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Ilomantsi   ✣   Joensuu   ✣   Nurmes   ✣   Taipale

KUOPION JA KARJALAN HIIPPAKUNTA
Itäiset seurakunnat 
20.5.– 29.7.2019

ILOMANTSI
Asiaa seurakuntaan 
Seurakuntakeskus, Kirkkotie 17, 82900 Ilomantsi, p. 050 470 63 83
Kanslia avoinna ma  klo 9 - 12 
Kirkkoherra: isä Ioannis Lampropoulos, p. 050 357 3675
Kanttori: Riikka Patrikainen, p. 050 464 5281
s-posti: etunimi.sukunimi@ort.fi

Jumalanpalvelukset 

Muuta toimintaa 

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

PYHÄN ELIAN KIRKKO

Kirkkotie 15

Lauantaisin klo 17 suuri ehtoo-
palvelus
Sunnuntaisin klo 9 aamupalvelus, 
klo 10 liturgia
Keskiviikkoisin klo 17 ehtoopalve-
lus: 5.6., 19.6., 26.6. ja 3.7. 

Ke 29.5 klo 8 aamupalvelus ja li-
turgia (polkupyöräristisaatto)
Su 16.6. klo 10 liturgia (kristinop-
pikoulun päätösliturgia)
La 22.6. ei ehtoopalvelusta (juhan-
nuspäivä)
Su 23.6. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 10.7. klo 16 hetkipalvelus
 

MÖHKÖ

Ruajetupa 

Su 14.7. klo 10 liturgia

PÖTÖNKANKAAN HAUTAUSMAA 

Enontie 4

Ke 3.7. klo 8.30 liturgia 

Iljan praasniekka 
Pe 19.7. klo 16 ristisaatto keskus-
tasta Elian kirkkoon
klo 17 vigilia, tsuajuilta
La 20.7. klo 9 liturgia, ristisaatto, 
pieni vedenpyhitys ja muistopalve-
lus Kokonniemessä, yhteinen ruo-

kailu ja päiväjuhla seurakuntakes-
kuksessa

5.-6.8. Kristuksen kirkastumisen 
juhla, osallistumme Saarivaaran 
praasniekkaan. 
14.-15.8. Neitseen Marian kuolo-
nuneen nukkuminen, osallistum-
me Sonkajanrannan praasniek-
kaan. 

PARPPEINVAARAN TSASOUNA 

Parppeintie 4 

Ti 28.5 klo 17 ehtoopalvelus (pol-
kupyöräristisaatto)

Parppeinvaaran praasniekka 
La 15.6. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 5.7. klo 12 hetkipalvelus 
La 13.7. klo 9 liturgia
Pe 19.7 klo 12 hetkipalvelus

 
SONKAJAN TSASOUNA 

Issakantie 113b 

Su 30.6. klo 15 ehtoopalvelus (per-
hepäivä) 
Su 7.7. klo 17 hetkipalvelus
Su 14.7. klo 17 hetkipalvelus

MUTALAHDEN TSASOUNA 

Mutalahdentie 238

Ti 28.5 klo 13 Akatistos (polkupyö-
räristisaatto)
Ke 26.6. klo 9 liturgia (Jumalan-
synnyttäjän Tihvinäläinen ikoni) 
Pe 12.7. klo 17 akatistos

 

KUOLLEET
Ilma Maria Halonen
Veera Jeskanen
Jorma Elias Martiskainen
Anna Maria Jyrkönen 
Riitta Elina Nevalainen 
Helmi Vartiainen 
Ilma Elvi Kurki
Veijo Vornanen
Raimo Heiskanen
Anja Lappalainen

PerheuutisiaPERHEPÄIVÄ SONKAJASSA 
SUNNUNTAINA 30.6. 
Klo15 ehtoopalvelus tsasounassa, 
jatkuu noin klo 16-19 Sonkajan kylä-
talolla lapsille järjestetyn ohjelman 
merkeissä. Tapahtumassa välipala. 
Yhteistyössä mukana MLL ja Son-
kajan kyläyhdistys.

VANHEMPI-LAPSI-
MAALAUSPÄIVÄ KESKIVIIKKONA  
3.7.
Päivä alkaa klo 10 Seurakuntakes-
kus Eliassa. Ohjelmassa kankaan 
maalausta erilaisin tekniikoin ja 
ruokailu.Hyvällä säällä työsken-
nellään ulkona.Leiri päättyy eh-
toopalvelukseen Elian kirkossa klo 
17. Ilmoittautuminen 24.6. sähkö-
postilla ilomantsi@ort.fi . Materi-
aalimaksu 10€.

EKUMEENISET KIRKKOKAHVIT
Seurakuntakeskus Elian aitassa 
sunnuntailiturgian jälkeen
30.6., 7.7., 21.7. 

HATTUVAARAN TSASOUNA 

Hattujärventie 1

Petrun praasniekka
Pe 28.6. klo 16 vanhalla hautaus-
maalla litania (muistopalvelus) 
Pe 28.6. klo 17 vigilia, tsuajuilta
La 29.6. klo 9 vedenpyhitys, litur-
gia, litania, kirkkokahvit
Pe 12.7. klo 17 hetkipalvelus

HUHUKSEN TSASOUNA 

Huhuksentie 31
Praasniekka (Herran taivaaseen 
astumisen juhla)
Ke 29.5. klo 17 vigilia, tsuajuilta
To 30.5. klo 9 vedenpyhitys, litur-
gia, litania tsasounan rakentajien 
puolesta ja kirkkokahvit
Pe 12.7. klo 17 akatistos
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ILOMANTSI

POLKUPYÖRÄRISTISAATTO 26.-30.5. 
– LÄHDE MUKAAN! 
Ristisaatossa kuljetaan seuraavaa reittiä:

Su 26.5. Koveron tsasouna
Ma27.5.Koveron tsasouna, Tuupovaaran kappeli, Hoilolan kirkko
Ti 28.5. Hoilolan kirkko, Mutalahden tsasouna, Ilomantsin Parppein-
vaaran tsasouna
Ke 29.5. Ilomantsin Elian kirkko, Sonkajan tsasouna, Huhuksen 
tsasouna
Helatorstai 30.5. Huhuksen tsasouna, Sonkajanrannan kirkko, Ko-
veron tsasouna

Mukana voi olla koko matkan tai osalla matkasta. 
Ristisaaton yksityiskohdista, jumalanpalveluksista, majoituksista ym. 
lisätietoa löydät oheisesta QR-koodista.
Tiedustelut: Isä Vesa Takala, p. 0400 205 386

ILOMANTSIN 
PRAASNIEKKAKESÄ 
2019
Huhuksen praasniekka
Ke 29.5. klo 17 vigilia, tsuajuilta
To 30.5. klo 9 vedenpyhitys, liturgia, litania tsasounan rakentajien 
puolesta ja kirkkokahvit

Parppeinvaaran praasniekka 
La 15.6. klo 17 ehtoopalvelus tsasounalla, jonka jälkeen ohjelmal-
liset tsuajut Runopirtissä

Hattuvaaran Petrun praasniekka 
Pe 28.6. klo 16 vanhalla hautausmaalla litania (muistopalvelus)
klo 17 vigilia, tsuajuilta 
La 29.6. klo 9 vedenpyhitys, liturgia, litania, kirkkokahvit

Iljan praasniekka 
Pe 19.7. klo 16 ristisaatto keskustasta Elian kirkkoon
klo 17 vigilia, tsuajuilta
La 20.7. klo 9 liturgia, ristisaatto, pieni vedenpyhitys ja muisto-
palvelus Kokonniemessä, yhteinen ruokailu ja päiväjuhla seura-
kuntakeskuksessa

7.-8.9. Mutalahden praasniekka 
13.-14.9. Sonkajan praasniekka 
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Perjantaina 8.3. seurakuntakeskus Eliassa oli vipinää. Aloitimme mäenlaskulla. Sen jälkeen söimme isä Janniksen valmistelemaa makaronia ja pannu-
kakkua. Ruoan yhteydessä satutäti Maire luki meille satuja. Ruoan jälkeen Anu ja Sofia tekivät kasvomaalauksia, Nikolaos piti Loom-ranneketyöpajan ja 
Riikka musiikkipajan. Kiitos kaikille jotka olitte mukana! 
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ILOMANTSI 

Piispa Arseni puhui 7.4. 
Ilomantsin seurakuntalaisille 
ikoneista.

Taipaleen ja Ilomantsin kirkkokuorot pitivät yhteisen lauluviikonlopun Ilomantsissa 30.-31.3. Ortodoksisen semi-
naarin opettaja Petri Nykänen koulutti laulajia. 
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Kiihtelysvaaran tiistaiseura 
vieraili 3. huhtikuuta Ilomant-
sin tiistaiseurassa.

TAPAHTUI ILOMANTSISSA
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ILOMANTSI / JOENSUU

YHTEYSTIEDOT:

Henkilökohtaiset sähköpostit muodossa: etunimi.
sukunimi@ort.fi

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

Pastori 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 9-15, ke 12-15
Seurakuntasihteeri Tommi Kallinen
Viraston puhelin 0400 397 900
Tekstiviestit numeroon 040 643 7664
Sähköposti: joensuu@ort.fi
Internetsivut: joensuunortodoksit.fi
Lieksan virasto
Iljankatu 14, 81700 Lieksa
Puhelin ks. työntekijät.
Virasto avoinna maanantaisin klo 15 – 17

Jumalanpalvelukset 

KESKUSTA
JOENSUU
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Kirkkokatu 32

Vigilia lauantaisin klo 17
Liturgia sunnuntaisin klo 10

Ke 22.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 29.5. klo 17 vigilia

To 30.5. klo 9 liturgia, Herran tai-
vaaseenastuminen, helatorstai
Su 9.6. klo 10 liturgia ja helluntain 
ehtoopalvelus 
La 15.6. klo 10 kristinoppikoulun 
päätösliturgia
La 6.7. klo 10 kristinoppileirin 
päätösliturgia

PYHÄN RISTIN TSASOUNA
JOENSUUN ORTODOKSINEN 
HAUTAUSMAA

Nurmeksentie 1

Ke 19.6. klo 17 ehtoopalvelus ja 
litania
Ke 3.7. klo 17 ehtoopalvelus ja  
litania
Ke 17.7. klo 17 ehtoopalvelus ja 
litania

Ke 31.7. klo 17 ehtoopalvelus ja 
litania
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Perinteinen hiihtoristisaatto järjestettiin hiihtolomaviikon lauantaina. Hiihtoristisaatto alkoi ekumeenisella rukoushetkellä Sonkajan tsasounalla. Hiihto-
osuus oli kaksiosainen. Sonkajan tsasounasta hiihdettiin Matti Tiitasen luo, missä pidettiin välipalatauko. Sisarukset Matti ja Päivi kestittivät meidät. Hiih-
to jatkoi Ilomantsin järven ylityksellä Elian kirkkoon, mihin saatto päättyi. Ristisaattoon osallistui 25 ihmistä. Kiitos Väinölle ladun tekemisestä, Matille ja 
Päiville välipalasta ja kaikille muille avustajille! 
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JOENSUU

Muuta toimintaa

PYHÄN JOHANNES TEOLO-
GIN JA KARJALAN VALISTA-
JIEN 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 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
La 8.6. klo 17 vigilia
Su 9.6. klo 10 liturgia ja helluntain 
ehtoopalvelus
La 29.6. klo 17 vigilia
Su 30.6. klo 10 liturgia
Pe 19.7. klo 17 vigilia
La 20.7. klo 9 pieni vedenpyhitys, 
liturgia, temppelijuhla

KRISTUKSEN KIRKASTUMI-
SEN TSASOUNA
KIRKKOPUISTO

Braheantie

Ma 10.6. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 24.6. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 8.7. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 22.7. klo 17 ehtoopalvelus

VIEKIJÄRVI
PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA

Kannelkoskentie 3

Ei palveluksia tällä aikavälillä

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 26.5. klo 10 liturgia
Su 30.6. klo 10 liturgia

KONTIOLAHTI
KRISTUKSEN 
TAIVAASEENASTUMISEN KIRKKO

Keskuskatu 53

Ke 29.5. klo 18 vigilia
To 30.5. klo 9 pieni vedenpyhitys ja 
liturgia, Herran taivaaseenastumi-
nen, helatorstai, temppelijuhla
Su 16.6. klo 10 liturgia 
Su 21.7. 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 2.6. klo 10 liturgia
Su 7.7. klo 9.30 liturgia

SONKAJANRANTA
PROFEETTA HANNAN KIRKKO

Kirkkotuvantie 3

12.-13.7. klo 10 liturgia 
Lisätietoja kanonisointijuhlas-
ta alla. 

TUUPOVAARA
KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN 
IKONIN KAPPELI

Koulutie 4

Ei palveluksia tällä aikavälillä

SAARIVAARA
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA

Hoilolantie 42

Ei palveluksia tällä aikavälillä

KOVERO
HERMAN ALASKALAISEN TSASOUNA

Töriseväntie 1

Ei palveluksia tällä aikavälillä

JOHANNES KARHAPÄÄN 
KANONISOINTIJUHLA 
HEINÄKUUSSA

Ekumeenisen patriarkaatin pyhä 
synodi päätti viime marraskuussa 
liittää sonkajanrantalaisen Johan-
nes Karhapään (1884-1918) pyhien 
joukkoon. Pyhien joukkoon liittä-
misen eli kanonisoinnin juhlaa vie-
tetään heinäkuussa. Juhlan juma-
lanpalvelukset 12.-13.7. pidetään 
Sonkajanbrannan Pyhän Hannan 
kirkossa. Ohjelma kellonaikoineen 
tarkentuu juhlan lähestyessä. Il-
moittelua voi seurata kirkon ja seu-
rakunnan nettisivuilta.

EHTOOPALVELUKSET 
KESÄAIKANA JOENSUUN 
SEURAKUNNASSA
Arki-iltojen ehtoopalvelukset toimite-
taan kesä-, heinä- ja elokuussa viime 
kesästä tuttuun tapaan vuoroviikoin 
Joensuun hautausmaan ja Lieksan 
kirkkopuiston tsasounissa, Lieksas-
sa maanantaisin ja Joensuussa kes-
kiviikkoisin. Tarkemmat tiedot löytyvät 
jumalanpalveluskalenterista. 

TARJOAISINKO KIRKKOKAHVIT?
Joensuun Nikolaoksen kirkossa toimi-
tetaan liturgia jokaisena sunnuntaina 
ja lisäksi suurina juhlina. Kirkkokahvit 
palveluksen jälkeen on tervetullut apu 
ja diakoniateko kirkkokansalle. Aja-

tus on, että kirkkokahveilla tarjotaan 
kahvia, teetä ja jotain pientä palasta. 
Seitsemää sorttia ei tarvita. Seurakun-
tasalin keittiössä on valmiina kahvit, 
teet, sokerit, servetit ja astiat. Kirkko-
kahvin tekijä tuo tarjottavat ja laittaa 
ne esille. Rahakippoon kerrytetystä 
rahasta tuoton voi halutessaan oh-
jata hyväntekeväisyyteen. Seurakun-
nassamme ollaan kiitollisia jokaises-
ta kirkkokahveja laittamaan tulleesta 
henkilöstä. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 
virastoon ja sovi sopiva päivä. Virasto 
p. 0400 379 900.

TORSTAIN PÄIVÄPIIRI 
KESÄPIIRIKSI
Torstain Päiväpiiri jatkaa kesäl-

lä Kesäpiirinä. Kesäpiiri kokoon-
tuu torstaisin 6.6., 20.6., 4.7. sekä 
18.7. Ohjelma suunnitellaan toivei-
den mukaan.  

PYHIINVAELLUSMATKA 
VALAMOON JA LINTULAAN
Pyhiinvaellusmatka Valamon ja Lin-
tulan luostareihin tiistaina 18.6. Oh-
jelmassa Valamossa mm. tutustu-
minen ikoninäyttelyyn ja ruokailu, 
Lintulassa luostarin esittely, päi-
väkahvit ja vapaata aikaa. Matkan 
hinta 40€. 

Lisätietoja diakoniatyöntekijä Ee-
valta, p. 050 539 4932

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

La 8.6. klo 18 vigilia
Su 9.6. klo 10 liturgia ja helluntain 
ehtoopalvelus, temppelijuhla
Su 14.7. klo 10 liturgia

HONKAVAARA
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
TSASOUNA

Rekivaarantie 24

Su 23.6. klo 18 vigilia
Ma 24.6. klo 9 vedenpyhitys ja li-
turgia, temppelijuhla
Su 28.7. klo 10 liturgia

VALKEAVAARA
PYHÄN GEORGIOS VOITTAJAN 
TSASOUNA

Vatalantie

Ei palveluksia tällä aikavälillä

PETRAVAARA
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
TSASOUNA

Petravaarantie 480

Ei palveluksia tällä aikavälillä

RÄÄKKYLÄ
EVANKELISLUTERILAINEN 
SEURAKUNTASALI (LAINATILA)

Kirkkotie 7

Ei palveluksia tällä aikavälillä
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TIESITKÖ…
että sekä liturgioiden määrä ja ehtoollisaktiivisuus ovat kasvaneet 
seurakunnassamme verrattaessa vuosia 2017 ja 2018. Vuonna 2018 
toimitettiin 279 liturgiaa ja ehtoolliseen osallistuttiin 10 916 kertaa.

RUOKA-APUA
Seurakuntaan saapuu toukokuussa EU-ruoka-apu. Seuraa ilmoitte-
lua seurakunnan nettisivuilta ja torstain Karjalaisesta, että milloin 
ruoka-apu jaetaan. 

PKO:n ruokakasseja jaetaan 
14.6., 12.7., 16.8., 13.9., 11.10., 15.11., 13.12.
Järjestysnumeroiden jakaminen aloitetaan klo 8:30
Kevään viimeinen diakoniaruokailu on perjantaina 31.5. klo 11–13 

seurakuntasalilla, Kirkkokatu 32. Ateriamaksu 1€

IN MEMORIAM: VILHO SOTIKOV
Syksyllä 1969 Kiteen oppikoulun käytävältä kuuluivat tutut  askeleet. Luok-
kaan asteli ruotsinkielen lehtorimme Vilho Sotikov. Rutiinit aloittivat tunnin. 

-Goda magistern Sotikov, kaikui luokastamme. Ja kun sitten tarvittiin 
virkistystä, Vilho heilutteli korviaan ja kertoi kaskujaan. Nämä muistikuvat 
piirtyvät mieleeni vuosikymmenten takaa. 

Erään koulupäivän jälkeen kurkistin vaivihkaa hänen oman luokkansa 
ikkunasta. Vilho esitteli koulupojalle ikoneja. Keräsin kaiken rohkeuteni 
ja otin häneen yhteyttä seuraavana koulupäivänä. Kävikin ilmi, että hän 
oli Suistamon rajakarjalaispitäjän evakkoja kuten äitini ja isänikin ja hän 
huolehti myös Kiteen alueen ortodoksioppilaiden uskonnonopetuksesta. 

Tuona mainittuna vuonna 1969 hän myös perusti Kiteen tiistaiseuran ko-
koamaan alueen ortodoksikristittyjä yhteen. Tuon järjestön puheenjohtajana 
hän toimi innokkaasti useiden vuosikymmenten ajan. Noissa tiistaiseuran 
illoissa opin tuntemaan Vilhon karjalaisen puolen. Jos hän osasi ruotsia, 
osasi ja taisi hän myös sitä soljuvammin aitokarjalan kielen ilmaisut.

Vilholle oli oma kirkko rakas. Kiteen tiistaiseuran aktiivisena puheen-
johtajana hän edisti oman pyhäkön saamista Keski-Karjalaan. Vilho toimi 
Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnan neuvostossa ja ak-
tiivisena jäsenenä mm. SOOL:n (Suomen ortodoksisten opettajien liitto) 
hallituksessa.

Vilho Sotikov aloitti pitkän ja sitoutuneen opettajauransa Kiteen kun-
nallisessa oppikoulussa 1966. Vuonna 1998 hän jäi ansaitulle eläkkeelle 
Kiteen lukion ruotsin kielen lehtoraatista. Vilho syntyi 2.1.1935 Suistamolla 
ja siirtyi tuonilmaisiin 14.2.2019 Vieremällä.

”Anna muata muan luvalla
Pyhän pellon piendarehella
Tulea Muarieseni maguttamah
Pyhä Henki nostattamah”

Markku Ylönen
Kiteellä 19.3.2019

Kiteen kirkon rakennustoimikunnan kokous. Vilho Sotikov istuu kolmante-
na vasemmalta, isä Kalevi Kokkosen vieressä. 
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KESÄLLÄ KRIPARILLE – MITÄ, MIKSI 
JA MITEN?
Kaikki tänä vuonna 15 vuotta täyttävät seurakunnan jäsenet on kutsuttu 
kristinoppileirille tänä kesänä. Mikä se oikein on ja miksi sinne kannat-
taa mennä?

Jotkut nuoret odottavat omaa kristinoppileiriä eli kriparia innolla, etenkin 
jos itse on käynyt aikoinaan lastenleireillä ja leirielämä on tuttua puuhaa. 
Vähintään yhtä montaa leirille kutsuttua kuitenkin epäilyttää koko touhu – 
mitä siellä pitää tehdä, miten käyttäytyä, entä jos ei kiinnosta?

Leirillä eletään leirielämää – syödään hyvin, tutustutaan erilaisiin ih-
misiin, saunotaan ja uidaan. Varsinainen tarkoitus on kuitenkin päästä 
pohtimaan muunkinlaisia ihmiselämän kysymyksiä. Mitä on ortodoksinen 
elämä? Mitä on usko? Miten ja miksi kirkossa käydään? Miten käyttäydy-
tään hautajaisissa tai mitä pitää tehdä kun haluaa naimisiin tai saa lapsen? 
Millaista on hyvä elämä ja mitä kaikkea ristiriitoja siihen liittyy? Millaista 
apua ja tukea saa kirkosta? Leirille tulessa kannattaakin olla mieluummin 
mukana kysymyksiä kuin valmiita vastauksia.

Leirin ohjelman rungon muodostavat jumalanpalvelukset, ruokailut ja 
oppitunnit. Jumalanpalvelukset eivät ole liian pitkiä (ja erikoista kyllä ne 
tuntuvat lyhenevän sitä mukaa kun leiri etenee), ruoka on hyvää ja oppitunnit 
vähemmän koulumaisia ja enemmän aktiivisia, nuoren ihmisen ja kirkon 
elämään liittyviin kysymyksiin perustuvaa. Parasta leirin ohjelmassa on 
se, kuinka porukka alkaa leirin edetessä hitsautua yhteen. Se, mikä leirin 
alussa kummeksuttaa ja väsyttää alkaakin tuntua tutulta ja turvalliselta.

Rippileiri luterilaisella puolella ja niin ikään ortodoksinen kristinoppileiri 
ovat suomalaisessa perinteessä kanava, jonka läpi siirrytään nuoruudesta 
aikuisuutta kohti. Myös ortodoksinen leiri päättyy juhlaan – ei konfirmaati-
oon, vaan yhteiseen päätösliturgiaan. Usein on tapana, että päätösliturgiaan 
saapuvat myös perheenjäsenet ja jotkut sukulaiset ja kummitkin. Monella 
leiriläisellä on päätösliturgian jälkeen kotona tai muualla rippijuhlat, mutta 
mitään pakkoa juhlien järjestämiselle ei ole. Kristinoppikoulun käyminen 
ei sinänsä anna mitään oikeuksia, joita ennen leiriäkään ei olisi ollut. 
Juhlia kuitenkin vietetään nuoren aikuistumisen kynnykselle astumisen 
kunniaksi – ja koska jokaista kannattaa aina joskus juhlia.

Tervetuloa kriparille!
Nuorisokanttori Valeria, nuorisopastori Aleksander 

ja nuorisotyöntekijä Pasi
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KESÄN 2019 PRAASNIEKAT 
SEURAKUNNASSAMME

Praasniekka-sana tulee venäjän ja karjalan kielen sanasta juhla. 
Ortodoksisessa yhteydessä tällä tarkoitetaan kunkin pyhäkön vuo-
sipäivää. Esimerkiksi profeetta Elian muistopäivänä 20.7. juhlitaan 
Lieksan profeetta Elian kirkossa praasniekkaa. Monet praasniekat 
ajoittuvat kesäkaudelle ja ovat siksi oiva syy kesäretkeillä ja tutustua 
pyhäköihin ja niissä kävijöihin. Kahvitkin usein tarjotaan! Alla ovat 
kesäkauden praasniekkaliturgioiden päivämäärät seurakuntamme 
pyhäköissä. Tarkemmat kellonajat heinäkuun loppuun saakka löy-
tyvät jumalanpalveluskalenterista ja nettisivuilta. Seuraava Aamun 
Koitto – lehti ilmestyy 29.7.

30.5. Kontiolahden kirkko, Kristuksen taivaaseenastuminen (he-
latorstai)

9.6. Kiteen kirkko, helluntai
24.6. Honkavaaran tsasouna, Johannes Kastajan syntymä 
20.7. Lieksan profeetta Elian kirkko
10.7. Lontsinniemen tsasouna, Konevitsan jumalanäidin ikoni
6.8. Eno tsasouna, Kristuksen kirkastuminen
6.8. Lieksan kirkkopuiston tsasouna, Kristuksen kirkastuminen
6.8. Saarivaaran tsasouna, Kristuksen kirkastuminen. Liturgia 

ja ristisaatto.
9.8. Koveron tsasouna, Herman Alaskalainen
15.8. Vuonisjärven tsasouna, Jumalanäidin kuolonuneen nuk-

kuminen
16.8. Heinävaaran tsasouna, Kristuksen käsittätehty ikoni

DIAKONIATYÖN KUULUMISIA
Hei!

Olen Iida Suominen. 
Olen 20-vuotias tervey-
denhoitajaopiskelija Jo-
ensuusta. Opiskelen Ka-
relia-ammattikorkeakou-
lussa ensimmäistä vuot-
tani terveydenhoitajaksi.

Olen kotoisin Lieksas-
ta, jossa kävin myös lu-
kion ja kirjoitin ylioppi-
laaksi. Minulla on kak-
si ihanaa pikkuveljeä ja 
vanhemmat, jotka asuvat 
Lieksassa.

Harrastan tanssia ja 
pidän paljon eläimistä. 
Tykkään tehdä ja opetella 
uusia juttuja. Pidän myös 
pyöräilystä ja uimisesta. 
Kaiken huipuksi pidän 
hirveästi koulustani, ja olen kovin innoissani terveydenhoitajan opinnoistani.

Hain Joensuun ortodoksiselle seurakunnalle kesäksi diakoniatyön avus-
tajaksi ja aloitan työt kesäkuussa. Odotan töitä innolla! Otathan minuun 
yhteyttä, niin puuhastellaan yhdessä jotakin mukavaa. Keitetään kahvit ja 
höpötellään, käydään retkellä. Tehdään jotain, mistä juuri sinä pidät! Mi-
nusta saat varmasti hyvän, uuden ystävän.

Hyvää kevättä! 
Toivoo Iida

Iida Suominen

KESÄLEIRILLE!
Lasten kesäleiri pidetään 17.-20.6. 
ja paikkana on Sikrenvaaran lei-
rikeskus.

Leiri on tarkoitettu alle 15 v. lap-
sille, ja sen hinta on 30 € / lapsi 
(sisarusalennus 5 €). Hintaan si-
sältyy mm. kyydit Joensuusta Si-
kreen ja takaisin, ruuat, majoitus, 
monipuolinen ohjelma, jumalan-
palveluksia yms. kivaa puuhaa. 
Mukaan mahtuu 40 lasta.

Ilmoittautumiset nuorisotoi-

mistoon Pasille 
viimeistään 30.5. 
p. 050 558 2528 
tai pasi.onatsu@
ort.fi.

PERHELEIRILLE!
Kesäinen perhe-
leiri järjestetään 
Sikrenvaarassa 
8.-11.7. Mukaan 
mahtuu n. 40 lei-
riläistä, ja hinta 
on 50€ / perhe. 
Hintaan sisältyy 
kaikki oleellinen, 
eli majoitus, ruu-
at, paljon kesäisiä 
touhuja isoille ja 
pienille yhdessä 
ja erikseen ja tie-
tenkin jumalan-

palveluksia. Huom: omat kyydit!
Ilmoittautumiset viimeistään 

17.6. Pasille p. 050 558 2528 tai 
pasi.onatsu@ort.fi.

MUSIIKKILEIRILLE!
Suomen kiistattomasti hauskin or-
todoksinen musiikkileiri järjeste-
tään tänäkin kesänä. Tule mukaan! 
Leiri järjestetään Jyväskylän lä-
hellä Pyhäkankaan leirikeskuk-
sessa yhteistyössä Jkl ort. srk:n ja 

ONL ry:n kanssa ja Opintokeskus 
Siviksen tuella. Tule kokemaan ja 
oppimaan uutta! Aiempaa musiik-
kitaustaa ei tarvita. Kaikille nuoril-
le ja nuorenmielisille noin 13-vuo-

tiaasta ylöspäin. Lisätiedot ja ilm. 
20.6. mennessä kanttori Valerialle, 
p. 050 439 1883 tai valeria.ratilai-
nen@ort.fi

NUORISOTYÖ TIEDOTTAA

Lasten laululauantaina 30.3. kokoontui ilahduttavan suuri joukko lapsia 
laulamaan Valeria-kanttorin ja Kaisa-ohjaajan johdolla. Laulupäi-
vän ohjelmassa oli pääsiäisveisujen harjoittelua, lounasta ja kirkkoon 
tutustumista. Kiitos kaikille osallistuneille!
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MUUTOKSIA TULOSSA
Samaan aikaan kun kirjoitan näi-
tä sanoja, kirkollishallitus tekee 
päätöstä hiippakuntien ja seura-
kuntien rakennemuutoksesta. 
Kaikki taloudelliset ja väestöra-
kenteeseen perustuvat tilastot 
kertovat, että seurakuntaraken-
teita tulee muokata ja uudistaa. 
Kun luet tätä tekstiä, olet jo sel-
villä siitä millaisen suunnan kir-
kollishallitus on ottanut tulevai-
suuteen. Kirjoittaessa tiedän sen, 
että muutoksia on luvassa.

Seurakuntamme on elänyt 
jo vuosikymmenen ajan jatku-
van muutoksen alla. Vuonna 
2009 vaihtui kirkkoherra ja toi-
nen pappi. Vuonna 2011 avattiin 
kolmannen papin toimi. Vuosi-
en 2011 – 2013 aikana vaihtuivat 
toinen kanttori ja toimitilahoita-
ja. Matkapapistopiirin pappi jäi 
eläkkeelle 2013 ja seurakunta 
alkoi vastata Tuupovaaran alu-
een toiminnasta. Vuonna 2015 
toimessa aloittivat kolmas pappi 
ja kanttori. Saman vuoden alus-
ta Lieksan ortodoksinen seura-
kunta liitettiin seurakuntaamme 
ja työssä aloittivat myös neljäs 
pappi ja kanttori. Näillä toimi-

henkilöiden lisäyksillä vastattiin 
alueen laajenemiseen niin, että 
työresursseissa päästiin vuotta 
2011 edeltäneelle tasolle.

Ennen Lieksa-liitosta seura-
kuntasihteerimme toimi joiden-
kin vuosien ajan Lieksan kirkko-
herrana sekä toisen papin sijai-
sena ja sihteerinkin työtä hoiti 
siten sijainen. Muutokset ovat jat-
kuneet. Vuonna 2015 vaihtui taas 
kirkkoherra sekä toinen pappi 
ja vuonna 2017 vaihtuivat sekä 
kanttori että seurakuntamesta-
ri. Viime vuonna seurakunnan 
taloudenhoitaja jäi eläkkeelle ja 
taloudenhoito siirrettiin kirkon 
taloustoimistoon. Samaan aikaan 
viimeisen kahden – kolmen vuo-
den ajan kirkossa on suunniteltu 
hiippakuntarakenteita koskevaa 
muutosta.

Seurakunnassamme laadittiin 
ja hyväksyttiin vuonna 2017 uusi 
pitkän tähtäimen tavoite- ja toi-
mintasuunnitelma. Kovin montaa 
sen sisältämää ajatusta emme 
ole päässeet käytännössä toteut-
tamaan. Toimintaa ei ole kyet-
ty organisoimaan rakenteellisia 
muutoksia vastaavaksi. Jatkuvan 

muutoksen aika on ollut työyh-
teisölle raskas, eikä uudelleen 
järjestymiselle ole ollut aikaa.

Muutos on mahdollisuus pa-
rempaan, mutta jotta tuo parempi 
saataisiin esille, tarvitaan aikaa 
luovuudelle sekä muuttuneen 
työyhteisön yhteishengen ra-
kentamiselle. Seurakuntalaisil-
le ajanpuute on heijastunut työn-
tekijöiden kiireenä mm. siten, 
että keskusteluiden ja muiden 
kohtaamisten järjestymistä on 
joutunut odottamaan kohtuut-
toman kauan. Myös monet pää-
tökset ovat polkeneet paikoillaan.

Koska aikaa ei ole ollut, minun 
tulee esimiehenä järjestää sitä. 
Ensi syksystä lähtien me aloi-
tamme seurakunnan toiminnan 
rakentamisen perustoiminnasta 
käsin. Otamme haltuun perus-
työn: jumalanpalvelukset, diako-
nian ja nuorisotyön perustehtä-
vät. Tällä koetamme raivata aikaa 
seurakuntalaisten välittömään 
kohtaamiseen.

Kehittämiskohteiksi olen aja-
tellut vapaaehtoistyön organi-
sointia, kirkkolaulua ja luotta-
mushenkilötyöskentelyä. Kun 

saamme nämä asiat haltuun, on 
aika katsastaa, mitä muuta voim-
me seurakunnassa tehdä, mihin 
meillä riittää aika, ilman että kos-
ketus perustyöhön katoaa.

Muutoksessa tarvitaan myös 
seurakuntalaisten tukea. Tällä 
hetkellä ajattelen, että avaamme 
syksyllä kanavan, jonka kautta 
seurakuntalaiset voivat esittää 
ajatuksiaan seurakuntatyöstä ja 
siitä kuinka he voivat olla raken-
tamassa yhteisöämme. Seura-
kunta tarvitsee teitä. Seurakun-
taa ei ole ilman seurakuntalaisia 
eikä seurakuntatyötä ole ilman 
kosketusta seurakuntalaisiin. 
Seurakuntalaisia tarvitaan myös 
moniin vapaaehtoistoimintoihin.

Tartutaan yhdessä muutok-
seen. Nähdään se mahdollisuu-
tena rakentaa yhdessä toimiva 
seurakunta. Otetaan samalla 
asenteella vastaan kirkollishal-
lituksen päätökset ja rakenne-
taan yhdessä yhteisö, joka toimii 
ortodoksisuuden hengessä koko 
laajenevalla alueellaan.

Kirkkoherra Tuomas Järvelin
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NUORTEN
ORTODOKSINEN
MUSIIKKILEIRI

LAULAVA TSASOUNA
Honkavaaran suurista siperialaisista tukki-
puista rakennettu tsasouna sijaitsee kuutos-
tien varrella parikymmentä kilometriä Jo-
ensuusta etelään. Tsasouna on rakennettu 
vuonna 2001 ja houkuttelee lukuisia matkai-
lijoita luokseen viehättävällä Vilho Suonmaan 
suunnittelemalla arkkitehtuurillaan ja upeal-
la vanhan maalaistalon pihapiirillä. Löytyypä 
tsasounan viereiseltä niityltä legendaarinen 
heinistä koottu mammuttikin. Ruotsinpihlaja-
esplanadi johtaa kulkijan pito- ja juhlapaikkana 
toimivan maalaistalon parkkipaikalta aina tsa-
sounan ovelle asti. Pieni katos, siihen sijoitet-
tu kellotorni ja jykevät ovet toivottavat kulkijan 
lämpimästi tervetulleeksi sisään tsasounaan. 

Tsasounan sisällä katse kiinnittyy ensimmäi-
senä upeaan viimeistä ehtoollista esittävään 
puusta veistettyyn ikoniin tsasounan vasem-
malla seinällä. Ikonin on veistänyt paikallinen 
taiteilija Victor Riazanov. Katossa roikkuva suu-
ri takorautainen kattokruunu hivelee silmiä. 
Mutta minkälainen äänimaisema Honkavaaral-
la on? Linnut livertävät puissa, tuuli humisee 
tuulisena päivänä ja rauhan rikkoo läheisen 
valtatien liikenne. Mutta sisällä tsasounassa, 
hirsiseinien suojassa, liikenteen melu kuiten-
kin katoaa ja rauha laskeutuu maahan. 

Tsasounan seinät, avoin alttari ja tyhjät lu-
kupöydät ja tuohustelineet tuntuvat odottavan 
hiirenhiljaisella innolla pappia, kanttoria ja lau-
lajia sekä seuraavaa jumalanpalvelusta jolloin 
tuohukset jälleen syttyvät rukouksen merkiksi. 
Tsasounan alkuvuosina paikallisia laulajia kou-
lutti kanttori Riikka Patrikainen ja sittemmin 
Joensuun ortodoksisen seurakunnan kanttorit 
ovat tulleet Honkavaaralla tutuiksi.

Jos sinulla on joskus mahdollisuus käydä 
tsasounan kerran kuussa pidettävässä sunnun-
tailiturgiassa, pääset samalla tutustumaan ja 
mahdollisesti myös osallistumaan mukavaan 
lauluperinteeseen. Honkavaaralla kirkkokan-
sa saa osallistua jumalanpalveluksen laula-
miseen kukin kykyjensä ja intonsa mukaan 
kanttorin ja kuorolaisten toimiessa esilaula-
jina. Yleensä Suomessa on totuttu siihen, että 
kuoro laulaa palveluksen kanttorin johdolla 
kansan osallistuessa palveluksen toimitta-
miseen hiljaisesti rukoukseen syventyen ja 
osallistuen vain muutamiin kirkkoveisuihin, 
kuten Isä meidän ja Uskontunnustus. 

Omia kirkkokuoroja löytyy etenkin isompi-
en kirkkojen kliirosseilta joiden ympärillä on 
suuri yhteisö josta ammentaa laulajia. Pienissä 
tsasounissa, joissa kokoontuu pieni lähistön 
kylien ortodokseista koostuva yhteisö, saattaa 
tilanne kuitenkin olla haastavampi ja on hanka-
la löytää riittävästi kuorolaisia täysipainoisen 
kuoron ylläpitämiseen. Tällöin on virkistävää, 
että koko kirkkokansa voi yhtyä kanttorin ja 
kuorolaisten kanssa tuttujen kirkkoveisujen 
laulamiseen ja sitä myötä myös palveluksen 
aktiiviseen toimittamiseen. 

Honkavaaran jumalanpalveluksissa käyvä 
yhteisö on kuin itsestään puhaltanut yhteen 
hiileen ja luonut omannäköisensä ja luonte-
van lauluperinteen, joka sopii tsasounaan kuin 
syöksyhampaat viimeisen mammutin suuhun. 
Honkavaaran tsasouna onkin yksi Joensuun 
ortodoksisen seurakunnan helmistä, jonka 
kauniista, yhteisöllisestä ja laulavasta jumalan-
palveluskulttuurista voimme ottaa viisaudella 
vaarin. 

Kanttori Aleksi Suikkanen

Victor Riazanovin veistämä suuren torstain ikoni Honkavaaran tsasounan seinällä.
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NURMES
Salmenkatu 5, 75500 Nurmes
Virasto: Salmenkatu 5, 75500 Nurmes
Puhelin: 0400 608 601
Sähköposti: nurmes@ort.fi
Avoinna: keskiviikkoisin 10.30-14
Kirkkoherra rovasti Elias Huurinainen, p. 041 319 6896 
Kanttori Tiina Sormunen, p. 045 678 9423
Virkatodistustilaukset: Ortodoksisen kirkon keskusrekisteri, p. 040 358 3625 
tai keskusrekisteri@ort.fi

Jumalanpalvelukset 

NURMES
PYHIEN APOSTOLIEN PIETARIN JA 
PAAVALIN KIRKKO

Kirkkokatu 31

La 25.5. klo 17 vigilia
Su 26.5. klo 10 liturgia
Ke 29.5. klo 17 vigilia
To 30.5. klo 10 liturgia (helatorstai)
La 15.6. klo 17 vigilia
Su 16.6. klo 10 liturgia
La 29.6. klo 9.30 liturgia ja veden-
pyhitys 
La 6.7. klo 10 liturgia (kriparin 
päätös)
Su 28.7. klo 10 liturgia

JUUKA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
TSASOUNA

Laurilantie 9

La 1.6. klo 17 vigilia
Su 2.6. klo 10 liturgia
Su 14.7. klo 10 liturgia
Pe 19.7. klo 17 vigilia
La 20.7. klo 9.30 liturgia ja veden-
pyhitys

VALTIMO
PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO

Lokkiharjuntie 42

La 8.6. klo 17 vigilia

La 13.7. klo 17 vigilia
Su 9.6. klo 9.30 liturgia ja veden-
pyhitys, helluntai
Su 7.7. klo 10 liturgia

BOMBA
PYHITTÄJÄISIEN SERGEIN JA 
HERMANIN VALAMOLAISTEN 
TSASOUNA

Suojärventie 1

To 27.6. klo 21 ehtoopalvelus, aa-
mupalvelus ja liturgia
La 27.7. klo 17 ehtoopalvelus

Muuta toimintaa

NURMEKSEN ORTODOKSINEN 
KIRKKOKUORO
Kirkkokuoro harjoittelee säännölli-
sesti viikoittain syyskuun 2019 alusta 
alkaen. Kirkkokuorossa laulamisesta 
kiinnostuneita pyydetään ottamaan 
yhteyttä kanttori Tiina Sormuseen.

JUUAN TIISTAISEURA
Tiistaiseura kokoontuu kahden vii-
kon välein. Kokoontumisista ilmoi-
tetaan paikallislehdessä.

VUOKON TIISTAISEURA
Tiistaiseura kokoontuu kerran kuu-
kaudessa. Kokoontumisista ilmoite-
taan paikallislehdessä.

YLÄ-VALTIMON TIISTAISEURA
Tiistaiseura kokoontuu kerran kuu-
kaudessa. Kokoontumisista ilmoite-
taan paikallislehdessä.

Olemme saaneet viettää Kristuksen ylös-
nousemusjuhlaa, pääsiäistä jo monen vii-
kon ajan. Toivon, että tuo ylivertainen sa-
noma on löytänyt tiensä myös sinun sisim-
pääsi, sinun sydämeesi.

Matteuksen evankeliumin viimeisessä 
luvussa Vapahtajamme antaa meille 
yhdentoiveen:

 
”menkää kaikkialle maailmaan ja julis-

takaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka 
sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka 
ei usko, se tuomitaan kadotukseen”. 

Tuo Jumalan Pojan ehdoton toive, käsky, 
luo katseemme lähetyskentille. Mutta 
samalla se on kehotus myös sisälähetys-
työhön. 

Nykyisessä maailmassa, myös täällä koti 
Suomessa, tarvitaan sisälähetyksen teki-
jöitä. Se tarkoittaa sitä, että me emme saa 

heittäytyä sanan julistuksen ulkopuolelle, 
vaan niin papiston kuin maallikkojenkin 
pitää koettaa julistaa Jumalan sanaa lähim-
mäisillemme. 

Vapahtajamme kehotti meitä myös 
kastamaan. Viime aikoina kasteet ovat 
vähentyneet ja tulevat vähentymään liian 
paljon. Pidetään ns. nimiäisiä. Ajattelen, 
että kirkkomme papisto voisi laajalla rinta-
malla tarjoutua nimen antamisen toimit-
tamiseen. Sen pitäisi tapahtua perheen 
ajatusten mukaisessa järjestyksessä. Ajat-
telen, että se voisi olla mahdollisuus saada 
jalka oven rakoon ja kenties myöhemmin 
voitaisiin keskustella myös kasteen toimit-
tamisesta. Tämä voisi olla yksi sisälähetyk-
sen kanava. Toinen on hautajaiset. Niistä-
hän ihmiset eivät kieltäydy, päinvastoin. 
Papiston pitäisi ottaa surevat omaiset 
huolelliseen syleilyyn, julistaa lohdutusta, 
Jumalan rakkautta, Jumalan armoa ja ylös-

nousemuksen sanomaa ihmisille. Olem-
mehan Ylösnousemuksen kirkko.

Toivotan sinulle Nurmeksen seurakun-
nan lukijalle kaikkea kaunista, iloa ja valoa 
sinun elämääsi.

Rovasti Elias Huurinainen

KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA!
KRISTUKSESSA RAKKAAT YSTÄVÄT,
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Munkki Stefanos kertoi päivän aluksi ristaleivän historiasta.

Seurakunnan toimintapäivän yhteydessä paistettiin ristaleipiä.

Suuren paaston neljännen viikon torstaina heräteltiin 
Nurmeksessa henkiin vanhaa ortodoksista perinnet-
tä, kun seurakunnan toimintapäivän yhteydessä pais-
tettiin ristaleipiä.

Perinteen mukaan leipiä leivotaan yksi jyvien jouk-
koon jauhettavaksi viljan mukaan, kun kylvetään uusi 
vilja, yksi ikoninurkkaukseen jaettavaksi eläimille ke-
väällä, kun nämä lasketaan laitumelle sekä yksi vie-
dään kummeille, joiden kanssa leipä nautitaan yhdessä 
käyden samalla hengellinen keskustelu ja rukoillen.

Ristaleivän käytössä on ollut joitain eroja, mutta 
yleisimmät käyttötavat lienevät olleet lapsen tai vil-
jan siunaaminen. Ristaleipä on ollut hyvin tärkeä osa 
elämää ja hyvinvointia.

Munkki Stefanos kertoi päivän aluksi ristaleivän 
historiasta. Hän myös valmisti lounaaksi herkullista 
paastokeittoa ja leipää sekä opasti kirkkoleipien siu-
nausleivän eli paastopullan leipomisessa.

Nurmeksessa ristaleivät tehtiin rukiisesta hapanlei-
pätaikinasta, jonka herättelyn Lea Jehkinen oli aloit-
tanut edellisenä päivänä. Lea on tehnyt leipiä useasti 
anopin perinteen mukaan, mutta useimmille leipo-
miseen osallistuneille naisille tämä oli ensimmäinen 
kerta. Osa ei ollut aiemmin kuullutkaan ristaleivistä.

Tapahtumaan osallistuneelle Pirkko Turuselle perin-
ne on jo lapsuudesta tuttu ja leipomisen seuraaminen 
herättikin vahvoja muistoja. Pirkko vei leivän joka vuosi 
naapuriin, koska oma kummi asui kaukana.

Pienien leipästen päälle tehtiin taikinasuikaleista 
risti, joka on ristaleiville tunnusomaista.

Leivät onnistuivat erittäin hyvin ja menivät hyvin myös 
kaupaksi, kun niitä myytiin Filantropian hyväksi päivän 
päätteeksi ehtoopalveluksen jälkeen.

Maritta Levy
Lähde: ortodoksi.net

Pienien leipästen päälle tehtiin taikinasuikaleista risti

NURMEKSESSA LEIVOTTIIN RISTALEIPIÄ
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SEURAKUNTALAISET TUTUIKSI
– MARI JA MIKA MÄKKELI
LASTEN LÄHDETTYÄ KOTOA OLISI MUKAVA NÄHDÄ 
VÄHÄN MAAILMAA.

Juukalainen Mika Mäkkeli ja nur-
mekselainen Mari Ikonen tapasivat 
toisensa 19 vuotta sitten opiskelu-
paikassa Nurmeksessa. Marista 
tuli pukuompelija, Mika valmistui 
merkonomiksi. 

Opintojen jälkeen Mari ja Mika 
asuivat Oulussa, Joensuussa ja 
Korpilahdella. Kotiseudulle pa-
lattuaan he remontoivat yhdessä 
talon Lipinlahdella. Nyt tilaa on ko-
ko perheelle, johon vanhempien 
lisäksi kuuluvat teini-ikäinen Iida, 
alakoulua käyvä Eemeli ja kaksi-
vuotiaat kaksoset Hilma ja Helmi.

Sekä Marilla että Mikalla on kas-
vatus, johon kirkko tiiviisti kuului. 
Mikan vanhemmat veivät lapsikat-
raansa kirkkoon joka viikonloppu. 
Mikalla on kahdeksan siskoa.Kir-
kossa Mika kävi sinapinsiemen-
kerhoa, toimi ponomarina ja lauloi 
kirkkokuorossa. Mari puolestaan 
kävi luterilaisena pyhäkoulua ja 
koska Marin äiti toimi vapaaeh-
toisena Nurmeksen seurakun-
nan lapsi- ja nuorisotyössä, oli 
Mari useimmiten mukana.

Mäkkelien lapset on kastettu or-
todokseiksi ja ortodoksisen kirkon 
jumalanpalveluksiin koko perhe 
on osallistunut. Perusteellisen 
harkinnan ja isä Andrei Verikovin 
kanssa käymiensä keskustelujen 
tuloksena Marikin päätyi liittymään 
ortodoksiseen kirkkoon marras-
kuussa 2017.

- Ortodoksiseen kirkkoon liitty-
minen tarkoitti samalla luopumista 
omasta tutusta kirkosta.

- Meillä molemmilla on usko 
yhteen ja samaan Jumalaan eikä 
se ole seurakunnasta kiinni, Mika 
huomauttaa. 

Ortodoksiseen kirkkoon liittymi-
nen oli Marin oma ratkaisu.

- Olisi hyvä viedä lapset usein 
kirkkoon, mutta sunnuntai on ai-
noa päivä viikossa, jolloin saa nuk-
kua vähän pidempään, ja siksi kirk-
koon lähteminen monesti jää, Mika 
harmittelee. Kirkossa ajatukset le-

päävät työ- ja kotikiireiden jälkeen, 
ja on hyvä kuulla Jumalan sanaa.

Hän on suorittanut lähihoitajan 
tutkinnon ja vanhustyön erikois-
ammattitutkinnon.

- Meillä oli aina joku, josta äiti 
piti huolta: isovanhemmat, isotäti 
tai joku ihan muu kuin oma suku-
lainen. Kasvoin hoitoalalle jo ko-
tona ja tunnen olevani oikeassa 
ammatissa.

- On todella palkitsevaa, kun 
hoidettavan kohtaaminen onnis-
tuu ja autettava saa siitä iloa ja itse-
kin tuntee pystyvänsä auttamaan. 
Erilaisten, esimerkiksi muistisai-
raiden ihmisten kohtaamistaito 
on tärkeä osa ammattitaitoa, Ma-
ri kertoo.

Mikalla on urheilu- ja musiikki-
tausta. 17-vuotiaaksi asti hän har-
rasti hiihtoa ja sen jälkeen vielä 
yleisurheilua ja musiikkia 15-vuo-
tiaasta alkaen. Armeija-aikana 
hän soitti sotilassoittokunnassa 
ja opetteli myöhemmin pianon-
soiton. Laulaminen on tärkeä osa 
Mikan elämää eikä hän panisi pa-
hakseen, jos musiikki olisi hänen 
leipätyönsä.

Olennaiset osat Mäkkelien pa-
risuhdetta ovat rakkaus, toinen 
toisensa tunteminen ja keskinäi-
nen kunnioitus. Mika tunnustaa 
olevansa nopea käänteissään ja 
välillä äkkipikainenkin. Leppymi-
nen tapahtuu kuitenkin yhtä no-
peasti kuin tulistuminen. Mari on 
harkitsevainen ja syttyy hitaasti. 
Molemmat ovat puheliaita ja so-
siaalisia, yhteisöllisyys on etenkin 
Marille tärkeää, ja hän toivoo voi-
vansa opettaa lapsensakin siihen.

- Työnjakoa meillä ei ole, se te-
kee joka ensin ehtii. Molemmat 
osallistuvat sekä niin sanottuihin 
naisten että miesten töihin, vaik-
kakin Mari enimmäkseen hoitaa 
ruoanlaiton, Mika toteaa.

Helena Mehtonen

Kauniit, käsintehdyt virpomavitsat siunattiin käyttöä varten.

Kerrankin kaikki ehtivät samaan aikaan kuvaan. Vasemmalta Iida, 
Mika, Hilma, Mari, Helmi ja Eemeli.

LASARUKSEN LAUANTAIN JA 
PALMUSUNNUNTAIN RIEMUA 
NURMEKSEN KIRKOSSA. 
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Isä Elias siunasi pyhitetyllä vedellä vihmoen seurakuntalaisten tuomat 
leivät, viinin ja öljyn.

Lasaruksen lauantain ja palmusunnuntain riemua Nurmeksen kirkossa.
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TAIPALE
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

VIINIJÄRVI,
JUMALANÄIDIN TIHVINÄLÄISEN 
IKONIN KIRKKO

Viinijärventie 8

To 30.5. klo 10 liturgia, Herran tai-
vaaseenastuminen, helatorstai
La 8.6. klo 17 vigilia, Pyhän Kolmi-
naisuuden päivä, helluntai
Su 16.6. klo 10 liturgia, kristinop-
pileirin päätös
Ti 25.6. klo 17 vigilia, praasniekka
Ke 26.6. klo 9 liturgia, ristisaatto 
ja vedenpyhitys, Jumalansynnyt-
täjän Tihvinäläisen ikonin juhla-
päivä, praasniekka
La 13.7. klo 17 vigilia
Su 21.7. klo 10 liturgia

OUTOKUMPU
PYHÄN HENGEN KIRKKO

Kirkkopolku 3

Su 9.6. klo 17 helluntain ehtoo-
palvelus ja polvirukoukset, kirkon 
praasniekka
Ma 10.6. klo 9 liturgia, vedenpy-
hitys ja ristisaatto, Pyhän Hengen 
päivä, praasniekka
Su 23.6. klo 10 liturgia
La 6.7. klo 17 vigilia

Su 14.7. klo 10 liturgia
La 27.7. klo 17 vigilia

POLVIJÄRVI
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
KIRKKO

Haavikontie 31

Su 26.5. klo 10 liturgia
Su 23.6. klo 17 vigilia, praasniekka
Ma 24.6. klo 9 liturgia ja veden-
pyhitys, Herran edelläkävijän Jo-
hannes Kastajan syntymä, praas-
niekka
Su 30.6. klo 10 liturgia 
Su 28.7. klo 10 liturgia

SOTKUMA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
TSASOUNA

Malanintie 4

Ke 29.5. klo 17 vigilia, Kristuksen 
taivaaseen astuminen
La 8.6. klo 9 liturgia, vainajien 
muistelupäivä, haudoille voi pyytää 
muistopalveluksia litanioita
Su 9.6. klo 10 liturgia, helluntai
Pe 19.7. klo 17 vigilia, praasniekka
La 20.7. klo 9 liturgia, vedenpyhi-

tys ja ristisaatto, Profeetta Elian 
juhlapäivä, praasniekka

LIPERI
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
TSASOUNA

Tsasounakuja 1

La 25.5. klo 17 vigilia 
Su 2.6. klo 10 liturgia
Su 7.7. klo 10 liturgia

SÄYNELAMPI
PYHÄN JOHANNES VENÄLÄISEN 
LEIRIKESKUS

Syvälahdentie 7

Su 26.5. klo 17 ehtoopalvelus, 
praasniekka
Ma 27.5. klo 9.30 liturgia ja veden-
pyhitys, Pyhän Johannes Venäläi-
sen juhlapäivä, praasniekka
La 8.6. klo 17 vigilia, kristinoppi-
leiri, helluntai
To 13.6. klo 17 ehtoopalvelus, 
kristinoppileiri

YLÄMYLLY
JYRIN KIRKKONIEMEN 
HILJENTYMISPAIKKA

Keskiviikkoisin 3.7., 10.7., 18.7. ja 
24.7. klo 18 kiitosakatistos ja kah-
vit nuotiolla. Opasteet hiljentymis-
paikalle Kirkkoniementieltä.aaaa

Jumalanpalvelukset 

NURMES / TAIPALE

NURMEKSEN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN PRAASNIEKKAKESÄ 2019
VALTIMON PYHÄN 
KOLMINAISUUDEN KIRKKO

Lokkiharjuntie 42, Valtimo
La 8.6. klo 17 juhlavigilia
Su 9.6. klo 9:30 liturgia ja veden-
pyhitys

VALTIMON ELOMÄEN PYHÄN 
JOHANNES KASTAJAN TSASOUNAN 
JUHANNUSPRAASNIEKKA

Rasimäentie 641, Rumo
Su 23.6. klo 17 juhlavigilia
Ma 24.6. klo 9.30 liturgia ja ve-
denpyhitys

BOMBAN PYHITTÄJÄISIEN SERGEIN 
JA HERMANIN TSASOUNAN 
PRAASNIEKKA

Suojärvenkatu , Nurmes
To 27.6. klo 21 yöpalvelus: ehtoo-
palvelus, aamupalvelus ja liturgia

NURMEKSEN PYHIEN APOSTOLIEN 
PIETARIN JA PAAVALIN KIRKON 
PRAASNIEKKA

Kirkkokatu 31, Nurmes
La 29.6. klo 9.30 liturgia ja ve-
denpyhitys  

JUUAN PYHÄN HERRAN 
PROFEETAN ELIAN PRAASNIEKKA

Laurilantie 9, Juuka
Pe 19.7. klo 17 juhlavigilia

La 20.7. klo 9.30 liturgia ja ve-
denpyhitys

NURMEKSEN HERRAN ÄIDINÄIDIN 
ANNAN PRAASNIEKKA

Kuopiontie 260, Mäntyniemi
To 25.7. klo 9:30 liturgia ja ve-
denpyhitys

KESKI-VUOKON KRISTUKSEN 
KIRKASTUMISEN PRAASNIEKKA

Keski-Vuokontie, Juuka
Ti 6.8. klo 9:30 liturgia ja veden-
pyhitys

PAALASMAAN PYHÄN HERMAN 
ALASKALAISEN TSASOUNAN 
PRAASNIEKKA

Arvinniementie 106, Juuka
Pe 9.8. klo 9.30 liturgia ja veden-
pyhitys

VASTIMON JUMALANÄIDIN 
KUOLONUNEEN NUKKUMISEN 
TSASOUNAN PRAASNIEKKA

Vastimontie 30, Nurmes
Ke 14.8. klo 17 akatistos Juma-
lansynnyttäjälle

 

KASTETUT
Ratilainen Johannes Eino 
Ilmari; Sotkuma

IANKAIKKINEN MUISTO
Mihailov,Tenho Mikael; Viinijärvi
Mutanen, Väinö; Polvijärvi
Hartikainen, Kyösti Untamo; 
Outokumpu
Tanskanen, Ludmila Aina 
Veronika; Polvijärvi
Lukkarinen, Toini; Polvijärvi
Jouhki, Eero Taisto; Liperi
Naumanen, Leo; Liperi

Perheuutisia
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TAIPALEEN TAITAJAT 
ESITTÄYTYVÄT VIINIJÄRVEN 
KIRKON PRAASNIEKASSA
Viinijärven kirkon praasniekka on 
tänä kesänä tavallistakin juhla-
vampi. Perinteisten praasniek-
kajumalanpalvelusten (ti 25.6. klo 
17 vigilia ja ke 26.6. klo 9 liturgia, 
vedenpyhitys ja ristisaatto) ja ate-
rian lisäksi Viinijärven vanhassa 
pappilassa on keskiviikkona 26.6. 
juhlaohjelmaa ja Taipaleen taita-
jien näyttely.

Esittelyssä on mm. Taipaleen 
oma feresi-kansanpuku, seu-
rakuntalaisten ja toimintapiiri-
en kädentaitojen näytteitä, sekä 
ystävyysseurakunnan Obinitsan 
setu-kulttuuria. Praasniekoille 
saamme vieraita myös ympä-
röivistä seurakunnista ja metro-
poliitta Arseni toimittaa juhlali-
turgian. Pyydämme ilmoittamaan 
isommat ryhmät viimeistään 17.6. 
tarjoilujen järjestämiseksi, p. 
050 471 8130 (kanslia auki ma ja to klo 9-12) / taipale@ort.fi.

Tervetuloa iloitsemaan Jumalan lahjoista – yhteisöllisyydestä, luo-
vuudesta, paikallisen perinteen syvistä ja ravitsevista juurista, ja en-
nen kaikkea Pyhän kirkkomme hengellisistä aarteista!

Muuta toimintaa

SÄYNELAMMEN LASTENLEIRI KESÄLLÄ 2019

Taipaleen seurakunnan lastenleiri 
7-14 vuotiaille lapsille ja varhais-
nuorille järjestetään Säynelam-
men leirikeskuksessa Polvijärvellä 
ke-la 31.7.-3.8. Leirin teemana on 

”Luovuus – lahja Luojalta”. Leirin 
ohjelmassa mm. luovia toimin-
tapajoja, leikkejä, pelejä, uintia, 
saunomista ja maistuvaa ruokaa. 
Kotiin viemisinä uusia kavereita 

ja unohtumattomia leirielämyk-
siä! Leiri huipentuu koko perheel-
le avoimeen liturgiaan, ateriaan ja 
leiriläisten valmistamaan ohjel-
maan. Leirin hinta 35 €/leiriläinen, 

seuraavilta sisaruksilta 30 €/leiri-
läinen. Ilmoittautuminen 8.7. men-
nessä kansliaan p. 050 4718130 
tai taipale@ort.fi. Ilmoita samalla 
mahdolliset ruoka-ainerajoitukset.

PRAASNIEKAT TAIPALEEN 
SEURAKUNNASSA KESÄLLÄ 2019 
Outokumpu 9.-10.6. Pyhän Hen-
gen päivä

Su 9.6. klo 17 helluntain ehtoo-
palvelus ja polvirukoukset; iltateet

Ma 10.6. klo 9 liturgia, vedenpyhi-
tys ja ristisaatto; praasniekkakahvit

Polvijärvi 23.–24.6. Johannes Kas-
tajan syntymä

Su 23.6. klo 17 vigilia
Ma 24.6. klo 9 liturgia, vedenpyhi-

tys ja ristisaatto; praasniekkakahvit

Viinijärvi 25.–26.6. Tihvinäläisen Ju-
malanäidin ikonin juhla

Ti 25.6. klo 17 vigilia
Ke 26.6. klo 9 liturgia, ristisaatto 

ja vedenpyhitys, praasniekka-ate-
ria ja kahvit Vanhassa pappilassa, 
juhlaohjelmaa ja Taipaleen taitaji-
en näyttely

Sotkuma 19.–20.7. Pyhän profeetta 
Eliaan päivä

Pe 19.7. klo 17 vigilia
La 20.7. klo 9 liturgia, ristisaatto 

ja vedenpyhitys; praasniekkakahvit

Praasniekassa on nähtävillä mm. 
seurakuntalaisten kädentaitojen 
näytteitä. 

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

Tule mukaan 
hauskoihin 
kesän hetkiin!
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Outokummun kirkon alakertaan avattiin 
helmikuussa hieno uusi kirjasto, jonka lähes 600 
nidettä on saatu lahjoituksena outokumpulaisen 
Juliaana Eskelisen jäämistöstä. Kirjaston on tarkoitus 
palvella etälainausmahdollisuuksineen koko 
seurakuntaa.

Harras kirkon ja kirjojen ystävä Juliaa-
na Eskelinen nukkui kuolonuneen 10. 
helmikuuta 2016. Juliaana asui Outo-
kummussa ja hän oli tuttu näky niin 
Outokummun kirkossa kuin Valamon 
luostarissa kirjastotalkoolaisena.

Juliaana menehtyi monien saira-
uksien väsyttämänä ja sai viimeisen 
leposijansa hänelle kaikkein rakkaim-
man paikan, Valamon luostarin, hau-
tausmaalta. Juliaanan omaiset lah-
joittivat Taipaleen seurakunnalle Ju-
liaanan laajan kirjaston, joka koostuu 
pääasiassa ortodoksisesta hengelli-
sestä kirjallisuudesta. Kirjaston vali-
koima on poikkeuksellisen laadukas.

Kirjasto siunattiin käyttöön ja avat-
tiin juhlallisesti liturgian jälkeen 17. 
helmikuuta. Samalla muisteltiin Juli-
aanan rakkautta kirjoihin, käsitöihin, 
rukoukseen ja jumalanpalveluksiin. 
Kirjasto sai nimekseen Juliaanan 
kirjasto lahjoittajan ja tämän suoje-
luspyhän, neitsytmarttyyri Juliaanan 
mukaan.

Lainaa paikan päällä tai etänä
Kirjastosta voi käydä lainaamassa 
kirjoja omatoimisesti, kun Outokum-
mun kirkolla on jumalanpalveluksia 
tai muita tapahtumia. Muina aikoina 
lainausmahdollisuutta voi tiedustel-
la kirkonisännältä Arvo Naumaselta. 
Kirjastossa on vihko, johon merki-
tään lainat ja palautukset.

Kirjaston kirjalistaan voi tutustua 
seurakunnan nettisivulla ja kirjoja 
voi myös tilata netin kautta kirjojen 
tilauslomakkeella. Lisäksi kirjalis-
ta ja kirjatilauslomakkeita jaetaan 
kaikkiin seurakunnan pyhäköihin 
ja seurakunnan kansliaan.

Seurakunnan työntekijät toimit-
tavat kirjat noudettaviksi sovittuun 
paikkaan, tilaajaa lähimpään pyhäk-
köön tai seurakunnan kansliaan. Kir-
joja ei varta vasten kuskailla vaan ne 
kulkevat muun liikkumisen yhteydes-
sä, joten on syytä varautua vaihtele-
viin toimitusaikoihin.

Etäasiointia Juliaanan kirjastossa 
voi harjoittaa seurakunnan kanslias-
sa ja kaikissa pyhäköissä jumalan-
palvelusten yhteydessä. Näissä voit 
tehdä kirjatilauksia, vastaanottaa ai-
emmin tehtyjä tilauksia ja palauttaa 
luettuja kirjoja. Kirjojen ohjeellinen 
laina-aika on kaksi kuukautta, johon 
kirjaston aukioloajat ja kirjojen kier-
to koko seurakunnan alueella toki 
tuo välttämättömän jouston tarpeen.

Tutustukaa kirjaston valikoimaan, 
lainatkaa, ammentakaa sen hengel-
lisistä aarteista!

Kiitämme kirjaston luetteloinnis-
sa ja järjestämisessä ahkeroineita 
talkoolaisia: Tarja Lättiä, Aila-Sisko 
Malmivuorta, Minna Möykkystä ja 
Susanna Nikkasta, sekä kirkonisän-
tää Arvo Naumasta! 
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Kirjasto sai nimekseen Juliaanan kirjasto lahjoittajan ja tämän suojeluspy-
hän, neitsytmarttyyri Juliaanan mukaan.

Kirjasto on Outokummun kirkon yhteydessä.

SEURAKUNTALAISET – NYT NAUTTIMAAN 
HENGELLISEN KIRJALLISUUDEN 
AARTEISTA!

JULIAANAN KIRJASTO
Outokummun ortodoksisen kir-
kon alakerran seurakuntasali, 
Kirkkopolku 3.

Yhteyshenkilö: Arvo Nauma-
nen, p. 050 591 2790, arvo.nau-
manen@pp.inet.fi

Kirjalista ja tilauslomake kai-
kissa Taipaleen srk:n pyhäköissä, 
kansliassa (Viinijärventie 7, avoin-
na ma ja to klo 9-12) ja netissä: 
ort.fi/taipale/kirjastot/juliaanan-
kirjasto-outokummun-kirkolla/

TAIPALEEN KIRKOT  
AVOINNA KESÄLLÄ 2019

Taipaleen ortodoksisen seurakunnan kirkot ovat avoinna tutustumista ja 
hiljentymistä varten 26.6–4.8. ke-su klo 12–16. 

Tiekirkkoverkostoon kuuluvat seuraavat kirkot:
Viinijärven Jumalanäidin Tihvinäläisen ikonin kirkko, Viinijärven-

tie 8, Viinijärvi
Polvijärven 

Pyhän Johannes 
Kastajan kirk-
ko, Haavikontie 
31, Polvijärvi

Outokum-
mun Pyhän 
Hengen kirkko, 
Kirkkopolku 3, 
Outokumpu

Kirkoissa on 
opas. Tule ja tuo 
ystäväsikin!

TOIMINTAPIIRIEN YHTEYSHENKILÖT
TIISTAISEURAT
Liperi, pj. Hannu Mutanen, p. 050 540 7058 
Outokumpu, pj. Pirjo Pöllänen, p. 050 518 3806
Polvijärvi, pj. Ritva Jyrkinen, p.050 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 0573585

TAIPALEEN MIEHET: letkeitä talkoita ja ryhdikästä virkistystä, 
Tuomas Kallonen, p.050 5628444

Tietoa toimintapiirien ohjelmasta ja ilmoitukset kokoontu-
misista löydät seurakunnan nettisivuilta www.ort.fi/taipale/
toimintapiirit, sekä Outokummunseutu- ja Kotiseutu-uutiset 
-paikallislehtien torstain seurakuntailmoituksista. Tervetuloa 
tutustumaan toimintaan!
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Kirkon hallinnonuudis-
tus puhutti metropoliit-
ta Arsenin vierailuilla 
Taipaleen seurakunnas-
sa maaliskuussa.

Metropoliitta Arsenin toimittamat ju
malanpalvelukset Viinijärvellä ja Ou
tokummussa keräsivät paljon seura
kuntalaisia yhteiseen rukoukseen ja 
keskusteluun ajankohtaisista asioista.

Kohtaamisissa metropoliitta Ar
seni esitteli hallinnonuudistuksen 
väliaikatilanteen. Hän piti nykyistä ai
kataulua – uudet seurakunnat aloit
taisivat 2020 alussa – liian tiukkana. 
Piispa ei ole myöskään pakkoliitos
ten kannalla: uudistus pitää viedä 
läpi neuvotellen ja yhteisymmärryk
sessä. Hän ei halua hiippakuntaan 
repiviä riitoja.

Seurakuntalaisten ääni
Valtuutettu ja neuvoston vpj. Heikki 
Piiroinen toisti Taipaleen yksimie
lisen kannan: se ei halua sulautua 
suurseurakuntaan. Taipale on talo
udellisesti omavarainen. Piiroinen 
esitti huolen pakkoliitoksen vaiku
tuksista seurakuntalaisten sitoutu
miseen ja yhteisöllisyyteen.

Muissa puheenvuoroissa suur
seurakunta nähtiin uhkana Taipaleen 
paikalliselle perinteelle, identitee
tille ja hyvin toimivalle seurakunta
elämän käytännölle. Päätöksenteon 
pelättiin etääntyvän suurseurakun
nan keskukseen, jossa taipalelaisilla 
olisi vähemmistönä vain pieni vaiku
tusmahdollisuus.

Metropoliitta Arseni rauhoitte
li seurakuntalaisten pelkoja, tosin 
myöntäen ne osittain perustelluiksi. 
Kaavailtu kappeliseurakuntamalli 
tarkoittaisi Taipaleella varsin laa
jaa toiminnallista itsenäisyyttä: seu
rakuntaelämä olisi yhtä paikallista 
vaikka hallintoa keskitettäisiin.

Muutos on väistämätön, sen  
muoto vielä avoin
Uudistusta ei tehdä vain tämän het
ken tarpeiden mukaan, vaan varau
tuen parinkymmenen vuoden kehitys
odotukseen. Väkimäärä ja sen myötä 
verotulot ItäSuomen seurakunnissa 
laskevat edelleen. Uudistuksella py
ritään turvaamaan seurakuntaelämä 
alueella vuosiksi eteenpäin. Tässä ky
sytään solidaarisuutta.

Piispalta kysyttiin, eikö vastuun
kantoon ole muita keinoja kuin 
suurseurakunnaksi sulautuminen. 
Keskustelijat pitivät parempana jopa 
sitä, että Taipale toimisi vastaanotta
vana seurakuntana jonkin vaikeam
massa asemassa olevan seurakun
taalueen suhteen.

Lukija Harri Ahponen painotti, että 
vaikka uudistus toteutuisikin odotus
temme vastaisesti, tulee meidän ra

ESIPAIMEN KOHTASI, KUUNTELI JA KESKUST ELI

kentaa uudelle perustalle parhaam
me mukaan. Emme saa eristyä ja 
linnoittautua.

Kirkollishallituksen päätös
Metropoliitta Arseni vei kirkollishal
lituksen kokoukseen esityksen, jos
sa PohjoisKarjalaan syntyisi kaksi 
seurakuntaa: Ilomantsi liittyisi kap
peliseurakuntana Joensuuhun ja 
Nurmes kappeliseurakuntana Tai
paleeseen. Uudet seurakunnat, laa
jentuneet Joensuu ja Taipale, aloit
taisivat 2021 alussa.

Kirkollishallitus kuitenkin päätti, 
että näiden liitosten jälkeenkin val
mistelua yhden suurseurakunnan, 
Joensuun, perustamiseksi jatketaan 
ja asiasta päätetään kirkollishalli
tuksessa viimeistään vuonna 2024. 
Kirkollishallitus pyytää nyt seura
kunnilta lausunnot tähän uuteen 
esitykseen ja tekee lopullisen pää
töksensä 8.10.2019.

Taipale on osoittanut olevansa 
valmis kantamaan vastuuta. Liitok
seen tarvitaan Nurmeksen suos
tumus, tarkat laskelmat liitoksen 
vaikutuksista ja luottamuselinten 

päätös. Jotta liitos olisi mielekäs, 
on sen rakentamiselle annettava 
työrauha. On oltava aito mahdol
lisuus, että toimivaksi osoittautuva 
liitos riittää ja myöhemmiltä liitok
silta vältytään.

Taipaleella herättää luottavai
suutta oman piispan maltillisuus 
ja sovun etsiminen. Seurakuntalai
set iloitsivat siitä, että esipaimen tuli 
seurakunnan keskelle aidosti kuun
nellen ja keskustellen. Avoimen 
hengen toivottiin jatkuvan vastakin.

Pastori Tuomas Kallonen

Metropoliitta Arseni ennenpyhitettyjen lahjojen liturgiassa Viinijärven kirkossa.

Kirjailija Vuokko Sajaniemi puhui 
hallinnollisten päätösten vaikutuk-
sesta ihmisten identiteetille.

Valtuutettu Heikki Piiroinen vetosi seura-
kunnan itsenäisyyden puolesta ja pakko-
liitoksia vastaan.

Iltateet ja keskustelu Viinijärven Vanhassa pappilassa.
Outokummun puuhakerho lahjoitti piispalle 
ekologisen menopelin.

T
U

O
M

A
S

 K
A

L
LO

N
E

N


