KUOPION JA KARJALAN HIIPPAKUNTA
Itäiset seurakunnat
11.3.– 20.5.2019
Ilomantsi ✣ Joensuu ✣ Nurmes ✣ Taipale
ILOMANTSI
Asiaa seurakuntaan
Kirkkotie 17, 82900 Ilomantsi
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

Jumalanpalvelukset
HUOMIO! Seurakunnan jumalanpalvelusilmoitukset ja mahdolliset muutokset ilmoitetaan torstain Pogostan Sanomissa
PYHÄN ELIAN KIRKOSSA

Kirkkotie 15
Lauantaisin klo 17 suuri ehtoopalvelus
Sunnuntaisin klo 9 aamupalvelus,
klo 10 liturgia
Keskiviikkoisin klo 17 ehtoopalvelus (paitsi 15.5, 22.5.)
2. paastoviikko
Ke 13.3. klo 16.45 hetkipalvelus ja
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Pe 15.3. klo 18 ekumeeninen hetki, Ilomantsin liikuntahallin laavulla
3. paastoviikko
Ke 20.3. klo 16.45 hetkipalvelus ja
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Pe 22.3. klo 17 akatistos
4. paastoviikko
Ke 27.3. klo 16.45 hetkipalvelus ja
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Pe 29.3. klo 17 akatistos
5. paastoviikko
Ke 3.4. klo 16.45 hetkipalvelus ja
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
La 6.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, akatistoksen lauantai
La 6.4. klo 17 ekumeeninen paastoajan sävelhartaus, Ilomantsin
evl. kirkko
La 6.4. ja Su 7.4. jumalanpalveluksissa mukana metropoliitta Arseni

6. paastoviikko
Ke 10.4. klo 16.45 hetkipalvelus ja
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
ja virpomavitsojen teko
La 13.4. klo 17 ehtoopalvelus virpomavitsojen siunaus, palveluksen
jälkeen yhteinen teehetki
Su 14.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, palmusunnuntai, Neitsyt
Marian ilmestysjuhla
Suuri viikko
Ti 16.4. klo 9 aamupalvelus
Ke 17.4. klo 8.30 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia vanhusten rivitalojen kerhohuoneella
Ke 17.4. klo 17 yleinen sairaanvoitelu
To 18.4. klo 17 ehtoopalvelus ja
liturgia, pyhän ehtoollisen asettaminen
Pe 19.4. klo 9 aamupalvelus 12
evankeliumia
Pe 19.4. klo 15.30 ehtoopalvelus,
Kristuksen ristiltä ottaminen, hautakuvan esiintuominen
La 20.4. klo 9 aamupalvelus, Kristuksen hautauspalvelus
La 20.4. klo 14.30 kirkon esittely ja
ortodoksinen musiikkituokio
La 20.4. klo 15.30 ehtoopalvelus
ja liturgia
Herran pääsiäinen. Kristuksen
ylösnousemus
La 20.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
Su 21.4. klo 24 ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia, liturgian jälkeen yhteinen pääsiäisateria Pappilassa
Su 21.4. klo 16 pääsiäisen ehtoopalvelus ja ekumeeninen ristisaatto ev. lut. kirkkoon
Ma 22.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, ristisaatto, kirkkokahvit

Seurakuntakeskus Eliassa (Lasten
pääsiäinen)
Ke 24.4. klo 9 koululaisliturgia
La 27.-28.4. ei palveluksia
Su 12.5. klo 9.45 kolmashetki ja
liturgia
Su 12.5. klo 11.30 äitienpäivän
kahvi ja sävelhartaus

PAPPI TAVATTAVISSA
Tapaamisten aikana voit keskustella papin kanssa sinua askarruttavista asioista. Voit osallistua
myös katumuksen sakramenttiin.
Isä Ioannis päivystää kirkossa
13.3, 22.3., 17.4. ja 18.4 klo 16-17.
Varaa aika ja tule keskustelemaan.
Jos yläolevat ajat eivät käy sinulle,
soita, sovitaan uusi aika.

MUTALAHDEN TSASOUNA

Mutalahdentie 238
La 13.4. klo 9 liturgia, Lasaruksen
lauantai
La 13.4. n. klo 10.30 virpomavitsojen teko kylätalolla
HATTUVAARAN TSASOUNA

Hattujärventie 1
Ma 15.4. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
SONKAJAN TSASOUNA

Issakantie 113b

Perheuutisia
KUOLLEET
Airi Kaarina Lyhykäinen
Lea Kaarina Huovinen
Elina Ikonen
Eelis Olavi Purmonen
KASTETUT
Hannes Lauri Ilmari Karhapää
Rauha-Loviisa Hilda Mielikki
Puolakanaho

Muuta toimintaa

Ti 23.4. klo 17 ekumeeninen pääsiäishartaus, Kirkas tiistai
Su 9.6. klo 15 helluntain ehtoopalvelus

PYHÄN ELIAN KIRKON KUORO
Kuoro harjoittelee kirkossa tiistaisin klo 17.45-19.45. Ota yhteys
kanttoriin, jos kuorossa laulaminen kiinnostaa!

HUHUKSEN TSASOUNA

KIRKKOLAULUPIIRI
Kirkkolaulupiiri kokoontuu syksyllä kirkossa ti 19.3., 26.3., 2.4. ja
9.4. klo 16.30 –17.30. Uudet kirkkolaulusta ja kirkossa lukemisesta
kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan toimintaan!

Huhuksentie 31
Praasniekka Herran taivaaseen
astumisen juhla.
Ke 29.5. klo 17 vigilia
To 30.5. klo 9 vedenpyhitys, liturgia, litania tsasounan rakentajien
puolesta ja kirkkokahvit

SEURAKUNTALIITE
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ILOMANTSI

SINAPINSIEMENKERHO
Sinapinsiemenkerho
kokoontuu
parillisten viikkojen sunnuntaisin
pappilassa klo 9 alkaen, josta myöhemmin siirrytään yhdessä liturgiaan. Kerhon ohjaajat ovat kirkossa
auttamassa lasten kanssa ja ehtoolliselle tuomisessa. Kysy lisää Maire
Kärkkäinen,p. 040 511 5948) ja Eija
Pulkkinen.
PERHEKERHO (UUSI!)
Seurakunnan perhekerhoon ovat
tervetulleita vanhemmat, mummit,
kummit lasten kanssa. Kerhossa
leikitään, musisoidaan ja askarrellaan. Kerho kokoontuu Seurakun-

takeskus Eliassa seuraavina keskiviikkoina 13.3. ja 27.3 klo 9-11. Ke
10.4. tehdään klo 17.30 pappilassa
virpomavitsoja ja ma 22.4. osallistutaan lasten pääsiäiseen. Kerhoa
ohjaa Riikka-kanttori.

16-18. Opettaja Anu Koivuniemi, p.
040 525 8545.
SENIORIEN IKONIMAALAUSPIIRI
Piiri kokoontuu maanantaiaamuisin seurakuntasalilla klo 10-13.
Piiri aloittaa toimintansa kolmipäiväisellä leirillä 24.9. Opettaja Anu
Koivuniemi, p. 040 5258 545.

PONOMARIKERHO
Ponomarikerho kokoontuu sopimuksen mukaan. Kerhossa mm.
askarrellaan ja tehdään pieniä
retkiä. Kysy lisää: Teuvo, p.050 027
4647.

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

NUORTEN IKONIMAALAUSPIIRI
Yli 10-vuotiaitten piiri kokoontuu
torstaisin seurakuntasalilla klo

TULE TUTUSTUMAAN
PYHÄN ELIAN KIRKKOON!

HALUATKO TOIMIA KIRKON TAI
TSASOUNAN OPPAANA?

Kirkon opastus ja musiikkituokio Ilomantsin Pyhän Elian
kirkossa la 20.4. klo 14:30

Seurakunta palkkaa nuoria Elian kirkon ja Hattuvaaran tsasounan
oppaan tehtäviin, voit jättää vapaamuotoisen hakemuksesi maaliskuun loppuun mennessä, osoite: Kirkkotie 17, 82900 Ilomantsi
tai ilomantsi@ort.fi, lisätietoja: Ioannis Lampropoulos, p. 050 357
3675 tai ioannis.lampropoulos@ort.fi

TEUVO MARTISK AINEN

EKUMEENINEN
ÄITIENPÄIVÄJUHLA JA PYHÄN
ELIAN KIRKON KUORON
SÄVELHARTAUS SUNNUNTAINA
12.5.
Juhla alkaa klo 11.30, kahvitus Elian kirkossa ja klo 12 sävelhartaus.
Sävelhartaudessa puhuu TT Pekka
Metso.

MIESTENPIIRI
Piiri kokoontuu kerran kuussa.
Kysy lisää: Pekka Jeskanen, p. 040
729 0437 ja Reijo Palviainen p. 040
080 9449.
ILOMANTSIN TIISTAISEURA
Tiistaiseura kokoontuu seurakuntakeskus Eliassa kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 12-13.
Tiistaiseuratoimintaa myös Mutalahdessa ja Hattuvaarassa, ilmoitetaan Pogostan Sanomissa.
EKUMEENINEN HARTAUS
Ekumeeninen hartaus liikuntahallin laavulla pe 15.3. klo 18 (Pogostan hiihto 16.3.)
METROPOLIITTA ARSENI
KERTOO IKONEISTA
Sunnuntaina 7.4 n.klo 12 Metropoliitta Arseni kertoo ikoneista.
Ilomantsin
kansalaisopisto
tarjoaa opetusta ikonimaalauksessa ja kirkkotekstiilien
teossa, opettajana Marjaana
Laatikainen, p.040 531 0956.
Opetukseen ilmoittaudutaan
suoraan kansalaisopistoon p.
0401043112. Lisätietoa: www.
ilomantsi.fi

PERHEET HUOMIO!
Virpomavitsat tehdään yhdessä seurakuntakeskus Eliassa keskiviikkona 10.4. Tapahtuma alkaa ruokailulla klo 17.30. Virpomavitsoja voi tehdä kotiin (materiaalimaksu 2€) ja/tai kirkossa jaettavaksi.
Halutessasi voit osallistua myös paastoliturgiaan kirkossa klo 16.
Virpomavitsojen tekoa Mutalahdessa Lasaruksen lauantaina 13.4.
Klo 9 kirkossa liturgia, jonka jälkeen kylätalolla ruoka ja virpomavitsojentekotalkoot.
TEUVO MARTISK AINEN

Äiti Ksenian luento keräsi yhteen suuren joukon kuulijoita.
Äiti Ksenia Lintulan luostarista kertoi 23.1. seurakuntaillassa Autuaan Ksenia Pietarilaisen elämästä.
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SEURAKUNTALIITE

ILOMANTSI / JOENSUU

LASTEN PÄÄSIÄINEN
PÄÄSIÄISMAANANTAINA 22.4.

ILOMANTSIN KIRKKOKUOROJEN
HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI

Kirkossa aamupalvelus klo 9 ,
liturgia ja ristisaatto – ota oma
ikoni mukaan ristisaattoon!
Kirkon jälkeen lapsille seurakuntasalilla n. klo 11 pashaa ja

Ilomantsin kirkkokuorot laulavat paastonajan lauluja lauantaina
6.4. Ilomantsin evl. kirkolla klo 17. Ohjelmamaksu 5€ käytetään ilomantsilaisten vähävaraisten lapsiperheitten tukemiseen. Kuoroja
johtavat kanttorit Riikka Patrikainen ja Pekka Varonen. Konsertissa
puhuu metropoliitta Arseni.

kulitsaa, pientä
ohjelmaa sekä yllätys. Kaikki
tervetuloa!
Järj. Nuotta

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
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

Jumalanpalvelukset
Jumalanpalveluksiin saattaa tulla
muutoksia. Seuraa seurakunnan
ilmoituksia internetissä ja paikallislehdissä.

KESKUSTA
JOENSUU

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Kirkkokatu 32
Vigilia lauantaisin klo 17
Liturgia sunnuntaisin klo 10
Ke 13.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Pe 15.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La 16.3. klo 9 slaavinkielinen liturgia; klo 17 ehtoopalvelus (huom!
ei vigiliaa)
Ke 20.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Pe 22.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Su 24.3. klo 17 vigilia
Ma 25.3. klo 17 liturgia, Jumalansynnyttäjän ilmestys
Ke 27.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Pe 29.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Ke 3.4. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
To 4.4. klo 8 aamupalvelus (suuren
katumuskanonin torstai)
Pe 5.4. klo 17 ennenpyhitettyjen

lahjain liturgia
Su 7.4. klo 10 monikielinen liturgia
Ke 10.4. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
To 11.4. klo 17 slaavinkielinen
yleinen sairaanvoitelu
Pe 12.4. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La 13.4. klo 9 monikielinen liturgia; klo 17 vigilia (virpovitsojen
siunaus)
Su 14.4. klo 10 liturgia, palmusunnuntai
Ma 15.4. klo 9 aamupalvelus; klo
17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Ti 16.4. klo 9 aamupalvelus; klo 17
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Ke 17.4. klo 9 aamupalvelus; klo
17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
To 18.4. klo 9 aamupalvelus; klo
17 suuren torstain liturgia (ehtoollisen asettaminen)
Pe 19.4. klo 9 aamupalvelus (12
kärsimysevankeliumia); klo 14
suuren perjantain ehtoopalvelus
(Kristuksen ristiinnaulitseminen,
mieskuoro laulaa); klo 18 suuren
lauantain aamupalvelus (Kristuksen hautauspalvelus)
La 20.4. klo 9 suuren lauantain
liturgia; klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Su 21.4. klo 13 ehtoopalvelus
Ma 22.4. klo 10 liturgia (lasten
pääsiäinen)
Ti 23.4. klo 10 liturgia (koululaisia)

Ke 24.4. klo 10 liturgia (koululaisia)
To 25.4. klo 10 liturgia (koululaisia)
Pe 26.4. klo 10 liturgia (koululaisia)
Ke 1.5. klo 17 ehtoopalvelus
La 4.5. klo 17 monikielinen vigilia
Su 5.5. klo 10 monikielinen liturgia
Ke 8.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 15.5. klo 17 ehtoopalvelus
La 18.5. klo 9 slaavinkielinen liturgia
Ke 22.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 29.5. klo 17 vigilia
To 30.5. klo 9 liturgia, Herran taivaaseenastuminen, helatorstai

PYHÄN RISTIN TSASOUNA

JOENSUUN ORTODOKSINEN
HAUTAUSMAA

Lokinkuja 4
Ei palveluksia tällä aikavälillä

PYHÄN JOHANNES TEOLOGIN JA KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO

ORTODOKSINEN SEMINAARI

Torikatu 41
Katso jumalanpalvelukset osoitteessa:
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 11.3. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 13.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Ma 18.3. klo 17 ehtoopalvelus
La 23.3. klo 17 vigilia
Su 24.3. klo 10 liturgia
Ma 25.3. klo 17 liturgia, Jumalansynnyttäjän ilmestys
Ke 27.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Ma 1.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 3.4. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Ma 8.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 10.4. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La 13.4. klo 17 vigilia (virpovitsojen siunaus)
Su 14.4. klo 10 liturgia, palmusunnuntai
Ma 15.4. klo 17 ennenpyhitettyjen

SEURAKUNTALIITE
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JOENSUU

lahjain liturgia
Pe 19.4. klo 14 suuren perjantain
ehtoopalvelus (Kristuksen ristiinnaulitseminen); klo 18 suuren lauantain aamupalvelus (Kristuksen
hautauspalvelus)
La 20.4. klo 9 suuren lauantain
liturgia; klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Ke 24.4. klo 9 liturgia (koululaisia)
Ma 29.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 30.4. klo 9 liturgia, Tuomaan
tiistai
Ma 6.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 12.5. klo 10 liturgia, äitienpäivä
Ma 13.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 20.5. klo 17 ehtoopalvelus
La 25.5. klo 17 vigilia
Su 26.5. klo 10 liturgia
Ma 27.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 29.5. klo 17 vigilia
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
TSASOUNA

Kirkkopuisto, Braheantie
Ei palveluksia tällä aikavälillä

KONTIOLAHTI

KRISTUKSEN
TAIVAASEENASTUMISEN KIRKKO

Keskuskatu 53
Su 17.3. klo 10 liturgia
Ke 27.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Pe 19.4. klo 14 suuren perjantain
ehtoopalvelus (Kristuksen ristiinnaulitseminen)
La 20.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Su 12.5. klo 10 liturgia, äitienpäivä
Ke 29.5. klo 18 vigilia
To 30.5. klo 9 pieni vedenpyhitys ja
liturgia, Herran taivaaseenastuminen, helatorstai, temppelijuhla

SIKRENVAARA

PYHIEN KARJALAN VALISTAJIEN
KAPPELI (LEIRIKESKUS)

Koveronvaarantie 2
Jumalanpalvelukset tapahtumien
ohjelman mukaisesti

KOLI

VIEKIJÄRVI

PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA

Kannelkoskentie 3
Ke 20.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La 13.4. klo 9 liturgia, Lasaruksen
lauantai
To 9.5. klo 9 pieni vedenpyhitys ja
liturgia, pyhän Nikolaoksen päivä,
temppelijuhla

Kylätie 5
Ei palveluksia tällä aikavälillä

VIENSUU

KONEVITSAN JUMALANÄIDIN IKONIN
TSASOUNA

Lontsinniemi, Viensuuntie
Ei palveluksia tällä aikavälillä

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
TSASOUNA

Tornitie 8
Su 17.3. klo 10 liturgia
Ke 3.4. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Su 28.4. klo 10 liturgia
Su 26.5. klo 10 liturgia

ITÄINEN ALUE

VAARA-KARJALAN SUUNTA

HOILOLA

Pe 22.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Su 31.3. klo 10 liturgia
Su 14.4. klo 10 liturgia, palmusunnuntai
La 20.4. klo 8 suuren lauantain liturgia
Ke 8.5. klo 18 vigilia
To 9.5. klo 9 pieni vedenpyhitys ja
liturgia, pyhän Nikolaoksen päivä,
temppelijuhla

SONKAJANRANTA

PROFEETTA HANNAN KIRKKO

Su 24.3. klo 10 liturgia
Ke 10.4. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La 20.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus

TUUPOVAARA

KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN
IKONIN KAPPELI

Koulutie 4
La 9.3. klo 17 vigilia
Su 10.3. klo 10 pieni vedenpyhitys
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SEURAKUNTALIITE

Rekivaarantie 24

Ei palveluksia tällä aikavälillä

Su 10.3. klo 10 liturgia
Ke 20.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
To 18.4. klo 17 suuren torstain liturgia (ehtoollisen asettaminen)
Su 19.5. klo 10 liturgia

KOVERO

HERMAN ALASKALAISEN TSASOUNA

Töriseväntie 1
Ei palveluksia tällä aikavälillä

HEINÄVAARA

KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN
IKONIN TSASOUNA

Ei palveluksia tällä aikavälillä

Kirkkotuvantie 3

ENO

Hoilolantie 42

Ylä-Kolintie 4a
Ei palveluksia tällä aikavälillä

HONKAVAARA

PYHÄN JOHANNES KASTAJAN
TSASOUNA

Heinävaarantie 140

Tsiikontie 6a

JUMALANSYNNYTTÄJÄN
KUOLONUNEEN NUKKUMISEN
TSASOUNA

SAARIVAARA

nuntai
Pe 19.4. klo 14 suuren perjantain
ehtoopalvelus (Kristuksen ristiinnaulitseminen)
La 20.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Pe 26.4. klo 10 liturgia (koululaisia)
Su 5.5. klo 10 liturgia
To 16.5. klo 17 ehtoopalvelus

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
TSASOUNA

EVANKELISLUTERILAINEN KIRKKO
(LAINATILA)

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

VUONISJÄRVI

ja liturgia, Ortodoksisuuden sunnuntai, temppelijuhla
Pe 29.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
To 18.4. klo 17 suuren torstain liturgia (ehtoollisen asettaminen)
Pe 19.4. klo 14 suuren perjantain
ehtoopalvelus (Kristuksen ristiinnaulitseminen)
Su 19.5. klo 10 liturgia

ETELÄINEN ALUE

VALKEAVAARA

PYHÄN GEORGIOS VOITTAJAN
TSASOUNA

Vatalantie
Ei palveluksia tällä aikavälillä

PETRAVAARA

PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN
TSASOUNA

KESKI-KARJALAN SUUNTA

Petravaarantie 480

KITEE

Ei palveluksia tällä aikavälillä

PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN
NEKTARIOS EGINALAISEN KIRKKO

Valamontie 4
To 21.3. klo 17 ehtoopalvelus
Su 31.3. klo 10 liturgia
Pe 5.4. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Su 14.4. klo 10 liturgia, palmusun-

RÄÄKKYLÄ

EVANKELISLUTERILAINEN
SEURAKUNTASALI (LAINATILA)

Kirkkotie 7
Ei palveluksia tällä aikavälillä

Muuta toimintaa

KESÄTÖITÄ SEURAKUNNASSA
Joensuun ortodoksinen seurakunta hakee oppaita Joensuun, Kontiolahden, Kiteen ja Lieksan kirkkoihin sekä Honkavaaran ja Lieksan kirkkopuiston tsasouniin. Joensuun kirkon oppaita tarvitaan kaksi, toinen kesäja toinen heinäkuulle. Muut kirkot ja tsasounat ovat auki heinäkuussa.
Seurakunta tarjoaa kesätöitä myös Joensuun ortodoksisella hautausmaalla 16 ja 18 vuotta täyttäneille nuorille kesä- ja heinäkuun ajaksi. Tiedusteluihin vastaa kirkkoherra Tuomas Järvelin, p. 050 347 5605 tai seurakuntasihteeri isä Tuomas Kallinen, p. 0400 397 900. Vapaamuotoiset
hakemukset tulee toimittaa seurakuntaan 29.3. mennessä osoitteeseen
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu tai joensuu@ort.fi.

PAASTON MUSIIKKIHETKI HOILOLAN ORTODOKSISESSA KIRKOSSA PALMUSUNNUNTAINA 14.4.
Joensuun Ortodoksinen Kirkkokuoro kanttori Aleksi Suikkasen
johdolla laulaa paastonajan säveliä palmusunnuntain liturgian
jälkeen Hoilolan ortodoksisessa kirkossa. Vapaa pääsy.

JOENSUU

PÄÄSKYN TERVEISIÄ
Päiväkoti Pääsky on ekumeenisessa hengessä toimiva ortodoksinen päiväkoti, 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 Pääskyssä harjoitellaan uutterasti kädentaitoja.

Tammikuun pakkasilla ei sormia paleltanut, kun innokkaat leipurit
harjoittelivat pullien pyörittämistä.

LASTEN LAULULAUANTAI 30.3.
Ilmainen laulupäivä kaikille lapsille, vanhempien kanssa tai ilman!
Harjoittelemme kirkkoveisuja seuraavan päivän liturgiaa ja Lasten
pääsiäistä (ma 22.4.) varten.
Laulamme myös muita lauluja ja laululeikkejä.
Eri-ikäiset lapset ja varhaisnuoret voidaan jakaa useampaan ryhmään osallistujien mukaan.
Mukana Kaisa-ohjaaja, Valeria-kanttori ja muita kanttoreita.

LAUANTAI 30.3.

10-11.30 Harjoitus srk-salilla
11.30 Lounas
12-13 Harjoitus srk-salilla ja
kirkossa

SUNNUNTAI 31.3.

10-11.30 Liturgia Nikolaoksen
kirkossa (pienet lapset ehtivät
myöhemmin)

MAANANTAI 22.4.

Lasten pääsiäinen
10-11.30 Liturgia Nikolaoksen
kirkossa, ruoka ja pientä ohjelmaa.
Lisätietoja ja ilm.
ke 27.3. mennessä:
Valeria 050 439 1883
Mikäs sen parempaa välipalalla kuin kylmä maito lämpimän pullan kera!
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Suuren viikon jumalanpalvelukset
– näe, kuule ja koe

S

uuri paasto päättyy paas
ton kuudennen viikon per
jantain (tänä vuonna 12.3.)
ennen pyhitettyjen lahjain
liturgiaan. Paasto ei kuitenkaan
pääty. Kuudennen viikon lauan
taina kirkko muistaa Lasaruksen
kuolleista herättämistä ja seuraa
vana päivänä Kristuksen Jerusa
lemiin ratsastamista. Nämä kaksi
päivää ovat oma ajanjaksonsa,
joka tuo esille viimeistä kertaa
ylösnousemuksen ennen suuren
viikon alkamista. Nämä päivät
myös siirtävät meidät suurena
maanantaina alkavaan suureen
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viikkoon.

SUURI VIIKKO

Suuren viikon alkupäivien palve
lukset maanantaista aina tors
taiaamuun ovat odottamisen ja
valmistautumisen aikaa. Aamu
palvelukset tuovat esille Kristuk
sen viimeisten päivien toiminnan
ja opetuksen. Ihminen kirkossa
on tuolloin salaisuuden äärellä,
hän kuuntelee ja sydämessään
osallistuu laulettaviin ja luettaviin
teksteihin. Hänen tulisi omassa
mielessään miettiä, mitä Kristuk

sen toiminta merkitsee hänelle
ja onko hän omassa elämässään
toteuttanut Kristuksen opetusta.
Jos ihminen ei ole vielä osallis
tunut katumuksen sakramenttiin
paaston aikana, olisi nyt viimeis
tään osallistuttava.
Erityisen vaikuttavia aamupalve
luksen tekstejä ovat aamupalveluk
sen tropari ja eksapostilario, jotka
tavallisesti lauletaan kolmeen ker
taan. Niissä todetaan, että Jumalan
valtakunta on tulossa lähelle, mutta
me emme ole oikealla tavalla val
mistautuneet siihen. Veisut eivät
kuitenkaan ole epätoivoisia, vaan

niissä pyydetään Jumalan armoa,
jotta me pelastuisimme.

”Minä näen, oi Vapahtajani, sinun
häämajasi kaunistettuna, mutta mi
nulla ei ole vaatetta siihen sisälle
mennäkseni. Valista, oi Valonan
taja, minun sieluni puku ja pelasta
minut.” (Suuren viikon aamupalve
lusten eksapostilario maanantaista
torstaihin)

JOENSUU

ARI SAVINAINEN

liumien lukemisen tapa levisi kaikkialle kristilliseen (ortodoksiseen)
maailmaan. Tässä palveluksessa
ihminen itse osallistuu Kristuksen
kärsimyshistoriaan.
Suuren perjantain hetkipalveluksessa luetaan eri hetkien yhteydessä
eri evankeliumeista Kristuksen kärsimykseen liittyvät tekstit. Ajatuksellisesti hetkipalvelus toistaa edellisen
aamupalveluksen sanoman.
Suuren perjantain ehtoopalveluksen lopussa kannetaan alttarin pyhältä pöydältä kirkon keskelle Kristuksen hautakuva. Olemme Joosef
Arimatialaisen, Nikodeemoksen
ja Jeesusta seuranneiden naisten
kanssa laskemassa Jeesusta hautaan.

SUURI LAUANTAI

SUURI TORSTAI

Suuren torstain ehtoopalvelukseen liittyy liturgia, jonka teemana
on Kristuksen suorittama ehtoollisen asettaminen. Jumalanpalveluksen kautta kirkko on läsnä
Kristuksen suorittamassa ehtoollisen sakramentin perustamisessa ja osallistumassa ehtoollisesta.
Jumalanpalvelus ei ole vain jonkin
asian muistelemista, vaan osallistumista tuohon asiaan.

SUURI PERJANTAI

Suuren perjantain aamupalveluksessa (joka joissakin kirkoissa toimitetaan torstai-iltana) luetaan
evankeliumeista 12 kertomusta,
joissa käydään läpi Kristuksen kärsimyshistoria. Varhaiskirkon aikana
Jerusalemissa oli tapa, että jumalanpalvelus kulki Kristuksen kärsimyshistorian tapahtumapaikat läpi
ja kullakin paikalla luettiin siihen
kuuluva evankeliumi. Tämä evanke-

Suuren lauantain aamupalveluksessa ovat samaan aikaan läsnä
suuri suru ja ilo. Jumalanpalvelustekstit kertovat meille, miten
Jeesus makaa haudassa ja Häntä
surraan. Samanaikaisesti tekstien
väliin tulevat ensimmäiset viitteet
ylösnousemuksesta.Aamupalveluksen lopussa suoritetaan ristisaatto
hautakuvan kanssa kirkon ympäri.
Tämä kertoo siitä, että vaikka Kristus makaa kuolleena haudassa, niin
sieluna Hän laskeutuu tuonelaan
viemään sinne ylösnousemuksen
sanomaa. Aamupalveluksen loppu
sisältää jo voimakkaammin opetusta ylösnousemuksesta. Vanhimman tavan mukaan hautakuva olisi
jo viety pois kirkon keskeltä, mutta
useimmissa seurakunnissa se jätetään vielä keskelle kirkkoa, sillä
kaikki ihmiset eivät välttämättä ole
ennättäneet kunnioittamaan sitä.
Suurena lauantaina toimitetaan ehtoopalvelus ja siihen liittyvä liturgia.
Tähän palvelukseen liittyy paljon sanomaa ylösnousemuksesta. Paaston
tummat tekstiilit vaihtuvat valkoisiin
ja jumalanpalvelustekstit kertovat jo
ylösnousemuksesta. Varhaisessa kirkossa tämä palvelus todennäköisesti
oli Kristuksen ylösnousemuspalvelus.

PÄÄSIÄISYÖ JA PÄÄSIÄISAIKA

Pääsiäisyön aamupalvelus ja liturgia ovat yhdessä elettävää riemun
aikaa. Kristus on noussut kuolleista ja antanut meille mahdollisuuden pelastukseen. Pääsiäisen
juhla jatkuu 40 päivää aina helatorstaihin saakka. Koko juhlakauden ajan lauletaan jumalanpalveluksissa:

Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa
oleville elämän antoi!

Rovasti Stefan Holm
Katso jumalanpalveluskalenterista
kunkin pyhäkön palvelusten aikataulu. Tervetuloa palveluksiin!

Diakoniatyöntekijä Eeva kiittää kaikkia viime vuodesta ja toivottaa
mukaan toimintaan kaikki vapaaehtoiset.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄN MIETTEITÄ
JA KIITOKSIA
Elämme vuoden kiertokulussa aikaa, jolloin viimeistään on hyvä
aika saattaa tiivistettyyn kirjalliseen selontekoon kaikki se olennainen, mitä tapahtui diakoniatyössä vuonna 2018.
Päällimmäisenä vuodesta mieleen nousee kiitollisuus niistä monista, monista vapaaehtoisista, joita ilman emme täällä seurakunnassa tulisi toimeen. Nämä kohtaamiset työn touhussa seurakunnan
keittiössä, seurakuntasalilla, lähimmäisen kotona jne. ovat jokainen
ainutlaatuisia. On puitu arjen iloja ja suruja, tehty tulevaisuuden
suunnitelmia, jopa visioitu tulevaa seurakuntauudistustakin. En voi
sanoa, että olisin runsaasti keittiötöissä viihtyvä persoona, mutta
aina ei voi edes arvata millaisiin sfääreihin nämä keskustelut keittiötöiden ohessa oikeita töitä tehdessä voivat kohota. Kiitän luottamuksesta, jota olen saanut osakseni.
Palaan vielä seurakuntamme vapaaehtoisiin: Useat heistä ovat
hyvin vaatimattomia omia taitojaan ja osaamistaan kohtaan. Juuri se sinun taitosi tai osaamisesi on se, mitä täällä seurakunnassa
tarvitsemme. Kun nämä osaamiset nidotaan yhteen, siitä muodostuu yksi hyvä kokonaisuus, jota ei pysty sanoin kuvailemaan. Katson olevani etuoikeutettu, kun saan tehdä työtä kanssanne. Kiitos!
Työnkuvaani kuuluvat myös käynnit seurakuntalaisten kotona.
Minut on otettu lämpimästi vastaan, ja mikäli olen oikein tulkinnut,
nämä epäsäännölliset vierailuni ovat olleet odotettuja. Usein keskusteluissa käy ilmi kaipuu seurakuntayhteyteen, joka on esimerkiksi
ikääntymisen tai sairastumisen takia hankaloitunut. Oma tehtäväni
tällöin on toimia sanansaattajana ja varata seurakuntamme papisto
viemään ehtoollista kotiin tai vain keskustelemaan hengellisistä kysymyksistä. Seurakuntamme diakoniatyön esitteen kannessa lukee:
”Kirkko tulee vierelle”. Näin sanat muuttuvat teoiksi.
Paljon suunnitelmia ja toiveita on tällekin vuodelle. Saa nähdä, mitä
kaikkea saan toteutettua. Toivottavasti omakin toiveeni toteutuu: Toiveeni on, että oma seurakuntamme ja kirkkomme on paikka, jonne
jokainen saa tulla ihan omana itsenään. Ennakkoluulot muodostavat
kaikkein pahimpia esteitä. Omia lapsiani yritin kasvattaa neuvomalla, että käykää katsomassa, tutustumassa ja ”haistelemassa”, vasta
tämän jälkeen voi muodostaa oman mielipiteen!
Seurakuntamme diakoniatyön puolesta esitän lämpimät kiitokseni joulukassien lahjoittajille. Niiden runsaus yllätti allekirjoittaneen,
vaikka tiedotus jäi melko vähäiseksi – onneksi viidakkorumpu toimi.
Tervetuloa mukaan seurakunnan toimintaan, hymyillään kun
kohdataan!

Diakoniatyöntekijä Eeva Timonen
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NUORISOTYÖ TIEDOTTAA
LASARUKSEN LAUANTAI
Perinteinen virpomavitsojen askartelupäivä pidetään seurakuntasalissa lauantaina 13.4. klo 14
alkaen, ja vitsat siunataan klo
16. Tuothan omat pajut, koristeita löytyy talon puolesta. Vapaaehtoinen materiaalimaksu.

KESÄLEIRILLE!
Lasten kesäleiri pidetään 17.20.6. ja paikkana on Sikrenvaaran
leirikeskus.
Leiri on tarkoitettu alle 15 v. lapsille, ja sen hinta on 30 € / lapsi (sisarusalennus 5 €). Hintaan sisältyy
mm. kyydit Joensuusta Sikreen ja
takaisin, ruuat, majoitus, monipuolinen ohjelma, jumalanpalveluksia yms. kivaa puuhaa. Mukaan
mahtuu 40 lasta.
Ilmoittautumiset nuorisotoimistoon Pasille viimeistään 30.5. p.
050 558 2528 tai pasi.onatsu@ort.fi.

PÄÄSIÄISYÖNPALVELUKSET
JOENSUUN ORTODOKSISEN
SEURAKUNNAN ALUEELLA
Joensuussa Nikolaoksen kirkossa ja
seminaarin kirkossa, Kontiolahden, Kiteen,
Lieksan ja Sonkajanrannan kirkoissa:
kello 23.30 Puoliyöpalvelus
00.00 Ristisaatto ja aamupalvelus
n. 01.00 Liturgia
Palveluksen jälkeen kirkkokahvit (seminaarilla vain opiskelijoille)
"Lasten pääsiäinen" ma 22.4. kello 10 liturgia Nikolaoksen kirkossa,
ruoka ja pientä ohjelmaa. Tervetuloa!
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LASTEN LAULULAUANTAI 30.3.
Ilmainen laulupäivä kaikille lapsille, vanhempien kanssa tai ilman!
Harjoittelemme kirkkoveisuja
seuraavan päivän liturgiaa ja Lasten pääsiäistä (ma 22.4.) varten.
Laulamme myös muita lauluja
ja laululeikkejä.
Eri-ikäiset lapset ja varhaisnuoret voidaan jakaa useampaan ryhmään osallistujien mukaan.
Mukana Kaisa-ohjaaja, Valeriakanttori ja muita kanttoreita.
Lauantai 30.3.
10-11.30 harjoitus srk-salilla
11.30 lounas
12-13 harjoitus srk-salilla ja kirkossa

Sunnuntai 31.3.
10-11.30 liturgia Nikolaoksen kirkossa (pienet lapset ehtivät myöhemmin)
Maanantai 22.4.
Lasten pääsiäinen
10-11.30 liturgia Nikolaoksen kirkossa, ruoka ja pientä ohjelmaa.
Lisätietoja ja ilm. ke 27.3. mennessä: Valeria, p. 050 439 1883
LITURGIAKERHO
Lasten liturgiakerho kokoontuu
kerhotiloissa klo 10-11 seuraavina päivinä:
17.3.
31.3.
14.4.
28.4.
12.5.
© KIRSI VUOMAJOKI / ONL RY

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

INFOTILAISUUS
KRISTINOPPILEIRILÄISILLE JA
HEIDÄN VANHEMMILLEEN
Kristinoppileirin kutsukirjeessäkin mainittu infotilaisuus järjestetään Joensuussa tiistaina 7.5. klo
17.30 alkaen Pyhän Nikolaoksen
kirkossa ja sen jälkeen seurakuntasalissa. Tule kuulemaan perustietoja leireistä ja kysymään mikäli
jokin on jäänyt askarruttamaan.

PERHELEIRILLE!
Kesäinen perheleiri järjestetään
Sikrenvaarassa 8.-11.7. Mukaan
mahtuu n. 40 leiriläistä, ja hinta
on 50€ / perhe. Hintaan sisältyy
kaikki oleellinen, eli majoitus,
ruuat, paljon kesäisiä touhuja
isoille ja pienille yhdessä ja erikseen ja tietenkin jumalanpalveluksia. Huom: omat kyydit!
Ilmoittautumiset viimeistään
17.6. Pasille p. 050 558 2528 tai
pasi.onatsu@ort.fi.

JOENSUU

ONKO HALLUSSASI TAI MUISTISSASI JOHANNES KARHAPÄÄHÄN LIITTYVÄÄ
AINEISTOA?
Syksyllä 2018 Konstantinopolin Ekumeeninen patriarkaatti hyväksyi kirkkomme piispainkokouksen tekemän aloitteen Johannes
Karhapään (1884–1918) liittämisestä pyhien
joukkoon. Kirkkokalenterissa hänet tunnetaan nimellä pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes Ilomantsilainen.
Joulukuussa 2018 Joensuun ortodoksiselle
seurakunnalle luovutettiin Karhapäähän liittyvää aineistoa. Johannes Karhapäähän liittyvää
aineistoa saattaa olla vielä yksityishenkilöiden
hallussa tai muistissa. Tällä ilmoituksella kerätään tätä aineistoa.
Jos sinulla on hallussasi Johannekseen liittyviä dokumentteja, valokuvia, muistinvaraisia ai-

kalaiskertomuksia tai muuta aineistoa pyydämme toimittamaan ne seuraavaan osoitteeseen:
Joensuun ortodoksinen seurakunt /
Karhapää-aineisto
Kirkkokatu 32
80100 JOENSUU

Kerätty aineisto tullaan sijoittamaan asianmukaisesti koottuun arkistoon tutkijoiden käytettäväksi. Päätös sijoituspaikasta julkistetaan
erikseen. Aineiston keräämiselle on KP metropoliitta Arsenin siunaus.
Kiittäen

Pyydämme liittämään aineistoon toimittajan
nimen ja yhteystiedot ja mahdollisen tiedon
siitä, miten aineisto on saatu tai hankittu. Yhteystietojen avulla allekirjoittaneet voivat tarvittaessa kysyä lisätietoja ja tarkennuksia. Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille,
ellei asiasta laadita erikseen sopimusta.

Apulaisprofessori Pekka Metso
pekka.metso@uef.fi
Pastori Marko Mäkinen
marko.makinen@ort.fi

JUMALANÄIDIN PUUTARHASTA

TERVEHDYKSEN VOIMA

Kuten monet Aamun Koiton lukijat ehkä tietävät, kuljen Athosvuoren ja Joensuun väliä: osan
vuodesta opetan Itä-Suomen yliopistossa teologiaa ja toisen osan
taas kilvoittelen luostarissa. Jaksoni kussakin paikassa riippuu
aina opetusaikatauluistani, ja siksi aikana Athoksella jakaantuu
useampaan jaksoon pitkin vuotta.
Heti luostariin saavuttua, vaikka kyse olisi vain pienestä poissaolosta, käymme aina ottamassa igumenin siunauksen. Jos hän
ei ole paikalla, käymme tekemässä kumarruksen igumenin
toimiston ovella. Samoin aina
luostarista lähtiessämme käymme ottamassa siunauksen. Vielä
koskettavampaa on kuitenkin
aina saapua luostarin pihalle
poissaolon jälkeen: kukin luostarimme viidestäkymmenestä
veljestä tulee tervehtimään
suudelmilla, taputuksilla olkapäälle, kysymällä uutisia matkalta. Meiltä pappismunkeilta muut
veljestön jäsenet ottavat ahkerasti siunauksia, jopa useita
kertoja päivässä: se on paitsi
kunnioituksen, myös läheisyyden osoitus.
Lämpimät tervetulotervehdykset eivät rajoitu vain luostarin
veljestön jäseniin. Monet tutut
pyhiinvaeltajat saavat yhtä

lämpimän tervehdyksen. Pidämme yhteyttä luostarin ystäviin
myös puhelimitse ja kirjeiden
välityksellä. Juomme mielellämme kahvit vieraiden kanssa ja
vaihdamme kuulumisia.
Kun palaan Suomeen, suomalaisten haluttomuus tervehtiä
tuntuu erityisen omituiselta.
Isien yksinkertaiset kysymykset,
pienet fyysiset eleet, suudelmat
ja ylipäätään huomioon ottaminen sulattaa joka kerta sydämen.
Suomessa ihmettelen puolestani
sitä, mikseivät jotkut sunnuntailiturgiasta tutut kasvot vastaa
tervehdykseeni kadulla; mikseivät työtoverit kysy, mitä kuuluu,
tai pyydä istumaan hetkeksi
kahville juttelemaan työstä tai
yksityiselämästä; miksi kerrostalorapussa naapuri jättää tervehtimättä.
Yksinäisyys on maassamme
suuri ongelma. Tämä on korjattavissa vain yhdellä tavalla: ottamalla lähimmäisemme yksinkertaisella tavalla huomioon
omassa arjessamme. Voimme
aina pyytää työtoverin tai naapurin juomaan kupin kuumaa,
kutsua kirkkokahveilta tutut
kasvot kotiin kylään, hymyillä
ohikulkijoille, tervehtiä ja hakea
aina papilta siunauksen. Jos
emme voi omassa arjessamme
paljastaa fyysisiä kasvojamme

muille, miten voisimme Kristuksen toisessa tulemisessa olla
kaikki tekomme paljaana kaikkien Tuomarin ja koko ihmiskun-

nan edessä?
Pappismunkki Damaskinos
Ksenofontoslainen
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SEURAKUNTAMME KANTA HALLINTOUUDISTUKSEEN
Viimeisen vuoden ajan olen kirjoittanut miltei jokaiseen lehteen
kirkon hallinnon ja seurakuntarakenteen uudistuksesta. Prosessi etenee vihdoin kohti lopullisia päätöksiä. Kirkollishallitus
pyysi joulukuussa seurakuntien
valtuustoilta lausuntoja päätöksiään varten. Lausunnon tueksi
toimitettiin talous- ja väestökehitysanalyysejä, jotka osoittavat
sen, että sekä talous että jäsenmäärä laskevat seurakunnissa.
Lausunnon taustamateriaali sisälsi myös kappeliseurakuntien
hallintoa koskevaa materiaalia
ja yhdistymisten sopimusluonnoksen.
Seurakuntamme lausunto
laadittiin yhteistyössä työntekijöiden sekä neuvoston ja
valtuuston jäsenten kesken
tammikuussa pidetyssä seminaarissa. Lausuntoa muokattiin
vielä neuvoston ja valtuuston
kokouksissa. Mitä me siis lausuimme?
Ensinnäkin totesimme sen,
että seurakuntamme on sitoutunut uudistukseen. Hallinnonuudistus ei tuo säästöjä eikä se
paljoa kevennä hallintoakaan.
Pohjois-Karjalan suurimpana
seurakuntana me olemme vastaanottava seurakunta rakennemuutoksen koetellessa seurakuntien väestörakennetta ja taloutta. Taloudelliset ja väestölliset
vaikutukset ovat raskaat kantaa,
jos emme saa tueksemme kohtuullisesti toimeen tulevaa Taipaleen seurakuntaa. Toivomme,
että voimme kantaa vastuun
maakuntamme kirkollisesta
toiminnasta yhdessä muodostamalla Pohjois-Karjalaan seurakunnan, jossa toimii kolme
kappeliseurakuntaa pääseurakunnan lisäksi.
Toiseksi me emme hyväksy
pakkoliitoksia. Hovioikeudenneuvos Mirjami Paso toteaa arviossaan kappeliseurakunnista,
että niiden oikeudellinen ja
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hallinnollinen asema poikkeaa
merkittävästi itsenäisen seurakunnan asemasta. Siksi luopumisen itsenäisyydestä tulisi olla
tietoinen ratkaisu. Pakkoliitos ei
ole tietoinen ratkaisu seurakuntien itsensä kannalta. Toivomme, että seurakunnat katsoisivat
asiaa pohtiessaan tulevaisuuteen, ja jos taloudellinen asema
heikkenee tulevaisuudessa
merkittävästi, olisi rakentavaa
luopua itsenäisyydestä ajoissa.
Tällöin saisimme liitoksilla joustavuutta rakennemuutoksen
seuraamiseen. Toisaalta toivomme, että emme joudu pakkoliitoksiin, koska ne olisivat huono
lähtökohta uusien laajenevien
työyhteisöjen muodostumiselle.
Jos hallinnonuudistus kaatuu,
tulee toimintaa jatkaa nykyiseltä
pohjalta ja liitoksia käsitellä
tapaus kerrallaan seurakuntien
talouden niin vaatiessa.
Seurakuntien nimiin toivomme mahdollisimman pieniä
muutoksia. Omalle alueellemme
ehdotimme seuraavaa nimiratkaisua: Joensuun ortodoksinen
seurakunta, Taipaleen ortodoksinen kappeliseurakunta, Lieksan
ja Nurmeksen ortodoksinen
kappeliseurakunta sekä Ilomantsin ortodoksinen kappeliseurakunta.
Kappelineuvoston ohjesääntöön esitimme muutamia
tarkennuksia mm. jäsenten
valintaa koskien. Omaisuus olisi
yhteistä, mutta testamentilla
jollekin alueelle osoitetut varat
säilytettäisiin testamentin
mukaisessa käytössä. Jos jollakin
sulautuvalla seurakunnalla on
velkoja, tulisi sen alueen varojen
mahdollisella tuotolla sitoutua
lyhentämään alueen velkataakkaa.
Seurakuntauudistukseen
pyysimme lisäaikaa. Jos aikataulu on kiireinen, ei mahdollisten
kriisitilanteiden hoitamiseen jää
aikaa. Seurakuntatyö ei saa

Kirkkoherra Tuomas Järvelin

kärsiä muutosprosessista.
Kirkon hallinto ei pysynyt aikataulussa toimittaessaan taustamateriaalia lausuntoja varten.
Sekin osoittaa, että suunniteltu
aikataulu ei tule pitämään.
Seurakuntamme toivoo kirkon
hallinnolta tukea muutosvalmennukseen sekä resursseja
muutoksen läpiviemiseen.
Toteutuessaan muutos kuormittaa seurakuntien henkilöstöä syntyvien lisätehtävien
muodossa.

Kirkollishallitus käsittelee
uudistusta kokouksessaan 9.
4.2019 Tämän jälkeen tiedämme rakennammeko tulevaisuutta yhdessä vai itsenäisinä
seurakuntina. Itse toivon, että
pieni kirkkomme haluaisi
kantaa vastuun tulevaisuudesta toinen toisiimme tukeutuen.
Tämä on myös seurakuntamme kanta.
Kirkkoherra Tuomas Järvelin

JOENSUU/NURMES

TERVETULOA TOIMINTAAN:
KIRKKOLAULUPIIRI
Joensuun seurakuntasalin aulasta kuuluu iloinen puheensorina. Iloinen joukko tervehtii
ja halailee toisiaan. Kohta salista kantautuukin innokas laulu – ortodoksista kirkkomusiikkia, virsiä, iskelmiä ja kaikkea siltä väliltä.
Kirkkolaulupiiri kokoontuu tiistaisin puoleksitoista tunniksi laulamaan, rupattelemaan
ja joskus kahvittelemaan yhdessä. Kanttori Paula Löfgren laulattaa joukkoa pianon säestyksellä ja ilman. Muitakin kanttoreita käy iloisen piirin laulattajina silloin tällöin. Kirkkolaulupiirissä lauletaan kirkkovuoden ajankohtaisia kirkkolauluja. Monelle jo vuosien
ja vuosikymmenten takaa tutut Vaeltajan laulut kuuluvat ohjelmistoon kuten myös uudet
Pyhiinvaeltajan laulut - joita on esitelty tarkemmin päälehden sivulla 15- , joissa niissäkin
usein käydään läpi kirkkovuoden tapahtumia tai kulloinkin muisteltavien pyhien tarinoita.
Välillä salista kantautuvat vanhat koululaulut ja joskus uudemmat iskelmät.
Kirkkolaulupiiri on monelle mukava ja tärkeä kokoontuminen ja hyvä syy lähteä käymään seurakunnassa kuulemassa ja kertomassa kuulumisia. ”Kirkkolaulupiirissä saa
laulaa ja ääni pysyy edes jollain lailla laulukunnossa nyt, kun en enää laula vakituisissa
kuoroissa.” kertoo kirkkokuoroissa aiemmin paljon laulanut Toivo Konttinen.
Kanttori Paula ajattelee, että piirissä on tallella mukavaa vanhanajan yhteisöllisyyttä,
”kuin perheeseen tulisi”. Piirissä on mukana kirkkoon liittyneitä ja luterilaisiakin, jotka ovat
tulleet tutustumaan ortodoksiin lauluihin ja tunnelmaan. ”Halusin tutustua ortodoksiseen
musiikkiin ja tämä on ollut mukava tapa.” kertoo monessa mukana oleva Anni Pääkkönen.
Kirkkolaulupiiri tiistaisin kello 12-13.30. Tervetuloa laulamaan! Yhteyttä voi ottaa kanttori Paulaan, p. 040 145 0428.

NURMES
Salmenkatu 5, 75500 Nurmes
Virasto: Salmenkatu 5, 75500 Nurmes, p. 0400 608 601
Sähköposti nurmes@ort.fi
Avoinna keskiviikkoisin 10.30-14
Kirkkoherra Elias Huurinainen, p. 041 319 6896, elias@ort.fi
Kanttori Ilona Lehmus, p. 040 357 3981, ilona.lehmus@ort.fi
Virkatodistustilaukset: Ortodoksisen kirkon keskusrekisteri, p. 040 358 3625 tai keskusrekisteri@ort.fi

Jumalanpalvelukset
NURMES

PYHIEN APOSTOLIEN PIETARIN JA
PAAVALIN KIRKKO

Kirkkokatu 31
Ke 13.3. klo 9 aamupalvelus,
klo 17 ennenpyhitetyjen lahjain liturgia
To 14.3. klo 9 aamupalvelus
Pe 15.3. klo 17 akatistos
La 16.3. klo 17 ehtoopalvelus
To 21.3. klo 9 aamupalvelus, klo 17
ehtoopalvelus
La 23.3. klo 17 ehtoopalvelus
Su 24.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, klo 17 vigilia
Ma 25.3. klo 9 liturgia
Ke 27.3. klo 9 aamupalvelus, klo
17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
To 28.3. klo 9 aamupalvelus, klo 17
ehtoopalvelus
Pe 29.3. klo 17 parastaasi
La 30.3. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 3.4. klo 9 aamupalvelus
To 4.4. klo 9 aamupalvelus, suuri
katumuskanoni), klo 17 ehtoopalvelus
La 6.4. klo 17 ehtoopalvelus
Su 7.4. klo 10 liturgia (radiointi)
Ke 10.4. klo 9 aamupalvelus,
klo 17 ennenpyhitetyjen lahjain liturgia
To 11.4. klo 9 aamupalvelus,
klo 17 ehtoopalvelus
La 13.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 17.4. klo 17 aamupalvelus

Muuta toimintaa
Pe 19.4. klo 9 hetkipalvelus, klo 14
ehtoopalvelus, klo 17 aamupalvelus
La 20.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia, klo 23.30 puoliyöpalvelus,
aamupalvelus ja liturgia
La 11.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 15.5. klo 9 aamupalvelus,
klo 17 ehtoopalvelus
La 18.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 22.5. klo 9 aamupalvelus, klo
17 ehtoopalvelus
La 25.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 26.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 29.5. klo 9 aamupalvelus, klo
17 vigilia
To 30.5. klo 10 liturgia, helatorstai
ja merkkipäiväjuhla, klo 17 ehtoopalvelus

BOMBA

PYHITTÄJÄISIEN SERGEIN JA
HERMANIN VALAMOLAISTEN
TSASOUNA

Suojärvenkatu 1
Su 21.4. klo 16 ehtoopalvelus

JUUKA

PYHÄN PROFEETTA ELIAN
TSASOUNA

lahjain liturgia
Pe 5.4. klo 17 ennenpyhitetyjen
lahjain liturgia
Su 14.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia (palmusunnuntai)
Ke 17.4. klo 9 ennenpyhitetyjen
lahjain liturgia
To 18.4. klo 17 aamupalvelus, 12
kärsimysevankeliumia
Ma 22.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Su 12.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

VALTIMO

PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO

Lokkiharjuntie 42
To 14.3. klo 17 ehtoopalvelus
Su 17.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 20.3. klo 17 ennenpyhitetyjen
lahjain liturgia
Su 31.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 3.4. klo 17 ennenpyhitetyjen
lahjain liturgia
Pe 12.4. klo 17 akatistos
To 18.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
Su 19.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

NURMEKSEN ORTODOKSINEN
KIRKKOKUORO
Kirkkokuoro harjoittelee säännöllisesti viikoittain. Kirkkokuorossa
laulamisesta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä kanttori Ilona Lehmukseen, p. 040 357
3981.
JUUAN TIISTAISEURA
Kokoontuu kahden viikon välein.
Kokoontumisista ilmoitetaan paikallislehdessä sekä seurakunnan
verkkosivuilla ort.fi/nurmes.
VUOKON TIISTAISEURA
Kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokoontumisista ilmoitetaan paikallislehdessä.
YLÄ-VALTIMON TIISTAISEURA
Kokoontuu kerran kuukaudessa.
Kokoontumisista ilmoitetaan paikallislehdessä.
KONSERTTI
La 4.5. klo 17 Nurmeksen ortodoksisen kirkkokuoron ja Johannes Teologin laulajien konsertti.

Laurilantie 9
Pe 22.3. klo 17 ennenpyhitetyjen
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Seurakunnan
luottamushenkilöiden tunnelmia
Osa 2
Luottamustoimikausi jatkuu vielä reilun vuoden. Kysyimme Nurmeksen ortodoksisen
seurakunnan luottamushenkilöiden tunnelmia.
1. ANJA KOTIVUORI

2. Toimin valtuustossa.
3. Palkitsevaa on seurata seurakunnan toimintaa ja kaikkea
mikä liittyy seurakuntaan.
4. Tällä hetkellä turhauttavaa on
nämä tulevat seurakuntien pakkoliitokset.
5. En ole valmis jatkamaan.
6. Meillä on ihana seurakunta .
Suuri kiitos isä Andreille. Toivottavasti tällaisena saamme pitää.
Seurakuntalaisia toivon rohkeasti
tulemaan kirkkoon ja muuhunkin
toimintaan, mitä meillä on.

tarvitaan. En osaa kuvitella, etten toimisi aktiivisesti jatkossa
missään seurakunnan tehtävässä. Toivon kuitenkin lisää uusia
innokkaita ihmisiä rohkeasti
mukaan. Meillä on erittäin hyvä
yhteishenki ja mielenkiintoiset
kokoukset!
5. Toivon ennen kaikkea sitä,
että tulet kirkkoon palvelusten
aikaan. Edellisestä kerrasta voi
olla jo aikaa ja se ei haittaa. Siellä on ihan tavallisia ihmisiä, joilla
kaikilla on joskus epävarma olo.
Tavataan kirkossa!

1. AILA LEHTORANTA

1.JYRKI MOILANEN

2.Nykyisin olen neuvostossa ja
sitä ennen valtuustossa.
3.Kokouksissa tapaa kirkon parissa toimivia henkilöitä niin
Nurmeksesta, Juuasta kun Valtimoltakin. Kokoukset ovat hyvin
valmisteltuja ja niissä on vallinnut avoin ja rehellinen ilmapiiri.
4.Eipä juuri mikään.
5.En ole miettinyt tätä asiaa
vielä, kunhan tulee ajankohtaiseksi niin sitten pitää tehdä
päätökset ja riippuuhan se siitäkin, pyydetäänkö ehdokkaaksi
luottamustoimiin.
6. Pyrkikäämme itse kukin käymään palveluksissa ja osallistumaan seurakunnan toimintaan.

1.MARITTA LEVY

2.Olen seurakuntaneuvoston ja
- valtuuston sekä kiinteistölautakunnan jäsen. Lisäksi toimin
pääkirkon isännöitsijänä.
3.Näiden tehtävien myötä tunnen pysyväni hyvin seurakunnan
arjessa kiinni.
Esim. seurakunnan talous,
kiinteistöjen kunto, erilaiset
tapahtumat ja toiminnan kehittäminen ovat asioita, jotka kiinnostavat ja joihin toivon voivani
vaikuttaa.
4.Mahdollinen seurakuntaliitos
laittaa toki miettimään luottamushenkilöiden roolia jatkossa,
mutta uskon, että tekijöitä aina
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2.Kiinteistölautakunnan jäsen.
En ole tämän vaalikauden jälkeen käytettävissä.

1. HELENA MEHTONEN

2.Olen seurakunnanneuvoston
ja tiedotustoimikunnan jäsen.
Lisäksi laulan kirkkokuorossa,
olen kuoron hallituksen jäsen ja
rahastonhoitaja.
3.Palkitsevinta on tietenkin onnistuminen jossain, mitä yrittää
– vaikkapa haastattelun kirjoittamisessa Aamun Koittoon.
Hienoa on myös hyvä ilmapiiri
kokouksissa. Tuntuu siltä, että
tarkoitus on saada asiat toimimaan mahdollisimman sujuvasti.
4.Turhauttavaa on ajatella lähes
väistämättömältä vaikuttavaa
pakkoliitosta.
5.En tiedä, haluanko jatkaa liitosseurakunnan luottamustoimissa.
6.Tule kirkkoon! Vaikka isä Andrei ja Maria ovatkin poissa, yhteys ehtoollisessa ei katkea.

1. MARJUT NAAKKA

2.Luottamustehtäväni nuorisotoimikunnassa alkoi vuonna 1999.
3.Minua palkitsee parhaiten lasten ja nuorten osallistuminen
seurakunnan toimintaan. Viime
kesänä oli mukava katso seurakuntani järjestämällä rippileiril-

lä, miten lyhyessä ajassa nuoret
olivat tutustuneet toisiinsa kehitellen erilaista ohjelmaa meille
vanhemmille vierailuiltaan Säynelammen leirikeskuksessa.
4.Minua turhauttaa, koska tällä
hetkellä minulla on niin vähän
mahdollista antaa aikaa nuorisotyölle.
5.Toivoisin nuorisotoimikuntaan
löytyvän uusia innokkaita toimijoita, joille mielelläni antaisin
tilaa tulla toimimaan.
6. Suuret kiitokset Isä Andreille
ja kanttori Marialle tekemästänne työstä Nurmeksen ortodoksisessa seurakunnassa ja
voimia tuleviin tehtäviin Lappeenrannan ort.srk.ssa. Seurakuntalaiset toivotan omasta
puolestani tervetulleiksi seurakunnan palveluksiin.

KYSYMYKSET:
1. Kuka olet? Vapaa esittäytyminen haluamallasi tarkkuudella ja laajuudella.
2. Missä luottamustehtävissä toimit?
3. Mikä toiminnassa palkitsee parhaiten?
4. Turhauttaako jokin, mikä
ja miksi?
5. Oletko valmis jatkamaan
luottamustehtävissä mahdollisen seurakuntaliitoksen jälkeenkin?
6. Terveisesi seurakunnalle
ja seurakuntalaisille

1. ISÄ SULO NAAKKA

2.Olen pitkäaikainen seurakunnanneuvoston ja -valtuuston jäsen. Edellisessä olen toiminut 36
ja jälkimmäisessä noin 30 vuoden
ajan. Olen valtuuston varapuheenjohtaja.
3.Pappina olen saanut olla mukana monissa seurakuntalaisten ilon ja surun hetkissä. Jumalanpalvelukset ja kirkolliset
toimitukset ovat antaneet ja antavat minulle voimaa jokapäiväiseen elämääni. Erityisen iloinen
olen siitä, että meitä talkoolaisia
on seurakunnassamme paljon.
Kaikkinainen työ seurakuntamme parhaaksi on palkitsevinta.
Yhteen hiileen puhaltava seurakunta kyllä kestää.
4.Viime aikoina turhauttavinta on
ollut ylhäältä päin ohjattu pakonomainen tarve yhdistää seurakunnat.Aikataulu on liian lyhyt.
Nykyaikana vain suuri tuntuu
olevan kaunista. Ollaan menossa
suureen tuntemattomaan. Jatkamalla seurakuntien yhdistämisen
suunnitteluaikataulua
viidellä
vuodella vältyttäisiin monilta virheiltä, ja ennen kaikkea yhteinen
ymmärrys yhdistämisiin varmasti

löytyisi. Pakolla saadaan aikaan
pahaa mieltä. Kirkon tehtävä ei ole
hajottaa vaan yhdistää.
5. Jos seurakuntaliitos viedään nyt
läpi keskeneräisin suunnitelmin,
en varmaankaan halua enää luottamustehtäviin.
6.Nurmeksen seurakunta pieni ja
toimiva yhteisö. Siinä on ilo toimia.
Erityisen kiitollinen olen isä Andreille ja kanttori Marialle, jotka
ovat tuoneet seurakuntamme toimintaan nuoruuden intoa ja osaamista. Mikä parasta, se on ollut
tarttuvaa.

1. TAUNO NEKKONEN

2.Kirkkovaltuustossa ja kiinteistölautakunnassa
3.Toimia seurakunnan hyväksi hyvässä seurassa
4.Ei oikeastaan mikään
5.Oikeastaan tämä on tässä.
6.Toivottavasti olemme oma seurakunta ilman liitosta. Kaikille
jaksamista ja siunattua tulevaisuutta.

NURMES

HAIKEITA JA JUHLALLISIA LÄKSIÄISTUNNELMIA
Seurakuntamme kirkkoherra, isä Andrei Verikov siirtyi Lappeenrannan ortodoksiseen seurakuntaan vuoden
2019 alussa. Läksiäisjuhlaa Nurmeksessa vietettiin 30. joulukuuta. Samalla vietettiin myöhemmin keväällä lähtevän kanttori Maria Verikovin läksiäisiä. Liturgian toimitti metropoliitta Arseni monilukuisen papiston
kanssa. Liturgian ja juhla-aterian jälkeen Nurmeksen ortodoksinen kirkkokuoro piti konsertin, jonka väliajalla
vielä kerran saimme kuulla isä Andrein ajatuksia. Konsertin jälkeen monet tahot muistivat lähtijöitä lahjoilla.
Haikeissa tunnelmissa saattelimme isä Andrein uuteen tehtäväänsä ja iloitsimme siitä, että saamme pitää Marian ja lapset Nurmeksessa vielä kevään ajan.
ANITTA JULKUNEN

1. SILJA SORMUNEN

2.Toimin kuluvalla kaudella
neuvoston jäsenenä toistamiseen. Olen Valtimon kirkon
”apuisännöitsijänä” Nurmeksessa asuvalle tyttärelleni, joka
on virallinen isännöitsijä. Tämä
tarkoittaa sitä, että Valtimolta
käsin voin hoitaa asioita, joita hoitamaan ei Nurmeksesta
kannata lähteä varta vasten. Aiemmin, koko 1990-luvun, toimin
Valtimon kirkon isännöitsijänä
ja sen myötä myös neuvoston
jäsenenä. Olin myös valtuustossa valtimolaisena jäsenenä
jonkin aikaa.
3.Yhteenkuuluvaisuuden tunne
ja sekin, että voin poiketa kirkkoon silloin kun tunnen tarvetta
siihen. Samalla voin katsella ympärilleni ja kohennella paikkoja.
Useita kertoja on myös sattunut,
että kun olen ollut siistimässä
kirkkoa, sinne on sattumoisin
tullut joku vieraspaikkakuntalainen ohikulkumatkallaan. Se
erityisesti tuntuu ikään kuin johdatukselta, niin kuin eräs kävijä
kerran asian ilmaisi! Toisten ihmisten avuliaisuus siitä numeroa tekemättä, kirkon talkoissa
esimerkiksi tai muutenkin.
4.Viime talvena ainakin turhautti lumen tulo. Se oli kamalaa. Ehkä myös se, että ei osaa
aina pyytää apua semmoiseen,
jota ei aina jaksa omin voimin tehdä. Sitä apua on sitten
kuitenkin saanut, kun vain on
älynnyt pyytää!
5.Koen, että on aika antaa tilaa nuoremmille seurakuntalaisille enkä siksi ole enää
käytettävissä. Ehkä ikä jo tulee
vastaan.
6.Rohkeasti mukaan seurakuntaelämään! Sinulla on oikeus
tulla kirkkoon rukoilemaan ja
pyytämään apua, silloin kun
on paha mieli. Sinulla on myös
oikeus tulla riemumielin kiittämään, silloin kun tunnet siihen
aihetta.

Kirkkoherra, isä Andrei Verikov ja seurakunnan muu papisto sekä
isä Andrein läheisiä avustamassa metropoliitta Arsenia liturgian
toimittamisessa.

Kirkkoherra, isä Andrei Verikov piti
läksiäisjuhlassa hienon puheen, jossa
hän mm. kiitti seurakuntalaisia lämpimästä suhtautumisesta ja hyvästä
yhteistyöstä.

Maria ja Andrei Verikov saivat seurakunnan naistenpiiriläisten tekemän torkkupeiton, jonka ojensivat Liisa Mahlavuori
ja Maritta Levy.

Kanttori Ilona Lehmuksen johtaman Nurmeksen ortodoksisen kirkkokuoron konsertti ihastutti ja ilahdutti kuulijoita.
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Kirkkotie on yhteinen Hämäläisen perheelle
ANITTA JULKUNEN

Maija ja Pasi Hämäläinen poikiensa Sampon, Roopen ja Ronin kanssa.

Valtimon Karhunpään kylän
kauneutta ylisti jo Elias Lönnrot
1800-luvun matkakertomuksessaan. Kalliojärvellä, Valtimon
eteläosassa sijaitsee myös Pasi ja
Maija Hämäläisen lypsykarjatila.
Tilan pito siirtyi Pasille ja Maijalle yhdeksän vuotta sitten sukupolvenvaihdoksen yhteydessä.
Pariskunta lapsineen on tuttu
näky niin Nurmeksen kuin Valtimonkin kirkossa. Maija liittyi ortodoksiseen kirkkoon kymmenvuotiaana, pian isänsä, nykyisen
diakonin, Jyrki Moilasen jälkeen.
Maija oli tosin käynyt ortodoksisessa uskonnonopetuksessa jo
aiemmin, vain ensimmäisen luokan hän kävi luterilaisessa.
- Ortodoksisessa kirkossa käyminen tuntui kotoisammalta.
Pasi ja Maija vihittiin avioliittoon luterilaisessa kirkossa ja liitto siunattiin sitten ortodoksisessa kirkossa.
Pasi oli miettinyt liittymistä jo
pitemmän aikaa ja käytyään palveluksissa muun perheen kanssa hänkin päätti liittyä 2016.
- Liittymistä edelsivät keskustelut isä Andrei Verikovin kanssa
enkä päivääkään ole katunut.
Kaikki lapset, Roope, Sampo ja
Roni on kastettu ortodokseiksi ja
tämäkin edesauttoi Pasin liittymistä. Lapsista Sampo on toimi-
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nut myös ponomarina. Tulevana
kesänä hän menee kristinoppileirille Enon Sikrevaaraan. Kaksi
vanhinta lasta kävivät myös sinapinsiemenkerhossa Valtimolla.
Kirkkomusiikki on Maijan sydäntä lähellä. Hän lauloi jo yläasteikäisenä kuorossa. Välillä se
jäi, mutta nyt hän on taas mukana. Maija naurahtaa, että Pasin
lupaama vapaailta auttoi asiassa.
Maija ja Pasi kiittelevät kanttori Maria Verikovin panosta kuoron hyväksi.
- Ilahdutan lehmiä hoitamalla
ääntäni navetassa. Yksilöllistä
lauluopetusta tosin olisi hyvä
saada, kuten seurakunnassa tähänkin asti, Maija toteaa.
Pasi ja Maija toivovat seurakunnalta enemmän vanhempien ja lasten yhteistä toimintaa.
Jonkinlainen ”puuhapirtti” voisi
kokoontua vaikka kerran kuussa.
Tämä myös toisi lapsia lähemmäs seurakuntaa ja se alentaisi
kynnystä käydä kirkossa myöhemmin. Maija on tosin huomannut, että nytkin lapsiperheitä käy kirkossa aiempaa enemmän. Isä Andrein ja kanttori Marian esimerkkiä he pitävät tässä
tärkeänä.
Pasi harrastaa metsästystä ja
kuntoilua.
- Tosin se on hieman aalloit-

taista. Kesällä ajan vievät peltotyöt.
Pasi toivoisi seurakunnalta lisää kirkossa käyttäytymiseen liittyvää koulutusta, samanlaista

kuin on ollut jo aikaisemminkin.
Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan tulevaisuus askarruttaa
Pasia ja Maijaa. Toiveena odotettavissa olevan seurakuntien yhdistämisen jälkeen heillä on, että alueella olisi oma pappi ja palvelukset jatkuisivat myös Valtimolla,
etenkin kun siellä on kirkko. Kirkkokuoron toiminnan he toivovat
jatkuvan entisellään, mutta pelkäävät senkin hiipuvan liitoksen jälkeen.
Ortodoksisuus merkitsee pariskunnalle lisää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.
- Voimme käydä koko perheenä
samassa kirkossa.
Markku Julkunen

SULAAKO JÄÄ PIELISESSÄ
Helmikuun pakkasilla jään odotetaan vahvistuvan Pielisessä. On
mahdollista, että jään sulaminen alkaa Pielisessä hyvinkin ennen
pääsiäistä. Tammikuun tuiverruksessa seurakuntia on pyydetty lausumaan mielipiteensä halukkuudestaan sulautua yhdeksi suureksi
seurakunnaksi Pohjois-Karjalassa. Pienimmät seurakunnat sulautettaisiin Joensuun isoon seurakuntaan.
Valtimon pienessä Kitusen järvessä jää sulaa pääsääntöisesti ennen kuin se sulaa Pielisessä, suuressa vesialtaassa. Yhteistä niin
Valtimon pienelle järvelle kuin Pielisen isolle vesialtaalle on se, että
ihminen ei juurikaan voi vaikuttaa niiden sulamisprosessiin, ei ainakaan lyhyellä aikavälillä. Jos ihmiset jaksavat riittävästi lämmittää
maapallon ilmastoa voi hyvinkin olla, että jäät sulavavat tulevaisuudessa joutuisammin. Lähivuosina joudumme kuuntelemaan jäiden
lähdön ryskettä Pielisen rantamailla kykenemättä juurikaan vaikuttamaan itse lähtöprosessiin.
Kirkollishallitus on pyytänyt seurakunnilta lausuntoa siihen, miten
ne suhtautuvat lähiaikoina suunniteltuun, pikaiseen sulautumisprosessiin. Tarkoituksena lienee se, että pienemmät seurakunnat sulavat olemattomiin ja isot kasvavat hallitsemattomiin sfääreihin. Joku
taho jossakin kauempana on käynnistänyt sulamisprosessin, johon se
kaipaa sulamisen kohteeksi joutuneilta myötäsukaisen vastauksen.
Miten se olikaan - Vapahtajamme kerran puhui niistä, jotka satuttavat pienempiä veljiä ja satuttamisen seurauksista. ”Totisesti: kaiken
minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te
olette tehneet minulle”.
Voihan olla, että tänäkin keväänä pienessä järvessä sulaa hyvinkin
elävöittävän lähteen virvoittavat vedet. Voi olla, että sen vesi maistuu
hyvältä ainakin järven rantamilla asuvien pienten ihmisten sisimmissä. Ja voi olla niinkin, että isolla kylällä olisi hyvinkin hedelmällistä
kuunnella, mitä pienen järven rantamilla tuumaillaan oman järven
tilaa arvioitaessa.

Kirkkoherra Elias Huurinainen

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

Jumalanpalvelukset
VIINIJÄRVI

JUMALANÄIDIN TIHVINÄLÄISEN
IKONIN KIRKKO

Viinijärventie 8
Ma 25.3. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian ilmestys
Ke 27.3. klo 17 ennen pyhitettyjen
lahjain liturgia, toimittaa metropoliitta Arseni
Ti 2.4. klo 17 yleinen sairaanvoitelu
La 6.4. klo 17 vigilia
La 13.4. klo 17 vigilia, virpovitsojen
siunaaminen, palmusunnuntai
To 18.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia, ehtoollisen asettaminen,
suuri torstai
To 18.4. klo 18, 12 kärsimysevankeliumia
Pe 19.4. klo 14 ehtoopalvelus,
Kristuksen ristiltä ottaminen, suuri perjantai
La 20.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus,
aamupalvelus ja liturgia, pääsiäispäivä
Ke 24.4. klo 9.30 liturgia, kirkas
keskiviikko
Ti 30.4. klo 9 vainajienmuisteluliturgia, Tuomaan tiistai; haudoille voi
pyytää muistopalveluksia, litanioita
La 11.5. klo 17 vigilia
Su 19.5. klo 10 liturgia, samarialaisnaisen su
To 30.5. klo klo 10 liturgia, helatorstai, Kristuksen taivaaseen astuminen

OUTOKUMPU

PYHÄN HENGEN KIRKKO

Kirkkopolku 3
Ke 20.3. klo 17 ennen pyhitettyjen
lahjain liturgia
La 30.3. klo 9 liturgia, vainajien
muistelupäivä
Su 7.4. klo 10 p. Maria Egyptiläisen su
Ti 9.4. klo 17 yleinen sairaanvoitelu
La 13.4. klo 9 liturgia, Lasaruksen la
Ke 17.4. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjain liturgia, suuri ke
Pe 19.4. klo 18 aamupalvelus, Kristuksen hautaus
Ti 23.4. klo 9.15 liturgia, kirkas tiistai
Su 12.5. klo 10 liturgia, halvaantuneen su, äitienpäivä
Torstaisin klo 20 Jeesuksen rukous
-palvelus 11.4.2019 asti.
POLVIJÄRVI, PYHÄN JOHANNES
KASTAJAN KIRKKO

Haavikontie 31
La 16.3. klo 9 liturgia, vainajien
muistelupäivä
Su 24.3. klo 17 vigilia, Neitsyt Marian ilmestysjuhla
Su 31.3. klo 10 liturgia, pt. Johannes Siinailaisen sunnuntai
Ke 3.4. klo 17 ennen pyhitettyjen
lahjain liturgia
Ti 16.4. klo 18 ennen pyhitettyjen

lahjain liturgia, suuri ti
La 20.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia, suuri lauantai
To 25.4. klo 9.15 liturgia, kirkas
torstai
Su 28.4. klo 10 liturgia, apostoli
Tuomaan su
Su 26.5. klo 10 liturgia, sokeana
syntyneen su

SOTKUMA

PYHÄN PROFEETTA ELIAN
TSASOUNA

Malanintie 4
Su 17.3. klo 10, p. Gregorios Palamaksen sunnuntai
Ke 10.4. klo 17 ennen pyhitettyjen
lahjain liturgia
Ma 15.4. klo 18 suuren tiistain aamupalvelus
Pe 19.4. klo 10 suuren perjantain
kuninkaalliset hetket
Ma 22.4. klo 10 liturgia, 1. pääsiäispäivä, lasten pääsiäinen
La 18.5. klo 17 vigilia
Ke 29.5. klo 17 vigilia, Kristuksen
taivaaseen astuminen

suuden sunnuntai
Ke 13.3. klo 17 ennen pyhitettyjen
lahjain liturgia
La 23.3. klo 17 vigilia
Su 14.4. klo 10 Liperi, palmusunnuntai
Pe 19.4. klo 10 suuren perjantain
kuninkaalliset hetket
Su 12.5. klo 10 liturgia, halvaantuneen su, äitienpäivä
La 4.5. klo 17 vigilia
La 25.5. klo 17 vigilia

SÄYNELAMMEN LEIRIKESKUS

SYVÄLAHDENTIE 7

Polvijärvi
Su 26.5. klo 17 ehtoopalvelus ja
vedenpyhitys, P. Johannes Venäläisen juhla, leirikeskuksen praasniekka
Ma 27.5. klo 9.30 liturgia, P. Johannes Venäläisen juhla, leirikeskuksen praasniekka.

YLÄMYLLY

HONKALAMMEN MONITOIMITALO

LIPERI

Viljatie 1

Tsasounakuja 1

Su 5.5. klo 10 liturgia, Mirhantuojien sunnuntai

PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN
TSASOUNA

Su 10.3. klo 10 liturgia, Ortodoksi-

Muuta toimintaa

KRIPARI-INFO

Sunnuntaina 19.5. klo 10 liturgia Viinijärven kirkossa, jonka
jälkeen kripari-info kesän 2019 kriparilaisille ja huoltajille.
Suoritetut ennakkotehtävät (lista jumalanpalveluksista, siivoustalkoista jne.) palautetaan infossa.

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

LASTENLEIRI
KESÄLLÄ 2019
Taipaleen seurakunnan lastenleiri
7-14 vuotiaille lapsille ja varhaisnuorille järjestetään Säynelammen
leirikeskuksessa Polvijärvellä kela 31.7.-3.8. Leiri huipentuu koko
perheelle avoimeen juhlaliturgiaan,
ateriaan ja leiriläisten valmistamaan ohjelmaan. Tarkemmat ohjelma- ja hintatiedot täsmentyvät
myöhemmin, seuraavassa Aamun
Koitossa ja seurakunnan nettisivuilla. Merkitse jo nyt kalenteriin!

Perheuutisia
KASTETUT
Härkönen Esteri Ilona Sofia,
Polvijärvi
IANKAIKKINEN MUISTO
Janttonen Pekka,
Viinijärvi
Janttonen Veikko,
Outokumpu
Kolehmainen Salme Helena,
Outokumpu
Miinalainen Raimo Esko Olavi,
Outokumpu

SEURAKUNTALIITE
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TAIPALE

MARTINUS MARKOFF

SEURAKUNNAN SIIVOUSTALKOOT

”Pyhitä ne, jotka rakastavat sinun huoneesi kauneutta!” Seurakunta innolla liikkeelle huolehtimaan pyhistä paikoistamme! Rohkeasti
mukaan myös kesän 2019 kriparilaiset (siivoustalkoot yksi ennakkotehtävistä)!
Ti 7.5. klo 17 Viinijärven kirkon siivoustalkoot
Ke 8.5. klo 17 Polvijärven ort. hautausmaan siivoustalkoot
To 9.5. klo 17 Sotkuman hautausmaan siivoustalkoot
Ke 15.5. klo 17 Liperin tsasounan ja ympäristön siivoustalkoot
To 16.5. klo 17 Outokummun kirkon ja ympäristön siivoustalkoot
La 18.5. klo 11 Säynelammen leirikeskuksen siivoustalkoot, soppalounas

TUOMAS K ALLONEN

PYHIINVAELLUS LINTULAN
LUOSTARIIN 24.3.
Taipaleen seurakunta järjestää paastonajan pyhiinvaelluksen Lintulan luostariin ristinkumartamisen sunnuntaina 24.3. seurakunnan papiston johdolla.
Bussikuljetus reitillä Liperi-Ylämylly-Käsämä-Vj-Oku-Lintula, myöhemmin
ilmoitettavalla aikataululla. Polvijärveltä ja Sotkumasta järjestetään halukkaille yhteyskyytejä Outokumpuun tai Käsämään. Lintulassa ohjelmassa
liturgia klo 9, kahvit ja luostariopastus. Mahdollisuus käydä synnintunnustuksella seurakunnan omien pappien luona. Ateria joko Lintulassa tai Valamossa. Tarkemmat tiedot retkestä lähempänä paikallislehdissä ja netissä.
Toimintapiirejä kannustetaan kokoamaan joukkonsa pyhiinvaellukselle: keräämään lista retkelle osallistuvista jäsenistään ja ilmoittamaan ne kerralla
seurakuntaan. Ilmoittautuminen kansliaan 15. maaliskuuta mennessä (ma
ja to klo 9-12, p. 050 471 8130 tai taipale@ort.fi).

KONEVITSA-KVARTETIN KONSERTTI 21.3.

Konevitsa-laulukvartetti konsertoi Viinijärven ortodoksisessa kirkossa to 21.3. klo 18. Lisää tietoja konsertista paikallislehtien ilmoituksissa ja seurakunnan nettisivuilla.

JA HAUDOISSA OLEVILLE ELÄMÄN
ANTOI!”
– VIINIJÄRVELLÄ MUISTETAAN VAINAJIA 30.4.

Pääsiäiskaudella vietetään perinteistä vainajienmuistelupäivää Tuomaan tiistaina 30.4. Viinijärven kirkossa klo 9 alkavassa vainajienmuisteluliturgiassa muistellaan vainajia proskomidissa ja vainajien
ekteniassa. Liturgian jälkeen lähdetään toimittamaan lyhyitä muistopalveluksia, litanioita, haudoille. Näitä voi läsnä oleva kirkkokansa
pyytää papistolta. Haudoilla on mahdollista myös perinteiseen tapaan evästellä vaikkapa kahvia termoksesta! Tervetuloa kantamaan
ylösnousemuksen ilosanomaa haudoissa oleville!

TOIMINTAPIIRIEN YHTEYSHENKILÖT
TIISTAISEURAT
Liperi, pj. Hannu Mutanen, p. 050 540 7058
Outokumpu, pj. Tarja Lätti, p. 050 595 7411
Polvijärvi, pj. Ritva Jyrkinen, p. 0505316350
Sotkuma, siht. Niina Laine, p. 050340 6040
Ylämylly, pj. Matti Hiltunen, mattijuhani.hiltunen@gmail.com
OUTOKUMMUN KÄSITYÖPIIRI Aila Malmivuori, p. 050 591 2799
TULE PAGISEMAH!- KARJALAN KIELEN JA KULTTUURIN PIIRI
Marjatta Ruotsalainen, p. 040 017 6985, Susanna Nikkanen, p.050
057 3585
TAIPALEEN MIEHET, letkeitä talkoita ja ryhdikästä virkistystä
Tuomas Kallonen, p. 050 562 8444
Tietoa toimintapiirien ohjelmasta ja ilmoitukset kokoontumisista löydät seurakunnan nettisivuilta www.ort.fi/taipale/toimintapiirit, sekä
Outokummunseutu- ja Kotiseutu-uutiset -paikallislehtien torstain
seurakuntailmoituksista. Tervetuloa tutustumaan toimintaan!
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LASTEN PÄÄSIÄINEN
SOTKUMASSA 22.4.
Tervetuloa toisena pääsiäispäivänä ma 22.4. perinteiseen lasten
pääsiäisjuhlaan Sotkuman kylälle. Liturgia Sotkuman tsasounassa klo 10, ristisaatto ja kirkonkellojen soittoa. Sotkuman koululla
ruoka ja mukavaa ohjelmaa koko perheelle. Koulun salissa lapsille
puuharata. Tervetuloa pääsiäisjuhlaan kaikki pienet, suuret ja keskikokoiset!

LÄHDE PRAASNIEKOILLE VIRON
OBINITSAAN!
Viron Ortodoksien Sõbrad ry
järjestää 16.-20.8. matkan
Obinitsan Kristuksen kirkastumisen kirkon praasniekkaan
Setomaalle Kaakkois-Viroon.
Tutustumme Tarton kaupunkiin ja siellä mm. uuteen Kansallismuseoon. 18-19.8. vietämme Obinitsassa osallistuen
jumalanpalveluksiin ja hautausmaalla toimitettaviin litanioihin,
saaden samalla nauttia obinitsalaisten vieraanvaraisuudesta.
Kaksi ensimmäistä yötä olemme Tartossa, sitten yhden Võrussa ja paluumatkalla yövym-

me Paidessa. Linja-auto kulkee
reittiä Joensuu-Viinijärvi-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 AnnaKaisa Miinalainen ja matkapappina isä Tuomas Kallonen.
Ilmoittautumiset Susanna
Nikkaselle p. 0500 573 585 tai
susanna.nikkanen@telemail.fi.

