KARJALAN HIIPPAKUNTA
itäiset seurakunnat
19.3.- 4.6.2018
Ilomantsi ✣ Joensuu ✣ Nurmes ✣ Taipale
ILOMANTSI
Seurakuntakeskus, Kirkkotie 17, 82900 Ilomantsi
Kanslia avoinna ma, ke ja pe klo 9 -12
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 torstain Pogostan Sanomissa

ILOMANTSI
PYHÄN ELIAN KIRKKO

Kirkkotie 15
Lauantaisin klo 17 suuri ehtoopalvelus, sunnuntaisin klo 9 aamupalvelus, klo 10 liturgia.
6. paastoviikko
Ke 21.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La 24.3. klo 17 ehtoopalvelus, virpomavitsojen siunaus, palveluksen jälkeen yhteinen teehetki
Su 25.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia (palmusunnuntai, Neitsyt
Marian ilmestysjuhla)
Suuri viikko
Ti 27.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Ke 28.3. klo 8.30 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia vanhusten rivitalojen kerhohuoneella
Ke 28.3. klo 17 yleinen sairaanvoitelu
To 29.3. klo 17 ehtoopalvelus ja
liturgia, pyhän ehtoollisen asettaminen
Pe 30.3. klo 9 aamupalvelus 12
evankeliumia
klo 15.30 ehtoopalvelus, Kristuksen ristiltä ottaminen, hautakuvan
esiintuominen
La 31.3. klo 9 aamupalvelus, Kristuksen hautauspalvelus
klo 14.30 kirkon esittely ja orto-

doksinen musiikkituokio
klo 15.30 ehtoopalvelus ja liturgia
Herran Pääsiäinen, Kristuksen
ylösnousemus
La 31.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus
Su 1.4. klo 24 ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia, liturgian jälkeen yhteinen pääsiäisateria pappilassa
klo 15 pääsiäisen ehtoopalvelus
ja ekumeeninen ristisaatto evl.
kirkkoon
Ma 2.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, ristisaatto, kirkkokahvit
Seurakuntakeskus Eliassa (Lasten
pääsiäinen)
Ti 3.4. klo 9 koululaisliturgia
La 5.5. ja 12.5. ja 19.5. ei ehtoopalvelusta

SONKAJAN TSASOUNA

Issakantie 113b
Ti 3.4. klo 18 ekumeeninen pääsiäishartaus (Kirkas tiistai)
Su 20.5. klo 15 helluntain ehtoopalvelus

MUTALAHDEN TSASOUNA

Mutalahdentie 23
La 24.3. klo 9 liturgia (Lasaruksen
lauantai)
Virpomavitsojen teko (kylätalolla)

HATTUVAARAN TSASOUNA

Hattujärventie 1
Ma 26.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia

gia, litania tsasounan rakentajien
puolesta ja kirkkokahvit

PARPPEINVAARAN TSASOUNA

Parppeintie 4
HUHUKSEN TSASOUNA

Praasniekka (Herran taivaaseenastumisen juhla)
Ke 9.5. klo 17 vigilia
To 10.5. klo 9 vedenpyhitys, litur-

Parpeinvaaran praasniekka
La 26.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 27.5. klo 9 liturgia ja kirkkokahvit

Muuta toimintaa
VIRPOMAVITSOJEN TEKOA
KESKIVIIKKONA 21.3.
Ehtoopalvelus kirkossa klo 17. Sen
jälkeen kahvit seurakuntakeskuksessa ja klo 18 alkaa virpomavitsojen teko itselle sekä palmusunnuntaina kirkossa jaettavaksi.
Materiaalimaksu itselle tehdessä
2€. Tule mukaan talkoisiin!
VIRPOMAVITSOJEN TEKOA
MUTALAHDESSA LASARUKSEN
LAUANTAINA 24.3.
Klo 9 kirkossa liturgia, jonka jälkeen
kylätalolla ruoka ja virpomavitsojentekotalkoot.
LASTEN PÄÄSIÄINEN
PÄÄSIÄISMAANANTAINA 2.4.
Kirkossa alkaa klo 9 aamupalvelus,

liturgia ja ristisaatto – ota oma ikoni
mukaan ristisaattoon!
Kirkon jälkeen lapsille seurakuntasalilla pashaa ja kulitsaa, pientä
ohjelmaa sekä yllätys. Kaikki tervetuloa! Järj. Nuotta
LINJA-AUTOMATKA VALAMOON
LA 21.4.
Lähtö klo 8 Elian kirkon parkkipaikalta. Hinta 45€ aikuinen, 10€ lapsi,
sisältää matkan, luostarin esittelykierroksen, ruokailun ja näyttelyn
Käspaikat ja metalli-ikonit Valamossa. Matka toteutuu jos lähtijöiden
määrä on 30. Ilmoittautumiset ma
26.3. mennessä, p.013 881 084
tai ilomantsi@ort.fi

SEURAKUNTALIITE
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ILOMANTSI

RIIKK A PATRIK AINEN

Kysyjälle ovi aukeaa
Sonkajan ja
Huhuksen tsasounat
ovat kyliensä
tärkeitä keskuksia,
joita esitellään
mielellään myös
vierailijoille.

K

un aikansa ajelee mutkaista hiekkatietä Ilomantsista päin kohti Huhusta, jää ennen
kylän keskustaa oikealle Kristuksen taivaaseen astumisen
tsasouna. Näköalat tsasounalta
yli erämaan ovat henkeäsalpaavan kauniit. Niitä on hyödynnetty
myös muutamia vuosia sitten Ilomantsissa kuvatussa saksalaiseen
Tatort-poliisisarjaan kuuluvassa Borowskin tango -elokuvassa.
Koitereen rannalla sijaitseva
Huhuksen kylä täyttyi toisen
maailmansodan jälkeen liusvaaralaisista ja kuolismaalaisista
ortododoksiperheistä, ja tsasouna rakennettiin kylälle heidän
toivomuksestaan. Rakentaminen
alkoi Kirkkojen Maailmanneuvoston ja Ortodoksisten Nuorten
Liiton (ONL) järjestämällä
kansainvälisellä työleirillä vuonna 1954, ja valmistui monien
vaiheiden kautta vuonna 1964.
Pekka Martiskainen on toiminut Huhuksen isännöitsijänä
kohta 22 vuotta. Aluksi hän auttoi
isännöinnissä Sanni Kettusta, ja
isä Rauno Pietarisen pyynnöstä
vastuu siirtyi myöhem min
kokonaan hänelle. Tsasounan
praasniekka helatorstaina kerää
yhteen paljon ihmisiä, samoin
ehtoopalvelus joulun alla. Tsasounassa käyvät ortodoksit ja luterilaiset samalla tavalla. Tsasounalla
on toimitettu kesäisin myös
vapaaehtoisvoimin hetkipalveluksia. Tsasouna on kerännyt kyläläisiä yhteen myös erilaisten talkoitten merkeissä.
Pekan mukaan isännöitsiyys
antaa itselle paljon, ”saa olla
yläpuolen lähellä” työtä tehdessään. Huhuksessa ei ole sähköjä,
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Pekka Martiskainen toimii isännöitsijänä Huhuksessa, ja Kirsti MustonenSonkajassa.

ja talvella tsasounaa saa lämmittää kotvasen kaminalla, ennen
kuin sisällä on mukavan lämmintä. Tsasounan ovi aukeaa myös
muina aikoina kysyjälle, joita
erityisesti kesällä Huhuksessa
riittää.
Myös Sonkajan Pyhän Ristin
tsasounasta avautuvat näköalat
yli Sonkajanjärven ja vaaramaiseman ovat vertaansa vailla.
Tsasouna valmistui 20 vuotta
sitten ekumeenisen yhteistyön
tuloksena, ja tsasounalla on
nykyisinkin paljon ekumeenista
toimintaa, kuten tsasounalta
alkava hiihtoristisaatto, ekumeeniset joulu- ja pääsiäishartaudet,
sekä liturgialla alkava kyläyhdistyksen ja MML:n yhteistyössä
järjestämä Sonkajan perhepäivä
(tänä vuonna 30.6.). Tämän lisäk-

si tsasounaa käyttävät ortodoksinen ja luterilainen seurakunta
omiin tapahtumiinsa.
Tsasounaa isännöitsijänä toimi
pitkään Irene Tuominen, mutta
nyt uutena isännöitsijänä toimii
Ilomantsiin paluumuuttajana
tullut Kirsti Mustonen. Kirstin
mukaan isännöitsijänä toimimisessa erityisen hienoa on se
tunnelma, minkä tsasounassa
touhutessaan kokee. Saman
tunnelman hän on kokenut myös
Pyhän Elian kirkossa talkooapuna siivotessaan.
Kirstin mukaan asiat tsasounalla hoidetaan yhteistyössä
muitten kyläläisten kanssa, kuten
esimerkiksi tsasounan pihan
auraus talvella. Tsasounan katto
pitää remontoida, ja remonttia
varten on yhdessä kerätty rahaa

mm. myyjäisillä. Kyläläiset ovat
Kirstille sanoneet, että tsasouna
on heille ”tosi arvokas ja tärkeä”.
Siitä huolen pitäminen saakin
liikkeelle koko kylän, tulevaan
remonttiinkin on luvattu tulla
avuksi jo nyt.
Tsasouna on auki kiinnostuneille kesällä vapaaehtoisten
lukemien hetkipalvelusten
aikaan, sekä silloin, kun siellä on
muuta toimintaa. Myös Sonkajan
tsasounaan on mahdollista tutustua virallisten toiminta-aikojen
ulkopuolella. Kirsti lupaa, että
tsasounaa esitellään mielellään
siitä kiinnostuneille vierailijoille.
Kanttori Riikka Patrikainen

ILOMANTSI
TEUV O MAR TISK AINE N
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Hiihtoristisaaton aloittava rukouspalvelus
on kuulunut viimeisen
kymmenen vuoden ajan
Sonkajan tsasounan
vuosittaisiin tapahtumiin.
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Perheuutisia
KASTETUT
Tomi Kasper Hirvonen
KUOLLEET
Eeva Sisko Härkönen
Kerttu Haaranen
Impi Puruskainen
Kauko Tiittanen
Keijo Sakari Volotinen

ILOMANTSIN
PRAASNIEKKA-KAUSI
ALKAA HUHUKSESTA
(9.-10.5.). TERVETULOA MUKAAN
KAIKKIIN SEURAKUNTAMME PRAASNIEKKOIHIN!

PYHÄN ELIAN KIRKKOKUORON
SÄVELHARTAUS MATKA
PÄÄSIÄISEEN
Ke 25.4. klo 18 Ilomantsin Pyhän Elian kirkossa
Su 29.4. klo 16 Hoilolan Pyhän Nikolaoksen kirkossa
Pääsiäisen tapahtumat kuvin, sanoin ja veisuin.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5€ (tulot diakoniaan sekä
kuoron Miiksen praasniekkamatkan hyväksi)
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YhteistyössäIlomant
sin kansalaisopiston
ja luterilaisen
seurakunnan kanssa
järjestetty “Minä
kuolevainen” -seminaari keräsi 133
osallistujaa 27.1.
Kino Mantsissa.

Opetusliturgiassa Pyhän Elian
kirkossa isä Ioannis opetti seurDkuntalaisia proskomidin ja
liturgian toimittamisen yhteydessä sunnuntaina 28.1.

Piispa Arseni keskusteli vierailunsa
yhteydessä 1.-2.2. seurakuntalaisten
kanssa kirkkokahvien merkeissä.

IOANNIS LAMPROPOULOS

lomantsin ja Taipaleen kirkkokuorot järjestivät yhteiset hyväntekeväisyysjoulukonsertit Ilomantsissa ja Viinijärvellä.
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ILOMANTSI / 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

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
Pe 16.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La 17.3. klo 9 opetusliturgia
Ti 20.3. klo sairaanvoitelu (yleinen)
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; klo17
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 kaksitoista kärsimysevankeliumia; klo 14 suuren
perjantain ehtoopalvelus (mieskuoro laulaa); klo 18 suuren lauantain aamupalvelus
La 31.3. klo 9 suuren lauantain

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

liturgia; klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Su 1.4. klo 17 pääsiäisen ehtoopalvelus
Ma 2.4. klo 10 liturgia (lasten pääsiäinen)
Ti 3.4. klo 10 liturgia (koululaiset)
Ke 4.4. klo 10 liturgia (koululaiset)
To 5.4. klo 10 liturgia (koululaiset)
Pe 6.4. klo 10 liturgia (koululaiset)
Ke 11.4. klo 17 panihida
Ke 18.4. klo 17 akatistos
La 21.4. klo 9 slaavinkielinen liturgia; klo 17 ehtoopalvelus
Ke 25.4. klo 9 liturgia (pääsiäisajan keskijuhla); klo 17 ehtoopalvelus
La 28.4. klo 17 monikielinen vigilia
Ke 2.5. klo 17 rukouspalvelus
Ke 9.5. klo 17 vigilia
To 10.5. klo 10 liturgia, Herran taivaaseenastuminen
La 12.5. klo 9 slaavinkielinen liturgia
Ke 16.5. klo 17 panihida
Su 20.5. klo 10 liturgia ja helluntain ehtoopalvelus (polvirukoukset)
Ma 21.5. klo 9 liturgia (Pyhän Hengen Päivä)
Ke 23.5. klo 17 akatistos
Su 27.5. klo 10 monikielinen liturgia
Ke 30.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 9.6. klo 10 slaavinkielinen liturgia

PYHÄN RISTIN TSASOUNA
JOENSUUN ORTODOKSINEN
HAUTAUSMAA

Lokinkuja 4
Ma 9.4. klo 17 ehtoopalvelus ja litania
Ti 10.4. klo 9 liturgia ja litania
(Tuomaan tiistai)
Pe 18.5. klo 17 ehtoopalvelus ja
litania

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

Virkatodistukset tilataan
keskusrekisteristä p. 0206 100 203

La 19.5. klo 9 liturgia ja litania
Ke 6.6. klo 17 ehtoopalvelus

PYHÄN JOHANNES TEOLOGIN JA KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO
ORTODOKSINEN SEMINAARI

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

(Tuomaan tiistai)
Ke 11.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 18.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 25.4. klo 17 ehtoopalvelus
La 28.4. klo 17 vigilia
Su 29.4. klo 10 liturgia
Ke 2.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 13.5. klo 10 liturgia (äitienpäivä)
Ke 16.5. klo 17 ehtoopalvelus
La 19.5. klo 17 vigilia
Su 20.5. klo 10 liturgia ja helluntain ehtoopalvelus (polvirukoukset)
Ke 23.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 30.5. klo 17 ehtoopalvelus
La 2.6. klo 17 vigilia
Su 3.6. klo 10 liturgia

KUHASALON KALMISTON
IKONIKATOS

Luostarintie

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
TSASOUNA

Ei palveluksia tällä aikavälillä

Kirkkopuisto, Braheantie

Ei palveluksia tällä aikavälillä

POHJOINEN ALUE
PIELISEN-KARJALAN SUUNTA

VIEKIJÄRVI

LIEKSA

PYHÄN NIKOLAOKSEN TSASOUNA

PROFEETTA ELIAN KIRKKO

Iljankatu 14
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 9 suuren lauantain
liturgia; klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Ke 4.4. klo 9 liturgia (koululaisia);
klo 17 ehtoopalvelus
Ti 10.4. klo 9 liturgia ja litania

Kannelkoskentie 3
La 24.3. klo 9 liturgia (Lasaruksen
lauantai)
Ti 8.5. klo 17 vigilia
Ke 9.5. klo 9 liturgia (kevätmiikkula)

VUONISJÄRVI
JUMALANSYNNYTTÄJÄN
KUOLONUNEEN NUKKUMISEN
TSASOUNA

Kylätie 5

Ei palveluksia tällä aikavälillä

SEURAKUNTALIITE
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JOENSUU

VIENSUU
KONEVITSAN JUMALANÄIDIN IKONIN
TSASOUNA

Lontsinniemi, Viensuuntie

Ei palveluksia tällä aikavälillä

ENO
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
TSASOUNA

Tornitie 8

turgia (palmusunnuntai ja Neitseen Marian ilmestys)
La 31.3. klo 9 suuren lauantain liturgia
To 10.5. klo 10 liturgia, Herran taivaaseenastuminen
La 2.6. klo 9 liturgia

TUUPOVAARA
KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN
IKONIN KAPPELI

Koulutie 4
Pe 16.3. klo 18 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Su 8.4. klo 10 liturgia
Su 6.5. klo 10 liturgia
Su 27.5. klo 10 liturgia

KONTIOLAHTI
KRISTUKSEN
TAIVAASEENASTUMISEN KIRKKO

Keskuskatu 53
Su 18.3. klo 10 liturgia
Pe 30.3. klo 14 suuren perjantain
ehtoopalvelus
La 31.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Su 15.4. klo 10 liturgia
Ke 9.5. klo 18 vigilia
To 10.5. klo 9 pieni vedenpyhitys ja
liturgia, Herran taivaaseenastuminen, temppelijuhla
Su 17.6. klo 10 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
Su 15.4. klo 10 liturgia
Su 20.5. klo 10 liturgia ja helluntain ehtoopalvelus (polvirukoukset)
Su 17.6. klo 10 liturgia

SAARIVAARA

SIKRENVAARA

turgia (ehtoollisen asettamisen)
Su 22.4. klo 10 liturgia
Su 27.5. klo 10 liturgia
La 23.6. klo 18 vigilia
Su 24.6. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia, Johannes Kastajan
päivä, temppelijuhla

VALKEAVAARA
PYHÄN GEORGIOS VOITTAJAN
TSASOUNA

Vatalantie

Ei palveluksia tällä aikavälillä

PETRAVAARA
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN
TSASOUNA

HONKAVAARA
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN
TSASOUNA

Petravaarantie 480

Ei palveluksia tällä aikavälillä

Rekivaarantie 24
To 29.3. klo 17 suuren torstain li-

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN
TSASOUNA

Hoilolantie 42
Su 22.4. klo 10 liturgia
To 28.6. klo 9 liturgia, pyhittäjät
Sergei ja Herman Valamolaiset

KOVERO
PYHIEN KARJALAN VALISTAJIEN
KAPPELI (LEIRIKESKUS)

mestys)
Pe 30.3. klo 14 suuren perjantain
ehtoopalvelus
La 31.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Pe 6.4. klo 9 liturgia (koululaisia)
Su 8.4. klo 10 liturgia
To 19.4. klo 17 ehtoopalvelus
Su 13.5. klo 10 liturgia (äitienpäivä)
To 17.5. klo 17 ehtoopalvelus
La 19.5. klo 18 vigilia
Su 20.5. klo 10 liturgia ja helluntain ehtoopalvelus (polvirukoukset)
Su 10.6. klo 10 liturgia
Ti 12.6. klo 9 liturgia

HERMAN ALASKALAISEN TSASOUNA

Töriseväntie 1

YLIOPPILAAT HUOMIO!
Seurakunta tarjoaa lakit ylioppilaaksi valmistuville jäsenilleen.
Mikäli kuulut kohderyhmään, ota heti yhteyttä Pasiin nuorisotoimistoon, ja ilmoita seuraavat tiedot: nimesi ja osoitteesi, lakin
koko (cm) sekä haluamasi lakin sisävuoren väri (sini-valkoinen
tai puna-musta). Muista toimia ajoissa, sillä lakkien tilaaminen
vie oman aikansa. Lakit luovutetaan juhlavin menoin noin viikkoa ennen lakkiaisia, ja ilmoittautuneet saavat sitten aikanaan
tarkempia lisätietoja kirjeitse.

Ei palveluksia tällä aikavälillä

Koveronvaarantie 2
Jumalanpalvelukset tapahtumien
ohjelman mukaisesti

HEINÄVAARA
KRISTUKSEN KÄSITTÄTEHDYN
IKONIN TSASOUNA

Heinävaarantie 140

ITÄINEN ALUE

Ei palveluksia tällä aikavälillä

VAARA-KARJALAN SUUNTA

HOILOLA
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

Tsiikontie 6a

KIIHTELYSVAARA
EVANKELISLUTERILAINEN
SEURAKUNTASALI (LAINATILA)

Tohmajärventie 38
Pe 30.3. klo 10 kaksitoista kärsimysevankeliumia
La 31.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Ti 8.5. klo 18 vigilia
Ke 9.5. klo 9 pieni vedenpyhitys ja
liturgia, kevätmiikkula, temppelijuhla
Su 3.6. klo 10 liturgia

SONKAJANRANTA
Kirkkotuvantie 3
Su 25.3. klo 9 aamupalvelus ja li-
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Joensuun ortodoksinen seurakunta järjestää perheleirin Sikrenvaarassa 13.–15.4.Tarjolla on eri-ikäisille soveltuvaa ohjattua ohjelmaa ja toimintaa, ruokailut, majoitus sekä jumalanpalveluksia.
Kyydit jokainen huolehtii itse. Majoittuminen tapahtuu leirikeskuksen isoissa majoitushuoneissa.
Hinta pe–su on 40 € perheeltä. Voitte myös olla mukana pelkän
lauantaipäivän, jolloin hinta on 20 €/perhe. Ilmoittautumiset Pasille nuorisotoimistoon viimeistään 29.3. Ilmoita osallistujien nimet ja osoitteet sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Su 22.4. klo 9 liturgia

ETELÄINEN ALUE
KESKI-KARJALAN SUUNTA

KITEE
PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN
NEKTARIOS EGINALAISEN KIRKKO

PROFEETTA HANNAN KIRKKO

PERHELEIRILLE!

Valamontie 4
La 24.3. klo 17 vigilia (virpovitsojen siunaus)
Su 25.3. klo 10 liturgia (palmusunnuntai ja Neitseen Marian il-

INFOTILAISUUS
KRISTINOPPILEIRILÄISILLE JA
HEIDÄN VANHEMMILLEEN
Kristinoppileirin kutsukirjeessäkin mainittu infotilaisuus järjestetään Joensuussa tiistaina 8.5. klo 17.30 alkaen Pyhän Nikolaoksen kirkossa ja sen jälkeen seurakuntasalissa. Tule kuulemaan perustietoja leireistä ja kysymään mikäli jokin on jäänyt
askarruttamaan.

JOENSUU

Muuta toimintaa

KESÄTÖITÄ
SEURAKUNNASSA
2018

KITEELLÄ VIETETTIIN
PUUROJUHLAA

Joensuun ortodoksinen
seurakunta hakee Joensuun, Honkavaaran, Kontiolahden, Kiteen ja Lieksan kirkkoihin oppaita sekä
16 vuotta täyttäneitä koululaisia kesätöihin Joensuun
hautausmaalle. Tiedusteluihin vastaa Sirpa Timonen p. 050 4115990 tai seurakunnan virasto p, 0400
397900. Vapaamuotoiset
hakemukset tulee toimittaa seurakuntaan 29.3.2018
mennessä osoitteeseen
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu tai sirpa.timonen@
ort.fi.
Varjoteatterin hämärässä tarinankertojana toiminut Johanna Lehmus saattelee katsojat kristinuskon alkutaipaleille.

Kiteen ortodoksisessa kirkossa vietettiin lauantaina 16.12. diakoniatyön järjestämää lapsiperheiden
puurojuhlaa. Juhla alkoi jouluhartaudella, jonka toimittivat isä Marko
Mäkinen ja kanttori Aleksi Suikkanen. Hartauden jälkeen kirkkoväki
kokoontui seurakuntasaliin askartelemaan kauniita joulukortteja Anneli Savolaisen johdolla.
Maittavan joulupuuron lisäksi
yhtenä juhlaillan kohokohtana oli
upea ja mieleenpainuva varjoteatteriesitys ”Kolme puuta”, jonka tarina nivoutuu vahvasti Kristuksen
elämään. Varjoteatteri oli toteutettu taidokkaasti: Suuri sermirakennelma oli pystytetty hämärrettyyn
seurakuntasaliin ja kertojaääni kuljetti tarinaa mukaansatempaavasti eteenpäin. Valon ja varjon leikillä toteutettu esitys sai lisäpontta
todentuntuisista ääniefekteistä ja
kauniista tunnelmaa luovasta musiikista. Esityksen toteuttajina olivat
Jaana Palve-Karppanen, Johanna
Lehmus, Evgenia Glantzis ja Andrea
Dinh. Seurakunta haluaa lämpimästi kiittää kaikkia osallistujia ja järjestäjiä mukavasta puurojuhlasta.

RAKENNEMUUTOS HALTUUN – SEURAKUNTAMME
TULEVAISUUS JÄSENTILASTOJEN VALOSSA
Seurakuntamme on pitkän aikaa tunnettu jäsenmäärältään vakiintuneena ja jopa hiljakseen kasvavana seurakuntana. Jäsentilastot kertovat kuitenkin, että yhteiskunnassa vallitseva rakennemuutos on alkanut
vaikuttaa myös omaan seurakuntaamme.
Jäsenmäärän muutoksia voi tarkastella kolmen viimeisen vuoden ajalta,
koska Lieksan liitosta edeltävältä ajalta luvut eivät ole vertailukelpoisia.
31.12.2015 jäseniä oli 6291
31.12.2016 jäseniä oli 6216
31.12.2017 jäseniä oli 6139

Tilastojen valossa on selvää, että voimme vaikuttaa positiivisesti jäsenmäärään vain lisäämällä liittyjiä ja vähentämällä uskosta luopumisia. Tämä edellyttää lähetystyön huomioimista seurakunnan arjessa.

Tilasto kertoo, että seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisen
vuoden aikana 77 hengellä, mikä tarkoittaa yli prosenttia (-1,2 %). Kahdessa vuodessa väestötappio on ollut yli kaksi prosenttia (-2,4 %). Jos
väestötappio jatkuu samanlaisena se tarkoittaa kahdentoista prosentin
vähennystä vuoteen 2025 mennessä. Ennuste on merkittävä. Kuntatilastot osoittavat puolestaan sen, ettei seurakunnalla ole kasvukeskuksia:
Joensuu 4267 > 4166 = -2,4 %
Kitee 212 > 212 = 0 %
Kontiolahti 824 > 805 = -2,3 %
Lieksa 592 > 554 = -6,4 %
Rääkkylä 45 > 39 = -13 %
Tohmajärvi 157 > 150 = -4,5 %

Kuolleet Muutto + Muutto - Liittyneet
73
+185
-201
80
87
+157
-168
39

Koska yhteiskunnan rakennemuutos koskettaa kaikkia kirkkokuntamme seurakuntia, arkkipiispa on tehnyt kirkollishallitukselle esityksen
hiippakuntamme rakenteen täydellisestä remontista. Esitys tavoittelee
kahden suuren seurakunnan muodostamista ja jakamista kappeliseurakuntiin. Muutosesitystä on käsitelty seurakunnissa ja oman seurakuntamme kanta on pohjimmiltaan myönteinen.
Tilastojen valossa näyttää siltä, ettei meillä ole varaa vähentää resursseja hengellisestä työstä, nuorisotyöstä tai diakoniasta. Näiden työmuotojen varassa ovat lähimmäispalvelun ja lähetystyön eri muodot, joihin
voi vapauttaa resursseja hallintoa vähentämällä ja seurakuntarajoja
muokkaamalla. Siitä arkkipiispan esitys lähtee pohjimmiltaan liikkeelle.

Mistä seurakuntamme jäsenmäärän lasku sitten johtuu? Sitäkin voi lähestyä tilastojen valossa. Aikajänteenä toimii taas kolme edellistä vuotta
vertailukelpoisuuden vuoksi:
Vuosi Kastetut
2015
55
2017
49

Tilastot paljastavat sen, että suuret ikäluokat alkavat ikääntyä ja syntyvyys Suomessa vähenee. Tämä tarkoittaa sitä, ettei ero kuolleiden
ja kastettujen välillä tule lähivuosina helpottumaan. Muuttotilastot
voimistavat syntyneiden ja kuolleiden negatiivisen eron vaikutusta.
Poismuuttaneita on hieman enemmän kuin seurakunnan alueella on
vetovoimaa. Lopulta huomaamme, että liittyneitä on nykyisin vähemmän kuin uskosta luopuneita. Tämä johtuu osin siitä, että ortodoksitaustaisten maahanmuuttajien suurin aalto on liittynyt seurakuntaan.

Luopuneet
62
66

Suuri muutos ei ole mutkaton ja se vaatii yhteen hiileen puhaltamista
niin kaupungeissa kuin kylissäkin. Yhteiskunnan rakennemuutos vaikuttaa meihin jo. Omat toimemme määrittävät sen miten muutos vaikuttaa toimintaamme ja yhteisöömme. Itse uskon, että keskustelemalla
ja yhteisellä tahdolla, pystymme rakentamaan kirkollemme ja seurakunnallemme rakennemuutokseen oikein reagoivan tulevaisuuden.

Kirkkoherra Tuomas Järvelin
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YSTÄVÄNÄ TOISILLE
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MUNKKI DAMASKINOS

Monilla maallikoilla ensimmäinen ajatus luostarielämästä on
eristäytyminen. Sitä se tietyssä
mielessä onkin: eristäytymistä
maailmasta, sen edustamasta
pahuudesta ja synnistä, materiaan kiintymisestä ja itsekeskeisyydestä. Eristäytyminen ei
kuitenkaan ole muilta ihmisiltä
pakenemista. Vaikka munkki
jättää perheensä ja ystävänsä,
tulee hänestä koko ihmiskunnan veli ja ystävä. Kaikista konkreettisimmin tämä toteutuu
omassa yhteisössämme. Vanhuksemme, igumeni Aleksios,
painottaa usein veljestömme
viidenkymmenen munkin keskinäistä rakkautta. Usein luostarielämästä puhuttaessa kuvaillaan yhteisöelämää omien
terävien särmien pois hiomisena: jokainen meistä oppii kärsivällisesti kestämään toisten
veljien heikkouksia ja pyrkimään
eroon omistaan.
Munkit ovat kuitenkin myös
monessa mielessä kaikkien
maailman ihmisten ystäviä.
Rukoilemme päivittäin koko
maailman puolesta, mutta
erityisesti myös omien läheistemme ja meille rukouspyyntöjä lähettävien ihmisten puolesta. Tätä esirukoustehtävää
toteutamme yhteisissä jumalanpalveluksissa ja myös omassa
henkilökohtaisessa rukoussäännössämme. Tunnemme koko
maailman kivut ja surut oman
keljamme hiljaisuudessa ja
pimeyden kätkemänä omalta
osaltamme pyrimme parantamaan koko luomakuntaa rukouksen kautta.
Toisaalta olemme tekemisissä ihmisten kanssa myös hyvin
konkreettisesti. Vaikka naisten
pääsy Athosvuorelle ei ole sallittua, on monilla luostarimme
pappismunkeista rippilapsia
myös Ateenassa ja Thessaloni-

kissa, ja yksi luostarimme perustehtävistä on ottaa vastaan
vieraita. Monilla vieraillamme
on joku syy tulla Pyhälle Vuorelle. Jotkut haluavat kiittää Jumalaa vastauksista rukouksiin,
jotkut taas tulevat pyytämään
apua ihmeitätekeviltä ikoneiltamme ja vartioimiltamme
pyhäinjäännöksiltä. Jotkut
pyhiinvaeltajat ystävystyvät
läheisesti veljestön kanssa.
Luostari on oikeastaan koko
kirkon kuva. Samat yhteisöelämän, ystävystymisen ja toisille
omistautumisen periaatteet
koskevat myös seurakuntalaisia
kaikkialla maailmassa. Hio siis
pois omat terävät särmäsi
olemalla kärsivällinen muiden
heikkouksia kohtaan ja pyrkimällä itse aina parempaan,
muiden puutteista välittämättä.
Pyydä rohkeasti kirkkotovereita
kylään, kysy, mitä kuuluu, ole
kärsivällinen silloinkin, kun
hieman ärsyttää. Silloin saat
ystäväksesi itse Herran.
Munkki Damaskinos
Ksenofontoslainen

Tauko kuuliaisuustehtävistä parvekkeella.

JOENSUU / NURMES

KESÄLEIRILLE!
Lasten kesäleiri pidetään
18.–21.6. ja paikkana on Sikrenvaaran leirikeskus. Leiri
on tarkoitettu alle 15 v. lapsille, ja sen hinta on 30 €/
lapsi (sisarusalennus 5 €).
Hintaan sisältyy mm. kyydit
Joensuusta Sikreen ja takaisin, ruuat, majoitus, monipuolinen ohjelma, jumalanpalveluksia yms. kivaa
puuhaa. Mukaan mahtuu 40
lasta.
Ilmoittautumiset nuorisotoimistoon Pasille viimeistään
30.5. puh. 050 558 2528 tai
pasi.onatsu@ort.fi.

Tammikuun nuortenillassa otettiin tiukkaan testiin uusin versio suositusta tietokilpailusta.

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 opintovapaalla 31.5.2018 asti
Kanttorin sijaisena Ilona Lehmus, p. 040 357 3981
Sähköposti etunimi.sukunimi@ort.ﬁ
Virkatodistustilaukset: Ortodoksisen kirkon keskusrekisteri,
p. 040 358 3625 tai keskusrekisteri@ort.ﬁ

Jumalanpalvelukset
NURMES
PYHIEN APOSTOLIEN PIETARIN JA
PAAVALIN KIRKKO

Kirkkokatu 31
Ke 21.3. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia
To 22.3. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
La 24.3. klo 17 ehtoopalvelus
Su 25.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ma 26.3.klo 9 aamupalvelus
Ti 27.3.klo 9 aamupalvelus
Ke 28.3.klo 9 aamupalvelus
klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia
To 29.3. klo 9 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia
Pe 30.3.klo 16 ehtoopalvelus
La 31.3. klo 9 aamupalvelus
La 31.3. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Ke 4.4. klo 9.15 liturgia
klo 17:30 ehtoopalvelus
Ke 11.4. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
To 12.4. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
La 14.4. klo 17 ehtoopalvelus

Su 15.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 18.4. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
To 19.4. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
La 21.4. klo 18 kirkkokuoron konsertti
Ke 25.4. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
La 28.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 2.5. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
To 3.5. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
La 5.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 6.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 9.5. klo 9 aamupalvelus
klo 18 vigilia
To 10.5. klo 10 liturgia
La 12.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 16.5.klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
To 17.5.klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
Su 20.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ma 21.5. klo 9 liturgia
Ke 23.5. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
To 24.5.klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus

La 26.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 27.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 30.5. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
To 31.5. klo 9 aamupalvelus
klo 17.30 ehtoopalvelus
La 2.6. klo 17 ehtoopalvelus

JUUKA
PYHÄN PROFEETTA ELIAN
TSASOUNA

Laurilantie 9
Pe 23.3. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La 24.3. klo 18 vigilia
Su 25.3. klo 10 liturgia
Ti 27.3. lo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Pe 30.3. klo 9 aamupalvelus
Ma 2.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
La 21.4. klo 15 kirkkokuoron konsertti (evl. kirkossa)
Su 29.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Pe 11.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 13.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

Pe 25.5. klo 17 ehtoopalvelus

VALTIMO
PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO

Lokkiharjuntie 42
La 24.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ma 26.3. klo 18 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
La 31.1. klo 14 ehtoopalvelus ja
liturgia
Ti 3.4. klo 9.15 liturgia
Pe 13.4.klo 16.30 ehtoopalvelus
Su 22.4. klo 10 liturgia
Pe 4.5. klo 16.30 ehtoopalvelus
Pe 18.5. klo 16.30 ehtoopalvelus
La 19.5. klo 18 vigilia
Su 20.5. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia

BOMBA
PYHITTÄJÄISIEN SERGEIN JA
HERMANIN VALAMOLAISTEN
TSASOUNA

Suojärvenkatu 1, Nurmes
Su 1.4. klo 16 ehtoopalvelus
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Muuta toimintaa
JUUAN TIISTAISEURA

NURMEKSEN NAISTENPIIRI

VUOKON TIISTAISEURA

To 22.3. klo 12 virpomavitsojen teko
Su 25.3. klo 12 palmusunnuntain
kirkkokahvit ja arpajaiset
Ti 10.4. klo 12 Juuan tiistaiseura
Ti 24.4. klo 12 Juuan tiistaiseura

Kokoontuu kolmen viikon välein, kysy lisää toiminnasta seurakunnasta

Kokoontuu kerran kuussa, ajoista
ilmoitetaan paikallislehdessä

KRISTITYT YHDESSÄ, NURMES

YLÄ-VALTIMON TIISTAISEURA

Ke 25.4 klo 18 Kristityt yhdessä,
Nurmeksen ortodoksinen seurakunta.

Kokoontuu kerran kuussa, ajoista
ilmoitetaan paikallislehdessä

NURMEKSEN PÄIVÄTSYT
Ke 25.4. klo 10 päivätsy, srk-salilla
Ma 21.5. klo 10 päivätsy, srk-salilla

VALTIMON SINAPINSIEMENKERHO
Kokoontuu kahdesti kuussa, ajoista
ilmoitetaan paikallislehdessä

Perheuutisia
IANKAIKKINEN MUISTO
Väinö Veikko Partola

ANITTA JULKUNEN

Kiitosakatistos ja naistenpiirin kauden avaus Pyhän Annan tsasounalla

Pyhän Annan tsasouna,
Nurmes

N

urmeksen ortodoksisen seurakunnan alueella on useita kotipyhäkköjä, uusin niistä
on Pyhän Annan muistolle pyhitetty tsasouna Palomäen Mäntyniemessä.
Pyhäkkö sijaitsee kauniissa
niemenkärjessä Anja ja Jouko
Kotivuoren kesämökin rannassa.
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Anja Kotivuoren haaveena oli
jo jonkin aikaa ollut oma kotitsasouna. Anjan täyttäessä 60 vuotta, Jouko Kotivuori antoi hänelle
lahjaksi pyhäkön kupolin risteineen. Samalla Jouko oli jo tilannut hirret valmiiksi rakentamista
varten.
Isä Andrei Verikov siunasi
maapohjan kesällä 2016 ja raken-

taminen aloitettin sateisena
syksynä samana vuonna. Pyhäkkö on Joukon suunnittelema,
piirustukset teki rakennusmestari, diakoni Jyrki Moilanen ja
Jouko ja Anja rakensivat tsasounan yhdessä.
Keväällä 2017 pystytettiin
hirsikehikko Anjan veljien kanssa ja tsasouna valmistui samana

kesänä. Tsasounan vihki 5.8.2017
isä Andrei Verikov Nurmeksen
ortodoksisesta seurakunnasta.
Tsasounan kolme ikonia ovat
Anja Kotivuoren tekemiä. Ikonimaalausta hän on opiskellut
Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan ikonimaalauspiirissä veli
Stefanoksen johdolla. Lopullisen
muodon ikonit saivat veli Stefanoksen luona Valtimon Rasimäellä. Kahdeksan tuntia maalattiin
yhdessä välillä työvaiheita siirtäen. Tsasounassa on myös kolme
muuta, lahjoituksena saatua
ikonia.
Pyhäkön kellon lahjoitti Nurmeksen ortodoksinen seurakunta.
Tuohuspöydät ovat puuseppä Perttu Okkosen valmistamat. Tekstiilit
ovat lainassa Nurmeksen ortodoksisesta seurakunnasta, Anja aikoo
jossain vaiheessa tehdä itse uudet.
Tsasounassa on myös naapurin
tekemä pöytä.
Pyhän Annan tsasounan praasniekkaa vietetään 25. heinäkuuta,
Herran äidinäidin pyhän Annan
kuolonuneen nukkumisen muistopäivänä. Talvisin tsasounaan ei
pääse, muuten pyhäkössä voi
käydä sopimuksen mukaan.
Anja ja Jouko Kotivuori toivovat ja uskovat pyhäkön pysyvän
suvulla myös tulevaisuudessa ja
toivottavat kaikki tervetulleiksi
hiljentymään tsasounalle sekä
viettämään pyhäkköjuhlaa.
Markku Julkunen

NURMES

ANITTA JULKUNEN

PIENI OPPITUNTI ORTODOKSISUUDESTA

KIRKKO

Kaikki tietävät sanan kirkko tarkoittavan kirkkorakennusta. Harvempi
muistaa, että sanalla Kirkko tarkoitettiin alun perin eukaristiaa viettämään kokoontunutta kansaa. Alkukirkon väki näet kokoontui jäsentensä
kodeissa, eikä erillisiä kirkkorakennuksia juurikaan ollut.
Perinteisesti ymmärrämme kirkon rakastamisen tarkoittavan huolenpitämistä kirkkorakennuksesta. Tällainen kirkosta huolenpitäminen
on tärkeää. Seurakunnan yhteen kokoontuminen kävisi epämiellyttäväksi, jos esimerkiksi kirkkosalia ei siivottasi, ikoneista ja tekstiileistä
pidettäisi huolta, koristeita ja kukkia aseteltaisi ja poistettaisi ajallaan
ja katon annettaisiin vuotaa. Kuitenkin kuten kirkko-sanalla on kaksi
merkitystä, on kirkon rakastamisellakin kaksi erilaista tapaa. Se rakastaminen, johon jokaisen meistä tulee osallistua, on tuo Kirkon eli
jumalanpalveluksessa ympärillämme seisovan väen rakastaminen.
Kun Kirkko kokoontuu viettämään eukaristiaa, se toimittaa yhdessä kiitosuhria Jumalalle. Tuo yhteenkuuluvuuden tunne on olennainen
osa jumalanpalvelusta. Se että jumalanpalveluksessa seisoessamme
rakastamme toinen toisiamme kaikkine vikoinemme ja virheinemme
ja hyväksymme toisemme, on sitä rakkautta, mitä Jumala meiltä odottaa. Se on myös mittaamattomasti tärkeämpää kuin kirkkorakennuksen rakastaminen.

Kanttori Maria Verikov

Tämä on se päivä

Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan
kirkkokuoron konsertit lauantaina 21. huhtikuuta
Juuan luterilaisessa kirkossa klo 15
Nurmeksen ortodoksisessa kirkossa klo 18
Johtaa Ilona Lehmus
Kirkkoihin on vapaa pääsy
Ohjelma 10 euroa
Lämpimästi tervetuloa

SEURAKUNTALIITE
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NURMES

ANITTA JULKUNEN
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Niilon suunnittelemat ja valmistamat pashamuotit ovat suosittuja.

Puutöitä Jumalan kunniaksi
Niilo Saavolalle puutyöt ovat rakas harrastus. Kaikkein mukavinta
on tehdä sellaista, jota kukaan ei aikaisemmin ole tehnyt.

N

iilo Saavola syntyi
6.12.1937 Suistamon
Leppäsyrjässä. Kylä
sijaitsee 75 km Suojärveltä lounaaseen ja noin 14 km
Suistamon kirkonkylästä kaakkoon. Suurin osa kylän rakennuskannasta tuhoutui sodassa,
mutta Niilon kotitalo ulkorakennuksineen säästyi. Talo oli muutettu kirjastoksi Saavoloiden käydessä siellä 1990-luvulla.
Talvisodan jaloista Saavolan
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perhe lähti evakkoon Pyhäselän
Muloon ja sieltä Polvijärven
Martonvaaraan. Lopullisesti koko
Suistamon pitäjä evakuoitiin
17.7.1944. Saavolan perhe oli sieltä lähtenyt jo viikkoa aikaisemmin. Samalla kuorma-autolla,
jolla Leppäsyrjän taloon oli tuotu
ammuksia, perhe pääsi Joensuuhun. Lapset sijoitettiin kuorma-auton lavalle, vain kolmen
kuukauden ikäinen nuorin poika
pääsi auton koppiin. Sodan

jälkeen v. 1946 perhe asettui
Kontiolahteen, jonne uusi talo
valmistui v. 1952.
Ensimmäinen kirkollinen esine, jonka Niilo teki, oli ristisaatossa kannettava lyhty. Matkamiehen
ristejä hän on tehnyt muutamia.
Yksi sijaitsee Bomban karjalaiskylän tienhaarassa. Suojärven kylien hautausmaille vietiin myös
lähes kymmenen Niilon tekemään
isoa ristiä. Hautaristit Niilo teki
aluksi männystä, myöhemmin
omalta tontilta ja voimalinjalta
saadusta lehtikuusesta. Nurmeksen ja Valtimon ortodoksisten
hautausmaiden isot ristit ovat
myös hänen tekemiään. Suojärven Pitäjäseuran pyynnöstä Niilo
valmisti myös 15 vuotta matkamuistoja, kuten naulakoita, koristelautoja ja keittiötarvikkeita. Mitä
pienempi esine, sen paremmin se
meni kaupaksi, Niilo naurahtaa.
Itse suunnittelemiaan pashamuotteja Niilo Saavola on tehnyt
paljon, viimeksi Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan naistenpiirille. Juuan Pyötikön tsasounassa

on Niilon tekemät vuorilautojen
ja oven koristeet sekä koristepylväät. Sorvatut pääsiäismunat ovat
myös kuuluneet hänen valikoimaansa. Kaikki puutyöt Niilo on
tehnyt kotinsa yhteydesssä olevassa verstaassa.
Niilo ja Leena Saavolan viihtyisä koti on täynnä Niilon tekemiä
puutöitä. Olohuoneen keskellä on
Nakkilan mallilla valmistettu
perinteinen keinutuoli ja seinällä
koristevuolutaltoilla tehty seinäkello. Paljon muitakin pieteetillä
tehtyjä esineitä heidän kodistaan
löytyy. Yksi niistä on Niilon itse
tekemä ja suunnittelema veneen
ruori, jonka Niilo säilytti itsellään
veneen myytyään.
Niilo Saavola teki työuransa
käsityönopettajana, ensin Lieksassa ja sitten Nurmeksessa.
Ennen opettajan uraa Niilo
valmistui Joensuun ammattikoulusta huonekalupuusepäksi.
Vaimonsa Leenan hän tapasi tai kuten Niilo sanoo – Leena tapasi
Niilon samalla työpaikalla. Ortodoksisuus jatkuu vahvana Saavoloiden perheessä, myös Niilon ja
Leenan lapset ja lastenlapset ovat
ortodokseja. Toivotamme monia
armorikkaita vuosia Niilo Saavolalle ja hänen läheisilleen.
Markku Julkunen

NURMES

Koukussa Lintulan luostariin
MARTINUS MARKOFF

Birgitta Selin
palaa Lintulaan
aina uudestaan ja
uudestaan.

K

uljettuaan vuosikausia lähes päivittäin Järvenpään ortodoksisen
kirkon ohi Birgitta Selin astui sisään kirkkoon ja alkoi
seurata palveluksia - eteisestä tosin, kun ei tohtinut pitemmälle
mennä eikä halunnut tulla huomatuksi. Tietenkin hän myöhemmin tajusi, että juuri eteisessä seisoessaan hän herätti huomiota
paljon enemmän kuin jos olisi
tullut kirkkosaliin seurakuntalaisten joukkoon. Eräänä iltana hän
puolivahingossa osallistui kirkon
kryptassa kokoontuneeseen raamattupiiriin, joka käsitteli myös
vuotuista retkeä Lintulan Pyhän
Kolminaisuuden luostariin. Birgitta päätti osallistua tuolle vuoden 1997 retkelle.
Birgitta harmittelee, ettei pysty
muistamaan, millaiset odotukset
hänellä oli Lintulaan ensimmäistä kertaa mennessään. Eihän hän,
kirkkokuntiin kuulumaton, entinen luterilainen, ollut mikään
luostari-ihminen! Silti kävi niin,
että hän oli aivan myyty jo tuon
ensimmäisen, isä Viktor Porokaran vetämän retken aikana. Hän
tarjoutui tulemaan uudelleen
talkootyöhön vielä samana kesänä. Siitä alkaen talkootyöpäiviä
Lintulassa on kertynyt muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen vuosittain.
Eläkkeelle jäämisen jälkeen
aikaa Lintulalle on entistä enemmän. Muutama vuosi sitten kuoli
Birgitan rakas Eka-kissa, joten
vain mieluisa puutarhanhoitoharrastus rajoittaa Lintulan nyt
matkojen kestoa.
- Viimeistään kahden viikon
Lintula-jakson jälkeen on tosin
jo ihan mukava palata Nurmekseen. Niin hyvältä kuin Lintulassa oleminen tuntuukin, ei minusta nunnaksi olisi, Birgitta hymyilee.
Jokin Lintulaan kuitenkin aina
vetää.

Birgitta Selin odottelee hyvän lounaan jälkeen seuraavan työtehtävän alkamista.

- Lintulaan on minulle muodostunut yhteisö, johon kuulumisesta iloitsen. On ollut etuoikeus
saada tutustua sisariin ja myös
kanssakäyminen emäntien ja
talkoolaisten kanssa on antoisaa.
Monenlaiset tehtävät ulko- ja
sisätöissä, pellolta keittiön kautta
avuksi tietoteknisiin tehtäviin ja
myymälän töistä autokuskiksi,
saavat Birgitan tuntemaan, että
hän pystyy tekemään jotain
hyödyllistä luostarin hyväksi.
Mieli pysyy nöyränä, kun tehtäviä
ei voi itse valita, vaan ne tulevat
sisaristolta. Talkootyöhön ei
myöskään voi mennä milloin

sattuu, asiasta on sovittava etukäteen ja saatava lupa luostarilta.
Yhteisö ja työn tekeminen sen
hyväksi ovat toinen puoli Lintulan
viehätystä, ympäristön ja kirkon
kauneus toinen. Säännöllinen
jumalanpalveluksiin osallistuminen luostarin kirkossa on paitsi
talkoolaisen velvollisuus, myös
oikeus, jonka Birgitta vain harvoin
jättää käyttämättä.
- Pidän siitä, että palveluksissa
on niin rauhallinen tunnelma ja
erityisesti kuoron rukouksellinen
laulu vetoaa minuun.

Kuka: Birgitta Selin, tietotekniikan opettaja eläkkeellä
Missä: Nurmes vuodesta 2003 / Lintulan luostari Heinävedellä vuodesta 1997.
Ortodoksiksi vauvana kastettu, liitetty luterilaiseen
kirkkoon 7-vuotiaana, liittynyt uudelleen ortodoksiseen kirkkoon vuonna
1998.

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
JUMALANÄIDIN TIHVINÄLÄISEN
IKONIN KIRKKO

Viinijärventie 8
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
Ke 4.4. klo 9.30 liturgia, kirkas
viikko
Ti 10.4. klo 9 liturgia, Tuomaan
tiistai, vainajien muistelupäivä;
haudoille voi pyytää muistopalveluksia
La 14.4. klo 18 vigilia
La 21.4. klo 18 vigilia
To 10.5. klo 10 liturgia, Kristuksen
taivaaseen astuminen, helatorstai;
kripari-info kesän 2018 kriparilaisille
La 19.5. klo 18 vigilia, helluntai
Su 17.6. klo 10 liturgia, kristinoppileirin päätös

Pe 30.3. klo 18 Kristuksen hautauspalvelus, suuri perjantai
Ti 3.4. klo 9.15 liturgia, kirkas
viikko
Su 22.4. klo 10 liturgia, Halvaantuneen sunnuntai, kirkkokahvit ja
Ortodoksisuus tutuksi -esitelmä
Ke 9.5. klo 18 vigilia, Kristuksen
taivaaseen astuminen
Su 20.5. klo 18 helluntain polvirukoukset, Pyhän Hengen päivä,
praasniekka
Ma 21.5. klo 9 liturgia, vedenpyhitys ja ristisaatto; Pyhän Hengen
päivä, praasniekka
Su 3.6. klo 10 liturgia

POLVIJÄRVI
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN
KIRKKO

Haavikontie 31
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
To 5.4. klo 9.15 liturgia, kirkas
viikko
Su 29.4. klo 10 liturgia, Samarialaisnaisen sunnuntai
La 5.5. klo 18 vigilia
Su 20.5. klo 10 liturgia, helluntai

LIPERI
Tsasounakuja 1
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
Su 8.4. klo 10 liturgia, Tuomaan
sunnuntai
Su 13.5. klo 10 liturgia, äitienpäivä,
kirkkokahvit
La 9.6. klo 18 vigilia

SÄYNELAMMEN
LEIRIKESKUS
SYVÄLAHDENTIE 7

Polvijärvi

OUTOKUMPU

SOTKUMA

Kirkkopolku 3

PYHÄN PROFEETTA ELIAN
TSASOUNA

To 22.3. klo 20 Jeesuksen rukous
-palvelus
La 24.3. klo 9 liturgia, Lasaruksen lauantai, virpovitsojen siunaaminen

Malanintie 4
Ke 21.3. klo 18 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia
Ma 26.3. klo 18 suuren tiistain aa-

KIRKKOKERHO
Liturgian alkupuolella toimii lasten kirkkokerho seuraavasti:
Su 22.4. klo 10 Outokummun kirkossa

SEURAKUNTALIITE

La 9.6. klo 18 vigilia, kristinoppileiri
To 14.6. klo 17 ehtoopalvelus, kristinoppileiri
La 16.6. klo 18 vigilia, kristinoppileiri

YLÄMYLLY
HONKALAMMEN MONITOIMITALO

Viljatie 1

PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN
TSASOUNA

PYHÄN HENGEN KIRKKO
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mupalvelus
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.
Su 15.4. klo 10 liturgia, Mirhantuojien sunnuntai
La 28.4. klo 18 vigilia
La 19.5. klo 9 liturgia, vainajienmuistelupäivä, muistopalveluksia
voi pyytää haudoille

La 26.5. klo 18 ehtoopalvelus ja
vedenpyhitys, P. Johannes Venäläisen juhla, leirikeskuksen praasniekka
Su 27.5. klo 9 liturgia, P. Johannes
Venäläisen juhla, leirikeskuksen
praasniekka. Huom. tavallista varhaisempi aloitusaika!

Su 6.5. klo 10 Honkalammen monitoimitalossa, Viljatie 1
Kirkkokerho on mahdollisuus lapsille saada
mieluisia kirkkokokemuksia leikin ja askartelun kautta oppien ja osallistuen jumalanpalve-

Su 6.5. klo 10 liturgia, kirkkokerho lapsille, kirkkokahvit; Sokeana
syntyneen sunnuntai

Perheuutisia
KASTETUT
Ratilainen Milja Maaria, Liperi
Jyrkinen Eevert Veikka
Vihtori, Liperi
Vartiainen Chiara Viena, Liperi
Sirviö Milla Aurora, Liperi
Rantanen Eveliina Maarit Irene,
Polvijärvi
IANKAIKKINEN MUISTO
Parkkinen Irja, Liperi
Holopainen Arvi, Liperi
Mutanen Taisto Matti, Polvijärvi
Koponen Julia, Liperi
Kostamo Reijo Aleksi,
Outokumpu
Juurela Helvi, Outokumpu
Tuomi Kari Juhani, Outokumpu
Tolonen Meeri Inkeri,
Outokumpu
Laine Pirkko, Liperi
Aaltonen Saara, Outokumpu
Kirkinen Vieno Ester, Liperi

lukseen oman jaksamisen rajoissa. Vanhemmilla puolestaan on mahdollisuus keskittyä
rauhassa jumalanpalvelukseen. Kirkkokerhosta lapset tulevat ohjaajan kanssa liturgian jälkimmäiseen osaan (uskovien liturgia)
ja ehtoolliselle.
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TUOMAS K ALLONEN

ORTODOKSISUUS TUTUKSI –
SUNNUNTAIT
Su 22.4. Aihe ja esiintyjä täsmentyy myöhemmin
Tilaisuudet järjestetään Outokummun kirkon alakerrassa liturgian ja kirkkokahvien jälkeen, ja ovat kaikille avoimia. Tervetuloa!

SEURAKUNNAN SIIVOUSTALKOOT

”Pyhitä ne, jotka rakastavat sinun huoneesi kauneutta!” Seurakunta innolla liikkeelle huolehtimaan pyhistä paikoistamme!
Rohkeasti mukaan myös kesän 2018 kriparilaiset (siivoustalkoot
yksi ennakkotehtävistä)!
To 3.5. klo 17 Liperin tsasounan ja ympäristön siivoustalkoot
Ti 8.5. klo 17 Viinijärven kirkon siivoustalkoot
Ti 8.5. klo 17 Sotkuman hautausmaan siivoustalkoot
Ke 9.5. klo 17 Polvijärven ort. hautausmaan siivoustalkoot
To 17.5. klo 17 Outokummun kirkon ja ympäristön siivoustalkoot
La 19.5. klo 11 Säynelammen leirikeskuksen siivoustalkoot, soppalounas

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 ja muista
tapahtumista!
www.facebook.com/nuorisotoimitaipale

WIKIMEDIA

LASTEN PÄÄSIÄINEN
SOTKUMASSA 2.4.
Tervetuloa toisena pääsiäispäivänä ma 2.4. perinteiseen lasten
pääsiäisjuhlaan Sotkuman kylälle. Liturgia Sotkuman tsasounassa klo 10, ristisaatto ja kirkonkellojen soittoa. Sotkuman koululla
ruoka ja mukavaa ohjelmaa koko perheelle. Koulun salissa lapsille puuharata. Tervetuloa pääsiäisjuhlaan kaikki pienet, suuret
ja keskikokoiset!

KRIPARI-INFO

Helatorstaina 10.5. klo 10 liturgia Viinijärven kirkossa, jonka jälkeen kripari-info kesän 2018 kriparilaisille.

PERHEIDEN LEIVONTAPÄIVÄ
PÄÄSIÄISTUNNELMISSA
LAUANTAINA 14.4.
Tule ja tuo koko perheesi yhteiseen leivontatuokioon! Kokoonnumme la 14.4. klo 10-13 Outokummun kirkon alakerrassa (os. Kirkkopolku 3). Valmistamme makoisia pikkupitsoja sekä värikkäitä
cookie-keksejä – ja lopuksi maistelemme niitä yhdessä. Mukaan
tarvitset oman essun ja repullisen reipasta leipurimieltä! Ennakkoon ilmoittautumiset Susanna Nikkaselle, p. 0500 573585 tai susanna.nikkanen@telemail.fi. Tervetuloa!

SEURAKUNTALIITE
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ONNEA POLINA ONL:N VUODEN 2017 KERHO-OHJAAJA!
Polina Buynova on Taipaleen seurakunnan iloa ja valoa leiskuva nuorisotyön
kultakimpale. Viime vuoden 2017 lopussa Ortoksisten nuorten liitto valitsi hänet Vuoden kerho-ohjaajaksi. Polina on ohjannut Outokummun puuhakerhoa
reilun vuoden ajan ja ollut leiriohjaajana seurakunnan lastenleireillä ja kripareilla Säynelammella. Vuoden kerhonohjaaja -palkinto luovutettiin ONL:n
toimesta juhlallisesti joulukuussa puuhakerhon ja tiistaiseuran yhteisessä
puurojuhlassa Outokummussa.
Polina on venäläistaustainen 17-vuotias outokumpulainen nuori, joka opiskelee kaksoistutkintoa lukiossa sekä ammattiopiston leipuri-kondiittorilinjalla. Hän on vastikään muuttanut Joensuuhun opiskelujensa vuoksi. Hänen
perheeseensä kuuluvat äiti, isäpuoli ja kaksi pikkuveljeä (sekä kissa ja koira).
Kotona Polinan harrastuksena syntyy makoisia leivonnaisia ja täytekakkuja
tuttavien syntymäpäiväjuhliin ja puuhakerhon kekkereihin.
Polina kokee lasten ja nuorten kanssa työskentelyn omakseen. Pelien,
leikkien, askartelun ja keittiöpuuhien ohjaaminen ovat tuttuja juttuja. Hän
on innostuva ja toisia innostava ohjaaja, joka haluaa kerhossa ja leireillä
opettaa lapsille ja nuorille uusia asioita, vaikuttaa heihin ja herättää heidän
kiinnostusta omaan kirkkoon. Polinan mielestä kaikki lapset ja nuoret ovat
erilaisia ja ainutlaatuisia. Hän toteaakin että lasten ja nuorten maailma on
värikkäämpi kuin aikuisten; heiltä voi oppia paljon, ja he levittävät iloa ja valoa ympärilleen.
Polina odottaa jo innolla ensi kesää ja tulevia leirejä. Toukokuun lopulla häämöttääkin uusi aluevaltaus: seniorileiri Säynelammella. Ideat ovat jo
muhimassa ja suunnittelutyö vauhdissa. Polina haaveilee myös nuorten piiri
-toiminnasta Taipaleen seurakunnan alueella.
Lopuksi Polina haluaa toivottaa kaikille hyvää ja aurinkoista kevättä ja kiteyttää terveisensä seuraavasti:
- Viettäkää enemmän aikaa teidän omien lapsien ja nuorien kanssa. He
oikeasti tarvitsevat aikuisen ja tekin tarvitsette heitä. Iällä ei ole mitään
väliä, jopa pieni lapsi voi joskus ymmärtää enemmän kuin”iso”aikuinen.

TOIVOTAMME POLINALLE MONIA
ARMORIKKAITA VUOSIA JA SIUNAUSTA
ELÄMÄSSÄ ETEENPÄIN!
Susanna Nikkanen

LASTENLEIRI
KESÄLLÄ 2018
Taipaleen seurakunnan lastenleiri 7-14 vuotiaille lapsille ja varhaisnuorille järjestetään Säynelammen leirikeskuksessa Polvijärvellä ke-la 1.-4.8. Leiri huipentuu koko perheelle avoimeen
juhlaliturgiaan, ateriaan ja leiriläisten valmistamaan ohjelmaan.
Tarkemmat ohjelma- ja hintatiedot täsmentyvät myöhemmin,
seuraavassa Aamun Koitossa ja seurakunnan nettisivuilla. Merkitse jo nyt kalenteriin!

SENIORILEIRI SÄYNELAMMELLA 26.-27.5.
Ensi kertaa senioreille ihkaoma yhden yön leiri Säynelammella!
Vautsi vau! Leiriohjelmassa osallistuminen Säynelammella Pyhän
Johannes Venäläisen praasniekan jumalanpalveluksiin sekä maittavaa sapuskaa, huippuhyvää seuraa, saunomista, rentoutumista,
virkistävää puuhaa ja rempseätä leirielämää. Tervetuloa mukaan!
Ilmoittautumiset (ja erityisruokavaliot) 14.5. mennessä seurakunnan kansliaan p. 013-646161 tai taipale@ort.fi. Ja eikun töpinäksi!
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TOIMINTAPIIRIEN YHTEYSHENKILÖT
TIISTAISEURAT
Liperi, pj. Hannu Mutanen p. 050 540 7058
Outokumpu, pj. Tarja Lätti p. 50 595 7411
Polvijärvi, pj. Ritva Jyrkinenp. 050 5316350
Sotkuma, siht. Niina Laine p. 050 3406040
Ylämylly, pj. Heikki Tarma p. 0400 92937
OUTOKUMMUN KÄSITYÖPIIRI
Aila Malmivuori p. 050 5912799
TULE PAGISEMAH! - KARJALAN KIELEN JA KULTTUURIN PIIRI
Marjatta Ruotsalainen p. 040 017 6985, 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!

