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Ilomantsi   ✣   Joensuu   ✣   Nurmes   ✣   Taipale

KUOPION JA KARJALAN HIIPPAKUNTA
Itäiset seurakunnat 
26.10.2020

Jumalanpalvelukset

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

Tapahtumat

HUOMIO! Seurakunnan jumalan-
palvelusilmoitukset ja mahdolliset 
muutokset ilmoitetaan keskiviikon 
Pogostan Sanomissa  

PYHÄN ELIAN KIRKKO

Kirkkotie 15

Lauantaisin klo 17 suuri ehtoo-
palvelus
Sunnuntaisin klo 9 aamupalvelus
klo 10 liturgia
Keskiviikkoisin klo 17 ehtoopal-
velus 

Pe 30.10. klo 21 Karjalan valistaji-
en kokoöinen Elian kirkossa
Su 8.11. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia, valtuuston vaalit
Pe 20.11. klo 17 vigilia (Juma-
lansynnyttäjän Neitseen Marian 
temppeliintuomisen juhla)
La 21.11. klo 9 liturgia (Juma-
lansynnyttäjän Neitseen Marian 
temppeliintuomisen juhla)
La 5.12. klo 17 ehtoopalvelus (Py-
hä Nikolaos Ihmeidentekijä) 
Su 6.12. klo 9 litania (sankari-
hautausmaa)
Su 6.12. klo 10 liturgia, klo 11.15 
kahvit ja itsenäisyyspäiväjuhla evl. 
kirkko (Pyhä Nikolaos Ihmeidente-
kijä, Itsenäisyyspäivä)
Su 13.12. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia (Kahvitus ja arpajaiset heti 
kirkon jälkeen, Ilomantsin tiistai-
seura) 

Koronatilanteen takia joulun juma-
lanpalveluksiin liittyvistä muutok-
sista ilmoitetaan lähempänä ajan-
kohtaa seurakunnan internetsivuilla 
ja paikallislehdessä. 

Ke 16.12. klo 11 alkaen ehtoolli-
sen jako Pihlajatien asukkaiden 
kodeissa
To 24.12. klo 15.30 litania Pötön-
kankaan hautausmaalla (joulu-
aatto)
To 24.12. klo 16.30 suuri ehtoopal-
velus (jouluaatto)
Pe 25.12. klo 8 aamupalvelus ja li-
turgia (Kristuksen syntymäjuhla) 
La 26.12. ei ehtoopalvelusta
Ti 5.1 klo 17 ehtoopalvelus (Teofa-
nian aatto) 
Ke 6.1. klo 9 aamupalvelus, klo 10 
liturgia, klo 11.30 suuri vedenpyhi-
tys, (Teofania), Pyhän Basilioksen 
piirakan leikkaaminen uuden vuo-
den kunniaksi 
Su 17.1. klo 9 opetusliturgia
Su 24.1. klo 9 liturgia
Ma 1.2. klo 17 ehtoopalvelus (Her-
ran temppeliintuominen)
Ti 2.2. klo 9 aamupalvelus ja litur-
gia (Herran temppeliintuominen)

SONKAJAN TSASOUNA 

Palvelukset poikkeuksellisesti 
kylätalolla

Ke 23.12. klo 18 ekumeeninen jou-
luhartaus (joulun aatonaattona)

HUHUKSEN TSASOUNA 

Huhuksentie 31

Ke 23.12. klo 17 jouluhartaus (jou-

KATUMUKSEN 
SAKRAMENTTI 
Paasto on aikaa, jolloin voi 
osallistua katumuksen sakra-
menttiin. Isä Ioannis päivystää 
kirkossa la 5.12., la 12.12. ja la 
19.12, klo 15–17. Jos nämä ajat 
eivät sovi sinulle, ota yhteyttä, 
niin sovitaan eri ajankohta. Tule 
keskustelemaan!

lun aatonaattona)

MUTALAHDEN TSASOUNA 

Palvelukset poikkeuksellisesti 
kylätalolla

Su 8.11. klo 15-15.30 valtuuston 
vaalit tsasounalla 
To 24.12. klo 9 liturgia ja sen jäl-
keen litania Mutalahden hautaus-
maalla (jouluaatto)

HATTUVAARAN TSASOUNA 

Hattujärventie 1

Su 8.11. klo 17-17.30 valtuuston 
vaalit
To 24.12. klo 13.30 ehtoopalvelus 
ja sen jälkeen litania Hattuvaaran 
hautausmaalla (jouluaatto)

TYÖTTÖMIEN JA VÄHÄVARAISTEN 
RUOKAILU TI 17.11. KLO 12-14

Evl. seurakuntatalolla. Tarkemmat 
ohjeet ruokailusta viikkoa ennen!

VAPAAEHTOISTEN KIITOSKAHVIT KE 
18.11. 

Koronatilanteen takia tänä vuonna 
ei järjestetä yhteistä kiitosrukous-
hetkeä, vaan kutsumme seurakun-
nan vapaaehtoiset Ilomantsin Pyhän 
Elian kirkkoon klo 15-18 välillä käy-
mään kakkukahveilla ja tapaamaan 
seurakunnan työntekijöitä.  

EKUMEENINEN ADVENTIN AVAUS 
PARPPEINPIRTILLÄ SU 29.11.

Lähtö kynttiläkulkueessa liikunta-
hallilta klo 17.30, tilaisuus Parppeil-
la alkaa klo 18. 

JOULUN ESIJUHLA SU 13.12.

Aamun jumalanpalvelusten jälkeen 
klo 11.30 kirkkokahvit kirkossa ja 
arpajaiset (euron arpa!). Tervetu-
loa!  Järj. Ilomantsin Tiistaiseura. 

JOULUN SÄVELHARTAUS -LIVE  TI 
15.12.

Koronatilanteen takia Ilomantsin 
Pyhän Elian kirkon kuoron sävel-
hartaus lähetetään suorana lähe-
tyksenä Elian kirkosta seurakunnan 
YouTube-kanavalta ti 15.12. klo 18. 
Tervetuloa mukaan kuulemaan jou-
lun veisuaarteita! Konsertilla osal-
listutaan Filantropian joulupaasto-
keräykseen, lisäohjeet ilmoitetaan 
myöhemmin. 
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KOKONNIEMEN KALMISTO 
– PYHÄN MERKKI MAISEMASSA
Ilomantsin järven rannassa sijaitseva Kokonniemen kalmisto on tyypilli-
nen karjalainen rantakalmisto aivan kirkonkylän kupeessa, ortodoksisen 
kirkon läheisyydessä. Alue on otettu virallisesti hautausmaakäyttöön jo 
1790-luvulla. Ennen Kokonniemen kalmistoa vainajat haudattiin vanhan 
kirkon viereen Pappilanvaaran rinteeseen, missä molempien seurakuntien 
kirkot sijaitsivat vuoteen 1794. Tuolloin kirkot paloivat salaman sytyttä-
minä ja sen jälkeen sekä kirkoille että kalmistoille etsittiin uudet paikat.

Kokonniemestä ovat saaneet leposijansa monet ilomantsilaiset merk-
kihenkilöt. Sinne on haudattu mm. mekrijärveläisten runonlaulajasukujen 
jäseniä, Sissosia, Huohvanaisia ja Volotisia. Myös itkijä Irinja Arhipoffin 
ja kirjailija Elna Pelkosen haudat ovat Kokonniemen kärjessä. Olavi Paa-
volainen oli 1941 komennettuna sotakirjeenvaihtajana Karjalan sotarin-
tamilla ja hurmaantui kirjoittamaan Synkkään yksinpuheluunsa lähes 
haltioituneen kuvauksen Kokonniemen tunnelmasta. Kokonniemestä 
sai leposijansa myös Pyhä Johannes Sonkajanrantalainen (k.1918), 
toinen Suomen ortodoksisen kirkon omista pyhistä. Hänen hautansa 
joutui pian hautaamisen jälkeen toistuvasti häpäisyn kohteeksi. Hau-
dalle pystytetty risti rikottiin moneen kertaan ja jopa haudalle lopulta 
hankittu hautakivikin heitettiin kahdesti järveen. 

Kokonniemen metsäkalmisto on muotoutunut ilman suunnitelmal-
lista asemakaavaa kulloisenkin ajan, tilanteen ja käytännöllisten tar-
peiden mukaan. Se on ilman ohjausta ja sääntelyä muodostunut vanhan 
karjalaisen kuolemankäsityksen muovaamaksi maisemaksi. Nykyisin 
Kokonniemi on muinaismuistolain perusteella suojeltu alue ja kaikista 
kalmistoon kohdistuvista töistä pyydetään ennalta Museoviraston lau-
sunto, jonka perusteella työt voidaan tehdä. Kesällä 2020 tehtiin puuston 
harvennusta. Alueelta poistettiin lähinnä nuorta puustoa ja pensaik-

koa vanhoihin puihin koskematta. Karjalassa pyhinä pidettyjä pihlajia 
säästettiin kaunistamaan kalmistoa ja säilyttämään sen ainutlaatuista 
tunnelmaa. Alue on aina ollut uskontokunnasta riippumatta ilomant-
silaisten arvostama hiljentymisen ja mielen rauhoittumisen maisema. 

Laura Jetsu

Muuta toimintaa

PYHÄN ELIAN KIRKON KUORO 
Kuoro harjoittelee Elian kirkossa 
tiistaisin klo 18-19.30. Ota yhteys 
kanttoriin, jos kuorossa laulaminen 
kiinnostaa! Kevätkausi alkaa 12.1.

KIRKKOLAULUPIIRI 
Kirkkolaulupiiri kokoontuu syksyllä 
Elian kirkossa tiistaisin klo 16–17 
seuraavina päivinä: 3.11., 17.11. ja 
1.12. Uudet kirkkolaulusta ja kir-
kossa lukemisesta kiinnostuneet 
ovat aina tervetulleita tutustumaan 
toimintaan! Kevätkausi alkaa 19.1.

SINAPINSIEMENKERHO 
Sinapinsiemenkerho kokoontuu pa-
rillisten viikkojen sunnuntaisin pap-
pilassa klo 9 alkaen seuraavasti: 
1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12, josta 
myöhemmin siirrytään yhdessä li-
turgiaan. Kevään 1. kerta on 17.1. 
Kerhon ohjaajat ovat kirkossa aut-
tamassa lasten kanssa ja ehtoolli-
selle tuomisessa. Kysy lisää: Maire 
Kärkkäinen, p. 040 511 5948 ja Eija 
Pulkkinen.

NUORTEN IKONIMAALAUSPIIRI 
Yli 10-vuotiaitten piiri kokoontuu 

torstaisin seurakuntasalilla klo 16-
18. Kevätkausi alkaa 14.1. Opettaja 
Anu Koivuniemi, p.040 525 8545. 

SENIORIEN IKONIMAALAUSPIIRI 
Piiri kokoontuu maanantaiaamuisin 
seurakuntakeskuksessa klo 10-13. 
Kevätkausi alkaa 11.1. Opettaja Anu 
Koivuniemi, p. 040 525 8545.

NAISTENPIIRI 
Piiri kokoontuu kerran kuussa. Ky-
sy lisää: Maire Kärkkäinen, p.040 
511 5948. 

MIESTENPIIRI 
Piiri kokoontuu kerran kuussa. Ky-
sy lisää: Pekka Jeskanen,p. 040 729 
0437 ja Reijo Palviainen, p. 0400 80 
9449.  

ILOMANTSIN TIISTAISEURA
Tiistaiseura kokoontuu keskiviikko-
na 4.11. ja 2.12. Seurakuntakeskus 
Eliassa klo 12.  Tiistaiseuratoimin-
taa myös Mutalahdessa ja Hattu-
vaarassa, ilmoitetaan Pogostan Sa-
nomissa.

Ilomantsin kansalaisopisto 
tarjoaa opetusta ikonimaala-
uksessa, opettajana Marjaa-
na Laatikainen (p.0405310956). 
Opetukseen ilmoittaudutaan 
suoraan Kansalaisopistoon, p. 
040 104 3112. Lisätietoa: www.
ilomantsi.fi 

KURKKAA NETTI-
SIVUILLEMME!
Ilomantsin ortodoksisen seu-
rakunnan (1.1.2021 alkaen 
kappeliseurakunta) toiminnas-
ta ja tapahtumista saat ajan-
kohtaista tietoa seurakunnan 
nettisivuilta www.ort.fi/ilo-
mantsi ja seurakunnan Face-
book-sivuilta: www.facebook.
com/Ilomantsinortodoksit/

Ekumeeninen kuutamokirkko Möhkön Arboretumissa järjestettiin 27.9. kauniissa ja lämpimässä syyssäässä. 
Kiitos vapaaehtoisille tilaisuuden järjestämisestä.

Kokoniemen kalmiston syksyistä maisemaa.
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YHTEYSTIEDOT:

Henkilökohtaiset sähköpostit muodossa: etunimi.
sukunimi@ort.fi

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

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

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

Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä p. 040 
358 3625

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

Jumalanpalvelukset 

KESKUSTA
JOENSUU
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Kirkkokatu 32

Ke 28.10. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 4.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 11.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 18.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 25.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 2.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 9.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 16.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 23.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 30.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 13.1. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 20.1. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 27.1. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 3.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 10.2. klo 17 ehtoopalvelus

JOENSUUN SEURAKUNTASALI

Vigilia lauantaisin klo 17
Liturgia sunnuntaisin klo 10

Pe 23.10. klo 9 Jaakobin liturgia
La 7.11. klo 9 slaavinkielinen li-
turgia
La 14.11. klo 17 monikielinen vi-
gilia
Su 15.11. klo 10 monikielinen li-
turgia
Pe 20.11. klo 17 vigilia
La 21.11. klo 9 liturgia, Juma-
lansynnyttäjän Neitseen Marian 
temppeliintuominen
La 5.12. klo 9 slaavinkielinen litur-
gia; klo 17 vigilia
Su 6.12. klo 10 pieni vedenpyhi-
tys ja liturgia, pyhän Nikolaoksen 
päivä, temppelijuhla, itsenäisyys-
päivä
Pe 18.12. klo 17 akatistos pyhälle 
Nikolaokselle (kirkkoslaaviksi)
La 19.12. klo 17 monikielinen vi-
gilia
Su 20.12. klo 10 monikielinen li-

turgia
To 24.12. klo 9 liturgia; klo 14 jou-
luaaton suuri ehtoopalvelus
Pe 25.12. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia, Kristuksen syntymä, joulu
La 26.12. klo 9 liturgia, Jumalan-
synnyttäjän juhla
To 31.12. klo 17 uudenvuoden kii-
tosrukoushetki
Pe 1.1. klo 10 liturgia, Basileios 
Suuren päivä, uudenvuodenpäivä
La 2.1. klo 9 slaavinkielinen li-
turgia
Ti 5.1. klo 17 vigilia
Ke 6.1. klo 10 liturgia ja suuri ve-
denpyhitys, teofania, loppiainen
La 16.1. klo 17 monikielinen vigilia
Su 17.1. klo 10 monikielinen li-
turgia
Ma 1.2. klo 17 vigilia
Ti 2.2. klo 9 liturgia, Herramme 
Jeesuksen Kristuksen temppeliin-
tuominen
La 6.2. klo 9 slaavinkielinen li-
turgia
Su 14.2. klo 17 sovintosunnuntain 
ehtoopalvelus
Ma 15.2. klo 17 katumuskanoni
Ti 16.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 17.2. klo 17 katumuskanoni
To 18.2. klo 17 katumuskanoni
Pe 19.2. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
La 20.2. klo 17 monikielinen vigilia
Su 21.2. klo 10 monikielinen li-
turgia
Ke 24.2. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
Pe 26.2. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
Ke 3.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
Pe 5.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
La 6.3. klo 9 slaavinkielinen li-
turgia

PYHÄN RISTIN TSASOUNA
JOENSUUN ORTODOKSINEN 
HAUTAUSMAA

Nurmeksentie 1

Pe 23.10. klo 17 panihida
La 24.10. klo 9 liturgia, Dimitrin 
lauantai
Pe 30.10. klo 17 vigilia
La 31.10. klo 9 liturgia, Karjalan 
Valistajien juhla
To 24.12. klo 16 jouluhartaus (ul-
kona)
Pe 5.2. klo 17 panihida
La 6.2. klo 9 liturgia ja litania, 
Ti 16.2. klo 17 katumuskanoni 
(kirkkoslaaviksi)

POHJOINEN ALUE
PIELISEN-KARJALAN SUUNTA

LIEKSA
PROFEETTA ELIAN KIRKKO

Iljankatu 14

La 24.10. klo 17 vigilia
Su 25.10. klo 10 liturgia
Ti 27.10. klo 9 liturgia
Ti 3.11. klo 9 liturgia
Su 8.11. klo 10 liturgia, isänpäivä
Ti 10.11. klo 9 liturgia
Ti 17.11. klo 9 liturgia
La 21.11. klo 17 vigilia
Su 22.11. klo 10 liturgia
Ti 24.11. klo 9 liturgia
Ti 1.12. klo 9 liturgia
La 5.12. klo 17 vigilia
Su 6.12. klo 10 liturgia, pyhän Ni-
kolaoksen päivä, itsenäisyyspäivä
Ti 8.12. klo 9 liturgia
Ti 15.12. klo 9 liturgia
To 24.12. klo 14 jouluaaton suuri 
ehtoopalvelus; klo 16 jouluaaton 
suuri ehtoopalvelus
Pe 25.12. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia, Kristuksen syntymä, joulu
To 31.12. klo 17 uudenvuoden ru-
koushetki

Ti 5.1. klo 17 vigilia
Ke 6.1. klo 10 liturgia ja suuri ve-
denpyhitys, teofania, loppiainen
Su 10.1. klo 10 liturgia
Ti 12.1. klo 9 liturgia
Ti 19.1. klo 9 liturgia
La 23.1. klo 17 vigilia
Su 24.1. klo 10 liturgia
Ti 26.1. klo 9 liturgia
Ti 2.2. klo 9 liturgia, Kristuksen 
temppeliintuominen
Ti 9.2. klo 9 liturgia
Su 14.2. klo 10 liturgia ja sovinto-
sunnuntain ehtoopalvelus 
Ke 17.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 24.2. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
La 27.2. klo 17 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia
Ke 3.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia

VIEKIJÄRVI
PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA

Kannelkoskentie 3

La 24.10. klo 9 liturgia ja panihida, 
Dimitrin lauantai
La 21.11. klo 9 liturgia, Juma-
lansynnyttäjän Neitseen Marian 
temppeliintuominen
La 26.12. klo 10 liturgia, Jumalan-
synnyttäjän juhla
Ma 15.2. klo 17 katumuskanoni

ENO
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA

Tornitie 8

Su 1.11. klo 10 liturgia
Su 3.1. klo 10 liturgia
Su 7.2. klo 10 liturgia
Su 7.3. klo 10 liturgia
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KONTIOLAHTI
KRISTUKSEN 
TAIVAASEENASTUMISEN KIRKKO

Keskuskatu 53

Su 18.10. klo 10 liturgia
Su 15.11. klo 10 liturgia
Su 20.12. klo 10 liturgia
To 24.12. klo 15 jouluaaton suuri 
ehtoopalvelus
Su 17.1. klo 10 liturgia
Su 21.2. klo 10 liturgia

ITÄINEN ALUE
VAARA-KARJALAN SUUNTA

HOILOLA
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Tsiikontie 6a

Su 8.11. klo 10 liturgia, isänpäivä
La 5.12. klo 17 vigilia
Su 6.12. klo 10 liturgia, pyhän Ni-
kolaoksen päivä, itsenäisyyspäivä
Pe 25.12. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia, Kristuksen syntymä, joulu
Ti 5.1. klo 17 vigilia
Ke 6.1. klo 10 liturgia ja suuri ve-
denpyhitys, teofania, loppiainen
Su 14.2. klo 10 liturgia ja sovinto-
sunnuntain ehtoopalvelus
Ma 15.2. klo 17 katumuskanoni

SONKAJANRANTA
PROFEETTA HANNAN KIRKKO

Kirkkotuvantie 3

Su 18.10. klo 10 liturgia
Su 29.11. klo 10 liturgia
To 31.12. klo 18 ehtoopalvelus ja 
akatistos Johannes Sonkajanran-
talaiselle
Pe 1.1. klo 10 liturgia, Basileios 
Suuren päivä, uudenvuodenpäivä
Ti 2.2. klo 17 vigilia
Ke 3.2. klo 8.30 pieni vedenpyhitys 
ja liturgia, profeetta Hannan päivä, 
temppelijuhla
Ke 17.2. klo 16 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia ja katumuskanoni

TUUPOVAARA
HUOM. Kappeli uudessa tilassa
Lähdetie 1 

Su 25.10. klo 10 liturgia
La 21.11. klo 9 liturgia, Neitseen 
Marian temppeliintuominen
Su 13.12. klo 10 liturgia
To 24.12. klo 13 jouluaaton suuri 
ehtoopalvelus
Su 27.12. klo 10 liturgia, marttyyri 
Stefanoksen päivä
Su 24.1. klo 10 liturgia
La 20.2. klo 17 ehtoopalvelus ja 
pieni vedenpyhitys
Su 21.2. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia, ortodoksisuuden sunnun-
tai, temppelijuhla

ILJAN NEULOJAT
Kaikille avoin hyväntekeväisyys-
käsityökerho Iljan neulojat ko-
koontuu torstaisin Lieksan srk-
talossa klo 12 -15. Tervetuloa 
mukaan harrastusryhmään! 
Tarkempia tietoja saa kerhon 
yhteyshenkilöltä Silja Palviai-
selta, P. 040 765 10 29.

SYKSYN YLIOPPILAAT
Seurakunta tarjoaa lakit ylioppilaaksi valmistuville jäsenilleen. 

Mikäli kuulut kohderyhmään, ota heti yhteyttä Pasiin nuoriso-
toimistoon (pasi.onatsu@ort.fi), ja ilmoita seuraavat tiedot: nimesi 
ja osoitteesi, lakin koko (cm) sekä haluamasi lakin sisävuoren väri 
(sini-valkoinen tai puna-musta). 

Toimi ripeästi, sillä lakkien tilaaminen vie oman aikansa. Lakit 
luovutetaan juhlavin menoin noin viikkoa ennen lakkiaisia, ja ilmoit-
tautuneet saavat sitten tarkempia lisätietoja.

5 V. SYNTTÄRIT
Kaikkien tänä vuonna 5 vuotta 
täyttävien jäsentemme yhtei-
set synttärit pidetään lauan-
taina 21.11.
Lisätietoja löydät kutsukir-
jeestä!

KOVERO
HERMAN ALASKALAISEN TSASOUNA

Töriseväntie 1 

To 24.12. klo 14.30 jouluhartaus

SAARIVAARA
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
TSASOUNA 

Hoilolantie 42

Pe 25.12. klo 12.30 jouluhartaus

ETELÄINEN ALUE
KESKI-KARJALAN SUUNTA

KITEE
PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN 
NEKTARIOS EGINALAISEN KIRKKO

Valamontie 4

Su 1.11. klo 10 liturgia
Su 8.11. klo 17 vigilia
Ma 9.11. klo 10 liturgia, pyhän 
Nektarios Eginalaisen päivä
To 19.11. klo 17 ehtoopalvelus
La 21.11. klo 9 liturgia, Neitseen 
Marian temppeliintuominen
Su 6.12. klo 10 liturgia, pyhän Ni-
kolaoksen päivä, itsenäisyyspäivä
To 17.12. klo 17 ehtoopalvelus
To 24.12. klo 12 jouluaaton suuri 
ehtoopalvelus

Pe 25.12. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia, Kristuksen syntymä, joulu
Ti 5.1. klo 17 vigilia
Ke 6.1. klo 9 liturgia ja suuri ve-
denpyhitys, teofania, loppiainen
Su 7.2. klo 10 liturgia
Su 14.2. klo 10 liturgia ja sovinto-
sunnuntain ehtoopalvelus
To 18.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 24.2. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia
Su 7.3. klo 10 liturgia

HONKAVAARA
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
TSASOUNA

Rekivaarantie 24

Su 25.10. klo 10 liturgia
Su 15.11. klo 10 liturgia
Su 20.12. klo 10 liturgia
Su 17.1. klo 10 liturgia
Ke 17.2. klo 17 katumuskanoni
Su 21.2. klo 10 liturgia
Ke 3.3. klo 17 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia

RÄÄKKYLÄ
EVL. SEURAKUNTASALI

La 31.10. klo 9 liturgia ON SIIR-
RETTY TOIMITETTAVAKSI 1.11. Ki-
teen pyhän Kolminaisuuden kirk-
koon

NUORISOTOIMISTO TIEDOTTAA

Leirinohjaajien jatkokoulutus pidettiin syyskuun lopussa Sikrenvaa-
rassa. Ohjelmassa oli myös alkusammutusharjoitus. Tämä oli jo 11. 
kerta kun pelastuslaitos koulutti ohjaajiamme.

Seurakunnan puurojuhlassa tulemme näkemään joulukuvaelman. Esitys on 
vanha venäläinen perinne, jossa kerrotaan Kristuksen syntymästä evanke-
liumin mukaan. Seuraa tapahtumien ilmoittelua! Kuva on vuodelta 2018.
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MUISTOKIRJOITUS
LEHTORI MARJA KRISTIINA KOKKONEN OS. LÖPPÖNEN, 7.1.1947-15.8.2020
Vaimoni Marja sairasti Alzheimerin tautia kahdek-
san vuotta. Hänen vointinsa heikkeni kesäkuun 
lopussa keuhkokuumeen takia. Hänen vahvuute-
naan koko sairauden aikana oli suullinen ilmai-
sutaito. Vielä kuolemaa edeltävänä päivänä hän 
pyysi minua viereensä nukkumaan ja sanoi, ettei 
hän halua kuolla. Nuo toivomukset eivät toteutu-
neet, jäähyväiset kuitenkin sisälsivät suudelman. 
En tiennyt, että se oli 50 vuotta jatkuneen avioliit-
tomme viimeinen. Marja nukkui pois seuraavana 
päivänä ollessamme Helsinki-Vantaan lentoase-
malla hakemassa Englannissa asuvaa tytärtäm-
me Paulaa katsomaan vielä elossa olevaa äitiä. 
Marja nukkui pois Neitsyt Marian kuolonuneen 
nukkumisen päivänä 15.8.2020.

Marja kirjoitti ylioppilaaksi tyttölyseossa 
vuonna 1968. Hän sai opiskelupaikan Turun 
yliopistosta humanistisessa tiedekunnassa. 
Hänen pääaineenaan olivat äidinkieli ja kirjal-
lisuus. Saatuaan kandin paperit, hän sai töitä 

Kuopion Linnapellon lukiosta. Muutettuamme 
Joensuuhun hän jatkoi opiskeluaan Joensuun 
yliopistossa. Maisterin paperit hän sai 1980-lu-
vulla. Marja sai viran Rantakylän yläasteelta, 
jossa oli opettanut jo 1970-luvun lopulta. Marjan 
työhistoria oli tiivis; se kesti 37 vuotta. Marjan 
harrastuksiin kuuluivat kirjallisuus ja elokuvat. 
Muutamien opettajien kanssa syntyi kirjalli-
suuspiiri, jossa Marja oli mukana viimeiseen 
kevääseen saakka. Marjaa lämmitti erityisesti 
erään kolmen lapsen isän kiitos entiselle opet-
tajalleen: ”Sinä olit hyvä ja oikeudenmukainen 
opettaja.” Myös ainevihkoihin kirjoitetut sa-
nalliset arviot olivat oppilaille tärkeitä. Nehän 
veivät aikaa iltamyöhään.

Vuonna 1970 solmittu avioliitto papin kanssa 
toi mukanaan pappilan emännän velvollisuudet. 
Niihin kuuluivat vieraitten vastaanottaminen ja 
kestittäminen, tulkkina toimiminen ja seura-
kunnalliset luottamustoimet. Marjan kielitai-

to lähensi monia 
ihmisiä perhee-
seemme ja laa-
jensi näköalaam-
me Eurooppaan. 
Meille syntyi kaksi 
tytärtä, Johanna ja 
Paula. Marjalle oli 
tärkeää, että tytöt 
kasvoivat kiinte-
ään seurakunta-
yhteyteen. Kas-
vatustyön onnis-
tumista voidaan 
mitata lasten har-
rastuneisuudella. 
Johanna pystyi 
toimimaan kant-
torina liturgiassa, 
ja Paulakin lauloi 
kirkkokuorossa 
ennen Englantiin 
muuttamistaan. 
Kodin rukous-

elämä keskittyi merkkipäivinä toimitettuihin 
rukoushetkiin. Ruokailut aloitettiin ristinmer-
kin teolla. Kirkkovuoden juhlat rytmittivät elä-
määmme. Kirkkomme perinteessä korostuu 
pääsiäisjuhlan viettäminen. Juhlan keskeisin 
seurakunnallinen toimija on kirkkokuoro. Se 
laulaa pääsiäisyön jumalanpalveluksessa yli 
kolme tuntia ja sen rooli pääsiäisilon tulkkina 
on korvaamaton. Sen tähden ikiaikainen perinne 
on kutsua kirkkokuoro pappilaan yöpalveluk-
sen jälkeen. Joensuun uuden seurakuntasalin 
valmistuttua, juhla on järjestetty koko kirk-
kokansalle. Tämän lisäksi Marja halusi kut-
sua kotiimme pääsiäispäivänä kuoron lisäksi 
papiston ja luottamushenkilöt. Tämä perinne 
jatkui 26 vuotta. Marja valmisti kaiken tarjot-
tavan itse. Hän teki tarkan suunnitelman, että 
pystyi koulutyön ohessa leipomaan tarjottavat. 
Marja oli juhlia järjestäessään lujilla, mutta 
onneksi saimme ystäviltä apua.Tyttäremme 
kehittyivät tässä koulussa loistaviksi pitopal-
veluemänniksi. Marja ei koskaan sanonut vie-
raiden lähdettyä, että tämä oli viimeinen kerta, 
kun järjestin vastaanoton. Hän sanoi: ”Olipa 
mukava, kun ihmiset tulivat ja tekivät muka-
van juhlan.” Hyvä Marja, nyt sinut on kutsuttu 
”Karitsan hääjuhlaan” taivaan kotiin. Olet aina 
osannut pukeutua juhlan vaatimalla tavalla, 
joten sinut otetaan vastaan taivaalliseen hää-
juhlaan: ”Tule Herrasi iloon!” Kerrankin saat 
istahtaa valmiiseen pöytään pyhien joukossa.

Puolisosi Kalevi-pappi 

Kiitos
Kauniista kukkasista ja lohduttavista ter-
vehdyksistä vaimoni Marja Kokkosen tuon-
ilmaisiin siirtymisen johdosta. Kiitos esi-
rukouksistanne!

Rovasti Kalevi Kokkonen
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Isä Kalevi ja Marja.

SEURAKUNNAN UUDISTAMINEN ON KUIN VILJELYÄ
Kirkolliskokouksen, kirkollishallituksen, työn-
tekijöiden ja luottamushenkilöiden usean vuo-
den työ on tuottanut tulosta. Uusi Joensuun 
ortodoksinen seurakunta aloittaa toimintan-
sa 1.1.2021. Uuden seurakunnan hallinnon 
muotoutumisessa tärkeässä osassa olette te 
seurakuntalaiset, kun ilmaisette tahtonne pi-
an alkavissa valtuustovaaleissa. Seurakunnan 
valtuusto valitsee uuden seurakunnan toimin-
takauden alussa muut hallintoelimet seura-
kunnalle. Se aloittaa työn yhteiseksi hyväksi.

Kirkon rakenneuudistusta on kutsuttu hal-
linnolliseksi. Kirkkoherroina kutsumme sitä 
mieluummin toiminnalliseksi. Jos annamme 
uudistuksen jäädä hallinnolliselle tasolle, se ei 
näy käytännössä seurakunnan arjessa. Ydinky-
symys onkin se, miten saamme kirkon ja seu-
rakunnan hallinnon palvelemaan seurakuntaa 
käytännössä sen kaikilla alueilla. Käytännön 
elämään tarvitsemme kaikkien toimijoiden – 
työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seu-
rakunnan jäsenten – välistä yhteistyötä.

 Tulevina vuosina työskentelemme monien 
kysymysten äärellä. Miten mahdollistamme 
ikääntyvien ihmisten osallistumisen jumalan-
palveluksiin? Millä keinolla seurakunnan lapset, 
nuoret ja perheet löytävät seurakunnan toimin-
nan? Miten seurakuntalaiset voivat osallistua itse 
toiminnan toteuttamiseen? Miten saavutamme 
apua tarvitsevat? Miten saamme seurakuntalai-
set kokemaan entistä vahvemmin, että kirkon 
jäsenyys on heille tärkeää ja merkityksellistä?

Näihin kysymyksiin on haettu vastauksia mm. 
kesällä järjestetyssä seurakuntakyselyssä, johon 
saimme kiitettävästi vastauksia. Yhteistyötä jat-
ketaan järjestämällä seurakuntakokoontumisia, 
joissa palaamme näihin asioihin koronatilanteen 
niin salliessa. 

 Seurakuntatyö ja seurakunnan uudistami-
nen on kuin viljelyä. Jotta saisimme runsaan 
sadon, työt pitää aloittaa jo edellisestä syksystä. 
Maalaisyhteisöissä työt on tehty aina talkoil-
la, vuodesta toiseen, vanhasta satokaudesta 
uuteen siirtyen. Työn onnistumiseen tarvitaan 

myös Jumalan siunausta. Meidän tulee rukoil-
la kuten piispa liturgiassa, ”Jumala, katso alas 
taivaasta ja näe tämä viinitarha ja vahvista se, 
minkä oikea kätesi on istuttanut.” Kun Jumala 
siunaa meitä ja me tuemme toinen toisiamme, 
saamme yhdessä nauttia työmme hedelmistä.

Seurakuntatyössä jokaisen panos on tär-
keä, puhummepa hallinnosta, työntekijöistä, 
diakoniatyön vapaaehtoisista, ikonimaalareis-
ta, nuorista, laulajista tai rukoilijoista ja niis-
tä kaikista, joita emme juuri nyt osaa nimetä. 
Kirkkoherroina toivomme, että rakennamme 
yhdessä seurakunnan, jossa on ilo olla jäse-
nenä. Pyhä Porfyrios Kausokalivialainen opetti 
ilosta: ”Kaikki on pyhää: meri, uiminen ja ruoka. 
Iloitkaa niistä. Ne ovat rikastuttamassa meitä 
ja johtamassa suureen rakkauteen. Ne kaikki 
ovat johtamassa meitä Kristuksen luo!”

Pastorit Tuomas ja Ioannis
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SEURAKUNNANVALTUUSTOVAALI
Joensuun ortodoksinen seurakunta
Kirkkokatu 32
60100 Joensuu
0400 397 900
joensuu@ort.fi

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta
Kirkkotie 17
82900 Ilomantsi
050 470 6383
ilomantsi@ort.fi

Vaalin toimittamisen aika
Uuden 1.1.2021 toimintansa aloittavan Joensuun ortodoksisen seura-
kunnan seurakunnanvaltuuston toimikauden 2021 – 2023 vaalin aika-
taulu on seuraava: 

Vaalin julkaistaan tulos 15.11.2020 klo 12 Joensuun pyhän Nikolaoksen 
kirkossa. Tilaisuus striimataan molempien seurakuntien facebook sivuilla.

Vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään 
nähtävänä seurakuntatalon ilmoitustaululla nähtävänä 30 päivän ajan. 

Vaalissa valitaan valtuustoon kaksikymmentäyksi (21) jäsentä. Uu-
si seurakunta muodostaa viisi (5) vaalialuetta: vaalialueelta 1, johon 
kuuluu Joensuun kaupunki valitaan 12 jäsentä, vaalialueelta 2, johon 
kuuluu Ilomantsin kunta valitaan 3 jäsentä, vaalialueelta 3, johon kuu-
luu Kontiolahden kunta valitaan 3 jäsentä, vaalialueelta 4, johon kuuluu 
Lieksan kunta, valitaan kaksi (2) jäsentä sekä vaalialueelta 5, johon kuu-
luvat Kiteen, Tohmajärven ja Rääkkylän kunnat, valitaan yksi (1) jäsen.

Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen on ortodoksisesta 
kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole 
vajaavaltainen eikä Joensuun eikä Ilomantsin seurakunnan päätoimi-
nen työntekijä.

Ehdokaslista
Ilomantsin ja Joensuun ortodoksisten seurakuntien vaalilautakun-

nat voat laatineet ehdokasluettelon ja arponut ehdokkaiden numerot 
28.09.2019 pitämässään kokouksessa seuraavasti:

2. Matti Jeskanen
3. Päivi Koskela
4. Jouni Ratilainen
5. Annamari Moilanen
6. Svetlana Loginova
7. Tuula Puruskainen
8. Mikko Punkki
9. Petri Nykänen
10. Jarkko Timoskainen
11. Sergey Usachev
12. Matti Tolvanen
13. Harri Linna
14. Virpi Sidoroff
15. Merja Kuukkanen
16. Rauno Lasanen
17. Nadezda Kerova
18. Osmo Hattunen
19. Timo Nykänen
20. Annakaisa Onatsu
21. Seija Mantsinen
22. Sirkka Vepsä
23. Antti Potkonen
24. Sakari Petsalo

Vaalialue 2 (Ilomantsi)
25.Tarja Pesonen-Sivonen
26. Maire Kärkkäinen
27. Yngve Lostedt
28. Veli Jeskanen
29. Oiva Puruskainen

Vaalialue 3 (Kontiolahti)
30. Kirsi Ryynänen
31. Eija Räsänen
32. Kirsi Vuomajoki

Vaalialue 4 (Lieksa)
33. Kirsi Jaskanen
34. Olavi Reittu

Vaalialue 5 (Kitee-Rääkkylä-Tohmajärvi)
35. Markku Ylönen

Äänestys tapahtuu seuraavasti 
Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänivaltaisten 
luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka viimeistään ensim-
mäisenä vaalipäivänä 1.11.2020 on täyttänyt 16 vuotta. Äänioikeutta käy-
tetään sillä vaalialueella, jonka alueella äänioikeutetulla on kotikunta ja 
jossa hänet on merkitty seurakunnan jäseneksi viimeistään 31.8.2020.

Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Jokainen äänioi-
keutettu voi äänestää oman vaalialueensa ehdokkaita. Joensuun vaa-
lialueella enintään 12 ehdokasta. Ilomantsin vaalialueella enintään 3 
ehdokasta. Kontiolahden vaalialueella enintään 3 ehdokasta. Lieksan 
vaalialueella enintään 2 ehdokasta. Kiteen-Rääkkylän-Tohmajärven 
vaalialueella enintään 1 ehdokas. 

Valituiksi tulee yhtä monta eniten ääniä saanutta ehdokasta, kuin 
jokaisesta vaalialueesta valitaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon.

Merkitse jokaiseen N:o_____ kohtaan yksi numero. Numerolla ää-
nestät ehdokasta, jonka sinä valitset. N:o-merkinnän jäljessä olevaan 
tyhjään tilaan kirjoitetaan ehdokkaan numero, ei ehdokkaan nimeä. 
Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen käyttää vain henkilökohtaisesti.

Tuomas Järvelin ja Ioannis Lampropoulos, kirkkoherrat

Vaalialue Aika Äänestyspaikka

JOENSUU su 1.11.klo 12 – 14 Seurakuntasali

JOENSUU ma 2.11. klo 10 – 14 Seurakuntasalin aula

KONTIOLAHTI ma 2.11. klo 16 – 17 Kontiolahden kirkko

ENO ma 2.11. klo 17.45 – 18.45 Enon tsasouna

LIEKSA ti 3.11 klo 11 – 12.30 Lieksan kanslia

JOENSUU ke 4.11. klo 16 – 19 Seurakuntasalin aula

JOENSUU to 5.11. klo 10 – 14 Seurakuntasalin aula

TUUPOVAARA to 5.11. klo 16 – 17 Tuupovaaran kappeli

HOILOLA to 5.11. klo 17.45 – 18.45 Hoilolan kirkko

ILOMANTSI pe 6.11 klo 10 – 11 Ilomantsin kirjasto

ILOMANTSI pe 6.11 klo 16 – 18 Ilomantsin K-market

ILOMANTSI su 8.11. klo 12 – 14 Elian kirkko

MUTALAHTI su 8.11. klo 15 – 15.30 Mutalahden tsasouna

HATTUVAARA su 8.11. klo 17 – 17.30 Hattuvaaran tsas.

KITEE ma 9.11 klo 12.30 – 13.30 Kiteen kirkko

HONKAVAARA ma 9.11 klo 14.30 – 15.30 Honkavaaran tsas.

JOENSUU ma 9.11 klo 16.30 – 19 Seurakuntasalin aula

LIEKSA ti 10.11 klo 16 – 18 Lieksan kanslia

JOENSUU ke 11.11 klo 12 – 15 Seurakuntasalin aula
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TUNNELMIA TUUPOVAARAN KAPPELIN MUUTTOURAKASTA
Tuupovaaran kappeli jatkaa toimintaansa uusissa tiloissa. Vuosien var-
rella kappeli on siirtynyt kylän sisällä moneen otteeseen ja tällä het-
kellä kappeli esineineen ja ikoneineen sijaitsee kylän apteekin vieressä 
osoitteessa Lähdetie 1. Kappelin tunnelmaa voisi kuvailla ”tsasounan 
tai rukoushuoneen kaltaiseksi", sillä neliömäärältään kappeli on edel-
listä merkittävästi pienempi. Kappelissa on toimitettu jo muutama li-
turgia ja se on saanut palveluksissa käynneiltä myönteistä palautetta. 
Mestari-ikonimaalarin Petros Sasakin ikonit nousevat nyt selkeästi 

esiin ja kappelin sisustuksessa on pyritty korostamaan näitä kaikkein 
arvokkaimpia ikoneita.

Kappelin tavarat ja ikonit on huollettu perusteellisesti. Joensuulai-
nen firma A-Kuivaus Oy on puhdistanut kaikki kappelin esineet. Ikoni-
konservaattori Riikka Köngäs puhdisti kaikki Sasakin ikonit vaha-, ja 
öljytahroista, sekä korjaili pieniä halkeamia ja kolhuja.

Kappelin muuttoprojekti on ollut raskas ponnistus ja siksi seurakunta 
haluaa kiittää avusta kaikkia vapaaehtoisia ja talkoolaisia.

Kuvassa on Petros Sasakin maalaamat ikonit, jotka tulivat takaisin Tuupovaa-
raan taidekonservaattori Riikka Köngäksen huollosta. Riikka Köngäksellä on 
Valamon luostarissa toimiva yritys Papinniemen konservointi Oy. Ikonit puhdis-
tettiin vahatahroista. Kolhut ja kolaukset liimattiin ja restauroitiin. Ylösnou-
semusikoniin tehtiin värinkiinnitys.

Vanhan kappelin tavarat lähdössä A-Kuiva-
uksen tiloihin puhdistettavaksi.Kappelin tavarat ikoneita lukuun ottamatta 

pakattiin muuttofirman kuorma-autoon.

Tavarat siirrettiin puhdistettavaksi.

”Kappelin kamat” A-Kuivauksen tilois-
sa huollon jälkeen. Tavaroiden lastaa-
misessa kesti vajaa tunti.
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Kappelin tavarat otettiin vastaan uusiin 
tiloihin talkooväen kanssa ja siitä tilat 
alkoivat pikkuhiljaa hahmottua.
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KYSELYYN SEURAKUNNAN TOIMINNASTA VASTATTIIN AHKERASTI
Joensuun ja Ilomantsin seurakuntien nettisivuilla 
julkaistiin elokuussa kysely seurakuntien toimin-
nasta. Kuukauden aikana kyselyyn saatiin huike-
at 91 vastausta. Kiitos kaikille vastaajille!  

Kyselyn vastauksissa nousivat esiin erilai-
set kiitoksen ja toivomisen aiheet. Tärkeimpänä 
ja rakkaimpana osallistumisen muotona korostui-
vat selvästi jumalanpalvelukset (93%). Seuraavaksi 
tärkeimmät asiat seurakunnassa ovat tuttu pappi 
ja kanttori (65%) ja seurakuntayhteisö (42%). Toi-
mintaan osallistumista helpottavat se, että ihminen 
kokee olevansa tervetullut toimintaan (66%) ja että 
toimintaa järjestetään lähellä (63%). 

Kyselyssä kysyttiin ”minkälaista toimintaa 
toivoisit kotiseurakuntasi järjestävän tai ke-
hittävän?” ja vastauksia tuli suuri määrä. Vas-
taajat toivoivat panostusta lapsi-, nuoriso- ja 
diakoniatyöhön, työikäisten aikuisten toimintaa, 
enemmän jumalanpalveluksia, luentoja, iko-
nimaalausryhmiä, kirkkokahveja, matkoja ja 
retkiä. Kyselystä saatiin monenlaisia yksityis-
kohtaisiakin ehdotuksia. ”Osallistuisin mielel-
läni esim. suunnitteluun, mutta en haluaisi olla 
yksin vastuussa”, eräs vastaaja kirjoitti. ”Osal-
listumisen kynnys on yleensä matalampi, kun 
johonkin pyydetään mukaan, en osaa tuppautua 
toimintaan”, kertoo toinen vastaaja.  

Monella seurakuntalaisella on kuitenkin tie-
toa, miten jo olemassa oleviin toimintoihin voisi 
päästä mukaan, mutta tällä hetkellä se ei ole 
ajankohtaista: ”Jos aikaa olisi enemmän ja elä-
mäntilanne sallisi, osallistuisin mielelläni esim. 
pyhäkköjen puhtaana- ja kunnossapitoon liit-
tyvään talkootyöhön.  ” Vastaajat haluaisivatkin 
osallistua seurakuntayhteisön elämään ensisi-
jaisesti jumalanpalveluksissa käymällä ja sen 
jälkeen mieluisimpia osallistumisen mahdol-

lisuuksia ovat tapahtumat, retket ja matkat.

Mitä voisimme oppia tuloksista?

Kyselyn perusteella tärkeäksi muodostuu se, 
kokeeko ihminen olevansa tervetullut toimin-
taan. Seurakunnan yhteinen tavoite voisi olla, 
ettei kenellekään tulisi ulkopuolinen olo. Tämän 
toteutumiseen voivat osallistua kaikki kirkossa 
kävijät riippumatta siitä ovatko olleet mukana 
lapsuudesta vai viime sunnuntaista lähtien.  

Suurimmassa keskuksessa Joensuussa saat-
taa sunnuntaisin ja juhlina osallistua palveluksiin 
ja kirkkokahveille kymmeniä tai lähemmäs sata 
ihmistä. Kukaan ei tunne kaikkia. Pitkäänkin mu-
kana ollut ei välttämättä tunnista onko joku näis-
tä ihmisistä uusi vai ei. Toisaalta kyselyssäkin tuli 
esille, että toiset viihtyvät omissa oloissaan. Myös 
pitkään seurakunnassa toiminut henkilö, vaik-
ka pappikin, voi olla ujo 
tutustumaan uusiin ih-
misiin. Tervehtiminen 
puolin ja toisin on aina 
hyvä alku ja tuntuu mu-
kavalta.

Jotkut  samat asi-
at saivat vastauksissa 
sekä risuja että ruusu-
ja. Esimerkiksi tiedotus 
ja jumalanpalvelusten 
määrä olivat asioita, 
joissa toisten mieles-
tä on parannettavaa, 
mutta joihin toiset ovat 
tyytyväisiä. Seurakun-
nan maantieteellinen 
laajuus ja alueiden toi-

minnan erilaisuus saattaa selittää asiaa. Toi-
saalta jotkut asiat, kuten ilmapiiri, ovat selvästi 
kokemus, joka voi jokaisella olla eri.  

Työntekijöinä kiitämme monipuolisesta palaut-
teesta. Kiitoksista kiitämme Jumalaa ja seura-
kuntaa, toiveet yritämme ottaa toiminnan suun-
nittelussa jatkossa paremmin huomioon. Seura-
kunnan työntekijät eivät pysty omin voimin järjes-
tämään joka puolella seurakuntaa monenlaisia 
toimintapiirejä, mutta työntekijät yhdessä vapaa-
ehtoisten avulla pystyvät vaikka mihin.

Kanttori Valeria Ratilainen, 
Joensuun ortodoksinen seurakunta 

Kanttori Riikka Patrikainen, 
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta 

Seurakunnalta toivotaan monenlaista toimintaa, mutta tärkeimpänä 
pidetään jumalanpalveluksia.
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NURMES
Virasto: Salmenkatu 5, 75500 Nurmes
p. 040 060 8601
Sähköposti: nurmes@ort.fi
Avoinna: keskiviikkoisin 10.30 -14
Kirkkoherra: hallinnolliset tehtävät hoitaa Paavo Ratilainen, paavo.ratilainen@ort.fi 
p. 050 566 1700
Pappi: Simo Haavisto, simo.haavisto@ort.fi, p. 044 242 6084
Kanttori Tiina Sormunen, tiina.sormunen@ort.fi, p. 045 678 9423

Virkatodistustilaukset: Ortodoksisen kirkon keskusrekisteri, p. 040 358 3625 tai keskusrekisteri@ort.fi
Muutokset ja lisäykset todennäköisiä ja niistä ilmoitetaan torstain paikallislehdissä sekä seurakunnan 
Facebook- ja verkkosivuilla.
Tarkemmat palvelustiedot arkipäivien ja viikonloppujen palveluksista vuoden 2021 alusta ilmoitetaan seura-
kunnan kuukausiohjelmassa, Facebookissa, verkkosivuilla sekä paikallislehdissä.

Jumalanpalvelukset

NURMES
PYHIEN APOSTOLIEN PIETARIN JA 
PAAVALIN KIRKKO

Kirkkokatu 31

Ke 28.10. klo 17 ehtoopalvelus 
klo 18 kuoroharjoitus
To 29.10. klo 17 ehtoopalvelus
La 31.10. klo 17 ehtoopalvelus
Su 1.11. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia
Su 1.11. klo 11.30-13 seurakun-
nanvaltuuston vaalit, pyhien apos-

tolien Pietarin ja Paavalin kirkko
Ke 4.11. klo 9 aamupalvelus
Ke 4.11. klo 17 ehtoopalvelus
klo 18 kuoroharjoitus
To 5.11. klo 15.30 Ortodoksisuus 
tutuksi -opintopiiri, srk-sali
To 5.11. klo 17 ehtoopalvelus
La-Su 7.-8.11. ikonimaalauskurs-
si, srk-sali
Ke 11.11. klo 9 aamupalvelus
Ke 11.11. klo 17 ehtoopalvelus
klo 18 kuoroharjoitus
To 12.11. klo 17 ehtoopalvelus
Su 15.11. klo 17 seurakunnanval-

tuuston kokous, srk-sali
Ke 18.11. klo 17 ehtoopalvelus
klo 18 kuoroharjoitus
To 19.11. klo 9 aamupalvelus
To 19.11. klo 15.30 Ortodoksisuus 
tutuksi -opintopiiri, srk-sali
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 20.11. klo 17 vigilia, Juma-
lansynnyttäjän Neitseen Marian 
temppeliintuominen: palveluk-
set toimittaa korkeasti pyhitetty 
Kuopion ja Karjalan metropoliit-
ta Arseni
La 21.11. klo 10 liturgia, Juma-

lansynnyttäjän Neitseen Marian 
temppeliintuominen: palveluk-
set toimittaa korkeasti pyhitetty 
Kuopion ja Karjalan metropoliit-
ta Arseni.
La 21.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 25.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 25.11. klo 18 kuoroharjoitus
To 26.11. klo 9 aamupalvelus
To 26.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 2.12. klo 9 aamupalvelus
Ke 2.12. klo 17 ehtoopalvelus
klo 18 kuoroharjoitus
To 3.12. klo 9 aamupalvelus
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 Perheuutisia

OLKAA IÄTI MUISTETUT 
Veera Ruutinen, Nurmes
Katja Timonen, Nurmes

KASTETUT
Juuli Alisa Brelo, Juuka

Nurmeksessa kasteita toimitetaan 
vain pari vudessa. Kuvassa kaste-
taan Jumalan lapsukainen Juuli 
Alisa. 

T
IIN

A
 S

O
R

M
U

N
E

N

To 3.12. klo 15.30 Ortodoksisuus 
tutuksi -opintopiiri, srk-sali
klo 17 ehtoopalvelus
Ke 9.12. klo 17 ehtoopalvelus
klo 18 kuoroharjoitus
To 10.12. klo 9 aamupalvelus
To 10.12. klo 17 ehtoopalvelus
La 12.12. klo 17 ehtoopalvelus
Su 13.12 klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia
Ke 16.12. klo 9 aamupalvelus
Ke 16.12. klo 17 ehtoopalvelus
klo 18 kuoroharjoitus
To 17.12. klo 9.15 aamupalvelus
To 17.12. klo 15.30 Ortodoksisuus 
tutuksi -opintopiiri
klo 17 ehtoopalvelus
La 19.12. klo 11 Naistenpiirin puu-
rotarjoilu, srk-sali
To 24.12. klo 16 ehtoopalvelus
Pe 25.12. klo 8 aamupalvelus ja 
liturgia
Ke 30.12. klo 9 aamupalvelus
Ke 30.12. klo 17 ehtoopalvelus
klo 18 kuoroharjoitus
Ma 1.2. klo 17 vigilia: Herran 
temppeliintuominen
Ti 2.2. klo 10 liturgia: Herran 
temppeliintuominen

BOMBAN PYHITTÄJÄISIEN SERGEIN 
JA HERMANIN VALAMOLAISTEN 
TSASOUNA

Suojärvenkatu 1, Nurmes

Pe 30.10. klo 19 kokoöinen: Karja-
lan valistajien yhteinen juhla
Ke 25.12. klo 14 ehtoopalvelus

JUUKA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
TSASOUNA

Laurilantie 9

Ma 26.10. klo 16 Juuan käsityöpii-
ri, srk-sali
Ti 27.10. klo 12 Juuan tiistaiseu-
ra, srk-sali
To 29.10. klo 13 Vuokon tiistaiseu-
ra Tauno Nekkosella
To 29.10. klo 17 ehtoopalvelus
Su 1.11. klo 14-15 seurakunnan-
valtuuston vaalit, seurakuntasali
Ma 2.11. klo 16 Juuan käsityöpii-
ri, srk-sali
To 5.11. klo 9 aamupalvelus
Ma 9.11. klo 16 Juuan käsityöpii-
ri, srk-sali
Ti 10.11. klo 12 Juuan Tiistaiseu-
ra, srk-sali
La 14.11. klo 17 ehtoopalvelus
Su 15.11. klo 9 aamupalvelus ja 
liturgia

Ma 16.11. klo 16 Juuan käsityöpii-
ri, srk-Sali
To 19.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 23.11. klo 16 Juuan käsityöpii-
ri, srk-sali
Ti 24.11. klo 12 Juuan tiistaiseu-
ra, srk-sali
Ke 25.11. klo 9 liturgia, Juma-
lansynnyttäjän Neitseen Marian 
temppeliintuomisen päätöspäivä
Ma 30.11. klo 16 Juuan käsityöpii-
ri, seurakuntasali
La 5.12. klo 17 vigilia: pyhä Niko-
laos Ihmeidentekijä
Su 6.12. klo 10 liturgia, tiistaiseu-
ran joulupuuro ja arpajaiset
Ma 7.12. klo 16 Juuan käsityöpii-
ri, srk-sali
Ma 14.12. klo 16 Juuan käsityöpii-
ri, srk-sali
To 17.12. klo 17 ehtoopalvelus
To 24.12. klo 14 ehtoopalvelus
La 26.12. klo 10 liturgia
Ke 1.1. klo 10 liturgia: Herran ym-
pärileikkaus

VALTIMO
PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO

Lokkiharjuntie 42

Ke 28.10. klo 9 aamupalvelus
Su 1.11. klo 16-17 seurakunnan-
valtuuston vaalit, Pyhän Kolminai-

suuden kirkko
La 7.11. klo 17 ehtoopalvelus
Su 8.11. klo 9 aamupalvelus ja li-
turgia
To 12.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 18.11. klo 9 aamupalvelus
La 28.11. klo 17 ehtoopalvelus
Su 29.11. klo 9 aamupalvelus ja 
liturgia
Ke 9.12. klo 9 aamupalvelus
La 19.12. klo 17 ehtoopalvelus
Su 20.12. klo 9 aamupalvelus ja 
liturgia
To 24.12. klo 14 ehtoopalvelus
Su 27.12. klo 10 liturgia
Ti 5.1. klo 17 vigilia: Teofania
Ke 6.1. klo 9.30 suuri vedenpyhitys 
ja liturgia: Teofania
Su 24.1. klo 19 kokoöinen: autuas 
Ksenia Pietarilainen

ERAKKOLAN TSASOUNA

Rasimäentie 521, Valtimo

Pe 13.11. klo 11.30 rukouspalve-
lus: Johannes Krysostomos

RAUTAVAARA, EVL.
SEURAKUNTASALI 

Tulimäentie 11

Su 22.11. klo 10 liturgia ja eku-
meeniset kirkkokahvit

Uuden 1.1.2021 toimintansa aloittavan Taipaleen orto-
doksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali 
toimikaudelle 2021 – 2023 toimitetaan 1. – 8.11.2020 
välisenä aikana. Katso lisätietoja Taipaleen seura-

kunnan liitteestä.
Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan seurakun-

nanvaltuustoehdokkaiden esittelytiedot ovat verkko-
sivuilla: ort.fi/nurmes/vaalit2020.

NURMEKSEN ORTODOKSINEN KIRKKOKUORO 
Kirkkokuoro harjoittelee viikoittain Nurmeksessa. 
Lisäksi harjoituksia pidetään Juuassa erikseen so-
vittuna ajankohtana. Harjoituksista ja aikataulusta 
tiedotetaan kuorolaisia sähköpostitse. Kuoron kon-
serteista ja muusta toiminnasta tiedotetaan seu-
rakunnan Facebook- ja verkkosivuilla sekä paikal-
lislehdissä.
Kirkkolaulusta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä 
kanttori Tiina Sormuseen: p. 045 6789423 tai tiina.
sormunen@ort.fi

VALTIMON ORTODOKSINEN NAISKUORO
Naiskuoro kokoontuu kahden viikon välein erikseen 
sovittuna ajankohtana. Kuoron konserteista ja muus-
ta toiminnasta ilmoitetaan seurakunnan Facebook- 
ja verkkosivuilla.
Tiedustelut: Tiina Sormunen, p. 045 6789423 tai tii-
na.sormunen@ort.fi

Tiistaiseurojen toiminnasta ja poikkeuksista tiedo-
tetaan seurakunnan Facebook- ja verkkosivuilla se-
kä paikallislehdissä. 
Juuan tiistaiseura, Sisko Kallinen p. 050 466 1552
Vuokon tiistaiseura, Ulla Maija Saarelainen p. 
050 570 3499

ORTODOKSISUUS TUTUKSI -OPINTOPIIRI 
Opintopiiri on käynnistynyt Nurmeksessa syyskuus-
sa 2020. Opintopiiri jatkaa kokoontumisia joulukuul-
le 2020 saakka ja niistä tiedotetaan Facebookissa 
ja verkkosivuilla. Opintopiirin tapaamiset tai isä Si-
mon alustukset on striimattu seurakunnan YouTu-
be-kanavalle. 
Lisätietoja isä Simo p. 044 242 6084

KIRJAKERHO
Kirjakerhon toiminnasta tiedotetaan Facebookissa 
ja verkkosivuilla.
Lisätietoja: hem@softa.fi, Helena Mehtonen

LASTEN KERHOT
Lasten kerhot ovat koronatauolla, tiedotetaan pai-
kallislehdissä sekä sähköpostitse
Lisätietoja: Tiina Sormunen, p. 045 6789423

ARMAHAT AKKAZET
Tiedustelut: Liisa Mahlavuori, p. 040 701 5123

JUUAN KÄSITYÖPIIRI
Käsityöpiiri kokoontuu maanantaisin klo 16 srk-sa-
lilla 5.10. - 7.12. ja 11.1.2021 alkaen. Tiedustelut Lea 
Saarimaa, p. 040 758 6610

Muuta toimintaa
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NOLLAVITOSTEN KRIPARILEIRISTÄ 
TULI PÄIVÄKOULU
Koronan vuoksi peruuntunut kri-
pari Säynätlammella, Taipaleella 
vaihtui päiväkripariksi seurakun-
nan omissa tiloissa Juuassa ja 
Nurmeksessa. Kahdeksan nuorta 
opiskeli isä Simon ja Tiina-kant-
torin ohjaamina kolmen päivän 
ajan ortodoksisen uskon perus-
teita. Opetus koostui oppitunneis-
ta, kädentaidoista sekä peleistä 
ja leikeistä. 

”Nollavitosten” ajatuksia Nur-
meksen minikriparista:

Miko, Nurmes 
Kriparilla on ollut yllättävän mu-
kavaa. Parasta ollut kavereiden 
kanssa oleminen ja uusiin ihmi-
siin tutustuminen. 

Linnea, Juuka 
Lähdin kripalle, että saisin kave-
reita ja kokemusta ortodoksisen 
seurakunnan toiminnasta. Siksi 
edelleen harmittaa, että odotettu 
leiri peruuntui. Parasta on ollut 
kädentaidot ja askartelut. Mini-
kripa kaikkinensa on ollut kiva 
kokemus. 

Joona, Nurmes 
Kivaa on ollut, nyt odotan kovasti 
juhlia ja mahdollisia lahjoja. Ka-
vereiden kanssa köheltäminen on 
ollut hauskinta leirillä. 

Essa, Valtimo
Noh, ihan kivaa; odotin pahem-
paa, koska luulin, että täällä ru-
koillaan ja ollaan hiljaa kirkossa 
koko ajan. Askarteleminen ja kä-
dentaidot on olleet kivointa.

Vasili, Juuka 
Kriparilla on ollut mukavaa ja oli-
sin viihtynyt pidempäänkin. Mie-
lelläni olisin mennyt myös leirille 
Taipaleelle. Tulin kripalle, koska 

haluan tietää enemmän kirkosta 
ja oppia tuntemaan uskontoa ja 
saada ortodoksikavereita. Tääl-
lä hauskinta on ollut kahvin juo-
minen: hyvää kahvia ja ruokaa 
muuten täällä!

Emma, Valtimo
Kivointa on ollut vähän kaikki, 
mutta toisaalta tylsintä myös vä-
hän kaikki. Tästä porukasta tun-
sin ennalta vain Essan. Nyt odo-
tan kovasti juhlia. 

Niko, Juuka
Kivointa ollut, nooh, vapaa-aika 
kavereiden kanssa, mutta toi-
saalta eipä ole kyllä valittamista 
minkään suhteen. Kripalle tul-
lessa tunsin entuudestaan juu-
kalaiset luokkakaverit ja muu-
tamia somesta. Taipaleen leirin 
peruuntuminen harmittaa vähän 
edelleen. Kannattaa tulla kripa-
rille, hauskaa on ollut. 

Juuso, Nurmes
Osallistuin kripaan bileiden toi-
vossa, mutta mukavaa on ollut 
muutenkin. Kivointa ollut ruokai-
lu; ruoka on ollut hyvää! Tylsin-
tä on ollut oppitunnit ja kirkossa 
seisominen, mutta vain välillä. 
Mielelläni silti tulin tänne, pitkäl-
le leirille meno hieman arvelutti.

Kiia-ohjaaja, Nurmes
Kivointa on ollut ihmisten seura 
ja ihmisten kohtaaminen. Leirin 
peruuntuminen harmitti, olisi ol-
lut kiva päästä taas Taipaleen lei-
rille mukaan. Tulevia kripalaisia 
haluaisin kannustaa, että ei kan-
nata jännittää kriparia; hieno ja 
ainutkertainen kokemus, jossa 
voi tutustua uusiin ihmisiin. Roh-
keasti mukaan vaan!

ILLASTA AAMUUN – 
EHTOOSTA HUOMENEEN
Arkipäivinäkin säännöllinen palveluselämä muodostaa rungon viikon 
kiertoon ja antaa rytmin ajankäyttöön. Ehtoo- ja aamupalveluksilla on 
tärkeät itsenäiset jumaluusopilliset ulottuvuutensa, samalla kun ne 
johdattavat kohti sunnuntailiturgiaa. Arjen palveluksissa tulee par-
haiten esille palvelusten historiallinen tausta ja jatkumo. Näin on 
palveltu Jumalaa jo tuhansia vuosia. Psalmien kirjan runsas käyttö 
on Vanhan liiton palveluselämän jatke kristillisyydessä. 

Kirkon vuorokausi alkaa synagogasta periytyen ehtoopalveluksesta, 
jonka alkupuolella pappi lukee seitsemän rukousta itsekseen, vaik-
ka käsikirja kertookin tekstien olevan vanhinta ja keskeisintä antia. 
Viimeisessä rukouksessa mainitaan muun muassa:

"Sinä olet viisaudellasi koko luomakunnan luonut, olet erottanut 
valkeuden pimeydestä, olet pannut auringon päivää hallitsemaan ja 
tähdet hallitsemaan yötä. // Sinä itse, ihmisiä rakastava Herra, ohjaa 
meidän rukoustamme, niin että se olisi otollinen niin kuin suitsutussa-
vu Sinun kasvojesi edessä, ja ota se vastaan niin kuin suloinen tuoksu.  
Suo meille rauha tänä iltana ja tulevana yönä. // pelasta meidät yön 
kauhuista sekä pimeässä hiipivästä pahuudesta // Valtias, hyvyyden 
antaja, suo, että me yölläkin vuoteessamme muistelisimme nöyrin 
mielin kaikkein pyhintä nimeäsi ja Sinun käskyjesi tutkiskelemisen 
valaisemina hengen ilolla heräisimme unestamme ylistämään hyvyyt-
täsi ja kantamaan rukouksia ja anomisia Sinun hyvyydellesi meidän 
ja koko kansasi syntien edestä. "

Luomistyön ihme on kiitoksen aihe, onhan kaikki luotu alkupe-
rältään hyvää. Suitsutus on aina ollut näkyvä osa rukousuhria, kii-
toksen ja anomuksen merkki. Pimeän pelko on alkukantainen piirre 
ihmisessä, mutta koska Jumala on Valkeus, Hänen vastakohtansa 
on pimeyden voima. Herran käskyjen tutkiminen eli Lain lukeminen, 
tulkitseminen ja ymmärtäminen ovat tärkeä osa Jumalan ylistämistä. 
Ylistysosan mukaisesti Jumalamme on rakastava eikä tuomitseva. 
Voimme paneutua yölevolle ja jäädä odottamaan aamua, Kristuksen 
ylösnousemuksen muistamista ja Valkeuden koittoa.

Aamupalveluksen 12:sta rukouksesta viimeisimmässä rukoillaan 
muun muassa:

"Me ylistämme, veisuilla kunnioitamme ja kiitämme, Sinua, isiem-
me Jumala, siitä, että olet karkoittanut yön varjot ja sallinut meidän 
nähdä päivän valon. // Puhdista meidät synneistämme ja suuressa 
laupeudessasi ota vastaan rukouksemme //Salli, että vanhurskautesi 
totinen aurinko loistaisi sydämessämme, valaise järkemme ja varjele 
pahasta kaikki tunteemme, että me, vaeltaen säädyllisesti niin kuin 
päivällä Sinun käskyjesi tietä, saavuttaisimme iankaikkisen elämän // "

Aamupalveluksessa kadumme lankeemusta ja iloitsemme uudesta 
päivästä, Kristuksen ylösnousemisesta ja Valkeuden lahjoista. Aa-
mun koitto on osa luomistyön ihmettä; emme palvo aurinkoa vaan 
sen Luojaa. Käskyjen seuraaminen on ilo, tie iankaikkiseen elämään 
Kristuksessa, joka on elämän lähde. Rukousteksteissä sydän on 
tunteiden ja ajatusten keskus, siksi sydämeen toivotaan valoa, että 
tunteemme ja niiden alaiset toimemme olisivat Lain mukaiset. Jär-
kemme suotavan valon kautta osallistumme luomistyön jatkamiseen. 
Kaikki tulee tehdä Jumalan kunniaksi  itseämme ja lähimmäistämme 
rakastaen ja kunnioittaen.

Ajan pyhittäminen on kuuliaisuustehtävämme maailmassa. Ehtoo- 
ja aamupalvelus ovat luonteva päätös ja aloitus maalliselle päivälle, 
rukous rauhoittaa ja vahvistaa.

Pastori Simo Haavisto
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Päätösliturgian yhteydessä jaettiin kriparilaisille todistukset.
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SEURAKUNNAN HYVÄKSI! KORONASUKKATALKOOT
Keväällä seurakuntaan otti yhteyttä seurakuntalainen, Helmi Pur-
kunen ja kyseli innokkaita neulojia mukaan koronasukkatalkoisiin. 
Sukkia on nyt neulottu jo kymmeniä pareja. Seurakuntaan on saatu 
myös lahjoituslankoja, joita on jaettu innokkaille neulojille. Talkoo-
ideasta Helmi Purkunen kertoo näin:

- Keväällä ystävättäreni soitti koronakaranteenista ja valitti, että 
alkaa aika käydä pitkäksi. Käsitöitäkään ei oikein tohdi enää tehdä, 
kun on kaikki lapset, lapsenlapset, miniät, vävyt ja sukulaiset saa-
neet sukkia ja muita käsitöitä riittämiin. Siitä se ajatus sitten lähti! 

Sukat toimitetaan syksyllä kouluille ja päiväkoteihin varasukiksi 
tai koteihin jaettavaksi.
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Helmi Purkunen ja ensimmäiset talkoosukkalangat.

Kymmenet sukkaparit odottavat vientiä lahjoituskohteisiin.

Juuan kirkkosalin ja seurakun-
tasalin tekstiilit ovat Lea Saari-
maan tekemiä.
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 Sylvia Jelonen lahjoitti maalaa-
mansa Kristus Kaikkivaltias 
-ikonin Valtimon kirkkoon kesäl-
lä 2018. 
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Marion Piirosen ompelema ja 
Bomban tsasounaan lahjoittama 
liina analogin päällä.

Veikko Huotarisen Nurmekseen 
lahjoittama ikoni.
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Puiset analogit Juuan tsasounassa ja Nurmeksen kirkossa ovat 
Aarne Möttösen suunnittelemat ja toteuttamat. Hannu Lehto-
ranta on viimeistellyt Nurmeksen analogit.
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AIKAKAUDESTA TOISEEN
Petrun praasniekan aikaan kesällä 2013 päättyi Nurmeksen ortodoksi-
sessa seurakunnassa eräs aikakausi, kun muutamassa jaksossa yhteen-
sä vuosikymmeniä kanttorina toiminut Mauri Mahlavuori jäi eläkkeelle.

Hänen tilalleen valittiin jo vuorotteluvapaata sijaistanut Maria Veri-
kov, jonka äitiyslomasijaisuutta hoiti Elia Pietarinen ja opintovapaata 
Ilona Lehmus. Ilonan jälkeen tehtävä siirtyi 1.5.2019 Tiina Sormuselle, 

joka jo oli useita sijaisuuskeikkoja tehnyt. Kuorokin on uusiutunut ja 
vain jokunen ”Maurilta periytynyt” kuorolainen on enää riveissä, mu-
kaan lukien Mauri itse. Seurakunnan alueella toimii tätä nykyä kaksi 
kuoroa: Nurmeksen ortodoksinen kirkkokuoro ja Valtimon ortodoksinen 
naiskuoro, joita molempia Tiina johtaa. Monessa ovat kuorot vuosien 
mittaan olleet mukana.

SEURAKUNNAN ALKUTAIVAL
Ensi vuoden alussa päättyy yksi aikakausi, kun Nurmeksen ortodoksi-
nen seurakunta liitetään kappeliseurakuntana Taipaleen ortodoksiseen 
seurakuntaan. Palatkaamme siis ajassa taaksepäin ja seurakunnan 
ensimmäisiin vuosiin 1950-luvulla.

Vuonna 1950 vanhat Karjalaan jääneet seurakunnat lakkautettiin ja 
niiden tilalle perustettiin 14 uutta. Samana vuonna 1.1.1950 perustettiin 
myös Nurmeksen ortodoksinen seurakunta ja siitä tuli ennen kaikkea 
suojärveläisen ortodoksiperinteen jatkaja. Alun perin nämä nykyiset 
seurakunnan alueet tarjottiin asuinpaikaksi suistamolaisille ja korpi-
selkäläisille. Jatkokosodan jälkeen säädettiin uusi maanhankintalaki, 
ja siinä suistamolaiset ja korpiselkäläiset vaihtuivat suojärveläisiin.

Seurakunnan jäsenmäärä oli 31.12.1950 3048 henkilöä. Seurakun-
talaisia siirtyi luovute-
tun alueen lakkautetuis-
ta seurakunnista eniten 
Annantehtaan ortodok-
sisesta seurakunnasta, 
1393 henkilöä. Hiukan yli 
tuhat henkilöä tuli myös 
Suojärven seurakunnas-
ta, suistamolaisia oli 342 
ja korpiselkäläisiä 62. 
Siirtyneitä oli myös yh-
deksästä muusta luovu-
tetun alueen seurakun-
nasta. Mielenkiintoisena 
yksityiskohtana mainitta-
koon että kantaväestöön 
kuuluvia seurakuntalaisia 
oli 124. Osa heistä oli var-
maankin Venäjän vallan-

kumouksen jälkeen Itä-Karjalasta siirtyneitä pakolaisia, mutta joukossa 
oli myös alueella vuosisatoja asuneita ortodoksiperheitä.

Seurakunnan ensimmäinen pappi oli suojärveläissyntyinen Yrjö Lo-
ginen ja kanttoriksi määrättiin yli 40 vuotta Kitelän seurakunnan kant-
torina toiminnut Mikael Muuranto. Alun perin seurakunnan alueeseen 
kuului Juuka, Rautavaara, Valtimo ja sekä Nurmeksen maalaiskunta 
että Nurmeksen kauppala. Eniten seurakuntalaisia oli Juuassa. Juma-
lanpalveluksia toimitettiin mm. kansakouluilla ja yksityisissä kodeissa.

Seurakunnan jäsenmäärä pysyi koko 1950-luvun yli 3000 henkilön. 
Suurimmillaan se oli 1954, jolloin seurakunnassa oli lähes 3400 henki-
löä. Jäsenmäärän vähenemisestä oltiin kyllä huolissaan jo alkuaikoina. 
Kirkkoherra Loginen valitti sitä, että avioliitoissa, joissa vaimo on evanke-
lisluterilainen, lapsi usein kastetaan äidin uskoon. Rovasti Loginen esitti 
1955 ajatuksen seurakunnan alueen pienentämisestä ja Juuan erottami-
sesta seurakunnasta. Juukalaiset oltaisiin liitetty erilliseen seurakuntaan, 
johon olisivat kuuluneet lisäksi Polvijärvi ja Kaavi. Kirkkoherra Loginen 
toteaa toisuskoisten suhtautumisen ortodokseihin olleen alkuaikoina 
yliolkaista, jopa halveksuvaa ja vieroksuvaa, joskin poikkeuksiakin oli.

Rovasti Logisen kuoltua 1955 seurakunnan uutena pappina aloitti 
1956 Erkki Karppanen. Hänen aikanaan 1950-luvun loppupuolella ol-
tiin huolestuneita ”lahkolaisten” liikehtimisestä eräissä ortodoksissa 
perheissä. Kirkkoherra Karppanen mainitsee papiston saarnoissaan ja 
esitelmissään varoittaneen ”lahkolaisuuden” vaarallisuudesta. Tiistai-
seurat toimivat aktiivisesti koko 1950-luvun. Kerhotoimintaa järjesti myös 
Ortodoksisten Nuorten Liitto mm. sinapinsiemenkerhojen muodossa.

Seurakunnan elämä parani niin aineellisesti kuin henkisestikin 1959 
Nurmeksen kauppalassa vihityn kirkon myötä.

Laajempi, tiivistetty historiikki julkaistaan seurakunnan sivuilla https://
www.ort.fi/nurmes ja Facebook-sivuilla tämän vuoden aikana

Markku JulkunenKirkon vihkimisjuhla vuonna 1959.

Tällä hetkellä seurakunnan kantto-
rina toimii Tiina Sormunen.

Paalasmaan praasniekassa vuonna 2018 kuoroa johti 
kanttori Maria Verikov.

Naiskuoron juhannus Rasimäellä.

Vuonna 2016 kuoro oli mukana Karjalaisilla kuorojuhlilla. Mauri Mahlavuoren läksiäiset.
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SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALIT VALTUUSTOKAUDELLE 2021-23 
TAIPALEEN ORTODOKSISESSA SEURAKUNNASSA, JOHON TULEVA NURMEKSEN KAPPELISEURAKUNTA OSANA 
KUULUU 1.1.2021 ALKAEN. 

Vaalit toimitetaan Nurmeksen ja Juuan alueella seuraavasti:
Sunnuntaina 1.11.2020 
Nurmeksessa pääkirkossa Kirkkokatu 31 Nurmes, klo 11.30-13, 
Juuassa srk-salilla, Laurilantie 7 Juuka, klo 14-15 
Valtimon ort. kirkossa, Lokkiharjuntie 42 Valtimo, klo 16-17. 

Ääntenlaskenta tapahtuu Nurmeksessa vaalien jälkeen klo 17.30 ja 
vaalin tulos julkistetaan virallisesti maanantaina 2.11.2020 klo 12 Nur-
meksessa. Vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen 
asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle 
kirkkoherranvirastossa Salmenkatu 5, Nurmes. 

Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan vaalilautakunta on kokouk-
sessaan 27.9.2020 laatinut esitetyistä ehdokkaista ehdokasluettelon.

Seurakunnanvaltuustoehdokkaat valtuustokaudelle 2021-23 ovat 
aakkosjärjestyksessä seuraavat henkilöt:

(äänestysnumero, nimi, paikkakunta) 
2 Hämäläinen Pasi, Valtimo
3 Julkunen Markku, Nurmes
4 Koistinen Sakari, Nurmes
5 Konttinen Kalervo, Juuka
6 Konttinen Tarja, Juuka
7 Levy Maritta, Valtimo
8 Liuha Annamari, Nurmes
9 Mahlavuori Martti, Nurmes
10 Naakka Sulo, Juuka

 1.1.2021 aloittava uusi Taipaleen ortodoksinen seurakunta muodostaa 
kaksi (2) vaalialuetta: Taipaleen vaalialue (Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, 
10 valtuutettua) ja Nurmeksen vaalialue (Nurmes, Juuka ja Rautavaara, 5 
valtuutettua). Kukin seurakuntalainen saa äänestää enintään niin montaa 
ehdokasta kuin omalta vaalialueelta valtuustoon valitaan eli Nurmeksesta 
enintään viittä (5) ehdokasta. Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä.  

Seurakunnanvaltuustoon valitaan vaalissa Nurmeksesta viisi (5) eniten 
ääniä saanutta henkilöä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan valinta arvalla.  

 Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänival-
taisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka viimeistään 
ensimmäisenä vaalipäivänä 1.11.2020 mennessä on täyttänyt 16 vuotta. 
Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, jossa äänioikeutettu on 
merkitty seurakunnan jäseneksi 31.8.2020.  Äänioikeutettu voi äänestää 
missä tahansa em. äänestyspaikassa.

Äänestäjän on varauduttava tarvittaessa todistamaan henkilöllisyy-
tensä virallisella henkilöllisyystodistuksella (ajokortti, kuvallinen hen-
kilökortti tai passi).

Nurmeksessa 27.9.2020

Paavo Ratilainen, kirkkoherra 

ja vaalilautakunnan puheenjohtaja

VIINIJÄRVI
JUMALANÄIDIN TIHVINÄLÄISEN 
IKONIN KIRKKO

Viinijärventie 8

Pe 30.10. klo 18 vigilia, Karjalan 
valistajien juhla
Su 8.11. klo 10 liturgia, isänpäivä; 
vaalitoimitus klo 11.45-12.30, val-
tuustovaalit päättyvät

La 21.11. klo 9 liturgia, Juma-
lansynnyttäjän Neitseen Marian 
temppeliintuominen
Su 13.12. klo 10 liturgia
To 24.12. klo 16 suuri ehtoopalve-
lus, jouluaatto
Pe 25.12. Huom! klo 9 aamupal-
velus, klo 10 liturgia, Kristuksen 
syntymäjuhla, joulupäivä
Pe 1.1. klo 10 liturgia, Pyhä Basi-
leios Suuri, uudenvuodenpäivä
Ke 6.1. klo 10 liturgia, ristisaatto 
ja vedenpyhitys, teofania, loppi-
ainen; uusien seurakuntalaisten 
tervetulojuhla
Su 24.1. klo 10 liturgia
Ma 1.2. klo 18 vigilia, Herran 
temppeliintuominen
Su 14.2. klo 18 ehtoopalvelus, so-
vintosunnuntai, anteeksiantami-
nen
Ke 17.2. klo 18 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni
Su 21.2. klo 10 liturgia, ortodoksi-
suuden sunnuntai
Ke 24.2. klo 18 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia

TAIPALE
Taipaleen ortodoksinen seurakunta, Viinijärventie 7, 83400 VIINIJÄRVI
Kirkkoherranvirasto avoinna ma ja to klo 9-12, p. 050 471 8130, taipale@ort.fi
Kirkkoherra Paavo Ratilainen, p. 050 566 1700, paavo.ratilainen@ort.fi
Kanttori Kaisu Potkonen, p. 050 536 7424, kaisu.potkonen@ort.fi
Kansliasijainen Susanna Nikkanen
Seurakunnan internetsivut: www.ort.fi/taipale

Jumalanpalvelukset

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

OUTOKUMPU
PYHÄN HENGEN KIRKKO

Kirkkopolku 3

Su 1.11. klo 10 liturgia; valtuus-
tovaalit alkavat, vaalitoimitus klo 
11.45-12.30
Pe 20.11. klo 18 vigilia, Juma-
lansynnyttäjän Neitseen Marian 
temppeliintuominen
Su 22.11. klo 10 liturgia
Su 6.12. klo 9.30 litania, klo 10 li-
turgia, Pyhä Nikolaos Ihmeidente-
kijä, itsenäisyyspäivä
La 19.12. klo 18 vigilia
La 26.12. klo 10 liturgia, Juma-
lansynnyttäjän juhla, toinen jou-
lupäivä
Su 17.1. klo 10 liturgia
Su 7.2. klo 10 liturgia; Lasten ja 
isovanhempien kirkkopyhä 
To 18.2. klo 18 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni
La 27.2. klo 9 liturgia, vainajien 
muistelu

Jeesuksen rukous -palveluk-
set torstaina klo 20 seuraavasti: 
29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 
3.12., 14.1., 21.1., 28.1., 4.2. ja 11.2.

POLVIJÄRVI
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
KIRKKO

Haavikontie 31

La 7.11. klo 18 vigilia; vaalitoimi-
tus klo 17-18
Su 29.11. klo 10 liturgia
La 12.12. klo 18 vigilia
Su 27.12. klo 10 liturgia
La 16.1. klo 18 vigilia 
Su 31.1. klo 10 liturgia
La 13.2. klo 18 vigilia
To 18.2. klo 18 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni
Su 28.2. klo 10 liturgia
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Muuta toimintaa

Taipaleen ortodoksinen seurakunta @taipaleenortodoksit taipaleenortodoksit

LASTEN 
PUUHAKERHO 
OUTOKUMMUSSA 
TIISTAISIN 
Esi- ja alakouluikäisten puu-
hakerho Outokummun orto-
doksisen kirkon alakerrassa, 
Kirkkopolku 3:ssa. Kerho ko-
koontuu tiistaisin klo 17-19. 
Kerhotuokiot sisältävät haus-
kaa ja monipuolista puuhaa 
kuten ulko- ja sisäpelejä ja 
-leikkejä, askartelua, kokkaa-
mista, laulamista ja pieniä ret-
kiä. Oma kirkko tulee tutuksi ja 
kodikkaaksi! 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset, 
p. 050 057 3585, Susanna.

PERHEKERHO 
YLÄMYLLYLLÄ 
ALKAA 
Lapsiperheille suunnattu kerho 
kokoontuu Kohtaamispaikka Ko-
dalla, Ylämyllyn monitoimitalol-
la, Viljatie 1. Ensimmäisillä kerho-
kerroilla tiistaina 20.10. askartelua 
ja 8.12. leivontaa klo 17.15-19.15; 
suunnitellaan yhdessä ohjelmaa. 
Tarjolla kahvi/tee ja iltapalaa. Jat-
kossa kerho voi tehdä retkiä ja ko-
koontua viikonloppuisinkin. Kaikki 
ideat tervetulleita! Ohjaajina Outi 
Juurikainen ja Susanna Nikkanen. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
kanslia p. 050 4718 130 (avoinna 
ma ja to klo 9-12) tai taipale@ort.
fi. Ilmoitathan erityisruokavalios-
tasi! Tervetuloa! Tulethan terveenä 
kerhoilemaan! 

Järj. Taipaleen seurakunnan 
nuorisotyö.

”HILJAISET 
ASKELEET KOHTI 
KRISTUKSEN 
SYNTYMÄLUOLAA” 
TAPAHTUMA 
VANHALLA 
KAIVOKSELLA 
Outokummun Vanhalla kai-
voksella järjestetään ke 16.12. 
joulupaaston ajan tapahtuma. 
Lyhdyin valaistu, hiljainen ris-
tisaatto alkaa kaivostunnelin 
Kummunkadun puoleisen oven 
edestä klo 18 ja vaeltaa tunne-
liin kohti ”Kristuksen syntymä-
luolaa”, jossa pieni hartaushet-
ki. Ravintola Karbidissa tarjolla 
glögiä ja pipareita sekä jouluru-
noja ja -lauluja. Varaa mukaasi 
turvallinen kynttilälyhty! Läm-
pimästi tervetuloa!

Järj. Taipaleen seurakunnan 
vapaaehtoiset.

ISÄ PEKAN 
PUOLIVUOTIS-
PANIHIDA 
VIINIJÄRVELLÄ
Edesmenneen seurakunnan 
paimenen Isä Pekan muiste-
lot järjestetään Viinijärvellä 
sunnuntaina 17.1.2021. Muis-
topalvelus eli panihida kirkossa 
klo 17, jonka jälkeen haudalla-
käynti, iltateet ja muistelot van-
hassa pappilassa. Lämpimästi 
tervetuloa!

EDESSÄ JÄLLEEN SEURAKUNNAN VALTUUSTON VAALIT
Seurakuntien yhdistymiset vuoden 2021 alusta lukien 
aiheuttavat näiden muutosten vuoksi ylimääräisten 
valtuuston vaalien järjestämisen. Marraskuun alus-
sa järjestettävillä vaaleilla valitaan yhdistyviin seura-
kuntiin jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 2021-23 
valtuutetut.  Uusi Taipaleen seurakunta muodostaa 
kaksi vaalialuetta: Taipale muodostaa oman vaali-
alueensa (Liperi, Outokumpu, Polvijärvi) ja Nurmes 
(Nurmes, Juuka, Rautavaara) omansa. Taipaleen ja 
Nurmeksen yhdistyessä valtuutettujen lukumää-
räksi tulee 15, joista 10 paikkaa on Taipaleella ja 5 
paikkaa Nurmeksella.

Molemmilta alueilta tuli ehdokkaita hyvin. Tai-
paleelta ehdokkaita tuli määräaikaan mennessä 15 
ja Nurmeksesta 9. Taipaleella vaalit käydään viikon 
aikana 1.-8.11.2020 ja Nurmeksessa vaalien aloi-
tuspäivänä 1.11.2020. 

Huomionarvoista on se, että nykyisellään ääni-
oikeus on jo viimeistään ensimmäisenä vaalipäivä-
nä 16 vuotta täyttäneillä seurakuntalaisilla.  Edellä 
mainittu uudistus laski viime syksyn vaalien äänes-
tysprosenttia, koska äänioikeutettujen määrä näin 
nousi mutta 16-18 vuotiaista ei toisaalta  juuri ollut 
äänestäjiä. Ehdokkaita on melko tasaisesti seura-
kunnan eri alueilta ja eri ikäryhmistä. Ehdokkaina 
on sekä vanhoja konkareita että uusia ehdokkaita.

Kaikilla äänestyspaikolla pyritään noudattamaan 
turvamääräyksiä ja estämään näin mahdollinen  vi-
ruksen leviäminen äänestystilaisuuksissa. 

Seurakuntien toiminnassa riittää haasteita tulevina 
vuosina. Toivomme tietysti mahdollisimman monen 
seurakuntalaisen käyttävän äänioikeuttaan ja näin 
vaikuttavan omalta osaltaan.

S
U

S
A

N
N

A
 N

IK
K

A
N

E
N

On mukavaa askarrella yhdessä. 

SOTKUMA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN 
TSASOUNA

Malanintie 4

La 31.10. klo 10 liturgia, Karjalan 
valistajien juhla
La 14.11. klo 18 vigilia
Su 6.12. klo 9.30 litania, klo 10 li-
turgia, Pyhä Nikolaos Ihmeidente-
kijä, itsenäisyyspäivä

To 24.12. klo 14 suuri ehtoopalve-
lus, jouluaatto
Su 3.1. klo 10 liturgia
La 23.1. klo 18 vigilia
Ti 2.2. klo 9.15 liturgia, Herran 
temppeliintuominen
Ti 16.2. klo 18 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni

LIPERI
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
TSASOUNA

Tsasounakuja 1

Su 15.11. klo 10 liturgia; kirkko-
kahvit, Nemanja Balcin kertoo 
Serbian kirkosta
Su 29.11. klo 18 ehtoopalvelus, 
vedenpyhitys, Apostoli Andreas 
praasniekka

Ma 30.11. klo 9 liturgia, Apostoli 
Andreas praasniekka
La 5.12. klo 18 vigilia
Su 20.12. klo 10 liturgia
Su 10.1. klo 10 litugia
La 30.1. klo 18 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia, sovinto-
sunnuntai, laskiainen, suuri paas-
to alkaa
Ma 15.2. klo 18 Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni

Seuraa Taipaleen nuorisotoi-
men ilmoittelua facebook-
ryhmässä!
www.facebook.com/nuoriso-
toimitaipale
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KASTETUT
Mutanen, Ilari Aaretti, Pol-
vijärvi
Jyrkinen, Ellen Elda Livia, 
Liperi
Pääskyvuori, Aada Eveliina, 
Polvijärvi
Miinalainen, Milana Esme-
ralda Juhantytär, Polvijärvi
Sevastjanoff, Mayana Elea-
nora Alexandra, Liperi
Byman, Eemi Kristian, Ou-
tokumpu

AVIOLIITTOON VIHITYT
Lappalainen, Peetu Mitro An-
tero ja Piironen, Tiina Hele-
na, Liperi

IANKAIKKINEN MUISTO
Timonen, Pekka, rovasti, Li-
peri
Jolkkonen, Tenho Rainer, 
Polvijärvi
Naumanen, Heikki Mikael, 
Outokumpu
Pietarinen, Aune Kyllikki, Li-
peri 
Nikitin, Jarmo Juhani, Liperi 

Perheuutisia KIITOS EINE!
Syyskesän aurinkoisena sunnuntaina vietettiin Tai-
paleella pitkäaikaisen emäntämme Eine Ratilaisen 
läksiäisiä. Haikean iloisissa juhlissa muistettiin Ei-
neä monin tavoin serenadeista kukkien kautta val-
koisiin ja punaisiin kirjekuoriin. Liturgian jälkeen 
maistui kaikille myös Kirkon Ystävien keittolounas 
piirakoineen ja kakkukahveineen. 

Eine on vuosien ajan huolehtinut Vanhan Pappilan 
siisteydestä, hoitanut mm. erilaisten toimikuntien ko-
kousten ja joka maanantaisten työntekijäpalaverien 
tarjoilut, järjestänyt kirkkokahvituksia ja ruokkinut 
Säynelammen kaikenikäiset leiriläiset.

Mukavaa on, että Eine ja Pentti eivät muuta minne-
kään, vaan jatkavat elelyä kirkon ja Vanhan Pappilan 
liepeillä. Koko Taipaleen seurakunta toivottaa Einelle 
terveyttä ja voimia miehensä Pentin omaishoitajana 
ja anoo ihmisiä rakastavalta Jumalaltamme heille 
monia armorikkaita vuosia!

KUULUTUS SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALEISTA VALTUUSTOKAUDELLE 2021-23 
TAIPALEEN ORTODOKSISESSA SEURAKUNNASSA, JOHON TULEVA NURMEKSEN KAPPELISEURAKUNTA OSANA 
KUULUU 1.1.2021 ALKAEN. 

Vaalit toimitetaan seuraavasti:
Sunnuntaina 1.11. klo 11.45-12.30 Outokummun kirkossa, Kirkko-

polku 3, Outokumpu
Maanantaina 2.11. ja torstaina  5.11. klo 9-12 kirkkoherranvirastossa 

Viinijärvellä, Viinijärventie 7
Lauantaina  7.11. klo 15-16 Liperin tsasounalla, Tsasounakuja 1 
Lauantaina  7.11.  klo 17-18 Polvijärven kirkossa, Haavikontie  31
Sunnuntaina 8.11. klo 11.45-12.30 Taipaleen kirkossa Viinijärvellä, 

Viinijärventie 8 

Vaalin tulos julkistetaan virallisesti maanantaina 9.11.2020 klo 12 Viini-
järvellä. Vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen ase-
tetaan nähtäville 30 päivän ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle kirk-
koherranvirastossa Viinijärventie 7, Viinijärvi. 

Taipaleen ortodoksisen seurakunnan vaalilautakunta on kokouk-
sessaan 29.9.2020 laatinut esitetyistä ehdokkaista ehdokasluettelon. 

Seurakunnanvaltuustoehdokkaat valtuustokaudelle 2021-23 ovat 
aakkosjärjestyksessä seuraavat henkilöt:

 (äänestysnumero, nimi, paikkakunta) 

2. Aikonen Risto, Liperi
3. Hiltunen Sari, Liperi
4. Jetsonen Tuula, Liperi
5. Jolkkonen Meeri, Liperi
6. Juurela Tiina, Outokumpu
7. Kaariaho Antti-Pekka, Outokumpu
8. Kareinen Kaija, Liperi
9. Lihavainen Minna, Liperi
10. Mutanen Pertti, Polvijärvi
11. Parppei Kati, Liperi

12. Piiroinen Heikki, Liperi
13. Ratilainen Olavi, Polvijärvi
14. Simpura Ritva, Polvijärvi
15. Viinisalo-Heiskanen Leena, Polvijärvi
16. Virolainen Wilhelmiina, Liperi
 
1.1.2021 aloittavaan uuteen Taipaleen ortodoksisen seurakunnan val-
tuustoon valitaan kaikkiaan viisitoista (15) valtuutettua. Taipaleen seu-
rakunta muodostaa kaksi (2) vaalialuetta: Taipaleen vaalialue (Liperi, 

Outokumpu, Polvijärvi, 10 valtuutettua) ja Nurmeksen vaalialue (Nur-
mes, Juuka ja Rautavaara, 5 valtuutettua). Kukin äänivaltaisten luet-
teloon merkitty seurakuntalainen saa äänestää enintään niin montaa 
ehdokasta kuin omalta vaalialueelta valtuustoon valitaan, eli Taipaleelta 
enintään kymmentä (10)  ehdokasta. Vaali toimitetaan suljettuna lip-
puäänestyksenä.  

Seurakunnanvaltuustoon valitaan vaalissa Taipaleelta kymmenen 
(10) eniten ääniä saanutta henkilöä. Äänten mennessä tasan ratkais-
taan valinta arvalla.  

 Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänival-
taisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka viimeistään 
ensimmäisenä vaalipäivänä 1.11.2020 on täyttänyt 16 vuotta. Äänioike-
utta käytetään siinä seurakunnassa, jossa äänioikeutettu on merkitty 
seurakunnan jäseneksi 31.8.2020.  Äänioikeutettu voi äänestää missä 
tahansa em. äänestyspaikassa. Äänestäjän on varauduttava tarvittaessa 
todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella 
(ajokortti, kuvallinen henkilökortti tai passi).

Viinijärvellä 29.9.2020

Paavo Ratilainen, kirkkoherra 

ja vaalilautakunnan puheenjohtaja

Eineä muistettiin lahjoin ja kukkasin.

Läksiäisiä vietettiin iloisissa tunnelmissa. Einelle laulettiin myös serenadi. 
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16     SEURAKUNTALIITE

TAIPALE

TOIMINTAPIIRIEN YHTEYSHENKILÖT

TIISTAISEURAT 
Liperi, pj. Hannu Mutanen, 
p. 050 540 7058
Outokumpu, pj. Pirjo Pöllänen,
p. 050 518 3806
Polvijärvi, pj. Ritva Jyrkinen, 
p. 050 531 6350
Sotkuma, siht. Niina Laine, 

p. 050 340 6040 
Ylämylly, Kaija Kareinen,
p. 050 363 3783

OUTOKUMMUN KÄSITYÖPIIRI
Aila Malmivuori, p.050 591 2799

TULE PAGISEMAH! - KARJALAN 

KIELEN JA KULTTUURIN PIIRI
Marjatta Ruotsalainen, 
p. 040 017 6985
Susanna Nikkanen, 
p. 050 057 3585

Tietoa toimintapiirien ohjelmasta ja 
ilmoitukset kokoontumisista löydät 

seurakunnan nettisivuilta www.ort.
fi/taipale/toimintapiirit, sekä Outo-
kummunseutu- ja Kotiseutu-uutiset 
-paikallislehtien torstain seurakun-
tailmoituksista. 

MUISTOKIRJOITUS
RAKAS PAIMENEMME ROVASTI PEKKA TIMONEN
13.6.1936 IMPILAHTI – 2.7.2020 LIPERI

Impilahdella syntyneen Pekka Timosen evak-
kotaival kulki Pohjanmaan ja Savon kautta Vii-
nijärvelle. Hän varttui nuorukaiseksi Ahonky-
lässä, Taipaleen omana poikana.

Pekan nuoruuden unelma-ammatti oli ve-
turinkuljettaja. Vähältä piti, että se olisi toteu-
tunut: pääsykokeissa hän ylsi sijalle 18, kun 
veturimiesten kouluun pääsi 15. Lienee tässä 
ollut Jumalan johdatus mukana. Myöhemmin 
Pekka näki unessa Taipaleen kirkon alttariris-
tin ja kuuli äänen: ”Tätä sinun pitää seurata.”

Pekka aloitti opintonsa pappisseminaarissa 
kansakoulupohjalta. Luja tahto ja ahkeruus 
korvasivat puuttuvat valmiudet, ja Pekka sel-
vitti seminaarin kuusivuotisen kurssin. Vuoden 
1957 ONL:n vuosijuhlat Ilomantsissa aloittivat 
Pekan ja Eilan (os. Sirjonen) yhteisen matkan. 
Linja-auton moottori keitti, ja paluumatka kesti 
tuntikausia, kun jokaisen talon kaivosta haet-
tiin jäähdytysvettä. Alkoipa siinä jokin lämmetä 
myös nuorten rinnassa, ja kohta kirjeet kulkivat 
tiuhaan Outokummun ja Helsingissä toimineen 
pappisseminaarin välillä.

Kihlat vaihdettiin 1960, ja vuotta myöhemmin 
helatorstaina Pekka seisoi armeijan harmaissa 
Eilan rinnalla vihkikruunujen alla. Kuukauden 
avioliiton jälkeen arkkipiispa Paavali vihki Pekan 
Polvijärven praasniekassa diakoniksi ja Viinijärven 
praasniekassa papiksi. Isä Pekan ensimmäinen 
leiri Verkkolammella alkoi seuraavana päivänä.

Kun isä Erkki 1962 valittiin Joensuun kirk-
koherraksi, haki isä Pekka Taipaleen kirkko-
herraksi ja tuli valituksi. Jotkut vaikutusvaltai-
set seurakuntalaiset osoittivat alkuvaiheessa 
epäluottamusta liian nuorena pitämäänsä ja 
vähäisistä oloista ponnistavaa kirkkoherraa 
kohtaan. Epäilijät muuttivat mielensä, kun nä-
kivät omistautumisen, jolla isä Pekka tehtä-
väänsä antautui. Isä Pekka muisti aina kiittää 
hyviä luottamushenkilöitä, joilta hän sai kor-
vaamatonta apua seurakunnan hallinnossa.

Suurin apu isä Pekan rinnalla oli puoliso Eila, 
joka hoiti kanslian, kahvitti seurakunnan ja sen 
vieraat, hoiti kodin ja kaksi lasta, valvoi isä Pekan 
kotiin iltatehtävistään ja keitti iltateet. Isä Pekan 
näkyvällä uurastuksella oli alituisena perustana 
puolison omistautuminen samalle palvelukselle.

Taipaleen seurakunnan 430-vuotisessa histori-
assa isä Pekka oli tiettävästi 28. kirkkoherra. Hänen 
35-vuotinen kautensa (1962-97) on seurakunnan 
historian pisin. Yli 20 vuotta hän toimi seurakunnan 
ainoana virassa olevana pappina, palvellen jäsen-
määräisesti paljon nykyistä suurempaa seurakun-
taa (kauden alussa n. 4000 jäsentä).

Jumalanpalvelusten ja toimitusten lisäksi 
isä Pekka kiersi ahkerasti kylien Tiistaiseu-
roja ja monia kinkeripaikkoja. Alkuvaihees-
sa ei seurakuntatyössä tunnettu vapaapäiviä. 
Myöhemmin käyttöön tullut yksi viikkovapaa 
muodostui Timosilla ”kaupunkipäiväksi” Jo-
ensuussa, koska kotoa pappilasta olisivat työt 
heidät tavoittaneet. Hengähdystä koko perhettä 
sitovaan seurakuntatyöhön toivat vuosilomat. 
Kaksilapsinen perhe pakattiin silloin autoon ja 
usein suunnaksi otettiin pohjoinen.

Isä Pekka jää seurakunnan historiaan työte-
liäänä ja laumalleen omistautuneena kirkko-
herrana. Vielä enemmän hän jää muistoihim-
me aitona hengenmiehenä, sydämellisenä ja 
helposti lähestyttävänä ihmisenä, joka kohtasi 
kunnanjohtajan ja laitapuolenkulkijan samalla 
kunnioituksella, joka Jumalan kuvalle kuuluu. 
Hän ei puheissaan keikaroinut vaikeaselkoisilla 
ajatuksilla, vaan täytti opetuksen omakohtai-
sella uskolla ja kokemuksella.

Isä Pekka rakasti ihmisten kohtaamista, kes-
kusteluja ja lämmintä yhdessäoloa. Puheen 
pälpätystä, naurua ja halauksia riitti siellä, 
missä isä Pekka oli laumansa keskellä. Tämä 
ei päättynyt eläkkeelle jäämiseen 1997, vaan 
isä Pekan ja Eilan yhteiselo jatkui tutulla ky-
lällä Simolan kodissa. Isä Pekka palveli edel-
leen seurakunnassa ja autteli myös Valamon 
luostarissa.

Aikaa oli nyt enemmän nauttia yhteisistä het-
kistä Eilan, lasten ja lastenlasten kanssa, puutar-
hasta, luonnosta, kävelylenkeistä, kaikista Juma-
lan siunauksista, joista isä Pekka muisti päivittäin 
kiittää. Isä Pekka ei muistellut mitään eikä ke-
tään pahalla, vaan löysi valoisan puolen kaikista 
asioista, arvostuksen aihetta kaikista ihmisistä.

Vielä isä Pekan muistin hiipuessa hän oli 
sama huolehtiva, rakastava aviopuoliso ja sie-
lunpaimen. Hän kiitti ja kannusti kaikkia koh-
taamiaan ihmisiä, toi valoa käymiinsä huonei-
siin. ONL:n vuosijuhlilla viereen istahtaneelle 
matkatoverilleen Eilalle hän huokaisi viimeisinä 
sanoinaan: ”I love you!”

Viinijärven kirkkomäellä, Jumalansynnyttäjän 

Tihvinäläisen ikonin kirkon edustalla, isä Pekka 
laskettiin leposijalleen odottamaan ylösnousemuk-
sen aamua. Tuolla mäellä lepää heitä, jotka ovat 
antaneet sydämestään ensimmäisen osan uhrina 
Jumalalle ja seurakunnalle, seuranneet samaa 
ristiä, jonka isä Pekka nuoruuden unessaan näki.

Pitkäaikainen työtoveri ja yli kolme vuosikym-
mentä isä Pekan tuntenut kanttori Kaisu luki kuk-
kalaitteesta sanat:

”Toisista Jumala teki veturimiehiä. He kuljet-
tivat junia asemalta toiselle. Mutta sinun tehtä-
väksesi Hän antoi ohjata ihmisiä kohti Taivasten 
valtakuntaa.”

Me taipalelaiset kiitämme sydämestämme isä 
Pekkaa kaikesta ohjauksesta ja opetuksesta, esi-
rukouksista ja uhrautuvasta palvelutyöstä Jumalan 
armon välittäjänä laumalleen. 

”Suo, oi Kristus, meidän tulla täydellisemmin 
osallisiksi Sinusta valtakuntasi illattomana päivä-
nä!” (papiston lukemasta ylösnousemusveisusta 
ehtoollisen jälkeen)

Pastori Tuomas Kallonen

Isä Pekka 70-vuotispäivillään Simolassa 2006.

Häät helatorstaina 1961 Outokummun ruoko-
ushuoneessa. Vihkipappina isä Erkki Piiroinen.

Arkkipiispa Paavali vihki isä Pekan papiksi 
Viinijärven praasniekassa 1961.
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