KARJALAN HIIPPAKUNTA
itäiset seurakunnat
4.9.2017– 21.11.2017
Ilomantsi ✣ Joensuu ✣ Nurmes ✣ Taipale
ILOMANTSI
Seurakuntakeskus, Kirkkotie 17, 82900 Ilomantsi
Kanslia: Erja Hokkinen p. 013 881 084, ilomantsi@ort.ﬁ
Kirkkoherra: isä Ioannis Lampropoulos, p. 050 357 3675
Kanttori: Riikka Patrikainen, p. 050 464 5281

Jumalanpalvelukset
HUOMIO! Seurakunnan jumalanpalvelusilmoitukset ja mahdolliset muutokset ilmoitetaan maanantain Pogostan Sanomissa.

ILOMANTSI
PYHÄN ELIAN KIRKKO

Kirkkotie 15
Lauantaisin klo 17 suuri ehtoopalvelus
Sunnuntaisin klo 9 aamupalvelus,
klo 10 liturgia
Keskiviikkoisin klo 17 ehtoopalvelus (paitsi 13.9, 20.9, 18.10, 6.12.)
La 16.9. Kuopion evl.hiippakunnan
piispa Jari Jolkkonen osallistuu
ehtoopalvelukseen
La 23.9. ei ehtoopalvelusta
Ke 4.10. klo 9 liturgia
La 14.10. klo 9 liturgia
Su 15.10. ei palveluksia
La 21.10. klo 9 liturgia ja litania
hautausmaan kappelissa (Vainajien muistelupäivä)
Su 22.10. klo 9 apostoli Jaakobin
liturgia
Ke 1.11. klo 9 liturgia
Pe 3.11. klo 21 kokoöinen Elian
kirkossa
Su 12.11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, kirkkokahvit (Isänpäivä)
Ma 20.11. klo 17 vigilia
Ti 21.11. klo 9 liturgia (Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian
temppeliintuomisen juhla)
Ke 22.11. klo 18 kiitosrukouspalvelus (vapaaehtoisten kahvitus)
Ti 5.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 6.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia (Pyhä Nikolaos Ihmeidentekijä, Itsenäisyyspäivä)

Ke 6.12. klo 11.30 litania (sankarihautausmaa)

MUTALAHDEN TSASOUNA

Mutalahdentie 238
Mutalahden praasniekka
Pe 8.9. klo 9 liturgia (juhla-ateria
kylätalolla, vapaaehtoinen maksu)
Su 1.10. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, ja sen jälkeen ruoka kylätalolla (vapaaehtoinen maksu)
Jumalansynnyttäjän suojelus,
Pokrova juhla

SONKAJAN TSASOUNA

Issakantie 113 B
Ristin praasniekka
Ke 13.9. klo 17 vigilia (tsuajut)
To 14.9. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia (ruokailu)

JUMALAPALVELUSKALENTERI
KÄNNYKKÄÄN
Seurakuntamme sivulla
(http://www.ort.fi/ilomantsi) on
nyt näkyvillä uusi sähköinen
jumalanpalveluskalenteri.
Mikäli sinulla on älykännykkä
(Apple tai Android), voit tilata
tämän kalenterin näkymään
suoraan kännykässäsi, jolloin
tulevat palvelusajat päivittyvät
aina automaattisesti. Ohjeet
tilaamiselle löytyvät sivulta.
Kiitos kalenterin tekijälle!

Keskiviikoisin ehtoopalveluksen
jälkeen juomme yhdessä kupposen teetä ja keskustelemme
kirkkoon ja elämään liittyvistä
asioista. Tervetuloa mukaan!

KASTETUT
Aatu Erkki Juhani Kurki
Lumo Lila Helmi Kastinen
KUOLLEET
Seija Annikki Metsälä
Sanni Lehto
Lauri Karhapää
Matti Benjam Vlasoff
Voitto Tapio Ratinen
Marita Elina Nykänen

Tarvittaessa saa myös apua isä
Ioannikselta.

Muuta toimintaa
PYHÄN ELIAN KIRKON KUORO
Kuoro harjoittelee seurakuntakeskus Eliassa tiistaisin klo
18 –19.30. Ensimmäinen syksyn
kokoontuminen 5.9. Ota yhteys
kanttoriin, jos kuorossa laulaminen kiinnostaa!

KOHTAAMISIA

Perheuutisia

KIRKKOLAULUPIIRI
Kirkkolaulupiiri kokoontuu syksyllä seurakuntakeskus Eliassa
tiistaisin klo 16.30 –17.30. Piiri
kokoontuu parittomilla viikoilla.
Ensimmäinen syksyn kokoontuminen 12.9. Uudet kirkkolaulusta
ja kirkossa lukemisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan
toimintaan!

SINAPINSIEMENKERHO
Sinapinsiemenkerho kokoontuu
parittomien viikkojen sunnuntaisin
seurakuntakeskuksessa klo 9 alkaen, josta myöhemmin siirrytään
yhdessä liturgiaan. Kerhon ohjaajat ovat kirkossa auttamassa lasten
kanssa ja ehtoolliselle tuomisessa.
Ensimmäinen syksyn kokoontuminen 3.9.
Kysy lisää: Maire Kärkkäinen,
p. 040 511 5948 ja Eija Pulkkinen.
PONOMARIKERHO
Ponomarikerho kokoontuu sopimuksen mukaan. Kerhossa mm.
askarrellaan Teuvo Martiskaisen
pajalla puusta ja kerho tekee pieniä retkiä.
Kysy lisää: Teuvo, p. 0500 274 647.

SEURAKUNTALIITE
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LASTEN IKONIMAALAUSPIIRI
Yli 10-vuotiaitten piiri kokoontuu
torstaisin seurakuntakeskus Eliassa klo 16 –18. Ensimmäinen syksyn kokoontuminen 28.9. Opettaja
Anu Koivuniemi, p. 040 525 8545.
SENIORIEN IKONIMAALAUSPIIRI
Piiri kokoontuu maanantaiaamuisin seurakuntakeskus Eliassa klo
9–12. Opettaja Anu Koivuniemi, p.
040 525 8545. Piiri aloittaa toimintansa kolmipäiväisellä leirillä 2.10.
NAISTENPIIRI
Piiri kokoontuu kerran kuussa.
Syksyn kokoontumiset klo 17. Ensimmäinen kokoontuminen 13.9.
Sonkajan tsasounassa ja seuraavat Elian kirkossa 25.10, 15.11. ja
13.12. Kysy lisää: Maire Kärkkäinen, p. 040 511 5948.
MIESTENPIIRI
Piiri kokoontuu kerran kuussa.
Syksyn kokoontumiset klo 17
Elian kirkossa 25.10, 15.11. ja
13.12. Kysy lisää: Pekka Jeskanen,
p. 040 729 0437 ja Reijo Palviainen,
p. 0400 809 449.

Ilomantsin kansalaisopisto tarjoaa opetusta ikonimaalauksessa
ja kirkkotekstiilien teossa, opettajana Marjaana Laatikainen,
p. 040 531 0956. Opetukseen ilmoittaudutaan suoraan kansalaisopistoon p. 040 104 3112.
Lisätietoa: www.ilomantsi.fi.
ILOMANTSIN TIISTAISEURA
Tiistaiseura kokoontuu seurakuntakeskus Eliassa kuukauden ensimmäinen tiistai klo 12-13. Tiistaiseura aloittaa toimintansa Pokrova
juhlana su 1.10. Mutalahdessa.
Muut kokoontumiset 7.11. ja 5.12.
Tiistaiseuratoimintaa myös Mutalahdessa ja Hattuvaarassa, ilmoitetaan Pogostan Sanomissa.
POKROVA, TIISTAISEUROJEN
YHTEINEN ALOITUS 1.10
Tiistaiseurojen yhteinen aloitus
Mutalahden rukoushuoneella, klo
9 aamupalvelus ja liturgia, jonka
jälkeen ruokailu kylätalolla (vapaaehtoinen maksu). Tervetuloa kauempaakin mukaan yhteiseen syksyn aloitukseen!

MINUSTAKO VAPAAEHTOINEN?
Olisiko sinulla aikaa osallistua johonkin yhdessä toteutettavaan toimintaan? Haluaisitko toteuttaa jotain sinulle tärkeää? Tahtoisitko
toimia toisten kanssa?
100-vuotiasta Suomea on rakennettu paljon talkoilla ja vapaaehtoistyöllä. Ajat muuttuvat, mutta vapaaehtoisuuden idea ei katoa
mihinkään. Tule mukaan kuuntelemaan ja miettimään, mitä nykyajassa tarkoittaa vapaaehtoisena toimiminen.
Iltojen teemat
Ma 2.10. klo 17–19, vapaaehtoistyön motiivit, periaatteet, oikeudet
ja velvollisuudet sekä mitä talkootyöllä on saatu aikaan
Luennoitsijoina SPR:n sosiaalitoiminnan suunnittelija Tuija Hänninen ja projektityöntekijä Juha Riikonen.
Ma 9.10. klo 17–19, ihmisten kohtaaminen ja ryhmässä toimiminen
Luennoitsijana SPR:n sosiaalitoiminnan suunnittelija Tuija Hänninen.
Ma 23.10. klo 17–19, vapaaehtoistyössä jaksaminen. Luennoitsijana kirkkoherra Seppo Kuosmanen.
Paikka: evl. seurakuntatalo
Koulutus on maksuton ja toteutetaan yhteistyössä SPR:n ja eri järjestöjen, Ilomantsin evl. ja ort. seurakuntien sekä kansalaisopiston
kanssa.
Ennakkoilmoittautuminen 25.9. mennessä kansalaisopistolle,
www.opistopalvelut.fi/ilomantsi tai p. 040 104 3112.

MATKA VALAMON LUOSTARIIN 15.10.
Päivämatka Uuteen Valamoon su 15.10. Ohjelmassa liturgia, ruokailu
ja PSHV päiväjuhla. Matkahinta ja ilmoittautumisohjeet myöhemmin
seurakunnan nettisivuilla ja Pogostan Sanomissa.
RIIKK A PATRIK AINEN

KREIKKALAINEN RUOKAILTA
Perjantaina 10.11 klo 18 seurakuntakeskus Eliassa. Ruuasta vapaaehtoinen maksu diakoniatyön hyväksi.

KANTTORINA
POGOSTALLA
Nyt kun ensimmäinen kokonainen kanttorivuoteni alkaa olla takanapäin, voin katsoa sitä sekä haikein mielin, että tyytyväisenä. Paljon on
tänä vuonna tullut opittua uutta niin omasta ammatistaan, seurakuntaelämästä kuin itsestäänkin! Itselleni ei ollut vielä kertynyt suurempaa kokemusta seurakuntatyöskentelystä ennen tuloani Ilomantsiin
eli minulla ei ollut suurempia odotuksia tai oletuksia työstä suuntaan
tai toiseen. En siis voi vertailla miten työni Ilomantsissa eroaisi muiden seurakuntien työstä. Toisaalta se on ollut hyvä juttu, “yllätykset”
eivät ole olleet yllätyksiä ja työtä on aika pitkälle, työkavereiden suosiollisella myötävaikutuksella, saanut muokata oman näköisekseen.
Ilomantsi eli lämpimämmin sanottuna Pogosta, tuo karjalaisuuden suurin linnake koko Suomessa, on ollut hyvä paikka aloittelevan
kanttorin työskennellä. Tämä ensisijaisesti avoimien ja positiivisten
seurakuntalaisten takia, jotka ottivat uuden kanttorin lämpimästi
vastaan, ei arvostellen tai ennakkoluuloisina, vaan uteliaina ja avoimina. Mukavat seurakuntalaiset, iloiset laulavaiset kuorolaiset ja
ihastuttavat kirkkolaulupiiriläiset ovat olleetkin ehdottomasti tämän
työvuoden suola ja sokeri. Välillä kun muu elämä pikkulapsiperhearkineen on väsyttänyt ja työt kasaantuneet, on aina joku antanut
ymmärtäväisen hymyn, rohkaisevan sanan tai itse tehtyä ja hankittua
syömäpuolta nälkäisen kanttorin vatsaa rauhoittamaan. Tälläistä
ystävällisyyttä toivoisi löytävänsä jokaisesta maan kolkasta.
Paljon olen siis seurakuntalaisilta oppinut ja toivottavasti olen
pystynyt myös jotain vastalahjaksi antamaan! Pogostalta voi lähteä
pois, mutta Pogosta tuskin enää lähtee minusta. Kiitos siis kaikille
tästä vuodesta ja iloisiin tapaamisiin!
Ella Kinnunen, kanttori
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Ella Kinnunen on nauttinut työstään Pogostan kanttorina.

RIIKK A PATRIK AINEN

KESÄN PRAASNIEKKAJUHLAA

RIIKK A PATRIK AINEN

ILOMANTSI / JOENSUU

Petrun praasniekkaa vietettiin Hattuvaarassa 28.-29.6. Mukana toimittamassa palveluksia oli myös isä Peeter Setumaalta, Miiksen ja Luhamaan
seurakunnista. Petrun praasniekkaan kuului perinteisesti myös kalmistoissa käynti. Hattuvaaralaiset tarjosivat praasniekkavieraille yhteisen ruuan palveluksien jälkeen.

Runsas joukko pyhiinvaeltajia osallistui Iljan praasniekkaan. Vieraiden
joukossa olivat muun muassa isä Adreas Põlt ja hänen vaimonsa Elvira,
Turun Martin ystävyysseurakuntalaisia ja Makaroffin suvun jälkeläisiä.
Kiitos kaikille praasniekkaan osallistuneille ja järjestäjille.

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

YHTEYSTIEDOT:
Henkilökohtaiset sähköpostit muodossa:
etunimi.sukunimi@ort.ﬁ
Kirkkoherra Tuomas Järvelin p. 050 347 5605
Rovasti Stefan Holm p. 050 586 2455
Pastori Marko Mäkinen p. 0400 269 996

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

KESKUSTA
JOENSUU
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Kirkkokatu 32
Vigilia lauantaisin klo 17,
Liturgia sunnuntaisin klo 10
Ke 6.9. klo 17 ehtoopalvelus
To 7.9. klo 17 vigilia, Neitsyt Marian syntymä
Pe 8.9. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian syntymä
La 9.9. klo 9 liturgia kirkkoslaaviksi

Pastori Aleksander Roszczenko p. 041 453 7271
Kanttori Olga Grinevich p. 040 8651692
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
Taloudenhoitaja, isännöitsijä Sirpa Timonen p. 050 411 5990

Ke 20.9. klo 18 panihida
Ke 27.9. klo 17 rukouspalvelus
Ke 4.10. klo 17 ehtoopalvelus
La 7.10. klo 9 liturgia kirkkoslaaviksi
Ke 11.10. klo 17 panihida
Ke 18.10. klo 17 akatistos
Ma 23.10. klo 9 liturgia, apostoli Jaakob
Ke 25.10. klo 17 rukouspalvelus
Su 29.10. klo 10 liturgia, juhla
seurakuntasalilla (ks. erillinen ilmoitus)
Ke 1.11. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 3.11. klo 17 vigilia, Karjalan valistajat
La 4.11. klo 9 liturgia, Karjalan valistajat
Ke 8.11. klo 17 panihida
La 11.11. klo 9 liturgia slaaviksi
Ke 15.11. klo 17 akatistos
Ma 20.11. klo 17 vigilia, Neitsyt
Marian temppeliintuominen
Ti 21.11. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian temppeliintuominen

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

Virkatodistukset tilataan
keskusrekisteristä p. 0206 100 203

Joensuun ortodoksinen
hautausmaa

KUHASALON KALMISTON
IKONIKATOS

PYHÄN RISTIN TSASOUNA

Luostarintie
Ei palveluksia tällä aikavälillä

Lokinkuja 4
Ke 13.9. klo 17 vigilia, eläväksitekevän Ristin ylentäminen
To 14.9. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia
Pe 20.10. klo 17 ehtoopalvelus ja
litania, Dimitrin lauantai
La 21.10. klo 9 liturgia ja litania,
Dimitrin lauantai
ORTODOKSINEN SEMINAARI
PYHÄN JOHANNES TEOLOGIN JA
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO

Torikatu 41
Katso jumalanpalvelukset osoitteessa:
https://ort.fi/seminaari/index.php/
kirkko/jumalanpalvelukset/

POHJOINEN
PIELISEN-KARJALAN SUUNTA

LIEKSA
PROFEETTA ELIAN KIRKKO

Iljankatu 14
Ke 6.9. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 8.9. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian syntymä
La 9.9. klo 17 vigilia
Ke 13.9. klo 17 vigilia, eläväksitekevän Ristin ylentäminen
To 14.9. klo 9 liturgia
Ke 20.9. klo 17 ehtoopalvelus
La 23.9. klo 17 vigilia
Su 24.9. klo 10 liturgia
Ke 27.9. klo 17 ehtoopalvelus

SEURAKUNTALIITE
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Ke 4.10. klo 17 ehtoopalvelus
La 7.10. klo 17 vigilia
Su 8.10. klo 10 liturgia
Ke 11.10. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 18.10. klo 17 ehtoopalvelus
La 21.10. klo 17 vigilia
Su 22.10. klo 10 liturgia
Ke 25.10. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 1.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 8.11. klo 17 ehtoopalvelus
La 11.11. klo 17 vigilia
Su 12.11. klo 10 liturgia, isänpäivä
Ke 15.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 20.11. klo 17 vigilia, Neitsyt
Marian temppeliintuominen

ENO

SONKAJANRANTA

ETELÄINEN

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
TSASOUNA

PROFEETTA HANNAN KIRKKO

KESKI-KARJALAN SUUNTA

Tornitie 8
Su 3.9. klo 10 liturgia
Su 1.10. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän suojelus (pokrova)
Su 5.11. klo 10 liturgia

Kirkkopuisto, Braheantie

KONTIOLAHTI
KRISTUKSEN
TAIVAASEENASTUMISEN KIRKKO

Su 17.9. klo 10 liturgia
Su 15.10. klo 10 liturgia
Su 19.11. klo 10 liturgia

Ei palveluksia tällä aikavälillä

SIKRENVAARA

VIEKIJÄRVI

PYHIEN KARJALAN VALISTAJIEN
KAPPELI (LEIRIKESKUS)

PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA

Koveronvaarantie 2

Kannelkoskentie 3
Su 10.9. klo 10 liturgia
La 21.10. klo 9 liturgia
Ti 21.11. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian temppeliintuominen

15.–17.9. jatkis
16.–19.10. syysleiri
3.–5.11. Sikren praasniekka

KOLI
EVANKELISLUTERILAINEN KIRKKO
(LAINATILA)

VUONISJÄRVI
JUMALANSYNNYTTÄJÄN KUOLONUNEEN NUKKUMISEN TSASOUNA

Kylätie 5

KITEE

La 4.11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, pyhät Karjalan valistajat

PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN
NEKTARIOS EGINALAISEN KIRKKO

Valamontie 4

TUUPOVAARA
KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN
IKONIN KAPPELI

Keskuskatu 53
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
TSASOUNA

Kirkkotuvantie 3

Ylä-Kolintie 4a
Su 1.10. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän suojelus (pokrova)

Ei palveluksia tällä aikavälillä

Koulutie 4
Su 17.9. klo 10 liturgia
Su 15.10. klo 10 liturgia
Su 19.11. klo 10 liturgia

Su 10.9. klo 10 liturgia
Su 8.10. klo 10 liturgia
Ke 8.11. klo 18 vigilia, pyhä Nektarios
To 9.11. klo 9 liturgia, pyhä Nektarios

HONKAVAARA
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN
TSASOUNA

SAARIVAARA
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
TSASOUNA

Hoilolantie 42
Ei palveluksia tällä aikavälillä

KOVERO

Rekivaarantie 24
Su 24.9. klo 10 liturgia
Su 22.10. klo 10 liturgia

VALKEAVAARA
PYHÄN GEORGIOS VOITTAJAN
TSASOUNA

HERMAN ALASKALAISEN TSASOUNA

Vatalantie

Töriseväntie 1

Ei palveluksia tällä aikavälillä

Ei palveluksia tällä aikavälillä

PETRAVAARA
HEINÄVAARA

PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN
TSASOUNA

KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN
IKONIN TSASOUNA

Petravaarantie 480

Heinävaarantie 140

Ei palveluksia tällä aikavälillä

Ei palveluksia tällä aikavälillä

ITÄINEN
VAARA-KARJALAN SUUNTA

VIENSUU

HOILOLA

KIIHTELYSVAARA

KONEVITSAN JUMALANÄIDIN IKONIN
TSASOUNA

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

EVANKELISLUTERILAINEN
SEURAKUNTASALI (LAINATILA)

Lontsinniemi, Viensuuntie

Tsiikontie 6 a

Tohmajärventie 38

Ei palveluksia tällä aikavälillä

Su 1.10. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän suojelus (pokrova)
Su 5.11. klo 10 liturgia

Su 26.11. klo 10 liturgia

100-VUOTISJUHLA
”HYVÄ ON HERRAA
KIITTÄÄ”
Jos Jumala suo, samana vuonna
syntyneet seurakuntamme papit, kirkkoherra Tuomas ja isä
Marko, viettävät 50-vuotisjuhliaan yhteisesti sunnuntaina 29.10.
klo 10 alkavalla liturgialla, jonka
jälkeen siirrytään seurakuntasalille. Juhla-aterian tarjoavat isä
Tuomas ja isä Marko. Juhlassa
on pientä ohjelmaa.
Lahjojen sijaan pyydetään tekemään lahjoitus diakoniatyön
hyväksi Joensuun ortodoksisen
seurakunnan tilille: FI 1457 7005
1001 4241 (viite: lapsiperheet 100
vuotta) tai vaihtoehtoisesti juhlan aikana seurakuntasalissa olevaan lippaaseen. Lahja suunnataan lyhentämättömänä lapsiperheiden hyväksi.
Liturgian tavoin myös juhla-ateria on kaikille avoin.
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ORTODOKSINEN
LASTEN
KULTTUURIPÄIVÄ
23.9.2017 klo 10–15
Ortodoksisella
Kulttuurikeskuksella,
Kauppakatu 44, Joensuu
Ohjelmassa on mm.
askartelua, tubetusta,
kuvasuunnistusta kirkossa,
satuja ja tarinoita,
mysteerihuone kouluikäisille.
Lisäksi Onl:n tuotteiden
myyntiä ja Ortoboxi.fisivuston esittelyä. Ohjelma
löytyy seurakunnan
nettisivuilla
http://www.joensuunortodoksit.fi/

RÄÄKKYLÄ
EVANKELISLUTERILAINEN
SEURAKUNTASALI (LAINATILA)

Kirkkotie 7
La 4.11. klo 9 liturgia, pyhät Karjalan valistajat

KSENIA-PIIRIN OHJELMA
SYKSY 2017
Ti 5.9. Retki Kiteelle. Lähtö klo
17 omilla autoilla Pyhän Nikolaoksen kirkon pihasta. Ilm.
1.9. mennessä.
La 23.9. Lintulan talkoot. Lähtö omilla autoilla Pyhän Nikolaoksen kirkon edestä klo 8.
Ilm. 20.9. mennessä.
Ke 4.10. Retki Ilomantsiin.
Lähtö klo 16. Ilm. 29.9. mennessä.
La–su 27.–29.10. Naisseminaari Valamon luostarissa. Ks.
Valamon kurssit ja hinnat.
Ti 7.11. Kerhoilta ort. seurakuntasalilla.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Jaana Palve-Karppanen
p. 040 9134009 jaana.palvekarppanen@gmail.com

JOENSUU

DIAKONIATYÖ
RUOKAA, KAHVIA JA KESKUSTELUA
PKO:n ruokakasseja jaetaan perjantaisin 15.9., 13.10., 10.11. ja 15.12.
klo 9–10 tai niin kauan kuin jaettavaa riittää.
Diakoniaruokailut syyskaudella 2017 klo 11–13 seurakuntasalilla
perjantaisin 29.9., 27.10., ja 24.11. Joulukuun ruokailusta tiedotetaan
erikseen.
Toivon kahvila on Joensuun ortodoksisen seurakunnan ja Ortodoksinen
diakonia ry:n toteuttama, kerran kuussa auki oleva kohtaamispaikka.
Kahvila on avoinna lauantaina 9.9., 7.10., 11.11., 9.12. klo 14–17 Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakuntakeskuksen (Kirkkokatu
32) kerhohuoneessa. Sisäänkäynti on pääoven vastakkaisessa päädyssä Sairaalakadun puolella, sisäpihalla. Lisätietoja sihteeri Marja
Pakkalén, p. 040 324 4319.

ILOA IKÄÄNTYMISEEN
Päiväpiirin syyskausi alkaa torstaina 14.9. klo 12.30 Pyhän Nikolaoksen kirkossa toimitettavalla rukoushetkellä.
Pokrova. Kutsumme Jumalanäidin suojeluksen juhlana 1.10. klo 10 liturgiaan Pyhän Nikolaoksen kirkkoon seurakuntamme senioreita. Kun
haluat tulla kirkkoon ja Sinulla ei ole läheisiä, jotka voivat avustaa kirkkomatkalla, ole yhteydessä seurakunnan diakoniatyöntekijä Eeva Timoseen, p. 050 539 4932. Tarvittaessa avustamme kirkkokyydin järjestämisessä. Liturgian jälkeen seurakuntasalilla kirkkokahvit ja ohjelmaa.
Valtakunnallista vanhustenviikkoa vietetään 1.10.–8.10. teemalla
Ikäpolvet yhdessä.
Kokoonnumme poikkeuksellisesti seurakuntasalille jo tiistaina 3.10. klo
13 yhteiseen tilaisuuteen luterilaisen seurakunnan senioreiden kanssa.

KEHITYSVAMMAISTEN TUEKSI
Kehitysvammaisten kerho aloittaa lauantaina 16.9. klo 10–13 Joensuussa ortodoksisella seurakuntasalilla. Muut kokoontumiset 14.10.,
4.11. ja 6.12. Tarkemmat kokoontumiskertojen aiheet jaetaan 16.9.

LAPSIPERHEIDEN VIRKISTYKSEKSI
Seurakunnan diakonia- ja nuorisotyö järjestää virkistysmatkan seurakunnan lapsiperheille Siilinjärven Fontanellaan lauantaina 21.10.
Lähtö klo 7.45 Kiteen ABC. Auto jatkaa 6-tietä kohti Joensuuta. Klo
8.30 rukoushetki matkalle lähdettäessä Pyhän Nikolaoksen kirkossa.
Tästä jatketaan yhteiskyydeillä kohti Siilinjärveä. Uintiaikaa on varattu
kaksi tuntia, minkä jälkeen yhteinen ruokailu. Matka on alle 4-vuotiaille ilmainen, muilta 5 €. Hintaan sisältyy koko em. paketti. Mukaan
mahtuu 50 henkilöä. Ilmoittautumiset (HUOM!) kirkkoherranvirastoon
13.10. mennessä, p. 0400 397 900. Lisätietoja diakoniatyöntekijä Eeva
Timoselta 050 539 4932. Virkistysmatkaan käytetään helmikuussa toteutuneen Valoa kohti -konsertin tuotto.

SURUN YLLÄTTÄESSÄ
Sururyhmä läheisensä menettäneille aloittaa keskiviikkona 20.9. klo 18
vainajan muistelupalveluksella (panihida) Pyhän Nikolaoksen kirkossa,
palveluksen jälkeen info. Tästä eteenpäin kokoontumiset ovat seurakuntasalin kokoushuoneessa (Kirkkokatu 32) keskiviikkoisin klo 18 4.10.,
18.10., 1.11., 15.11., 29.11., ja 13.12. Yksi kokoontuminen on vuoden
2018 keväällä yhdessä sovittuna aikana. Osallistuminen ei edellytä seurakunnan jäsenyyttä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 15.9. mennessä
diakoniatyöntekijä p. Eeva Timonen, p. 050 539 4932 tai
eeva.timonen@ort.fi.

KIRKKO TUTUKSI -LUENTOSARJAT
2017–2018
Raamattu tutuksi -luennot Uuden testamentin kirjeiden sanomasta
kiinnostuneille. Opettajana isä Marko Mäkinen. Raamattu ja muistiinpanovälineet mukaan. Ei etukäteisilmoittautumista.
Kirkkoisät tutuksi -luennot kirkkoisien sanomasta kiinnostuneille.
Opettajana munkki Damaskinos. Muistiinpanovälineet mukaan. Ei
etukäteisilmoittautumista.
Ikonit tutuksi -luennot ikonien sanomasta kiinnostuneille. Opettajana konservointilaitoksen johtaja Antti Narmala. Muistiinpanovälineet mukaan. Ei etukäteisilmoittautumista.
Torstaisin klo 18–20 seurakuntasalissa (Kirkkokatu 32)
28.9.
26.10.
9.11.
23.11.
30.11.
7.12.
11.1.
18.1.
25.1.
8.2.
22.2.
1.3.

Raamattu tutuksi: Apostolien teot
Raamattu tutuksi: Roomalaiskirje
Kirkkoisät tutuiksi: Kirkkoisien opetuksia kristittynä
elämisestä
Kirkkoisät tutuiksi: Kirkkoisien opetuksia kristittynä
elämisestä
Raamattu tutuksi: Ensimmäinen korinttilaiskirje
Ikonit tutuksi: Kristus ikoneissa
Ikonit tutuksi: Jumalansynnyttäjä ikoneissa
Kirkkoisät tutuiksi: Andreas Kreetalaisen
katumuskanoni
Raamattu tutuksi: Toinen korinttilaiskirje
Kirkkoisät tutuiksi: Andreas Kreetalaisen
katumuskanoni
Kirkkoisät tutuiksi: Andreas Kreetalaisen
katumuskanoni
Raamattu tutuksi: Galatalaiskirje




KIRKKO
TUTUKSI
-RHQVXXQRUWRGRNVLVHQ
VHXUDNXQQDQOXHQQRW

KUMMIKOULU
Millainen on hyvä kummi? Mitkä ovat kummin tehtävät? Kuka voi toimia
kummina? Miten kummiksi pääsee? Kummikoulu torstaina 16. marraskuuta klo 18 seurakuntasalin kokoushuoneessa (Kirkkokatu 32).
Lyhytkurssi on tarkoitettu kummeille ja kummin tehtävästä ja aiheesta kiinnostuneille seurakunnan jäsenille. Luennolla tutustutaan
kummitehtävän historiaan, kirkon opetukseen kummin tehtävästä ja
kummin käytännön tehtäviin sekä kuullaan kokemuksia hyvästä kummista seurakuntalaisen kertomana. Opettajana on käytännöllisen teologian professori Pekka Metso. Ilmoittautumiset diakoniatyöntekijä
Eeva Timoselle sähköpostilla eeva.timonen@ort.fi tai p. 050 539 4932
(ilmoita nimesi ja puhelinnumerosi).

ORTODOKSISUUS TUTUKSI – KATEKUMEENIKURSSI ALKAA SYKSYLLÄ 2017
Kurssi on tarkoitettu niille, jotka harkitsevat ortodoksiseen kirkkoon liittymistä tai haluavat lisätä tietoaan ortodoksisesta kirkosta. Kurssilla käsitellään kirkon opetusta ja perinnettä teorian ja käytännön kautta. Lisäksi
keskustellaan esiin nousevista kysymyksistä.
Kokoontumiset ovat keskiviikkoisin kello 17–19.15 ja alkavat Pyhän Nikolaoksen kirkossa pidettävällä lyhyellä rukoushetkellä, jonka jälkeen
siirrytään seurakuntasalin kokoushuoneeseen (Kirkkokatu 32, käynti
seurakuntasalin oven kautta). Kurssilla annetaan neuvoja hyödyllisestä
kirjallisuudesta.
Opettajana toimii rovasti Stefan Holm. Ilmoittautumiset ja yhteydenotot
isä Stefanille stefan.holm@ort.fi tai p. 050 5862455.
Kurssin lisäksi voi osallistua Raamattu tutuksi ja Kirkkoisät tutuiksi
-luentoihin (ks. erillinen ilmoitus).

Aikataulu
11.10.
25.10.
8.11.
22.11.
20.12.
17.1.
7.2.
21.2.
14.3.
17.3.

Ortodoksinen kirkkovuosi ja kirkkovuoden juhlat
Uskonoppi ja Nikean uskontunnustus
Kirkon historia
Kirkkorakennus ja jumalanpalvelukset
Raamattu
Miten elän oikealla tavalla? Kirkon eettinen opetus
Sakramentit (katumus ja ehtoollinen myöhemmin)
Kirkkotaide
Katumuksen sakramentti ja kyselytunti
Opetusliturgia klo 9 (HUOM!), jonka jälkeen siirrytään kokoushuoneeseen
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HENNA HIETAINEN

JOENSUU

LASTENKUORO JA KERHOT
Syyskuussa alkavat lasten muskari, musiikkikerho ja muutkin kerhot. Katso tarkemmat tiedot seurakunnan sivuilta. Tiedot päivitetään
elokuun aikana.

Ortodoksinen kulttuurikeskus on saanut uuden ilmeen.

Tule laulamaan yhdessä!

Lasten kesäleirin 2017 ohjelmassa oli mm. talutusratsastusta.

ORTODOKSINEN KULTTUURIKESKUS
UUDISTETTIIN MATKAILIJOITA
VARTEN
Tänä kesänä Ortodoksinen kulttuurikeskus on saanut uuden ilmeen
uudistetusta ja remontoidusta pihapiiristä, sekä kahdesta uudesta
näyttelystä.
Ristikansan vaellus -näyttelyssä tutustutaan elävään ortodoksisuuteen arjessa ja juhlassa. Näyttely kertoo siitä, kuinka ortodoksinen
kirkko vaikuttaa ihmisen elämään syntymästä hautaan saakka.
Lintulan luostarin sisariston elämään ja historiaan tutustutaan
Enkelielämän tie -näyttelyssä. Esillä on sisaristolle tärkeää esineistöä, sekä valokuvia heidän arjestaan vuosikymmenien ajalta.
Lisäksi kulttuurikeskuksella ovat esillä Viipuri-säätiön lahjoittamat
ikoninurkkaukset ja pysyvänä näyttelynä alakerrassa on Pentti Oksasen ’’Suomen ortodoksiset kirkot ja tsasounat’’ akvarelliteoksina.
Yläkerrassa mahdollisuus nähdä 1700- ja 1800- luvulta peräisin olevat
ikonostaasit.
Näyttelyt ovat avoinna ma–pe klo 9–15 (ti‒pe pääsymaksu 5€; alle
15-vuotiaat ilmaiseksi). Ortodoksisen seminaarin kirkko avoinna
samassa pihapiirissä ma–pe klo 10–16.

Kesän 2017 ensimmäisen kristinoppileirin osallistujat ja ohjaajat vierailivat
Lintulan lisäksi Valamon luostarissa.

TUTKIMUS VAARA-KARJALAN
RISTISAATOISTA
Saarivaaran-Hoilolan-Korpiselän ristisaatoista on ilmestynyt uskontotieteen alaan kuuluva Teemu T. Mantsisen ja Jere Kyyrön tutkimusartikkeli. Artikkeli on luettavissa osoitteessa:
https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/64961
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KUOROKAUSI ALKAA JÄLLEEN
SYYSKUUSSA

Nyt on hyvä aika aloittaa tai jatkaa lauluharrastusta kirkkomusiikin
parissa. Tarkemmat lisätiedot ja aikataulut löytyvät seurakunnan
nettisivuilta joensuunortodoksit.fi/kuorotoiminta. Voit kysyä kuoroista myös kanttoreilta.

JOENSUU

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO 130-VUOTTA
Joensuulaisille rakas pyhän Nikolaoksen kirkko täyttää tänä vuonna 130-vuotta. Juhlia
vietetään joulukuun alussa Nikolaoksen päivän ja 100-vuotiaan maamme itsenäisyyspäivän ympärillä.
Nikolaoksen kirkko on ymmärtääkseni
Joensuun kaupungin vanhin kirkko. Utran
pystyhirsikirkko valmistui seitsemän vuotta
Nikolaoksen kirkon jälkeen. Rakkaan kirkkomme historiaa on ansiokkaasti selvittänyt Heikki Tarma, joka piti esitelmän kirkon rakennusvaiheista viisi vuotta sitten praasniekan yhteydessä. Heikin luennosta ilmenee Utran pystyhirsikirkon ja oman kirkkomme yhteys, Nikolaoksen kirkon hirret saatiin lahjoituksen
Utran sahalta, joka puolestaan rakensi hieman
myöhemmin pystyhirsikirkon työväkensä
hengelliseksi ravitsijaksi. Näin ilmenee se,
kuinka ekumeeninen toiminta on ollut elävää
jo 130 vuotta sitten näillä seuduilla.

Tänä syksynä juhliin liittyy mm. näyttely
Nikolaoksen kirkon toiminnasta ja esineistöstä. Näyttelyn pystytyksessä auttaa monessa riennossa mukana ollut Leena Jääskeläinen. Koska Pohjois-Karjalan museolla ei ole
mitään esineistöä kaupungin vanhimpaan
kirkkoon liittyen, on museon kanssa käyty
alustavia neuvotteluja esinelahjoituksesta.
Osa näyttelyesineistöstä annetaan museon
hoiviin, jossa esineistöä käsitellään silkkihansikkain eli paljon arvokkaammin kuin
seurakuntamme varastossa.
Juhlien ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin
heti lehden ilmestyttyä ja samaan aikaan lähetetään myös kutsut sekä tiedotteet juhlista.
Näin syksyn tullen on seurakuntamme
henkilökunta saavuttanut taas vakiintuneen
kokoonpanon. Maria Mentun seuraajaksi
kanttorin toimessa valittiin vuoden ajan
toimea sijaistanut Valeria Ratilainen. Valin-

taprosessi oli myönteisessä mielessä jännittävä, koska hakeneet ja ehdolla olleet olivat
kaikki erinomaisia vaihtoehtoja. Toivotamme valitulle monia armorikkaita vuosia ja
valitsematta jääneille siunausta jatkoon.
Syksyn tullen seurakunnallemme valmistuu myös pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma, joka on laadittu yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Kiitän työstä erityisesti
pienryhmätyöskentelyssä mukana olleita
seurakuntalaisia ja työtä johtanutta isä
Markoa ja häntä tukenutta isä Aleksanteria.
Aloitamme seurakunnassa uuden syksyn
turvallisin mielin ja tulevaisuuteen katsoen.
Hyvä on meidän juhlistaa yhdessä niin kirkkomme vuosijuhlaa kuin maamme hieman
nuorempaa itsenäisyyspäivää.
Pyhän Nikolaoksen suojelusta toivottaen
Kirkkoherra Tuomas Järvelin

KIRKKOMUUSIKKO VALERIA RATILAINEN

J

oensuun ortodoksisen seurakunnan
valtuusto valitsi kesäkuussa pidetyssä
kokouksessaan avoinna olleeseen kanttorin toimeen TM Valeria Ratilaisen. Valeria on hoitanut kanttorin tehtäviä äitiysloman sijaisena jo vuoden ennen valintaansa.
– Olen kainuulais-savolais-karjalainen
29-vuotias äiti ja kanttori. Äitini on kanttori
ja kenties muuten en olisi keksinyt ryhtyä
kirkkomuusikoksi, Valeria kertoo, – toisaalta
samasta syystä kanttorin ammatti lukeutui
lapsena ja nuorena niihin ammatteihin
joihin en ainakaan ryhdy. Nyt olen huomannut että kanttorin työssä on paljon hyviä
puolia.
Valeria kuvailee itseään levottomaksi,
koska hän touhuaa kaiken kanssa, mutta
myös hieman naurahtaen väsyneeksi.
– Opiskelijaelämä oli omalla tavallaan
vapaata, mutta nyt työ ja perhe-elämän rutiinit vaativat vielä totuttelua, hän sanoo.
Valeria on luonteeltaan herkkä, mutta
samalla käytännöllinen. Häntä motivoivat
onnistumisen ilo ja ihmisten kohtaaminen.
– Käytännöllisyys ehkä syö vähän luovuutta, jolloin ei synny mestariteoksia, Valeria
pohtii työtään.
– Esimerkiksi jännittävä esitys lasten kanssa tuo onnistuessaan iloa lapsille ja kanttorille. Minua motivoi se, kuinka seurakuntalaiset ilolla ja lämmöllä ottavat työntekijät

vastaan koteihin, eri tilaisuuksiin ja jumalanpalveluspaikkoihin.
– Haasteena kanttorin työssä ovat jännittävät esiintymiset, radioinnit tai suuret juhlapalvelukset. Tavalliset tilanteet voivat myös
muuttua äkkiäkin haastaviksi, esimerkiksi
kuoroharjoituksissa tai kun tuuraa virastossa.
Siksi kaikkiin tilanteisiin täytyy mennä tuntosarvet herkkinä.
– Haluaisin kehittää itsessäni lasten musiikkikasvatukseen liittyviä taitoja, koska osa
työstäni on lapsi- ja nuorisotyöhön painottuvaa, Valeria pohtii, ‒ musiikissa on aina kehitettävää, niin laulussa kuin soitossa.
Kirkkomuusikon työt Valeria kokee hyvin
kokonaisvaltaisesti, koska kirkon elämä on
kulkenut hänen mukanaan koko elämänsä
ajan. Työympäristönä Valeria pitää seurakuntaa virkistävän vaihtelevana, koska työparit
vaihtuvat, on monenlaisia palveluksia ja
ympäristö vaihtuu usein.
– Seurakunnan jäsenet ja työtoverit ovat
rentoja, hän sanoo, ‒ kenenkään kanssa ei
tarvitse pelätä vaan voi olla oma itsensä.
‒ Kaikki työtehtävät ovat yleensä mieluisia.
Yleisesti ottaen se, että saa olla ihmisten kanssa ja keskustella, on mieluisinta. Joskus taas
on ihanaa keskittyä vain omiin työtehtäviin.
Vahvuutenaan Valeria mainitsee joustavuuden. Hän mieltää itsensä ensisijaisesti seurakunnan työntekijäksi, ei ainoastaan kirkko-

Valeria Ratilainen iloitsee kanttorin työstään.

muusikoksi. Heikkoutenaan hän mainitsee sen,
että helposti tulee tartuttua asioihin jopa liikaa.
‒ Tässä työssä hienoa on se, että se mahdollistaa omien ideoiden toteuttamisen, tilaa on
luovalle toiminnalle.
Valerian vakinainen toimi alkoi elokuun
alusta. Hän toivoo, että vanhemmat tulisivat
lastensa kanssa kirkkoon niin, että näistä kirkkomatkoista muodostuisi perheen yhteinen
hetki. Työyhteisöltä Valeria odottaa kannustusta, erityisesti uusien toimintamuotojen
ideoimiseen ja yhteiseen toteuttamiseen.
Eeva Timonen
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"HALUAN KASVATTAA LAPSENI KIRKON HENGESSÄ”

S

uomen ortodoksinen kirkko muisti
palmusunnuntaina Tatiana Dyachkovnaa Pyhän Karitsan ritarikunnan
ensimmäisen luokan ritarimerkillä.

Kertoisitteko itsestänne?
– Olen syntynyt Pietarissa. Kun olin 14-vuotias, isäni sairastui. Perheeni joutui taloudellisiin vaikeuksiin. Tein työtä opiskelun ohessa. Valmistuin Pietarin ammattilyseosta leipuri-kondiittoriksi. Se oli rankkaa, mutta olin
työelämässä tauotta ensimmäisen lapsen syntymään saakka.
– Mieheni sai yliopistokoulutuksen jälkeen
hyvän työpaikan IT-alan yrityksestä Joensuusta, jossa olemme asuneet yhdeksän vuotta. Meillä on neljä lasta.
– Ortodoksinen usko on perheeseemme
tullut äidinäidiltäni Taisialta. Hän on meidän
esirukoilijamme. Häneltä saimme veljeni
kanssa uskonnollisen kasvatuksen. Tieni
kirkon piiriin ei tapahtunut Venäjällä vaan
Suomessa. Avioliiton alkuaikojen ja lasten
syntymisen myötä tuli haasteita aiempaa
enemmän. Voimia sain Jumalalta, rukouksesta ja pyhästä Ehtoollisesta.

Mitä lapsen syntyminen merkitsee
naisen elämässä?
– Lapsen syntyminen lisää itsetuntemusta.
Mielestäni jokaisessa naisessa on sisäinen salaisuus, joka avautuu lapsen syntymän ja kasvattamisen kautta, itsestään antamisen kautta: rakkaudellinen, uuden elämän syntymiseen liittyvä välittäminen. Seuraavien lasten
syntyminen avaa sitä syvemmin. Lapsen syntyminen tuo myös koettelemuksia. Itsekeskeisyys häviää.

Onko vaikeaa olla monen lapsen äiti?
– Voisi luulla, että mitä enemmän lapsia, sitä
enemmän he vievät voimia. Asia on päinvastoin. Useamman lapsen myötä itsevarmuus
paranee. Lapset auttavat kehittämään elämänhallintaa.
– Lapset ovat kuitenkin erilaisia. Mielestäni on monimutkaisempaa kasvattaa neljää
lasta. Lapsi on yksilö. Jokaisen kanssa joutuu
luomaan oman suhteensa. Samanaikaisesti
joutuu olemaan vuorovaikutuksessa kaikkien
kanssa.
– Lapsista vanhin tytär Milana on 8-vuotias. Hän pitää matematiikasta, menestyy koulussa hyvin. Hän nauttii luovuudestaan ja
käyttää paljon aikaa värien kanssa. Keskimmäinen tytär Jasna on 6-vuotias. Hän on lii-
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kunnallinen, mutta pitää
myös nukeilla leikkimisestä. Nuorin tyttäristä Elina
on syntymästään saakka
rakastanut musiikkia. Hän
lauloi jo ennen kuin oppi
puhumaan. Haluamme
viedä hänet konservatorioon. Nuorin, pitkään odotettu poika, kuuden kuukauden ikäinen Serafim on
myös Jumalan lahja. Hän
ilahduttaa olemuksellaan
äitiä, isää ja sisaruksia.
– Tärkeintä kasvatuksessa on olla lasten kanssa
luottavainen ja rehellinen.
Suurperheessä täytyy olla säännöt. Meillä on
perheessä palkitsemisjärjestelmä, jossa lapset
saavat pisteitä hyvin suoritetuista tehtävistä,
esimerkiksi kotiaskareista. Kuun lopussa
laskemme tulokset. Lapset voivat valita
mieluisimman palkinnon muutamista vaihtoehdoista.
– Minä hoidan lapsia paljon yksin. Mieheni tekee pitkiä työpäiviä. Lisäksi hän huolehtii kodin kunnostustöistä ja puutarhasta.
Toivon, että myöhemmin voisimme molemmat osallistua lastemme kasvatukseen.
Minulla ei ole juuri lainkaan vapaa-aikaa.
Yritän ehtiä lukemaan kirjoja kuten ”Dobrotoljubie (Filokalia eli Rakkaus hyvään)”.
Lastenkirjallisuutta ja runoja luen paljon.
Äitini istutti veljeeni ja minuun rakkauden
kirjallisuuteen.

Mitä ortodoksinen perhe mielestänne
tarkoittaa?
– Se on sitä, että vanhemmat pyrkivät elämään
Jumalan kasvojen edessä ja kasvattamaan lapset evankeliumin ja kirkkoisien ohjeiden mukaisesti. Se tarkoittaa yhdessä rukoilemista ja
kirkossa käymistä.
Luen lapsille ”Evankeliumia lapsille” -teosta ja opetan heitä rukoilemaan. He nukahtavat iltaisin rukoukseen. Yritän istuttaa heihin
rakkauden kirkkoon sekä ymmärryksen ihmisen hyvien ominaisuuksien tärkeydestä.
Mielestäni ihmisen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hyvyys, rehellisyys ja rakkaus työhön.
Kannan vastuuta heidän kasvatuksestaan.
Käymme jumalanpalveluksissa ja osallistumme pyhään Ehtoolliseen. Rakkain rukoukseni on ”Iloitse Jumalanäiti”. Pyrin rukoilemaan
sitä heti aamusta, jotta päivästäni tulisi hyvä
ja jotta saisin voimia uuteen päivään.

Tatiana Dyachkovan ja
lapset kesäisellä pihamaalla.

Mistä saatte rauhaa itsellenne?
–Ainoa rauhan lähde on rukous. Mitä tahansa elämässä tapahtuu, kiiruhdan rukoilemaan.
Lapset seuraavat esimerkkiä. Tapahtuu pieniä ihmeitä, erityisesti lasten rukousten seurauksena. Kerran yksi tyttäristä leikki sisällä
ja ulko-ovi läimähti kiinni. Hän säikähti ja alkoi itkeä. En saanut ovea auki. Mieheni oli
työssä. Silloin tytär polvistui lattialle ja alkoi
rukoilla. Sen jälkeen ovi aukesi. Ihme, eikö
totta? Tämä ei ole ainoa esimerkki. Lapset tietävät, että mitä tahansa tapahtuu, niin aina
kannattaa rukoilla Jumalaa.

Mitä vanhemmat voivat oppia lapsiltaan?
– Lapset opettavat meille tärkeimmän asian:
olla ihminen, vilpitön, hyväntahtoinen, yritteliäs, myötätuntoinen ja heitä totuuteen ohjaava.

Ketkä ovat Teille tärkeimpiä pyhiä
ihmisiä?
– Kaikki! Erityisesti Nikolaus Ihmeidentekijä,
Matrona Moskovalainen, Luka Voino- Jasenetski, Sergei ja Herman Valamolaiset, Serafim
Sarovilainen ja pyhä Antipa.

Onko Teillä heikkouksia?
– Totta kai, ja paljon. Joskus haluaisin olla tekemättä kotona mitään koko päivänä. Silloin
yritän vetäytyä hetkeksi omaan rauhaan kirjan pariin kun pienokainen nukahtaa.

Mitä haluaisitte toivottaa lukijoille?
– Toivon kaikille mielenrauhaa ja rakkautta,
elämää Jumalan lähellä, voimia ja vahvistumista Hänessä.
Elena Zudina

JOENSUU

Menneitä
Joensuun kreikkalais-Wenäjän kirkon wihkiminen tapahtuu Syyskuun 25 päivänä. Seuraawana
päiwänä kello 4 jälkeen puolen päiwän pidetään
kirkkokokous, jossa keskusteltawaksi tulee seuraawat asiat:
1. Miten paljon takseerataan ylöskannettawaksi
tulewana wuotena hengeltä ja tengalta kirkon
kassan hyväksi.
2. Papin ja lukkarin kortteerista siksi aikaa,
kunnes seurakunta tulee eroitetuksi.
3. Ostaako seurakunta papille puustellin maalla
tahi rakentaako kartanon kaupunkiin?
4. Pannaanko rästipäiwätyöt kysymykseen, jotka
kuuluwat kirkon rakennukseen.
5. Polttopuun hankkimisesta kirkon tarpeeksi.
A. Borontinskij.
Kirkkokokouksen esimies.
Karjalatar 9.9.1887 no 71
Niitä henkilöitä jotka eiwät ole wielä maksaneet
Joensuun kreikkalais-wenäläisen seurakunnan
kirkkoherralle ja wirrenlukijalle wiljasaatawia
sekä henkilömaksuja, kehoitetaan pikemmin ne
suorittamaan. Joensuussa 29 p. maalisk. 1897.
N. Solowjew. A. Loginewskij.
Karjalatar 30.3.1897 no 35

KIRKKOTIENI
Kaunis kirkkomme kumpareella
kylän keskellä kohoaa.
Tyyliltään karjalaisuuden
meille aina mieliin saa.
Ristit torneistaan auringossa loistaa.
Kellon soitto kirkkoon kutsun toistaa.
On Helatorstai kirkon juhlapäivä,
Jeesuksen taivaaseen astumisen päivä.
Nöyrin mielin kirkkoon saavun,
ikonien eessä kumartuen taivun.
Luojaan uskoen teen ristinmerkin.
Ylös nousee pyyntö herkin:
”Et voimat vielä myöten antaa,
kun mielihalu kirkkoon kantaa.”
Syttyy hento liekki tuohuksessa
valaisten, korkeuksiin kohoten.
Mieli rauhoittuu rukoillessa,
nousten luo Isän valtaistuimen.
Jo lapsena sain kasteen ortodoksisuuteen.
Sen myötä vahvan uskon Jumalaan.
Nyt elämäni tullut on jo vanhuuteen
ja Häneltä mä turvan aina saan.
Niinpä ilonpäivistäkin muistan kiittää.
Ne Herran tahtoon aina liittää.
Näin turvallisin mielin saan jatkaa
eteenpäin tätä maista matkaa.
Runo: Faina Kukkonen

JUMALANÄIDIN PUUTARHASTA

ASTUMINEN
ENKELIELÄMÄÄN
Tänä vuonna luostarissamme on vihitty kaksi isää suureen skeemaan.
Athosvuorelaisen tradition mukaan
jokainen luostarissa kilvoitteleva
munkki vihitään jossain vaiheessa
kilvoittelu-uraansa tähän munkkeuden ylimpään asteeseen: viimeisin
luostarimme skeemamunkki, isä Trifon, ei ole täyttänyt vielä edes kolmeakymmentä vuotta. Suomessa ei yleensä ole tapana vihkiä kilvoittelijoita
suureen skeemaan kuin korkeintaan
iän ehtoopuolella, eikä tällä hetkellä
maassamme ole yhtään Suomessa
vihittyä skeemamunkkia tai -nunnaa.
Pyhän Vuoren perinteessä kuitenkin
ajatellaan, että suuren skeeman myötä tulevaa armoa ei pitäisi viivyttää
kenenkään munkin kohdalla.
Itse vihkimistoimitus, joka toimitetaan liturgiapalveluksen pienen
saaton aikana, koostuu ensin lukuisista veisuista, joissa puhutaan maailman turhuuden hylkäämisestä ja
Kristuksen ehdottomasta seuraamisesta. Tämän jälkeen kaksi vanhempaa munkkia tuo valkoisiin vaatteisiin pukeutuneen vihittävän kirkkosaliin ja muu veljestö laulaa tuhlaajapojan veisua ”Avaa minulle isällinen sylisi”. Omassa luostarissamme
on tapana, että hän tekee maahankumarruksen omalle isälleen pyytääkseen siunauksen vihkimykselle.
Tätä seuraa igumenin vapaamuotoinen puhe sekä hänen kysymyksensä vihittävälle, joissa munkki lupaa
viettävänsä loppuelämän köyhyydessä, paastossa, kuuliaisuudessa ja neitsyydessä. Tämän jälkeen luostarin
johtaja heittää kolmesti sakset lattialle ja kehottaa vihittävää antamaan ne
hänelle: tämä symboloi sitä, että vihittävä on täysin tietoinen vihkimyksensä seurauksista ja astuu munkkisäätyyn täysin omasta tahdostaan.
Vihkimistoimitus päättyy munkin pukemiseen. Igumeni ojentaa hänelle vaatekappaleen kerrallaan. Suureen skeemaan vihitty munkki saa
aiempaan asustukseensa – alusviit-

taan, päällysviittaan, vyöhön, skufiapäähineeseen ja huntuun – lisäykseksi skeemavaatteen, johon on kuvattu Golgatan risti Kristuksen kidutusvälineiden ja tiettyjen kirjainten
kera, sekä sen päälle laitettavat nyörit,
jotka kuvaavat Kristuksen iestä. Kirjainlyhenteet kuvaavat munkin kilvoituselämän periaatteita, siis Kristuksen nöyryyden tien kulkemista:
”Tätä skeemaa pahat henget kauhistuvat ‒ ‒ Jumalan katsominen on
jumalallinen ihme ‒ ‒ Kristus lahjoittaa kristityille ilon ‒ ‒ Kristuksen valkeus säteilee kaikille ‒ ‒ Pääkallonpaikka tuli paratiisiksi”.
Toimituksen aikana igumeni kertoo vihittävälle: ”Tänään saat toisen
kasteen!” Tradition mukaan skeemavaatteen vastaanottaminen antaa
kaikki synnit anteeksi, joten suuren
skeeman vihkimys onkin varsinainen
enkelien elämäntapaan johdattava
tapahtuma. Tämän kunniaksi vihittävä pitää jatkuvasti skeemavaatetta
päällään yhdeksän päivän ajan muistaakseen enkelien yhdeksää luokkaa.
Siksi jokainen vihkimys on koko veljestön yhteinen juhla.
Munkki Damaskinos
Ksenofontoslainen
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NURMES

NURMES
Salmenkatu 5, 75500 Nurmes
Virasto: Salmenkatu 5, 75500 Nurmes, p. 0400 608 601.
Sähköposti nurmes@ort.ﬁ.
Avoinna keskiviikkoisin klo 15–12 ja 14–16.
Kirkkoherra Andrei Verikov, p. 040 7458 258
Kanttori Maria Verikov, p. 040 837 9699, opintovapaalla
Kanttorin sijaisena Ilona Lehmus, p. 040 357 3981
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ort.ﬁ
Virkatodistustilaukset: Ortodoksisen kirkon keskusrekisteri,
p. 0206 100 203 tai keskusrekisteri@ort.ﬁ

Jumalanpalvelukset
Muutokset todennäköisiä ja niistä
ilmoitetaan Ylä-Karjalassa ja Vaarojen Sanomissa.

NURMES
PYHIEN APOSTOLIEN PIETARIN JA
PAAVALIN KIRKKO

Kirkkokatu 31
Ke 6.9. klo 9 liturgia, klo 10 päivätsy, klo 17.30 ehtoopalvelus
To 7.9. klo 9 aamupalvelus,
klo 17.30 ehtoopalvelus
Pe 8.9. klo 10 liturgia
La 9.9. klo 17 ehtoopalvelus
Su 10.9. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 13.9. klo 9 aamupalvelus,
klo 17 vigilia
La 16.9. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 20.9. klo 9 liturgia,
klo 10 päivätsy,
klo 17.30 ehtoopalvelus
To 21.9. klo 9 aamupalvelus,
klo 17.30 ehtoopalvelus,
klo 18 seurakuntailta
La 23.9. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 27.9. klo 9 aamupalvelus,
klo 17.30 ehtoopalvelus
To 28.9. klo 9 aamupalvelus,
klo 17.30 ehtoopalvelus

29.9.–1.10. Seurakunnantarkastus
La 30.9. klo 18 vigilia
Su 1.10. klo 18 vigilia
Ke 4.10. klo 9 aamupalvelus,
klo 17.30 ehtoopalvelus
To 5.10. klo 9 aamupalvelus,
klo 17.30 ehtoopalvelus,
klo 18 diakonia- ja lähetystapaaminen, PSHV ja Filantropia
La 7.10. klo 17 ehtoopalvelus
Su 8.10. seurakuntaretki Lieksaan
Ke 11.11. klo 9 aamupalvelus,
klo 17.30 ehtoopalvelus
To 12.11. klo 9 aamupalvelus,
klo 17.30 ehtoopalvelus
La 14.10. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 18.10. klo 9 liturgia, klo 10 päivätsy, klo 17.30 ehtoopalvelus
To 19.10. klo 9 aamupalvelus,
17.30 ehtoopalvelus,
klo 18 seurakuntailta
La 21.10. klo 9 yleinen vainajien
muistopalvelus,
klo 17 ehtoopalvelus
Su 22.10. klo 9 aamupalvelus ja
liturgia
Ke 25.10. klo 9 aamupalvelus,
klo 17.30 ehtoopalvelus
La 28.10. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 1.11. klo 9 liturgia, klo 10 päivätsy
La 4.11. klo 17 ehtoopalvelus
Su 5.11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

Ke 8.11. klo 9 aamupalvelus,
klo 17.30 ehtoopalvelus
To 9.11. klo 9 aamupalvelus,
klo 17.30 ehtoopalvelus
La 11.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 13.11. klo 9 liturgia
Ke 15.11. klo 9 aamupalvelus,
klo 17.30 ehtoopalvelus
To 16.11. klo 9 aamupalvelus,
klo 17.30 ehtoopalvelus
La 18.11. klo 17 ehtoopalvelus

JUUKA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN TSASOUNA

Laurilantie 9
Pe 8.9. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Pe 22.9. klo 16.30 ehtoopalvelus
Pe 29.9. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 6.10. klo 10 liturgia,
klo 16.30 ehtoopalvelus
Pe 20.10. klo 16.30 yleinen vainajien
muistopalvelus
Su 29.10. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Pe 3.11. klo 18 vigilia
La 4.11. klo 10 liturgia
Su 12.11. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Pe 17.11. klo 16.30 ehtoopalvelus

PYÖTIKÖN TSASOUNA,
KOJONNIEMENTIE 310 A

Vihtasuo (Juuka)
Su 17.9. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia. KP arkkipiispa Leo.
Pyötikön tsasounan 40-vuotis- ja
kalmistoalueen 170-vuotisjuhla.
Palveluksen jälkeen kylätalolla
ruokailu.

VALTIMO
PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO

Lokkiharjuntie 42
Pe 15.9. klo 16.30 akatistos
Su 24.9. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Pe 13.10. klo 10 liturgia,
klo 11 päivätsy,
klo 16.30 ehtoopalvelus
Su 15.10. klo 9 aamupalvelus ja
liturgia
Pe 27.10. klo 16 yleinen vainajien
muistopalvelus
Pe 10.11. klo 10 liturgia,
klo 11 päivätsy
Su 19.11. klo 9 aamupalvelus ja
liturgia

PIENI OPPITUNTI ORTODOKSISUUDESTA

HENGELLINEN JA MAALLINEN

Mikä on hengellistä ja mikä on maallista? Ainakin tiedämme sen, että
kristillisessä kielenkäytössä on tehty selvä ero hengellisen ja maallisen
välille. Tämä on valitettavasti synnyttänyt niitäkin virheellisiä tulkintoja,
että kaikki maailmassa oleva on pahaa ja syntistä, josta uskovaisen pitää eristäytyä pois. Maailma ei kuitenkaan itsessään voi olla paha, sillä
sanotaanhan jo luomiskertomuksessa: “Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää.” (1.Moos. 1:31) Kristuskin antoi henkensä
maailman elämän edestä, pelastaakseen sen.
Maailmassa elämiseen liittyy kuitenkin maallistumisen vaara, jolloin
ihmisen arvomaailma muuttuu sellaiseksi, että hän on välinpitämätön
muita kohtaan. Silloin hän ei enää näe toisen ihmisen hätää, vaan elää
ainoastaan itselleen. Silloin päällimmäisenä ajatuksena on saada monin eri keinoin osakseen kunniaa, huomiota, valtaa ja varallisuutta. Moni
näkee tällaisen ajattelun elämisen kannalta luonnollisena ja inhimillisenä toimintana, mutta siinä on kuitenkin vaaransa. Kristus sanoo tämän
hyvin selvästi: ”—joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta
joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen
pelastava”. (Mark. 8:35)
Maallistuneen maailman ihanteisiin kuuluu se, että kunnia ja arvon-
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anto täytyy pelastaa ensimmäisenä. Julkisuuskuva on tuolloin tärkeämpi kuin omien virheiden ja epäkohtien myöntäminen. Tällöin ihminen ei
enää kykene pyytämään tai antamaan anteeksi. Hän tahtoo “pelastaa
elämänsä”, mutta lopulta hän kuitenkin kadottaa sen.
Miten sitten elämän voi pelastaa sillä, että kadottaa sen Kristuksen
tähden? Käytännössä se tarkoittaa, että meidän tulisi toimia Kristuksen
esimerkin mukaisesti. Se tarkoittaa silloin ristin kantamista ja uhrautuvaisuutta toisen ihmisen puolesta. Sellainen elämä kuluttaa meitä monesti ulkoisesti ja me todellakin voimme menettää maallisesti arvokkaita
asioitakin sen tähden. Mutta kuinka paljon enemmän meidän pitäisi kuitenkin ajatella iankaikkisuutta, mikä on jokaisella edessäpäin? Tämän
ajallisen elämän uhraukset ovat lopulta pieniä iankaikkisuuden rinnalla.
Hengelliset ja maalliset ihanteet ovat todellakin erilaiset. Meille jää
lopulta valinnanvapaus päättää siitä, mitä ihanteita ja arvoja me haluamme noudattaa ja pelastaa. Mistä me haluamme luopua, jotta voisimme
saavuttaa jotain uutta ja arvokasta? Ja yhtä lailla, haluammeko kaikkea
sitä itsellemme, mistä joudumme kuitenkin luopumaan?

Kirkkoherra Andrei Verikov

HELENA MEHTONEN

NURMES

TIISTAISEURA TOIMII
Tiistaiseuran toiminta nousee yhdessä tekemisen ilosta.

K

uka koskaan on Juuan tsasounalla pidetyn liturgian jälkeen kirkkokahveille osallistunut, on hyvän kahvin lisäksi saanut nauttia
ihanista sämpylöistä, piirakoista, pullista ja
kakuista, jotka Juuan tiistaiseuralaiset ovat
valmistaneet. Tiistaiseuran toiminta ei kuitenkaan rajoitu kahvitusten järjestämiseen,
vaan seura myös valmistaa aterioita mm.
praasniekkajuhliin, huolehtii seurakuntasalin keittiöstä ja sen tarvikkeista, on järjestänyt
salin ikkunanpesutalkoita, tekee virpovitsat
palmusunnuntaiksi, on lahjoittanut käsitöitä ja osallistunut tsasounan uusien tekstiilien
hankintaan, muistaa kukilla, lahjashekeillä ja
korteilla esim. merkkipäivien viettäjiä ja or-

JUUAN TIISTAISEURA:

Perustettu v. 1947, jäseniä 23. Puheenjohtaja
Kaija Härkin, sihteeri/rahastonhoitaja Sisko
Kallinen, muut johtokunnan jäsenet Terttu
Pihlatie, Tarja Konttinen, Terttu Mönkkönen
ja Leena Nevalainen, toiminnantarkastajat
Ritva Naakka ja isä Sulo Naakka.

todoksisia ylioppilaita lakkiaispäivänä, pitää
piirakkatalkoita parin tuhannen piirakan vuositahdilla ja järjestää arpajaisia. Myös omissa
kokoontumisissa kahden viikon välein varoja toimintaan kerätään ns. naruarpajaisilla.
Monet tiistaiseuran ystävät ovat muistaneet
seuraa rahalahjoituksilla.
Seuran varainkeruun ja seurakunnan hyväksi tehtävän työn vastapainoksi toimintaan
kuuluu toki muutakin. Viime aikoina Isä Sulo
Naakka on kertonut seuran kokouksissa ikoneista ja isä Andrei Verikov pitänyt luentosarjan Isä meidän -rukouksesta. Seuralaiset ovat
myös sekä vastaanottaneet ja kestinneet vieraita että tehneet itse vierailuja mm. toisten
tiistaiseurojen luo, seurakuntiin, konsertteihin, kirkkomuseoon ja Valamoon sekä osallistuneet moniin praasniekkoihin.
Tiistaiseuran toiminta on sitten perustamisen muuttanut muotoaan ja oli 1950-luvun
alkupuolelta jopa lähes 20 vuotta tauolla.
Seuralla on ollut mm. opintokerhotoimintaa
ja työiltoja, ja kokoontumiset on viime vuosiin

Kaija Härkin ja Sisko Kallinen suhtautuvat luottavaisesti Juuan tiistaiseuran tulevaisuuteen.

asti pidetty jäsenten kodeissa, nyttemmin
pääsääntöisesti seurakuntasalilla.
Tiistaiseuralaiset sanovat, että mukana
toiminnassa pitää hyvä yhteishenki, yhdessä
tekemisen ilo ja ajatus siitä, että voi tuottaa
hyvää mieltä seurakuntalaisille. Sivusta
seuraten voisi ajatella, että lähes kahden
tuhannen piirakan leipominen alkaisi jo
maistua vähintäänkin puulta, mutta Kaija
Härkin ja Sisko Kallinen vakuuttavat hymyillen, ettei niin ole ja että talkoolaisia saadaan
aina tarpeeksi, joten työ ei käy kenellekään
liian rankaksi.
Helena Mehtonen

LÄHETYSKENTÄN VALOA
Lähetystyö tuo ilon ja valon luoksemme.
Ruandan metropoliitta Innocentios vieraili
Nurmeksen seurakunnassa elokuussa 2015.
Esipaimen oli matkalla Ivalosta Lappeenrantaan kirkkopäiville ja matkalla pysähdyimme
useissa seurakunnissa. Noina päivinä elin samanaikaisesti kahta eri maailmaa: Afrikan
Auringon polttamia peltoja, joilta pienet seurakunnat yrittävät saada edes pientä tuloa toimintaansa ja Suomen loppukesän viileyttä,
jossa kokoontumiset kauniissa ja hyvin hoidetuissa seurakuntasaleissa loivat puitteet
vieraiden sydämelliselle vastaanottamiselle.
Puitteet Afrikassa ja Suomessa on sangen erilaiset. Meidän seurakuntiemme taloudelliset
haasteet ovat aivan eri mittaluokkaa, kuin Kenian, Ugandan, Ruandan tai Tansanian kirkkojen. Siellä ei ole rahaa pappien palkkoihin
tai kirkkojen rakentamiseen. Ja kuitenkin vieraat otetaan vastaan aina ystävällisesti ja vieraanvaraisesti. Olipa pöydässä sitten karjalanpiirakoita tai maissista tehtyä ugali-puuroa,
sanoma on aina selkeä: Vieraat otetaan vas-

taan rakkaudella ja kunnioituksella.
Piispa Innocentioksen näen edelleen mielessäni nimenomaan järven rannalla. Sevettijärvellä hän siunasi kolttaperinteen mukaan
juurilla ompelemalla valmistetun veneen.
Yhdessä metropoliitta Elian kanssa he varmistivat, että siunattu vene kelluu ja kannattaa kaksikin piispaa yhtä aikaa. Ruandassa
seisoin pari tuntia järven rannalla metropoliitan kastaessa 60 uutta jäsentä kirkkoon.
Kesken kasteen suuri käärme ui kohti kasterantaa, jolloin ihmiset alkoivat karkottaa sitä
huutamalla ja heittelemällä pieniä kiviä. Lähellä rantaa käärme, joka näytti kobralta,
kääntyi ja meni pois. Paikalla oleville oli selvää, että paha yritti vielä hyökätä uusia kristittyjä vastaan. Metropoliitta Innocentius, joka oli hetkeä aikaisemmin vielä seissyt vedessä kastamassa ihmisiä, katsoi tilannetta rauhallisena.
Paha pyrkii karkottamaan Kristuksen omia
Kirkon yhteydestä niin meillä kuin Afrikassa-

kin. Tilannetta rauhoittaa rauhallisena tilannetta vartioiva piispa. Hän vartioi laumaansa
ja koko ajan vahvistaa sitä pysymään uskossa
lujina. Lähetyksellinen yhteistyö ei enää ole
vain sitä, että meiltä käsin viedään evankeliumia lähetyskentille. Se on myös sitä, että
lähetyskenttien sankarit käyvät meidän
luonamme valamassa meihinkin uskoa, iloa
ja rohkeutta. Koska paha vaanii kaikkialla,
tarvitaan esipaimenten ja paimenten herkeämätöntä valppautta. He rakastavat kaitsittaviaan ja ovat Kristuksen, hyvän Paimenen
tavoin valmiita antamaan elämänsä laumansa puolesta. Yksi tärkeä tehtävä hengellisesti
kokeneilla esipaimenilla ja paimenilla onkin
havaita ajoissa ne ”käärmeet”, jotka lähestyvät Kristuksen laumaa. Kun paimen varoittaa
ihmisiä, alkavat nämä yhteistuumin häätää
pahaa pois. Näin toimii kirkko Afrikassa ja
Suomessa.
Pastori Rauno Pietarinen
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TYHMISTÄ KYSYMYKSISTÄ ARMAHIKSI AKKAZIKSI
Armahat Akkazet tarttuvat toimesta toiseen.
Elettiin syksyä 2011, ja meillä oli seurakunnassa kokoontumisiltoja eri aiheista. Yhtenä
iltana oli otsikko ”Tyhmät kysymykset”, vastaajana tietysti isä Andrei. Tässä yhteydessä
taidettiin miettiä, mitä voisimme tehdä seurakuntamme hyväksi. Kysymys oli, voimmeko perustaa naistenpiirin. Vastaus oli myöntävä, olihan tiistaiseuran toiminta hiipunut
ikärakenteesta johtuen.
Naistenpiiri sai nimekseen Armahat Akkazet, ja perustamissyksystä lähtien olemme
toimineet aktiivisesti melko vakiintunein
aihein. Järjestämme kirkkokahvit aina liturgian jälkeen. Tämä on todettu hyväksi seurakuntalaisia yhdistäväksi tekijäksi. Monesti on
myös pientä ohjelmaa kahvituksen lomassa.
Suurin ponnistus on varmaankin syksyisin
valmistamamme lähetyslounas. Joka vuosi
olemme tehneet sen eri teemoin, esim. kreikkalainen, puolalainen, venäläinen, ranskalainen lounas, luostarin teepöytä, savottaateria suomalaisesta perinneruoasta. Salin
koristelemme teeman mukaisella rekvisiitalla ja soitamme kyseisen maan musiikkia taustalla. Kerran järjestimme lounaan yhteyteen
paikallisen vaateliikkeen muotinäytöksen.
Mannekiinit olivat omasta takaa.
Lähetyslounaiden tuotto menee Filantropialle kokonaan, sillä saamme aina tarvikkeet
lahjoituksena paikallisilta liikkeiltä ja leipomoilta, siitä iso kiitos heille.

Myyjäiset ovat tietysti yksi toimintamuoto.
Joulun alla ja keväällä leivomme ajankohtaan
sopivia leivonnaisia. Myyjäisten tuotoilla
olemme lahjoittaneet kirkkoon arvokkaan
käspaikan ja seurakuntasalille uudet pöytäliinat, jotka itse ompelimme. Melkoinen haaste oli kirkkolippujen tekeminen, onneksi
joukossamme on taitavia ompelijoita. Kirkkolipuista kaksi on tehty lasten mitoituksella,
joten lapset jaksavat kantaa lippuja ristisaatossa.
Monen muunkin alan taitajia löytyy, yksi
meistä esimerkiksi on itseoppinut floristi.
Varmaan olette huomanneet kuinka kauniit
kukka-asetelmat kirkossa on sekä arkena että
varsinkin juhlana.
Pääsiäisen aika on erityistä aikaa, alamme
hyvissä ajoin tehdä kukkia virpomisvitsoihin,
että varmasti riittää jakaa kirkkokansalle
Lasaruksen lauantaina. Kirkon kaunistus on
iso asia meille.
Suuren suosion on myös saanut joulupuurotarjoilu, siinäkin on oma tunnelmansa
joulun lähestyessä.
Yhdellä meistä on kunniatehtävänä paistaa
kirkkoleivät.
Erilaisten tapahtumien valokuvaaminen ja
niiden laittaminen seurakunnan facebooksivuille hoituu myös.
Ikonimaalauksen harrastaja on maalannut
meille oman ikonin Paraskeva, jonka muis-

Naistenpiiriläiset kaunistavat kirkon erityisen
huolella juhlia varten.

topäivä on 28.10. Tarkoitus olisi silloin pitää
naistenpiirin oma praasniekka.
Ettei elämä olisi pelkkää puurtamista, vastapainoksi palkitsemme itseämme lähtemällä jonnekin, esim. teatteriin ja erilaisiin tapahtumiin.
Naistenpiiri koettaa osaltaan omalla toiminnallaan vastata vapaaehtoistyön yhä vain
lisääntyvään tarpeeseen, ja toivotammekin
uudet toimijat tervetulleiksi mukaan! Yksikin
on paljon näin pienessä joukossa.
Liisa Mahlavuori ja Anja Kotivuori

Perheuutisia
KASTETUT
Ilari Oliver Kilpeläinen
Minja Natalia Murtoi
KUOLLUT
Teuvo Parkkinen

JUMALANSYNNYTTÄJÄN KUOLONUNEEN NUKKUMISEN TSASOUNA

Markku Julkunen
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Ristikansa kokoontui 15.8. viettämään Karhun suvun pihapiirissä sijaitsevan
Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen tsasounan praasniekkaa
Nurmeksen Vastimolle. Pyhäkkö on yksi monista yksityisistä tsasounista
Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan alueella. Seurakunta käy kutsusta
pitämässä niissä hartaustilaisuuksia esimerkiksi niiden temppelijuhlina.
Vastimon tsasouna on pitkälti Johannes Karhun käsialaa. Pyhäkön pystytykseen osallistui myös muita Karhun suvun jäseniä. Rakennustyöt aloitettiin jo 1991. Välillä työt olivat pysähdyksissä, kunnes myöhäiskesällä
2003 arkkipiispa Leo vihki pyhäkön. Katon 330 paanua ja risti ovat myös
Johannes Karhun tekemiä. Tsasouna edustaa kauniisti vanhaa karjalaista rakennusperinnettä.
Tsasounan vihkineen arkkipiispa Leon avustajina olivat ylidiakoni Kimmo Kallinen sekä Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan edustajat, kirkkoherra Kosti Heikkinen ja kanttori Mauri Mahlavuori. Vihkiminen suoritettiin osin karjalankielellä. Vihkimistilaisuuden päätteeksi arkkipiispa
Leo luovutti tsasounan käytettäväksi karjalankielisen uuden testamentin.
Vihkiäispuheessaan arkkipiispa Leo korosti tsasounan rakentamisen ja
olemassaolon siirtävän tietoa siitä, että ortodoksinen kirkko elää kansansa
keskellä sen arjessa ja juhlassa. ” Pienenä ja vaatimattomanakin tsasouna varmasti herättää ohikulkijoiden myönteistä ja arvostavaa huomiota”,
arkkipiispa jatkoi. Lopuksi arkkipiispa Leo toivoi mahdollisimman monen
löytävän tiensä tsasounalle.
Tsasounan osoite on Vastimontie 10 Nurmes. Suvun edustajan Aleksi
Karhun mukaan temppelijuhla tullaan järjestämään myös tulevina vuosina.
Karhun suvun pihapiirissä sijaitsee Jumalansynnyttäjän kuolonuneen
nukkumisen tsasouna.

NURMES / TAIPALE

Tanja Jaatinen iloitsee
paluumuuttajana omasta
synnyinseudustaan.
Nurmeksen Saramolla syntyneen Tanja Jaatisen sukujuuret äidin puolelta ovat Suojärven
Karatsalmessa Karjalassa. Ortodoksiksi kastettu Tanja on kiinnostunut karjalaisuudesta
ja onkin tänä kesänä menossa kolmatta kertaa Karatsalmeen, jossa Karatjoen rannalla
on vielä jäljellä isovanhempien kotipaikan
kaivo, vaikka alue muuten onkin rakennettu
uudelleen. Siellä sijaitsee nyt venäläisten datsoja. Tanja kertoo, että käydessään Karatsalmessa hän ihmetteli tiettyä tuttuuden tunnetta, kunnes tajusi, että hänen isovanhempansa ja kaksi muuta evakkoperhettä sijoitettiin
asumaan samaan järjestykseen Saramojoen
varteen kuin missä he olivat Karatjoen rannalla naapuruksina asuneet.
Peruskoulun Tanja kävi Saramolla, Ylikylässä ja Laamilassa ja lukion Nurmeksen
keskustassa. Lukion jälkeen tie vei Joensuuhun OKL:een ja sieltä kolmannen vuoden
jälkeen Savonlinnaan, jossa hän suoritti
luokanopettajan ja tekstiilityön opettajan
tutkinnot. Gradunsa hän teki karjalaisuudesta, karjalaisesta käsityöperinteestä ja kulttuuriperinnön opetuksesta. Takana on myös
ortodoksisen teologian opintoja.
Syksyllä 2016 Tanja ja hänen miehensä
muuttivat Karkkilan neljän työvuoden jälkeen

takaisin Nurmekseen, kun molemmat saivat
työpaikat lähialueelta. Muuttopäätös oli nopea ja tunnelma se, että joko nyt muutetaan
tai sitten jäädään lopullisesti eteläisempään
Suomeen. Paluupäätökseen vaikutti osaltaan
se, että Tanjan äiti asuu Nurmeksessa sekä se,
että vanhalla kotitalolla Saramolla on yhä
mahdollisuus käydä, koska Tanjan eno asuttaa taloa nykyään. Talon pellot ovat vuokralla ja viljelyssä, joten maisema on säilynyt ennallaan.
Nurmekseen tulonsa jälkeen Tanja oli aluksi resurssiopettajana Porokylän koululla ja
opetti lisäksi ortodoksista uskontoa. Vuodenvaihteessa toimenkuva muuttui ja hän toimi
kevään kakkosluokan opettajana. Uskonnonopetus ei enää mahtunut ohjelmaan. Syksyllä tehtäviin kuuluu myös uskonnonopetusta
Porokylän koulussa.
Tanjan harrastuksiin kuuluu kirkkokuorossa laulaminen ja muun laulamisen lisäksi
pianonsoitto, jota hän on opiskellut aluksi
isänsä johdolla ja sittemmin itsekseen. Tärkeä
harrastus on liikunta, mm. luonnossa liikkuminen hiihtämällä. Hän käy usein Saramolla,
jossa on mahdollisuus myös puutarhan hoitamiseen. Haastattelupäivänä Tanja oli juuri
hankkimassa mansikantaimia ja sanoi tekevänsä Saramolle kasvimaan. Vanhan pihapiirin rakennusten kunnostus on niin ikään
ohjelmassa, joten Tanjalla riittää toivomiaan
ulkotöitä, vaikka koti toistaiseksi sijaitsee

HELENA MEHTONEN

TAKAISIN KOTIIN

Tanja Jaatinen iloitsee muutosta takaisin
synnyinseudulleen.

kerrostalossa. Oma talo on haussa, mutta
vielä ei ole tärpännyt.
Tanja viihtyy Nurmeksessa ja työssään
hyvin. Opettajat ovat helposti lähestyttäviä
ihmisiä, joten uusia hyviä tuttavuuksia on jo
ehtinyt syntyä, ja ennestään Nurmeksessa
asuu muutamia kouluaikaisia ystäviä, joiden
kanssa on mukava viettää aikaa. Lisäksi paikkakunnalla asuu äidin ja enon lisäksi muitakin sukulaisia, mikä myös on vaikuttanut viihtymiseen ja uudelleenkotiutumiseen. Tarkoitus on asettua pysyvästi Nurmekseen.
Helena Mehtonen

TAIPALE
Viinijärventie 7, 83400 VIINIJÄRVI
Kirkkoherranvirasto: p. 013 641 161, taipale@ort.fi
Virasto avoinna ma, to, pe klo 9–12
Kirkkoherra Paavo Ratilainen, p. 013 641 755, 050 566 1700,
paavo.ratilainen@ort.fi
Pastori Tuomas Kallonen, p. 050 562 8444, tuomas.kallonen@ort.fi
Kanttori Kaisu Potkonen, p. 050 536 7424, kaisu.potkonen@ort.fi
Seurakunnan internetsivut: www.ort.fi/taipale

Jumalanpalvelukset
VIINIJÄRVI

rian temppeliin tuominen

JUMALANÄIDIN TIHVINÄLÄISEN
IKONIN KIRKKO

OUTOKUMPU

Viinijärventie 8

PYHÄN HENGEN KIRKKO

Su 10.9. klo 10 liturgia
La 23.9. klo 18 vigilia
Su 8.10. klo 10 liturgia
La 28.10. klo 18 vigilia
La 4.11. klo 10 liturgia, karjalanvalistajat
Ti 21.11. klo 9 liturgia, Neitsyt Ma-

Kirkkopolku 3
To 7.9. klo 18, vigilia, Neitsyt Marian syntymä
To 14.9. klo 9.15. liturgia, Ristin
ylentämisen juhla
Su 17.9. klo 10 liturgia, kirkkokahvit ja ortodoksisuus tutuksi -luento

La 7.10. klo 18 vigilia
Su 15.10. klo 10 kaksikielinen liturgia (kirkkoslaavi-suomi)
Su 22.10. klo 10 liturgia
La 11.11. klo 18 vigilia
Su 19.11. klo 10 liturgia, kirkkokahvit ja ortodoksisuus tutuksi
-luento
La 25.11. klo 18 vigilia

POLVIJÄRVI
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN
KIRKKO

Haavikontie 31
Pe 8.9. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian syntymä
Su 24.9. klo 10 liturgia
La 14.10. klo 18 vigilia
Su 29.10. klo 10 liturgia
La 18.11. klo 18 vigilia
Su 26.11. klo 10 liturgia

SEURAKUNTALIITE
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Muuta toimintaa

SOTKUMA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN
TSASOUNA

Malanintie 4
Su 3.9. klo 10 liturgia
Ke 13.9. klo 18 vigilia, Ristin ylentäminen
Su 1.10. klo 10 liturgia, Neitsyt
Marian suojelus, Pokrova
La 21.10. klo 18 vigilia
Su 5.11. klo 10 liturgia
Ma 20.11. klo 18 vigilia, Neitsyt
Marian temppeliin tuominen

LIPERI
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN
TSASOUNA

Tsasounakuja 1
Su 17.9. klo 10 liturgia
La 30.9. klo 18 vigilia, Neitsyt Marian suojelus, Pokrova
Su 15.10. klo 10 liturgia
La 21.10. klo 9 liturgia, vanajienmuistelupäivä, Dimitrin lauantai
Pe 3.11. klo 18 vigilia, karjalanvalistajat
Su 12.11. klo 10 liturgia
Ke 29.11. klo 18 ehtoopalvelus
ja vedenpyhitys, Ap. Andreaksen
praasniekka
To 30.11. klo 9.30 liturgia, praasniekka

KIRKKOKUORO
Taipaleen kirkkokuoron syyskauden
harjoitukset alkavat maanantaina
11.9. klo 18 Viinijärven kirkossa rukoushetkellä työhön ryhdyttäessä.
Kirkkolaulusta kiinnostuneet uudet
äänet voivat ottaa yhteyttä kanttori
Kaisu Potkoseen p. 050 536 7424 tai
kaisu.potkonen@ort.fi.
SU 10.9.2017 ESITELMÄ:
VIINIJÄRVI – TAIPALEEN
KYLÄ JA SIIRTOVÄEN TULO
FT Pirkko Sallinen-Gimpl esitelmöi Viinijärven vanhassa pappilassa, Viinijärventie 7, sunnuntaina 10.9. Liturgia Viinijärven
kirkossa alkaa klo 10, jonka jälkeen kaikille avoimet kirkkokahvit ja esitelmätilaisuus pappilassa. Tervetuloa! Järjestää: Kirkon
ystävät
ORTODOKSISUUS TUTUKSI
-SUNNUNTAIT
Su 17.9. rovasti Markku Toivanen:
Luottamus ja luottaminen
Su 19.11. puhuja ja aihe varmistuu
myöhemmin
Kaikille avoimet tilaisuudet ovat Outokummun kirkon alakerrassa liturgian ja kirkkokahvien jälkeen. Tervetuloa!

TOIMINTAPIIRIEN
YHTEYSHENKILÖT
TIISTAISEURAT
Liperi, pj. Hannu Mutanen
p. 050 540 7058
Outokumpu, pj. Tarja Lätti
p. 050 595 7411
Polvijärvi, pj. Ritva Jyrkinen
p. 050 5316350
Sotkuma, siht. Niina Laine
p. 050 340 6040
Ylämylly, pj. Heikki Tarma
p. 0400 292 937
OUTOKUMMUN KÄSITYÖPIIRI
Aila Malmivuori p. 050 591 2799
TULE PAGISEMAH! - Karjalankielen ja -kulttuurin piiri
Marjatta Ruotsalainen
0400 176 985 ja Susanna Nikkanen p. 0500 573 585

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

KAKSIKIELINEN LITURGIA JA
KIRKKOKERHO OUTOKUMMUSSA
Sunnuntaina 15.10. toimitetaan Outokummun ortodoksisessa kirkossa (Kirkkopolku 3) kaksikielinen liturgia (suomi-kirkkoslaavi) klo 10.
Palveluksen toimittaa isä Aleksander Roszczenko Joensuun seurakunnasta, ja kanttorina toimii Olga Grinevich. Jumalanpalveluksen
alkupuolella klo 9.50 alkaen toimii
kirkon alakerrassa venäjän- ja suomenkielinen kirkkokerho lapsille.
Lapset tulevat ohjaajan mukana ehtoolliselle. Palveluksen jälkeen kirkon alakerrassa on tarjolla teetä,
kahvia ja pientä purtavaa. Tervetuloa
kaiken kieliset viettämään juhlaa!
В ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.10.
ДВУЯЗЫЧНАЯ ЛИТУРГИЯ
И КРУЖОК ДЛЯ ДЕТЕЙ В
ОУТОКУМПУ
В воскресенье 15.10. в
православной церкви Оутокумпу
(Кирккополку 3, Kirkkopolku 3) в 10 часов утра будет
проводиться литургия на
двух языках: финский и
старославянский. Службу будет
проводить отец Александр
Росженко из православного
прихода Йоенсуу и кантор Ольга
Гриневич. С самого начала и
в течении всего богослужения

на цокольном этаже церкви
будет проходить церковный
двуязычный кружок для детей
на русском и финском языках.
Дети также смогут поучаствовать
в евхаристии в сопровождении
ведущих кружка. После службы
на цокольном этаже церкви будет
чаепитие. Добро пожаловать
всем желающим!

Perheuutisia
KASTETUT
Vaarala Petrus, Polvijärvi
Mutanen Aarni Armas,
Polvijärvi
Pajarinen Aavu Elia, Liperi

IANKAIKKINEN MUISTO
Kovero Martti, Outokumpu
Karttunen Meeri, Liperi
Mutanen Veli, Liperi
Kuikka Jouko, Polvijärvi
Mutanen Kauko, Polvijärvi
Laaninen Rauha, Liperi
Sormunen Ester, Outokumpu
Miettinen Elvi, Outokumpu
Ratilainen Viljo, Liperi

TAPAHTUMIA LAPSILLE, NUORILLE JA PERHEILLE
LASTEN PUUHAKERHO
OUTOKUMMUSSA TIISTAISIN
Esi- ja alakouluikäisten puuhakerho aloittaa syyskuun 12. päivänä Outokummun ortodoksisen
kirkon alakerrassa, Kirkkopolku
3:ssa. Kerho kokoontuu viikoittain tiistai-iltana klo 17-19. Kerhotuokiot sisältävät hauskaa ja
monipuolista puuhaa kuten ulkoja sisäpelejä ja -leikkejä, askartelua, rakentelua, kokkaamista,
laulamista ja pieniä retkiä. Oma
kirkko tulee tutuksi ja kodikkaaksi! Vetäjänä toimii Polina Buynova
ja avustajana Susanna Nikkanen.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset
nuorisotoimi.taipale@ort.fi tai
p. 050 0573585 (Susanna).

KYLPYLÄRETKI KITEELLE
Nuorisotyötoimikunta järjestää
isänpäivän edellä 11.marraskuuta perinteisen kylpyläretken
seurakunnan lapsiperheille ja
kaikenikäisille lämpimän veden
ystäville. Tänä vuonna retki suuntautuu Kiteelle, missä ohjelmassa
on vierailu kylpylä Pajarinhovissa,
Kiteen eläinpuistossa ja ortodoksisessa kirkossa. Tarkempi ohjelma ja hintatiedot varmistuvat
myöhemmin. Merkkaa päivä jo
kalenteriin ja seuraa ilmoittelua
seurakunnan nettisivuilla ja paikallislehdissä!

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

HANNU MUTANEN

TUOMAS K ALLONEN
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Arkkipiispa Leo myönsi piispallisen siunauskirjan Aarre Saukkoselle ja Anneli Jolkkoselle.

Iljan praasniekan ristisaatto.

ILJAN PRAASNIEKOILLA MUISTETTIIN KIRKONPALVELIJOITA
Kesän praasniekat päättyivät Taipaleella Iljan juhliin. Samalla muistettiin 101-vuotiaan tsasounan
pitkäaikaisia huolehtijoita ja kaunistajia.
Kesäkuussa juhlittiin vaihtelevassa suvisäässä Pyhää Henkeä Outokummussa (5.6.), pyhää Johannes Kastajaa Polvijärvellä (24.6.) ja
Jumalansynnyttäjän Tihvinäläistä ikonia Viinijärvellä (26.6.). Kaikille praasniekoille riitti
mukavasti kirkkokansaa, ja saapuipa piispa
Panteleimonkin Polvijärvelle juhannusta juhlistamaan.

Heinäkuulle jäi vielä 101-vuotiaan Sotkuman tsasounan praasniekka, pyhän profeetta Elian juhla (20.7.). Kahden ukkossaderintaman väliin jäi juuri liturgian ja vedenpyhityksen mittainen kuiva jakso. Aurinko väisteli mustien pilvien lomitse kuin Elian tuliset
vaunut.
Praasniekassa luovutettiin arkkipiispa

Leon myöntämä piispallinen siunauskirja
tsasounan uutteralle ja iloa ympärilleen
kylvävälle isännälle Aarre Saukkoselle, sekä
pyhäkön kaunistajana ja kirkkoleivänpaistajana ahkeroineelle Anneli Jolkkoselle.
Taipaleen seurakunta kiittää Aarrea ja
Annelia suurella sydämellä tehdystä palvelutyöstä ja toivottaa monia armorikkaita vuosia!

VIERAANA HEIMOVELJIEN JA
USKONSISARTEN SETUMAALLA
Taipaleen seurakunnan ja Viron Ortodoksien Sõbrad -yhdistyksen
järjestämä perhematka Kaakkois-Viroon Obinitsaan juhlisti
seurakuntien 20-vuotista ystävyystoimintaa. Tulevaisuuteen
kurkotettiin istuttamalla ystävyyden omenapuu kantamaan
hedelmää tulevillekin polville.
Kesäkuun 29.:nä, aamulla anivarhain aloitti Taipaleelta matkansa ennen näkemätön
retkikunta: bussiin kipusi kanttori Kaisun ja
kirkkokuorolaisten lisäksi toinen mokoma
lapsia ja nuoria vanhempineen. Alkoi seurakuntahistoriamme ensimmäinen, odotettu ja jännitetty, viisipäiväinen perhematka
Viron Obinitsaan.
Pienimmätkin retkeläiset osoittautuivat

ihmeellisen reippaiksi, sopuisiksi ja joustaviksi matkaajiksi. Ohjelmassa oli mielenkiintoista nähtävää kaikenikäisille. Lasten mieleen jäivät erityisesti mielikuvitusta kiehtovat ristiritarien linnan rauniot 800 vuotta
vanhassa Viljandin kaupungissa, Põlvan elämyksellinen maantiemuseo, Obinitsan isäntien järjestämä toiminnallinen päivä setuperinteisiin tutustuen, sekä Piusan hiekkajatkuu seuraavalla sivulla
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1200-luvulla tulivat Viljandiin ristiritarit,
heidän mukanaan liki 700 vuotta kestänyt saksalaisten kartanonherrojen valta-aika, sekä luonnonuskonnon syrjäyttänyt kristinusko. Raunioilla saa mielikuvitus laukata ritariratsujen jäljissä.

Erikoismaininta matkan onnistumisesta kuuluu lapsille, jotka
jaksoivat pitkätkin päivät, ohjelmat ja ajot, ihmeen reippaalla
mielellä. Uusia kavereitakin
löytyi!

Lieniköhän lasten lempipaikka kuitenkin Piusan hiekkakivikaivos, jossa
hämmentävän lepakkodokumentin jälkeen päästiin lopulta asiaan, eli
hienon hiekan kimppuun. Paras hiekkalaatikko ikinä!

kivikaivos, lasten silmin ehkä maailman suurin hiekkalaatikko. Sekä tietenkin autolautan
taikuri taipuisine ilmapalloineen.
Pyhiinvaellusmatkan hengellinen kohokohta oli liturgia Obinitsassa, missä juhlittiin
kylän kirkon 60-vuotisjuhlaa. Juhlaan osallistui peräti kaksi piispaa: KP Tallinnan ja koko
Viron metropoliitta Stefanos ja KS Pärnun ja
Saaren piispa Aleksander.
Liturgian jälkeen istutimme Taipaleen
seurakunnan lahjana juhlaan tuodun omenapuun kirkon edustalle. Isä Viktor ja kylän
puuhamiehet Guuri ja Aare ojensivat puolestaan Taipaleelle tuotavaksi kanttori Einiken
maalaaman Kristuksen kirkastumisen ikonin,
sekä tammen taimen, jonka ”äiti” on Petserin
luostarin satoja vuosia vanha pyhä tammi.
Näin molempien seurakuntien maaperään
juurtuu ystävyyden puu kantamaan hedelmää
toivon mukaan vielä monille tuleville polville.
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Liturgia Obinitsassa, kirkon 60-vuotisjuhla ja ystävyyden omenapuun istutus
oli matkan kohokohta. Isäntämme kantoivat bussiimme vielä laatikkokaupalla eväitä kotimatkalle. Setumaalta jäi eväitä eläämämme pitkäksi aikaa - ja
syvä kiitollisuus sydämeen.

Terje kertoili piha-aitassaan muinaiskertomuksia setukielellä, joka
erikoista kyllä on vironkieltä helpompi ymmärtää. Lapsia naurattivat tarinat kostonhimoisesta hämähäkistä ja niskuroivista pavuista.

Mieleen juurtui lähtemättömästi puunistutus runolauluineen: Taipaleen kuorolaiset
ja Emilia esittivät taipalelaisen runolaulun,
jossa laulettiin ”tammi keskitanterille,
tammelle tasaset oksat, joka oksalle omenan,
omenalle kultapyörän ja kultapyörälle käkösen”. Setunaiset puolestaan leelottivat vastaukseksi oman laulunsa, jossa he toivoivat, että
tämä Taipaleen ja Obinitsan ystävyyden puu
kasvaisi aina taivaaseen asti.
Taas saimme kokea, miten ystävyys - kuin
puuntaimi - vaatii hoitamista, vaalimista ja
ponnistelujakin, mutta kantaa moninkertaisen, sielua ravitsevan hedelmän!
Sydämellinen kiitos kaikille perhematkaamme avustuksin, töin ja varoin tukeneille luottamushenkilöille ja muille seurakuntalaisille!
Teksti ja kuvat: Tuomas Kallonen

Obinitsan museossa tutustuimme setujen perinnekäsitöihin. Setunaisen puku puettiin Emilia
Kallosen ylle kaikkine hopeakolikoineen ja -koruineen. Se alkoi tietenkin Emiliaa laulattamaan.

