KARJALAN HIIPPAKUNTA
itäiset seurakunnat
20.11.2017– 15.1.2018
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
s-posti: etunimi.sukunimi@ort.ﬁ

Jumalanpalvelukset
HUOMIO! Seurakunnan jumalanpalvelusilmoitukset ja mahdolliset muutokset ilmoitetaan torstaisin 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 6.12, 27.12, 3.1, 10.1,
17.1.)
Ma 20.11. klo 17 vigilia
Ti 21.11. klo 9 liturgia (Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian
temppeliintuomisen juhla)
Ke 22.11. klo 18 kiitosrukouspal-

velus (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)
To 14.12. klo 9 alakoululaisten
joulukirkko
Pe 15.12. klo 17.30 yrittäjien joulun esijuhla
Ke 20.12. klo 8 liturgia Pihlajatien
kerhohuoneella
Su 24.12. klo 15.30 litania Pötönkankaan hautausmaalla (jouluaatto)
Su 24.12. klo 16.30 suuri ehtoopalvelus (jouluaatto)
Ma 25.12. klo 8 liturgia (Kristuksen syntymäjuhla)
Ti 26.12. klo 9 liturgia (Jumalansynnyttäjän juhla) (Tuupovaaran
kappeli)
Su 31.12. klo 9 Jaakobin liturgia
Ma 1.1. klo 10 liturgia (Sonkaja-

rannan kirkko)
Pe 5.1. klo 17 ehtoopalvelus (Teofanian aatto)
La 6.1. klo 9 aamupalvelus, klo 10
liturgia, klo 11.30 suuri vedenpyhitys, kirkkokahvit (Teofania)
La 6.1. ei ehtoopalvelusta
Su 7.1. klo 9 aamupalvelus, klo 10
liturgia, Pyhän Basilioksen piirakan leikkaaminen uuden vuoden
kunniaksi, isä Janniksen nimipäiväkahvit
Su 28.1. klo 9 opetusliturgia
To 1.2. klo 17 vigilia (Herran
Temppeliintuominen)
Pe 2.2. klo 9 liturgia (Herran
Temppeliintuominen)

SINAPINSIEMENKERHO
Sinapinsiemenkerho kokoontuu
parittomien viikkojen sunnuntaisin
seurakuntakeskus Eliassa alkaen
klo 9, josta myöhemmin siirrytään
yhdessä liturgiaan. Kevään ensimmäinen kerta 7.1. Kerhon ohjaajat
ovat kirkossa auttamassa lasten
kanssa ja ehtoolliselle tuomisessa. Kysy lisää: Maire Kärkkäinen,
p. 040 511 5948 ja Eija Pulkkinen.

jalla puusta ja tehdään pieniä retkiä.
Kysy lisää: Teuvo, p. 0500 274 647.

HUHUKSEN TSASOUNA

Huhuksentie 31
La 23.12. klo 17 jouluhartaus
(joulunaatonaattona)

SONKAJAN TSASOUNA

Issakantie 113
La 23.12. klo 18 ekumeeninen jouluhartaus (joulunaatonaattona)

MUTALAHDEN TSASOUNA

Mutalahdentie 238
Su 24.12. klo 9 liturgia ja sen
jälkeen litania Mutalahden
hautausmaalla (jouluaatto)

HATTUVAARAN TSASOUNA

Hattujärventie 1
Su 26.11. klo 14 kiitosakatistos –
mukana kirkkolaulupiiri
Su 24.12. klo 13.30 ehtoopalvelus
ja sen jälkeen litania Hattuvaaran
hautausmaalla (jouluaatto)

Muuta toimintaa
PYHÄN ELIAN KIRKON KUORO
Kuoro harjoittelee seurakuntakeskus Eliassa tiistaisin klo 18-19:30.
Lisätietoja: kanttori Riikka. Kevään
ensimmäinen kerta on 23.1.
KIRKKOLAULUPIIRI
Kirkkolaulupiiri kokoontuu seurakuntakeskus Eliassa tiistaisin klo
16.30-17.30. Kevään ensimmäinen
kerta on 23.1. Uudet kirkkolaulusta
ja kirkossa lukemisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

PONOMARIKERHO
Ponomarikerho kokoontuu sopimuksen mukaan. Kerhossa mm. askarrellaan Teuvo Martiskaisen pa-

LASTEN IKONIMAALAUSPIIRI
Yli 10-vuotiaitten piiri kokoontuu
torstaisin seurakuntakeskus Eliassa klo 16–18. Kevään ensimmäinen
kerta 11.1. Opettaja Anu Koivuniemi,
p. 040 525 8545.
SENIORIEN IKONIMAALAUSPIIRI
Piiri kokoontuu maanantaiaamuisin
seurakuntakeskus Eliassa klo 9-12.
Kevään ensimmäinen kerta on 8.1.
Opettaja Anu Koivuniemi, p. 040 525
8545.

NAISTENPIIRI
Piiri kokoontuu kerran kuussa keskiviikkoisin klo 17 Elian kirkossa:
24.1. paastoon laskeutuminen, 14.2.
osallistuminen ennen pyhitettyjen
lahjain liturgiaan, 21.3. virpomavitsat. Kysy lisää: Maire Kärkkäinen,
p. 040 511 5948.
MIESTENPIIRI
Piiri kokoontuu kerran kuussa keskiviikkoisin klo 17 Elian kirkossa.
Kevään ensimmäinen kerta 24.1.
Kysy lisää:
Pekka Jeskanen, p. 040 729 0437 ja
Reijo Palviainen, p. 0400 809 449.

SEURAKUNTALIITE
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KUOLLEET
Arvo Johannes Hattunen
Anja Marjatta Ryynänen

EKUMEENINEN TUNNUSTUS ILOMANTSIN
JA TURUN YHTEISTYÖLLE
Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) myönsi ”Ekumeeninen teko 2017” –tunnustuksen
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan ja Turun
Martinseurakunnan ystävyystoiminnalle. Ystävyysseurakuntatoiminta aloitettiin jo 1975. Perustelujen mukaan SEN on seurannut jo vuosien

ajan ystävyysseurakuntatoimintaa, joka on ollut
vireää ja toiminut esimerkkinä muille seurakunnille. ”Toimintanne on tuottanut kristillisen
uskon iloa, todistusta ja yhteisöllisyyttä seurakuntien jäsenille ja molemmille paikkakunnille”,
todetaan perusteluissa.
JUKK A GRANSTRÖM/SEN.

Perheuutisia

ILOMANTSIN TIISTAISEURA
Tiistaiseura kokoontuu seurakuntakeskus Eliassa
kerran kuukaudessa klo 12-13. Kevään ensimmäinen kokoontuminen 23.1. Tiistaiseuratoimintaa myös Mutalahdessa ja Hattuvaarassa, ilmoitetaan Pogostan Sanomissa.
Ilomantsin kansalaisopisto tarjoaa opetusta
ikonimaalauksessa, opettajana Marjaana Laatikainen, p. 040 531 0956. Opetukseen ilmoittaudutaan suoraan kansalaisopistoon p. 040 104
3112. Lisätietoa: www.ilomantsi.fi

JOULUN ESIJUHLA
Sunnuntaina 10.12. klo 11.30 Seurakuntakeskus Eliassa. Joulupuuro, ohjelmaa
ja arpajaiset. Järj. Ilomantsin tiistaiseura ja seurakunta

Kunniakirjan luovutti Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri arkkipiispa Kari Mäkinen
15.10.2017. Puitteet olivat erityisen juhlavat, sillä samaan aikaan SEN vietti 100-vuotisjuhliaan.
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan puolesta tunnustuksen vastaanotti TT Juha Riikonen. Turun
Martinseurakuntaa edustivat pastori Jukka Hildén ja Sakari Itähaarla. Keskellä SEN:n hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen.

Valmistuin aikanaan kanttoriksi parahiksi niin, että en kerennyt olla päivääkään työttömänä ennen kuin aloitin työni. Ilomantsiin tullessani 12 vuotta sitten kainalossani oli ryömimisikäinen esikoiseni,
myöhemmin perheemme täydentyi vielä kahdella tyttölapsella.
Aika ei kulu, se liitää. Pieninkin lapsistamme aloitti koulutiensä
samoihin aikoihin kun itse päätin koulutietäni hieman jatkaa.
Aloitin pari vuotta sitten teologian ja perinteentutkimuksen tohtoriopinnot Itä-Suomen yliopistolla, tutkimuksen kohteena hautajaisiin liittyvät itkuvirret ja laulamisen perinne Karjalassa, Kreikassa ja Suomessa. Olin viime talven opintovapaalla tutkimusta
tehden, ja keväällä koko perheemme asui Ateenassa.
Ilomantsin vaarojen vaihtaminen Ateenan vaaroihin oli järisyttävä kokemus. Ateenan ihmisvirta on loputon. Miljoonakaupungin loputtomassa ruuhkassa lasten 10 kilometrin koulumatka kesti
yli tunnin. Onneksi ihmispaljoudelta pääsi turvaan hetkeksi omaan
kotiin ennen kuin oli aika sukeltaa sinne uudelleen.
Osallistuimme jumalanpalveluksiin isä Spiros Tsimouriksen
seurakunnassa. Pireuksen varsin köyhällä asuinalueella oli isomman Palkatta Parantajien kirkon vieressä pieni ja vanhempi kirkko. Pikkukirkossa toimitettiin liturgioita ja muita palveluksia
pääsääntöisesti iltaisin. Hämärä, kauniin seinämaalauksin koristettu kirkko täyttyi iltaisin nuorista aikuisista ja lapsiperheistä.
Pienimmät askartelivat tai nukkuivat viereisen kirkkosalin penkeillä ja heidät herätettiin ehtoolliselle. Iltapalveluksiin kirkon kynnys
tuntui olevan matalammalla myös niille, joita elämä oli runnellut.
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MARKO PARVIAINEN.

Matkan varrelta

Muistopalveluksen laulajia Akanniemen hautausmaalla.
Vasemmalta: Ella Kinnunen, Riikka Patrikainen, Mari Parviainen
ja Veli Jeskanen.

Tulimme Suomeen toukokuussa, ja takaisin töihin palasin syyskuussa. Seurakuntakeskukseksi oli opintovapaani aikana vaihtunut vanha pappila, ja nykyinen työhuoneeni on runoilija Katri
Valan Okulovien pappilan aikaisessa huoneessa. Näkymät seurakuntakeskus Eliasta järvelle ja kirkkoon ovat henkeäsalpaavat.
Ilomantsin seurakunta on jo minun aikanani muuttunut paljon.
Seurakunta on pienentynyt, kiinteistöjä on myyty tai otettu uudelleen käyttöön. Seurakuntayhteisössä se kaikkein kallisarvoisin ei
poissa ollessani ollut kuitenkaan kadonnut mihinkään; ihmisten
sydämellisyys ja keskinäinen huolenpito.
Riikka Patrikainen
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan kanttori

ILOMANTSI

Illassa kerrotaan KP arkkipiispa Leon tekemästä esityksestä
ja sen mahdollisista vaikutuksista Ilomantsin seurakuntaan. Tule
mukaan ja kerro mielipiteesi ke
13.12 hiippakunnan ja seurakuntamme muutoksesta. Keskustelua
ohjaa Hannu Lappalainen. Illassa
mukana palvelukeskuksen johtaja
Sirpa Koriala.
Seurakuntailta alkaa klo 17 ehtoopalveluksella Elian kirkossa ja jatkuu klo 17.45 kahveilla seurakuntakeskus Eliassa.
Tervetuloa! Ajatuksesi ovat meille
tärkeitä.

VENERISTISAATTO KOKOSI SEURAKUNTALAISIA YHTEEN
MARKO PARVIAINEN

KARJALAN
HIIPPAKUNTA
MUUTOKSESSA
– MITÄ SE
TARKOITTAA?

Ilomantsin ortodoksinen
seurakunta järjesti yhteistyössä rajavartiolaitoksen
kanssa veneristisaaton Melaselkään 7.9. Lähtö tapahtui omilla veneillä Nehvonniemestä. Matkalla käytiin
mm. toimittamassa panihida Akanniemen vanhassa
kalmistossa ja rukoushetki
Melaselän entisen tsasounan paikalla.

MARKO PARVIAINEN

Kiitoskahvit vapaaehtoisille klo 18 Elian kirkossa. Tilaisuus alkaa kiitosrukoushetkellä. Seurakunta kiittää
kakkukahveilla lukuisia seurakunnan toiminnassa eri tavoin auttaneita vapaaehtoisia.
Ohjelmassa joulunajan kuorolauluja.

MARKO PARVIAINEN

Veneristisaatto. Takana Melaselän Akanniemen kalmisto.

KIITOSKAHVIT
VAPAAEHTOISILLE
22.11.

UUTTA TOIMINTAA:
KOHTAAMISIA
Keskiviikkoisin klo 17 alkavan ehtoopalveluksen jälkeen
juomme yhdessä kupposen
teetä ja keskustelemme kirkkoon ja elämään liittyvistä
asioista vaihtelevin teemoin.
Tervetuloa mukaan!

KATUMUKSEN
SAKRAMENTTI
Paasto on aikaa, jolloin voi
osallistua katumuksen sakramenttiin. Isä Ioannis päivystää
kirkossa ti 5.12. klo 15–17, la
9.12. ja la 16.12. klo 16-17. Jos
nämä ajat eivät sovi sinulle,
ota yhteyttä,
niin sovitaan eri ajankohta.
Tule keskustelemaan!

Isä Ioannis aloittamassa haurtaushetkeä entisen
Melaselän tsasounan paikalla.

MINÄ KUOLEVAINEN
Kaikille avoin seminaari lauantaina 27.1.
klo 12–16 Ilomantsin Kino-Mantsissa
(Kauppatie 9). Yhteistä keskustelua
alustamassa FT Laura Jetsu, Ilomantsin evl. kirkkoherra Seppo Kuosmanen,
isä Ioannis Lampropoulos, TT Juha Riikonen, lääkäri Mervi Karttunen, kansanmuusikko ja itkijä Liisa Matveinen,
TM ja kanttori Riikka Patrikainen. Välissä kahvitus. TERVETULOA!

Melaselän Jumalanäidin ikoni ja iloista ristisaattoväkeä.

ORTODOKSISIA JOULULAULUJA –
KONSERTIT
Ilomantsin ja Taipaleen kirkkokuorojen yhteiskonsertti su
17.12. Ilomantsin ort. kirkossa klo 16 ja ti 26.12. Viinijärven
ort. kirkossa klo 18. Ohjelmamaksu (5€) tuotto Filantropia
ry:n joulukeräykseen.

KAUNEIMMAT JOULULAULUT
Kauneimmat joululaulut yhteistyössä Ilomantsin evl. seurakunnan kanssa sunnuntaina 10.12. klo 18. evl. kirkko.

SEURAKUNTALIITE
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TAPAHTUI SEURAKUNNASSA
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Kuopion luterilainen piispa Jari vieraili
seurueineen Elian kirkossa piispantarkasstusmatkallaan syyskuussa.

JUHA RIIKONEN

Sonkajan tsasounan uusi isännöitsijä Kirsti Mustonen Ristin tsasounan praasniekassa
14.9. tarjoilemassa ruokaa.

Vanhusten virkistyspäivä oli täynnä iloisia hetkiä
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VANHUSTEN
VIRKISTYSPÄIVÄ
Onnistunutta vanhusten virkistyspäivää vietettiin evl. seurakuntatalolla. Reilu 90 ihmistä oli mukana.
Ohjelmassa oli mm. hartaushetkiä,
yhteinen ruokailu, yhteistä laulua,
jumppa ja luentoa Raamatun ajaruuat.
Kiitos Suville, Juhalle, vapaaehtoisille ja Ilomantsin yrittäjille lahjoituksesta jolla päivän saatiin toteutettua.

JOENSUU

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

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

Kirkkokatu 32

temppeliintuominen
Ke 7.2. klo 17 rukouspalvelus
La 10.2. klo 9 slaavinkielinen liturgia
Su 11.2. klo 17 sovintosunnuntain
ehtoopalvelus

Vigilia lauantaisin klo 17
Liturgia sunnuntaisin klo 10

Joensuun ortodoksinen
hautausmaa

KESKUSTA
JOENSUU
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Ma 20.11. klo 17 vigilia, Neitsyt
Marian temppeliintuominen
Ti 21.11. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian temppeliintuominen
Ke 22.11. klo 17 rukouspalvelus
Ke 29.11. klo 17 ehtoopalvelus
La 2.12. klo 9 slaavinkielinen liturgia
Ti 5.12. klo 17 vigilia
Ke 6.12. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia, pyhän Nikolaoksen
päivä, temppelijuhla
Ke 13.12. klo 17 panihida
Su 17.12. klo 10 monikielinen liturgia
Ma 18.12. klo 17 akatistos (slaavinkielinen)
Ke 20.12. klo 17 akatistos
Su 24.12. klo 16 jouluaaton suuri
ehtoopalvelus
Ma 25.12. klo 8 aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen syntymä, joulu
Ti 26.12. klo 9 liturgia
Ke 27.12. klo 17 rukouspalvelus
Ma 1.1. klo 10 liturgia, Basileios
Suuren päivä
Ke 3.1. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 5.1. klo 17 vigilia
La 6.1. klo 9 liturgia ja suuri vedenpyhitys, teofania, Kristuksen kaste
Ke 10.1. klo 17 rukouspalvelus
Ke 17.1. klo 17 panihida
Su 21.1. klo 10 monikielinen liturgia
Ke 24.1. klo 17 akatistos
La 27.1. klo 9 slaavinkielinen liturgia
Ke 31.1. klo 17 ehtoopalvelus
To 1.2. klo 17 vigilia
Pe 2.2. klo 9 liturgia, Kristuksen

PYHÄN RISTIN TSASOUNA

Lokinkuja 4
Su 24.12. klo 13 jouluaaton suuri
ehtoopalvelus
Ke 27.12. klo 9 liturgia
Pe 2.2. klo 17 ehtoopalvelus + litania
La 3.2. klo 9 liturgia + litania

ORTODOKSINEN SEMINAARI
PYHÄN JOHANNES TEOLOGIN JA
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO

Torikatu 41
Seminaarin palvelukset ovat avoimia kaikille.
Lukuvuoden aikana (juhlina poikkeuksia):
Ma–pe klo 7.20 aamupalvelus
Keskiviikkoisin klo 7.20 liturgia
Ma–to klo 17 ehtoopalvelus
Katso poikkeukset: ort.fi/seminaari/index.php/kirkko/jumalanpalvelukset/
Kuhasalon kalmiston ikonikatos
Luostarintie
Ei palveluksia tällä aikavälillä

POHJOINEN ALUE
PIELISEN-KARJALAN SUUNTA

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

Virkatodistukset tilataan
keskusrekisteristä p. 0206 100 203

Ke 22.11. klo 17 ehtoopalvelus
La 25.11. klo 17 vigilia
Su 26.11. klo 10 liturgia
Ke 29.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 5.12. klo 17 vigilia
Ke 6.12. klo 9 liturgia, pyhän
Nikolaoksen päivä
La 9.12. klo 17 vigilia
Ke 13.12. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 20.12. klo 17 ehtoopalvelus
Su 24.12. klo 16 jouluaaton suuri
ehtoopalvelus
Ma 25.12. klo 8 aamupalvelus ja
liturgia, Kristuksen syntymä, joulu
Ke 27.12. klo 17 ehtoopalvelus
Su 31.12. klo 17 uudenvuoden
rukouspalvelus
Ma 1.1. klo 10 liturgia, Basileios
Suuren päivä
Ke 3.1. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 5.1. klo 17 vigilia
La 6.1. klo 10 liturgia ja suuri
vedenpyhitys, teofania, Kristuksen
kaste
Ke 10.1. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 17.1. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 24.1. klo 17 ehtoopalvelus
La 27.1. klo 17 vigilia
Su 28.1. klo 10 liturgia
Ke 31.1. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 7.2. klo 17 ehtoopalvelus
Su 11.2. klo 10 liturgia ja sovintosunnuntain ehtoopalvelus

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
TSASOUNA

Kirkkopuisto, Braheanti
Ei palveluksia tällä aikavälillä

VIEKIJÄRVI

LIEKSA

PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA

PROFEETTA ELIAN KIRKKO

Kannelkoskentie 3

Iljankatu 14
Ma 20.11. klo 17 vigilia, Neitsyt
Marian temppeliintuominen

Su 24.12. klo 10 liturgia
To 1.2. klo 17 vigilia
Pe 2.2. klo 9 liturgia, Kristuksen
temppeliintuominen

VUONISJÄRVI
JUMALANSYNNYTTÄJÄN
KUOLONUNEEN NUKKUMISEN
TSASOUNA

Kylätie 5
Ei palveluksia tällä aikavälillä

VIENSUU
KONEVITSAN JUMALANÄIDIN IKONIN
TSASOUNA

Lontsinniemi, Viensuuntie
Ei palveluksia tällä aikavälillä

ENO
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
TSASOUNA

Tornitie 8
Su 3.12. klo 10 liturgia
Su 7.1. klo 10 liturgia
Su 4.2. klo 10 liturgia

KONTIOLAHTI
KRISTUKSEN
TAIVAASEENASTUMISEN KIRKKO

Keskuskatu 53
Su 17.12. klo 10 liturgia
Su 24.12. klo 15 jouluaaton suuri
ehtoopalvelus
Su 21.1. klo 10 liturgia

Ti 21.11. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian temppeliintuominen
Su 10.12. klo 10 liturgia

SEURAKUNTALIITE
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SIKRENVAARA

TUUPOVAARA

HEINÄVAARA

PYHIEN KARJALAN VALISTAJIEN
KAPPELI (LEIRIKESKUS)

KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN
IKONIN KAPPELI

KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN
IKONIN TSASOUNA

Koveronvaarantie 2

Koulutie 4

Heinävaarantie 140

Ei palveluksia tällä aikavälillä

Su 17.12. klo 10 liturgia
Ti 26.12. klo 9 liturgia
La 6.1. klo 10 liturgia ja suuri
vedenpyhitys, teofania, Kristuksen
kaste
Su 21.1. klo 10 liturgia
Su 11.2. klo 10 liturgia ja
sovintosunnuntain ehtoopalvelus

Ei palveluksia tällä aikavälillä

ITÄINEN ALUE
VAARA-KARJALAN SUUNTA

HOILOLA
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

kaste
Su 14.1. klo 10 liturgia
To 18.1. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 2.2. klo 9 liturgia, Kristuksen
temppeliintuominen
Su 11.2. klo 10 liturgia ja sovintosunnuntain ehtoopalvelus

KIIHTELYSVAARA

HONKAVAARA

EVANKELISLUTERILAINEN
SEURAKUNTASALI (LAINATILA)

PYHÄN JOHANNES KASTAJAN
TSASOUNA

Tohmajärventie 38

Rekivaarantie 24

Su 26.11. klo 10 liturgia

Su 26.11. klo 10 liturgia
Su 24.12. klo 10 liturgia
Su 28.1. klo 10 liturgia

Tsiikontie 6a
Ma 25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen syntymä, joulu
Su 7.1. klo 10 liturgia
Su 4.2. klo 10 liturgia

SAARIVAARA
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
TSASOUNA

Hoilolantie 42
Ei palveluksia tällä aikavälillä

SONKAJANRANTA
PROFEETTA HANNAN KIRKKO

Kirkkotuvantie 3

KOVERO
HERMAN ALASKALAISEN TSASOUNA

Su 24.12. klo 10 liturgia ja
jouluaaton suuri ehtoopalvelus
Su 31.12. klo 18 ehtoopalvelus
Ma 1.1. klo 10 liturgia, Basileios
Suuren päivä
Pe 2.2. klo 18 vigilia
La 3.2. klo 9 pieni vedenpyhitys ja
liturgia, temppelijuhla

Töriseväntie 1
Ei palveluksia tällä aikavälillä

ETELÄINEN ALUE
KESKI-KARJALAN SUUNTA

VALKEAVAARA

KITEE

PYHÄN GEORGIOS VOITTAJAN
TSASOUNA

PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN
NEKTARIOS EGINALAISEN KIRKKO

Vatalantie

Valamontie 4

Ei palveluksia tällä aikavälillä

Su 10.12. klo 10 liturgia
To 21.12. klo 17 ehtoopalvelus
Su 24.12. klo 13 jouluaaton suuri
ehtoopalvelus
Ma 25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen syntymä, joulu
Pe 5.1. klo 18 vigilia
La 6.1. klo 9 liturgia ja suuri vedenpyhitys, Teofania, Kristuksen

PETRAVAARA
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN
TSASOUNA

Petravaarantie 480
Ei palveluksia tällä aikavälillä

JUMALANÄIDIN PUUTARHASTA

LEIPÄÄ LEIPOMASSA
Yksi kuuliaisuustehtävistäni luostarissa on leivän leipominen.
Kreikkalaisessa ruokapöydässä leipä on yksi perustarvikkeista,
ja luostarissamme valmistetaan kullekin aterialle tavallisesti
100–200 annosta, joten leipääkin kuluu runsaasti ja meille leipureille riittää töitä. Tavallisesti yhteen leipätaikinaan laitetaan
yhteensä 70–100 kiloa jauhoja.
Kuten kaikki työt Athosvuorella, on leipominenkin rukouksen
täyttämää. Valmistautuminen leipomiseen alkaa joka vuosi ristin
ylentämisen juhlana, jolloin siunataan taikinajuuren alku luostarissamme säilytettävällä suurella Herran ristin palalla. Tätä
samaa juurta käytetään läpi vuoden niin kirkkoleivässä kuin
tavallisessa ruokaleivässä.
Kun sitten ryhdymme varsinaiseen leipomiseen, teemme sen
yleensä luostarin vanhassa kirkossa toimitettavan Jumalansynnyttäjän anomuskanonin aikana. Tuolloin käy myös joku pappismunkeista siunaamassa taikinan ja leivän leipojat. Taikina suitsutetaan ja koko leipomisen ajan uunin yllä palaa lampukka.
Myös leipomisen aikana rukoilemme. Kun leipä lopulta saadaan
ulos uunista, viedään se trapesanhoitajille ruokatarjoilua varten.
Leipä siunataan muun ruoan ohella joka aterialla ruokarukouksilla, ja leipää myös jaetaan siunauksena ruokasalin lukijalle
aterian jälkeen.
Myös kirkkoleivän leipomisessa on omat tapansa. Leipää
leivottaessa luetaan Jumalansynnyttäjän akatistosta, ja kirkko-
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leipää varten on käytössä omat, erilliset leivonta-astiansa –
meidän luostarissamme jopa keittiössä, jossa kirkkoleipiä leivotaan, ei valmisteta mitään muuta ruokaa. Vaikka leipä ei vielä
leivottaessa ole Kristuksen ruumis, vaan muuttuu siksi vasta
liturgiapalveluksen aikana, osoitetaan kirkkoleivälle kunnioitusta näin jo heti valmistuksen alkuvaiheista.
Kerran luostarissamme kävi erämaassa asuva houkka, jolla ei
ole lainkaan pysyvää olinpaikkaa Pyhällä Vuorella. Hän istui
leipomossa koko leivontaprosessin ajan hiljaa nurkassa lausumassa rukousnauhansa kanssa Jeesuksen rukousta. Leivästä tuli
ihmeellisen hyväntuoksuista ja maukasta, eivätkä luostarimme
isät koskaan onnistuneet tekemään yhtä hyvää leipää tämän
jälkeen. Pyhiinvaeltajat usein kehuvatkin Athosvuoren ruokaa
erityisen maukkaaksi: tämä johtuu rukouksesta, jolla ruoanlaittoa aina säestetään.
Ruoan kunnioittaminen on yksi ortodoksisen arkihengellisyyden peruspiirteitä. Siksi jokaisen ortodoksin tulisi muistaa
lausua edes pieni ruokarukous ennen ja jälkeen ruokailun, tehdä
ristimerkki ennen jokaista vesilasinkin nauttimista sekä kiittää
Jumalaa kaikista luonnon suomista tarjoomuksista. Kun vielä
valmistamme ruokamme rakkaudella ja rukouksella, tarjoamme syöjille paitsi ruumiin, myös sielun ravintoa.
Munkki Damaskinos Ksenofontoslainen

JOENSUU

Menneitä

Joensuun kreikkalaiskatolinen seurakunta
Senaatti on wahvistanut Joensuun kreikkalaiskatolisen seurakunnan päätöksen että kirkkoherran ja wirrenlukijan wuokrarahat korotetaan 400 ja 150
mkalla vuodessa.
Kaiku, 30.11.1900

Joensuun kreikkalaiskatolisen seurakunnan
kirkkoherran vaali
Sen jälkeen kun maamme tuli itsenäiseksi valtakunnaksi, on Suomen
kreikkalaiskatolinen kirkko lähtenyt kulkemaan omia teitään ja on
nyt tulemaisillaan itsenäiseksi antakefaaliseksi kirkoksi. – Lyhyessä
ajassa on Suomen kreikkalaiskatolisessa kirkossa tehty syvälle tunke-

via perinpohjaisia parannuksia ja
lisää suunnitellaan. – – Nyt saavat
seurakunnat itse valita pappinsa
niin kuin luterilaisetkin seurakunnat. Ennen papit seurakuntiin määräsi piispa eikä seurakuntain mieltä
kysytty vähääkään – – Nyt uusissa
oloissa ensi kerran oli Joensuun
kreikkalais-katollisen kirkkoherran
virka julistettu auki tänä kesänä,
heti sen jälkeen kun täällä muutamia vuosia toiminut kirkkoherra
Okulow oli tullut valituksi papiksi
Sortavalaan. Virkaa haki yksistään
kirkkoherra G. Pantsu. Kun muita
hakijoita ei ollut vara valita niin ei
Pantsuakaan valittu. Tämä ihmetyttää. Parempaa hakijaa kuin kirkkoherra Pantsu, ei Joensuun kreikkalaiskatolliseen seurakuntaa milloinkaan ilmesty. - - Pantsun syrjäyttäminen on vehkeilyä, jossa joku vehkeilee näkymättömänä, mutta tuollainen peli ei seurakunnan
etua tarkoita.
Karjalainen 2.10.1919,
Yleisöltä, nimimerkki
Kreikkalaiskatollinen

Muuta toimintaa

ENTISTEN NUORTEN
ILLAT OVAT ALKANEET!
Nuorille/nuorehkoille aikuisille tarkoitetut
kokoontumiset alkoivat lokakuun alussa, ja kokoontumisia on tällä syyskaudella kolme kertaa.
Tämän lehden ilmestyessä seuraava ja syksyn
viimeinen kokoontuminen on torstaina 14.12. klo
18 alkaen, ja paikkana on seurakunnan viraston
tiloissa osoitteessa (Kirkkokatu 32) Joensuussa.
Tarkoituksena on viettää rento ja mukava parituntinen mukavassa seurassa ja hörpätä kahvit.
Lisäksi paikalla on yleensä myös pappi, joten
tarvittaessa saattaa saada myös vastauksia
mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
Kevään kokoontumisten ajankohdat löydät seurakunnan nettisivuilta.

SEURAKUNTALIITE
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KIRKKOTUTUKSI -LUENTOSARJAT
2017–2018
Kirkkotutuksi -luentosarjat jatkuvat teemoilla Raamattu tutuksi,
Kirkkoisät tutuiksi, Ikonit tutuksi ja Ortodoksisuus tutuksi. Luennot pidetään Ortodoksisella seurakuntasalilla, Kirkkokatu 32.
Tutustu tarkempaan ohjelmaan ja aikatauluun edellisessä Aamun
Koitossa (4/2017) tai seurakuntamme internetsivuilla: joensuunortodoksit.ﬁ/kirkko-tutuksi-luennot-2017-2018




KIRKKO
TUTUKSI
-RHQVXXQRUWRGRNVLVHQ
VHXUDNXQQDQOXHQQRW

SEURAKUNTATAPAHTUMA KITEELLÄ
Tule yksin tai yhdessä perheen kanssa Kiteen kirkolle lauantaina
16. joulukuuta klo 14. Ohjelmassa yhteinen rukoushetki, varjoteatteria, joulupuuroa jne. Tapahtuma liittyy Pyhän Nikolaoksen kirkon
130-vuotisjuhliin. Tervetuloa!

DIAKONIATYÖ TIEDOTTAA
PKO:n ruoka-apukassien jako perjantaina 10.11. ja perjantaina 15.12.
klo 9–10 tai niin kauan kuin kasseja riittää.
Diakoniaruokailu perjantaina 24.11. klo 11–13 Ortodoksisella seurakuntasalilla (Kirkkokatu 32).
Joulumaa-tapahtumasta tiedotetaan erikseen!

”Te olette maailman valo”
KATSAUS SEURAKUNNAN TAVOITE- JA TOIMINTASUUNNITELMAAN

J

oensuun ortodoksiselle
seurakunnalle hyväksyttiin 27.9. työntekijöiden
ja luottamushenkilöiden
yhdessä laatima tavoite- ja toimintasuunnitelma. Joku ehkä
käyttäisi suunnitelmasta nimitystä strategia, mutta se on vahvasti sodankäyntiin viittaava
termi. Joku toinen puhuisi visiosta, missiosta ja strategiasta,
jossa on paljon vieraskielisiä
termejä. Tavoite- ja toimintasuunnitelma on seurakunnan
näky siitä, miten toimimme tulevaisuudessa ja miten huomioimme toiminnassamme siihen vaikuttavat muutokset.
Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmassa todetaan muun
muassa, että maakuntamme
ikärakenne vanhenee ja asuminen keskittyy kaupunkikeskuksiin. Tähän ja vastaaviin ympäristön muutoksiin seurakuntamme tulee vastata. Ikärakenteen vanheneminen vaikuttaa
seurakunnan verotuloihin,
joten seurakunnassa tarvitaan
säästöjä, mutta samalla tavoittelemme kuitenkin suurempaa

8

SEURAKUNTALIITE

näkyvyyttä ja vilkkaampaa
toimintaa.
Suunnitelman johtolankana
on johdantoluvussa toistuva
lainaus ”Te olette maailman
valo”, joka on Matteuksen evankeliumin vuorisaarnasta (Matt.
5:14). Kristus opettaa kuinka
hänen seuraajiensa valon on
loistettava ihmisille, jotta ihmiset näkisivät heidän hyvät
tekonsa. Opetus pitää sisällään
ajatuksen siitä, että me yhdessä muodostamme seurakunnan
– seurakunta olemme me, minä
ja sinä, me kaikki yhdessä.
Suomalainen järjestelmä,
jossa seurakunta rahoittaa
toimintansa kirkollisveron kautta, on kasvatuksellisesti hieman
ongelmallinen – joskin taloudellisesti tasapuolinen. Kirkollisveron myötä seurakunnalta
odotetaan palveluja, vaikka
seurakunnassa ei ole kyse palvelulaitoksesta. Seurakunta on
yhteisö, jossa kasvetaan rakkaudessa kohti Jumalan kaltaisuutta ja pelastusta.
Veroilla takaamme seurakunnan minimitoiminnan, sen,

että saamme vihittyä jäsenemme, kastettua lapset ja haudattua poisnukkuneet sekä pidettyä yllä säännöllisen jumalanpalveluselämän. Vähän saamme tehtyä verotulolla diakoniatyötäkin. Seurakunnan työntekijöiden palvelutoiminta ei tee
kuitenkaan yhteisöstä vielä
elävää. Elävässä yhteisössä
toimijoina ovat myös yhteisön
jäsenet.
Tavoite- ja toimintasuunnitelmassa pyrimme rakentamaan
seurakunnan toimintaa seurakuntalaisten aktivoinnin kautta. Joitakin suunnitelmassa
mainittuja tavoitteita on jo
toteutettu suunnitelman edistyessä. Seurakunnassa on aloitettu esimerkiksi ”Kirkko tutuksi” -luentosarjat. Osa lisääntyneestä toiminnasta toteutetaan
vapaaehtoisin voimin asiantuntijoiden toimesta.
Me todellakin voimme elävöityä yhteisönä, kunhan annamme osaamisemme yhteisömme
hyväksi. Suunnitelman toteuttamiseksi tarvitsemme monenlaista osaamista: kirkkokahvien

laittajia, maallikkopalvelusten
toimittajia, kimppakyytejä
jumalanpalveluksiin, diakoniaapulaisia, vanhusten osallisuutta tukevia, tiedotusapulaisia
yms. Elävässä seurakunnassa
voimme kokea yhteisvastuuta
toiminnasta ja olla toinen toistemme palvelijoita ja kukin
vuorollaan palveltavina. Kun
koemme palvelualttiutta ja
antaudumme palvelutehtävään,
voi meidänkin valomme loistaa
maailmalle, jotta ihmiset ylistäisivät Isäämme, joka on
taivaassa.
Kirkkoherra Tuomas Järvelin

Valtuustossa hyväksytty Tavoite- ja toimintasuunnitelma
on jaossa paperisena ja se on
luettavissa sähköisesti seurakunnan internetsivuilla,
www.joensuunortodoksit.fi.

JOENSUU

Miikkulan Mušikat 40 vuotta

Mušikoitten 40 vuotisjuhla seurakuntasalilla syyskuussa 2017.

Rovasti Kalevi Kokkonen ja Kalevi Hokkila Valkeavaaran tsasounan vihkiäisissä. Taustalla mm. esipaimen Panteleimon. Otetaanko tässä maailman
ensimmäinen selfie?

J

oensuun seurakunnan miesten keskustelupiirin Miikkulan
Mušikoitten merkkivuotta juhlittiin 24.9.2017 arvokkaasti. Kutsuvieraitten joukossa olivat KS Joensuun piispa Arseni, Lintulan
luostarin igumenia Mikaela ja nunna Ksenia. Tasokkaasta juhlaohjelmasta huolehtivat tenori Sergey Usachev ja häntä säestänyt
pianotaiteilija Kemal Achourbekov sekä sopraano Anneli Lasaroff
ja tenori Simo Lasaroff. Juhlapuheen piti esipaimenemme Arseni.
Mušikoiden kokoonkutsuja sanoi, ettei tällainen juhla toistu kuin
joka 40. vuosi!
Mušikoiden toiminta alkoi vuonna 1960, kun kirkkoherra Dan
Seljänne kutsui miehiä pappilaan keskusteluiltoihin. Toiminta hiipui,
mutta vuonna 1977 partiojohtaja Lauri Laine kehotti jatkamaan iltoja. Seurakunnan silloinen apupappi Kalevi Kokkonen tarttui haas-

teeseen ja alkoi kutsua miehiä tarinailtoihin. Miikkulan Mušikat oli
syntynyt.
Toiminta on alusta alkaen ollut vapaamuotoista ja Mušikoilla ei
ole puheenjohtajaa, sihteeriä tai rahastonhoitajaa, eikä rahaakaan.
Mušikoilla on vain keskusteluiltojen kokoonkutsujat. Puhujina on
ollut mm. piispoja, pappeja, diakoneja, kanttoreita, tohtoreita, opettajia, lääkäreitä ja poliitikkoja.
Aiheet illoissa ovat käsitelleet lähes kaikkea maan ja taivaan väliltä. Alustuksien myötä Mušikat ovat käyneet läpi sakramentit, jumalanpalvelukset ja kirkkohistorian vaiheet, Raamattua unohtamatta.
Lukuisilla retkillä ja vierailuilla luostareissa, naapuriseurakunnissa,
yrityksissä ja jäsenten mökeillä olemme nauttineet lämpimästä
vieraanvaraisuudesta, josta kiitokset!
Mušikoiden toiminnan tärkeä painopiste on auttaa talkoilla Lintulan luostarin sisaristoa ja omaa seurakuntaa. Talkoot ovat olleet
mieluisia, sillä miehillä on synnynnäinen kaipuu ulkotöihin, ainakin
kodin suursiivouksen aikaan. Luostariin on rakennettu mm. kasvihuone, autettu lumien pudottamisessa katolta ja tehty saunapuita.
Luostari on hemmotellut Mušikoita herkullisella lohisopalla ja
puolukkapuurolla. Seurakunnan alueella Mušikat ovat osallistuneet
mm. hautausmaiden kunnostuksiin ja yhdessä partiolaisten kanssa
rakentaneet Kiihtelysvaaran Valkeavaaraan kämpän, kodan, saunan
ja tsasounan partiotoimintaa varten.
Kiitokset kaikille Mušikoiden illoissa vierailleille puhujille. Kiitokset igumenia Mikaelalle ja koko Lintulan luostarin sisaristolle vieraanvaraisuudesta ja rukouksista. Kiitokset suuresta työpanoksesta
Mušikoitten vetäjille Paavo Kräkinille, Pekka Pänttöselle, Ville Pänttöselle, Jarmo Houtsoselle, Ari Salolle ja isä Raimo Sissoselle.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Kokoonkutsuja
Rovasti Kalevi Kokkonen

Kasvihuoneen rakentajia Lintulassa toukokuu 2016.
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KUOROTOIMINTAA SEURAKUNNASSA
Seurakunnassamme toimii useita
kuoroja. Kirkkolaulusta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä
kunkin kuoron johtajaan ja sopimaan koelauluaika. Tarkemmat
yhteystiedot löytyvät osoitteesta
www.joensuunortodoksit.fi
Kuorot harjoittelevat seuraavina
aikoina:
JOENSUUN ORTODOKSINEN
KIRKKOKUORO
keskiviikkoisin seurakuntasalissa
klo 17.30, johtaa kanttori Aleksi
Suikkanen.
JOENSUUN ORTODOKSINEN
MIESKUORO
keskiviikkoisin seurakuntasalissa klo 19, johtaa kanttori Markus
Hänninen.

KITEEN NEKTARIOS-KUORO
torstaisin Kiteen ortodoksisessa kirkossa klo 17, johtaa Aleksi
Suikkanen.
PILIGRIM-KUORO
torstaisin seurakuntasalin alakerrassa klo 18, johtaa kanttori Olga
Grinevich.
NUORTEN JA NUORTEN
AIKUISTEN NIKOLAOS-KUORO
tiistaisin klo 17.30, johtaa kanttori
Valeria Ratilainen.
LASTEN MUSAKERHO
maanantaisin klo 16–17.30 kerhotiloissa. Ohjaajana kanttori Valeria
Ratilainen.

ENON JA KONTIOLAHDEN
ALUEEN KUORO,
tiistaisin klo 18 Kontiolahden kirkossa, johtaa kanttori Paula Löfgren.4
KIRKKOLAULUPIIRI
tiistaisin klo 12–14 seurakuntasalilla. Laulattajana kanttori Paula Löfgren, laulattamassa joskus
myös muita seurakuntamme
kanttoreita. Kirkkolaulupiiri on
tarkoitettu kaikille yhdessä laulamisesta pitäville, eikä vaadi erityistaitoja. Laulamme kirkkomusiikkia, pyhiinvaeltajien lauluja ja
muita lauluja.

NURMES
Salmenkatu 5, 75500 Nurmes
Virasto: Salmenkatu 5, 75500 Nurmes, p. 0400 608 601.
Sähköposti nurmes@ort.ﬁ.
Avoinna keskiviikkoisin klo 10.15–12 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
Ma 20.11. klo 18 vigilia
Ti 21.11. klo 9 liturgia
klo 10 päivätsy, klo 18
kirkkokuoron konsertti
Ke 22.11. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
La 25.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 29.11. klo 9 aamupalvelus, klo
17.30 ehtoopalvelus
To 30.11. klo 9 liturgia, klo 17.30
ehtoopalvelus
La 2.12. klo 17 ehtoopalvelus
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Su 3.12. klo 9 aamupalvelus ja
liturgia
La 9.12. klo 9 liturgia, klo 17
ehtoopalvelus
Ke 13.12. klo 9 aamupalvelus, klo
17.30 ehtoopalvelus
To 14.12. klo 9 aamupalvelus, klo
17.30 ehtoopalvelus
klo 18 seurakuntailta
La 16.12. klo 12 joulumyyjäiset
seurakuntasalilla
klo 17 ehtoopalvelus
Ke 20.12. klo 17.30 ehtoopalvelus
To 21.12. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 23.12. klo 17 ehtoopalvelus
Su 24.12. klo 16 ehtoopalvelus
Ma 25.12. klo 8 aamupalvelus
ja liturgia, klo 14 ehtoopalvelus
Bomban tsasounalla
Ke 3.1. klo 9 aamupalvelus, klo
17.30 ehtoopalvelus

To 4.1. klo 9 aamupalvelus, klo
17.30 ehtoopalvelus
Pe 5.1. klo 18 vigilia
La 6.1. klo 18 kirkkokuoron
konsertti
Su 7.1. klo 9 aamupalvelus ja
liturgia
To 11.1. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 13.1. klo 17 ehtoopalvelus

JUUKA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN
TSASOUNA

Laurilantie 9
Pe 1.12. klo 16.30 akatistos
Ti 5.12. klo 18 vigilia
Ke 6.12. klo 10 liturgia
Su 10.12. klo 9 aamupalvelus ja
liturgia

Ti 26.12. klo 10 liturgia
Su 14.1. klo 9 aamupalvelus ja
liturgia

VALTIMO
PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO

Lokkiharjuntie 42
Pe 24.11. klo 16.30 ehtoopalvelus
Su 26.11. klo 9:30 liturgia
Pe 8.12. klo 10 liturgia, klo 11
päivätsy
klo 16.30 ehtoopalvelus
Su 17.12. klo 9 aamupalvelus ja
liturgia
Su 24.12. klo 9 aamupalvelus ja
liturgia
La 6.1. klo 9 liturgia ja suuri
vedenpyhitys
Pe 12.1. klo 16.30 ehtoopalvelus

NURMES

Kristuksen kirkastumisen muistolle pyhitetty Keski-Vuokon tsasouna vihittiin käyttöön v. 2002,
praasniekkapäivänä 6.8.

V

uokon kylä Juuassa sijaitsee Pielisen länsirannalla, kuntakeskuksen pohjoispuolella. Vuokonjärvi
jakaa kylän viiteen osa-alueeseen.
Yksi näistä on kiviaidoistaan tunnettu Keski-Vuokko, jossa on Vuokon Eteläisen Kyläseuran omistama Keski-Vuokon Kristuksen
kirkastumisen muistolle pyhitetty tsasouna.
Pyhäkön rakentaminen aloitettiin keväällä 2002 ja sen vihki käyttöön 6.8.2002 metropoliitta Ambrosius, avustajinaan isä Kosti
Heikkinen ja isä Sulo Naakka Nurmeksen
ortodoksisesta seurakunnasta sekä isä Pertti
Ruotsalainen Taipaleen ortodoksisesta seurakunnasta. Pyhäkköä ei olisi rakennettu ilman
teollisuusneuvos Reijo Vauhkosta, Vuokon
Eteläistä Kyläseuraa ja Leader-rahoitusta,
kertoo tsasounan ylläpidosta vastaava kyläaktiivi Kalevi Nekkonen.
Keski-Vuokon viehättävä kalastajatsasouna on rakennettu Nekkosen perikunnan
maalle, jossa oletettavasti on jo aikaisemmin
sijainnut pyhäkkö. Stolbovan rauha 1617 johti
siihen, että alueella asuneet ortodoksit pakenivat joukoittain Venäjälle ja joutuivat jättämään sekä tsasounan että lähistöllä sijainneen hautausmaan Raatosärkän uusille isännille. Juukaan jäi vain neljä ortodoksiperhettä, jotka myöhemmin kääntyivät luterilaisiksi. Paikka liittyy lähistöllä olevaan Pyötikön
vanhauskoisten luostariin siten, että 1800-

luvun puolivälissä saapuneilla starovertseilla oli perimätietoa siitä, että alueella on aikaisemmin ollut pyhäkkö. Pyötikön luostarilla
oli myös kaksi erakkolaa sen niemen molemmin puolin, jossa vanha tsasouna sijaitsi.
Pyhäkön hirret saatiin lahjoituksena
Nekkosen perikunnalta, Reijo Vauhkoselta
katolla oleva risti ja kupoli sekä alttaripöytä.
Ristikupoli tilattiin Tuupovaarasta.Suurin osa
työstä tehtiin talkootyönä, hirsien veistämisen tosin hoitivat ammattilaiset. Kirkonkellon Kalevi Nekkonen tilasi Kaavilta. Nurmeksen ortodoksinen seurakunta on myöhemmin lahjoittanut isomman kellon. Tsasounan
ikonit maalasi Salmin Mantsinsaaressa syntynyt Viljo Mäkinen, myös Juuan tiistaiseura
lahjoitti käsinmaalatun ikonin. Tsasouna on
ympäröity kauniilla pisteaidalla.
Keski-Vuokon tsasounan praasniekkaa,
Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkastumisen juhlaa, vietetään 6.8. Pyhäkössä voi käydä
myös talvella, kertoo oppaana toimiva Kalevi Nekkonen. Viidentoista vuoden aikana on
ollut noin 9500 kävijää, Kalevi laskee ja toivottaa myös jatkossa tutustumaan ja hiljentymään tsasounaan.
Pyhäkön osoite on Keski-Vuokontie 132,
Juuka.

YLÄ-VALTIMON
TIISTAISEURA
VOIMISSAAN
Ylä-Valtimon tiistaiseura on ainoa Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan Valtimolla edelleen toimivista tiistaiseuroista.
Tänä syksynä täytti seura jo 67 vuotta. Seuraa oli aikoinaan perustamassa 70 henkilön joukko, jonka tärkeimpänä pontimena
oli ortodoksisuuden vaaliminen luterilaisessa ympäristössä.
Nykyisin seuran aktiivijäseniä on kymmenkunta, mutta toiminta ei ole loppumassa, vaan jatkuu perinteiseen tapaan
kokoontumisilla jäsenten kodeissa. Seuran talous on hyvässä kunnossa ja pääosin
narunvedosta ja jäsenmaksuista saatavat
tulot riittävät toiminnan ylläpitämisen lisäksi jonkin verran myös avustuksiin ja
muistamisiin.
Helena Jaskanen liittyi tiistaiseuraan
kevättalvella 1983 ja on toiminut seuran
puheenjohtajan vuodesta 2011 alkaen. Hän
toteaa, että vaikka seuran jäsenten keskiikä ei suinkaan ole laskussa, vaan päinvastoin, niin toimintaa jatketaan niillä voimavaroilla, joita itse kullakin on.
Seura kokoontuu suunnilleen kerran
kuukaudessa ja välillä myös kirkkoherra
Andrei Verikov osallistuu kokoukseen. Työillat, jotka kauan olivat seuran pääasiallinen toimintatapa, ovat kuitenkin jääneet
taakse. Kokous kuluu kahvin ja teen merkeissä ja narua vetäen. Jos kirkkoherra on
mukana, ohjelmaan kuuluu tietenkin myös
pienimuotoinen hartaus ja yhteisesti laulettavat veisut sekä kirkkoherran puhe jostakin ortodoksisuuteen liittyvästä aiheesta.

Helena Mehtonen
HELENA MEHTONEN

KESKI-VUOKON KRISTUKSEN
KIRKASTUMISEN TSASOUNA, JUUKA

Ylä-Valtimon tiistaiseuran puheenjohtaja
Helena Jaskanen odottaa jo iloisena kauden
ensimmäistä kokousta.
YLÄ-VALTIMON TIISTAISEURA

Perustettu 10.9.1950
Puheenjohtaja: Helena Jaskanen
Varapuheenjohtaja: Toivo Mämmi
Sihteeri: Paavo Harakka
Rahastonhoitaja: Paavo Harakka

Markku Julkunen

SEURAKUNTALIITE

11

NURMES

PIENI OPPITUNTI

MUISTAMISIA NURMEKSEN
ORTODOKSISESSA SEURAKUNNASSA

ORTODOKSISUUDESTA

Asianosaiset kiittävät lämpimästi KP arkkipiispa Leoa ja Nurmeksen ortodoksista seurakuntaa
saamistaan huomionosoituksista

ANITTA JULKUNEN

ANITTA JULKUNEN

Tunnustukseksi toiminnasta
Suomen Ortodoksisen Arkkipiispakunnan hyväksi Pyhän
Karitsan 1. luokan mitalin Paula Mäkiselle ja Eeva
Naakalle luovutti KS Joensuun
piispa Arseni.

MARKKU JULKUNEN

Tunnustukseksi toiminnasta Suomen Ortodoksisen Arkkipiispakunnan hyväksi Pyhän Karitsan
1. luokan mitalit Tauno ja Kalevi Nekkoselle luovutti KP Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa
Leo sekä seurakunnan viirit Tauno Murrolle, Ulla Saarelaiselle ja Eija Meriläiselle kirkkoherra Andrei Verikov.

Piispallisen siunauskirjan Anja Kotivuorelle ja Lea Jehkiselle luovutti KP Joensuun piispa
Arseni sekä seurakunnan viirin Pirkko Turuselle ja KS Joensuun piispa Arsenille kirkkoherra
Andrei Verikov.
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Keväällä 1996 minulle oli varattu “kesäkessun” paikka Turun Rannikkorykmentistä. Pohdin tuolloin vakavasti uraa puolustusvoimissa. Paperit olivat allekirjoitusta
vaille valmiit. Samaisena kesänä tuli myös
pääsykokeiden tulokset Joensuun yliopistosta. Syntyi päätös lähteä opiskelemaan
ortodoksista teologiaa ja sen tien saattelemana olen ollut pappina 14 vuotta. Noista
vuosista olen yli 12 vuotta ollut Nurmeksessa kirkkoherrana.
Omasta varusmiespalveluksesta on yli
20 vuotta aikaa ja nyt minulle tarjoutui
mahdollisuus olla palkkiotoimisena ortodoksisena sotilaspastorina Kainuun prikaatissa. Tämä on ollut minulle mieluinen
mahdollisuus monellakin tapaa. Pääsin
tavallaan vihdoinkin toteuttamaan edes
pienessä määrin sitä uraa, mitä vakavasti
pohdin oman varusmiespalveluksen aikana. Lisäksi saan nyt säännöllisesti kohdata sitä ikäluokkaa, jota hyvin harvoin saan
nähdä seurakuntani jumalanpalveluksissa. Tätä en sano mitenkään syyllistäen,
sillä maailma vie monesti nuoren mukanaan, jonka seurauksena seurakunta ja
hengelliset asiat jäävät ainakin hetkeksi
taka-alalle. Tästä huolimatta nuorillakin
on hengellisiä ja henkisiä tarpeita, joihin
meidän on vastattava.
Jo kristinoppileireillä olen oppinut sen,
että hengellisiä asioita ei nuorille voi tyrkyttää, vaan pikemminkin ne ojennetaan
tarjottimella. Uskonmukaisen elämään ei
kuulu paatoksellisuus ja se, että ihminen
joutuisi jotenkin vaihtamaan uskonnollisen vaihteen päälle tietyissä tilanteissa.
Kristillisyyden pitäisi luontevalla tavalla
kuulua jokapäiväiseen elämään ja siinä
tulisi korostua juuri elämänmyönteisyys.
Miten sitten ymmärrän tehtävän sotilaspappina?
Ensisijaisena tehtäväni on vastata nuorten henkisiin ja hengellisiin tarpeisiin ja
toisaalta antaa vastauksia niihin eettisiin
ja uskonelämään liittyviin kysymyksiin,
joita nuorella ihmisellä varmasti on. Toki
tärkeänä tehtävänä on antaa myös mahdollista kriisiapua, mutta kirkon tehtävä ei
ole olla pelkästään sellainen laitos, jonka
ovessa lukisi teksti “ainoastaan hädän tullen avaa ovi”. Tuon oven saa avata jo paljon
aiemmin. Kirkon tehtävänä on vahvistaa
kasvattaa ihmistä kaikissa elämäntilanteissa, ei pelkästään kriiseissä.
Usein ihmisen suhde Jumalaan ja rukouselämä ymmärretään väärällä tavalla.
Ajattelemme, että kun rukouksiini ja pyyntöihini ei vastata siinä muodossa kuin olen
ne Jumalalle esittänyt, niin silloin Jumalaa
tuskin on olemassa. Tosiasia on kuitenkin
se, että Jumala ei ratkaise puolestamme
ongelmia, vaan Hän antaa meille voimia
päästä vaikeuksien ja ongelmien yli. Varmasti tämä on myös sotilaspapiston tehtävä. Meidän ei kuulu tehdä läheskään kaikkia asioita varusmiesten puolesta, vaan
pikemminkin antaa eväitä heille vaikeuksien ja suoranaisten kriisien voittamiseksi.

Kirkkoherra Andrei Verikov

NURMES

Uskon kannattamana jo 92 vuotta
Hyrsylässä 6.12.1925 syntyneen Annin vanhemmat eivät osanneet lukea eivätkä kirjoittaa. Ortodoksisen uskon, aamu- ja iltarukoukset sekä ruoan siunauksen he pystyivät antamaan perinnöksi
lapsilleen. Lähin pappi asui Suojärvellä, josta hän
kävi toimittamassa pyhät sakramentit. Hyrsylä sai
oman tsasounan 1930-luvun alussa. Kylän opettaja Matti Pajunen piti hartaustilaisuuksia pyhäkössä, jonne vanhemmat Anninkin veivät. Uskon
kipinä, joka lapsena Annin sisimpään istutettiin,
on ollut ohjenuorana ja kantanut hedelmää pitkällä ja vaiherikkaalla elämän polulla.
Talvisodan alettua jäi Hyrsylän kylässä siviilejä
venäläisten vangeiksi. Anni Väyrynen kertoo että
he saivat asua aluksi kodeissaan. Perheen äiti oli
kuollut synnytykseen kesäkuussa 1937, ja Anni
vanhimpana lapsena joutui huolehtimaan nuoremmista sisaruksistaan. Väestöä alettiin siirtää
helmikuussa 1940 Interposolkan siirtoleirille.
Vankileirillä elämä oli taistelua jokapäiväisestä
leivästä ja henkiin jäämisestä. Lapsia ja vanhuksia
sairastui ja kuoli. Neljätoistavuotias Anni joutui
olemaan monen kuolevan vuoteen äärellä. Leirillä oli oma verstas, jossa tehtiin vainajille arkut.
Pappia ei ollut saatavilla, joten opettaja Pajunen
kastoi syntyneet lapset ja siunasi vainajat. Monet
omaiset ja ystävät Anni joutui saattamaan Interposolkan hautausmaahan.
Toukokuussa 1940 alkoi leirillä olleiden palau-

tus Suomeen. Helsingin karanteerileirin jälkeen
Annin perhe sijoitettiin Pohjanmaalle Isokyröön.
Pohjanmaalaiset valitsivat koteihinsa vain pieniä perheitä, joten Annin isä lapsineen jäi aina
viimeiseksi. Kielen ymmärtäminen oli vaikeaa,
puolin ja toisin. Pohjanmaalla asuttiin yksi vuosi
ja sitten muutettiin Paltamoon. Jatkosodan aikana perhe asui kotona Hyrsylässä. Uusi ja lopullinen lähtö tuli kesäkuussa -44. Perhe sijoitettiin kahdeksi vuodeksi Karstulaan. Lopulta tie
toi perheen Juuan Polvelaan, josta isä oli saanut
ostetuksi maatilan.
Polvelassa asui paljon evakkoja, ja siellä toimi vilkas tiistaiseura. Koululla pidettiin ortodoksisia palveluksia ja siellä myös Anni vihittiin
ukonvaaralaisen Onni Väyrysen kanssa. Onni oli
perheensä ainoa lapsi ja vanhemmat ottivat nuoren miniän hyvin vastaan. Anoppi luovutti taloudenpidon kokonaan Annille. Onnille ja Annille
syntyi 8 lasta, jotka kastettiin isänsä mukaan luterilaisiksi. Annin ortodoksista uskontoa ja siirtokarjalaisuutta kunnioitettiin. Pitkän matkan
vuoksi ei ortodoksisiin palveluksiin ollut mahdollisuutta ennen muuttoa kirkonkylään. Tiistaiseura kokoontui myös Väyrysten kodissa. Annille
on jäänyt mieleen ortodoksisen piispan pitämä
jumalanpalvelus Juuan luterilaisessa kirkossa,
jolloin temppeli oli täynnä evakkoja.
Äidin kuoltua tuli kummitäti, äidin sisko, hy-

ANITTA JULKUNEN

Lämmin halaus ja runsas karjalainen kahvipöytä
toivottavat haastattelijat tervetulleiksi juukalaisen Anni
Väyrysen kotiin.

Jumala ja uskon kipinä on siunannut Annia koko
pitkän elämän taipaleen.

vin läheiseksi elämän ohjaajaksi. Anni kertoo
pelänneensä lapsena pimeää, mutta kummin
antama ohje: ”risti vain silmäsi, lue iltarukous
ja Herran rukous ja käy nukkumaan, niin kukaan
ei sinuun tai sisaruksiisi koske” on kantanut aina vanhuuteen asti.

Anitta Julkunen

Kirkkokansa kokoontui KS piispa Arsenin ympärille keskustelua ja
päivällistä seuranneen ehtoopalveluksen päätteeksi Juuan tsasounassa.

Nurmeksen seurakunnan seurakunnantarkastuksen suoritti KP arkkipiispa Leon määräyksestä KS Joensuun piispa Arseni. Tarkastus sujui
hyvässä hengessä ja luottamushenkilöt olivat tyytyväisiä ja kiitollisia
saatuaan mahdollisuuden keskusteluun piispan kanssa.
ANITTA JULKUNEN

MARKKU JULKUNEN

SEURAKUNNANTARKASTUS NURMEKSESSA 29.9. - 1.10.

Tyytyväisin mielin asettui kirkkokansa KS piispa Arsenin, kirkkoherra Andrei Verikovin, kanttori Ilona Lehmuksen ja rovasti Sulo Naakan
kanssa yhteiskuvaan hyvin sujuneen seurakunnantarkastuksen ja liturgian jälkeen Nurmeksessa.

SEURAKUNTALIITE

13

TAIPALE

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

Jumalanpalvelukset
VIINIJÄRVI

SOTKUMA

LIPERI

YLÄMYLLY, HONKALAMPI

JUMALANÄIDIN TIHVINÄLÄISEN
IKONIN KIRKKO

PYHÄN PROFEETTA ELIAN
TSASOUNA

PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN
TSASOUNA

MONITOIMITALO

Viinijärventie 8

Malanintie 4

Tsasounakuja 1

Ti 21.11. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian temppeliintuominen
Su 3.12. klo 10 liturgia, keittolounas pappilassa, Ortodoksisen veljestön päivät
Su 24.12. klo 16 suuri ehtoopalvelus
Ma 25.12. klo 8 aamupalvelus, klo
9 liturgia, Kristuksen syntymäjuhla, joulu
Ma 1.1. klo 10 liturgia, uusi vuosi
La 6.1. klo 10 liturgia, ristisaatto ja
vedenpyhitys, teofania. Liturgian aikana kirkkokerho lapsille pappilassa. Kirkkokahvit.
La 20.1. klo 18 vigilia Viinijärven
kirkossa

Ma 20.11. klo 18 vigilia, Neitsyt Marian temppeliintuominen
Ke 6.12. klo 9.30 litania ja klo 10 liturgia. Suomen 100-vuotisitsenäisyyspäivä
Su 17.12. klo 10 liturgia
Su 24.12. klo 14 suuri ehtoopalvelus, jouluaatto
Su 7.1. klo 10 liturgia

Ke 29.11. klo 18 ehtoopalvelus ja vedenpyhitys, Ap. Andreaksen praasniekka, kirkkokahvit
To 30.11. klo 9.30 liturgia, praasniekka
La 16.12. klo 18 vigilia
Su 24.12. klo 10 liturgia, jouluaatto
Su 14.1. klo 10 liturgia

Su 10.12. klo 10 liturgia, jonka aikana kirkkokerho lapsille. Puurotarjoilu, kahvit ja joulumyyjäiset

Muuta toimintaa
PERHEIDEN JOULULEIVONTAPÄIVÄ OUTOKUMMUSSA LA 2.12. 2017 klo 10-13

OUTOKUMPU
PYHÄN HENGEN KIRKKO

Kirkkopolku 3
La 25.11. klo 18 vigilia
La 2.12. klo 17.30 arkkipiispa Paavalin panihida
La 2.12. klo 18 vigilia, iltatee, Ortodoksisen veljestön päivät
Ke 6.12. klo 9.30 litania, klo 10 liturgia, Suomen 100-vuotisitsenäisyyspäivä, Pyhän Nikolaoksen juhlapäivä
Ti 26.12. klo 10 liturgia, toinen joulupäivä
Pe 5.1. klo 18 vigilia, teofania
Torstaisin klo 20 Jeesuksen rukous
-palvelus 14.12. asti.

POLVIJÄRVI
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN
KIRKKO

Haavikontie 31
Su 26.11. klo 10 liturgia, kirkkokahvit, Riina Nguyen Filantropia ry:stä
kertoo aiheesta ”Innostava Itä-Afrikka”
Ti 5.12. klo 18 vigilia
Su 24.12. klo 16 suuri ehtoopalvelus, jouluaatto
Su 31.12. klo 10 liturgia
La 13.1. klo 18 vigilia
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Joulunalusaika houkuttelee tarttumaan taikinaan
ja kaulimiin! Keittiö täyttyy innokkaista leipureista,
iloisista leipomisen äänistä, ihanista tuoksuista ja
suussasulavista leivonnaisista. Tehdään yhdessä
hyvää! Voit tulla ohjatusti leipomaan itse tai koko
perheen voimin la 2.12.2017 klo 10-13 Outokummun kirkon alakertaan, Kirkkopolku 3. Vanhemmilla on myös mahdollisuus tuoda lapset leipomaan
ja käydä sillä aikaa vaikka jouluasioilla. Lopuksi
maistelemme yhdessä leivonnaisia jouluglögin kera, ja niitä riittää kotiinviemisiksikin.
Ennakkoilmoittautumiset Susanna Nikkaselle p.
0500 573 585 tai susanna.nikkanen@telemail.fi.
Varaa mukaan oma kaulin, muotteja ja essu. Ja
iloinen leipurimieli!

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! - KARJALAN KIELEN JA KULTTUURIN PIIRI: Marjatta Ruotsalainen, p. 0400 176985
Susanna Nikkanen. p. 050 0573585
TAIPALEEN MIEHET: letkeitä talkoita ja ryhdikästä virkistystä, Tuomas Kallonen, p. 050 5628444
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!

TAIPALE

TAPAHTUMIA LAPSILLE, NUORILLE JA PERHEILLE
LASTEN PUUHAKERHO OUTOKUMMUSSA
Perheuutisia

Outokummun kirkon alakerrassa toimii tiistaisin klo 17-19 kaksikielinen (suomi-venäjä) puuhakerho
eskari- ja alakouluikäisille lapsille. Monipuolisen tekemisen, askartelun, laulamisen, leivonnan, pelien
ja leikkien ohessa tulee oma kirkko kodikkaaksi ja tutuksi. Kerho on tällä hetkellä täynnä, mutta
paikkoja kannattaa kiinnostuneiden kysellä ensi vuoden alussa. Ohjaajina toimivat Polina Buynova ja
Susanna Nikkanen p. 0500 573 585.

KASTETUT
Karaev Aleks, Outokumpu
Hirvonen Anna Ester, Polvijärvi
AVIOLIITTOON SIUNATUT
Jaakko Petteri Ervast ja
Niina Maria Ponkilainen
IANKAIKKINEN MUISTO
Aho Sirkka, Liperi
Eronen Hilkka Annikki,
Outokumpu
Kurki Maire, Outokumpu
Mutanen Vilho, Liperi
Kiviranta Jari Ismo Tapio,
Liperi
Hopponen Markku, Outokumpu
Suomalainen Hanna,
Outokumpu

KIRKKOKUORO
Taipaleen kirkkokuoron
harjoitukset maanantaisin
klo 18 Viinijärven pappilassa. Kirkkolaulusta kiinnostuneet uudet äänet voivat
ottaa yhteyttä kanttori Kaisu Potkoseen p. 050 536
7424 tai kaisu.potkonen@
ort.fi.

ORTODOKSISIA
JOULULAULUJA
–KONSERTIT
Ilomantsin ja Taipaleen kirkkokuorojen yhteiskonsertti su
17.12. Ilomantsin ort. kirkossa
klo 16 ja ti 26.12. Viinijärven ort.
kirkossa klo 18. Ohjelmamaksu
(5€) tuotto Filantropia ry:n joulukeräykseen.

Puuhakerhossa saa puuhailla kaikenlaista mukavaa. Tässä askarrellaan!

LASTEN KIRKKOKERHOT KUTSUVAT
Joskus vanhemmista voi olla haasteellista lähteä pienten lasten kanssa kirkkoon jumalanpalveluksiin. Kirkkoon lähdön kynnystä voi laskea tuomalla lapset
liturgian alussa ohjattuun kirkkokerhoon, josta lapset tulevat yhdessä ohjaajien kanssa ehtoolliselle. Vanhemmat
saavat rauhassa keskittyä jumalanpalvelukseen. Kirkkokerho-ohjaajina toimivat
Polina Buynova ja Susanna Nikkanen.

KIRKKOKERHOT
Kirkkokerho sunnuntaina 10.12. klo 9.50
alkaen liturgian aikana Ylämyllyllä Honkalammen monitoimitalolla, Viljatie 1.
Liturgian jälkeen puuro- ja kahvitarjoilu ja joulumyyjäiset. Lapsille pienet
yllätyslahjat!
Kirkkokerho lauantaina 6.1. klo 9.50 alkaen teofaniana liturgian aikana Viinijärvellä vanhassa pappilassa, Viinijärventie
7. Liturgian, vedenpyhityksen ja ristisaaton jälkeen kirkkokahvit pappilassa.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
KIRKKOON KAIKKI PERHEEN
ISOT JA PIENET!

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

SEURAKUNTALIITE
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SYVENNY EVANKELIUMIEN
MAAILMAAN KINKEREILLÄ!
Yhtenä iltana tietsikat, telkkarit ja muut kiireet sivuun ja kinkereille!
Vuoden 2018 kinkerien aiheena ovat evankeliumit. Tutustumme
evankeliumien sisältöön, sanomaan, kirjoittajiin ja erityispiirteisiin.
Kinkerit eli kylänluvut ovat osa taipalelaista perinnettä. Kinkereitä
on Taipaleella pidetty 1700-luvun lopulta lähtien. Nykyisin ohjelma
vastaa monissa seurakunnissa käytössä olevia ortodoksia-kursseja
tai seurakunta tutuksi –kurssia. Ohjelmaan kuuluu niin rukousta
kuin luentoa ja keskustelua, kahvitusta unohtamatta.
Useimmat kinkerit järjestetään seurakuntalaisten kodeissa, mutta
se ei tarkoita sitä, että vain perheen tuttavat voisivat niille osallistua.
Kinkereille voi tulla, vaikka ei olisi ennen kinkeripaikassa käynyt.
Tuntematon on vain tuttu, johon ei vielä ole tutustuttu, kuten olen
tavannut sanoa.Tervetuloa käymään taloissa kinkereillä. Aiempi
kinkereillä käymättömyyskään ei ole mikään este.
Emäntä- ja isäntäperheille toivomme malttia kahvipöydän lajikkeiden lukumäärään, ettei mene kilpavarusteluksi.
Kinkereillä nähdään!
Terveisin isä Paavo

TAIPALEEN KINKERIT 2018 {9.1.2018-}
LIPERIN SALOKYLÄ
Ti 9.1.2018 klo 18 Vastapuulla, Sormulansalontie 7

OUTOKUMPU
To 11.1.2018 klo 18 Nikkasella, Kettulankatu 8 a 4

SOTKUMA/KUOREVAARA
Ti 16.1.2018 klo 18 Pellillä, Sarvivaarantie 7 a, Kuorevaara

LASKETTELU- JA
PERHERETKI VUOKATTIIN!
Taipaleen ja Joensuun ort. seurakuntien järjestämä, perinteinen (23. vuosi)
yhteinen laskettelu- ja seurakuntaretki Vuokattiin järjestetään 3.-4.2.2018
isä Paavon ja Onatsun Pasin kaa. Mukaan mahtuu 35 henkeä ja muistakin
seurakunnista otetaan halukkaita lähtijöitä mukaan. Myös luterilainen kaverisi voi lähteä mukaan.
Ohjelmassa on lauantaina laskettelua tai hiihtoa Vuokatissa, vaihtoehtoisesti samaan aikaan omatoiminen Angry Bird puistokäynti, ehtoopalvelus
Sotkamon kirkossa, saunat, ruokailu (päivällinen ja iltapala) ja majoitus
evl. srk:n upeassa leirikeskuksessa Rytilahdessa. Sunnuntaina liturgia,
lounas ja uinti Vuokatin urheiluopiston uimahallissa.
Mukaan tarvitset: Laskettelu/hiihtovehkeet, uikkarit ja pyyhkeen, evästä
lauantaille (ruokailu on vasta n. klo 17) ja vähän käyttörahaa sekä LIINAVAATTEET. Jos vuokraat välineitä katso hinnat netistä etukäteen.
Linja-auto kulkee: Lähtö lauantaina Ylämylly Shell 7.30 - Joensuu ort.
kirkon edestä klo 7.45 – Vuokatti n. klo 11. Paluu sunnuntaina: n. klo 15
lähtö Vuokatista ja samaa reittiä takaisin.
Matkan kokonaishinta (sisältäen kyydin, majoituksen, ruuan sekä uimahallikäynnin sunnuntaina)
Hinta on: yli 12-v 65 € ja 6- 11-v 50 € ja 2-5 v 35 €.
Ne jotka menevät rinteeseen ostavat hissilipun itse (aikuiset 40 e ja
7-12-v 26 e oma Keycard tarvitaan) samoin Angry Birds puistoon menijät
(hinnasto netissä).
Ilmoittautuminen mahdollisimman pian (majoitusten varaamisten takia!), mutta aivan viimeistään perjantaina 26.1.2018. Muista myös ilmoittaa mahdollisesta erityisruokavaliosta.
Taipalelaiset (ja mahdolliset muut kuin Joensuun ort.) ilmoittautuvat 013
641161 taipale@ort.fi tai p. 050 5661700 isä Paavo. Joensuulaiset ilmoittautuvat nuoriso-ohjaaja Pasi Onatsulle p. 050 558 2528 tai pasi.onatsu@
ort.fi ja maksavat samalle tilille ja samoin ohjein kuin muutkin.
Matka maksetaan ennen matkan alkua Taipaleen srk:n tilille FI27 5518
0320 0019 97 ja viestiksi lähtijöiden nimet ja numerosarja 236/3180.
Kalenterit esille, toimi ja ilmoittaudu! Vuokatin maisemat kutsuvat jälleen!
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SEURAKUNTALIITE

KINAHMO
To 18.1.2018 klo 18 Veera Martikaisella, Martikkalantie 9, Kinahmo

POLVIJÄRVI
Ti 23.1.2018 klo 12”Lounastuvalla”, Kallioniementie 16 a

HARMAASALO
To 25.1.2018 klo 18 Tarkiaisella, Salkoniementie 13

YLÄMYLLY
Su 4.2.2018 klo 15 ”Monitoimitalolla”, Viljatie 1

