit meille 
tärkeitä? Kristus kutsuu jokaises-
sa liturgiassa maistamaan ja katso-
maan, kuinka Herra on hyvä. Kristus 
rakastaa meitä, mutta rakastamme-
ko me Kristusta? 

Rovasti Leevi Saatsi
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KRISTINOPPIKOULU 3.-5.8.
3.-4.8. Juuan tsasouna ja seu-
rakuntasali
5.8. Nurmeksen kirkko ja seu-
rakuntasali
8.8. klo 10 päätösliturgia Nur-
meksessa

VUOTUISET 
MERKKIPÄIVÄJUHLAT 
LAUANTAINA 12.9. 
klo 10 liturgia Pietarin ja Paavalin 
kirkossa, Kirkkokatu 31, Nurmes
n. klo 11.30 alkaen juhlalounas 
ja ohjelmaa kutsutuille srk-sa-
lilla, Salmenkatu 5.

KULMAKIVI-FESTARIT
2.-4.10 Kulmakivi-festarit Jy-
väskylässä 12 vuotta täyttä-
neille. 
Lisätietoja p. 044 242 6084 / isä 
Simo

KIRKKOKUORO 
Kirkkokuoro harjoittelee viikoit-
tain Nurmeksessa. Lisäksi har-

joituksia pidetään Juuassa erik-
seen sovittuna ajankohtana. 
Syksyn harjoituksista ja aikatau-
lusta tiedotetaan kuorolaisia säh-
köpostitse. Kuoron konserteista 
ja muusta toiminnasta tiedote-
taan seurakunnan Facebook- ja 
verkkosivuilla sekä paikallisleh-
dissä.
Kirkkolaulusta kiinnostuneet voi-
vat olla yhteydessä kanttori Tiina 
Sormuseen, p. 045 6789423 tai 
tiina.sormunen@ort.fi.

VALTIMON ORTODOKSINEN 
NAISKUORO
Valtimon ortodoksinen naiskuoro 
kokoontuu kahden viikon välein 
erikseen sovittuna ajankohtana. 
Kuoron konserteista ja muusta 
toiminnasta ilmoitetaan seura-
kunnan Facebook- ja verkkosi-
vuilla.

Tiistaiseurojen ja muiden toi-
mintapiirien toiminnan käynnis-
tymisestä tiedotetaan seurakun-
nan Facebook- ja verkkosivuilla 
sekä paikallislehdissä.

 Perheuutisia

OLKAA IÄTI MUISTETUT
Toivo Juppi, Juuka
Otto Kontkanen, Juuka
Aino Miettinen, Juuka
Kerttu Koivu, Juuka

YLIOPPILAAT 
Aleksi Pitkänen, Juuka
Petja Kallinen, Juuka

Muuta toimintaa

MONIA VUOSIA!
Rovasti Sulo Naakan 70-vuo-
tispäiviä juhlistettiin pieni-
muotoisesti Juuassa 19.4. 
toimitetussa liturgiassa ja 
kirkkokahveilla. Isommin juh-
lia vietetään myöhemmin tänä 
vuonna.

Seurakunta muisti isä Suloa 
Anssi Mikael Okkosen piirtä-
mällä muotokuvalla.

Uuden 1.1.2021 toimintansa 
aloittavan Taipaleen ortodok-
sisen seurakunnan seurakun-
nanvaltuuston vaali toimikau-
delle 2021 – 2023 toimitetaan 
1. – 8.11.2020. Katso lisätie-
toja Taipaleen seurakunnan 
liitteestä.

La 12.9. klo 10 liturgia ja juhlalou-
nas: merkkipäiväjuhla
La 12.9. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 16.9. klo 9 aamupalvelus
Ke 16.9. klo 10.30 Tiedotustoimi-
kunnan kokous
Ke 16.9. klo 17 ehtoopalvelus
To 17.9. klo 9 aamupalvelus
To 17.9. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 23.9. klo 9 aamupalvelus
Ke 23.9. klo 17 ehtoopalvelus
To 24.9. klo 9 aamupalvelus
La 26.9. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia: Johannes Teologi 
La 26.9. klo 17 ehtoopalvelus
Su 27.9. klo 17 vaalilautakunnan 
kokous, srk-sali 
Ke 30.9. klo 9 aamupalvelus
Ke 7.10. klo 9 aamupalvelus
Ke 7.10 klo 17 ehtoopalvelus
La 10.10. klo 17 ehtoopalvelus
Su 11.10. klo 9 aamupalvelus ja 
liturgia
Ke 14.10. klo 9 aamupalvelus
Ke 14.10. klo 17 ehtoopalvelus
To 15.10. klo 9 aamupalvelus
Ke 21.10. klo 9 aamupalvelus
Ke 21.10. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 23.10. klo 9 Jaakobin liturgia
Pe 23.10. klo 17 yleinen panihida
La 24.10. klo 16 Jumalansynnyttä-
jän akatistos: Kaikkien murheel-
listen ilo –ikonille
La 24.10. klo 17 ehtoopalvelus

BOMBA
PYHITTÄJÄISIEN SERGEIN JA 
HERMANIN VALAMOLAISTEN 
TSASOUNA

Suojärvenkatu 1

17.7.-9.8. Bomban tsasouna on 
auki keskiviikosta sunnuntaihin 

klo 11.30-18. Tuona aikana tsa-
sounassa päivystää opas, joka toi-
mittaa lyhyen rukoushetken auki-
olopäivinä klo 17.30.
To 13.8. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 19.8. klo 9 aamupalvelus
Pe 28.8. klo 9 aamupalvelus
Pe 11.9. klo 9 akatistos Sergeille 
ja Hermanille

VASTIMO
JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
KUOLONUNEEN NUKKUMISEN 
TSASOUNA 

Vastimontie 30 

la 15.8. klo 9.30 pieni vedenpyhi-
tys ja liturgia, Jumalansynnyttäjän 
kuolonuneen nukkuminen

MÄNTYNIEMI
HERRAN ÄIDINÄIDIN ANNAN 
TSASOUNA 

Kuopiontie 260 

Ke 9.9. klo 9 aamupalvelus

JUUKA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
TSASOUNA

Laurilantie 9

Su 16.8. klo 10 liturgia 
To 27.8. klo 17 ehtoopalvelus
La 5.9. klo 17 ehtoopalvelus
Su 6.9. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia
To 24.9. klo 16 kiitosakatistos
La 3.10. klo 17 ehtoopalvelus
Su 4.10. klo 10 liturgia

To 15.10. klo 17 ehtoopalvelus
Su 25.10. klo 9 aamupalvelus ja 
liturgia

KESKI-VUOKON KRISTUKSEN 
KIRKASTUMISEN TSASOUNA

Keski-Vuokontie

Ke 5.8. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 5.8. klo 18 sadonsiunaus ja 
kahvit Keski-Vuokon kylätalolla
To 6.8. klo 9.30 pieni vedenpyhitys 
ja liturgia

PAALASMAAN HERMAN 
ALASKALAISEN TSASOUNA,

Arvinniementie 6, Juuka

Su 9.8. klo 9.30 pieni vedenpyhitys 
ja liturgia

PYÖTIKÖN RISTIN YLENTÄMISEN 
TSASOUNA 

Kojonniementie 310 A, Juuka

13.-14.9. Pyhäkön praasniekka ai-
kataulu tarkentuu myöhemmin ja 
siitä ilmoitetaan paikallislehdessä, 
Facebookissa ja verkkosivuilla.

VALTIMO
PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO

Lokkiharjuntie 42

La 1.8. klo 17 ehtoopalvelus
Su 2.8. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia
To 13.8. klo 9 aamupalvelus
To 13.8. klo 9-13 kirkko auki kä-

vijöille
La 22.8. klo 17 ehtoopalvelus
Su 23.8. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia
La 19.9. klo 17 ehtoopalvelus
Su 20.9. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia
Ke 30.9. klo 17 vigilia
To 1.10. klo 10 liturgia: Pokrova
La 17.10. klo 17 ehtoopalvelus
Su 18.10. klo 9 aamupalvelus ja 
liturgia

ELOMÄEN PYHÄN JOHANNES 
KASTAJAN TSASOUNA

Rasimäentie 631

Pe 31.7. klo 17 ehtoopalvelus
klo 17.30 ristisaatto Erakkolaan
La 29.8. klo 10 liturgia, Johannes 
Kastajan mestaus

ERAKKOLAN TSASOUNA

Rasimäentie 521

Pe 31.7. klo 18 Ristin akatistos, 
ristin esiintuominen
Ma 31.8. klo 17 vigilia, Erakkolan 
praasniekka
Ti 1.9. klo 9.30 pieni vedenpyhitys, 
liturgia: kirkkovuoden aloitus, luo-
makunnan päivä

RAUTAVAARA
EVL.SEURAKUNTASALI 

Tulimäentie 11

Su 27.9. klo 10 liturgia ja kirkko-
kahvit
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SEURAKUNTALAISET ESITTÄYTYVÄT

ANITA KULMALA  
(O.S. KORKATSU)

Seurakunnassa toimin seurakun-
talaisena ja laulajana. Aloitin kant-
tori Mauri Mahlavuoren johtamas-
sa Nurmeksen kirkkokuorossa 
1980-luvun puolivälissä, jonka jäl-
keen olen laulanut Kiteen pyhän 
Nektarioksen kuorossa, jonkin ver-
ran Joensuun ortodoksisessa kuo-
rossa ja viimeiset 10 vuotta Iisalmen 
kirkkokuorossa. Matkoilla ja mm. 
Valamon talkoissa olen piipahta-
nut laulamaan muissakin kuoroissa.

Ensimmäisen kosketukseni 
kirkkomusiikkiin sain roikkues-
sani isotätini Anastasian (Nasti) 
selässä, kun hän kulki pihamaal-
la talon ympäri ja lauloi tauko-
amatta pääsiäistroparia ”Kristus 
nousi kuolleista”, suomeksi ja 
kirkkoslaaviksi. Kirkkomusiikkia 
kuulin myös sunnuntaisin radio-
liturgiasta ja Rasimäen kylällä 
Maria Memosen talossa pidetyis-
sä liturgioissa. Lisäksi dir.cantus 
Mauri Mahlavuori kävi 1970-luvul-
la laulattamassa meillä Vaeltajan 
lauluja Rasimäellä.

Valtimolle kotipitäjääni olen pa-
lannut runsas vuosi sitten ja sain 
täällä liittyä Tiina Sormusen joh-
tamiin Nurmeksen ortodoksiseen 
kirkkokuoroon ja Valtimon orto-
doksiseen naiskuoroon. 

KAARINA WICKSTRÖM  
(O.S. KÄRKI)

Olen Hautavaarassa Karjalassa 
1943 syntynyt ja Kyyjärven kaut-
ta Juukaan Kalliola-nimiselle ti-
lalle mamman, tatan ja sisarus-

ten kanssa -44 muuttanut. Kotona 
opin äidiltä karjalan ja isältä suo-
men kielen. Asun nykyisin talossa, 
joka valmistui, kun olin kuusivuo-
tias, ja taloon liittyy yksi hienoim-
mista lapsuudenmuistoistani: kun 
tulimme ensimmäisen kerran uu-
teen taloon, oli mamma leiponut 
pullaa, ja sen ihana tuoksu toivotti 
meidät tervetulleiksi kotiin. 
Olen ollut mieheni Igor Wickströ-
min kuoltua leskenä jo 41 vuotta. 
Mieheni oli opettaja ja minua 27 
vuotta vanhempi leski ja viiden lap-
sen isä. Meillä on myös yhteinen 
poika Jan-Allan eli Jansku.

Olen identiteetiltäni ortodoksi ja 
minulle on luonnollista osallistua 
jumalanpalveluksiin ja seurakun-
nan toimintaan. Olen tehnyt pit-
kään yhteistyötä Marjatta Joutse-
nen kanssa mm. järjestämällä va-
rojen keruuta seurakunnan hyväk-
si esim. ovelta ovelle -keräyksin ja 
kahvituksin erilaisten tapahtumien 
yhteydessä. Olen jäsenenä sekä 
Juuan että Vuokon tiistaiseurassa. 
Vireys ja voima, jotka minulla on, 
ovat lähtöisin Jumalalta. En pelkää 
tulevaa eikä minusta esimerkiksi 
seurakuntaliitos ole mikään mör-
kö. Uskon siihen, että tulevaisuu-
dessakin kappeliseurakunnassa 
työskentelevät pappi ja kanttori ja 
jumalanpalveluksia pyhäköissäm-
me järjestetään.

KAIJA HÄRKIN

Olen Kaija Härkin Juuasta, or-
todoksiäidin ja luterilaisen isän 
kasvattama, ortodoksi itsenäisyys-
päivästä 1998 alkaen. Siitä alkaen 
olen ollut seurakunnassa aktiivi-
nen kirkossakävijä ja vapaaehtois-
työn tekijä ja osallistunut monen-
laisiin talkoisiin.

Kirkkoleivät leivoin kirkkoon lii-
tyttyäni aluksi koko seurakunnan 
alueelle, nykyisin ainoastaan Juu-
kaan. Siitä olen nyt luopumassa, 
sillä terveyteni ei enää anna myö-
ten tehdä yhtä paljon kuin aikai-
semmin. Diakoniatoimikunnassa 
olin jäsenenä useita vuosia ja jo 
pitkään olen ollut Juuan tiistaiseu-
ran puheenjohtaja, monivuotisena 
työparinani sihteeri/rahastonhoi-

taja Sisko Kallinen. Vaikka henki-
lökohtainen työpanokseni seura-
kunnan hyväksi pienenee, muut 
jatkavat kuten ennenkin.

MAIJA HÄMÄLÄINEN 

Toimin seurakunnassa niin aktii-
visesti kuin työt maatilalla ja per-
heenäitinä antavat myöten. Pitkän 
tauon jälkeen aloitin kirkkokuo-
rossa laulamisen reilu vuosi sit-
ten. Lisäksi olen mukana Valtimon 
ortodoksisen naiskuoron riveis-
sä. Hoidan myös Valtimon kirkon 
isännöitsijän tehtäviä yhdessä 
mieheni Pasin kanssa. Jumalan-
palveluksiin osallistuminen eten-
kin Valtimolla tulee kuin kaupan-
tekijäisenä ja niinpä pystyn hyvin 
hoitamaan kuorolaisen perusteh-
tävää eli palveluksissa laulamista.

MARKKU JULKUNEN

Olen eläkkeellä oleva muttei toi-
meton seurakunnanneuvoston ja 
tiedotustoimikunnan jäsen sekä 
Bomban tsasounan isännöitsijä. 
Harrastuksistani rakkain on suku-
tutkimus, varsinkin Raja-Karjalan 
suvuista. Kirjoitan myös juttuja Aa-
mun Koittoon, etenkin Nurmeksen 
omille sivuille

PASI HÄMÄLÄINEN

Olen maatalousyrittäjä Karhun-
päästä. Olen seurakunnanneuvos-
ton ja kiinteistölautakunnan jäsen. 
Noin vuoden ajan olen appeni Jyr-
ki Moilasen innostamana toiminut 
ponomarina. Teen tarpeen tullen 
seurakunnan hyväksi talkootöitä, 
kuten pientä remontointia. Valti-
mon kirkon isännöitsijän tehtä-
viä hoidan vaimoni Maijan kanssa. 
Jumalanpalveluksiin ja kirkon toi-
mintaan osallistuminen on meille 
mieluinen asia ja luonnollinen osa 
elämää. Seurakunnan toiminnan 
ulkopuolella meitä lasten ja maa-
tilan lisäksi yhdistävät moottori-
pyöräily ja muu ”päristely” erilai-
silla liikkumisvälineillä. Metsästys 
ja monenlainen liikunta kuuluvat 
myös harrastuksiini.

MASA (MARTTI)  
MAHLAVUORI

Olen ollut ponomarina ensimmäi-
sen kerran vuosina 1974-1980, 
tuolloin alussa oli kirkkoherrana 
isä Väinö Ihatsu. Isä Väinön kuoltua 
toimi sijaisena isä Leo Makkonen 
eli arkkipiispa Leo. Hänen jälkeen-
sä oli isä Raimo Töntsi ja sitten pit-
käaikainen kirkkoherramme isä 
Martti Honkaselkä.

Nyt toimin jälleen ponomarina 
silloin tällöin, seurakuntavaltuu-
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LIBANONISTA VALTIMOLLE: MONIKULTTUURISUUTTA JA KIELIKYLPYJÄ
Seikkailen helluntain juhlatunnelmissa Valti-
molla etsimässä Arin ja Lelemin kotia. Vaikka 
kunta on tuttu, onnistun silti eksymään navi-
gaattorin avustamana. Onnekseni pian kuulen 
iloista kiljahtelua ”Tiina on tuolla” ja saan vas-
taani perheen 5-vuotiaan Elina-tyttären. Ovel-
la vastassa ovat aurinkoinen Lem ja nyt 8,5 kk 
vanha Tim eli Timppa, joka on oppinut ryömi-
mään sitten viime näkemän. Elina tuo minulle 
lahjaksi kauniin etiopialaisen kirkkohuivin, ja 
ilahdun siitä lähes kyyneliin.

Arin ja Lemin tiet kohtasivat vuonna 2013 
Rmeishin kylässä, jossa Ari työskenteli rau-
hanturvaajille palveluja tarjoavassa yritykses-
sä ja Lem puolestaan hotellissa. Pari viihtyi Li-
banonissa, mutta raskaus muutti suunnitelmia 
ja muutto Suomeen, tarkemmin Valtimolle tuli 
ajankohtaiseksi. Sittemmin Arin työt ovat kul-
jettaneet perhettä Tornioon ja nyt takaisin Val-
timolle, jossa Arin vanhemmat asuvat. Suomen 
vuosina Lem on suorittanut kokin tutkinnon ja 
opetellut kielen hämmästyttävän hyvin. 

Bedada-Turusten kodissa lapset elävät kieli-
kylvyssä: isä puhuu suomea, äiti amharaa, yhtei-
nen kieli on englanti. Elina-tytär toimii tulkkina 
myös haastattelun aikana: auttaa isää englan-
niksi ja korjaa hihitellen äidin suomea väärin-

ymmärrysten välttämiseksi. 
- Äidin ja tyttären väliset salaisuudet kerro-

taan tietysti amharaksi, Ari nauraa.
Perheen lapset on kastettu ortodokseiksi Val-

timon kirkossa. Ari on luterilainen ja kiinnostu-
nut ortodoksisuudesta, mutta prosessi vaihtaa 
kirkkoa on vielä kesken. 

- Promise is promise! nauraa Lem muistut-
taen miestään Lemin vanhemmille annetusta 
lupauksesta ja selittää minulle, että Etiopiassa 
puolison tulee olla samaa uskontokuntaa. 

Lemin kotona etiopialaisten orientaaliorto-
doksien tapaan uskonto on vahvasti läsnä ar-
jessa. Lem nostaa esiin kotimaansa perintees-
tä kolme merkittävää asiaa: paastot ja juhlat, 
vainajien muistelu ja pyhien kunnioittaminen.

Paastokausia on kirkkovuodessa seitsemän. 
Tuolloin kirkoissa toimitetaan palvelus päivittäin 
klo 12, jonka jälkeen noin klo 15 voi syödä päi-
vän ainoan aterian. Koska ehtoolliskäytäntö on 
erilainen, lauantaina ja sunnuntaina saa syödä 
aamupalan, mutta sekin paastosääntöjen mu-
kaisesti. Kaikki eivät voi työn puolesta käydä kir-
kossa tai noudattaa paastoa, mutta siitä ollaan 
hyvin tietoisia. Toisaalta sitten kun juhlitaan, 
juhlitaan kunnolla!

Vainajia muistellaan säännöllisesti toimitta-
malla muistopalveluksia. Tapana on myös 
tehdä ruokaa, jota viedään mukaan kirk-
koon koko kansalle. Arin hiljattain kuolleen 
enon vierailu Lemille unessa oli merkityk-
sellinen ja sen vuoksi Lem on sytyttänyt 
kynttilän koko päiväksi.

Lem kertoo muistelevansa pyhiä sekä 
oman perinteen että suomalaisen kalen-
terin mukaan. Kotimaassa enkeli Gabriel 
on kotien suojelupyhimys ja siksi merkit-
tävä pyhä. Gabrielille, Neitsyt Marialle ja 
arkkienkeli Mikaelille pyhitettyjä kirkkoja 
on lähes joka kylässä.

Vuorokauden palveluskäytäntö muistut-
taa paljon suomalaista perinnettä. Kult-
tuurille merkittävää on kirkkotanssin ja 

-laulun perinne, johon kuuluvat soittimet, ku-
ten rummut ja symbalit. Kirkossa laulavat aina 
miehet eli deptarat. 

Lemin perheen luona vierailulla on viimeksi 
käyty vuonna 2018. Muistona siitä on kuvia kirk-
kokäynneistä ja kahvihetkistä. 

- Kahvihetki on osa kulttuuria, seremonia, joka 
toteutetaan jokaisessa kodissa alusta saakka: 
pavut paahdetaan ja jauhetaan itse. Tuoksu on 
aivan mieletön! Ari muistelee.

Vaikka Lem ikävöi kotimaata ja perhettään, 
paluu ei ole vaihtoehto.

- Lapset ovat kasvaneet Suomessa ja heistä 
erillään olo on lähes mahdoton ajatus. Toivon, 
että sisareni ja sairaanhoitajaksi opiskellut vel-
jeni voisivat tulla Suomeen töihin. Toisaalta työtä 
on myös kotimaassa erityisesti koronan vuoksi.

Suomeen kotiutuminen ei ole ollut niin ikään 
itsesäänselvyys. Kylmyys ja suomalaisten ujo-
us yllättivät.

- Tutustuminen on vaikeampaa. Täällä en tun-
ne edelleenkään kaikkia naapureita, kotimaassa 
uusiin naapureihin tutustutaan ensimmäisenä!

Mutta onhan Suomessa paljon hyvääkin. 
- Täällä on turvallista ja ihmiset ovat kuuliai-

sia. Kaikille on samat säännöt sekä lait ja niitä 
myös noudatetaan.

Tiina Sormunen

Lem ja Ari sekä lapset Elina ja Tim kotipihalla 
Valtimolla.

Lemin kotikirkko Shewa Robit -kylässä
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tettuna muistaakseni vuodesta 
1985 alkaen vuoteen 2005. Nyt uu-
delleen, kolmas kausi ilmeisesti 
menossa ja tämän vuoden kuulun 
myös kiinteistölautakuntaan.

tuksen, mitä isän ortodoksisuus 
säesti taustalla.

Koulutukseltani olen merko-
nomi-MTT ja lisäyksenä muuta-
ma täydennystutkinto. Siltä poh-
jalta olen työskennellyt erilaisissa 
toimistotöissä.

Raamatun opin jo nuorena pitä-
mään pyhänä kirjana. Vuosien var-
rella olen käynyt erilaisissa seu-
rakunnissa, joista merkittävin oli 
helluntailaisuus.

Valtimolle palattuani asuin äiti-
ni kanssa Rasimäellä ”metsäkir-
kossa”.

Äidin kuoleman jälkeen aloin 
pohtia enemmän ortodoksisuut-
ta. Isä, äiti ja sisareni on haudattu 
Valtimon ortodoksiselle hautuu-
maalle ja sinne haluan tulla itsekin 
haudatuksi.

Keskusteltuani asiasta jo or-
todoksiksi kääntyneen sisareni 
kanssa, tein päätöksen kysyä liit-
tymisestä silloiselta kirkkoherra 
Elias Huurinaiselta. Asiaan liittyvät 

seremoniat hoidettiin 20.4.2019.
Naapurini Anita Kulmala on an-

tanut paljon luettavaa ja vastannut 
kysymyksiini.

Nyt voin sanoa, että eteeni on 
avautunut valtaisa maailma. Näen 
ja koen ikään kuin sydämeni silmin 
palvelusten syvällisen merkityksen 
ja kauneuden.

Seurakuntaa siunaten ja sen 
puolesta rukoillen

SISKO KALLINEN

Asun Juuassa mieheni kanssa. 
Seurakuntalaisena olen ollut 

mukana diakonia- ja lähetystyö-
toimikunnassa, nuorisotyötoimi-
kunnassa ja sinapinsiemenkerhon 
vetäjänä.

Olin pari vuotta jopa tiistaiseu-
ran puheenjohtajana, mutta työ-
taustani johdosta sovin paremmin 
sihteeri / rahastonhoitajaksi, jos-
sa tehtävässä olen ollut nyt jo 13 

vuotta. Tehtävä on tuonut muka-
naan kaikenlaisia avustavia tehtä-
viä mm. kirkkokahvituksissa, pii-
rakkatalkoissa yms. varainhan-
kinnoissa.

Haluan jatkaa myös tulevaisuu-
dessa ahkerana seurakuntalaise-
na voimieni mukaan.

SIRKKA LIISA PUSSINEN

Olen Valtimolta. Kasvoin karja-
lais-pohjalaisessa kodissa. Sain 
äidin mukaan luterilaisen kasva-
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NURMES

SEURAKUNTALAISET TUTUIKSI
RITVA KORKALAINEN
Eländä on välil magieda, välil mui-
gieda.

Naistenpiiriläisten järjestelles-
sä kirkkokahvitusta kaikuu Ritvan 
tarttuva nauru seurakuntasalilla. 
Arpajaisissa Ritvan myyntitaidot 
ovat pistämättömät ja varmasti jo-
kainen jokunen vuosi sitten paikal-
la ollut muistaa, miten suvereenisti 
hän hoiti kirpputorimyynnin. Ku-
ka seurakuntasalin ovesta sisään 
astui, huomasi pian ostaneensa 
kassillisen tavaraa. Tuona vuon-
na Filantropia sai Nurmeksesta 
melkeinpä lottovoiton!

Suojärveltä talvisodan jaloista 
Sotkamoon ja sieltä Härmään ja 
jatkosodan alkaessa Vesannon 
kautta Nurmekseen muuttanut 
Larkkosen perhe rakensi Kuok-
kastenkoskelle 1948 valmistuneen 
talon, jonka tupaantuliaiset olivat 
komeat: vieraita oli toista sataa ja 
tarjolla pättširokkua da piiruada, 
kodin pyhitti isä Aleksanteri Ka-
sanko. 

Talon alakerrassa asuivat isän 
vanhemmat mamma ja ukki per-
heineen ja yläkerrassa lapsista 
vanhin, Väinö, perheineen.

- Meillä oli enimmillään seit-
semän lypsylehmää, nuori karja, 
lampaita, sikoja, kanoja ja mitä vain 
elannon jatkeeksi, joten karjanhoi-
to tuli minulle tutuksi.

Jumalan ja Hänen lahjojensa 
kunnioittamisen sekä ortodoksi-
sen elämäntavan Ritva oppi van-
hemmiltaan ja isovanhemmiltaan.

- Aamuisin ja iltaisin mamma ja 
ukki lukivat Jumal’tšuppuun päin 
seisten rukoukset Kunnia olkoon 
sinulle, Jumala, Taivaallinen Ku-
ningas, Pyhä Jumala ja Herran 
rukous. Syömään ruvetessaan ja 

pöydästä noustessaan he siuna-
sivat ja kiittivät ruuasta ja vielä 
sänkyyn mentyään ristivät silmät 
ja huokaisivat: ”Hospodi boušei”. 
Myös kotona oli ikoninurkkaus, ja 
ruoka siunattiin ja siitä kiitettiin 
ristinmerkillä.

Kirkossa Ritva kävi useimmi-
ten mamman kanssa, ja mamman 
mukana hän myös aika ajoin pää-
si pyhiinvaellukselle Heinäveden 
Valamoon.

Lapsena opittu usko oli välillä 
koetuksella ja moni tuttu tapa vä-
häisessä osassa elämän kiireisi-
nä vuosina Etelä-Suomessa, jonne 
Ritva miehensä ja pienen poikansa 
kanssa 60-luvun lopussa muutti. 
Kuitenkin, kun jossain helähti or-
todoksikirkon kello tai kuuluivat 
jumalanpalveluksen äänet, sydä-
messä läikähti lämmin tunne.

- Mamman opetuksista tärkeim-
mät olivat hänen tapansa tehdä 
kaikki ”Jumalan ker” ja se, että 
hän sai minut ymmärtämään, että 
”Taivaallinen Kuningas” on sanan-
mukaisesti totta: Jumala on joka 
paikassa oleva ja kaikki täyttävä. 
Se on lempirukoukseni, jonka luen 
joka päivä.  ”Jumalan ker’” toivotan 
minäkin lähimmäisilleni monissa 
tilanteissa.

Nurmekseen palattuaan Ritva 
lauloi kirkkokuorossa kymmenisen 
vuotta. Vaikka kuoro jäi, laulu ei 
loppunut. Se jatkuu kirkossa, kun 
kanttori palveluksessa kehottaa 
seurakuntalaisia yhtymään lau-
luun.

Mieluista tekemistä on seura-
kunnan monenlaisen talkootyön 
lisäksi aina löytynyt. Ikonimaala-
usta Ritva harrasti aikoinaan Ai-
no Meriläisen johdolla, kirjaker-

hon tapaamisissa hän alkoi käydä 
muutama vuosi sitten, ja uusin har-
rastus löytyi Juuan käsityöpiiristä, 
jossa hän opettelee helmikirjontaa 
juukalaisten mestarien johdolla. 
Mäyräkoira Viivi ja pystykorva Ville 

pitävät huo-
len siitä, että 
Ritva muis-
taa harras-
taa myös lii-
kuntaa joka 
päivä. Vasta-

lahjaksi ne saavat hellää hoivaa, 
samoin kuin tyttären käydessä 
Nurmeksessa hänen koiransa 
Divo ja Elsa.

- Olen kiitollinen kaikesta. Kun-
nia Jumalalle siitä, mitä minulla 
on ja kunnia Jumalalle siitä, mitä 
minulla ei ole!

Helena Mehtonen, 
Ritva Korkalainen

Ritva Korkalainen o.s. Larkkonen, syntynyt 
1949 Nurmeksessa, juuret Suojärvellä sekä 
isä-Väinön että äiti-Helmin puolelta. 
- äidinkieli karjala
- leski
- poika ja tytär sekä pojanpojat Antti ja Jus-
si ovat korvaamattoman tärkeitä ja suuren 
ilon aihe
- asuu omakotitalossaan Nurmeksen Po-
rokylässä
- eläkkeellä museoapulaisen tehtävästä
- Suojärven pitäjäseuran hallituksen jäsen 
2020 alkaen
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Ritva Korkalainen kesällä 2020 omassa kodissaan Porokylän Rauhalassa.

Vanhemmilta ja isovanhemmilta saadun opin 
mukaisesti Ritvan kotona on Jumal’tšuppu, 
jonka ikonien joukossa on myös Ritvan itsen-
sä maalamia.

Erään vaiheen taideharrastuksen tulokse-
na syntyi mm. öljymaalauksia, grafiikkaa ja 
veistoksia. Tässä kipsityttö Miia.
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VIINIJÄRVI
JUMALANÄIDIN TIHVINÄLÄISEN 
IKONIN KIRKKO

Viinijärventie 8

Su 9.8. klo 10 liturgia, kristinoppi-
leirin päätös
Su 6.9. klo 10 liturgia
Ma 14.9. klo 9.15 liturgia, Kunni-
allisen ja eläväksitekevän ristin 
ylentäminen
Ke 30.9. klo 18 vigilia, Jumalanäi-
din suojelus, pokrova
Su 18.10. klo 10 liturgia

OUTOKUMPU
PYHÄN HENGEN KIRKKO

Kirkkopolku 3

Su 16.8. klo 10 liturgia
Ti 8.9. klo 9 liturgia, Jumalansyn-
nyttäjän Neitseen Maria syntymä
La 26.9. klo 18 vigilia
Su 4.10. klo 10 liturgia
La 17.10. klo 18 vigilia

POLVIJÄRVI
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
KIRKKO

Haavikontie 31

Pe 14.8. klo 18 vigilia, Jumalan-
synnyttäjän Neitseen Marian kuo-
lonuneen nukkuminen
Su 30.8. klo 10 liturgia
Su 13.9. klo 18 vigilia, Kunnialli-
sen ja eläväksitekevän ristin ylen-
täminen
Su 27.9. klo 10 liturgia 
To 1.10. klo 9.30 liturgia, Juma-
lanäidin suojelus, pokrova
Su 25.10. klo 10 liturgia

NURMES / TAIPALE

TAIPALE
Taipaleen ortodoksinen seurakunta, Viinijärventie 7, 83400 VIINIJÄRVI
Kirkkoherranvirasto avoinna ma ja to klo 9-12, p. 050 471 8130, taipale@ort.fi
Kirkkoherra Paavo Ratilainen, p. 050 566 1700, paavo.ratilainen@ort.fi
Pastori Tuomas Kallonen, nuorisotyö, p. 050 562 8444, tuomas.kallonen@ort.fi
opintovapaalla 1.9.2020-28.2.2021, kansliasijaisena Susanna Nikkanen
Kanttori Kaisu Potkonen, p. 050 536 7424, kaisu.potkonen@ort.fi
Seurakunnan internetsivut: www.ort.fi/taipale

Jumalanpalvelukset

Jumalanpalvelusten ja kai-
ken seurakunnan toiminnan 
osalta noudatetaan terveys-
viranomaisten, valtioneuvos-
ton ja kirkkokunnan antamia 
epidemia-ajan määräyksiä. 
Muutokset ovat mahdollisia. 
Seuraa ilmoittelua seurakun-
nan nettisivuilla, facebookissa 
ja paikallislehtien seurakun-
tailmoituksissa. Seurakunnan 
YouTube -sivujen kautta pyri-
tään lähettämään jumalanpal-
veluksia kokoontumisrajoitus-
ten aikana.

DIAKONI JYRKI MOILANEN, JOKAPAIKANHÖYLÄ JA PAPPILAN HÄTÄVARA
Ortodoksit kiinnostivat Jyrkiä jo 
Kuhmossa, jossa he oman kirkon 
puuttuessa toimittivat palvelukset 
koulun salissa. 

- Asuimme koululla ja pikku-
poikana kävin ovelta kurkkimassa 
isä Miihkaili Levasen toimittamia 
palveluksia ja haistelin suitsutus-
savua.

Kanttori Mauri Mahlavuori bon-
gasi Nurmeksen näyttämökerhos-
ta komeaäänisen basson, Jyrki 
Moilasen, ja sai tämän 35 vuotta 
sitten mukaan kirkkokuoroon. Pi-
an kirkkoherra Martti Honkaselkä 
alkoi kysellä miten kirkkoon liitty-
misen laita olisi. 

Asia keskusteltiin ja sovittiin vai-
mon kanssa, ja liittyminen tapahtui 
1986 Maurin toimiessa kummina. 
Lukijaksi Jyrki vihittiin muutama 

vuosi myöhemmin, ja pian Jyrki 
aloitti diakonin opinnot. Jyrki suo-
ritti tarvittavat tentit avoimessa yli-
opistossa, ja -91 arkkipiispa Jo-
hannes vihki hänet diakoniksi.

- Ensimmäiset vuodet kiersin 
viikoittain palveluksissa, kun isä 
Martti pyysi. Kaikki piti itse opetel-
la, esikuvaa ei ollut - olinhan seu-
rakunnan ensimmäinen ja tälläkin 
hetkellä ainoa diakoni.

Pappien vaihtuminen on tuonut 
haasteita tehtävän hoitamiseen, 
kun jokaisen tavat on pitänyt op-
pia. Käsikirja antaa ohjeet, kullakin 
papilla on oma tyylinsä toimittaa.

- Kerran isä Erkki Piiroinen sa-
noi kuolemattoman lauseen, kun 
palvelus meni miten meni: ”Älä poi-
ka huolehdi, Jumala halusi meiltä 
tällaisen palveluksen.”

Nurmeksen Immanuel-jou-
ludraama kuului enkeli Gabrie-
lin roolissa Jyrkin ohjelmaan 26 
vuoden ajan, siinä välissä Jyrki oli 
yhtenä vuonna tietäjänä. Näyttä-
mökerhon kesäteatterissa hän ei 
enää ole mukana, vaikka on ker-
hon kunniajäsen. Yli 50 vuotta sit-
ten alkanut kuoroharrastus jatkuu 
Nurmeksen mieskuorossa. 

- Lauluharrastus on ollut osa 
elämääni lapsesta asti. Kajaanin 
mieslaulajiin liityin -69 ja Nurmek-
seen 70-luvun lopussa muutettu-
amme olen laulanut eri kokoon-
panoissa koko ajan.

Nurmeksen ortodoksisella kirk-
kokuorolla on Jyrkin aikana ollut 
ennen Tiina Sormusta seitsemän 

johtajaa, kaikki Jyrkille mieluisia.
- Kuoron toiminta on mukavaa, 

ja kuorossa on hyvä me-henki. Tun-
tuu, että olemme samalla viivalla 
ja tekemiseen on kaikilla nöyrä 
asenne. Kanttorit ovat vaatineet 
paljon, ja kuoron taso onkin hyvä.

Veisut ja tekstit ovat vaihtuneet 
säännöllisesti: on tullut mm. uusi 
Liturgia-kirja ja uudet käännökset. 
Jokin ei silti muutu:

- Hiljaa yössä Palestiinan on 
kautta aikojen lempparini, Pyhiin-
vaeltajan lauluista taas Siunausta 
uuteen vuoteen.

- Palveluksissa laulaminen jäi, 
kun diakonin tehtävät alkoivat. Tuli 
uudet kuviot ja opeteltavat asiat. 
- Kuoron riveissä jatkan edelleen 
konserteissa ja muissa tapahtu-
missa.

Pappilan hätävarakanttorina toi-
miminenkin on tullut tutuksi. Sitä 
varten piti opetella kahdeksansä-
velmistön sopraanostemma. Erään 
viikon aikana Jyrki toimi kanttori-
na niin liturgiassa, vigiliassa kuin 
hautauspalveluksessakin.

- Silloin taisi tulla sävelletyksi se 
kuuluisa yhdeksäs sävelmä.

Pääkirkon isännöitsijänä Jyr-
ki on toiminut kuutisen vuotta ja 
kantanut harteillaan kirkon talon-
miehen viittaa, ollut valtuuston ja 
neuvoston jäsen 90-luvulla, kiin-
teistölautakunnassa yli kymmenen 
vuotta ja edustanut seurakuntaa 
taloyhtiöiden kokouksissa. Hän on 
myös suunnitellut pääkirkon ikku-
noiden turvakalterit.

Palveluksiin osallistuvien seura-
kuntalaisten määrä on vähentynyt 
Jyrkin aikana paljon. Siirtolaisvä-
estö kävi ahkerasti kirkossa, mutta 
nyt heidän joukkonsa on harven-
tunut luonnollisista syistä.

- Pääsiäisenä kirkossa oli niin 
paljon ihmisiä, että saaton hän-
tä vasta lähti, kun alkupää jo tuli 
perille.

Vaikka arkkipiispan kanslia muut-
ti Helsinkiin, ei se ole näkynyt pai-
kallisesti seurakuntaelämässä. 
Nähtäväksi jää, mitä Taipaleen 
kappeliseurakunnaksi liittyminen 
tuo tullessaan.

Helena Mehtonen

Jyrki Moilanen toimittaa litaniaa 
Valtimolla.

- Jyrki Moilanen: syntynyt 
Kuhmossa vuonna 1945, ra-
kennusmestari
- muutto perheen kans-
sa Kajaanista Nurmekseen 
1970-luvun lopussa Nur-
meksen kaupungin kiinteis-
töisännöitsijäksi ja työsuoje-
lupäälliköksi.
- 54 vuotta aviossa tervey-
denhoitaja Leenan kanssa, 
neljä lasta ja kahdeksan las-
tenlasta;
- Leena liitetty kirkkoon 1991.  
Diakoniksi ei voida vihkiä, jos 
vaimo ei ole ortodoksi.



14     SEURAKUNTALIITE

TAIPALE

 

KASTETUT
Aada Amanda Veronica Di-
mitrow, Outokumpu
Alpi Eelis Pajarinen, Polvi-
järvi

IANKAIKKINEN MUISTO
Aulis Anselm Patrikainen, 
Outokumpu
Eila Annikki Hirvonen, Ou-
tokumpu
Kimmo Kalevi Lummevirta, 
Liperi
Pentti Ratilainen, Polvijärvi
Tenho Jolkkonen, Polvijärvi
Matti Ratilainen, Liperi
Eila Räsänen, Outokumpu

Perheuutisia

Polvijärven kirkko on entisestään kaunistunut uuden ulkomaalauksen 
myötä.

Polvijärven Pyhän Johannes Kastajan kirkon praasniekkaa vietettiin 24.6. 
kauniissa kesäsäässä.
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SOTKUMA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
TSASOUNA

Malanintie 4

Su 23.8. klo 10 liturgia
Ma 7.9. klo 18 vigilia, Jumalansyn-
nyttäjän Neitseen Maria syntymä
Su 20.9. klo 10 liturgia
La 10.10. klo 18 vigilia

LIPERI
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
TSASOUNA

Tsasounakuja 1

La 15.8. klo 9 liturgia, Jumalan-
synnyttäjän Neitseen Marian kuo-
lonuneen nukkuminen
Su 13.9. klo 10 liturgia, Ortodoksi-
suus tutuksi -sunnuntai
La 19.9. klo 18 vigilia
Su 11.10. klo 10 liturgia, Ortodok-
sisuus tutuksi -sunnuntai

La 24.10. klo 9 liturgia, Dimitrin 
lauantai, vainajien muistelu

SÄYNELAMPI
PYHÄN JOHANNES VENÄLÄISEN 
LEIRIKESKUS 

Syvälahdentie 7 
              
Su 2.8. klo 10 opetusliturgia, kris-
tinoppileiri                                              
Ke 5.8. klo 17 vigilia, Herramme 
Jeesuksen Kristuksen kirkastumi-
nen; kristinoppileiri   

To 6.8. klo 9 opetusliturgia, Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen 
kirkastuminen; kristinoppileiri          
Ma 31.8. klo 18 vedenpyhitys, uusi 
kirkkovuosi alkaa; toimintapiirien 
aloitus- ja ideointi-ilta 

YLÄMYLLY
JYRIN KIRKKONIEMEN 
HILJENTYMISPAIKKA

Ke 29.7. klo 18 akatistos. Opas-
teet hiljentymispaikalle Kirkkonie-
mentieltä.

Outokummussa 1.6. toimitettu Pyhän Hengen kirkon praasniekka oli monin tavoin ikimuistettava: kirkkokansa sai 
osallistua jumalanpalvelukseen pitkästä aikaa paikan päällä, pastori isä Tuomas Kallonen sai kultaristin kanto-
oikeuden ja kirkonisäntä Arvo Naumanen  piispallisen siunauskirjan. Liturgia toimitettiin KP Kuopion ja Karjalan 
metropoliitta Arsenin johdolla.
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Kirkkokansa iloitsi yhteisestä praasniekkapäivästä.
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POLVIJÄRVEN KIRKON PRAASNIEKKA
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TAIPALE

ORTODOKSISUUS TUTUKSI 
-SUNNUNTAIT LIPERISSÄ
Ortodoksisuus tutuksi -sunnun-
taina pidetään Liperin tsasounal-
la kaikille avoin esitelmätilaisuus 
liturgian ja kirkkokahvien jälkeen. 
13.9. puhuja ja aihe varmistuvat 
myöhemmin
11.10. puhuja ja aihe varmistuvat 
myöhemmin
15.11. puhuja ja aihe varmistuvat 
myöhemmin

KIINNOSTAAKO KUOROLAULU?
Taipaleen seurakunnan kirkkokuo-
ro harjoittelee maanantaisin klo 18 
Viinijärven Vanhassa pappilassa 
kanttori Kaisu Potkosen johdolla. 
Syksyn ensimmäiset kuoroharjoi-
tukset 14.9. alkavat klo 18 Viinijär-
ven kirkossa rukoushetkellä työ-
hön ryhdyttäessä. Kuorolaulusta 
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 
Kaisu-kanttoriin p. 050 536 7424.

LASTEN PUUHAKERHO 
OUTOKUMMUSSA TIISTAISIN 
Esi- ja alakouluikäisten puuha-
kerho aloittaa ti 1.9. alkaen Ou-

tokummun ortodoksisen kirkon 
alakerrassa, Kirkkopolku 3:ssa. 
Kerho kokoontuu tiistaisin klo 17-
19. Kerhotuokiot sisältävät haus-
kaa ja monipuolista puuhaa kuten 
ulko- ja sisäpelejä ja -leikkejä, as-
kartelua, kokkaamista, laulamista 
ja pieniä retkiä. Oma kirkko tulee 
tutuksi ja kodikkaaksi! Lisätietoa 
ja ilmoittautumiset,p. 050 057 3585 
/ Susanna.

KULMAKIVI-FESTARIT 
JYVÄSKYLÄSSÄ 2.-4.10.
Herätys Taipaleen nuoret ja nuo-
renmieliset! Nyt ei enää nuoku-
ta vaan lähdetään porukalla Jy-
väskylään kokemaan kutkuttavat 
Kulmakivi-festarit! ONL järjestää 
mahtavat meiningit yhdessä Jy-
väskylän ort.seurakunnan kanssa. 
Ohjelmassa on mm. kulttuuria ja 
toimintapajoja, jumalanpalveluk-
sia, maittavaa sapuskaa ja huippu-
seuraa – yökahvilaa unohtamatta! 
Festarit on suunnattu 12-v. ylös-
päin, mutta vanhempien seuras-
sa perheen pienemmätkin voivat 
osallistua. Seurakunta tarjoaa 

bussikuljetuksen, joten viikonlo-
pulle jää hintaa vain 30€/hlö (sis.
sapuskat, koulumajoituksen ja ko-
ko huvin!). Siis – nyt tennarien kär-
jet kohti Keski-Suomea ja kiireesti 
ilmoittautumaan seu-
rakunnan kansliaan p. 
050 471 8130 (ma ja to 
klo 9-12) tai taipale@
ort.fi 7.9. mennessä. 
Ajankohtainen festa-
ri-info ja tarkempi oh-
jelma: https://onl.fi/
event/kulmakivi-2020/. 
Tule ja tuo ystäväsikin 
mukaan!

KYLPYLÄRETKI 
VESILEPPIKSEEN
Molskista ja loiskis-
ta! Lapsiperheille ja 
kaikille avoin kylpy-
läretki Leppävirralle 
järjestetään la 14.11. 
Retkiohjelmaan si-
sältyy bussikuljetus, 
tutustuminen Leppä-
virran Pyhien Karjalan 
valistajien tsasounaan, 

lounasruokailu+kahvit ja uintia kylpy-
lä-hotelli Vesileppiksessä. Tarkempi 
retkiohjelma ja hintatiedot tarkentu-
vat myöhemmin. Seuraa ilmoittelua!

Muuta toimintaa
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Tule mukaan puuhakerhoon!
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Viinijärven Jumalanäidin Tihviniläiselle ikonille pyhitetyn Taipaleen pääkirkon  praasniekas-
sa 26.6. oli sananmukaisesti lämmin tunnelma (+30C).

Hento tuulenvire ja pyhitetyllä vedellä vihmominen vilvoittivat riemullista kirkkokansaa.
Kirkkoherra Paavo Ratilainen palveli kesäisessä praas-
niekassa.
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TUOHUKSET KIRKOISSA
Tuohukset ikonien edessä ja vainajienmuiste-
lupöydällä kuuluvat olennaisena osana orto-
doksisen kirkon ja ortodoksisten kristittyjen 
rukouselämään. Tuohuksia sytytetään ja muis-
tellaan ja muistetaan läheisiä esirukouksin. 
Tuohukset valaisevat ja tuovat lämpöä ja ovat 
merkkejä rukouksesta.

Menneenä koronakeväänä kirkoissa juma-
lanpalveluksissa paikalla olivat vain palvelusten 
toimittajat. Henkilömäärien rajoitukset saivat 
aikaan sen, että tuohusten menekki seurakun-
nissa romahti. Virtuaalituohuksiakin kokeiltiin 
markkinoida. 

Viime vuosina on myös ollut nähtävillä sellai-
nen ilmiö, että ihmiset tulevat kirkkoon omat, 
esimerkiksi ulkomailta hankitut, tuohukset mu-
kanaan. Edellä mainitut seikat ovat vaikuttaneet 
niin, että seurakuntien kirkkojen tuohusmyynti 
on romahtanut.

Mihin tuohusmyynnistä saadut rahat seura-

kuntien kirkoissa käytetään? Kirkkojen tuohuk-
sista saamista varoista kustannetaan ostettavat 
uudet tuohukset sekä kirkkojen kaunistus: ku-
kat, pienet hankinnat, uudet ikonit yms. 

Lintulan luostari valmistaa kirkkokuntaam-
me varten tuohuksia ja luostari saa niistä ison 
osan vuosittaisista tuloistaan. Myös luostarin 
tulot ovat pudonneet kyseisten seikkojen vuoksi.

Kirkkoihin alkaa taas päästä palveluksiin ja 
voi jälleen sytytellä tuohuksia.

Säästeliäisyys on kenties hyve, mutta nuu-
kuus ei tässä tapauksessa palvele kirkkoja ja 
luostaria.  Siksi pyydämmekin kirkossakävijöitä 
miettimään tuohusasia loppuun saakka, tule-
maan kirkkoon ”ilman omia eväitä” ja ostamaan 
tuohuksensa pyhäköstä, jossa sen sytyttää iko-
nien eteen. Haluammehan edelleenkin säilyttää 
kirkkomme kauniina ja luostarimme elävinä.

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. 050 363 3783

OUTOKUMMUN KÄSITYÖPIIRI
Aila Malmivuori,p.050 591 2799

TULE PAGISEMAH! - KARJA-
LAN KIELEN JA KULTTUU-
RIN 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 ohjel-
masta ja ilmoitukset kokoon-
tumisista löydät seurakunnan 
nettisivuilta www.ort.fi/taipale/
toimintapiirit, sekä Outokum-
munseutu- ja Kotiseutu-uuti-
set -paikallislehtien torstain 
seurakuntailmoituksista. Ter-
vetuloa tutustumaan toimin-
taan!

TAIPALEEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
NURMEKSEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
KUULUTUS SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALISTA 2020
Vaalin toimittamisen aika

Kuopion ja Karjalan hiippakun-
nan piispan, metropoliitta Arsenin, 
määräämä ylimääräinen seura-
kunnanvaltuuston vaali toimite-
taan 1.-8.11.2020 välisenä aikana 
1.1.2021 alkaen laajentuvassa, Tai-
paleen  ortodoksisessa seurakun-
nassa, jossa nykyisestä Nurmek-
sen seurakunnasta tulee Taipaleen 
seurakunnan kappeliseurakunta. 

Vaalissa valitaan uuteen val-
tuustoon viisitoista (15)  jäsentä. 
Seurakunta muodostaa kaksi vaa-
lialuetta. Vaalialueen yksi muo-
dostaa Taipaleen alue (Liperi, Ou-
tokumpu, Polvijärvi) ja vaalialueen 
kaksi Nurmeksen alue (Nurmes, 
Juuka, Rautavaara). Taipaleen vaa-
lialueelta  valitaan 10 jäsentä ja  
Nurmeksen vaalialueelta valitaan 
5 jäsentä.

Äänioikeutettujen luettelo
Vaalialueen 1 äänioikeutettujen 
luettelo on nähtävillä kirkkoher-
ranvirastossa, osoite Viinijärven-
tie 7, Viinijärvi, 10.-22.9.2020 
välisenä aikana. Vaalialueen 2 ää-
nioikeutettujen luettelo on näh-
tävillä Nurmeksen ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherranviras-
tossa Salmenkatu 5, 9.-23.9.2020 
välisenä aikana.

Vaatimus äänioikeutettujen lu-
ettelon korjaamisesta on jätettä-
vä kirkkoherranvirastoihin tai vi-
rastojen sähköposteihin (taipale@
ort.fi ja nurmes@ort.fi) viimeistään 
torstaina 24.9.2020 klo 12.00 men-
nessä. Vaalilautakunta vahvistaa 
äänioikeutettujen luettelon vaa-
lialueen 1 osalta kokouksessaan 
29.9.2020 ja vaalialueen 2 osalta 
kokouksessaan 27.9.2020.

Ehdokkaiden asettaminen
Kahdella Taipaleen ja Nurmeksen 
ortodoksisen seurakunnan ääni-
oikeutetulla jäsenellä on oikeus 
asettaa vaalialueellaan ehdok-
kaita uuden 1.1.2021 yhdistyvän 
Taipaleen seurakunnan  seura-
kunnanvaltuustoon. Ehdokasaset-
telu tapahtuu kirjallisesti. Ehdo-
kasasettelua koskevat asiakirjat 
on toimitettava Taipaleen vaali-
alue 1:n osalta kirkkoherranvi-
rastoon, Viinijärventie 7, 83400 
Viinijärvi tai vaalialue 2:n osalta 
Nurmeksen  virastoon, Salmen-
katu 5, 75500 Nurmes, viimeistään 
torstaina 17.9.2020 klo 12 men-
nessä. Asiakirjassa, jossa on il-
mettävä ehdokkaan täydellinen 
nimi, syntymäaika ja kotikunta, ja 
joka on vähintään kahden (2) Tai-
paleen tai Nurmeksen ortodok-

sisen seurakunnan jäsenen alle-
kirjoitettava, saadaan esittää niin 
montaa ehdokasta kuin kyseiseltä 
vaalialueelta valitaan jäseniä val-
tuustoon. Vaalitoimituksessa ei voi 
enää esittää ehdokkaita.

Vaalikelpoisuus
Seurakunnanvaltuuston jäseneksi 
voidaan valita ortodoksisesta kris-
tillisestä vakaumuksesta tunnettu 
äänioikeutettu seurakunnan jä-
sen, joka ei ole vajaavaltainen eikä 
seurakunnan päätoiminen työn-
tekijä. Vaalilautakunta laatii an-
nettujen asiakirjojen perusteella 
ehdokasluettelon sekä ilmoituk-
sen äänestysajoista ja äänestys-
paikoista, vaalitavasta sekä siitä, 
milloin vaalin tulos julkaistaan. 
Tämä ilmoitus asetetaan näh-
täväksi kirkkoherranvirastossa 
seurakunnan ilmoitustaululle vii-
meistään 30 päivää ennen vaali-
toimituksen alkamista 2.10.2020 
ja Aamun Koitto -lehden seura-
kuntaliitteessä nro 5/2020, joka 
julkaistaan 26.10.2020.
30.6.2020 Viinijärvi
Paavo Ratilainen, kirkkoherra 

ja vaalilautakunnan  
puheenjohtaja Taipaleen ja  

Nurmeksen seurakunnat
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Taipaleen ortodoksinen seurakunta @taipaleenortodoksit taipaleenortodoksit

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




