KARJALAN HIIPPAKUNTA
itäiset seurakunnat
15.1.2018– 19.3.2018
Ilomantsi ✣ Joensuu ✣ Nurmes ✣ Taipale
ILOMANTSI
Seurakuntakeskus, Kirkkotie 17, 82900 Ilomantsi
Kanslia avoinna ma, ke ja pe klo 9 - 12
Kanslia: Erja Hokkinen puh. 013 881 084, ilomantsi@ort.ﬁ
Kirkkoherra: isä Ioannis Lampropoulos, puh. 050 357 3675
Kanttori: Riikka Patrikainen, puh. 050 464 5281
s-posti: etunimi.sukunimi@ort.ﬁ

Jumalanpalvelukset
Jumalanpalvelusilmoitukset ja
mahdolliset muutokset ilmoitetaan torstain Pogostan Sanomissa.

ILOMANTSI
PYHÄN ELIAN KIRKKO

Kirkkotie 15
Lauantaisin klo 17 suuri ehtoopalvelus, sunnuntaisin klo 9 aamupalvelus ja klo 10 liturgia.
Keskiviikkoisin klo 17 ehtoopalvelus (paitsi 17.1.).
Su 28.1. klo 9 opetusliturgia
To 1.2. klo 17 ehtoopalvelus (Her-

ran Temppeliintuominen)
Pe 2.2. klo 9 liturgia (Herran
Temppeliintuominen)
Pe 3.2. osallistumme Sonkajanrannan praasniekkaan
La 10.2. klo 17 monikielinen ehtoopalvelus ja luento paastosta venäjän kielellä
Su 11.2. klo 17 ehtoopalvelus,
suurenpaaston alku ja anteeksipyytäminen
1. paastoviikko
Ma 12.2. klo 17 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Ti 13.2. klo 17 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Ke 14.2. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
To 15.2. klo 17 Andreas Kreetalai-

sen katumuskanoni
2. paastoviikko
Ke 21.2. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Pe 23.2. klo 17 akatistos
3. paastoviikko
Ke 28.2. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Pe 2.3. klo 17 akatistos
4. paastoviikko
Ke 7.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
5. paastoviikko
Ke 14.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Pe 16.3. klo 17 akatistos

KATUMUKSEN
SAKRAMENTTI
Paasto on aikaa, jolloin
voi osallistua katumuksen
sakramenttiin. Isä Ioannis
päivystää kirkossa 23.2,
2.3, 16.3, 27.3. ja 28.3. klo
16-17. Tule keskustelemaan asiasta ja varaa aika! Jos haluat osallistua
katumuksen sakramenttiin ja yläolevat ajat eivät
käy sinulle soita, sovitaan
uusi aika.

Muuta toimintaa
PYHÄN ELIAN KIRKON KUORO
Kuoro harjoittelee seurakuntakeskus Eliassa tiistaisin klo 18-19:30.
Lisätietoja: kanttori Riikka. Kevään
ensimmäinen kerta 23.1.
KIRKKOLAULUPIIRI
Kirkkolaulupiiri kokoontuu seurakuntakeskus Eliassa tiistaisin klo
16.30-17.30. Kevään ensimmäinen
kerta 23.1. Uudet kirkkolaulusta ja
kirkossa lukemisesta kiinnostuneet
ovat tervetulleita mukaan.
SINAPINSIEMENKERHO
Sinapinsiemenkerho kokoontuu
parittomien viikkojen sunnuntaisin
seurakuntakeskus Eliassa alkaen
klo 9, josta myöhemmin siirrytään
yhdessä liturgiaan. Kerhon ohjaa-

jat ovat kirkossa auttamassa lasten
kanssa ja ehtoolliselle tuomisessa.
Kysy lisää: Maire Kärkkäinen, p. 040
511 5948 ja Eija Pulkkinen.
PONOMARIKERHO
Ponomarikerho kokoontuu sopimuksen mukaan. Kerhossa mm. askarrellaan Teuvo Martiskaisen pajalla puusta ja tehdään pieniä retkiä.
Kysy lisää: Teuvo, p. 0500 274 647.
LASTEN IKONIMAALAUSPIIRI
Yli 10-vuotiaitten piiri kokoontuu
torstaisin seurakuntakeskus Eliassa klo 16–18. Opettaja Anu Koivuniemi, p. 040 525 8545.
SENIORIEN IKONIMAALAUSPIIRI
Piiri kokoontuu maanantaiaamuisin

seurakuntakeskus Eliassa klo 9-12.
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.

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

SEURAKUNTALIITE
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KAKSI TSASOUNAA AIVAN
VALTAKUNNAN RAJALLA

Hattuvaaran tsasounan isännöitsijä Helka Hoskonen on paluumuuttaja.
RIIKK A PATRIK AINEN

KUVA AJA

Hattuvaaran tsasouna

RIIKK A PATRIK AINEN

RIIKK A PATRIK AINEN

ILOMANTSI

Ilomantsin itäisimmässä osassa kylän
keskellä seisoo valkoinen, tänä vuotta
225 vuotta täyttävä tsasouna.
Hattuvaaran Pyhien apostolien
Pietarin ja Paavalin tsasouna on
ollut olemassa niin kauan, että
sen arvo ja merkitys aukenevat
kyläläiselle vasta turistien huokaillessa tsasounan erityisyyttä,
mietti Hattuvaaran tiistaiseurassa kahvinjuonnin lomassa
Taistelijan talon yrittäjä Kauko
Puruskainen. Tsasouna on tämän kylän aarre ja jalokivi, sanoo kirkkoa nyt jo muutaman
vuotta isännöinyt paluumuuttaja Helka Hoskonen. Tsasouna
on kesäisin auki tiekirkkona ja
viime kesänä tsasounalla kävi
700 ihmistä, mikä on suuri määrä pienelle kylälle. Kauniisti hoidettu ja kukkaistutuksin koristeltu tsasounan pihapiiri on ilo
ohikulkijalle. Ennen Helkaa tsasounaa isännöi pitkään Jouni
Puruskainen. Isännöitsijyys onkin vuosien varrella kiertänyt
Hattuvaarassa talosta taloon.
Kesäkuun 29. päivä vietettä-
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vä Petrun praasniekka on kylän
kesän päätapahtuma, joka –
kuten muutkin seurakunnan
praasniekat – tuo kylälle usein
vieraita eri puolilta Suomea.
Myös erityisesti jouluaaton
ehtoopalvelus kokoaa tsasounan täyteen kyläläisiä.
Vuonna 1961 rakennettua
Jumalanäidin tsasounaa Mutalahdessa isännöivät sen sijaan
yhdessä Teuvo ja Anja Matfeinen. Tsasouna oli viimeinen,
jonka jälleenrakennusta valtio
sodan jälkeen tuki. Aiempi
tsasouna sijaitsi Melaselässä,
joka jäi niukasti uuden rajan
taakse. Vuonna 1965 kylälle
muuttanut Anja auttoi Teuvon
isää Lauria tsasounan hoidossa. Teuvo jatkoi isännyyttä isänsä jälkeen 70-luvun puolessa
välissä, joten isännöitsijän
tehtävät ovat pariskunnalle
tuttuja pitkältä aikaa.
Tsasouna on kylälle kokoava

Isännöitsijät Teuvo ja Anja Matfeinen ovat pitäneet huolta Mutalahden
tsasounasta yli 40 vuoden ajan.

voima, miettivät Teuvo ja Anja.
Praasniekat vietetään syyskuussa Jumalanäidin synty män
juhlana 8.9. Myös erityisesti
jouluaaton liturgiassa nykyiset

ja entiset kyläläiset kohtaavat,
kun joulua tullaan viettämään
usean sukupolven voimalla
yhdessä Mutalahteen.
Riikka Patrikainen

MINÄ
KUOLEVAINENSEMINAARI
La 27.1. klo 12-16 Ilomantsin KinoMantsissa (Kauppatie 9).
Yhteistä keskustelua kuolemaan
liittyen alustamassa FT Laura Jetsu,
Ilomantsin evl. kirkkoherra Seppo
Kuosmanen, isä Ioannis Lampropoulos, TT Juha Riikonen, lääkäri
Mervi Karttunen, tohtoriopiskelija
ja kanttori Riikka Patrikainen. Tapahtumassa kuullaan myös itkuvirsiesitys.
Välissä OP:n tarjoama kahvitus.
Tervetuloa!

OPETUSLITURGIA
Sunnuntaina 28.1. toimitetaan
klo 9 alkaen opetusliturgia,
missä toimittamisen ohessa
pappi selittää mitä liturgiassa tapahtuu.

TEUVO MARTISK AINEN

ILOMANTSI / JOENSUU

Perheuutisia
KUOLLEET
Maija Liisa Palviainen
Lydia Kareinen
Elma Kaarina Mononen
Anja Sofia Torssonen
Laina Maria Solehmainen
KASTETUT
Aapo Juhani Piitulainen
Seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöitä muistettiin marraskuussa
kiitoskahveilla.

HIIHTORISTISAATTO

KOHTAAMISIA -ILLAT SUUREN
PAASTON AIKANA

Ekumeeninen hiihtoristisaatto Sonkajasta Ilomantsiin lauantaina 17.2.
Tapahtumalla on säävaraus. Seuraa ilmoittelua seurakunnan nettisivuilla ja Pogostan Sanomissa.

Suuren paaston lähestyessä ja sen aikana keskiviikkoisiin ja perjantaisin kohtaamisia illoissa tutustumme suuren paaston merkitykseen ja sisältöön Alexander Schmemanin ”Suuri Paasto” ja Pappismunkin Serafim Seppälän ”Tie ylösnousemukseen” kirjojen kautta.

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

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 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

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

temppeliintuominen
Ke 7.2. klo 17 rukouspalvelus
La 10.2. klo 9 slaavinkielinen liturgia
Su 11.2. klo 17 sovintosunnuntain
ehtoopalvelus
Ma 12.2. klo 17 katumuskanoni
Ti 13.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 14.2. klo 17 katumuskanoni
To 15.2. klo 17 katumuskanoni
Pe 16.2. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La 17.2. klo 17 monikielinen vigilia
Ke 21.2. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Pe 23.2. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Ke 28.2. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Pe 2.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La 3.3. klo 9 slaavinkielinen liturgia
Ke 7.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Pe 9.3. klo 17 ennenpyhitettyjen

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

Virkatodistukset tilataan
keskusrekisteristä p. 0206 100 203

lahjain liturgia
Ke 14.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Pe 16.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La 17.3. klo 9 opetusliturgia
Ke 21.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
To 22.3. klo 17 sairaanvoitelu
(slaaviksi)
Pe 23.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La 24.3. klo 9 liturgia (Lasaruksen
lauantai); klo 17 vigilia (virpovitsojen siunaus)
Su 25.3. klo 10 liturgia (palmusunnuntai)
Ma 26.3. klo 9 aamupalvelus; klo
17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Ti 27.3. klo 9 aamupalvelus; klo 17
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Ke 28.3. klo 9 aamupalvelus; klo
17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
To 29.3. klo 9 aamupalvelus; klo

17 suuren torstain liturgia (ehtoollisen asettaminen)
Pe 30.3. klo 10 12 kärsimysevankeliumia; klo 14 suuren perjantain
ehtoopalvelus (mieskuoro laulaa);
klo 18 suuren lauantain aamupalvelus
La 31.3. klo 9 suuren lauantain
liturgia; klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Su 1.4. klo 17 pääsiäisen ehtoopalvelus
Ma 2.4. klo 10 liturgia (lasten pääsiäinen)

Joensuun ortodoksinen
hautausmaa
PYHÄN RISTIN TSASOUNA

Lokinkuja 4
Pe 2.2. klo 17 ehtoopalvelus + litania
La 3.2. klo 9 liturgia + litania
Ti 13.2. klo 17 slaavinkielinen katumuskanoni

SEURAKUNTALIITE

3

JOENSUU

PYHÄN JOHANNES TEOLOGIN JA
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO
ORTODOKSINEN SEMINAARI

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

KUHASALON KALMISTON
IKONIKATOS

lahjain liturgia
La 24.3. klo 9 liturgia (Lasaruksen
lauantai)
La 31.3. klo 9 suuren lauantain liturgia

La 31.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus

KESKI-KARJALAN SUUNTA

SONKAJANRANTA

PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN
NEKTARIOS EGINALAISEN KIRKKO

VUONISJÄRVI

Kirkkotuvantie 3

Kylätie 5
Ei palveluksia tällä aikavälillä

Luostarintie
Ei palveluksia tällä aikavälillä

POHJOINEN ALUE
PIELISEN-KARJALAN SUUNTA

LIEKSA

VIENSUU

TUUPOVAARA
KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN
IKONIN KAPPELI

Lontsinniemi, Viensuuntie

Koulutie 4

PROFEETTA ELIAN KIRKKO

ENO

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
Ke 14.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 21.2. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La 24.2. klo 17 vigilia
Su 25.2. klo 10 liturgia
Ke 28.2. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La10.3. klo 17 vigilia
Su 11.3. klo 10 liturgia
Ke 14.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Ke 21.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La 24.3. klo 17 vigilia (virpovitsojen siunaus)
Su 25.3. klo 10 liturgia (palmusunnuntai)
Pe 30.3. klo 14 suuren perjantain
ehtoopalvelus; klo 18 suuren lauantain aamupalvelus
La 31.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
TSASOUNA

Kirkkopuisto, Braheantie
Ei palveluksia tällä aikavälillä

Pe 2.2. klo 18 vigilia
La 3.2. klo 9 pieni vedenpyhitys ja
liturgia, temppelijuhla
Su 25.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia (palmusunnuntai ja Neitseen
Marian ilmestys)

KONEVITSAN JUMALANÄIDIN IKONIN
TSASOUNA

Ei palveluksia tällä aikavälillä

Iljankatu 14

KITEE
PROFEETTA HANNAN KIRKKO

JUMALANSYNNYTTÄJÄN
KUOLONUNEEN NUKKUMISEN
TSASOUNA

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
TSASOUNA

Tornitie 8
Su 4.2. klo 10 liturgia
Su 4.3. klo 10 liturgia

Su 21.1. klo 10 liturgia
Su 11.2. klo 10 liturgia ja sovintosunnuntain ehtoopalvelus
La 17.2. klo 18 vigilia
Su 18.2. klo 10 pieni vedenpyhitys
ja liturgia, temppelijuhla
Ke 28.2. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Su 18.3. klo 10 liturgia
To 29.3. klo 17 suuren torstain liturgia (ehtoollisen asettaminen)
Pe 30.3. klo 14 suuren perjantain
ehtoopalvelus

Valamontie 4
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
To 15.2. klo 18 katumuskanoni
Su 25.2. klo 10 liturgia
Pe 2.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Su 11.3. klo 10 liturgia
Ke 14.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
To 15.3. klo 17 ehtoopalvelus
La 24.3. klo 17 vigilia (virpovitsojen siunaus)
Su 25.3. klo 10 liturgia (palmusunnuntai ja Neitseen Marian ilmestys)
Pe 30.3. klo 14 suuren perjantain
ehtoopalvelus
La 31.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus

HONKAVAARA
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN
TSASOUNA

KONTIOLAHTI
KRISTUKSEN
TAIVAASEENASTUMISEN KIRKKO

ETELÄINEN ALUE

SAARIVAARA

Keskuskatu 53

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
TSASOUNA

Su 21.1. klo 10 liturgia
Ke 14.2. klo 17 katumuskanoni
Su 18.2. klo 10 liturgia
Pe 23.2. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Su 18.3. klo 10 liturgia
Pe 30.3. klo 14 suuren perjantain
ehtoopalvelus
La 31.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus

Hoilolantie 42
Ei palveluksia tällä aikavälillä

Rekivaarantie 24
Su 28.1. klo 10 liturgia
Ke 14.2. klo 18 katumuskanoni
Ke 7.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
To 29.3. klo 17 suuren torstain liturgia (ehtoollisen asettamisen)

KOVERO
HERMAN ALASKALAISEN TSASOUNA

VALKEAVAARA

Töriseväntie 1

PYHÄN GEORGIOS VOITTAJAN
TSASOUNA

Ei palveluksia tällä aikavälillä

Vatalantie

SIKRENVAARA
PYHIEN KARJALAN VALISTAJIEN
KAPPELI (LEIRIKESKUS)

Ei palveluksia tällä aikavälillä

HEINÄVAARA

Koveronvaarantie 2

KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN
IKONIN TSASOUNA

Jumalanpalvelukset tapahtumien
ohjelman mukaisesti

Heinävaarantie 140
Ei palveluksia tällä aikavälillä

PETRAVAARA
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN
TSASOUNA

Petravaarantie 480

ITÄINEN ALUE
Ei palveluksia tällä aikavälillä

VAARA-KARJALAN SUUNTA

HOILOLA
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

VIEKIJÄRVI
PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA

Tsiikontie 6a

Muuta toimintaa

Kannelkoskentie 3
To 1.2. klo 17 vigilia
Pe 2.2. klo 9 liturgia, Kristuksen
temppeliintuominen
Ma 12.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 7.3. klo 18 ennenpyhitettyjen
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Su 4.2. klo 10 liturgia
Ti 13.2. klo 18 katumuskanoni
Su 4.3. klo 10 liturgia
Pe 9.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Pe 30.3. klo 10 12 kärsimysevankeliumia

KREIKKAAN!
Peloponnesoksen luostareita, historiaa, myös hiekkarantaa ja Ateena.
Kohteet vain tälle matkalle valittu.. Kesäkuun 11.-18.2. Matkan vetäjänä
TT Petri Piiroinen. Tarkemmat tiedot ja hinta (noin 1200-1400 €; riippuu
ryhmän koosta) myöhemmin. Ilmoittaudu Matkakarjala, Kauppakatu 35,
80100 Joensuu, puh. 013 120133 / Maili Mikkonen. Pidä kiirettä!

JOENSUU

DIAKONIATYÖ TIEDOTTAA

TALVILEIRILLE!

Päiväpiirin kevään toiminta alkaa torstaina 11.1. klo 12.30 Nikolaoksen kirkossa.
Diakoniaruokailut ovat keväällä seuraavasti ortodoksisella seurakuntasalilla (Kirkkokatu 32) perjantaisin 26.1., 23.2., 16.3., 27.4., ja
25.5. klo 11–13.

Lasten talvileiri pidetään viikonloppuversiona Sikrenvaaran leirikeskuksessa 23.–25.2.
Leirin hinta on 20 €/lapsi, sisarusalennus 5 €. Hinta sisältää
kyydit Joensuusta Sikrenvaaraan ja takaisin, ruuat, majoituksen
ja paljon mukavaa tekemistä. Ilmoittautumiset nuorisotoimistoon
Pasi Onatsulle joko puhelimitse (arkisin klo 8–16, 050 558 2528 tai
sähköpostilla pasi.onatsu@ort.fi viimeistään 7.2..

Ruoka-apukasseja jaetaan perjantaisin 9.2., 23.3.,13.4. ja 11.5 klo 9
alkaen tai niin kauan kuin kasseja riittää. Ortodoksinen seurakuntakeskus (Kirkkokatu 32, Sairaalakadun puoleinen pääty).

LASARUKSEN LAUANTAI
KEVÄÄN KERHOKAUSI
Kerhokausi on jälleen alkanut tammikuun alussa. Tarkista kerhojen kokoontumisajat nettisivuilta kohdasta Lapset ja nuoret, ja
sieltä valikko Kerhot.

Perinteinen virpomavitsojen askartelupäivä pidetään seurakuntasalissa lauantaina 24.3. klo 14 alkaen. Vitsat siunataan klo 16.
Tuothan omat pajut, koristeita löytyy talon puolesta. Vapaaehtoinen materiaalimaksu.

JUMALANÄIDIN PUUTARHASTA

JOULU ATHOSVUORELLA
Vaikka pääsiäinen on kirkkovuoden suurin
juhla ja sen liturginen juhlinta on kaikista
näyttävintä, ovat myös joulu ja sitä seuraava juhla-aika (jota Kreikassa nimitetään
termillä dodekaimero, kahdentoista päivän
paastoton jakso) meille Athosvuoren asukkaille merkittävää aikaa. Tällöin perhejuhlien ja myös hankalien sääolosuhteiden takia (viime jouluna saimme liki kaksi metriä
lunta muutamassa päivässä) luostarin pyhiinvaeltajien määrä vähenee, mikä tarkoit-

taa esimerkiksi meille vierasmajan hoitajille vuoden rentouttavinta ajanjaksoa.
Juhlinnat alkavat yleensä jo jouluaattona. Aamulla ennen jumalanpalveluksen
alkua käymme laulamassa Athosvuoren
omia joululauluja igumenillemme:
viimeisissä säkeistöissä rukoillaan myös
Jumalan siunausta luostarin johtajalle.
Jouluyönä, klo 23 aikoihin, alamme kiertää luostarin keljoja nuorempien veljien
kanssa ja laulamme konstantinopolilaista

joululaulua, jolla kutsumme kaikki isät
ennen puoltayötä alkavaan palvelukseen.
Rukoilemme läpi yön pimeässä kirkossa
ja lopetamme palveluksen aamunkoitossa: liturgiaa seuraavan juhla-aterian
päätämme yleensä klo 8 aamulla.
Munkeille parasta juhlaa on lepo. Pitkien päiväunien jälkeen nautimme päivän
rauhasta vaikkapa pitkän kävelylenkin tai
pitkän päiväkahvin parissa. Illan ehtoopalvelukseen kutsumme oman veljestömme lisäksi myös vieraita muista luostareista, ja juhlavan rukouksen jälkeen
pidämme kokouksen yhdessä vähäisten
pyhiinvaeltajien kanssa: juomme pienen
lasin luostarissa valmistettua väkijuomaa,
tsipouroa, ja nautimme makeisia.
Suomalaiselle luostarin joulunvietto
tuntuu monella tavalla tutulta. Rauhallinen omien veljien kanssa yhdessäolo luo
joululle aivan erilaisen tunnelman kuin
vaikkapa pääsiäiselle, jolloin luontokin
on jo heräämässä. Vaikka ortodoksit usein kritisoivatkin pikkujoulutraditiota,
kuuluu joulun viettoon myös esijuhlan
aika – toisin kuin pääsiäisessä. Kuten
Ju ma lan synnyttäjäkin oli yh dek sän
kuukautta raskaana, osaamme mekin
odottaa Kristuksen syntymää profetioiden kautta. Tämä esijuhlinta on kuitenkin
hil jai sta ja joulupaaston ra joi tus ten
sävyttämää: näin varsinainen joulupäivä
tuntuu todelliselta syntymäjuhlalta.
Munkki Damaskinos Ksenofontoslainen
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JOENSUU

Ehtoollinen kirkon ykseyden ateriana

S

uomen evankelisluterilaisen kirkon piispainkokous
teki syksyllä 2017 päätöksen ”muun kirkon jäsenen
osallistumisesta ehtoolliseen”
luterilaisessa messussa. Päätös
saattaa herättää hämmennystä
seurakuntalaisissa. Luterilaisen
kirkon päätöksestä voi syntyä
mielikuva, että kirkkojemme välille olisi syntynyt ehtoollisyhteys.
Luterilaisen piispainkokouksen
päätös on seuraava:
1 § Muun kuin kirkkojärjestyksen 1 luvun 4 §:n 2 momentissa
tarkoitetun kristillisen kirkon
kastettu jäsen voi osallistua yksittäistapauksessa ehtoolliseen, jos
hänellä on omassa kirkossaan
oikeus ehtoolliseen ja hän hyväksyy luterilaisen käsityksen ehtoollisesta Kristuksen todellisen
läsnäolon ja syntien anteeksiantamisen ateriana.
2 § Papin tulee keskustelussa
tai muulla tavalla huolehtia siitä,
että ehtoolliselle aikova ymmärtää, mitä ehtoollinen on ja mitä
siihen osallistuminen merkitsee.
Mitä tämä päätös ortodoksisen
kirkon jäsenten osalta tarkoittaa?
Hyvin samanlaisia päätöksiä on
tehty muualla maailmassa,
alueilla, joilla ortodoksit ovat
vähemmistöjä. Niinpä asiaa on
käsitelty esimerkiksi Amerikan
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ortodoksisen kirkon sivustolla.
Vastaus ehtoollisvieraanvaraisuuteen on kaikkialla ortodoksisessa maailmassa seuraava.
Ortodoksinen kirkko ei tunne
itse käsitettä ehtoollisvieraanvaraisuus. Ortodoksisen kirkon
kannalta ehtoollisyhteyttä toisen
kirkon kanssa tai toisen kirkon
jäsenille ei voi saavuttaa yksinkertaisella päätöksellä, vaan vain
opillisen yksimielisyyden kautta.
Ortodoksinen kirkko ei myönnä
eikä ole myöntänyt jäsenilleen
lupaa osallistua toisen kirkon
ehtoolliseen. Vaikka toinen kristillinen yhteisö tuntisi ehtoollisvieraanvaraisuuden, ei ortodoksikristityn tule ottaa tällaista
vieraanvaraisuutta vastaan.
Ortodoksisen kirkon pidättyvä
asenne johtuu siitä, että kirkollemme Ehtoollinen on näkyvä
yhteyden merkki. Osallistuminen
ehtoolliseen sellaisen yhteisön
kokoontumisessa, jonka jäsen
uskova ei ole, on sopimatonta.
Näin on puolin ja toisin. Jos joku
ei usko sitä, mitä ehtoollista jakava kirkko tai yhteisö opettaa, ei
ole oikein osallistua ehtoolliseen
yhteyden merkkinä siitä yksinkertaisesta syystä, että täyttä
uskon yhteyttä ei silloin ole. Miksi
siis ortodoksi, jonka usko poikkeaa luterilaisesta opista, osallistui-

si luterilaiseen ehtoolliseen? Ja
toisaalta, miksi luterilainen, joka
ei esimerkiksi hyväksy pyhäinjäännösten kunnioittamista osallistuisi ortodoksiseen ehtoolliseen, joka aina toimitetaan
pyhäinjäännösten päällä?
Monet ei-ortodoksit pitävät
ortodoksista pidättyväisyyttä kielteisenä ilmiönä. Näin voivat toki
kokea omatkin uskovaisemme.
Kyse ei ole kielteisyydestä. Uskova ilmaisee yhteytensä kirkon
uskoon ja ehtoolliseen olemalla
kirkon jäsen.
Selvyyden vuoksi tuon tämän
periaatteen maalliselle tasolle. En
ole törmännyt uutisoinnissa
sellaiseen ilmiöön, jossa jonkin
puoluekirjan omaava poliitikko
pyrkisi äänestämään toisen
puolueen puoluekokouksessa.
Jos ymmärrämme periaatteen
maallisessa mielessä, miksi sitä
ei hyväksyttäisi hengellisessä
yhteydessä? Pidän ajatusta
ehtoollisvieraanvaraisuudesta
vieraana, koska en ymmärrä edes
sen lähtökohtia.
Joku voi ajatella mielessään
mitä se kenellekään kuuluu missä
minä ehtoollisen nautin. Kirkon
ykseyden näkökulmasta kyse ei
ole yksityisasiasta, vaan uskovien
yhteydestä toinen toisiinsa ja
kirkon uskoon. Siksi kirkko ei ole

asian suhteen välinpitämätön.
Kirkon säädösten valossa yhteyden merkin rikkominen johtaa
käytännössä yhteyden menettämiseen. Sama suomeksi: jos ortodoksi osallistuu toisen kirkon
yhteyden merkkiin eli ehtoolliseen, hänen yhteytensä oman
kirkon ehtoolliseen katkeaa.
Pidättyväisellä asenteellaan
ortodoksinen kirkko suojelee
uskoaan ja opetustaan sekä yhteisöään hajaantumiselta. Kirkko on
Kristuksen ruumis ja kirkon
jäsenet ovat Kristuksen ruumiin
jäseniä. Tästä yhteydestä Kristukseen ja toinen toisiimme on
Herra itse opettanut seuraavasti:
”Pysykää minussa, niin minä
pysyn teissä. Eihän oksa pysty
tuottamaan hedelmää, ellei se
pysy puussa, ja samoin ette pysty
tekään, ellette pysy minussa.”
(Joh. 15:4)
Rakentakaamme seurakuntamme tämän opetuksen varaan
ja tuottakaamme hyviä hedelmiä
Herralle teoillamme ja valinnoillamme.
Kirkkoherra Tuomas Järvelin

JOENSUU

MUSEOVIRASTON KUVAKOKOELMA FINNA

Menneitä

Wenäläinen kirkko Joensuuhun
Monesta syystä on siis ryhdytty
puuhaamaan uutta wenäläistä
kirkkoa tänne Joensuuhun. Että
tämäkään aate ei ole aiwan uusi
ja wasta syntynyt, sen woipi nähdä siitäkin, että kaupunkimme
asemapiirroksessa, joka wuosikymmeniä takaperin on saanut
keisarillisen wahwistuksen, on
wenäläisen kirkon paikka jo merkittynä.
Jo 1860 luwulla ryhdyttiin tehokkaampiin toimiin tämän aatteen
toteuttamiseksi. Uuden hankkeen innokkaimpana suosijana,
hartaimpana puolustajana woimme mainita Sortavalan tuomioprowästin Teodor Ljwoffin [Feodor Lvov], saman miehen, jonka
uutterin toimenpiteiden kautta

saatiin Sortawalaan se kaunis
wenäläinen kiwikirkko [1873],
minkä Jelisejeff-nimiset weljekset Pietarista rakennuttivat.
Tuomioprowasti Ljwoff kuoli
kuitenkin jo toista kymmentä
vuotta takaperin eikä siis ole woinut enää wuodesta 1874 saakka
toimia Joensuuhun rakennettawan wenäläisen kirkon hyväksi.
Mutta kun Joensuun wenäläisestä kirkosta on puhe, ei hänen nimeänsä woi jättää mainitsematta, sillä yleisesti pitävät näiden
seutujen kreikkalaiswenäläiset
asukkaat tämän hankkeen uutterimpana alkuunpanijana ja arwellaan, että, jollei hän olisi asiata niin suurella innolla wireille
pannut ja sitä sittemmin niin wäsymättä ajanut, ei Joensuun wenäläistä kirkkoa wielä olisi pitkiin
aikoihin olemassa muuta kuin
paperilla.

Kun nyt kysymys oli noussut Joensuuhun asettaa omituinen
kreikkalais-wenäläinen kirkkokunta oli Kreikkalais-wenäläinen
Hengellinen Hallitus Wiipurissa
pyytänyt Kuopion läänin maaherran mainituilta kreikkalaiswenäläisiltä uskolaisilta kuulustelemaan, millä lailla he aikoiwat
kustantaa kirkon rakennusta ja
ylläpitoa sekä miten aikoiwat papistonsa palkata.
Asian tultua Suomen senaattiin,
määräsi Senaatti Kuopion läänin
kuwernöörin pitämään tästä asiasta kokouksen ja oli herra kuwernööri määrännyt mainitun
kokouksen pidettäwäksi Joensuussa, käräjähuoneella seuraavan Maaliskuun 10 päiwänä.
Karjalatar 10.2.1886

Tekstissä mainitulla Sortavalan kirkolla tarkoitetaan yhä
toiminnassa olevaa Pyhän Nikolaoksen kirkkoa (tuolloin pyhien
apostolien Pietarin ja Paavalin
kirkko). Tämän kirkon vihkimisen yhteydessä vuonna 1873 isä
Feodor sai rovastin arvon Pyhän
Synodin päätöksellä. Hän oli
palvellut kirkkoa vuodesta 1854.
Kiitospuheensa hän piti venäjäksi ja suomeksi. Rovasti Feodor
Lvov kuoli ilmeisesti seuraavana vuonna. Joensuun Pyhän
Nikolaoksen kirkon rakentamishanke alkoi toden teolla edistyä
1880-luvulla ja kirkko vihittiin
vuonna 1893.

SEURAKUNTALIITE
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Nikolaoskuoro harjoittelee
tiistaisin seurakunnan kerhohuoneella kello 17.30–19.
Mukaan voi liittyä koska tahansa. Lisätietoja kanttori
Valeria Ratilaiselta p. 050
439 1883.

Nikolaoskuorolaisia viikoittaisissa harjoituksissa.
– On hienoa, että on matalan osallistumiskynnyksen kuoro, jossa on silti ammattiohjaus ja kehittävää harjoittelua. On myös mukavaa, että yli 40-vuotiaskin voi laulaa nuorisokuorossa hyvässä hengessä, toteaa Henri Suojanen
(kuvassa taaimmaisena oikealla.)

Nikolaoskuoro
– tavoitteena laulun ilo

J
K UVA AJA

oensuussa on kirkkokuoron
lisäksi useampana vuonna
laulanut muitakin kuoroja
vaihtelevalla kattauksella.
Esimerkiksi lapsikuorosta on tänä
vuonna kuoriutunut Lasten musakerho, jossa laulamisen lisäksi
tehdään myös muutakin muka-
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vaa. Nuorten kirkkolaulun osalta
vaihtelevuus on ollut tiheämpää.
Nikolaoskuoro on vuosien aikana
kokoontunut usean eri kanttorin
johdolla laulamaan ja harjoittelemaan perusveisuja nuorekkaalla otteella.
Nikolaoskuoron jälkeen seura-

kuntaamme ilahdutti nuorten
lauluyhtye Il Iivo. Syksystä 2016 asti
on nuorten kuoro tunnettu taas
Nikolaoskuoron nimellä – tarkoituksena on viestiä, että kuoroon
ovat tervetulleita monenlaiset
ihmiset, eivät ainoastaan tietyn
ikäiset.

Tällä hetkellä kuoron ikähaarukka ulottuukin neljälle eri
vuosikymmenelle, eikä mikään
estä venyttämästä sitä entisestään. Mukana on niin alakoulun
viimeisiä luokkia käyviä kuin
yliopisto-opiskelijoitakin. Nikolaoskuoron tavoitteena on harjoitella laulamaan kirkkomusiikkia,
mutta myös maallisen musiikin
parissa on joskus hyödyllistä ja
avartavaa opetella stemmalaulua
ja musiikin perusasioita.
Iän lisäksi myös taitotaso on
kuoroon tullessa ollut vaihteleva
– osa on tottunut laulamaan kirkkomusiikkia (tai jopa opiskellutkin sitä) jo vuosien ajan, toisten
vasta tutustuessa laulamiseen
ylipäätään. Tämä on tuonut
kuoroon mukavan mausteen:
olimmepa minkä ikäisiä tai
minkälaisia tahansa, meillä jokaisella on omat vahvuutemme.

SEURAKUNNAN UUSI KIRJASTO ON AVATTU
Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakuntatalon alakertaan
on perustettu teologisen kirjallisuuden kirjasto. Kirjaston hyllyt ja
kirjastoon kootut kirjat on saatu
seurakunnalle lahjoituksina.
Kirjasto on kaikkien seurakuntalaisten käytössä viraston
aukioloaikoina sekä silloin kun
seurakuntasalissa on muuta toimintaa ja seurakuntasalin ovet
ovat avoinna. Kirjasto sijaitsee
seurakuntasalin aulatilan sivussa, alakertaan johtavien kierreportaiden alla. Kirjat on ryhmitelty hyllyihin aakkosjärjestykseen.
Kirjojen lainaaminen tapahtuu
omatoimisesti seuraavien ohjeiden mukaan: löydettyään kiintoi-
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san kirjan, lainaaja voi ottaa kirjan
hyllystä ja siirtää sen tiedot, omat
yhteystietonsa sekä kirjan nimilehtiöstä löytyvän juoksevan sarjanumeron lainauslomakkeeseen.
Lainauslomake pudotetaan tämän
jälkeen kirjaston postilaatikkoon.
Kirjoilla on neljän viikon laina-aika. Kirjojen palautus tapahtuu kirjaston lainapalautuslaatikkoon,
josta seurakuntamestari hyllyttää kirjan ja hävittää lainauslomakkeen sarjanumeron mukaan.
Seurakunta haluaa suuresti
kiittää nimettöminä pysyviä lahjoittajia ja toivoo, että kirjasto tukee mahdollisimman monen seurakuntalaisen hengellistä elämää.
Tervetuloa kirjastoon!

JOENSUU/ NURMES

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 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 17.1. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
To 18.1. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
La 20.1. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 24.1. klo 9 aamupalvelus
klo 10 päivätsy
klo 17.30 ehtoopalvelus
To 25.1. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
La 27.1. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 31.1. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
To 1.2. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 suuri ehtoopalvelus
(Kristuksen temppeliintuominen)
La 3.2. klo 14 luento suuresta
paastosta srk-salilla (Munkki Damaskinos)
klo 17 ehtoopalvelus
Su 4.2. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
klo 13 Pyhiinvaeltajan laulut

PIENI OPPITUNTI
ORTODOKSISUUDESTA
Siirrymme taas muutaman viikon kuluttua suureen paastoon,
joka johdattaa meitä Kristuksen
ylösnousemuksen juhlaan. Kenties on kuitenkin paikallaan pysähtyä miettimään paaston merkitystä omassa elämässämme.
Onko paastosta tullut vain tapa,
jota tulisi noudattaa? Onko sillä
todellista merkitystä ja kasvattavaa vaikutusta jokapäiväisessä
elämässämme?
Voimme nähdä paaston meille
asetettuna kokeena, jonka tarkoi-

-kurssi srk-salilla (Munkki Damaskinos)
Ke 7.2. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
To 8.2. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
La 10.2. klo 17 ehtoopalvelus
Su 11.2. klo 17.30 sovintosunnuntain ehtoopalvelus
Ma 12.2. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus ja katumuskanoni
Ti 13.2. klo 9 aamupalvelus
Ke 14.2. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ennen pyhitettyjen lahjain
liturgia ja katumuskanoni
To 15.2. klo 9 aamupalvelus
Pe 16.2. klo 9 aamupalvelus
La 17.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 21.2. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ennen pyhitettyjen lahjain
liturgia
To 22.2. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
La 24.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 28.2. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ennen pyhitettyjen lahjain
liturgia
To 1.3. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
La 3.3. klo 9 vainajien yleinen
muistopalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Su 4.3. klo 9 aamupalvelus ja li-

tuksena on osoittaa, hallitsemmeko me itseämme vai hallitsevatko maalliset asiat meitä. Kristus
itse paastosi 40 päivää erämaassa ennen julkisen julistustyönsä
aloittamista. Tuon paaston aikana
paholainen koetteli Kristusta yllyttämällä häntä tavoittelemaan
ylenpalttisesti ruokaa, kunnioitusta, ihailua sekä valtaa. Kaikki
nämä kiusaukset Kristus torjui.
Usein saatamme ymmärtää
paaston puhtaasti ruokapaastona, vaikka se kokonaisuuden kannalta onkin vasta ensimmäinen
askel. Ulkoisten ja ruumiillisten
asioiden hallitseminen on vielä
helppoa verrattuna siihen, että

turgia
Ke 7.3. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ennen pyhitettyjen lahjain
liturgia
To 8.3. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
La 10.3. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 14.3. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ennen pyhitettyjen lahjain
liturgia
To 15.3. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
La 17.3. klo 17 ehtoopalvelus

JUUKA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN
TSASOUNA

Laurilantie 9
Pe 19.1. klo 16,30 ehtoopalvelus
Pe 2.2. klo 10 liturgia (Kristuksen
temppeliintuominen)
Su 11.2. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
To 15.2. klo 17 ehtoopalvelus ja
katumuskanoni
Pe 23.2. klo 17 ennen pyhitettyjen
lahjain liturgia
Pe 9.3. klo 17 ennen pyhitettyjen
lahjain liturgia
La 10.3. klo 9 vainajien yleinen
muistopalvelus

osaisimme hallita myös ajatuksiamme, jotka niin usein johdattavat meitä vääriin tekoihin. Kuinka
voimme kuvitella hillitsevämme
pahoja ajatuksiamme, jos meillä
ei ole kykyä edes hallita sitä mitä ruokaa laitamme suuhumme?
Itsehillintä alkaa siitä, että kykenemme hallitsemaan syömiseen
liittyviä mielihalujamme. Tämän
vuoksi ruokapaastokin on meille tarpeen.
Kristus ei kerännyt kunnioitusta
ja valtaa itselleen. Hän sai sitä ansaitusti ihmisiltä sen vuoksi, että
osoitti meille kaikille suurimman
rakkauden ja nöyryyden esikuvan. Paastossa myös me pyrimme

Su 11.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

VALTIMO
PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO

Lokkiharjuntie 42
Su 21.1. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Pe 9.2. klo 16.30 ehtoopalvelus
Ti 13.2. klo 17 ehtoopalvelus ja katumuskanoni
Pe 16.2. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjain liturgia
Su 18.2. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Pe 2.3. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjain liturgia
Pe 16.3. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjain liturgia
Su 18.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

RAUTAVAARA
EVL. SEURAKUNTASALI

Tulimäentie 11
Su 25.2. klo 10 liturgia

osoittamaan rakkautta esimerkiksi tekemällä hyväntekeväisyyttä
ja ottamalla toiset ihmiset huomioon. Samalla tavoin paastoon
kuuluu myös oman rukouselämän kehittäminen ja hengellinen
kasvaminen.
Paasto on erityistä kunnostautumisen aikaa kristityn elämässä. Se ei lopultakaan ole tavallisuudesta poikkeavaa aikaa, vaan
enemmänkin muistutusta siitä
millaista kristityn elämän tulisi
olla joka päivä.

Kirkkoherra Andrei Verikov

SEURAKUNTALIITE
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NURMES

Iloitse
Jumalanäiti

ANITTA JULKUNEN

Esitelmä Jumalansynnyttäjästä sanoin, sävelin
ja kuvin järjestettiin Nurmeksen ortodoksisessa
kirkossa 21.11. Jumalanäidistä kertoi isä Andrei
Verikov ja Jumalanäidin ikoneja esitteli Veli Stefanus. Kirkkokuoro johtajanaan Ilona Lehmus
lauloi ylistystä Jumalanäidille.

Iloitse, Jumalanäiti, Neitsyt, armoitettu Maria,
herra on sinun kanssasi. Siunattu olet sinä naisten joukossa, ja siunattu on sinun kohtusi hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt sielujemme pelastajan

S E U R A K U N TA RETKI VALAMOON
SUNNUNTAINA 28.1.
Klo 6 lähtö Valtimolta
Klo 6:30 lähtö Nurmeksesta
Klo 7.15 Lähtö Juuasta
Klo 9 liturgia Valamossa
Klo 11 lounas Trapesassa
Klo 12 tutustuminen ikoninäyttelyyn
Klo 14.30 lähtö Valamosta

Tämä päivä on pelastuksemme alku ja iankaikkisuudesta kätketyn salaisuuden ilmoitus: Jumalan
Poika tulee Neitseen Pojaksi, ja Gabriel armon ilosanoman julistaa. Lausukaamme siis mekin enkelin kanssa Jumalansynnyttäjälle: Iloitse, armoitettu, Herra on Sinun kanssasi.

Retken hinta on 25 euroa / hlö, joka maksetaan käteisellä bussissa.
Ilmoittautuminen ke 24.1. mennessä tekstiviestillä 0400 601 608 tai sähköpostilla nurmes@ort,fi. Ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoita koko nimesi ja puhelinnumerosi!

KYSELY KAIKILLE NURMEKSEN
ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN JÄSENILLE
Helmikuun 2018 aikana lähetetään
kaikille Nurmeksen seurakunnan
jäsenille kysely, jonka tarkoituksena on tervehtiä henkilökohtaisesti, kertoa seurakunnasta sekä houkutella seurakuntalaisia
mukaan jumalanpalveluksiin ja
muuhun toimintaan. Kyselyn voi
lähettää täytettynä takaisin seurakuntaan vastauskuoressa, jonka
postimaksu on valmiiksi maksettu.
Seurakunta tarvitsee kehittyäkseen palautetta ja kehittämisideoita, joten toivomme yhdessä kirkkoherra Andrei Verikovin kanssa,
että mahdollisimman moni vastai-
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si kyselyyn. Kaikki vastaukset ovat
yhtä arvokkaita ja ne käsitellään
luottamuksellisesti.
Nurmeksen seurakuntalaisille
lähetettävän kyselyn innoittajana
on keväällä 2016 opinnäytetyönä
toteuttamani kysely, jonka avulla selvitin Helsingin ortodoksisen
seurakunnan itäisellä toimintaalueella asuvien yli 65-vuotiaiden
seurakuntalaisten kokemuksia ja
kehittämisideoita seurakunnan
toimintaan, erityisesti vapaaehtoistoimintaan, liittyen. Lisäksi
siinä selvitettiin syitä, miksi osa
65-vuotiaista ei osallistu oman

seurakuntansa järjestämään toimintaan. Tulosten mukaan yli
65-vuotiaat seurakuntalaiset kokivat mieluisimmiksi toiminnoiksi jumalanpalvelukset, kirkkokahvit ja diakoniatoimen järjestämät
merkkipäiväjuhlat. Tietoa löydettiin parhaiten seurakunnan omasta lehdestä ja henkilökohtaisista
kirjeistä. Kehittämisideoissa esille
nousivat tiedottamisen ja alueellisen tasa-arvon kehittäminen. Pitkät etäisyydet koettiin ongelmaksi, joten kuljetus- ja saattaja-apu
jumalanpalveluksiin ja muihin tapahtumiin koettiin tarpeelliseksi.

Pitkät välimatkat, saamattomuus,
omat sairaudet sekä ajan puute
olivat yleisimmät syyt siihen, miksi
osa seurakuntalaisista ei osallistu lainkaan seurakunnan järjestämään toimintaan.
Hyvää talven jatkoa ja pian koittavaa suurta paastoa kaikille. Tavataan kirkossa ja seurakunnan
muissa toiminnoissa. Tulkaa rohkeasti mukaan!

Ilona Lehmus
Kanttorin sijainen

VEIKKO HUOTARINEN

NURMES

Pielisen rannalla Nurmeksessa on Huotarisen kauniin koristein viimeistelty tsasouna.

Konevitsan
Jumalansynnyttäjän
ikonille pyhitetty
tsasouna, Nurmes

S

yyskuun 5. päivänä 1997 vietettiin Pielisen rannalla Nurmeksessa Huotaristen uuden tsasounan vihkimisjuhlaa.
Vihkijäksi saapuivat Oulusta metropoliitta Panteleimon, Heinävedeltä Lintulan
luostarista vt. igumenia Marina ja nunna Johanna. Mukana paikallisesta seurakunnasta

olivat kirkkoherra Martti Honkaselkä ja kanttori Mauri Mahlavuori.
Tsasounan paikka suuren järven rannalla
luonnontilaisessa metsämaastossa on kaunis.
Kerran tuli paikalle yksi Bomban juhlaviikkojen luennoitsijoista, professori Juha Pentikäinen. Hän on hyvin tunnettu folkloristi ja

uskontotieteilijä. – Kylläpä tämä karsikkolehto on ihana. Tänne minä haluaisin jäädä iäksi
asumaan.
Hirrestä veistetyn tsasounan rakensi Reino
Sormunen Nurmeksen Ylikylästä. Omassa
hallissaan valmistamansa pyhän huoneen
mestari kuljetti traktorillaan metsien läpi
paikalle ja pystytti sen suurista luonnonkivistä rakennetulle alustalle yhdessä iäkkään
isänsä kanssa. Edesmenneen Anja-vaimoni
sukulaisia oli myös avustajina tsasounan
pystytyksessä. Rakennuksen koristelaudat,
sipulin ja ristin valmisti Nurmeksen Työpaja.
Samasta pajasta ovat lähtöisin Bomban
tsasounan koristeet.
Tsasounan piirustukset ovat arkkitehti
Sakari Siitosen kynänjälkeä. Valamon luostarin rantasaunan luona seisova tsasouna on
kohonnut saman arkkitehdin piirustusten
mukaan. Arkkipiispa Johannes antoi tsasounallemme pystytysluvan.
Kesäisin heinäkuun 10. päivänä vietetään
Konevitsan Jumalansynnyttäjän ikonin
nimikkojuhlaa. Silloin seurakuntamme
kutsuu paikalle monin tavoin väkeään.
Tsasounan alttarin keskellä vähän ylempänä
seinällä riippuu suurikokoinen Kristus Pantokrator-ikoni, minkä aikoinaan hankin Kreetalta Khrysopigin luostarista. Sen vasemmalla puolen seinäviertä kiertävällä alttaripöydällä on tsasounan nimikkoikoni, minkä
aikoinaan valmisti nurmekselainen ikonimaalari Aino Meriläinen. Oikealla puolen
alttariseinällä on useita ikoneja, ensimmäisenä tietenkin pieni Kristus kaikkivaltias
-ikoni.
Juhlapäivään liittyy lähes aina, riippuen
säästä, huvilamme luona rannassa vedenpyhitys. Pitkospuita myöten sinne jonossa marssitaan ja lauletaan : ” Pelasta Herra sinun….”
”Hopeinen risti sukeltaa paimenemme
kädessä veteen. Hämärä maisema, metsä,
vesi valostuu, pyhittyy, alkaa hymytä. Kilpaa
kuoron kanssa lintuset virittävät voittoveisun.
Seurakunta rannalla vain mykistyneenä kiittää.” Katkelma Vedenpyhitys-runostani.
Veikko Huotarinen

SEURAKUNTALIITE
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Ulla Maija Saarelainen elementissään Pyötikön tsasounan ja vanhan kalmistoalueen juhlalounaan emäntänä.

Vuokon tiistaiseura
Juuan Pohjois-Vuokossa toimiva
tiistaiseura perustettiin v. 1950 kuten monet muutkin tiistaiseurat kokoamaan yhteen Karjalasta tulleet
ortodoksit ja tukemaan avun tarpeessa olevia. Seuraa ovat puheenjohtajina vetäneet Veera Rantala,
Sanni Hara, Kirsti Löllö yli kolmen
vuosikymmenen ajan, Kalevi Nekkonen ja vuodesta 2012 lähtien Ulla Maija Saarelainen. Pienen kylän
seurassa on yli kaksikymmentä jäsentä, joista tapaamisissa on kerta
toisensa jälkeen mukana toistakymmentä henkilöä.
Seura kokoontuu useimmiten jäsenten kodeissa kesäkautta lukuun
ottamatta suunnilleen kuukausittain
sen mukaan, millaisia aikatauluja
itse kullakin on. Ennalta sovittuja
aiheita on harvoin, pitkälti noudatetaan vakiintuneita käytäntöjä. Tapaamiset sujuvatkin isä Andrein tai
isä Sulon pitämän hartauden, kahvittelun, narunvedon ja tapahtumien suunnittelun ja tietysti jutustelun
merkeissä. Moni tiistaiseuralainen
on jo ikääntynyt ja moni asuu yksin.
Juttutuokiot ovat siis antoisia eikä
niistä aina ole tulla loppua, varsinkaan kun kieli vaihtuu karjalaksi.
Lopuksi Kalevi Nekkonen kaivaa takataskustaan jutun vanhoista ajoista
tai jonkin mielirunoistaan läsnäolijoitten iloksi.
Joka kevät ennen kesätaukoa siivotaan Pyötikön tsasouna ja sen piha-alue perusteellisesti. Puheenjohtajan suuren luontorakkauden
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innoittamana toiminta aloitetaan
syksyisin kokoontumalla luonnonhelmassa makkaraa paistellen ja
kuulumisia vaihtaen. Perinteeksi
on muodostunut kokoontua joulun
tienoilla Pohjois-Vuokon kylätalolle
Heinävaaraan laulamaan joululau-

luja ja yhteiselle puurolle Juuan tiistaiseuralaisten kanssa. Merkkipäivinä kaikki seuran jäsenet vähintään
kukitetaan ja poisnukkuneita muistetaan kukkatervehdyksin. Narunvetoarpajaisten ja seuran järjestämien varsin suosittujen tapahtumien

Pyötikön tsasounan siivoustalkoolaisia muutaman vuoden takaa.

tuoton ansiosta seuran talous on
hyvässä kunnossa, joten se pystyy
auttamaan omalla kylällä apua tarvitsevia sekä osallistumaan keräyksiin kotimaassa. Seura myös tekee
tervehdyskäyntejä lähiseudun hoitolaitoksiin.
Pyötikön tsasouna on lähellä tiistaiseuralaisten sydäntä eikä vaivannäköä säästellä, kun tsasounan hyväksi on jotain tehtävä. Tavallistakin
suurempaa panostusta seuran jäseniltä vaadittiin ennen vanhan kalmistoalueen 170-vuotis- ja tsasounan 40-vuotisjuhlaa. Tsasounan
sisätilat pestiin katosta lattiaan ja
valmistettiin juhla-ateria kylätalolla.
Erityisen merkittävän tilaisuudesta
teki se, että KP arkkipiispa Leo kunnioitti sitä läsnäolollaan.
Ulla Maija itse tuli mukaan tiistaiseuraan muutettuaan takaisin
Juukaan, kun hän 40 Kajaanissa
tehdyn työvuoden jälkeen jäi eläkkeelle. Puheenjohtajapesti hänelle lankesikin sitten melkein saman
tien. Hän kunnioittaa seuran perinteitä, mutta on myös tuonut omia
painotuksiaan toimintaan. Ulla Maija toteaa, että jokainen ryhmä on
paitsi jäsentensä myös vetäjänsä
näköinen. Tiistaiseuraa on entistä
enemmän pyritty pitämään esillä eri
foorumeilla, esim. taannoisessa kylätapahtumassa sitä esiteltiin. Ulla
Maija itse sanoo ”tällaisena räplättäjänä” puhuvansa seuran toiminnasta kaikissa mahdollisissa paikoissa. Avoimuus on kannattanut:
palaute on ollut hyvää.

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

Jumalanpalvelukset
VIINIJÄRVI

POLVIJÄRVI
OUTOKUMPU

JUMALANÄIDIN TIHVINÄLÄISEN
IKONIN KIRKKO

PYHÄN HENGEN KIRKKO

PYHÄN JOHANNES KASTAJAN
KIRKKO

Viinijärventie 8

Kirkkopolku 3

Haavikontie 31

La 20.1. klo 18 vigilia
Su 4.2. klo 10 liturgia, tuomiosunnuntai
Su 11.2. klo 18 ehtoopalvelus, sovintosunnuntai, anteeksi pyytäminen; SUURI PAASTO ALKAA
Ke 14.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Ke 21.2. klo 18 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Su 4.3. klo 10 liturgia, ristinkumartamisen sunnuntai
Pe 16.3. klo 18 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La 17.3. klo 18 vigilia, Maria Egyptiläisen sunnuntai
La 24.3. klo 18 vigilia, palmusunnuntai, virpovitsojen siunaaminen.
To 29.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia, ehtoollisen asettaminen,
suuri torstai
To 29.3. klo 18 kaksitoista kärsimysevankeliumia
Pe 30.3. klo 14 ehtoopalvelus, suuri perjantai
La 31.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto, aamupalvelus ja
liturgia. Kristuksen ylösnousemus,
PÄÄSIÄINEN

Su 21.1. klo 10 liturgia, kirkkokahvit, Ortodoksisuus tutuksi – sunnuntai.
La 10.2. klo 18 vigilia
To 15.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Su 18.2. klo 10 liturgia, ortodoksisuuden sunnuntai, kirkkokahvit ja
Ortodoksisuus tutuksi.
Ti 13.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
Pe 23.3. klo 18 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La 3.3. klo 9 liturgia, vainajien
muistelupäivä
Ke 7.3. klo 18 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La 24.3. klo 9 liturgia, Lasaruksen lauantai, virpovitsojen siunaaminen
Pe 30.3. klo 18 Kristuksen hautauspalvelus, suuri perjantai

Su 28.1. klo 10 liturgia
To 15.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Su 25.2. klo 10 liturgia, p. Gregorios Palamaksen sunnuntai
La 10.3. klo 9 liturgia, vainajien
muistelupäivä
Ke 14.3. klo 18 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Su 25.3. klo 10 liturgia, palmusunnuntai, Neitsyt Marian ilmestysjuhla
Ke 28.3. klo 18 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia, suuri keskiviikko
La 31.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia, suuri lauantai

Torstaisin klo 20 Jeesuksen rukous -palvelus 22.3. asti.

SOTKUMA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN
TSASOUNA

Malanintie 4
Pe 2.2. klo 9.15 liturgia, Herran
temppeliintuominen
Ti 13.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
La 24.2. klo 18 vigilia, p. Gregorios
Palamaksen sunnuntai

Ke 21.3. klo 18 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Ma 26.3. klo 18 suuren tiistain aamupalvelus
Pe 30.3. klo 10 kuninkaalliset hetket, suuri perjantai
Ma 2.4. klo 10 liturgia, ristisaatto.
Lasten pääsiäinen. Liturgian jälkeen keittolounas, kahvit ja ohjelmaa Sotkuman koululla.

LIPERI
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN
TSASOUNA

Tsasounakuja 1
Su 14.1. klo 10 liturgia
To 1.2. klo 18 vigilia, Herran temppeliintuominen
Su 11.2. klo 10 liturgia, sovintosunnuntai
Ma 12.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Ke 28.2. klo 18 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Su 11.3. klo 10 liturgia, p. Johannes Siinailaisen sunnuntai
Ti 20.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
Ke 27.3. klo 18 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia, suuri tiistai
Pe 30.3. klo 10 kuninkaalliset hetket, suuri perjantai

Muuta toimintaa

LASTEN PÄÄSIÄINEN
SOTKUMASSA
Nuorisotyötoimikunta järjestää toisena pääsiäispäivänä ma
2.4. perinteisen lasten pääsiäisjuhlan Sotkumassa. Liturgia Sotkuman tsasounassa klo
10, ristisaatto ja kirkonkellojen soittoa. Sotkuman koululla
ruoka ja lasten puuharata liikuntasalissa. Tervetuloa pääsiäisjuhlaan kaikki pienet, suuret
ja keskikokoiset!

SEURAKUNTA ETSII NUORIA KESÄTÖIHIN
Taipaleen seurakunta hakee seurakunnan nuoria kesätyöntekijöiksi seuraaviin tehtäviin:
Kirkonesittelijöitä Viinijärvelle,
Outokumpuun ja Polvijärvelle
ajalle 27.6. – 5.8. Työaika viikottain keskiviikosta sunnuntaihin
klo 12 – 16.
Leirinohjaajia, apukeittäjää ja
leirinjohtajaa kriparille 8.– 17.6.

Leirinohjaajia, apukeittäjää ja
leirinjohtajaa lastenleirille 1.-4.8.
Jos olet kiinnostunut em. tehtävistä, lähetä vapaamuotoinen
hakemuksesi ma 5.3. mennessä
osoitteella: Taipaleen ortodoksinen seurakunta Viinijärventie 7,
83400 Viinijärvi tai sähköpostitse:
taipale@ort.fi.
Hakemuksesta tulee ilmetä
henkilö- ja yhteystietojesi lisäk-

si tehtävä ja leiri, jolle haluaisit
kesätöihin. Kerro myös omin sanoin itsestäsi – miksi olisit tehtävään sopiva.
Tiedustelut: Paavo Ratilainen
050 566 1700, paavo.ratilainen@
ort.fi (kirkonesittelijät) tai Tuomas Kallonen 050 562 8444, tuomas.kallonen@ort.fi (leirityöntekijät).

SEURAKUNTALIITE
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Perheuutisia

TAIPALEEN SEURAKUNNAN KESÄN 2018 PYHIINVAELLUS

KASTETUT

Nousiainen Lauri Paavo
Juhani, Polvijärvi
Ratilainen Milja Maaria, Liperi
IANKAIKKINEN MUISTO

Ratilainen Pentti Viljami, Liperi
Lamminaho Sirkka Liisa, Liperi
Tuononen Lempi, Outokumpu
Koponen Julia, Liperi
Mutanen Taisto, Sotkuma
Parkkinen Irja, Liperi

Taipaleen seurakunta järjestää pyhiinvaelluksen Tveriin Venäjälle
4.-8. kesäkuuta.Tver on seutua,
jonne Taipaleenkin seurakunnan
alueelta on lähdetty 1600-luvulla
pakoon Ruotsin sortotoimia. Kun
on puhuttu Tverin alueen ihmisistä,
onkin puhuttu usein ”Tverin karjalaisista”. Seudulla elää vielä nykyäänkin, vuosisatoja myöhemmin,
karjalaa puhuvia ihmisiä ja siellä
on useita luostareita.

TOIMINTAPIIRIEN YHTEYSHENKILÖT
TIISTAISEURAT
Liperi, pj. Hannu Mutanen 050 540 7058
Outokumpu, pj. Tarja Lätti 050 595 7411
Polvijärvi, pj. Ritva Jyrkinen 050 5316350
Sotkuma, sihteeri Niina Laine 050-3406040
Ylämylly, pj. Heikki Tarma 0400 292937
OUTOKUMMUN KÄSITYÖPIIRI Aila Malmivuori 050 5912799
TULE PAGISEMAH! - KARJALAN KIELEN JA KULTTUURIN PIIRI
Marjatta Ruotsalainen 040 017 6985
Susanna Nikkanen 050 0573585
TAIPALEEN MIEHET letkeitä talkoita ja ryhdikästä virkistystä,
Tuomas Kallonen 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!

Tverin alueen luostareiden lisäksi matkalla tutustutaan mahdollisuuksien mukaan matkan varrella oleviin kirkkoihin ja käymme
Novgorodissa.
Matka tehdään linja-autolla. Perillä Tverissä ollaan kaksi yötä ja
sekä meno- että paluumatkalla
yövytään. Matkaohjelma tarkentuu kevään aikana ja matkan hintaluokka on 450-500 euroa sisältäen kyydit, majoitukset, aamupalan

ja ainakin yhden ruokailun/päivä.
Matkan hintaan ei sisälly viisumi.
Etusijalla matkalle ovat taipalelaiset puolisoineen mutta muitakin otetaan mukaan, jos paikkoja
riittää. Ilmoittautumiset ja lisätietoja Taipaleen seurakunnan kirkkoherranvirasto taipale@ort.fi , 013
641 161 tai isä Paavo 050 566 1700,
paavo.ratilainen@ort.fi.

ORTODOKSISUUS TUTUKSI –
SUNNUNTAIT
Su 21.1. isä Mikko Sidoroff: Teologian opiskelu yliopistossa ja
ortodoksisella seminaarilla
Su 18.2. isä Tuomas Kallonen: Serbian pyhillä paikoilla (pyhiinvaelluskertomus sanoin ja kuvin)
Su 18.3. Pyhiinvaellus Valamon luostariin seurakunnan papiston johdolla. Lähtö kimppakyydeillä jokaiselta pyhäköltä. Perillä mahdollisuus osallistua katumuksen sakramenttiin ennen
liturgiaa. Liturgian jälkeen ruokailu ja mahdollisuus tutustua
luostarin näyttelyihin. Tarkemmat tiedot retkestä lähempänä
paikallislehdissä ja netissä.
Tilaisuudet (poikkeuksena 18.3.) järjestetään Outokummun kirkon alakerrassa liturgian ja kirkkokahvien jälkeen, ja ovat kaikille avoimia. Tervetuloa!

SYVENNY EVANKELIUMIEN
MAAILMAAN KINKEREILLÄ!
Yhtenä iltana tietsikat, telkkarit ja muut kiireet sivuun ja
kinkereille!

TAIPALEEN KINKERIT
2018 (16.1.-)
SOTKUMA/SOLA/KUOREVAARA

Ti 16.1. klo 18 Pellillä, Sarvivaarantie 7 a, Kuorevaara
KINAHMO

To 18.1.klo 18 Veera Martikaisella, Martikkalantie 9

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 ortodoksiakursseja tai
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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

POLVIJÄRVI

Ti 23.1. klo 12 ”Lounastuvalla”, Kallioniementie 16 a
HARMAASALO

To 25.1. klo 18 Tarkiaisella,
Salkoniementie 13
YLÄMYLLY

Su 4.2. klo 15 Honkalammen
Monitoimitalolla, Viljatie 1

TAIPALE

LASKETTELU- JA PERHERETKI
VUOKATTIIN 3.-4.2.

NUORISOTOIMELLA OMA FACEBOOK-SIVU
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
jja muista tapahtumista!
www.facebook.com/nuorisotoimitaipale

Vielä ehdit ilmoittautua Taipaleen ja
Joensuun ortodoksisten seurakuntien
yhteiselle Vuokatin retkelle.
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.
Matkan kokonaishinta (sisältäen kyydin, majoituksen, ruuan
sekä uimahallikäynnin sunnuntaina): yli12 v. 65€; 6-11 v. 50€ ja
2-5 v. 35€.
Ilmoittautuminen viimeistään pe 26.1. Muista myös ilmoittaa
mahdollisesta erityisruokavaliosta.
Taipalelaiset (ja mahdolliset muut kuin Joensuun ortodoksit)
ilmoittautuvat 013 641161 taipale@ort.fi tai 050 5661700 isä Paavo. Joensuulaiset ilmoittautuvat nuoriso-ohjaaja Pasi Onatsulle
050 558 2528 tai pasi.onatsu@ort.fi ja maksavat samalle tilille ja
samoin ohjein kuin muutkin.
Katso lisätietoja netistä: www.ort.fi/tapahtumat

EKUMEENISEN VIIKON
TAPAHTUMIA TAIPALEELLA
OUTOKUMMUSSA
21.1. klo 13-15 "Kristityt samassa liemessä” uimahallitapahtuma ja
klo 17 alkaen ekumeeninen ristisaatto kirkolta kirkolle, alkaen helluntaikirkolta.

LIPERISSÄ
Viinijärvi 24.1. klo 18 ristisaatto evl. kirkosta ortodoksiselle kirkolle. Molemmissa kirkoissa rukoukset ja lopuksi iltateet Vanhassa
pappilassa.
Liperin evl. kirkossa ekumeeninen kirkkokonsertti 28.1. klo 18 alkaen. Mukana Taipaleen kirkkokuoro.
Polvijärvellä 28.1. klo 13-15 vapaa-aikatalolla ekumeeninen tapahtuma ”vauvasta vaariin”. Rukousaloitus ja lapsille temppurata, paperilennokkikilpailu ja vanhoille tuolijumppaa, kahvittelua ym. ohjelmaa.

Kiitos Taipaleen seurakunnalle ja teille kaikille minua muistaneille 20-vuotisen Taipaleen taipaleen johdosta. Tästä on hyvä (ja lämmin)
jatkaa. Terveisin, isä Paavo.

ISÄ PAAVON JUHLA
Isä Paavon 20-vuotista palvelua Taipaleen kirkkoherrana juhlittiin karjalanvalistajien juhlan yhteydessä 4.11.2017. Isä Paavoa muistaneiden
joukossa olivat mm. kaikki seurakunnan alueen tiistaiseurat, jotka olivat
neuloneet Suomi100-teemalla sinivalkoisen villavarustuksen alkavan talven varalle. Villasukat sai Eija-ruustinnakin. Kirkkokerholaiset muistivat
isä Paavoa kortilla, jonka sivuille oli piirretty ja satuiltu kokonainen kertomus: siinä seikkaili luostarinperustaja Paavo hopeisena nuolena kiitävällä Audilla päätyen välillä kummitustaloonkin! Monia armorikkaita palvelusvuosia isä Paavolle!

SEURAKUNTALIITE
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Tuula Paunaharju kertoo omia kerhomuistoja vuosikymmenten takaa

Maittavat karjalanpiirakat valmistuvat yhdessä Paginapiirin kanssa

LASTEN PUUHAKERHON PIENET JA ISOT

Kerholaisilta syntyy
hienoja lasituikkuja
Polinan ohjauksella

Outokummun Puuhakerho pelittää ja rulettaa 6-0!
Outokummun Pyhän Hengen kirkon alakerrassa käy tiistai-iltaisin melkoinen vipinä, kun
liki 20 innokasta 4-11-vuotiasta puuhakerholaista kokoontuu kahdeksi tunniksi yhteisen
tekemisen ääreen. Eikä puheen pulputus ja
äänten iloinen sorina ole lainkaan yksikielistä vaan noin puolet kerholaisista puhuu venäjää äidinkielenään. Pari kerholaisista on
luterilaisia. Yksimielisiä ollaan ja hienosti toimeen tullaan – ja toinen toisiltamme opitaan
monikulttuurisuutta.

Innokkaat ja innostavat kerho-ohjaajat
Puuhakerho on startannut aktiivisesti käyntiin vuoden 2017 alusta lähtien. Ohjaajina toimivat outokumpulaiset Polina Buynova ja Susanna Nikkanen. Polina Buynova on seurakuntamme 17-vuotias aktiivinuori, joka opiskelee lukiossa sekä ammattiopiston kondiittorilinjalla. Hän on ollut monessa mukana:
ohjaajana kripareilla, lastenleirillä sekä kirkkokerhoissa. Hän on ahkera ja osaava nuori,
joka levittää ympärilleen iloa, valoa ja positiivista energiaa!
Susanna Nikkanen toimii puuhakerhon
tutorina ja vanhempana ohjaajana. Hän on
ollut seurakunnassa työkokeilussa viime
syksyn sekä luotsannut lastenleirejä. Vanhemman ohjaajan turvin nuoren on turvallista
harjoitella kerhonohjaamista isolle lapsiryhmälle. Kerhon vetäjien yhteistyö toimii erinomaisesti ja molemmilla on innokas tekemisen meininki.
Kerhossa vierailee apuohjaajana myös
outokumpulainen 18-vuotias kokki-linjalla
opiskeleva Mikael Nikkanen, joka muuntau-
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tuu välillä keittiöhommiin ja kerhoesitysten
sekä leffailtojen tekniikkamieheksi. Hän on
ollut viime kesän kriparilla ja lasten leirillä
apukokin tehtävissä.

Oma kirkko tulee tutuksi
Kerhotuokiot noudattavat rakenteeltaan ONL:n
kerhorunkoa ja kirkkovuoden kulkua. Suuret
juhlat ja paastoajat tulevat huomioiduksi. Toiminnan tuoksinnassa tulee oma kirkko kodikkaaksi ja ortodoksiset tavat sekä perinteet
tutuiksi.
Kerhon ohjelma suunnitellaan yhdessä
molempien ohjaajien ideoiden pohjalta.
Kerhotuokiot sisältävät monipuolista tekemistä: askartelua, laulamista, leivontaa, pelejä, leikkejä, ulkoilua ja pieniä retkiä. Ja tietenkin maittavan välipalahetken! Isommat
kerholaiset saavat olla apuohjaajina ja keittiöapulaisina kerhotuokioissa ja auttaa
pienempiä mm. askartelussa.

Yhteistyön rikkautta
Puuhakerho toimii uuden seurakuntastrategian mukaisessa hengessä. Kerhossa vierailee
seurakunnan työntekijöitä, toimintapiirejä ja
vapaaehtoisia, ja yhdessä touhutaan sovitun
teeman ympärillä. Yhteistyötä tehdään mm.
kirkkokuoron, tiistaiseuran, paginapiirin ja
miesten piirin kanssa. Näin toimintapiirien
rajat väljentyvät ja eri ikäpolvet voivat kohdata yhteisen tekemisen äärellä. Seurakunnan vapaaehtoisten tietoa ja osaamista voidaan hyödyntää yhteiseksi hyväksi. Arvokasta jaettavaa löytyy puolin ja toisin.

Lastenkerhotoiminta ensiarvoisen
tärkeää
Seurakunnan lastenkerhotoiminta luo hyvän,
pitkäaikaisen yhteyden sekä kerholapsiin että heidän vanhempiinsa. Lapsiperheiden on
näin mahdollista olla luontevalla tavalla mukana oman kirkon toiminnassa ja oppia yhdessä ortodoksia tapoja ja perinteitä. Lastenkerho voi toimia jatkumona esim. äiti-lapsi
-kerhon jälkeen siihen asti kunnes lapsi tulee
kripari-ikään, jolloin madaltuu kynnys osallistua kristinoppileirille, nuorten piiriin, nuorten tapahtumiin sekä leirin ja kerhon ohjaukseen tulevat mahdollisiksi.
Taipaleen seurakunnassa järjestetään
lasten puuhakerhon lisäksi ohjattua kirkkokerhoa lapsille liturgian aikana vuorotellen
eri pyhäköissä. Tällöin lapsiperheiden on
helpompi lähteä pienempien lasten kanssa
kirkkoon ja vanhemmilla on mahdollisuus
osallistua rauhassa jumalanpalvelukseen.
Ohjaajat tuovat lapset ehtoolliselle liturgian
loppupuolella.

Kiitokset
Sydämelliset kiitokset kaikille ihanille puuhakerholaisille, heidän perheilleen sekä kerho-ohjaajille sekä kerhossa vierailleille! Siunattua uutta vuotta 2018! Kerhossa nähdään!
"Nouse, nuori ortodoksi, uskossasi elämään. Liity, kasva kallioksi, kulmakiveen väkevään!”
Susanna Nikkanen

