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Ilomantsi   ✣   Joensuu   ✣   Nurmes   ✣   Taipale

KUOPION JA KARJALAN HIIPPAKUNTA
Itäiset seurakunnat 
20.1.– 9.3.2020

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 (paitsi 6.2.) 

Su 26.1. klo 9 opetusliturgia
La 1.2. klo 17 ehtoopalvelus (Her-
ran Temppeliintuominen)
Su 2.2. klo 9 aamupalvelus ja litur-
gia, (Herran Temppeliintuominen)
Ma 3.2. klo 10 liturgia, profeetta 
Hannan praasniekka (Sonkajan-
rannan kirkko)
Su 9.2 palvelukset (Hoilolan kirkko)
La 15.2. klo 9 liturgia ja yleinen li-
tania (vainajien muistopäivä)
Ke 19.2. klo 17 ehtoopalvelus ja 
kirkkokahvit
Su 23.2. klo 17 ehtoopalvelus, 
suurenpaaston alku ja anteeksi-
pyytäminen 

1. paastoviikko 
Ma 24.2. klo 17 Andreas Kreeta-
laisen katumuskanoni (Hoilolan 
kirkko)
Ti 25.2. klo 17 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni
Ke 26.2. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
To 27.2. klo 17 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni

2. paastoviikko 
Ke 4.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
Pe 6.3. klo 17 akatistos
Su 8.3. pyhä marttyyri ja tunnus-
taja Johannes Sonkajarantalaisen 
juhla (Sonkajarannan kirkko)

3. paastoviikko 
Ke 11.3. klo 17 ennenpyhitetty-
jen lahjain liturgia (Tuupovaaran 
kappeli)

Muuta toimintaa

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

KIRKKOLAULUPIIRI 
Kirkkolaulupiiri kokoontuu seura-
kuntakeskus Eliassa tiistaisin klo 
16.30-17.30. 
Uudet kirkkolaulusta ja kirkossa lu-
kemisesta kiinnostuneet ovat terve-
tulleita mukaan toimintaan! 

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

PONOMARIKERHO 
Ponomarikerho kokoontuu sopi-
muksen mukaan. Kerhossa mm. as-
karrellaan ja tehdään pieniä retkiä. 
Kysy lisää: Teuvo, p. 0500 274 647). 

NUORTEN IKONIMAALAUSPIIRI 
Yli 10-vuotiaitten piiri kokoontuu 
torstaisin seurakuntakeskus Eli-
assa klo 16–18. Opettaja Anu Koi-
vuniemi, p. 040 525 8545. 

SENIORIEN IKONIMAALAUSPIIRI 
Piiri kokoontuu maanantaiaamuisin 
seurakuntakeskus Eliassa klo 9-12. 
Opettaja Anu Koivuniemi, 
p. 040 525 8545.

NAISTENPIIRI 
Piiri kokoontuu sopimuksen mu-
kaan. Kysy lisää: Maire Kärkkäinen 
p. 040 511 5948.

MIESTENPIIRI 
Piiri kokoontuu sopimuksen mu-
kaan. Kysy lisää: Pekka Jeskanen, 
p. 040 729 0437 ja Reijo Palviainen, 
p. 0400 809 449.

ILOMANTSIN TIISTAISEURA 
Tiistaiseura kokoontuu seurakunta-
keskus Eliassa kerran kuukaudes-
sa klo 12-13. 
Tiistaiseuratoimintaa myös Muta-
lahdessa ja Hattuvaarassa, ilmoi-
tetaan Pogostan Sanomissa. 

Ilomantsin kansalaisopisto tarjo-
aa opetusta ikonimaalauksessa, 
opettajana Marjaana Laatikainen, 
p. 040 531 0956. 
Opetukseen ilmoittaudutaan suo-
raan kansalaisopistoon p. 040 104 
3112. 
Lisätietoa: www.ilomantsi.fi 

OPETUSLITURGIA 
Sunnuntaina 26.1. toimitetaan klo 9 
alkaen opetusliturgia, missä toimit-
tamisen ohessa pappi selittää mitä 
liturgiassa tapahtuu.

HIIHTORISTISAATTO
Ekumeeninen hiihtoristisaatto Son-
kajasta Ilomantsiin lauantaina 29.2. 
Tapahtumalla on säävaraus. 
Seuraa ilmoittelua seurakunnan 
nettisivuilla ja Pogostan Sanomissa.  

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 

 

KUOLLEET
Niina Jeskanen,
Niina Heiskanen
Einar Ahponen 
Reijo Ilmari Palviainen 
Matti Hiltunen
Mikko Pesonen
Alpo Lyhykäinen

Perheuutisia

KATUMUKSEN 
SAKRAMENTTI 
Paasto on aikaa, jolloin voi 
osallistua katumuksen sakra-
menttiin. Isä Ioannis päivystää 
kirkossa 25.2., 26.2. ja 27.2. klo 
16-17.  Tule keskustelemaan 
asiasta ja varaa aika! Jos ha-
luat osallistua katumuksen 
sakramenttiin ja yläolevat ajat 
eivät käy sinulle soita, sovitaan 
uusi aika.
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ILOMANTSI

KIRKKOHERRA VIERAILI TURUN 
MARTIN YSTÄVYYSSEURAKUNNASSA
Ilomantsin seurakunnan kirkko-
herra vieraili Turun Martin ystä-
vyysseurakunnassa viime vuonna 
28.-30.10. Vierailun tavoite oli 
tavata seurakunnan työntekijöitä 
ja seurakuntalaisia ja keskustella 
ystävyysseurakunnan yhteisestä 
toiminnasta. Tapaamisessa nousi 
esille, että seurakuntien ystä-
vyystoiminta on ekumeenisena 
toimintamuotona ainutlaatuinen 
- se on kestänyt vuodesta 1977 

tähän päivään asti. Sovimme, 
että Martin ystävien vierailu Iljan 
praasniekoille jatkuu. Sovimme 
myös että alamme valmistella 
seminaaria aiheesta ”Ilomantsin 
ja Turun Martin seurakuntien 
ystävyystoiminta - Idän ja lännen 
kohtaaminen”. Seurakuntien 
edustajat osallistuivat Suomen 
ortodoksisen kanttorikuoron 
konserttiin tiistai-iltana Turun 
tuomiokirkossa.

AVOIN, ELÄVÄ JA TULEVAISUUTEEN LUOTTAVA 
Elämme muutoksen aikoja. On ole-
massa sanonta, että ainoa pysyvä 
asia tässä maailmassa on muutos. 
Nykyisin vaan muutoksen vauh-
ti tuntuu kiihtyneen. Ensimmäi-
nen suuri muutos seurakunnassa 
tapahtui vuoden 2005 alusta kun 
Tuupovaaran ortodoksit verotus-
teknisistä syistä kuntaliitosten 
takia liitettiin Joensuun ortodok-
siseen seurakuntaan. Nyt muu-
tos seurakunnan toiminnassa on 
taas ajankohtainen: joulukuussa 
Ilomantsin ja Joensuun valtuus-
tot kokoontuivat päättämään uu-
den seurakunnan perustamisesta 
vuoden 2021 alusta alkaen. (Tätä 
tekstiä marraskuun lopussa kir-
joittaessa meillä ei ollut vielä tie-
toa valtuustojen lopullisesta pää-
töksestä.)Muutokseen aletaan 
valmistautua jo nyt. 

Ollakseen leimallisesti muut-
totappiokunta on Ilomantsi ja Ilo-
mantsin ortodoksinen seurakunta 
aina ollut hyvin elävä ja uudistu-

miskykyinen. Haasteita - varsinkin 
taloudellisia - on seurakunnalla 
riittänyt. Olemme saaneet seu-
rakunnan työntekijöinä vaikuttua 
kerta toisensa jälkeen siitä, mi-
ten noihin haasteisiin on yhdessä 
luottamushenkilöiden ja muiden 
vastuunkantajien kanssa saatu tar-
tuttua ja vastattua. Vuosien varrella 
on haasteisiin keksitty sellaisia-
kin ratkaisuja, mille emme tunne 
mallia mistään muualta kuin Ilo-
mantsista. Siitä saa ja pitääkin olla 
ylpeä, sillä yhdistymisten jälkeen 
haasteet tuskin ovat vähenemään 
päin - vain tiimi on suurempi.

Työuramme aikana teimme seu-
rakuntalaisten kanssa monissa 
seurakuntailloissa yhdessä strate-
gian eli toimintaohjelman, joka on 
toiminut karttana seurakunnan toi-
mintaa luotsattaessa. Toimintaoh-
jelmassa Ilomantsin ortodoksinen 
seurakunta nimettiin avoimeksi, 
eläväksi ja tulevaisuuteen luotta-
vaksi. Seurakuntalaiset määritte-

livät strategiaa varten myös arvot, 
jotka vaikuttavat toimintamme yti-
messä. Ne ovat rakkaus, lähim-
mäisen palveleminen ja auttami-
nen, avoimuus, läpinäkyvyys ja 
yhteisöllisyys. Seurakuntamme 
tunnistetaan näistä arvoista. Kun 
toiminta ja keskustelukulttuuri 
on avointa, on työntekijän helppo 
hengittää, helppo nousta aamulla 
sängystä ja tulla töihin. 

Seurakuntamme määritteli stra-
tegiassa tehtäväkseen palvella ih-
misiä seurakunnassa ja seurakun-
nan toimintaympäristössä. Tämä 
toimintaympäristö tulee nyt Ilo-
mantsin papilta ja kanttorilta laa-
jenemaan. Seurakunta voi palvella 
ja sen tulee palvella ympäröivää 
maailmaa monin eri tavoin, yhteis-
työssä ihmisten kanssa.

Eniten lähitulevaisuudessa muut-
tuu visiomme eli se, että seurakun-
tamme on ”taloudellisesti ja toimin-
nallisesti itsenäinen, seurakunta-
laisten hengellisen hyvinvoinnin ko-

ti”. Hengellisen hyvinvoinnin koti on 
kaunis ilmaus siitä, että kirkko ei 
ole ilomantsilaisten mielessä ku-
tistunut vain ”palvelujen tarjoajak-
si”. Tämä koti ei kuitenkaan ole tu-
levaisuudessa enää taloudellisesti 
itsenäinen – onhan yksi muutoksen 
syy juuri seurakuntien heikkenevä 
talous. Visiomme uudesta seura-
kunnasta on se, että tämän hengel-
lisen hyvinvoinnin kodin asukkaat 
tulevat tulevaisuudessa entistä suu-
remmalla huolella ja rakkaudella 
rakentamaan yhteistä kotiaan. Ra-
haa kyllä tarvitaan, mutta kirkkoa 
ei loppujen lopuksi pidä pystyssä 
raha vaan sen jäsenten keskinäi-
nen rakkaus ja luottamus Jumalan 
rakkauteen ja varjelukseen.

Ioannis Lampropoulos ja 
Riikka Patrikainen

Ilomantsin ortodoksisen 
seurakunnan työntekijät
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Yhteiseen tapaamiseen osallistuivat kirkkoherra Ioannis Lampropou-
loksen kanssa vt. kirkkoherra Ilona Hägglund ja martinseurakuntalaiset 
Hanna Lehto, Anni ja Sakari Itähaarla.

Seurakunta palkitsi ansioituneita seurakuntalaisia vapaaehtoisten kiitos-
kahveilla.

Sinapinsiemenkerho kokoontuu parillisten viikkojen sunnuntaisin seura-
kuntakeskus Eliassa alkaen klo 9, josta myöhemmin siirrytään yhdessä 
liturgiaan.
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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 Joonas Ratilainenen p. 0400 269 996
Pastori Aleksander Roszczenko p. 041 453 7271
Kanttori Olga Grinevich p. 040 865 1692
Kanttori Wilhelmiina Virolainen p. 040 145 0428
Kanttori Valeria Ratilainen p. 050 439 1883
Kanttori Aleksi Suikkanen p. 050 324 9797
Diakoniatyöntekijä Eeva Timonen p. 050 539 4932

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

Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä p. 040 
358 3625

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

Jumalanpalvelukset 

KESKUSTA
JOENSUU
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Kirkkokatu 32

Vigilia lauantaisin klo 17
Liturgia sunnuntaisin klo 10

Ke 22.1. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 29.1. klo 17 ehtoopalvelus
La 1.2. klo 9 slaavinkielinen li-
turgia
Ke 5.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 12.2. klo 17 ehtoopalvelus
La 15.2. klo 17 monikielinen vigilia
Su 16.2. klo 10 monikielinen li-
turgia
Ke 19.2. klo 17 ehtoopalvelus
La 22.2. klo 8.45 opetusliturgia

Su 23.2. klo 17 sovintosunnuntain 
ehtoopalvelus
Ma 24.2. klo 17 katumuskanoni
Ti 25.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 26.2. klo 17 katumuskanoni
To 27.2. klo 17 katumuskanoni
Pe 28.2. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
Ke 4.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
Pe 6.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
La 7.3. klo 9 slaavinkielinen litur-
gia; klo 17 rukouspalvelus Johan-
nes Sonkajanrantalaiselle
Su 8.3. EI LITURGIAA (kuljetus 
Sonkajanrannan pyhän Hannan 
kirkkoon juhlaliturgiaan)
Ke 11.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia

Pe 13.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
La 14.3. klo 17 monikielinen vigilia
Su 15.3. klo 17 monikielinen li-
turgia, Ristinkumartamisen sun-
nuntai

PYHÄN RISTIN TSASOUNA
JOENSUUN ORTODOKSINEN 
HAUTAUSMAA

Nurmeksentie 1

Pe 14.2. klo 17 panihida
La 15.2. klo 9 liturgia ja litania, 
sielujen lauantai
Ti 25.2. klo 17 katumuskanoni 
(kirkkoslaaviksi)

POHJOINEN ALUE
PIELISEN-KARJALAN SUUNTA

LIEKSA
PROFEETTA ELIAN KIRKKO

Iljankatu 14

Ti 21.1. klo 9 liturgia
La 25.1. klo 17 vigilia
Su 26.1. klo 10 liturgia
Ti 28.1. klo 9 liturgia
Ti 4.2. klo 9 liturgia
Su 9.2. klo 10 liturgia
Ti 11.2. klo 9 liturgia
Ti 18.2. klo 9 liturgia
La 22.2. klo 17 vigilia
Su 23.2. klo 10 liturgia ja sovinto-
sunnuntain ehtoopalvelus, sovin-
tosunnuntai

KURKKAA NETTISIVUILLEMME!
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan toiminnas-

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

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN 
VALTUUSTOON ON VALITTU VUOSIKSI 2020 – 
2023 SEURAAVAT HENKILÖT 
Veli Jeskanen
Oiva Puruskainen
Juha Riikonen
Lea Karhapää
Yngve Lostedt

Tarja Pesonen-Sivonen
Eeva Ikonen
Iiris Kyykallio
Hanna Pesonen

 
Vaaleissa äänesti 99 seurakuntalaista, äänestysprosentti 
11,97%. Kiitos kaikille ehdokkaille ja äänestäjille!

YSTÄVYYSSEURAKUNTAMATKA 
KAAKKOIS-VIROON MIIKSEEN 
 Ystävyysseurakuntamatka Kaakkois-Viroon Miikseen 4.-8.7. Matkan kuva-
us: Osallistuminen Miiksen Johannes Kastajan kirkon praasniekkaan ja 
tutustuminen paikalliseen kulttuuriin. Matkan hinta 495€ sisältää hotelli-
majoituksen 2hh ja puolihoidon (aamupala ja yksi lämmin ateria päivässä), 
opastukset kohteessa, bussikuljetuksen Ilomantsista. Matka toteutuu, kun 
lähtijöitä on vähintään 25. Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkakarjala Oy. 
Ilmoittautumiset: myynti.matkakarjala@kolumbus.fi, 15. tammikuuta 2020 
mennessä. Tiedustelut: Hannu Lappalainen, p. 040 584 1995.

KOHTAAMISIA-ILLAT KESKIVIIKKOISIN
Elian kirkossa klo 17 alkavan ehtoopalveluksen jälkeen teen 
kera. Talvella jatketaan teemalla anteeksianto, ihmissuhteet 
ja katumuksen sakramentti.
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JOENSUU

Ke 26.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 4.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
La 21.3. klo 17 vigilia
Su 22.3. klo 10 liturgia

VIEKIJÄRVI
PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA

Kannelkoskentie 3

Ma 24.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 11.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia

ENO
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA

Tornitie 8

Su 2.2. klo 10 liturgia, Herran 
temppeliintuominen
Ti 25.2. klo 17 katumuskanoni
Su 1.3. klo 10 liturgia

KONTIOLAHTI
KRISTUKSEN 
TAIVAASEENASTUMISEN KIRKKO

Keskuskatu 53

Su 16.2. klo 10 liturgia
Su 15.3. klo 10 liturgia, Ristinku-
martamisen sunnuntai

ITÄINEN ALUE
VAARA-KARJALAN SUUNTA

HOILOLA
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Tsiikontie 6a

Su 9.2. klo 10 liturgia
Ma 24.2. klo 17 katumuskanoni

NUORISOTOIMISTO TIEDOTTAA
TALVILEIRILLE!
Lasten talvileiri pidetään Sikren-
vaaran leirikeskuksessa 
2.-5.3.

Leirin hinta on 30 € / lapsi, 

sisarusalennus 5 €. Hinta sis. 
kyydit Joensuusta Sikrenvaaraan 
ja takaisin, ruuat, majoituksen, 
paljon mukavaa tekemistä yms. 
kaikkea kivaa. 

Ilmoittautumiset nuorisotoi-
mistoon Pasi Onatsulle joko pu-
helimitse (arkisin klo 8-16),p.  
050 558 2528 tai sähköpostilla 
pasi.onatsu@ort.fi viimeistään 
19.2.

KERHOT
Kerhokausi on käynnistynyt, katso 
kerhojen aikataulut nettisivuilta 
www.joensuunortodoksit.fi/ker-
hot©
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Ke 4.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
Su 22.3. klo 10 liturgia

SONKAJANRANTA
PROFEETTA HANNAN KIRKKO

Kirkkotuvantie 3

Su 2.2. klo 17 vigilia
Ma 3.2. klo 9 pieni vedenpyhitys ja 
liturgia, profeetta Hannan päivä, 
temppelijuhla
La 7.3. klo 17 vigilia
Su 8.3. klo 10 liturgia ja akatistos, 
pyhän Johannes Sonkajanrantalai-
sen muistopäivä
Pe 20.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
To 26.3. klo 17 suuren katumuska-
nonin torstai, suuri katumuskano-
ni kokonaisuudessaan
Su 29.3. klo 10 liturgia

TUUPOVAARA
KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN 
IKONIN KAPPELI

Koulutie 4

Su 26.1. klo 10 liturgia
Ke 26.2. klo 17 katumuskanoni
La 29.2. klo 17 ehtoopalvelus
Su 1.3. klo 9 aamupalvelus, litur-
gia ja pieni vedenpyhitys, ortodok-
sisuuden sunnuntai, temppelijuhla
Ke 11.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia

ETELÄINEN ALUE
KESKI-KARJALAN SUUNTA

KITEE
PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN 
NEKTARIOS EGINALAISEN KIRKKO

Valamontie 4

Su 2.2. klo 10 liturgia, Herran 

Muuta toimintaa

KIRJALLISUUSPIIRIN KO-
KOONTUMISAJAT
Joensuun ortodoksisen seurakun-
nan kirjallisuuspiiri kokoontuu seu-
rakunnan kokoushuoneessa. Vetäjä-
nä Sari Vatanen. Keväällä luemme 
seuraavat kirjat:

27.1.klo 18, Riitta Jalonen: Kirk-
kaus
17.2. klo 18, Fredrik Backman: 
Mummo sanoo hei ja anteeksi
23.3. klo 18, Eira Mollberg: Villa-
housuhäpeä
27.4. klo 18, Johanna Venho: En-
simmäinen nainen

Seurakunnan kirjallisuuspiiri kokoontuu uunituoreiden kirjojen äärellä. 
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Lastenjuhlien ohjelmassa oli ruuan ja kakkukahvien lisäksi ongintaa ja 
kasvomaalausta. Väkeä oli mukavasti ja päivä oli hauska. Kiitos kaikille 
mukana olleille!
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temppeliintuominen
To 20.2. klo 17 ehtoopalvelus
Su 23.2. klo 10 liturgia ja sovinto-
sunnuntain ehtoopalvelus, sovin-
tosunnuntai
To 27.2. klo 18 katumuskanoni
Su 1.3. klo 10 liturgia
Ke 18.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia

HONKAVAARA
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
TSASOUNA

Rekivaarantie 24

Su 16.2. klo 10 liturgia
Ke 26.2. klo 17 katumuskanoni
Su 15.3. klo 10 liturgia
Pe 27.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia

ILOA LASTENJUHLISSA

PKO:N RUOKA-APUKASSIT

PKO:n ruoka-apukassien ja-
ko   14.2., 13.3., 17.4. sekä 15.5. 
Järjestysnumeroiden jakami-
nen aloitetaan klo 8:30 seura-
kuntasalilla. Kassien jako klo 
9 seurakuntakeskuksen Sai-
raalakadun puoleinen pääty.

KEHITYSVAMMAISTEN 
KERHO

Kehitysvammaisten kerho 
kokoontuu seuraavasti: 15.2., 
14.3., 18.4. sekä 30.5. Kerho-
laisille lähetetään tarkemmat 
tiedot henkilökohtaisesti kir-
jeitse. 
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YHTEISÖINÄ OLEMME TOISTEMME TUKIJOITA
Syksyllä Pohjois-Karjalan lehdis-
tössä julkaistiin artikkeleita kirkko-
kunnan teettämästä kiinteistökar-
toituksesta. Uutisointi ei ollut kaikin 
puolin onnistunutta, koska liikkeellä 
oli tietoa, joka perustui vielä kesken-
eräiseen raporttiin. 

Kirjoituksia aiheesta julkaistiin ai-
nakin Karjalaisessa, Lieksan Lehdes-
sä, Pogostan Sanomissa ja Pielisjo-
kiseudussa. Kiinteistökartoitus liittyy 
tietenkin meneillään olevaan kirkon 
rakennemuutokseen. Jokainen on 
saanut seurata keskustelua talou-
den heikentymisestä maakuntamme 
kunnissa. On ymmärrettävää, että 
sama taloudellinen heikkeneminen 
koskettaa kaikkia yhteisöjä joiden tu-
lot perustuvat pääosin verotuloihin. 
Niinpä taloudellinen heikkeneminen, 
joka pakottaa rakenteelliseen muu-
tokseen, koskettaa myös maakun-
tamme ortodoksisia seurakuntia.

Joensuun ortodoksisen seurakun-
nan kohdalla tilanne on maantieteel-
lisestä laajuudesta johtuen se, että 
vaikka Joensuun kaupungin väestö 
kasvaa 500:lla asukkaalla vuodes-
sa, se ei näy seurakuntamme jäse-
nistössä eikä siten taloudessakaan. 
Joensuun kaupungissa väkimäärä 
kasvaa muuttoliikkeen myötä, mut-
ta muuttoliike kaupunkiin palvelujen 
ääreen toteutuu laajan seurakunta-
alueemme sisällä. Lisäksi muualta 
Suomesta muuttavat opiskelijat tule-
vat alueilta, joissa ortodoksien osuus 
väestöstä on huomattavan pieni.

Tämä on lähtökohta, joka pakot-
taa miettimään tulevaa toimintaa 
ja hakemaan tukea naapuriseura-
kunnista. Niinpä, kun Joensuun ja 
Ilomantsin ortodoksiset seurakun-

Joensuun ja Ilomantsin seurakuntien neuvostot kokoontuivat yhdessä käsittelemään seurakuntien liitosta 
Ilomantsissa 19.11.2019. Esitykset seurakuntien valtuustoille valmisteltiin hyvässä hengessä ja yksimielisesti.

nat liittyvät toisiinsa ja muodosta-
vat uuden Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan, kyse on molempien 
seurakuntien tarpeesta. Joskus ai-
kaisemmin on ajateltu, että emme voi 
isona seurakuntana jättää pienempiä 
oman onnensa nojaan. Todellisuu-
dessa me isossakin seurakunnassa 
tarvitsemme pienemmän seurakun-
nan tukea toimintaamme. Tarve on 
molemminpuolinen ja siksi olemme 
yhteisöinä toistemme tukijoita.

Molempien seurakuntien valtuus-

tot ovat näyttäneet vihreää valoa 
muutokselle ja molemmissa seu-
rakunnissa on ilmaistu tahto siihen, 
että Pohjois-Karjalan neljän orto-
doksisen seurakunnan olisi tullut 
liittyä yhdeksi isoksi taloudelliseksi 
kokonaisuudeksi. Suurseurakun-
nassa olisi toiminut useampi elävä 
paikallinen yhteisö. Nyt muutos jää 
vajaaksi, mikä varjostaa yhdistymi-
sistä saatavaa hyötyä. Mitä useampi 
seurakunta, sitä enemmän aikaa 
käytetään hallintoon; onhan hal-
lintoelimiä moninkertainen määrä. 
Näin jäämme etäämmälle hiippa-
kuntakeskeisestä hallinnosta, joka 
on todellisuudessa se ortodoksinen 
hallintomalli, johon seurakunnilla ei 
ole ollut tahtoa siirtyä.

KUINKA RAKENNEMUUTOS 
SIIS ETENEE?
Tätä kirjoittaessa Joensuun ja Ilo-
mantsin ortodoksiset seurakunnat 
ovat neuvotelleet neuvottelukun-
nissaan liittymissopimuksen, jon-
ka neuvostot käsittelevät marras-
kuussa ja valtuustot joulukuussa. 
Liittymissopimuksessa todetaan, 
että seurakunnat muodostavat uu-
den seurakunnan, jonka nimi on Jo-
ensuun ortodoksinen seurakunta. 
Seurakunnassa toimii Ilomantsin 
ortodoksinen kappeliseurakunta, 
joka vastaa laajuudeltaan nykyistä 
Ilomantsin ortodoksista seurakun-
taa. Tämä sopimus astuu voimaan 
1.1.2021. Kappeliseurakunnan ase-
man turvaavat sopimus ja ohjesään-
tö. Hallinnolliseksi elimeksi kap-
peliyhteisölle jää kappelineuvosto, 
joten Ilomantsin alueella vähenee 
hallinnosta valtuusto ja useita toi-
mikuntia, mikä vapauttaa resurs-

seja toimintaan.
Muutoksen tuomia toiminnallisia 

ja työnjohdollisia yksityiskohtia ei 
ole vielä suunniteltu niin syvällisesti, 
että niistä voisi uutisoida. Toimin-
nallisen muutoksen vanavedessä 
seurakunnat harventavat kiinteis-
töverkostoaan, mistä uutisoidaan 
keskustelujen ja päätösten myötä 
toiminnallisten linjausten kanssa. 
Tämä tapahtuu pitkällä aikavälillä, ei 
hätiköiden tai kiireellä. Peruslinjaus 
muutoksessa on se, että paikallisten 
yhteisöjen elävyyttä tuetaan siten, 
että niiden toimintaa voi kehittää. 
Siten toimintaa ja kiinteistöjä pure-
taan sieltä, missä yhteisöä ei enää 
ole, jotta resursseja vapautuisi sin-
ne, missä yhteisöjä on.

Suomessa seurakunniksi kutsu-
taan laajoja hallinnollisia kokonai-
suuksia, joissa on useita kirkkoja. 
Todellisuudessa jokainen temppeli, 
jonka ympärillä on elävä, rukoileva 
ja toimiva yhteisö, muodostaa seu-
rakunnan. Sitäkin kannattaa pohtia, 
voisivatko paikalliset yhteisöt toimit-
taa itse maallikkopalveluksia oman 
alueensa pyhäköissä ja tukea yhtei-
söään vapaaehtoisvoimin? Mieles-
täni voisivat. Mm. Sonkajanrannan 
pyhän profeetta Hannan kirkossa 
tällainen vapaaehtoistoiminta on jo 
alkanut. Ilomantsissa näin on myös 
toimittu jo pitkän aikaa. Iso voi ot-
taa mallia pienemmästään, siinäkin 
toinen toistemme tukeminen näkyy.

Siunausta vuodelle 2020 rukoil-
len,

Kirkkoherra Tuomas Järvelin
Seurakunnan kaikki 5-vuotiaat kutsuttiin yhteiseen liturgiaan ja 
juhlaan sunnuntaina 24.11. 
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UUDET SEURAKUNNANVALTUUTETUT ESITTÄYTYVÄT
Joensuun ortodoksisen seurakunnan 
uusille valtuutetuille esitettiin seuraavat 
kolme kysymystä, joihin he vastasivat pian 
valituiksi tulonsa jälkeen.

1. Lyhyt esittely itsestäsi.
2. Mitä vaalialuetta edustat ja mikä on kotipaikkasi?
3. Mikä on sinulle valtuutettuna tärkeää seurakuntaelämässä?

KIRSI JASKANEN
1.46-vuotias tilitoimistoyrittäjänä 
työskentelevä tradenomi, jonka sy-
däntä lähellä ovat perhe, kirkko, mu-
siikki ja luonto.
2. Lieksan vaalialue, Lieksa.
3.Kaikkien ikäryhmien aktiivinen 
osallistuminen jumalanpalveluk-
siin, avoin ja monipuolinen tiedot-
taminen, sekä erilaisten seurakun-
taelämää tukevien toimintaryhmien 
jatkuvuus ja aktiivisuus. 

OLAVI REITTU
1. Olen kuusikymppinen, sukujuu-
riltani Suojärven musikka. Perhee-
seeni kuuluvat Irma-vaimo ja kolme 
jo aikuista tytärtä. Ammatiltani olen 
metsäasiantuntija. Aikaisemmin 
olen toiminut Lieksan seurakunnan 
valtuustossa ja neuvostossa. Lisäk-
si olen ollut mukana seurakuntaa 
lähellä olevan Kirjavaisen säätiön 
toiminnassa. Olen myös Joensuun 
seurakunnan Lieksan aluetoimi-
kunnan jäsen. Rakkaimmat harras-
tukseni ovat kalastus ja lukeminen. 
2. Edustan vaalialuetta kaksi, Liek-
sa. Kotipaikkani on Lieksa. 
3. Seurakuntaelämässä minulle on 
tärkeätä yhteenkuuluvuuden tunne.

EIJA RÄSÄNEN
1. Olen pääsääntöisesti kaupalli-
silla aloilla työskennellyt, rajujakin 
muutosprosesseja työstänyt entinen 
yrittäjä, viestinnän ammattilainen ja 
24/7 omaishoitaja. Tällä hetkellä olen 
69-vuotias yksineläjä, omatarvevil-
jelijä, kuorolaulaja sekä Kallen äiti, 
Kaisan kummitäti-anoppi ja Martan, 
Saiman ja Unton mummo. Päivätyö-
ni päätöspesti oli PSHV ry:n ma. toi-
minnanjohtajuus 2011-13. Koulutuk-
seltani olen Hankenin kasvatti, MTi, 
MJD, Dip.IAA ja gradua vajaa YTM.
2.Edustan Joensuu-Kontiolahti vaa-
lialuetta. Asun Afrodite-kissani kans-
sa 2018 ALS:iin menehtyneen mieheni 
Martin ”piskuisessa” lapsuuskodissa, 
Kontiolahden Kunnasniemellä. 
3. Seurakuntaelämä on minul-
le apua, turvaa ja palvelutehtäviä; 
koti, jossa on isot ikkunat, kutsuva 
ovi ja paljon mahdollisuuksia oppia, 
kehittyä ja jalostua vapaaehtoisesti. 
Ydinhaasteiksi näen viisaat ja kau-
askantoiset päätökset sekä talous-, 

palvelu- ja henkilöresurssien riittä-
misen, kohdistamisen ja yhteenso-
vittamisen niin, että palvelut tulevat 
sekä turvatuiksi että niissä toimivien 
ihmisten kyvyt, taidot ja valmiudet 
hoksatuiksi ja hyödynnetyiksi - oli-
pa kyse seurakunnan työntekijöis-
tä, toimintapiireissä touhuajista tai 
vapaaehtoistyön monimuotoisuutta 
rakastavista laulajista, leikittäjistä, 
liikuttajista, keksijöistä, koostajista, 
kyydittäjistä, virittäjistä, vauhdittajis-
ta, viihdyttäjistä…

ANNAKAISA ONATSU
1. Olen äiti, pitkän linjan järjestö-
aktiivi ja partiolainen. Työskente-
len järjestösihteerinä Ortodoksis-
ten nuorten liitto ONL ry:ssä, joten 
erityisesti kirkon nuorisotyö on lä-
hellä sydäntäni.
2. Edustan vaalialuetta yksi. Koti-
paikkani on Joensuu.
3. Seurakuntaelämässä on tärkeää 
että on elämää! Kokeillaan rohkeas-
ti erilaisia toimintamuotoja, joista 
monenlaiset ihmiset voivat löytää 
itselleen mielekästä tekemistä seu-
rakunnan yhteydessä. Sitä kautta 
moni löytää helpommin tiensä myös 
jumalanpalveluksiin.

MATTI TOLVANEN
1. OTT, rikos- ja prosessioikeuden 
professori. Kirkolliskokousedusta-
ja ja kirkollishallituksen lakimies-
jäsen. Valtuustossa vuodesta 2007, 
puheenjohtajana 10 vuotta.
2. Vaalialue on Joensuu, joka on 
myös kotipaikka. Syntyisin Tuupo-
vaarasta.
3. Tärkeintä on, että seurakuntalai-
set osallistuvat aktiivisesti seura-
kunnan toimintaan ja niin, että jo-
kainen kokee itsensä tervetulleeksi 
seurakunnan tapahtumiin.

SERGEY USACHEV 
1. Olen 39-vuotias ja olen valmistu-
nut vuonna 2006 Moskovan ortodok-
sisesta seminaarista ja työskennel-
lyt kanttorina Narvan ortodoksisessa 
katedraalissa vuoteen 2010 saakka.
Vuonna 2010 muutin asumaan Suo-
meen, Joensuuhun.  
Nykyään opiskelen klassista laulua 
Joensuun konservatoriolla. Opiskelen 

myös parturi-kampaajaksi Riveria-
ammattikoulussa.  Perheeseeni kuu-
luu vaimo, kolme poikaa ja kissa. 
2. Vaalialue 1, Joensuu-Kontiolahti. 
Kotipaikkani on Eno. 
3. Tärkeää on pyhäköiden 
säilyttäminen maaseudulla, ih-
misten houkutteleminen ortodok-
siseen kirkkoon ja kristilliseen us-
koon, sekä nuorisotyö. 

RAUNO LASANEN
1. Olen 35-vuotias. Perheeseemme 
kuuluvat vaimo ja kaksi alle koulu-
ikäistä lasta. Olemme paluumuutta-
jia. Muutimme Tampereelta takaisin 
Joensuuhun kesällä 2017. 
2. Edustan Joensuun vaalialuetta. 
Lapsuuteni olen viettänyt Kiihtelys-
vaarassa ja nykyisin asumme Joen-
suussa Vehkalahdella. 
3. Yhtenäinen ja elinvoimainen seu-
rakunta. Tärkeää on tradition säilyt-
täminen ja eteenpäin siirtäminen. 
Meiltä kysytään rohkeutta, luovuutta 
ja uskallusta tehdä kirkon perinne 
eläväksi omassa ajassamme. 

NADJA KEROVA
1. Olen 36-vuotias neljän tytön äiti 
ja kotoisin Sortavalasta. Ammatilta-
ni olen lääkäri ja teen tällä hetkellä 
osa-aikaista työtä Liperin terveys-
keskuksessa.  Vapaa-aikani kuluu 
perheen ja harrastusten parissa. 
Olen kiinnostunut monista asiois-
ta ja tällä hetkellä yritän keskittää 
voimavarojani esimerkiksi kirkko-
floristiikkaan ja lasten teatteritoi-
mintaan. 
2. Vaalialue 1, Joensuu.
3. Seurakuntaelämässä tärkeää on 
hyvä yhteishenki, yhdessä tekemi-
nen ja oleminen sekä muiden aut-
taminen ja hoitaminen. Kirkollisen 
elämän lisäksi pidän tärkeänä mm. 
ikäihmisille järjestettävää virike-
toimintaa. Mukavat seurakunnan 
juhlat ovat mielestäni myös tärkeä 
osa toimintaa.

MERJA KUUKKANEN
1.Olen kolmen aikuisen pojan äiti ja 
yksinkertainen mummo. Kunnallista 
työuraa on takana jo 30 vuotta, pääosin 
Joensuun kaupungin metsien parissa. 
Harrastukseni ovat liikuntaan ja 
luontoon liittyviä.
2. Vaalialue 1 (Joensuu – Kontio-
lahti), kotipaikka Joensuu (Kovero). 
3. Kirkon toiminta vastaa tasapuoli-
sesti ihmisten tarpeisiin koko seu-
rakunnan alueella.

SARI VATANEN
1. Olen teologian maisteri ja orto-
doksisen uskonnon aineenopettaja. 
Työskentelen Ilomantsin kunnassa 
tuntiopettajana.
2. Asuinpaikkani on Joensuu ja 
edustan Joensuu-Kontiolahti vaa-

lipiiriä.
3. Uskon avoimeen päätöksente-
koon vaikeissakin asioissa. Toivon 
olevani seurakuntalaisten luotta-
muksen arvoinen.

PEKKA METSO
1. Olen 48-vuotias neljän lapsen isä 
ja teologi. Jatkan valtuustossa uu-
delleen valittuna. 
2. Tulin valituksi Joensuun vaali-
alueelta. Asun Joensuussa kanta-
kaupungissa.
3. Yhteiset jumalanpalvelukset ovat 
minulle tärkein seurakuntaelämään 
osallistumisen muoto.

IIRIS HÄMÄLÄINEN
1. Olen 60-vuotias, keväällä 2019 
työelämästä vapaalle jäänyt kirjan-
pitäjä/yrittäjä.
2. Edustan Kitee-Rääkkylä-Tohma-
järvi vaalialuetta, asun Kiteen Pu-
hoksessa.
3. Minulle tärkeää on, että seura-
kunta on aktiivinen ja läsnä oleva 
koko toimialueella ja tukemassa 
seurakuntalaisia riippumatta hei-
dän asuinpaikkakunnastaan.

AIRI PANKKA 
1. Eläkkeellä oleva toisen kauden 
valtuutettu. Kirkollisia harrastuk-
siani ovat tiistaiseura, Hoilolan kirk-
ko, itärajan ristisaatot, talkoilu mil-
loin missäkin ja ikonimaalaus.
2. Vaalialue 1 Joensuu, vakituinen 
asuinpaikka Joensuu.
3. Muutoksista ja säästöistä huo-
limatta tulee huolehtia siitä, että 
reuna-alueilla asuvan vähenevän ja 
ikääntyvän jäsenistön palvelut kirkon 
taholta turvataan niin, että kaikki voi-
vat tuntea olevansa yhdenvertaisia 
seurakuntayhteisön jäseniä.

ANTTI POTKONEN 
1. Olen 28-vuotias nuorisotyöntekijä 
ja työskentelen Kontiolahden kun-
nassa. Muutin Joensuuhun alun-
perin tehdäkseni sijaisuuden Orto-
doksisten Nuorten Liitossa. Vuosien 
myötä Pohjois-Karjalasta tuli henki-
nen kotini ja löysinhän täältä myös 
rakkaan vaimoni.
2. Edustan vaalialuetta 1 ja kotipaik-
kani on Joensuu.
3. Tärkeintä minulle valtuutettuna 
seurakuntaelämässä on, että nuo-
ret ja nuoret aikuiset huomioitaisiin 
päätöksenteossa, varsinkin nuoret 
perheettömät aikuiset. Koko kirkon 
ongelmana on mielestäni tällä het-
kellä, että meillä on hirveän suuri 
ikäluokka nuoria ihmisiä, jotka eivät 
käy kirkossa eivätkä käytä kirkon 
palveluita. Tämä luo tulevaisuuden 
kannalta ongelman kirkon toimin-
nan jatkuvuudelle.
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SIRKKA VEPSÄ
1. Vuodesta 1990 joensuulainen. 
2. Vaalialue 1 Joensuu.
3.Suuresti kiitollisena ja nöyränä 
saamastani isosta luottamuksesta 
käyttää seurakunnan ylintä päätös-
valtaa haluan edelleenkin pitää se-
kä silmät auki että kuunnella her-
källä korvalla pienimmästä alkaen 
- oman hengellisen polkunsa etsi-
jää, selviytyjää, vastaantulijaa, lä-
himmäistä. Yhdessä muiden luot-
tamushenkilöiden ja seurakunnan 
työntekijöiden kanssa näin vaalia 
ortodoksian hengellisen aarteiston 
näkyväksi tuloa niin kirkkaana kun 
mahdollista.

HARRI LINNA
1. Olen neljännen vuoden ortodok-
sisen teologian opiskelija.
2. Vaalialueeni on yksi ja kotipaik-
kani on Joensuu. Alunperin olen ko-
toisin Keuruulta Keski-Suomesta.
3. Jumalanpalvelusten toimittami-
nen ja niiden voimasta eläminen on 
mielestäni seurakunnan olennaisin 
piirre mutta ei ainoa tehtävä. Pyrin 
puhumaan seurakunnan nuorten, 
opiskelijoiden ja nuorten aikuisten 
näkökulmasta. 

OLGA RAASSINA
1. Olen kahden aikuisen lapsen äiti 
ja kolmen lapsen mummi. Työkse-

ni toimin koulunkäynninohjaajana 
koulussa. 
2. Vaalialueeni on 1, Joensuu ja ko-
tipaikkani on Keskijärvi.
3. Minulle on tärkeää, että otamme 
lähimmäisemme ja heidän elämäti-
lanteensa huomioon siten, että heil-
lä on aina paikka seurakunnassa, 
missä voi tuntea kuuluvansa jouk-
koon ja missä voi iloita yhdessä-
olosta, lähimmäisen rakkaudesta 
ja osallistua niihin toimintoihin, mit-
kä parhaiten sopivat omaan, sen 
hetkiseen elämään.  

JOUNI RATILAINEN
1. Jouni Ratilainen, sotilaseläke-
läinen, kaksi kautta valtuustossa, 
”kirkkolaulaja”.
2. Vaalialue 1, Joensuusta.
3. Kirkon on oltava vahva ja tasa-
puolinen” kivijalka” seurakunnan 
eri toimialueille ja toimintaryhmille!

MATTI JESKANEN 
1.-2. Ilomantsilaissyntyinen, asun 
Joensuun Karsikossa – vaalialue 
1, tutkija, eläkkeellä. Pitkän linjan 
toimija: 1970- ja 1980-luvulla val-
tuustossa ja neuvostossa, kirkol-
liskokouksessa ja -hallituksessa. 
”Uusi tuleminen” valtuustoon 2016.
3. Miten hoidettaisiin paremmin 
seurakunnan toiminnan katvealu-
eet ja kipupisteet? Diakonia, nuoret 
ja yksinäiset vanhukset.

TM Joonas Ratilainen on vihitty diakoniksi vuonna 2016 ja papiksi 
vuonna 2017. Vuodesta 2017 lähtien Ratilainen on toiminut pa-
pillisissa tehtävissä erinäisissä seurakunnissa, mm. Joensuun, 
Ilomantsin ja Lappeenrannan seurakunnissa. Ratilainen toimii 
Ortodoksisten pappien liiton sihteerinä ja vuodesta 2018 alkaen 
hän on toiminut Karjalan prikaatin osa-aikaisena sotilaspappina.

Pastori Joonas Ratilainen toimii vuoden 2020 ajan pastori Marko 
Mäkisen sijaisena.
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PASTORI MARKO MÄKISEN 
TOIMIVAPAANSIJAISEKSI PASTORI 
JOONAS RATILAINEN
Lokakuun loppupuolella sain var-
mistuksen piispalta, että aloitan 
isä Markon toimivapaansijaisena.

Mahtava juttu! Olen tosi kiitol-
linen siitä, että pääsen vuodeksi 
Joensuun seurakuntaan töihin 
jaihmettelemään vuotta 2020 
yhdessä Vaara-Karjalan väen 
kanssa. Olenhan siellä keikkaillut 
ja seikkaillut satunnaisesti, mutta 
nyt ensimmäistä kertaa vähän 
säännöllisemmin.

En voi kieltää, ettenkö tuntisi 
pientä jännitystä vatsanpohjassa. 
Ensi vuoden kuviot tietävät per-
hearjen uudelleenjärjestelyä ja 
hektisen syksyn jäljiltä täytyy ai-
vot kalibroida Joensuun seura-
kuntatyöhön. Onneksi Joensuun 
seurakunnan työntekijät ja osit-
tain myös seurakunnankäytän-
teet ovat vuosien varrella tulleet 
tutuiksi.

Henkilökohtaisesti toivon, ett-

en tule pelkästään ylläpitämään ja 
turvaamaan seurakunnan palve-
luja sijaisuuden ajaksi. Haluaisin 
tuoda jotain uutta seurakunnan 
toimintaan ja sen elämään, vaikka 
tällaisen tavoitteen täyttäminen 
saattaa osoittautua vaikeaksi ly-
hyessä ajassa – vuosi vierähtää 
kuitenkin yhdessä hujauksessa. 
Jääkö vuodelta 2020 mieleen 
muutakin, kuin soratiellä etään-
tyvät auton perävalot?

Haluan toivottaa isä Markolle 
antoisaa aikaa jatkotutkimuksen 
parissa. Odotamme innolla, että 
pääsemme kuulemaan ja luke-
maan löydöistäsi.

Pastori Joonas Ratilainen

Sonkajanrannan Pyhän profeetta Hannan kirkossa lauletaan 
sunnuntaisin klo 18 akatistos Pyhälle marttyyri ja tunnustaja 
Johannes Sonkajanrantalaiselle.
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NURMES
Virasto: Salmenkatu 5, 75500 Nurmes
p. 040 060 8601
Sähköposti: nurmes@ort.fi
Avoinna: keskiviikkoisin 10.30-14
Pappi: avoinna
Kanttori Tiina Sormunen, p. 045 678 9423

Virkatodistustilaukset: Ortodoksisen kirkon keskusrekisteri, p. 040 358 3625 tai keskusrekisteri@ort.fi
Muutokset ja lisäykset todennäköisiä ja niistä ilmoitetaan torstain paikallislehdissä.

Jumalanpalvelukset 

NURMES
PYHIEN APOSTOLIEN PIETARIN JA 
PAAVALIN KIRKKO

Kirkkokatu 31

Ke 22.1. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
klo 17.45 kuoroharjoitus
La 25.1.  klo 17 vigilia
Su 26.1. klo 10 liturgia
Ke 29.1. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
klo 17.45 kuoroharjoitus
Ke 5.2. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
klo 17.45 kuoroharjoitus
Ke 12.2. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
klo 17.45 kuoroharjoitus
La 15.2. klo 17 yleinen panihida ja 
ehtoopalvelus
Su 16.2. klo 10 liturgia
Ke 19.2. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
klo 17.45 kuoroharjoitus
Su 23.2. klo 17 sovintosunnuntain 
ehtoopalvelus
Ma 24.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 26.2. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ennen pyhitettyjen lahjain 
liturgia ja katumuskanoni
Ke 4.3. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ennen pyhitettyjen lahjain 
liturgia
klo 18 kuoroharjoitus
La 7.3. klo 17 vigilia
Su 8.3. klo 10 liturgia

JUUKA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
TSASOUNA

Laurilantie 9

Ke 22.1. klo 16 Juuan käsityöpiiri, 
seurakuntasalisali
Ke 29.1. klo 16 Juuan käsityöpiiri, 
seurakuntasalisali
La 1.2. klo 17 vigilia
Su 2.2. klo 10 liturgia, Herran 
temppeliintuominen
Ke 5.2. klo 16 Juuan käsityöpiiri, 
seurakuntasalisali
Pe 7.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 12.2. klo 16 Juuan käsityöpiiri, 
seurakuntasalisali
Ke 19.2. klo 16 Juuan käsityöpiiri, 
seurakuntasalisali
La 22.2.  klo 17 vigilia
Su 23.2. klo 10 liturgia

Ti 25.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 26.2. klo 16 Juuan käsityöpiiri, 
seurakuntasalisali
Ke 4.3. klo 16 Juuan käsityöpiiri, 
seurakuntasalisali
Pe 6.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia

VALTIMO
PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO

Lokkiharjuntie 42

Pe 24.1. klo 17 ehtoopalvelus
La 8.2. klo 17 vigilia
Su 9.2. klo 10 liturgia
Pe 14.2. klo 17 ehtoopalvelus
To 27.2. klo 17 katumuskanoni
La 29.2. klo 17 vigilia
Su 1.3. klo 10 liturgia

Muuta toimintaa

NURMEKSEN ORTODOKSINEN 
KIRKKOKUORO
Kirkkokuoro harjoittelee säännöl-
lisesti viikoittain Nurmeksessa. Li-
säksi harjoituksia pidetään sekä 
Nurmeksessa että Juuassa erik-
seen sovittuna ajankohtana. Jos olet 
kiinnostunut kirkkolaulusta ja olet 
valmis sitoutumaan harjoitusten li-
säksi myös jumalanpalveluksiin, ota 
yhteyttä: tiina.sormunen@ort.fi tai 
p. 045 6789 423.

Kuoron konserteista ja toimin-
nasta tiedotetaan paikallislehdessä, 
seurakunnan Facebook- ja verkko-
sivuilla.

NURMES

 

IANKAIKKINEN MUISTO
Halonen, Salme Annikki
Kivala, Niilo Nurmes
Parkkinen, Aimo Nurmes

Perheuutisia

Silkki- ja helmikirjonnalla tehtyjä ikoneita.

VALTIMON ORTODOKSINEN 
NAISKUORO
Valtimon naiskuoro kokoontuu kah-
den viikon välein erikseen sovittuna 
ajankohtana. Kuoron toiminnasta il-
moitetaan seurakunnan Facebook- 
ja verkkosivuilla.

JUUAN TIISTAISEURA
Juuan tiistaiseura kokoontuu kah-
den viikon välein. Kokoontumisista 
ilmoitetaan paikallislehdessä, seu-
rakunnan Facebook- ja verkkosi-
vuilla.

JUUAN KÄSITYÖPIIRI
Juuan käsityöpiiri kokoontuu keski-
viikkoisin klo 16 Juuan seurakunta-
salilla.Lisätietoja 
p. 040 758 6610 / Lea.

VUOKON TIISTAISEURA
Vuokon tiistaiseura kokoontuu ker-
ran kuukaudessa. Kokoontumisista 
ilmoitetaan paikallislehdessä sekä 
seurakunnan Facebook- ja verkko-
sivuilla.

YLÄ-VALTIMON TIISTAISEURA
Kokoontuu kerran kuukaudessa. 
Kokoontumisista ilmoitetaan pai-
kallislehdessä sekä seurakunnan 
Facebook- ja verkkosivuilla.
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Iloinen puheensorina, kankaiden vä-
rikirjo, ikonikuvien ja helmien loisto 
täyttävät Juuan seurakuntasalin Juuan 
käsityökerhon aloittaessa keskiviik-
koista tapaamistaan. Nurmekselaiset 
ovat tulleet tutustumaan näihin tai-
taviin käsityöläisiin ja heidän töihin-
sä. Salin pöydille on aseteltu valmiita 
silkki- ja helmikirjonnalla tehtyjä iko-
neita, pääsiäismunia ja ikoniliinoja. 

Käsityöpiiri alkoi kokoontua ikoni-
maalauksen merkeissä 1970-luvun 
lopulla Juuan ortodoksisessa seura-
kuntasalissa. Opettajana heillä oli 
ikonimaalari Aino Meriläinen 
Nurmeksesta. Vuosien kuluessa työt 
vaihtuivat, ikonimaalaus vaihtui silk-
ki- ja helmikirjontaan, käspaikkojen 
kirjontaan sekä helmikoristeltujen 
pääsiäismunien askarteluun. Lahja 
Kirjavainen oli käynyt ja saanut 
opetusta useilta kirjontakursseilta 
mm. Valamon luostarissa. 

Kerhossa on ollut mukana myös 
muita käsityön ammattilaisia, jotka 
ovat jakaneet osaamistaan toinen 
toisilleen. Kerhossa on käynyt keski-
määrin kuusi henkilöä ja nurmekse-
laisten myötä määrä kaksinkertaistui. 
Uutena aiheena ovat nyt helmillä 
kirjotut ikonikuvat. Vanhoista ikoni-
kalentereista leikataan pyhän kuva, 
joka kiinnitetään muutamalla nuppi-
neulalla kankaalla päällystetylle 
uretaanilevypohjalle. Kuva koristel-
laan neuloilla kiinnitetyillä helmillä. 
Kuvalevy reunustetaan koristenau-
halla. Joku on kirjonut näille kuville 
myös kauniin ikoniliinan.  

Seurakuntasalista ja Juuan tsasou-
nasta löytyy upeita kirjontatöitä, joita 
kerholaiset ovat tehneet.  Ensi kevää-
nä tai kesänä on tarkoitus järjestää 
kerholaisten käsitöistä näyttely.

Anitta Julkunen

JUUAN KÄSITYÖKERHOSSA SYNTYY KAUNIITA 
TÖITÄ JUMALAN KUNNIAKSI

Pirjo Ilkamo ihailemassa Maritta Sutisen helmillä koristel-
tavaa ikonikuvaa

Käsityökerholaiset ihailemassa valmiita töitä.

A
N

IT
TA

 J
U

L
K

U
N

E
N

AK0120_Liite_Neloset.indd   9 08/01/2020   14.46



10     SEURAKUNTALIITE
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Alttokaverukset Anna-Liisa Pelo ja Maija Hämäläinen viihtyivät hyvin yhdessä myös junamatkalla.
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LÄHDE LAPPEENRANTAAN 
SEURAKSENI MUN!
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Kotisohvalla isä Andrei Verikov, kanttori Maria Verikov ja kuopus Tito. 
Viereen on päässyt isä Sulo Naakka.

Isä Andrei oli tullut Titon kanssa 
meitä vastaan rautatieasemalle.

Kauan suunnitteilla ollut Nurmek-
sen ortodoksisen kirkkokuoron mat-
ka suuntautui lokakuussa 2019 Lap-
peenrantaan, ihan tietystä syystä: 
pääsimmehän tapaamaan Maria ja 
Andrei Verikovia perheineen.

Junamatka Nurmeksesta alkoi 
varhain aamulla, ja joku käyttikin 
tilaisuutta hyväkseen jatkaakseen 
aamu-unia, vaikka lämpötila vau-
nussa ei paljon ennen Lieksaa ko-
vin kummoinen ollut. Junanvaihdon 
jälkeen Joensuussa yksi ja toinen oli 
menettää hermonsa tai ainakin toi-
vonsa, kun Juuan autoporukkaa ei 
kuulunut. Istuimme muut jo paikoil-
lamme ja junan lähtöaika oli juuri 

luksen. Saimme laulaa Lappeenran-
nan kirkkokuoron kanssa. Oli ihana 
olla taas Marian johdettavana, se 
tuntui niin tutulta ja luonnolliselta.

Lauloimme myös sunnuntain li-
turgiassa ja osallistuimme isä And-
rein jakamaan ehtoolliseen. Itkuhan 
siinä meinasi tulla.

Marian tapaaminen sai kuorolai-
set muistelemaan menneitä. Osa 
meistä oli laulanut kuorossa jopa 
vuosikymmeniä, osa tuli mukaan 
Marian vanavedessä. Moni asia 
kuoron toiminnassa muuttui uu-
den kanttorin myötä. Maria mm. 
otti käyttöön uudistetut jumalan-
palveluslaulut, aloitti stemmahar-
joitukset ja henkilökohtaiset lau-
lutunnit. Maria piti kiinni siitä, että 
osallistuimme säännöllisesti niin 
harjoituksiin kuin palveluksiinkin. 
Moni meistä (hidasoppisimmista) 
harjoitteli myös kotona ihan jo sik-
sikin, että sai nähdä Marian iloisen 
hymyn ja hyväksyvän nyökkäyksen, 
kun stemma seuraavalla kerralla 
sujui. Muistamme toisaalta ikuisesti 
Marian lempeällä äänellä lausuman 
kommentin ”liikuttavan lähellä”, kun 
kuoro vielä usean harjoittelukerran 
jälkeen lauloi miten sattui.

Kuorolaisten ja muidenkin seu-
rakuntalaisten sydämissä säilyvät 
myös isä Andrei ja hänen opetuspu-
heensa. Sekä häntä että Mariaa oli 
helppo lähestyä huolineen ja saattoi 
olla varma, että tukea ja ohjeita sai. 
Ehdotimmekin Lappeenrannassa 

käsillä, kun juukalaiset vihdoin tuli-
vat eivätkä, mokomat, olleet millän-
säkään aiheuttamastaan huolesta.

Lappeenrannan asemalla odotti 
mieluisa yllätys: isä Andrei ja Tito 
Verikov olivat meitä vastassa. Yh-
dessä kuljimme läpi kauniin, syk-
syisen kaupungin ja me matkalaiset 
asetuimme hotelliin, kun isä Andrei 
vei Titon päivähoitopaikkaan ja lähti 
itse töihinsä.

Yhteisen lounaan jälkeen hajaan-
nuimme kuka minnekin ja kokoon-
nuimme sitten vigiliaan Jumalan-
synnyttäjän suojeluksen kirkkoon. 
Isä Sulo Naakka toimi kanssapalveli-
jana isä Andrein toimittaessa palve-

kirkkokahveilla, että laitamme isä 
Andrein ja Marian säkkiin ja tuom-
me takaisin Nurmekseen, mutta 
eiväthän lappeenrantalaiset siihen 
suostuneet! 

Vielä ennen kotiin lähtöä vierai-
limme Verikovien kodissa. Tuntui 
hyvältä huomata, että he ovat niin 
hyvin kotiutuneet ja jo valloittaneet 
seurakuntalaisten sydämet.

Odotamme nyt innolla vastavie-
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Kotiin lähdön hetki on käsillä. Junan 
saapumista Helsingistä Lappeenrannan 
asemalla vähän haikeina odotellaan.

- En pohdiskele asioita sy-
vällisesti enkä yritä tulkita 
kirjoituksia, minulle riittää 
tietoisuus Jumalan olemas-
saolosta, sanoo Silja Sor-
munen.

Silja Sormusen rakas 
kotikirkko on Valtimon Py-
hän Kolminaisuuden kirk-
ko. Siellä hän on vakituinen 
kävijä jo lapsuuden ajoilta.

Silja aloitti talonmiehen 
tehtävien hoitamisen silloi-
sessa tsasounassa 1980-lu-
vun puolivälissä ja myöhem-
min hänestä tuli isännöitsi-
jä. Tehtävä olikin mieluisa 
ja antoisa, mutta päivätyön 
ja kodin hoitamisen ohella 
kirkkoon lähteminen tuntui 
joskus vaikealta. Tuohon ai-
kaan isännöitsijän oli oltava 
avaamassa ovet viimeistään 
tunti ennen palveluksen al-
kua. 

- Joskus en olisi millään 
jaksanut, mutta lähdettävä 
oli, ja ihme tapahtui aina: 
pyhäkön sisällä levollisuus 
ja rauha täyttivät mielen ja 
sydämen. Vuosien mittaan 
pyhäköstä tulikin rakas ja 
tärkeä paikka, jossa kävin 
usein yksin silloin, kun tar-
vitsin apua elämän ongel-
miin. 

Tyttäret kulkivat pienes-
tä pitäen mukana kirkossa 
ja tuntuivat tekevän sen mielel-
lään. Jossain vaiheessa myöhemmin heitä kyllä 
piti vähän lahjoa ja niinpä kirkosta mentiin kotiin 
Ärrän kautta. 

- Omasta lapsuudestani muistan ihmetyksen, kun 
karjalaismummot patistivat meitä lapsia menemään 
ehtoolliselle ensimmäisinä: ”Mängiä, mängiä!” he 
hoputtivat. Kotioloissahan me lapset saimme kil-
tisti odottaa, että vieraat ensin olivat kahvinsa ja 
kahvileipänsä saaneet ja vasta sitten saimme ottaa, 
mitä jäljellä oli.

Tsasounassa ei ollut vesipistettä, joka sinne saa-
tiin vasta pyhäkön muutostöiden yhteydessä. Niinpä 
vesi oli kuljetettava sinne 10 litran kanistereissa 
ja esimerkiksi siivousta varten lämmitettävä tsa-
sounassa.

Silja sanoo, että palveluksen jälkeen oli aina kii-
re – jos lapset olivat mukana, he halusivat päästä 
kotiin heti ja jos eivät olleet, oli hänellä itsellään 
kiire lasten luo. Niinpä hän tavallisesti palasi myö-
hemmin siivoamaan tsasounan.

- Keksin sitten mielestäni hyvän keinon siivo-
usveden kuljettamiseksi. Laitoin lämpimän veden 
sankkoihin, jotka sijoitin auton takapenkkien eteen. 
Harmi vain, että radan yli ajaessani auto töyssähteli 
niin, että suuri osa vedestä läikkyi auton lattialle.

Silja kertoo olevansa ”arkiuskovainen”, jolle or-
todoksisuus on tapa elää. Hän sanoo, ettei hänellä 
ole varsinaista uskoon tulemisen kokemusta, vaan 
usko ja palveluksiin osallistuminen ovat aina olleet 
olemassa ja kuuluneet elämään. 

- Vaikeissa elämäntilanteissa olen saanut apua 
uskosta. En pohdiskele asioita syvällisesti enkä 

yritä tulkita kirjoituksia, minulle riittää tietoisuus 
Jumalan olemassaolosta ja se, että uskon avulla 
pysyn sillä tavalla kuosissani, että pystyn olemaan 
avuksi muille.

Helena Mehtonen

SILJA SORMUNEN 
- ELÄMÄNTAPANA ORTODOKSISUUS

Silja Sormunen alkutalvella 2019. Ranteissa on Lintulasta hankitut, 
luultavasti nunna Elisabetin tekemät kalvosimet, kaulassa tyttären tuli-
ainen Kreikasta.
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Silja Sormunen, o.s. Rapa
- syntynyt Ylä-Valtimolla 1951, kastettu or-
todoksiksi
- isä Suojärveltä, äiti Humalamäeltä Kuopi-
on eteläpuolelta
- viisilapsisen sisarusparven toiseksi nuorin
- koti ja työ Vantaalla 1970-luvun ajan, muut-
to takaisin Valtimolle 1980
- kolme tytärtä, jotka ovat syntyneet 1980-lu-
vulla, kastettiin ortodokseiksi
- eläkkeelle palkkasihteerin tehtävästä 2017 
alussa
- Valtimon silloisen tsasounan talonmies 
1980-luvun lopusta, sittemmin isännöitsijä 
vuoteen 2000 asti ja uudelleen 2017 maa-
liskuulle 2019
- seurakunnanneuvoston jäsen useita kausia
- seurakunnanvaltuuston jäsen ainakin yh-
den kauden, valittiin valtuuston myös tule-
valle kaudelle

railua ja toivotamme Marian kuo-
roineen lämpimästi tervetulleeksi 
Nurmekseen!

Helena Mehtonen
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NURMEKSEN PYHIEN APOSTOLIEN PIETARIN JA
PAAVALIN KIRKON 60-VUOTISJUHLA 5.-6.10.2019
Lauantai-iltana toimitetun vigilian 
ja sunnuntain juhlaliturgian lisäksi 
viikonlopun juhlallisuuksiin kuului 
ohjelmallinen lounas, jossa tervetu-
lotoivotuksen esitti kirkon isännöit-
sijä Maritta Levy ja juhlapuheen piti 
rovasti Sulo Naakka. 
Nurmeksen kaupungin ja Nurmek-
sen luterilaisen seurakunnan edus-
tajat esittivät tervehdyksensä. Riitta 
Tiensuu lausui runoja, mm. Veikko 
Huotarisen kirjoittaman runon. Ilona 
Lehmus, Tiina Sormunen ja Nicho-
las Grigoriadis lauloivat Laps’ olen 
köyhän, kauniin Karjalan. 
Juhlalounaan järjestämisestä vas-
tasi emäntä Marjatta Kuittinen. Ti-
laisuuden päätteeksi puhui kirkko-
herra Elias Huurinainen.

Palveluksissa avusti Nurmeksen ortodoksinen kirkkokuoro kanttori Tiina Sormusen johdolla.

Juhlan yhteydessä muistettiin seurakunnan hyväksi toimineita vapaaehtoisia. Kuvassa keskellä kirkon isännöitsi-
jä Maritta Levy.
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Liturgian KP Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arsenin kanssa toimitti-
vat isät Elias Huurinainen, Sulo Naakka, Andrei Verikov, Paavo Ratilainen 
ja Reijo Marjamaa sekä diakoni Jyrki Moilanen. Juhlakansaa viikonlopun 
palveluksiin osallistui satakunta henkilöä.

Liturgian jälkeen kutsuvieraat ja muu juhlaväki kokoontuivat lounaalle 
seurakuntasalille.
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KRISTUKSEN TÄHDEN HOUKKA
Pyhästä autuaasta Kseniasta on varmasti 
kerrottu jo kaikki, ja siksi kertaankin tässä 
lyhyesti vain joitakin asioita hänestä. Kse-
nia Grigorievna Petrova eli 1700-luvulla ja 
siirtyi tuonilmaisiin, riemuitsevaan seura-
kuntaan vuonna 1803. Hän jäi leskeksi jo 
26-vuotiaana. Myytyään ja jaettuaan omai-
suutensa pois Ksenia pukeutui edesmen-
neen miehensä Andrein sotilaspukuun ja 
heittätyi Kristuksen tähden houkaksi. Hän 
eli kadulla 45 vuotta rukoillen ja tehden sa-
laisesti hyviä tekoja, joista monet kävivät 
ilmi vasta hänen kuolemansa jälkeen.

Ksenian haudalla alkoi käydä ihmisiä 
pyytämässä hänen apuaan, ja vuonna 1902 
paikalle rakennettiin kappeli. Rukoilijoiden 
määrän lisääntyessä neuvostoaikana 
kappeli aidattiin, jottei kukaan voisi lähes-
tyä Kseniaa. Tämä ei kuitenkaan vähentä-
nyt rukoilijoiden määrää. Ihmiset toivat 
esirukouspyyntönsä pienille paperilapuil-
le kirjoitettuina ja tiputtivat ne aidan raois-
ta kappelin seinustalle. Kappeli restauroi-
tiin 2000-luvun alussa, ja ihmiset jonottavat 
sinne rukouspyyntöineen tänäkin päivänä. 
Kirjallisia pyyntöjä varten on oma postilaa-
tikkonsa.

Ksenian hauta on pyhiinvaelluskohteena 

niin merkittävä ja lähellä, että jokaisen 
suomalaisen ikonimaalarin tavallaan 
kuuluu käydä siellä. Niinpä minäkin lähdin 
turistibussin kyydissä matkaan. Kun 
saavuimme paikalle, kävelimme kappelille 
ja jonotimme kuten muutkin, ehkä noin 
tunnin verran. Kun tuli minun vuoroni 
kunnioittaa Ksenian haudalla olevaa keno-
tafia, tein vaistomaisesti maahankumar-
ruksen. Kun nousin ylös, arkun äärellä 
rukouspalvelusta toimittanut pappi antoi 
minulla valkoisen ruusun - ei kenellekään 
muulle, vain minulle. Hän myös varmasti 
näki että olin muualta, samoin kuin 
seuranani olleet suomalaiset. Mietin mitä 
minun pitäisi tehdä ruusulle, kun muilla 
pyhiinvaeltajilla ei niitä näkynyt. Otin 
ruusun bussiin ja kuljetin sen varoen aina 
pohjoiseen kotiini asti, kuivasin sen ja 
asetin rukousnurkkaukseen. Ruusu ikään 
kuin vaivasi minua päivittäin, kuin vaatien 
jotain. Vihdoin ymmärsin, että minun oli 
maalattava Ksenian ikoni. Tein ensin 
koetyön, koska kyseisen pyhän kuvaami-
nen on erittäin haastavaa. Koetyön perus-
teella maalasin ikonin, jonka asetin samal-
ta matkalta ostamaani kiotaan ja sinne 
asetin myös ruusun. Joka päivä kääntyes-

säni pyhän autuaan Ksenian puoleen esiru-
kouspyyntöjeni kanssa näen ruusun ja 
ikonin, joka minut lempeästi, mutta 
varmasti ohjattiin maalaamaan.

Kristuksen tähden houkan, pyhän autu-
aan Ksenian muistopäivää vietämme 24.1.

Munkki Stefanos

Munkki Stefanoksen maalaama ikoni autu-
aasta Kseniasta
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TAIPALE

PYHIINVAELLUS PYHÄN 
TUNNUSTAJAMARTTYYRI 
JOHANNES SONKAJAN
RANTALAISEN JUHLAAN 8.3.
Taipaleen seurakunta järjestää pyhiinvaelluksen sunnuntaina 8.3. 
kirkkomme uuden pyhän Johannes Sonkajanrantalaisen muistopäi-
vän liturgiaan pyhän Hannan kirkkoon Tuupovaaraan. Bussikuljetus 
järjestetään reitillä Outokumpu-Viinijärvi-Käsämä-Ylämylly myöhem-
min ilmoitettavalla aikataululla. Polvijärveltä ja Sotkumasta järjeste-
tään halukkaille yhteyskyyti bussireitin varrelle. Seurakunnan papisto 
johtaa pyhiinvaellusta. Tarkemmat tiedot retkestä lähempänä paikal-
lislehdissä ja netissä. Ilmoittautumiset kansliaan, p.050 471 8130 (ma 
ja to klo 9-12) tai taipale@ort.fi 27.2. mennessä.

ORTODOKSISUUS TUTUKSI 
–SUNNUNTAI LIPERISSÄ

Su 16.2. Eira Rowley, aihe tar-
kentuu myöhemmin.

Tilaisuudet järjestetään Liperin 
tsasounassa liturgian ja kirkko-
kahvien jälkeen, ja ovat kaikille 
avoimia. Tervetuloa!

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

VIINIJÄRVI
JUMALANÄIDIN TIHVINÄLÄISEN 
IKONIN KIRKKO

Viinijärventie 8

La 25.1. klo 18 vigilia
Su 23.2. klo 18 ehtoopalvelus, so-
vintosunnuntai, anteeksi pyytämi-
nen; SUURI PAASTO ALKAA
Ke 26.2. klo 18 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni
Su 1.3. klo 10 liturgia, ortodoksi-
suuden sunnuntai

OUTOKUMPU
PYHÄN HENGEN KIRKKO

Kirkkopolku 3

Su 2.2. klo 10 liturgia, Herran 
temppeliin tuominen
La 15.2. klo 9 liturgia, vainajien 
muistelupäivä
To 27.2. klo 18 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni
Ke 4.3. klo 18 ennenpyhitettyjen 
lahjojen liturgia

Jeesuksen rukous -palveluk-
set torstaisin klo 20: 23.1., 30.1., 
6.2., 13.2., 20.2., 12.3., 19.3., 26.3. 
ja 2.4.

POLVIJÄRVI
Pyhän Johannes Kastajan kirkko
Haavikontie 31

Su 26.1. klo 10 liturgia
La 1.2. klo 18 vigilia
Su 23.2. klo 10 liturgia, sovinto-
sunnuntai
Ma 24.2. klo 18 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni

SOTKUMA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
TSASOUNA

Malanintie 4

Su 9.2. klo 10 liturgia
La 22.2. klo 18 vigilia
Ti 25.2. klo 18 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni
Ke 11.3. klo 18 ennenpyhitettyjen 

Jumalanpalvelukset 

lahjojen liturgia

LIPERI
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
TSASOUNA

Tsasounakuja 1

La 8.2. klo 18 vigilia 
Su 16.2. klo 10 liturgia, tuomi-
osunnuntai, Ortodoksisuus tutuksi 
-sunnuntai
Ma 24.2. klo 18 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni
La 7.3. klo 18 vigilia

Su 8.3. ei toimiteta seurakunnan 
alueella liturgiaa, vaan lähdetään 
yhteiskyydillä pyhiinvaellukselle 
pyhän Johannes Sonkajanrantalai-
sen juhlaan Tuupovaaraan

 

KASTETUT
Potkonen Ronja Aurora,
Outokumpu
Sevastjanoff Viana Maria 
Alexandra, Liperi
Ratilainen Juho Viljami, Liperi
Egorov Lev, Outokumpu

IANKAIKKINEN MUISTO
Rouhinen Antero, Outokumpu

Perheuutisia

TOIMINTAPIIRIEN YHTEYSHENKILÖT
TIISTAISEURAT 
Liperi, pj. Hannu Mutanen, p. 050 540 7058
Outokumpu, pj. Pirjo Pöllänen, p.  050 518 3806
Polvijärvi, pj. Ritva Jyrkinen, p. 050 531 6350; Sotkuma, siht. Niina 
Laine, p. 050 340 6040 
Ylämylly, Kaija Kareinen, p. 050 3633 783

OUTOKUMMUN KÄSITYÖPIIRI
Aila Malmivuori, p. 050 591 2799

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

TAIPALEEN MIEHET
letkeitä talkoita ja ryhdikästä virkistystä, Tuomas Kallonen, p. 050 562 
8444. Tietoa toimintapiirien ohjelmasta ja ilmoitukset kokoontumisis-
ta löydät seurakunnan nettisivuilta www.ort.fi/taipale/toimintapiirit, 
sekä Outokummunseutu- ja Kotiseutu-uutiset -paikallislehtien tors-
tain seurakuntailmoituksista. Tervetuloa tutustumaan toimintaan!
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TAIPALE

ISOVANHEMPIEN KIRKKOPYHÄ 
OUTOKUMMUSSA 2.2.
”Vunukka kainaloon ja menoksi!” Herran temppeliin tuomisen juhlana vie-
tetään kansainvälistä ortodoksisten lasten ja nuorten päivää. Kutsumme 
perheitä ja erityisesti isovanhempia lastenlapsineen Outokumpuun litur-
giaan su 2.2. klo 10, jonka jälkeen seurakuntasalilla on lounas ja kirkko-
kahvit, sekä pientä ohjelmaa. 

Liturgian alkupuolella toimii kirkon alakerrassa lasten kerho, josta tullaan 
ohjaajien kanssa ehtoolliselle. Lapsille on varattu myös yllätyspussukat. 
Tervetuloa mummut, vaarit, kummit ja vanhemmat lapsen kanssa kirkkoon!

LAPSET, NUORET JA PERHEET

SEURAKUNNAN KYLPYLÄRETKI BOMBALLE 22.2.
Kylpyläretki toteutetaan Nurmeksen Bomballe laskiaissunnuntain aattona. Tervetuloa 
perheet ja kaikenikäiset lämpimän veden ystävät viettämään mukavaa retkipäivää. 
Retken ohjelma ja hinta täsmentyvät myöhemmin. Seuraa ilmoittelua seurakunnan 
nettisivuilla ja paikallislehdissä. Ilmoittautumiset kansliaan, p. 050 471 8130 (ma ja 
to klo 9-12) tai taipale@ort.fi.
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Seuraa Taipaleen nuorisotoimen ilmoittelua 
facebook-ryhmässä!
www.facebook.com/nuorisotoimitaipale

TAIPALE

TAIPALEEN KINKERIT
Taipaleen kinkerit ovat tältä talvelta jo alkaneet. Tänä vuonna kinkereillä 
syvennytään ortodoksiseen nimiperinteeseen ja pyhien ihmisten kunnioit-
tamiseen. Kinkereillä on mahdollisuus selvittää oma suojeluspyhä ja orto-
doksinen nimipäivä. Vinkkejä on tarjolla myös siihen, miten omasta pyhästä 
voi löytää tietoa, ikonin ja joissain tapauksissa myös pyhiinvaelluskohteen, 
sekä miten suhde omaan pyhään voi toteutua jokapäiväisessä elämässä.

Kinkeriohjelmaan kuuluu rukousta ja laulua, kahvittelua ja keskuste-
lullinen opetustuokio. Kinkerit kokoontuvat seurakuntalaisten kodeissa ja 
niihin ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita – eivät siis ainoastaan isän-
täperheen tutut! 

Tervetuloa rohkeasti tutustumaan, keskustelemaan ja oppimaan uutta!

KINKEREIDEN AIKATAULU
Polvijärvi, Ti 21.1. klo 12 Koivikonpihan Lounastuvalla, Kallioniementie 
16
Kinahmo, Ti 28.1. klo 18 Pirjo Kuikalla, Kinahmontie 20
Harmaasalo, Ti 4.2. klo 18 Minna ja Timo Möykkysellä, Sävänteentie 8

SEURAKUNTA ETSII NUORIA 
KESÄTÖIHIN
Taipaleen seurakunta hakee seurakunnan nuoria kesätyönteki-
jöiksi seuraaviin tehtäviin:

Kirkonesittelijöitä Viinijärvelle, Outokumpuun ja Polvijärvelle ajalle 
24.6. – 2.8. Työaika viikoittain keskiviikosta sunnuntaihin klo 12 – 16.

Leirinohjaajia ja apukeittäjää kriparille 4.– 14.6.

Leirinohjaajia, apukeittäjää ja leirinjohtajaa lastenleirille 28.7.-1.8.
Jos olet kiinnostunut em. tehtävistä, lähetä vapaamuotoinen hakemuk-
sesi ma 9.3. mennessä osoitteella: Taipaleen ortodoksinen seurakun-
ta Viinijärventie 7, 83400 VIINIJÄRVI tai sähköpostitse: taipale@ort.fi.
Hakemuksesta tulee ilmetä henkilö- ja yhteystietojesi lisäksi tehtävä 
(ja leiri), jolle haluaisit kesätöihin. Kerro myös omin sanoin itsestäsi 
– miksi olisit tehtävään sopiva.

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