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Ilomantsi   ✣   Joensuu   ✣   Nurmes   ✣   Taipale

PYHÄN ELIAN KIRKON KUORO 
Kuoro harjoittelee seurakuntakes-
kus Eliassa tiistaisin klo 18-19.30. 
Lisätietoja: kanttori Riikka. 

KIRKKOLAULUPIIRI 
Kirkkolaulupiiri kokoontuu seura-
kuntakeskus Eliassa tiistaisin klo 
16,30-17.30. Uudet kirkkolaulusta 
ja kirkossa lukemisesta kiinnos-
tuneet ovat tervetulleita mukaan 
toimintaan! 

SINAPINSIEMENKERHO 
Sinapinsiemenkerho kokoontuu pa-
ril listen viikkojen sunnuntaisin seu-
rakuntakeskus Eliassa alkaen klo 9, 
josta myöhemmin siirrytään yhdes-
sä liturgiaan. Kerhon ohjaajat ovat 
kirkossa auttamassa lasten kanssa 
ja ehtoolliselle tuomisessa. Kysy li-
sää: Maire Kärkkäinen, 
p. 040 511 5948 ja Eija Pulkkinen. 

PONOMARIKERHO
Ponomarikerho kokoontuu sopi-
muksen mukaan. Kerhossa mm. 
askarrellaan ja tehdään pieniä ret-
kiä. Kysy lisää: Teuvo, p. 0500 274 
647. 

NUORTEN IKONIMAALAUSPIIRI 
Yli 10-vuotiaitten piiri kokoontuu 
torstaisin seurakuntakeskus Elias-
sa klo 16–18. Opettaja Anu Koivun-
iemi, p. 040 525 8545. 

SENIORIEN IKONIMAALAUSPIIRI
Piiri kokoontuu maanantaiaamui-
sin seurakuntakeskus Eliassa klo 
9-12. Opettaja Anu Koivuniemi, p. 

040 525 8545.

NAISTENPIIRI 
Piiri kokoontuu kerran kuussa. 
Kysy lisää: Maire Kärkkäinen, 
p. 040 511 5948.

MIESTENPIIRI 
Piiri kokoontuu kerran kuussa kes-
kiviikkoisin klo 17 Elian kirkossa. 
Kysy lisää: Pekka Jeskanen, 
p. 040 729 0437 ja Reijo Palviainen, 
p. 0400 809 449.

ILOMANTSIN TIISTAISEURA 
Tiistaiseura kokoontuu seurakunta-
keskus Eliassa kerran kuukaudes-
sa klo 12-13. Tiistaiseuratoimintaa 
myös Mutalahdessa ja Hattuvaa-
rassa, ilmoitetaan Pogostan Sano-
missa. 

Ilomantsin kansalaisopisto tar-
joaa opetusta ikonimaalauksessa, 
opettajana Marjaana Laatikainen, 
p. 040 531 0956. 

Opetukseen ilmoittaudutaan suo-
raan kansalaisopistoon p. 040 104 
3112. Lisätietoa: www.ilomantsi.fi 

HUOMIO! Seurakunnan jumalan-
palvelusilmoitukset ja mahdolli-
set muutokset ilmoitetaan tors-
tain Pogostan Sanomissa  
 
PYHÄN ELIAN KIRKOSSA 
KIRKKOTIE 15

Lauantaisin klo 17 suuri ehtoopal-
velus, sunnuntaisin klo 9 aamu-
palvelus ja klo 10 liturgia
Keskiviikkoisin klo 17 ehtoopalve-
lus (paitsi 6.2.).

Su 20.1. klo 9 opetusliturgia
Pe 1.2. klo 17 ehtoopalvelus (Her-
ran temppeliintuominen)
La 2.2. klo 9 aamupalvelus ja litur-
gia, (Herran temppeliintuominen)
Su 3.2. klo 10 liturgia, Profeetta 
Hannan praasniekka (Sonkajan-
rannan kirkko)
La 23.2. klo 17 yleinen panihida 
(vainajien muistopäivä)
Su 3.3. klo 17 ehtoopalvelus, suu-
renpaaston alku ja anteeksipyy-
täminen 

1. paastoviikko 
Ma 4.3. klo 17 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni
Ti 5.3. klo 17 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni
Ke 6.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 

lahjain liturgia
To 7.3. klo 17 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni
Pe 8.3. klo 17 Akatistos

2. paastoviikko 
Ke 13.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
Pe 15.3. klo 18 Ekumeeninen het-
ki, Ilomantsin liikuntahallin laa-
vulla

3. paastoviikko 
Ke 20.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
Pe 22.3. klo 17 akatistos

KUOPION JA KARJALAN HIIPPAKUNTA
Itäiset seurakunnat 
14.1.2019– 11.3.2019

Jumalanpalvelukset Muuta toimintaa

ILOMANTSI
Asiaa seurakuntaan 
Kirkkotie 17, 82900 Ilomantsi
Kanslia avoinna ma 9 - 12, muulloin yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse. 
Kanslia: p. 050 470 6383, ilomantsi@ort.fi
Kirkkoherra: isä Ioannis Lampropoulos, p. 050 357 3675
Kanttori: Riikka Patrikainen, p. 050 464 5281 
s-posti: etunimi.sukunimi@ort.fi

KATUMUKSEN SAKRAMENTTI 
Paasto on aikaa, jolloin voi osallistua katumuksen sakramenttiin. 
Isä Ioannis päivystää kirkossa 4.3, 5.3. ja 6.3. klo 16-17. Tule keskus-
telemaan asiasta ja varaa aika! Jos haluat osallistua katumuksen 
sakramenttiin ja yläolevat ajat eivät käy sinulle soita, sovitaan uusi 
aika.

 

KUOLLEET
Helvi Liisa Airio
Kari Juhani Palviainen
Surakka Arvo
Purmonen Sulo

Perheuutisia
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TAPAHTUMIA TAMMI- MAALISKUUSSA 
EKUMEENINEN RUKOUS-
VIIKKO 
Su 20.1. klo 15 ekumeeninen 
tilaisuus Sonkajan kylätalolla.

HYRSYLÄLÄISTEN SOTA-
VANKEUS
Keskiviikkona 9.1.Terttu Korhonen 
kertoo talvisodan aikaisista koke-
muksista sotavankeudesta.. 

OPETUSLITURGIA 
Sunnuntaina 20.1. toimitetaan klo 
9 alkaen ºpetusliturgia, missä toi-
mittamisen ohessa pappi selittää 
mitä liturgiassa tapahtuu.

PYHÄ AUTUAS KSENIA 
PIETARILAINEN – LUENTO 
Keskiviikkona 23.1. klo 17.30 Nun-
na Ksenia Lintulan luostarista pu-
huu pyhä Autuas Ksenia Pietarilai-
sesta. 

HIIHTORISTISAATTO 
Ekumeeninen hiihtoristi saatto Son -
ka jas ta Ilomantsiin lauantaina 
16.2. 

Tapahtumalla on säävaraus. Seu-
raa ilmoittelua seurakunnan net-
tisivuilla ja Pogostan Sanomissa.  

PAASTO-SEMINAARI
Mikä on paasto? Miten se vaikut-
taa ihmiseen? Seminaari pidetään 
la 23.2. Lisää tietoa seminaaris-
ta  seuraavassa aamunkoitossa, 
seurakunnan nettisivuilla ja Po-
gostan Sanomissa.  

KOHTAAMISIA-ILLAT 
KESKIVIIKKOISIN
Elian kirkossa klo 17 alkavan 
ehtoopalveluksen jälkeen teen 
kera. Talvella jatketaan teemalla 
sakramentit. 

ROADTRIP ORTODOKSI-
SESSA EUROOPASSA 
Keskiviikkona 16.1 klo 17.30 dia-
koni Janne ja puolisonsa Jaa-
na Piironen kertovat seitsemän 
viikkoa kestäneestä matkas-
ta, jonka tekivät matkailuautol-
la pääasiassa vanhoihin itäblokin 
maihin. Reitti kulki Viro, Latvia, 
Liettua, Puola, Slovakia, Unka-
ri, Romania, Serbia, FYROM ja 
Kreikka sekä takaisin. Matka oli 
heille osittain pyhiinvaellusta, 
lomailua ja työntekoa.

KAIKKI YHTÄ JUMALAN KANSSA
Sota Syyriassa on aiheuttanut val-
tavan humanitäärisen katastrofin. 
Suomi Euroopan Unionin jäse-
nenä kantaa vastuuta pakolaisten 
sijoittamisesta. Myös Ilomantsiin 
saapui syksyllä 2017 kolme per-
hettä kiintiöpakolaisina. He ovat 
olleet Turkissa kaksi vuotta. Syk-
syllä 2018 saimme kaksi uutta per-
hettä, jotka olivat olleet Turkissa 
neljä vuotta. 

Kaikista julmista vastoinkäy-
misistä huolimatta syyrialaiset 
ovat myönteisiä ja toiveikkaita. 
Lapsissa säteilee ilo, onnellisuus 
ja rauha, mitä me vapaaehtoiset 
yritämme vain lisätä kaiken sen 
jälkeen, mitä he ovat kokeneet 
Syyrian sodassa. 

Ilomantsin ortodoksinen seura-
kunta on ollut alusta lähtien 
mukana syyrialaisten kotouttami-
sessa. Marraskuussa järjestimme 
uusille ilomantsilaisille tutustu-
misen pyhän Elian kirkkoon. Tilai-
suuteen osallistui melkein kaikki 
Ilomantsin syyrialaiset, joita on 
noin 30 henkeä. Yhteinen kahvi-
hetki yhdisti seurakuntalaisia ja 
"uusia syyrialaisia ilomantsilai-
sia". Syyrialaisten palautteesta 
kuulimme, että heidät on otettu 
Ilomantsissa erittäin hyvin 
vastaan. Kiitos siitä kuuluu SPR:n 
ja seurakuntien vapaaehtoisille. 
Joillakin paikkakunnilla pakolais-
perheet eivät ole saaneet lainkaan 
kantasuomalaisia ystäväperheitä. 

Marraskuussa seurakunta järjesti pakolaisille tutustumisen pyhän Elian kirkkoon.  

Ensi keväänä Elian seurakun-
tamme järjestää yhteisen syyria-
lais-kurdilaisen ruokaillan, jonka 
tuotto menee diakonian hyväksi. 

Ilomantsin syyrialaiset ovat 
muslimeja. Mutta yhteiset tapaa-
miset ja ateriat vahvistavat yhteen-

kuuluvuuttamme. Olemme kaikki 
yhtä Jumalan kansaa, vaikka uskoi-
simmekin eri tavalla. Syyriassa 
ortodoksinen kirkko oli ollut näky-
västi läsnä kaupunkikuvassa, ja 
ainakin syyrialaisen perheenisä 
Haidarin mielestä muslimit ja orto-

doksikristityt ovat aina eläneet 
hyvässä naapurisovussa luottaen 
toisiinsa. Tuohon pyrimme myös 
Ilomantsissa kaikkien toimintata-
hojen kanssa.

TT Juha Riikonen
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ILOMANTSI

KOHTAAMISIA ILOMANTSISSA 

Vapaaehtoiset ovat seurakunnan toiminnan ydin. Kuva vapaaehtoisten kiitoskahveilta 21.11.  

Osana “Kohtaamisen teologia”-kurssia Itä-Suomen yliopiston 
teologian opiskelijoita lähti aikaisin aamulla kohti Ilomantsia 
suunnitelmana oppia kohtaamaan ihmisiä käytännössä. Heis-
tä kaksi edusti läntisen teologian koulutusohjelmaa ja kaksi 
taas ortodoksista.

Kurssin toteutuksesta vastasi apulaisprofessori(tenure track) 
Pekka Metso, joka itse ei valitettavasti päässyt matkaan sairas-
tumisen vuoksi. Yllättävä mutta erittäin opettava päivä osoit-
tautui yhdeksi opettavimmisa kokemuksista tähän asti teolo-
gian opiskelijana.

Aamupäivällä tapasimme Ilomantsin evankelisluterilaisen 
seurakunnan kirkkoherran Seppo Kuosmasen ja diakonian vi-
ranhaltija Suvi Remeksen. Yhdessä isä Ioanniksen ja Juha Rii-
kosen kanssa he kertoivat ekumenian käytännön toteutukses-
ta Ilomantsissa. Kuva seurakuntien lämpimästä ja luontevasta 
yhteistyöstä diakonian saralla välittyi meille myös käytännössä: 
Suvi työskenteli kanssamme koko aamupäivän ja tuntui todella 
että seurakunnilla ei ole rajalinjoja diakoniaa tehdessä. Myöskin 
vapaaehtoisen runsaus ja sitoutuneisuus ihmisten auttamiseen 
yllätti positiivisesti. Näin ollen ekumenia mahdollisti Ilomantsin 
työttömien ruokailun sekä “kreikkalaisen illan” järjestämisen. 

Perunoita kuoriessa keskustelu sielunhoidosta, ihmisen koh-
taamisesta ja kirkon työntekijän identiteetistä nousivat vahvasti 
esiin. Illan ja aamupäivän aterioiden valmistuttua pohdittavaksi 
jäi oma suhtautuminen kirkkoon: otanko lähimmäisen ja Ju-
malan palvelemisen vakavasti? Uusi aika ja uusi maallistunut 
kulttuuri vaativat entistä enemmän pelisilmää ja nöyryyttä niil-
tä, jotka haluavat välittää kirkon ajatonta toivoa ylösnoussees-
ta Kristuksesta. Myös profeetta Elian kirkon esittely ja katsaus 

 Opiskelijat Elian kirkon juurella muttei juuretonna.

seurakunnan (ainakin) 600-vuotiseen historiaan jäi elävästi mieleen.
Erityiset kiitokset vielä isä Ioannikselle ja Juhalle, jotka olivat kanssamme 

koko päivän pitämässä matkalaisista huolta!

Harri Linna, (teol.yo.)

Kiitos vapaaehtoiset!
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ILOMANTSI / JOENSUU

Jumalanpalveluksiin saattaa tulla 
muutoksia. Seuraa seurakunnan 
ilmoituksia internetissä ja paikal-
lislehdissä.  

KESKUSTA
JOENSUU
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Kirkkokatu 32

Vigilia lauantaisin klo 17
Liturgia sunnuntaisin klo 10

Ke 16.1. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 23.1. klo 17 ehtoopalvelus
La 26.1. klo 9 slaavinkielinen li-
turgia
Ke 30.1. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 1.2. klo 17 vigilia
La 2.2. klo 9 liturgia, Herran temp-
peliintuominen; klo 17 monikieli-
nen vigilia
Su 3.2. klo 10 monikielinen liturgia
Ke 6.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 11.2. klo 18 akatistos, Kiihte-
lyksen tiistaiseura 15-vuotta
Ke 13.2. klo 17 ehtoopalvelus
La 16.2. klo 9 slaavinkielinen li-
turgia
Ke 20.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 27.2. klo 17 ehtoopalvelus
Su 3.3. klo 10 monikielinen litur-
gia; klo 17 sovintosunnuntain eh-
toopalvelus
Ma 4.3. klo 17 katumuskanoni
Ti 5.3. klo 17 katumuskanoni
Ke 6.3. klo 17 katumuskanoni
To 7.3. klo 17 katumuskanoni
Pe 8.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
Su 10.3. klo 10 opetusliturgia, 
proskomidi alkaa klo 9.30

PYHÄN RISTIN TSASOUNA
JOENSUUN ORTODOKSINEN 
HAUTAUSMAA

Lokinkuja 4

To 7.3. klo 17 katumuskanoni 
(slaaviksi)

PYHÄN JOHANNES TEOLOGIN JA 
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO 
ORTODOKSINEN SEMINAARI

Torikatu 41

Katso jumalanpalvelukset osoit-
teessa:
https://ort.fi/seminaari/index.php/
kirkko/jumalanpalvelukset/

KUHASALON KALMISTON 
IKONIKATOS

Luostarintie
Ei palveluksia tällä aikavälillä

POHJOINEN ALUE
PIELISEN-KARJALAN SUUNTA

LIEKSA
PROFEETTA ELIAN KIRKKO

Iljankatu 14

Ma 14.1. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 21.1. klo 17 ehtoopalvelus
La 26.1. klo 17 vigilia
Su 27.1. klo 10 liturgia
Ma 28.1. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 4.2. klo 17 ehtoopalvelus
La 9.2. klo 17 vigilia
Su 10.2. klo 10 liturgia
Ma 11.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 18.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 25.2. klo 17 ehtoopalvelus
La 2.3. klo 17 vigilia
Su 3.3. klo 10 liturgia ja sovinto-
sunnuntain ehtoopalvelus
Ma 4.3. klo 17 katumuskanoni
Ma 11.3. klo 17 ehtoopalvelus

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN TSA-
SOUNA
Kirkkopuisto, Braheantie
Ei palveluksia tällä aikavälillä

VIEKIJÄRVI
PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA

Kannelkoskentie 3

Pe 1.2. klo 17 vigilia
La 2.2. klo 9 liturgia, Herran temp-
peliintuominen
Ke 6.3. klo 17 katumuskanoni
Ke 20.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia

VUONISJÄRVI
JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
KUOLONUNEEN NUKKUMISEN 
TSASOUNA

Kylätie 5
Ei palveluksia tällä aikavälillä

VIENSUU
KONEVITSAN JUMALANÄIDIN IKONIN 
TSASOUNA

Lontsinniemi, Viensuuntie
Ei palveluksia tällä aikavälillä

ENO
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA

Tornitie 8

Su 13.1. klo 10 liturgia
Su 24.2. klo 10 liturgia
Ke 6.3. klo 17 katumuskanoni
Su 17.3. klo 10 liturgia
KONTIOLAHTI
KRISTUKSEN 
TAIVAASEENASTUMISEN KIRKKO

Keskuskatu 53

Su 20.1. klo 10 liturgia

Su 17.2. klo 10 liturgia
To 7.3. klo 17 katumuskanoni
Su 17.3. klo 10 liturgia

SIKRENVAARA
PYHIEN KARJALAN VALISTAJIEN 
KAPPELI (LEIRIKESKUS)

Koveronvaarantie 2
Jumalanpalvelukset tapahtumien 
ohjelman mukaisesti

KOLI
EVANKELISLUTERILAINEN KIRKKO 
(LAINATILA)

Ylä-Kolintie 4a
Ei palveluksia tällä aikavälillä

ITÄINEN ALUE
VAARA-KARJALAN SUUNTA

HOILOLA
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Tsiikontie 6a

Su 10.2. klo 10 liturgia
Su 3.3. klo 10 liturgia ja sovinto-
sunnuntain ehtoopalvelus
Ti 5.3. klo 18 katumuskanoni

SONKAJANRANTA
PROFEETTA HANNAN KIRKKO

Kirkkotuvantie 3

La 2.2. klo 18 vigilia
Su 3.2. klo 9 pieni vedenpyhitys ja 
liturgia, profeetta Hannan päivä, 
temppelijuhla

TUUPOVAARA
KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN 
IKONIN KAPPELI

Koulutie 4

YHTEYSTIEDOT:

Henkilökohtaiset sähköpostit muodossa: etunimi.
sukunimi@ort.fi

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

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

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

Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä p. 040 
358 3625

JOENSUU
Kirkkoherranvirasto
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu
Virasto avoinna ma – pe klo 9 – 15, ke 10 – 15
Seurakuntasihteeri Tommi Kallinen
Viraston puhelin 0400 397 900
Tekstiviestit numeroon 040 643 7664
Sähköposti: joensuu@ort.fi
Lieksan virasto
Iljankatu 14, 81700 Lieksa
Puhelin ks. työntekijät.
Virasto avoinna maanantaisin klo 15 – 17

Jumalanpalvelukset 
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JOENSUU

Su 20.1. klo 10 liturgia
Su 17.2. klo 10 liturgia
Ma 4.3. klo klo 17 katumuskanoni
La 9.3. klo 17 vigilia
Su 10.3. klo 10 pieni vedenpyhitys 
ja liturgia, Ortodoksisuuden sun-
nuntai, temppelijuhla

SAARIVAARA
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA

Hoilolantie 42

Ei palveluksia tällä aikavälillä

KOVERO
HERMAN ALASKALAISEN TSASOUNA

Töriseväntie 1

Ei palveluksia tällä aikavälillä

HEINÄVAARA
KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN 
IKONIN TSASOUNA

Heinävaarantie 140

Ei palveluksia tällä aikavälillä

ETELÄINEN ALUE
KESKI-KARJALAN SUUNTA

KITEE
PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN 
NEKTARIOS EGINALAISEN KIRKKO

Valamontie 4

Su 3.2. klo 10 liturgia
Su 3.3. klo 10 liturgia ja sovinto-
sunnuntain ehtoopalvelus
To 7.3. klo 17 katumuskanoni

HONKAVAARA
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
TSASOUNA

Rekivaarantie 24

Su 27.1. klo 10 liturgia
Su 24.2. klo 10 liturgia
Ke 6.3. klo 17 katumuskanoni
Su 10.3. klo 10 liturgia

VALKEAVAARA
PYHÄN GEORGIOS VOITTAJAN 
TSASOUNA

Vatalantie
Ei palveluksia tällä aikavälillä

PETRAVAARA
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
TSASOUNA

Petravaarantie 480
Ei palveluksia tällä aikavälillä

VAPAAEHTOISTYÖ KANNATTAA

Raija Laakkonen on ollut mukana 
seurakunnan vapaaehtoistyössä jo 
1990-luvun alusta saakka. Vuosiin 
on mahtunut monenlaisia koke-
muksia.

Raija lähti vapaaehtoistyöhön, 
kun häntä pyydettiin mukaan. Teh-
tävät ovat olleet monimuotoisia ja 
hauskojakin.

- Tulin mukaan vapaaehtoistyö-
hön Marjatta Palviaisen pyynnös-
tä joskus 1990-luvun alussa, Rai-
ja kertoo.

- Meillä oli pullanleipomistalkoita 
ja teimme pääsiäisyönjuhlaa varten 
kylmiön täyteen ruokaa. Siihen ai-
kaan tehtiin myös vanhuksille ateri-
oita ja hoidettiin äitienpäivä- ja isän-
päivätarjoilut.

- Toisinaan keittelin kahvit myös 
päiväpiiriläisille, jos seurakunnan 
työntekijä oli muualla. Keittiöteh-
tävien lisäksi osallistun yhä myös 
hautausmaan siivoustalkoisiin.
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Raija Laakkonen ansaitulla tauolla.

Joensuun ortodoksisen seurakunnan työntekijät toivottavat kai-
kille hyvää uutta vuotta! Tapaamisiin seurakunnan toiminnassa!

Välillä on sattunut myös kom-
melluksia. 

- Kerran teimme kanelipuusteja, 
mutta kanelipurkkiin olikin laitettu 
grillimaustetta. Paistaessa ihmet-
telin, kun tuoksui grillille. Veimme 
leipomukset henkilökunnalle mais-
teltaviksi, mutta en tiedä tuliko kaik-
ki syötyä, Raija naurahtaa.

Vapaaehtoistyöstä on tullut Rai-
jalle eräänlainen elämäntapa. Mu-
kaan lähtemisestä on tullut luon-
nollista ja helppoa.

- Vapaaehtoistyö tuo vaihtelua 
elämään. Siellä tapaa uusia ihmi-
siä ja tutustuu työntekijöihin,Raija 
kuvaa.

- Odotan vapaaehtoistehtäviä 
mielenkiinnolla.

- Kun on ollut näin pitkään mu-
kana, sitä vain tulee lähdettyä. Aina 
ei tietenkään pääse osallistumaan. 
Olen kasvanut vapaaehtoistyöhön.

Raija on muutenkin kasvanut 
kirkon elämään. Se on tapahtunut 
osallistumalla jumalanpalveluksiin 
ja seurakunnan toimintaan. Matka 
alkoi jo nuoruudesta.

- Seurakunta on ollut läheinen jo 
kristinoppileiriajoilta ja vähän aiem-
minkin. Osallistuin ikonimaalaus-
piiriin vanhalla seurakuntasalilla 
joskus neljätoista- tai viisitoistavuo-
tiaana. Olin myös kirkkokuorossa 
jonkin aikaa. Nämä jäivät, kun pe-
rustin perheen. Poikakin oli usein 
mukana kirkossa silloin kun hän oli 
nuori ja myöhemmin pojanpojatkin.

- Vapaaehtoistyöhön oli helppo 
lähteä mukaan, kun tuttu ihminen 
kysyi mukaan. Alkuaikoina oli tär-
keää, että pyydettiin mukaan, mut-
ta nyt osaisin jo tulla itsekin, Rai-
ja kertoo.

Vapaaehtoistyö on muuttunut ku-
ten koko seurakunta. Tämä muutos 
on ollut Raijan mielestä luonnollista. 
Sukupolvet ovat vaihtuneet.

- Useat alkuaikojen päiväpiiriläi-
set ovat jo nukkuneet pois, Raija 
muistelee. 

- Enää emme myöskään itse jär-
jestä pääsiäisyön tarjoiluja, vaan ne 
hoitaa pitopalvelu. 

Aiemmin kaikki tehtiin itse ja jär-
jestelyissä meni koko viikko. Työ-
määrä oli valtava.

- Joitakin tehtäviä, kuten äitien-
päivätarjoiluja, on alkanut tehdä 
nuoriso, mikä on hyvä asia.

- Seurakunta on muuttunut paljon 
myös jo siksi, että henkilökunta on 
vaihtunut. Seurakuntalaisten jouk-
koon on tullut maahanmuuttajia.

Raija on kokenut vapaaehtoistyön 
mielekkäänä ja antoisana. Hän ker-
too odottavansa kohtaamisia.

- Seurakunnan eri palvelutehtä-

viin osallistuminen on mielekästä, 
on ollut hyvä tulla mukaan. Usein jo 
odotan seuraavaa tehtävää. Tulen 
mukaan mielelläni, kun on vaikka-
pa leivontatalkoot.

- Olen saanut vapaaehtoistyössä 
myös riittävästi tukea ja henkilökun-
ta on tehtäviensä mukaan auttanut 
ja tukenut. 

- Vapaaehtoistyöhön kannattaa 
osallistua. Sitä kautta saa uusia ys-
täviä. Täällä seurakunnassa ja sen 
palvelutehtävissä on mukava olla 
mukana. Jokainen saa olla oma it-
sensä ja jos on jotakin sydämellä, 
niin siitä saa kertoa avoimesti.

Eeva Timonen ja 
Marko Mäkinen
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Joensuun kirkollista elämää vä-
rittää keskustassa sijaitseva orto-
doksinen seminaari, joka on kui-
tenkin monelle seurakuntalaiselle 
vieras paikka. Mitä seminaarilla 
oikein tehdään ja ketä siellä asuu? 

Joensuun ortodoksinen seminaa-
ri on ainoa lajissaan maassamme. 
Se on kirkon ylläpitämä koulutuslai-
tos, jonka tehtävä on tarjota teologi-

an opiskelijoille ikkuna kirkon pal-
velutehtävissä tarvittaviin käytännön 
taitoihin sekä kirkon perinteeseen. 

Elämä seminaarilla muistuttaa 
luostarielämää yhteisöllisyyden 
ja jumalanpalveluselämän osalta. 
Missäpä muualla kuin seminaaril-
lamme on mahdollista osallistua 
yhdeksään viikoittaiseen jumalan-
palvelukseen lukuvuoden aikana?

Ortodoksista teologiaa voi hakea opiskelemaan taas tämän kevään yhteis-
haussa.
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SEMINAARILLA HIOTAAN SIELUJA JA SÄVELIÄ
Opiskelijat osallistuvat palveluk-

siin, rukoilevat, syövät, paastoavat 
ja juhlivat yhdessä, jakavat keitti-
ön, saunan, tv:n ja jopa jääkaapin, 
imurin ja polkupyörät yhdessä. Yh-
teisöllisyys ohjaa ottamaan toiset 
huomioon, jakamaan ja auttamaan 
– ihminen hioo ihmistä, kuten Sa-
nanlaskujen kirjassa sanotaan. Oma 
”kelja” tarjoaa silti asukkaille aina 
mahdollisuuden omaan rauhaan. 

Seminaarin päivä alkaa aamu-
palveluksella tai liturgialla klo 7.20, 
minkä jälkeen siunataan yhteinen 
aamiainen. Sen nautittuaan opiskeli-
jat rientävät kukin omiin opintoihinsa 
– yleensä yliopistolla pidettäville lu-
ennoille. Pääosa teologian opinnois-
ta tapahtuu yliopiston kampuksella. 

Seminaarilla järjestetään litur-
gisia, homileettisia, kirkkomusii-
killisia ja muita käytännön harjoi-
tuksia. Liturgisissa harjoituksissa 
harjoitellaan ponomarina, lukijana, 
kanttorina ja laulajana palvelemis-
ta. Tehtävät riippuvat siitä, opiske-
leeko henkilö teologin, uskonnon-
opettajan vai kirkkomusiikin linjalla. 

Luentojen jälkeen palataan semi-
naariin päivälliselle klo 16, jonka jäl-
keen toimitetaan ehtoopalvelus klo 
17. Perjantaisin ehtoopalvelusta ei 
toimiteta, sillä osa opiskelijoista, 
etenkin perheelliset, menevät vii-

HARJOITTELIJANA JOENSUUN SEURAKUNNASSA     
Olen Tuula Korpela, n. 50-vuotias, 
naimisissa oleva Joensuun seura-
kuntalainen. Olen kotoisin Polvijär-
veltä. Olen opiskellut Joensuun yli-
opistossa Suomen historiaa ja muita 
aineita ja suorittanut siellä loppu-
tutkinnon. Minulla on tutkijan kou-
lutus. Valmistumisen jälkeen olen 
tehnyt pätkätöitä mm. arkistoissa, 
toimistoissa ja yhdistyksissä.

Pitkän työttömyyskauden jälkeen 
pääsin työharjoitteluun Joensuun 
seurakuntaan vuoden 2018 alussa. 
Työnohjaajani on diakoniatyönteki-
jä Eeva Timonen. Olen työharjoit-
telussa kahtena päivänä viikossa. 
Halusin päästä tämän seurakunnan 
työhön ja siksi olen iloinen ja tyyty-
väinen, kun sain siihen mahdolli-
suuden.Työhöni on kuulunut osal-
listuminen torstaisin pidettävän 
päiväpiirin järjestelyihin. Torstain 
päiväpiirissä käyvät iäkkäät seu-
rakuntalaiset. Ohjelmassa on har-
taushetki, kahvihetki ja esitelmä tai 
luento jostakin ajankohtaisesta ai-
heesta. Päiväpiiritehtävien lisäksi 
olen siistinyt ja siivonnut perjan-
taisin pääkirkkoamme, Pyhän Ni-
kolaoksen kirkkoa.

Torstain päiväpiiri pidetään seura-
kuntasalissa. Ennen tilaisuuden al-
kamista tervehditään tuttuja ja vaih-
detaan kuulumisia. Olen kuunnellut 

luentoja ja tutustunut tilaisuudessa 
käyviin ikäihmisiin. Tunnen kuuluva-
ni tähän joukkoon. Isä Marko Mäki-
nen ja Eeva Timonen ovat valinneet 
kiinnostavia ja ajankohtaisia luento-
aiheita. Tietysti ohjelmassa on ollut 
ortodoksiseen kirkkoon ja uskontoon 
liittyviä asioita, joista ovat kertoneet 
seurakunnan omat papit tai vieraili-
jat. Muutakin on ollut: keväällä Joen-
suun poliisipiiristä naispoliisi kertoi 
vanhusten turvallisuuteen liittyvistä 
asioista ja syyskaudella päiväpiiri-
läisille kerrottiin liikunnan merki-
tyksestä ja pidettiin istumajumppa-
tuokio. Musiikkia, niin ortodoksista 
kirkkolaulua kuin kevyempää yhteis-
laulua, on ollut torstain päiväpiirin 
ohjelmassa.

Työharjoitteluni aikana olen tu-
tustunut seurakuntamme työnteki-
jöihin kuten mm. papistoon ja kant-
toreihin sekä päiväpiirissä käyviin 
ihmisiin, tavallisiin seurakuntalai-
siin. Minut on otettu lämpimästi 
mukaan toimintaan. Niin seura-
kunnan työntekijät kuin seurakun-
talaisetkin ovat olleet ystävällisiä ja 
mukavia. Mielestäni seurakunnas-
sa vallitsee sydämellinen ja lämmin 
ilmapiiri. Vaikka Joensuun orto-
doksinen seurakunta on alueelli-
sesti laaja, olen työharjoittelussa 
Joensuun keskusta-alueella, siellä 

missä ovat pääkirkkomme, 
seurakuntatalo ja -virasto.

Lopuksi kirjoitan Pyhän 
Nikolaoksen kirkosta. Sii-
voamispäiväni on perjantai. 
Kun siivoan kirkossa, imu-
roin kirkon mattoja, voin 
tuntea sen ainutlaatuisen 
ilmapiirin. Olen kirkossa 
yksin, mutta ajattelen niitä 
lukuisia jumalanpalveluk-
sia, joita kirkossa on pidet-
ty. Voin mielessäni kuvitella 
kuin olisin jumalanpalve-
luksessa. Aivan kuin kuu-
lisin papiston ja kirkkokuo-
ron laulun ja vuoropuhelun. 
Lopetan siivoamiseni aina 
kirkon eteiseen. Siistiin 
eteishuoneen, jonka vaa-
tenaulakkoon kirkkoväki 
jättää vaatteensa mennes-
sään sisään palveluksen. 
Siellä kirkon eteishuonees-
sa on pöytä ja kaksi van-
haa tuolia. Ikkunanlaudal-
la valkoisen verhon takana 
on pieni painokuvaikoni Py-
hästä Neitsyt Mariasta. Tämän iko-
nin näkeminen tekee minuun ai-
na vaikutuksen. Ajattelen, että niin 
pienessä ja vaatimattomassa asi-
assa voi olla jotakin niin kaunista 
ja suurenmoista. Ovi kirkkoon on 

auki. Kirkossa seurakunta odot-
taa jo alkavaa jumalanpalvelusta.

Tuula Korpela

Torstain päiväpiirissä lauletaan niin 
hengellisiä kuin maallisiakin lauluja.  

konlopuksi kotiseudulleen. 
Seminaarin kirkossa toimitet-

tavat palvelukset ovat ihan oikei-
ta ja kaikille avoimia ortodoksisia 
jumalanpalveluksia, joihin kaikki 
seurakuntalaiset ovat tervetullei-
ta. Palvelusten ajankohdat selviä-
vät seminaarin nettisivuilta. 

Ei pidä hämmästyä, jos näkee 
palveluksessa väkeä tohveleissa ja 
oloasuissa – se ei kerro nuorison 
turmeluksesta tai liturgian vähek-
symisestä vaan siitä, että seminaa-
rin kirkko on seminaarilaisten ko-
ti. Opiskelijat eivät ole kirkossaan 
vieraina eivätkä yleisönä vaan he 
asuvat seminaarilla; kotona on lu-
pa rukoilla vaikkapa aamutohvelit 
jalassa. Palvelustehtäviin voi vali-
ta sitten hieman paremman paidan. 

Seminaarissa eläminen on koe, 
jonka opiskelija asettaa itselleen – ja 
ehkä myös kirkko teologian opiskeli-
joille. Yhteisöllisen elämän ja opiske-
lun muodossa tapahtuvan kilvoitte-
lun kautta paljastuu, onko henkilöstä 
kirkon palvelutoimiin vai ei. Tuntuu-
ko ala oikealta vai tuleeko halu tehdä 
jotain muuta? Vaikka ei lopulta pää-
tyisikään kirkollisiin tehtäviin, on se-
minaariajan kilvoittelu silti ollut ra-
kentavaa ja arvokasta, sekä kirkolle 
että opiskelijalle itselleen.

Timo Kesti
Kirjoittaja on seminaarilla asuva
1. vuoden ortodoksisen teologian
opiskelija
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DIAKONIATYÖ ILMOITTAA
Joensuun ortodoksinen seurakunta etsii kesälle 2019 kahden kuu-
kauden työsuhteeseen avustajaa diakoniatyöhön. Voit olla esim. 
sosionomi -, lähihoitaja -, sairaanhoitaja -, fysioterapeutti -, yhtei-
söpedagogi- tai teologian opiskelija. Olet kiinnostunut työstä seu-
rakuntayhteisössä sekä valmis ilahduttamaan lähimmäistäsi arjen 
hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Kirkkotiekään ei ole sinulle vieras! 
Lisätietoja antavat pastori Marko Mäkinen, p. 0400 269 996 tai Eeva 
Timonen, p. 050 539 4932

Laitathan vapaamuotoisen hakemuksesi 29.3.2019 mennessä osoit-
teeseen:

Joensuun ortodoksinen seurakunta/Diakoniatyö
Kirkkokatu 32
80100 Joensuu

SEURAKUNNAN TALOUDESTA

Viime syksynä käytiin medias-
sa keskustelua luterilaisen kirkon 
Siun seurakunta -hankkeesta. Joi-
denkin luterilaisten seurakuntien 
toimeentulo heikkenee Pohjois-
Karjalassa, mihin on haettu vas-
tausta esittämällä seurakuntayh-
tymien laajentamista. Näin hyvin 
toimeentulevat seurakunnat voi-
sivat kantaa huolta väestökadon 
ja tulojen vähenemisen heikentä-
mistä yhteisöistä. Keskustelussa 
osa hyvin toimeentulevista seura-
kunnista haluaa jatkaa toimintaan-
sa omillaan, koska he tietävät, että 
solidaarisuus heikompia kohtaan 
heikentää myös omaa taloudellis-
ta asemaa.

Keskustelu on aivan vastaavaa 
kuin keskustelumme ortodoksisen 
kirkon rakennemuutoksesta. Yh-
teiskunnan rakennemuutos Pohjois-
Karjalassa vaikuttaa voimakkaas-
ti molempiin kansankirkkoihimme. 
On yllättävää kuinka ennen niin hy-
vin toimeentuleva Joensuun orto-
doksinen seurakunta on kääntynyt 
taloudellisesti heikkenevään tilan-
teeseen. Joku voisi kysyä eikö kirk-
koherra tai eivätkö luottamuselimet 
ole tehtäviensä tasalla. Joku voisi ky-
syä oliko taloudenhoidon siirtäminen 
kirkon taloustoimiston hoitoon huo-
no ratkaisu.

Mistään tällaisesta ei ole kysymys. 
Toki kirkkoherran tehtävissä minul-
la on edelleen opittavaa, mutta ta-
louteen vaikuttaa todellakin raken-
nemuutos, jota seurakunta ei pysty 
hallitsemaan. Seurakuntamme jä-
senmäärä on kääntynyt hyvien vuo-
sien jälkeen laskuun. Vetovoimaisia 
alueita seurakunnalla on vain kak-
si: Joensuun keskusta ja Kontiolah-
den kunta. Muualla jäsenmäärä vä-
henee kaikilla sektoreilla: Kuolleita 
on enemmän kuin kastettuja, luo-
pujia enemmän kuin liittyjiä ja pois-
muuttaneita enemmän kuin alueel-
le muuttavia. Kokonaisuudessaan 
jäsenmäärä on laskenut 1,1 % vuo-
dessa viimeisen kolmen vuoden ajan. 
Tämä tarkoittaa keskimäärin 70 jä-
senen katoa vuosittain.

Vuonna 2017 seurakunnan vero-
tulo oli 1 414 033 euroa. Jäseniä oli 
6139. Jäsentä kohden verotulo oli 
230,34 € vuodessa. Kun jäsenkato 
on noin 70 jäsentä vuodessa, las-
kee jo sen pohjalta verotulo 16 100 
€ vuosittain. Lisäksi verotulokerty-
mään vaikuttaa alueen talous. Kun 
väestön tulotaso heikkenee, heikke-
nee myös seurakunnan talous. Niin-
pä seurakunnan verotulo on laske-
nut viimeisen kolmen vuoden aikana 
liki tuplasti enemmän kuin 16 100 
€ vuodessa. Kokonaislasku on ollut 
noin 90 000 € kolmen vuoden aika-
na. Säilyttääkseen toimintakykynsä 
laajenneella alueella seurakunnan-
valtuusto päätti korottaa vuoden 2019 
alusta veroprosenttia 0,1 yksiköllä. 
Näin vuoden 2019 veroprosentti on 
1,9 %. Jäsentä kohden lisäkulu on 

vain noin 13 euroa vuositasolla, joten 
isosta muutoksesta ei ole kysymys. 
Toki todellinen osuus veroa maksa-
valla jäsenellä on hieman suurem-
pi, koska lapset ja nuoret eivät ole 
verovelvollisia.

Mitä seurakunta verotuloilla sitten 
tekee? Suurin kuluerä seurakunnan 
toiminnassa ovat työntekijöiden pal-
kat sivukuluineen. Niihin kuluu vuo-
sittain keskimäärin 1 000 000 euroa. 
Suurin osa tuloista käytetään siten 
toimintaan. Kiinteistötoimeen kuluu 
myös rahaa, viime vuonna kuluja oli 
liki 400 000 €. Kiinteistöistä saam-
me toki myös tuloja noin 200 000 €, 
joten lopullinen menoerä on vuosit-
tain noin 200 000 €. Kirkon keskus-
rahastomaksun osuus seurakun-
nallemme on reilu 300 000 euroa. 
Tästä olemme saaneet takaisin toi-
minta-avustuksena 108 000 € yh-
den hengellisen työparin palkkaami-
seen. Seurakunnalla on toki muitakin 
kuluja ja tuottoja, joihin voi tutus-
tua talousarviossa tai tilinpäätöksis-
sä. Säilyttääksemme seurakunnan 
toiminnan, tulee verotulon laskuun 
reagoida. Vuoden 2019 talousarvio 
on alijäämäinen veronkorotuksesta 
huolimatta. Ensi vuosi näyttää sen, 
riittääkö veronkorotus ja miten pit-
käksi aikaa.

Tärkeää on, että seurakuntalaiset 
tietävät mihin heidän varojaan käyte-
tään. Suurin osa menee toimintaan. 
Omalle veroerälleen saa vastinetta 
olemalla aktiivinen seurakunnan jä-
sen. Sekin, joka on valinnut passiivi-
suuden, tietää, että varoilla tehdään 
kirkon työtä: toimitetaan jumalanpal-
veluksia, kastetaan ja haudataan jä-
seniä, viedään ehtoollista sairaille ja 
vanhuksille, kasvatetaan nuoria se-
kä tehdään diakoniaa vanhusten ja 
syrjäytyneiden parissa. Todellisen 
kuvan seurakunnan monipuolisesta 
toiminnasta ja varojen käytöstä saa-
kin tutustumalla seurakunnan toi-
mintakertomuksiin ja osallistumal-
la seurakunnan toimintaan.

Toivotan kaikille siunattua ja seu-
rakunnallisesti aktiivista vuotta 2019

Kirkkoherra Tuomas Järvelin

TALVILEIRILLE!
Lasten talvileiri pi-
detään Sikrenvaa-
ran leirikeskukses-
sa 4.-7.3. 

Leirin hinta on 
30 € / lapsi, sisaru-
salennus 5 €. Hinta 
sis. kyydit Joensuus-
ta Sikrenvaaraan ja 
takaisin, ruuat, ma-
joituksen, paljon 
mukavaa tekemistä 
yms. kaikkea kivaa. 

Ilmoittautumi-
set nuorisotoimis-
toon Pasi Onatsul-
le joko puhelimitse 
(arkisin klo 8-16) 
p. 050 558 2528 tai 
sähköpostilla pasi.
onatsu@ort.fi vii-
meistään 20.2.

NUORISOTYÖ TIEDOTTAA

Lasten talvileirillä 2017 nautittiin lumisesta 
talvesta laskemalla mäkeä.

Sikrenvaaran praasniekka 2.-4.11. kokosi yhteen iloisen joukon!

KERHOT
Kerhokausi on käynnistynyt! Tarjolla on mm. musakerho, partiota, 
nuorteniltoja, poikien ponomarikerho ja paljon muuta! Katso ker-
hojen aikataulut nettisivuilta joensuunortodoksit.fi.

DIAKONIA RUOKAILUT 
Diakoniaruokailut jatkuvat Jo-
ensuun ortodoksisella seu-
rakuntasalilla pe 25.1., 22,2., 
29.3., 3.5. sekä 31.5. klo 11–
13. Ateriamaksu 1€

PKO:N RUOKA-APUKASSIT
PKO:n ruoka-apukassien jako 
11.1., 8.2., 15.3., 12.4. sekä 
17.5.Järjestysnumeroiden ja-
kaminen alkaa klo 8.30 seu-
rakuntasalilla. 
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PALUU JUURILLE 
– VARHAISKASVATUSTA 
UUDESTA PERSPEKTIIVISTÄ
Miltä tuntuu työskennellä opena open paikalla ja kut-
sua aiempia auktoriteetteja kollegoiksi? Muun muas-
sa näihin kysymyksiin olen saanut vastaukset viimeis-
ten puolentoista viikon aikana työssäoppimisjaksollani. 
Kun opintoihini kuuluvan lasten ja nuorten parissa teh-
tävän työssäoppimisjakson suunnittelu tuli ajankoh-
taiseksi, oli harjoittelupaikkapäätös selkeä. Toki pää-
töstäni työssäoppimispaikasta vauhditti myös se, että 
Pääskyn nykyinen johtaja, Kirsi, oli aikoinaan myös mi-
nun päiväkotiopenani. Perheelläni on pitkä yhteinen 
historia päiväkoti Pääskyn kanssa. Minä, nuoremmat 
siskoni ja jopa siskoni lapset olemme kaikki olleet vuo-
rollamme pääskyläisiä. Itse aloitin koulutieni Pääskys-
tä vuonna 1995. 

Suoritan tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalan perus-
tutkintoa aikuisopiskelijana Stadin aikuisopistossa Hel-
singissä, ja paluu Pääskyyn 23 vuoden jälkeen on tuntunut 
erittäin hyvältä. Omat kokemukseni varhaiskasvatuk-
sesta ovat pääsääntöisesti omilta päiväkotiajoiltani, jo-
ten päivitys nykyaikaan oli tarpeen. Lapsiin tutustumis-
ta ja sopeutumistani päiväkodin arkeen on helpottanut 
pieni ryhmäkoko. Pääskyssä on työssäoppimisjaksoni 
aikana vain yksi ryhmä, Siipiset, jossa on 14 lasta. Iäl-
tään lapset ovat 2–5-vuotiaita. Lapset ovat äärettömän 
omatoimisia, ja vaikka päiväkodin arkea ohjaavat tietyt 
rutiinit, yllättävät pienimmätkin pääskyläiset joka päivä 
osaamisellaan ja uusilla taidoilla. 

Parasta antia tähän mennessä ovat olleet kohtaami-
set lasten kanssa. Ihailen suunnattomasti lasten en-
nakkoluulotonta ja avointa suhtautumista asioihin, jos-
ta me aikuisetkin saisimme ottaa mallia. On myös ollut 
erittäin mielenkiintoista seurata, kuinka lapset oppivat 
ja opettelevat asioita huomaamattaan. Leikin, laulun, 
musiikin ja lorujen lomassa opetellaan muun muassa 
numeroita, viikonpäiviä ja kuukausia sekä sosiaalisia 
taitoja, ja luetut sadut puolestaan tukevat lasten kielel-
listä kehitystä. Kokonaisvaltaista kasvun, oppimisen ja 
kehityksen edistämistä parhaimmillaan! Olen huoman-
nut, että lapset innostuvat laululeikeistä, ja juuri ne ovat 
tuoneet itsellekin eniten muistoja mieleen omilta päi-
väkotiajoilta. Osasta muistan edelleen jopa sanat pie-
nen tapailun jälkeen.

Tätä juttua kirjoittaessa on työssäoppimista jäljellä 
muutama viikko. Näyttökoe on vielä tulevaisuutta, mut-
ta koen jo onnistuneeni. Voin sanoa saavuttaneeni luot-
tamuksen, kun näinkin lyhyen ajan jälkeen pieni kaksi-
vuotias uskaltaa kiivetä syliini, kietoa kätensä kaulani 
ympärille ja painaa päänsä rintaani vasten. Olen ääret-
tömän kiitollinen päiväkoti Pääskylle, Pääskyn henkilö-
kunnalle, pääskyläisille sekä heidän vanhemmilleen ja 
huoltajilleen siitä, että olette antaneet minulle mahdolli-
suuden tähän erittäin opettavaiseen kokemukseen. Kii-
tos, että otitte minut avosylin vastaan! 

Anna Timonen
entinen pääskyläinen

PÄÄSKYN TERVEISIÄ
Päiväkoti Pääsky on ekumeenisessa hengessä toimiva ortodoksinen päi-
väkoti, joka sijaitsee Joensuun keskustassa. Pienessä, kodinomaisessa 
päiväkodissa on yksi 2−6 -vuotiaiden ryhmä. Päiväkodin toiminnassa 
painottuu ortodoksisuuden lisäksi kulttuurikasvatus, leikki, liikunta, 
mielikuvitus ja musiikki. Vapaita paikkoja voi tiedustella ympäri vuoden. 
Myös esiopetuspaikkoja ensi syksylle vapaana. Tervetuloa tutustumaan!

paivakoti.paasky@ort.fi 
P. 045 8915 100

Päiväkoti Pääskyn lapset osallistuivat liturgiaan Neitsyt Marian temp-
peliintuomisen juhlana.

Ortodoksiset lapset osallistuivat pyhään ehtoolliseen.
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JUMALANÄIDIN PUUTARHASTA

Alkusyksystä luostarissamme oli 
monia suuria iloja. Syyskuun lo-
pulla (vanhan kalenterin mukaan) 
pitkäaikaisin noviisimme vihittiin 
munkiksi nimellä Gabriel. Jokai-
nen munkiksi vihkiminen on ko-
ko veljestön suuri ilo: on liikut-
tavaa nähdä, kun nuori ihminen 
omistaa koko elämänsä Kristuk-
selle. Omakohtaisesti vielä suu-
rempi tapahtuma oli kuitenkin 
luostarimme praasniekka loka-
kuun ensimmäisenä päivänä, jol-
loin minut vihittiin papiksi.

Tuona päivänä luostarimme 
juhlii Jumalansynnyttäjän Tien-
näyttäjä-ikonia, joka sijaitsi 
ennen Vatopedin luostarissa. 
Vuonna 1730 se kuitenkin ilmes-
tyi ihmeellisesti luostariimme, ja 
aluksi Vatopedin isät syyttivät 
Ksenofontoksen isiä varkaudes-
ta. Ikoni vietiin takaisin Vatope-
diin, mutta se ilmestyi uudelleen 
Ksenofontokseen. Siksi Vatope-
din luostari lopulta taipui Juma-
lansynnyttäjän tahtoon ja ikoni 
jäi Ksenofontoksen luostariin, 

missä sen kautta on tapahtunut 
lukuisia ihmeitä. Vuosittain 
Vatopedin isät tulevat ikonin 
juhlaan laulamaan oikealle ja 
toimittamaan palvelusta sekä 
tuomaan kynttilöitä ja öljyä 
ikonille. Tänä vuonna he toivat 
lahjaksi myös kopion omasta 
ihmeitätekevästä Lohduttaja-
ikonistaan. Vasemmalle oli 
kutsuttu laulamaan ateenalai-
nen ”En psaltirio” -kuoro. Vigi-
liapalvelus kesti yhdeksän tuntia, 
liturgia puolestaan yli kolme 
tuntia. 

Vihkimyspäivänä kirkossa oli 
noin viisisataa ihmistä pyhiinva-
eltajat ja vierailevat munkit 
mukaan lukien. Tämän jälkeen 
perinteenä on, että vastavihitty 
pappi toimittaa liturgian päivittäin 
neljänkymmenen päivän ajan – tai 
oikeastaan kaikki jumalanpalve-
lukset tuona aikana. Ehdin toimit-
taa luostarissa kolmisenkymmen-
tä liturgiaa, loput taas toimitin 
Joensuussa. Tämän tarkoituksena 
on paitsi totuttaa uusi pappi juma-

UUSIA VIHKIMYKSIÄ

Seurakunnassamme on vuosien 
ajan toiminut perhekerho, joka on 
ikähaitariltaan ja välillä kokoonpa-
noltaankin vaihteleva ryhmä. Per-
hekerhoon kokoontuu joka per-
jantai useita äitejä kerhonvetäjä 
Irinja Kalavaisen johdolla. Isätkin 
ovat erittäin tervetulleita mukaan, 
joskin suurin osa vanhemmista on 
tällä hetkellä äitejä. Lasten ikähai-
tari on vastasyntyneistä seuraa-
van syksyn esikoululaisiin, joten 
vauhtia ja tekemistä riittää, vaikka 
mitään erikoista ohjelmaa ei olisi 
suunniteltukaan. 

Perhekerhossa on useimmiten va-
paa ohjelma, jonka puitteissa lapset 
saavat leikkiä ja vanhemmat hengäh-
tää hetken toisten aikuisten seurassa 
kahvia juoden. Sovittua ohjelmaakin 
suunnitellaan kerhokaudelle yhdes-
sä vanhempien ja lasten toiveet huo-
mioiden. Kerran kuussa Aleksi-kant-
tori pitää muskarituokion, joka on 
odotettu hetki monessa perheessä. 
Paastoon on usein laskeuduttu her-
kuttelemalla yhdessä ennen paaston 
alkua. Kerhossa on vieraillut jon-
kun kerran vaate-esittelijöitä, ja mo-
ni äiti onkin kokenut piristävänä, kun 
saa tutustua vaatteisiin rauhassa, 

kun lapsia katsotaan vuoronperään 
ja makutuomaritkin ovat valmiina. 
Joskus on käyty yhdessä kirkossa 
tai korjattu vaatteita porukalla am-
mattilaisten ohjauksessa – yksi ker-
hon hauskoja puolia onkin se, että 
vanhempia on mukana monilta eri 
aloilta, muun muassa vaatetusalalta.

Perhekerhon lisäksi moni lapsista 
käy torstaisin Lastenkerhossa. Irin-
ja Kalavaisen ohjaamassa kerhossa 
lapset leikkivät, syövät omat eväät, 
askartelevat ja ulkoilevat. Lasten-
kerho on tarkoitettu 3-6-vuotiaille 
lapsille, jotka pärjäävät kerhossa il-
man vanhempia.

Perhekerho kokoontuu joka per-
jantai kello 9-12 seurakunnan nuori-
sotiloissa (käynti sisäpihan puolelta). 
Perhekerhon Facebook-ryhmästä 
”Joensuun ortodoksinen perheker-
ho” saa ajantasaista tietoa kerhokau-
desta ja erikoisohjelmasta. Lasten-
kerho on torstaisin nuorisotiloissa 
kello 9-12.

Kysyimme osallistujilta: Miksi 
tykkäät käydä perhekerhossa? Mi-
kä kerhossa on erityisen mukavaa?

”Perhekerhossa näkee muita ihmi-
siä ja siellä on rento ja kodinomai-

TERVETULOA TOIMINTAAN: PERHEKERHO

Perhekerhossa nauttivat niin lapset kuin vanhemmatkin.

nen tunnelma.” (Karoliina)

”Ihanaa, että voi kohdata muita per-
heitä ja voi jutella muiden kanssa 
aiheesta kuin aiheesta. On kiva että 
seurakunnassa on kerho, johon voi 
tulla sellaisena kuin on. Nelivuoti-
as Helmi pitää perhekerhossa eri-
tyisesti kavereista, piirtämisestä ja 
muskarista.” (Ninja)

”Olen nyt toista kertaa mu ka na per-
he kerhon kokoontumi ses sa. Ker ho 

auttaa kotiutumaan Joensuuhun ja 
seurakuntaan ja siellä tapaa muita 
perheitä ja äitejä. Kerhosta on myös 
apua suomen kielen vahvistamises-
sa.” (Nadezhda)

”Minä olen myös toista kertaa mu-
kana perhekerhossa. Kerhossa on 
ollut lämmin ja mukava vastaanot-
to ja kodinomainen tunnelma. Lap-
sille etenkin leikkiminen ja lelujen 
kanssa puuhailu ovat tärkeitä asioi-
ta kerhossa.” (Jonna)

lanpalvelusten käytännön piirtei-
siin ja tehdä toimittamisesta suju-
vaa, myös tuoda pyhitystä päivit-
täisen ehtoolliseen osallistumisen 
muodossa. Tuo aika oli fyysisesti 
hyvin vaativaa, koska lepoa oli 
tavanomaiseen verrattuna paljon 
vähemmän, mutta väsymyksen 
voitti helposti Kristuksen ruumiin 
ja veren mysteerion ihmeellisyy-
den avulla.

Athoslaisissa luostareissa 
pappismunkeilla ei ole minkään-
laisia erityisoikeuksia. Yksi pappi 
on vuoroviikoin vastuussa palve-
luksista yksin, sunnuntaisin ja 
juhlapäivinä taas useampi pappi 
osallistuu palveluksen toimitta-
miseen. Arkipäivisin pappis-

munkit toimittavat omissa 
kappeleissaan varhaisliturgioita. 
Kun pappi ei toimita, hän osal-
listuu ehtoolliseen kansan 
puolelta, ei alttarista, ja Athoksel-
la vain igumenit kantavat kaula-
ristejä. Pappismunkit tekevät 
samalla tavalla kuuliaisuusteh-
täviä kuin muutkin, eikä palve-
lusten toimittaminen vähennä 
mitenkään muita töitä luostaris-
sa. Pappia ei siis luostarin arjessa 
erota muista munkeista, ellei hän 
ole toimittamassa palvelusta. 
Tällä yritetään varjella pappis-
munkkien nöyryyttä.

Pappismunkki Damaskinos 
Ksenofontoslainen
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NURMES
PYHIEN APOSTOLIEN PIETARIN JA 
PAAVALIN KIRKKO

Kirkkokatu 31

Ke 16.1. klo 9 aamupalvelus, klo 
17 ehtoopalvelus
La 19.1. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 23.1. klo 9 aamupalvelus, klo 
17 ehtoopalvelus
Ke 30.1. klo 9 aamupalvelus, klo 
17 ehtoopalvelus
Pe 1.2. klo 17 vigilia
La 2.2. klo 17 ehtoopalvelus
Su 3.2. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia
Ke 6.2. klo 9 aamupalvelus, klo 17 
ehtoopalvelus
La 9.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 13.2. klo 9 aamupalvelus, klo 
17 ehtoopalvelus
La 16.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 20.2. klo 9 aamupalvelus, klo 
17 ehtoopalvelus

Ke 27.2. klo 9 aamupalvelus, klo 
17 ehtoopalvelus
La 2.3. klo 17 ehtoopalvelus
Su 3.3. klo 9 aamupalvelus ja litur-
gia, klo 17 sovintosunnuntain eh-
toopalvelus
Ma 4.3. klo 9 aamupalvelus, klo 17 
ehtoopalvelus ja katumuskanoni
Ti 5.3. klo 9 aamupalvelus
Ke 6.3. klo 9 aamupalvelus, klo 17 
EPL ja katumuskanoni
To 7.3. klo 9 aamupalvelus, klo 17 
ehtoopalvelus ja katumuskanoni
Pe 8.3. klo 9 aamupalvelus
La 9.3. klo 17 ehtoopalvelus

JUUKA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
TSASOUNA

Laurilantie 9

La 2.2. klo 10 liturgia
Su 10.2. klo 9 aamupalvelus ja li-

turgia
To 28.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 5.3. klo 17 ehtoopalvelus ja ka-
tumuskanoni
Su 10.3. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia

VALTIMO
PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO

Lokkiharjuntie 42

Su 20.1. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia
Su 17.2. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia
Pe 1.3. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 8.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia ja katumuskanoni

NURMES
Salmenkatu 5, 75500 Nurmes
Virasto: Salmenkatu 5, 75500 Nurmes
P.  0400 608 601
Sähköposti nurmes@ort.fi
Avoinna keskiviikkoisin 10.30-14
Kanttori Ilona Lehmus, p. 040 357 3981 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ort.fi
Virkatodistustilaukset: Ortodoksisen kirkon keskusrekisteri, p. 040 358 3625 tai kes-
kusrekisteri@ort.fi

Muuta toimintaa

NURMEKSEN ORTODOKSINEN 
KIRKKOKUORO
Kirkkokuoro harjoittelee säännöl-
lisesti viikoittain. Kirkkokuorossa 
laulamisesta kiinnostuneita pyy-
detään ottamaan yhteyttä kantto-
ri Ilona Lehmukseen, p. 040 357 
3981.

SINAPINSIEMENKERHO 
NURMEKSESSA
Kerho 6-13 -vuotiaille lapsille pa-
rittomien viikkojen keskiviikkona 
klo 14.30-16. Kysy lisää seurakun-
nasta!

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

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

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

Jumalanpalvelukset

KIRKKO LAULAJIEN 
ILTA
Joensuun seurakunnan alueen kaikki kirk-
kolaulajat kutsuttiin Joensuuhun yhteiseen 
illanviettoon, jossa laulajia kiitettiin kuo-
rotyöstä iltateetarjoilun ohessa ja samalla 
suunniteltiin tulevaa ja keskusteltiin kirk-
komusiikista. Kirkkoherra Tuomas Järve-
lin puhui rakkaudella mutta myös muis-
tuttaen siitä, että kirkkolaulajan tehtävä on 
ensisijaisesti palvella jumalanpalvelusta 
eikä päinvastoin. Puheeksi otettiin myös 
kirkkolaulusta eläköitymisen hetki, joka on 
varmasti jokaiselle laulajalle vaikea, mutta 
kaikkien edessä. Sen vuoksi kirkkolaulajia 
haluttiin kannustaa myös luomaan siteitä 
omaan seurakuntaan muunkin toiminnan 
kautta, jotta oma osallisuus seurakunnas-
sa ei ole ainoastaan kirkkolaulun varassa. 
Kaikkia hyväkorvaisia ja -äänisiä kirkko-
laulusta kiinnostuneita toivotaan mukaan 
kuorotoimintaan seurakunnan laulun ke-
hittämiseksi. Kaikki seurakunnan kanttorit 
kertovat mielellään lisää.

” Kanttorin tulee rakastaa kuorolaisia niin kuin itseään, ja kuorolaisten tulee kunnioittaa kanttoria.” veiste-
li kanttori Aleksi Suikkanen (kuvassa vasemmalla) kirkkolaulajien illan aluksi efesolaiskirjettä mukaillen.  
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Omasta kriparista on jo 16 vuotta! 
Silti tuntuu, että ei siitä voi vielä 
olla niin pitkä aika. Pyristelin lei-
rille lähtöä vastaan, mutta opet-
tajani piti huolen, että lähtisin 
mukaan. Lähtö leirille tuntui jän-
nittävältä, sillä meidän koulusta 
ei ollut muita lähtijöitä. Se oli 
kuin hyppy tuntemattomaan. 

Kripari järjestettiin Rautalam-
milla, Puroniemen leirikeskukses-
sa. Ensimmäinen järkytys oli, kun 
leirillä kerättiin puhelimet pois! 
Kyllä, ne puhelimet, joilla ei voi-
nut kuin soittaa tai lähettää teks-
tareita. Se tuntui maailman lopul-
ta! Puhelimet saatiin leirin aikana 
takaisin, mutta vain tunniksi ker-
rallaan päivän aikana. 

Jännittävää leirillä oli kaikki uu-
det ihmiset, en tuntenut ketään en-
nen leiriä. Jo ensimmäisien päivien 
aikana meistä hitsautui kuitenkin 
huippu porukka! Leirin ohjaajilla 
oli hauskoja leikkejä, kuten mus-
ta kissa, Bingo ja ponileikki, jot-
ka kaikki lienevät vieläkin leirien 
ohjelmistoissa. Meillä oli hauska 
pappi, isä Juuso, joka tuntui aina-
kin kaksi metriseltä. Ja kanttorina 
meidän oma Mammu! En tosin ta-
junnut sitä vielä leirillä, vaan vasta 
pari vuotta sitten. Leiriläisiin tu-
tustuessa hoksasin, että en ole-
kaan yksin. Me kaikki nuoret olim-
me samassa tilanteessa - pitkän 
ajan pois kotoa, toisten tuntemat-

tomien kanssa. Onneksi aikuiset ja 
ohjaajat tekivät leirin tunnelmasta 
turvallisen. 

Nurmeksessa oli tuolloin kak-
si yläkoulua. Ennen leiriä en tien-
nyt, että meidän omalla kylällä oli 
muitakin minun ikäisiä ortodok-
seja. Onneksi lähdin leirille, sil-
lä sain tutustua kriparilla heihin. 
Sain sieltä ainakin yhden ystävän 
ja vahingossa löysin sukulaisen-
kin – siitä lähtien olemme kutsu-
neet toisiamme nimellä ”serkku”. 

Ohjelmaan kuului totta kai myös 
jumalanpalveluksia ja niitä oli pal-
jon, tai siltä se ainakin silloin nuo-
rena tuntui. Kun suljen silmäni, 
näen edelleen, miltä kirkko näytti 
sisältä, missä kohtaa kirkkoa sei-
soin, miltä siellä kuulosti ja miltä 
siellä tuoksui. Iltaisin ennen nuk-
kumaan menoa kokoonnuimme 
kirkkoon. Siellä pappi kertoi meille 
aina iltaisin tarinan. 

Reilu viikko kului hujauksessa! 
En olisi halunnut lähteä takaisin 
kotiin. Päätösjuhlassa halasim-
me useaan otteeseen toisiamme, 
otimme kuvia filmikameroilla ja 
vaihdoimme numeroita. Kyllä, nu-
meroita, sillä somesta ei ollut tie-
toakaan! Juhlassa puheen sai pitää 
uusi serkkuni. Puheessaan hän 
luki runon, jonka olin kirjoittanut 
eräällä oppitunnilla.

”Olipa kerran sieni, joka oli hyvin 

pieni. Ei ollut yhtään ystävää, vain 
pieni nystyrä. Tapahtui kerran et-
tä, satoi paljon vettä. Kasvoi toinen 
sieni, joka oli myöskin hyvin pieni.” 

Leirillä nauroimme paljon, val-
voimme yöt, vaikka hiljaisuus oli jo 
alkanut, pelasimme erilaisia pelejä 
ja leikkejä sekä söimme usein ma-
hamme täyteen. Kripari oli tehnyt 
kohdallani tehtävänsä, se jätti mi-
nuun lähtemättömän vaikutuksen. 
Sain kokea tämän yhteisön sydä-
mellisen vastaanoton – jonka olen 
kokenut hyvin usein leirin jälkeen-
kin. Opin ortodoksisuudesta paljon 
ja se vahvisti omaa ortodoksista 
identiteettiäni. Tunsin kuuluvani 

johonkin, mikä on jokaiselle nuo-
relle tärkeä kokemus. Opin luotta-
maan, että tämä tunne vie pitkäl-
le. Opin tuntemaan omia juuriani 
ja kantamaan ortodoksisuutta ja 
sen rikasta kirkollista perinnettä 
ja yhteisöllisyyttä tietyllä ylpeydel-
lä. Näiden saamieni oppien myötä 
olen uskaltanut heittäytyä myö-
hemminkin, olen uskaltanut lähteä 
ulkomaille muiden, minulle täy-
sin tuntemattomien, ortodoksien 
kanssa, täysin tuntemattomaan 
maahan. Miksi? Koska voin luot-
taa siihen, että me ollaan vaan niin 
hyviä tyyppejä!

Annamari Liuha

NÄIN SE MUISTAN
- KRIPARITUNNELMIA
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ARMAHAT AKKAZET JA SUURMARTTYYRI PARASKEVA
Nurmeksen ortodoksisen seu  -
ra kun nan naistenpiiri ”Armahat 
akkazet” vietti Paraskevan 
praasniekkaa 28.10. Rasimä-
en Tulehmolla. Naistenpiiri 
oli valinnut suojelupyhäkseen 
suurmarttyyri Paraskeva I ko-
niumilaisen, jonka ikonin eräs 
naistenpiiriläinen yhdes sä 
munk ki Stefanoksen kanssa 
maalasi. Nyt hänen muistopäi-
vänsä on poistunut kirkkokalen-
terista ja tilalle on tullut pyhit-
täjä Paraskeva Priminiläinen. 
Hän on yksi harvoista Karjalan 
valistajiin luetuista naispyhistä. 
Naistenpiiri päätti, että pyhit-
täjä Paraskeva Priminiläisestä 
maalataan ikoni Antti Narmalan 
ohjauksessa. Molemmat ikonit 
tullaan säilyttämään Nurmek-
sen ortodoksisessa seurakun-
tasalissa. 
 Anitta Julkunen

Kriparitunnelmia Puroniemen leirikeskuksesta

Iloiset praasniekkavieraat suurmarttyyri Paraskeva Ikoniumilai-
sen ikonin ympärillä

Praasniekassa saimme nautti herkulli-
sen juhla-aterian jonka munkki Stefanos oli 
valmistanut. 

AK0119_Liite_Neloset.indd   11 02/01/19   13:34



12     SEURAKUNTALIITE

NURMES

Nauraen Martta kertoo siitä, kuinka hän en-
simmäisen kerran näki peilikuvansa. 

- Olin päässyt isän mukaan Suojärvelle ja 
sillä matkalla minulle ostettiin nahkaiset 
varsikengät, joissa oli lakeriterät. Että ne oli 
ihanat! Kaupassa oli iso peili, jonka kuvasta 
tunnistin pikkusisareni Paulan, enkä ymmär-
tänyt, että se olin minä.

Perheen esikoinen sai oppia työntekoon 
pienestä asti. Martta kertoo, että välirauhan 
aikana hän kevättalvella kaatoi äitinsä kans-
sa koivuja polttopuiksi aamuisin ennen 
koulun alkua. Työvälineenä oli justeeri, ja 
puut vedettiin pihaan kelkalla.

Evakkomatka toi Kononoffin perheen ensin 
Isokyröön ja sitten jatkosodan alkaessa 
Soiniin, josta muutettiin Juuan Länsi-Vuok-
koon. Perhe sai asuttavakseen pienen tilan, 
joka raivattiin kuntoon ja jolle oma kotitalo 
rakennettiin. Perheen isä oli kuollut tammi-
kuussa -41, joten Martan äiti joutui huolta-
maan viisi lastaan ja mummon yksin. Lasten 
työapu oli silloin kovasti tarpeen.

Mieheensä Jormaan Martta tutustui tans-
seissa Keski-Vuokon työväentalolla ja heti 
Jorma pyysi päästä saatolle. Vaikka Martta 
silloin mokoman pyynnön kielsikin, seurus-
telu alkoi ja johti sittemmin avioliittoon. Tule-
va anoppi, ison talon emäntä, ei ollut mielis-
sään poikansa valinnasta, mutta totesi sitten, 
että ”kyllä se navettaan kelpaa”. Ja kyllä Mart-
ta kelpasikin. Hän hoiti avioliittonsa alkuajat 
lypsyt aamuin, illoin. Anoppilaan ei kuiten-
kaan asetuttu asumaan, vaan yhdessä raken-
nettuun taloon.

Lapsia Martalle ja Jormalle syntyi viisi: 
kolme tyttöä ja kaksi poikaa, joista Martta 
toteaa, että ”he olivat suht koht immeiksiksi 
ja hankkivat ammattinsa”. 

Vuosituhannen vaihde oli raskasta aikaa. 
Jorma sairastui ja halvaantui -93 ja Martta itse 

Kyllä se navettaan kelpaa
Martta Saarelainen, 
o.s. Kononoff, syntyi 
perheen esikoiseksi 
Hyrsylänmutkassa vuonna 
1931 ja sai neljä nuorempaa 
sisarusta. Koti oli 
turvallinen ja vanhemmat 
rakastavia, samoin 
mummo – eväät elämään 
olivat hyvät.

sai myöhemmin imusolmuketuberkuloosin, 
josta toipuminen kesti puoli vuotta. Sen ajan 
Jorma oli terveyskeskuksessa, mutta palasi 
kotiin Martan toivuttua ja myös kuoli kotona 
helmikuisena iltana 1999.

- Siirsin Jorman pyörätuolista sänkyyn ja 
siihen minun käsivarsilleni hän kuoli. Sen 
vain Jorma ehti sanoa, että ”nyt taitaa viiä”.

Vajaata kahta vuotta myöhemmin Marttaa 
kohtasi suru, joka sai Jorman kuoleman ja 
melkein olemassaolonkin unohtumaan, kun 
vanhin poika Tapio alle 50-vuotiaana kuoli.

- Olin aamupäivän juurikasveja nostamas-
sa ja Tapsa tuli sinne peltoa muokkaamaan. 
Puolilta päivin söimme ja Tapsa lähti takaisin 
pellolle.

- Minä istuuduin tuohon tuoliin ja sitten 
jonkin ajan kuluttua tuntui ihan kuin joku 
olisi sanonut, että ”lähe.” Minä hyppäsin 
kumisaappaisin, menin, ja Tapsa siirsi sen 

koneen pellolta heinäpellon nurkkaan ja siinä 
puhdisti sitä. Minä menin, että minäkin 
puhdistan, mutta enhän minä siihen mahtu-
nut. Ja siitä Tapsa kaatui, kyykystä selälleen 
ja siihen paikkaan kuoli. Oli se kauheeta!

- Ja semmoinen apu ja ilo kun se Tapsa 
minulle oli. Aina kuljetti joka paikkaan: 
marjaan, kalaan, ravustamaan, sienestämään 
– vaikka mihin.

Muistot ovat monenkirjavat, surut ja ilot 
lomittuvat täyteläiseksi elämäksi tämän 
Karjalan evakon mielessä. Lapsenlapset ja 
seuraava sukupolvi ovat suuri ilon aihe. 
Mummolasta lähtiessään nuorimmainen 
totesi, että hänelle jäisi ikävä Ulla Maijaa, 
mutta lisäsi sitten Martalle, että ”kyllä minä 
rakastan sinua”.

Helena Mehtonen

Martan tuvan ikkunasta näkyy pihametsikkö, jonka Martta Saarelainen on omin käsin raivannut ja 
vuodesta toiseen siistinä pitänyt.
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NURMES

1. PÄIVI HÄRKIN
2.Valtimon kunnanvaltuusto ja -hallitus, siun 
soten hallitus. Nurmeksen seurakunnanval-
tuusto.
3. Päätöksenteossa ja toiminnassa lähtökoh-
tana oman alueen kehittäminen, asukkaiden 
aktivointi ja yhteistyön kehittäminen. Palkit-
see parhaiten, kun kokee onnistuneensa, uu-
sien toimintatapojen löytäminen
4. Näköalattomuus.Pessimistiset ihmiset, joilla 
suuri joukko selityksiä, miksi ei kannata tehdä 
yhtään mitään. Yhdenkin toimijan oman edun 
tavoittelu voi kariuttaa kehityksen ja muiden ha-
lun osallistua toimintaan!
5. Seurakunnanvaltuuston toiminta on yhteis-
työtä, päätöksenteossa keskinäinen luottamus 
ja halu kehittää toimintaa on vahvuus. Seura-
kuntaliitoksen jälkeen päätöksenteko etääntyy, 
tarvitaan puolestapuhujia myös seurakunnan 
reuna-alueiden palveluiden säilyttämiseksi.
6. Seurakunnan toimintaan voi aina tulla mu-
kaan, kysyä ja esittää omia ideoita. Yhteistyö, 
tasa-arvo ja keskinäinen kannustus auttavat 
rakentamaan ja antavat sosiaalisen tukiver-
kon. Yhteiskunnan suuret muutokset mm. 
sote-, maakuntauudistus sekä seurakuntien 
tai kuntien liitokset tuovat aina epävarmuutta, 
palveluiden keskittymistä suuriin keskuksiin. 
Luottamushenkilöiden hyvä yhteistyö näkyy 
ulospäin.

1. TEUVO HÄRKIN
2.Toimin kiinteistölautakunnassa ja hoidan 
Valtimon kirkon hautapaikkoja
3.Saa tehdä itsenäisesti
4.Ei turhauta mikään
5.Näillä näkymin kyllä
6.Kaikille seurakuntalaisille monia armorik-
kaita vuosia.

1. LEA JEHKINEN
2.Toinen kausi seurakunnanvaltuustossa.
3.+4.+5.Entisenä sairaanhoitajana on sydäntä 
lähellä laitoksissa olevien ihmisten hengelli-
siin tarpeisiin vastaaminen. Nykyinen henki-
lösuojalaki ja potilastietojärjestelmä vaikut-
tavat siihen, että joutuessaan hoitolaitokseen 
ortodoksi voi kadota seurakunnan yhteydestä, 
jos hän ei itse kykene pitämään yhteyttä seu-
rakuntaan, tai hänellä ei ole omaisia huoleh-
timassa asiasta. Tämän vuoksi kannattaa laa-
tia hengellinen hoitotahto/hoitotestamentti. 
Hengellinen hoitotahto on tahdonilmaus, jos-

sa voi ilmaista omat omaan ortodoksiseen us-
koon liittyvät toiveet ja asiat. Hoitotahdon voi 
tehdä Omakannassa osoitteessa www.kanta.
fi ->hoitotestamentti. Kirjautuminen sivustol-
le onnistuu esim. verkkopankkitunnuksilla. 
Myös paperisen hengellisen hoitotahdon voi 
toimittaa esim. terveyskeskukseen.
6.Ortodoksisessa kirkossa eletään rajujen 
muutosten aikaa. Muutokset ja uudet asiat 
voivat aiheuttaa pelkoa. Tulevaisuuteen on 
yritettävä katsoa valoisin mielin, vaikka välil-
lä suru valtaakin mielen.

1. ANITTA JULKUNEN 
2.Diakonia– ja lähetystoimikunnan jäsen 
sekä tiedotustoimikunnan jäsen
3. Yhteistyö jäsenten kanssa, ideointi ym.
4.Diakonian palvelutyöhön on liian vähän 
osallistujia esim. kirkkokyydit, vapaaehtois-
työ yleensäkin on vähäistä.
5.Riippuu voimavaroista, aina toivoisi nuo-
rennusta riveihin.
6.Osallistukaa seurakunnan jumalanpalve-
luksiin ja vapaaehtoistyöhön.

1. MARKKU JULKUNEN
2.Olen Bomban tsasounan isännöitsijä ja 
tiedotustoimikunnan jäsen. Toimin myös 
Aamun Koitto -lehden avustajana. Nurmek-
seen muutin Kuopiosta 2011. Harrastan kir-
joittamista ja sukututkimusta. 
5.Olen valmis jatkamaan vielä muutaman 
vuoden, jos Jumala suo terveyttä.
6.Seurakunta on ottanut minut hyvin vas-
taan, kiitos siitä myös seurakuntalaisille.

1. RIITTA KAUKAINEN
2.Toimin neuvostossa
3.Ilo on olla päättämässä ehdotuksista seu-
rakuntamme hyväksi.
4.Minulla ei ole turhautumista.
5.En ole.
6.Seurakunnassamme on ilo toimia ja toivon 
kaikille voimia ja siunausta.

1. KALERVO KONTTINEN. 
2. Olen valtuuston jäsen, kiinteistölautakunnan 
puheenjohtaja ja kuoron hallituksen puheen-
johtaja.
3.Seurakunnan luottamuselinten jäsenten vä-
linen hyvä henki.
4.Tällä hetkellä turhauttavat seurakuntien 

Seurakunnan 
luottamushenkilöiden tunnelmia 
Luottamustoimikausi jatkuu vielä reilun vuoden. Kysyimme Nurmeksen 
ortodoksisen seurakunnan luottamushenkilöiden tunnelmia. Vastauksia tuli 
yhteensä 16

KYSYMYKSET:
1.Kuka olet? 
2.Missä luottamustehtävissä 
toimit?
3.Mikä toiminnassa palkitsee 
parhaiten?
4.Turhauttaako jokin, mikä ja 
miksi?
5.Oletko valmis jatkamaan luotta-
mustehtävissä mahdollisen seura-
kuntaliitoksen jälkeenkin?
6.Terveisesi seurakunnalle ja 
seurakuntalaisille

suunnitellut pakkoliitokset. Hyvin talout-
taan hoitaneet seurakunnat yhdistetään 
pakolla seurakuntiin, jotka ovat hoitaneet 
talouttaan huonosti.
5. Jatkaminen jää nähtäväksi. Tällä hetkellä 
se näyttää epätodennäköiseltä.
6. Jos seurakuntien yhdistyminen toteutuu, 
niin tulemme jäämään reuna-alueeksi ja 
tämä varmasti tuo uusia haasteita tulles-
saan. 

1. TARJA KONTTINEN 
2. Olen kirkkokuorolainen ja toimin diako-
nia- ja lähetystoimikunnassa sekä kirkko-
kuoron hallituksessa. 
3. Luottamustehtävistä mieleenpainuvim-
pia ovat viikoittaiset vanhusten luona käyn-
nit. Vanhusten ilo nähdä minut ja toiveet 
pikaisesta jälleennäkemisestä lämmittävät 
mieltäni. Joskus liturgian jälkeen diakonia-
työn hyväksi järjestämämme kahvitukset, 
jotka ovat aina piristäviä tapaamisia seura-
kuntalaisten kanssa.
5. Olen valmis jatkamaan luottamustoimis-
sa tulevaisuudessakin.
6.Lämmin kiitos seurakunnalle ja seura-
kuntalaisille näistä seitsemästä vuodesta 
kirkkokuorossa ja kolmesta vuodesta luot-
tamustoimessa. Näistä hetkistä en vaihtaisi 
päivääkään pois.
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Jumalanpalvelukset

VIINIJÄRVI
JUMALANÄIDIN TIHVINÄLÄISEN 
IKONIN KIRKKO

Viinijärventie 8

La 12.1. klo 17 vigilia
La 2.2. klo 9 liturgia, Herran temp-
peliintuominen
La 23.2. klo 17 vigilia
Su 3.3. klo 10 liturgia, sovintosun-
nuntai
Su 3.3. klo 17 ehtoopalvelus, so-
vintosunnuntai, anteeksi pyytämi-
nen; SUURI PAASTO ALKAA
Ke 6.3. klo 17 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni
Ma 25.3. klo 9 liturgia, Neitsyt Ma-
rian ilmestys
Ke 27.3. klo 17 Ennen pyhitettyjen 
lahjain liturgia

OUTOKUMPU
PYHÄN HENGEN KIRKKO

Kirkkopolku 3

Su 20.1. klo 10 liturgia, kirkkokah-
vit, Ortodoksisuus tutuksi – sun-
nuntai.
Pe 1.2. klo 17 vigilia, Herran temp-
peliintuominen
Su 17.2. klo 10 liturgia
To 7.3. klo 17 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni
Ke 20.3. klo 17 Ennen pyhitettyjen 
lahjain liturgia
La 30.3. klo 9 liturgia, vainajien 
muistelupäivä
Torstaisin klo 20 Jeesuksen ruko-
us -palvelus 11.4. asti.

POLVIJÄRVI
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
KIRKKO

Haavikontie 31

La 19.1. klo 17 vigilia
Su 27.1. klo 10 liturgia
La 9.2. klo 17 vigilia
Su 24.2. klo 10 liturgia
Ma 4.3. klo 17 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni
La 16.3. klo 9 liturgia, vainajien 
muistelupäivä
Su 24.3. klo 17 vigilia, Neitsyt Ma-
rian ilmestysjuhla
Su 31.3. klo 10 liturgia, pt. Johan-
nes Siinailaisen sunnuntai

SOTKUMA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
TSASOUNA

Malanintie 4

Su 13.1. klo 10 liturgia
La 26.1. klo 17 vigilia
Su 10.2. klo 10 liturgia
La 2.3. klo 17 vigilia
Ti 5.3. klo 17 Andreas Kreetalaisen 
katumuskanoni
Su 17.3. klo 10, p. Gregorios Pala-
maksen sunnuntai

LIPERI
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
TSASOUNA

Tsasounakuja 1

Su 3.2. klo 10 liturgia
La 16.2. klo 17 vigilia
Ma 4.3. klo 17 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni
Su 10.3. klo 10 liturgia, Ortodoksi-
suuden sunnuntai
Ke 13.3. klo 17 Ennen pyhitettyjen 
lahjain liturgia
La 23.3. klo 17 vigilia

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
Kanttori Kaisu Potkonen, p. 050 536 7424, kaisu.potkonen@ort.fi
Seurakunnan internetsivut: www.ort.fi/taipale

Otsikko mukailee evankeliumia, 
mutta se antaa viitteitä siitä, että 
mitkä ovat tämänhetkiset suunni-
telmani. Olen ollut Nurmeksessa 
pappina nyt 13,5 vuotta. Se on suh-
teellisen pitkä aika yhdellä paik-
kakunnalla. Itse asiassa useampi 
kirkkomme työntekijä on todennut 
minulle (hieman jopa hämmästy-
neenä), että olen aika pitkään ollut 
samassa seurakunnassa. Mutta 
miksi kokisin sen ongelmana, kun 
olen täällä niin hyvin viihtynyt. En 
olisi voinut kuvitella itselleni so-
pivampaa seurakuntaa. Luojalla 
on tapana osoittaa ihminen siihen 
paikkaan, missä on hyvä olla. Eli 
minulla on vahva usko johdatuk-
seen.

Jossain vaiheessa elämää tulee 
kuitenkin se hetki, jossa pitää va-
kavasti pohtia, että haluaako jäädä 
tekemään töitä tietylle paikkakun-

nalle, vai tehdä sitä vielä jossain 
muualla ja hieman toisella tavalla. 
Tuo otsikko itse asiassa muistut-
taa siitä, että Kristuskaan ei jää-
nyt yhteen kaupunkiin, vaan kulki 
paikasta toiseen. 

Syy oli varmasti siinä, että ilo-
sanomaa piti levittää mahdolli-
simman laajalle alueelle. 

Toinen syy oli se, että ihmisille 
annetaan tietty aika vastaanot-
taa sanoma. 

Se joko vastaanotetaan tai sit-
ten se torjutaan. Samoille ihmi-
sille samoista asioista puhuminen 
kantaa hedelmää tiettyyn pistee-
seen saakka. Ei se hukkaan kos-
kaan mene, mutta “talentti” ei 
ehkä enää samassa suhteessa 
moninkertaistu.

Edellä mainitsemani talent-
ti liittyy Kristuksen vertaukseen 
kolmesta palvelijasta (Matt. 25:14-

30). Meillä on suoranainen velvol-
lisuus käyttää kaikki mahdolli-
suudet tietojemme ja taitojemme 
hyödyntämiseen ja moninker-
taistamiseen. Toki uskon Juma-
lan johdatukseen siinä, että olen 
töissä siellä missä minun pitää ol-
lakin, mutta tässä suomalaisessa 
järjestelmässä mitään muutos-
ta toimenkuvaan ei itsestään ta-
pahdu. Yhdessä ja samassa teh-
tävässä, samalla paikkakunnalla 
voi käytännössä olla loputtomiin, 
jos ei siihen itse vaikuta millään 
tavoin. Toista se on monissa muis-
sa ortodoksisissa kirkoissa, jois-
sa piispa yksinkertaisesti määrää 
papin tiettyyn seurakuntaan. Sii-
nä pappi ei voi itse vaikuta asiaan, 
vaan päätös on muiden käsissä.

Eli en voi tarkkaan sanoa, mitä 
kaikkea minun pitäisi elämässäni 
vielä tehdä ja missä, mutta joka 

tapauksessa välillä on mentävä 
uuteen paikkaan, jotta johdatuk-
sen voi parhaimmalla tavalla ha-
vaita. Eläkeikään on minulla joka 
tapauksessa vielä pitkä matka.

Syitä mahdolliseen muuttoon 
voisi tietysti perustella raama-
tullisten vertausten lisäksi myös 
perhe- ja sukulaisuussuhteilla, 
ystävillä, lasten koulunkäynnillä, 
yleisesti matkustamisen helpot-
tumisella jne. Mutta eletään täs-
sä päivä kerrallaan ja katsotaan, 
mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 
Muistakaamme toinen toisiam-
me esirukouksissa ja Kristuk-
sessa olemme yhteydessä toi-
nen toisiimme, vaikka välimatkaa 
muuten voisikin olla satoja kilo-
metrejä.

Kirkkoherra Andrei Verikov

KIRKKOHERRAN AJATUKSIA

JEESUS KULKI KAUPUNGISTA KAUPUNKIIN…
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TAIPALE

Muuta toimintaa

TOIMINTAPIIRIEN YHTEYSHENKILÖT:
TIISTAISEURAT: 
Liperi, pj. Hannu Mutanen, p.050 540 7058
Outokumpu, pj. Tarja Lätti, p.050 595 7411
Polvijärvi, pj. Ritva Jyrkinen, p.050 5316350
Sotkuma, siht. Niina Laine, p.050 3406040
Ylämylly, pj. Matti Hiltunen, mattijuhani.hiltunen@gmail.com

OUTOKUMMUN KÄSITYÖPIIRI: Aila Malmivuori, p.050 5912799

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

TAIPALEEN MIEHET: letkeitä talkoita ja ryhdikästä virkistystä, Tuo-
mas Kallonen, p.  050 562 8444
Tietoa toimintapiirien ohjelmasta ja ilmoitukset kokoontumisista löy-
dät seurakunnan nettisivuilta www.ort.fi/taipale/toimintapiirit, sekä 
Outokummunseutu- ja Kotiseutu-uutiset -paikallislehtien torstain 
seurakuntailmoituksista. Tervetuloa tutustumaan toimintaan!

IANKAIKKINEN MUISTO
Parviainen Tuomo Antero
Liperi
Miettinen Aili Annikki 
Outokumpu
Kuosmanen Aini Hilkka 
Outokumpu
Kainio Anna Maija
Polvijärvi  

Perheuutisia

TAIPALEEN KINKERIT 15.1.-
Taipaleen kinkerit ovat tältä talvelta jo alkaneet. Tänä vuonna kinke-
reillä tutustutaan seurakunnan pyhäköihin, niiden historiaan ja suo-
jeluspyhiin. Alueen pyhäköt ovat laajalti tunnettuja kauneudestaan. 
Lisäksi ne sijaitsevat pienellä alueella ja ovat helposti saavutetta-
vissa.

Tervetuloa kinkereille ja samalla myös jumalanpalveluksiin, jotka 
herättävät aina uudelleen henkiin nämä kyliemme upeat aarteet! Kan-
nustamme tiistaiseuroja ja seurakuntalaisia keräämään kimppakyy-
tejä ja lähtemään ihastumaan myös naapuripyhäköihin! 
Ti. 15.1. klo 18 Sola/Sotkuma/Kuorevaara; Kirsi Määttäsellä, Syvä-
lahdentie 1 a, Viitalahti
To 22.1. klo 18 Kinahmo/Ruvaslahti; Ritva Koskisella, Katajarannan-
tie 2 
Ti 29.1. klo 12 Polvijärvi; Lounastuvalla, Kallioniementie 16 
Ti. 5.2. klo 18 Harmaasalo; Liisa Riikosella, Harmaasalontie 9

Viinijärven kirkkoon ja vanhaan 
pappilaan asennettiin syksyllä luis-
kat. Nyt on kynnys matalampi tulla 
sisään pyörätuolilla, rollaattorilla, 
lastenvaunuja työntäen – tai kipeil-
lä ja väsyneillä jaloilla.

Seurakunnan kiinteistöjen es-
teettömyydestä on tullut palautet-
ta ja siitä on keskusteltu luottamus-
elimissä jo pitkään. Nyt on alkanut 
myös tapahtua.

Kesällä uusittiin Viinijärven van-
han pappilan portaat ja syksyllä 
niihin asennettiin pyörätuoliluiska. 
Samalla tehtiin pitkä luiska myös 
Viinijärven kirkkoon pohjoisseinus-
talle. Pelot luiskan aiheuttamasta 
haitasta historiallisen kirkon ulko-
asulle osoittautuivat aiheettomiksi. 
Sinisävyinen luiska asettuu kauniis-
ti kirkon kylkeen, kuin se olisi ollut 
siinä aina.

Kirkon osalta luiskan käyttöön-
otto edellyttää vielä rakenteellisia 
muutoksia kirkon pohjoisoveen, 
mutta koekäytössä luiska on jo 
osoittautunut hyväksi ja toimivaksi.

Nyt on kynnys matalampi tulla 
kirkkoon tai pappilaan pyörätuolilla, 
rollaattorilla, lastenvaunuja työntä-
en – tai kipeillä ja väsyneillä jaloilla.

Seurakunnan pyhäköistä Outo-
kummun kirkossa on luiska jo en-
nestään ja Liperin tsasounassa on 
esteetön sisäänkäynti ilman portai-
ta. Tarkoituksena on kiinnittää tu-
levina vuosina huomiota myös Sot-
kuman ja Polvijärven pyhäköiden 
esteettömyyteen.

KONEVITSA-KVARTETIN KONSERTTI 21.3.

Konevitsa-laulukvartetti konsertoi Viinijärven ortodoksisessa kirkossa to 
21.3. klo 18. Lisää tietoja konsertista lähempänä paikallislehtien ilmoi-
tuksissa ja seurakunnan nettisivuilla.
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NYT ON HELPOMPI TULLA KIRKKOON!

Pappilan portaat uusittiin kesällä ja pyörätuoliluiska asennettiin 
paikalleen syksyllä. 

Sininen luiska asettuu kauniisti ja rauhallisesti vanhan kirkon 
kylkeen. Kirkon pohjoisovi muutetaan vielä rakenteeltaan toimimaan 
hyvin yhteen luiskan kanssa. 

NUORISOTOIMELLA OMA FACEBOOK-SIVU
Taipaleen seurakunnan nuorisotoimella on omat 
facebook-sivut!
Sivulta saat tietoa tulevasta lapsi-, nuoriso- ja 
perhetyön toiminnasta. Tykkää sivustosta, niin 
tiedät aina ensimmäisenä kerhoista, leireistä, 
matkoista ja muista tapahtumista!
www.facebook.com/nuorisotoimitaipale 

OR TO DOKSI SUUS 
TU TUK SI –SUN-
NUN TAIT
Su 20.1. puhuja ja aihe varmistu-
vat myöhemmin
Su 17.2. puhuja ja aihe varmistu-
vat myöhemmin

Tilaisuudet järjestetään Outo-
kummun kirkon alakerrassa li-
turgian ja kirkkokahvien jälkeen, 
ja ovat kaikille avoimia.  
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TAIPALE

LASKETTELU- JA SEURAKUNTARETKI VUOKATTIIN 26.-27.1.
Taipaleen ja Joensuun ortodoksisten seura-
kuntien laskettelu- ja seurakuntaretki Vuokat-
tiin järjestetään 26.-27.1. isä Paavon ja Onat-
sun Pasin johdolla. Mukaan mahtuu 35 hlöä, 
muistakin seurakunnista otetaan lähtijöitä 
mukaan.

Ohjelmassa on lauantaina laskettelua tai 
hiihtoa Vuokatissa, vaihtoehtoisesti omatoi-
minen Angry Bird -puistokäynti, ehtoopalvelus 
Sotkamon kirkossa, saunat, ruokailu (päivälli-
nen ja iltapala) ja sunnuntaina liturgia, lounas 
ja uinti Vuokatin urheiluopiston uimahallissa. 

Majoitus on Urheiluopiston hotellissa 2-3 hen-
gen huoneissa.

Linja-auto kulkee: Lähtö la Ylämylly Shell 
7.30 - Joensuu ort. kirkko 7.45 – Vuokatti n. 
11.00. Paluu su: n.15 lähtö Vuokatista, samaa 
reittiä takaisin. 

Matkan hinta (sis. kyydin, majoituksen, ruu-
an sekä uimahallikäynnin): aik. ja yli 12v 90€, 
4-11v 50€ ja alle 4v ilmainen.

Rinteeseen menevät ostavat hissilipun itse 
(aikuiset 41€ ja 7-12v 27€ oma Keycard tar-
vitaan), samoin Angry Birds-puistoon menijät 

(hinnasto netissä). 
Ilmoittautuminen viim. pe 18.1. Muista myös 

ilmoittaa mahdollisesta erityisruokavaliosta.
Taipalelaiset ilmoittautuvat isä Paavolle:
P. 050 471 8130, taipale@ort.fi tai p. 050 566 

1700.
Joensuulaiset ilmoittautuvat nuoriso-oh-

jaaja Pasi Onatsulle, p. 050 558 2528 tai pa-
si.onatsu@ort.fi ja maksavat samalle tilille ja 
samoin ohjein kuin muutkin: FI27 5518 0320 
0019 97. Viestiksi lähtijöiden nimet ja nume-
rosarja 236/3180.

LAPSET, NUORET JA PERHEET

PYHIINVAELLUSMATKAT
TAIPALEEN SEURAKUNNAN KESÄN 2019 
PYHIINVAELLUS PROKOPIIN
Taipaleen seurakunta järjestää py-
hiinvaelluksen Kreikkaan Evian saa-
relle, Prokopin kylään, jossa sijaitsee 
pyhän Johannes Venäläisen kirkko ja 
pyhäinjäännökset. Matka ajoittuu ke-
säkuun ensimmäiselle täydelle viikol-
le ja on mitaltaan 7-8 päivää lennoista 
riippuen.  

Matka tehdään lentäen Helsinki-
Ateena-Helsinki. Sekä Kreikassa että 
Suomessa välimatkat kuljetaan bussil-
la. Matkalla käymme myös isä Rafael 
Hinrikuksen seurakunnassa manner-
Kreikassa sekä tutustumme matkan 
varrella oleviin kirkkoihin ja luostarei-

hin. Myös Ateenassa käydään.
Matkaohjelma tarkentuu myöhem-

min talvella ja matkan hintaluokka on 
noin 1000€ sisältäen kyydit, majoitukset 
ja ainakin aamupalan päivittäin. Mat-
kalle otetaan 25 lähtijää.

Etusijalla matkalle ovat Taipaleen seu-
rakuntalaiset puolisoineen, mutta muita-
kin otetaan mukaan, jos paikkoja riittää. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja Taipaleen 
seurakunnan kirkkoherranvirasto taipa-
le@ort.fi , 013 641 161 tai i Paavo 050 566 
1700, paavo.ratilainen@ort.fi.

LÄHDE PRAASNIEKOILLE VIRON 
OBINITSAAN!
Viron Ortodoksien Sõbrad ry järjestää 
16.-20.8. matkan Obinitsan Kristuk-
sen kirkastumisen kirkon praasniek-
kaan Setomaalle Kaakkois-Viroon.

Tutustumme Tarton kaupunkiin ja 
siellä mm. uuteen Kansallismuseoon. 
18-19.8. vietämme Obinitsassa osallis-
tuen jumalanpalveluksiin ja hautaus-
maalla toimitettaviin litanioihin, saaden 
samalla nauttia obinitsalaisten vieraan-
varaisuudesta. Kaksi ensimmäistä yötä 
olemme Tartossa, sitten yhden Võrussa 
ja paluumatkalla yövymme Paidessa. 

Linja-auto kulkee reittiä Joensuu-Vii-
nijärvi-Outokumpu-Varkaus-Helsinki, 
josta lautta Tallinnaan.

Matkan hinta on enintään 350€ (sis. 
matkat, lauttaliput ja yöpymiset, sekä 
yhden illallisen ja museolipun Tartossa). 
Hinta tarkentuu ryhmän koon mukaan.

Matkanjohtajana toimii Anna-Kaisa 
Miinalainen ja matkapappina isä Tuo-
mas Kallonen.

Ilmoittautumiset Susanna Nikkasel-
le puh. 0500 573585 tai susanna.nikka-
nen@telemail.fi.

PYHIINVAELLUS LINTULAN 
LUOSTARIIN 24.3.
Taipaleen seurakunta järjestää pyhiin-
vaelluksen Lintulan luostariin ristinku-
martamisen sunnuntaina 24.3. seura-
kunnan papiston johdolla. Bussikuljetus 
myöhemmin ilmoitetulla reitillä ja aika-
taululla. Liturgian jälkeen kahvit ja luos-
tariopastus. Ateria joko Lintulassa tai 
Valamossa. Tarkemmat tiedot retkestä 
lähempänä paikallislehdissä ja netissä.

SEURAKUNTA ETSII NUORIA 
KESÄTÖIHIN
Taipaleen seurakunta hakee seurakunnan nuoria ke-
sätyöntekijöiksi seuraaviin tehtäviin:

Kirkonesittelijöitä Viinijärvelle, Outokumpuun ja 
Polvijärvelle ajalle 26.6. – 4.8. Työaika viikoittain kes-
kiviikosta sunnuntaihin klo 12 – 16.

Leirinohjaajia, apukeittäjää ja leirinjohtajaa kri-
parille 6.– 16.6.

Leirinohjaajia, apukeittäjää ja leirinjohtajaa las-
tenleirille 30.7.-3.8.

Jos olet kiinnostunut em. tehtävistä, lähetä vapaa-
muotoinen hakemuksesi ma 11.3. mennessä osoitteel-
la: Taipaleen ortodoksinen seurakunta Viinijärventie 7, 
83400 Viinijärvi tai sähköpostitse: taipale@ort.fi.

Hakemuksesta tulee ilmetä henkilö- ja yhteystieto-
jesi lisäksi tehtävä (ja leiri), jolle haluaisit kesätöihin. 
Kerro myös omin sanoin itsestäsi – miksi olisit tehtä-
vään sopiva.

Tiedustelut: Paavo Ratilainen, p. 050 566 1700, paavo.
ratilainen@ort.fi (kirkonesittelijät) tai Tuomas Kallonen, 
p. 050 562 8444, tuomas.kallonen@ort.fi (leirityöntekijät).

VUODEN VAIHTEEN TUOMIA 
MUUTOKSIA
Taipaleen seurakunnassa muuttuivat loppuvuodesta 
2018 kanslian puhelinnumero ja internetsivut. Vuoden 
alku tuo muutoksen myös kanslian aukioloaikoihin.

Vanhat lankanumerot ovat poistuneet käytöstä miltei 
kaikkialta. Lankanumeron säilyttämisestä on nykyään 
maksettava erillistä palvelumaksua – ja lankanume-
ron takana on aina todellisuudessa langaton kännyk-
käliittymä.

Niinpä Taipaleen seurakuntakin luopuu kanslian lanka-
numerosta. Uusi kanslian numero on 050 471 8130. Lan-
kanumero toimii vielä siirtymäajan, ennen kuin poistuu ko-
konaan käytöstä.

Vuoden 2019 alusta alkaen kanslia päivystää vain kah-
tena päivänä viikossa: maanantaina ja torstaina klo 9-12. 
Hiljaisimmaksi kansliapäiväksi todettu perjantai poistuu 
siis päivystysajoista. Näin kanslian töitä voidaan sijoittaa 
joustavammin arkiviikon ajalle.

Edelleen seurakuntaan saa yhteyden myös kansliapäivys-
tyksen ulkopuolella työntekijöiden kautta, joiden yhteystie-
dot löydät seurakunnan ilmoitusliitteen alusta.

Joulukuussa 2018 myös seurakunnan nettisivut uudis-
tuivat. Entinen sivupohja vanheni ja poistui käytöstä, jolloin 
myös Taipaleen oli uusittava nettisivunsa. Tätä kirjoitettaessa 
uusien sivujen tarkka osoite ei ole vielä tiedossa, mutta net-
tihaku ”taipaleen ortodoksinen seurakunta” vie perille. Uu-
det sivut avautuvat myös mobiiliversiona. Klikkaa ja tutustu!
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