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# = Jeesuksen avulla!
LÄHES puoli vuosisataa sitten olin apteekissa kesä-
juoksupoikana. Toimitin asioita ja kuljetin lähetyksiä 
lääkevarastolta apteekkiin.

AMERIKKALAINEN unelma ei toteutunut. Juoksupo-
jasta ei tullut apteekkaria. Mukavia muistoja kuitenkin 
jäi ja mielenkiintoni latinan kieleen ja kasvien tieteel-
lisiin nimiin syttyi. Opin, että folium uvae ursi tarkoitti 
sianpuolukan lehtiä, joista saa avun virtsatievaivoihin. 
Menthae piperitae herba, piparminttuyrtti, auttoi 
samaan vaivaan kuin sianpuolukkakin. Vanhentunees-
ta mintusta henkilökunta keitti iltapäiväteetä. Yrttien 
myyntiaika oli viisi vuotta. Sitten ne poistettiin, koska 
lääkkeen kanssa piti olla tarkka.

JUOKSUPOIKAKESIEN muistojen innoittamana ostin 
1980-luvulla alennusmyynnistä professori Armas Varti-
aisen kirjan Reseptioppi helppoon 60 markan hintaan. 
Pitihän näin hieno kirja ja oppi olla omassa hyllyssä.

APTEEKKIKESIEN jälkeen menin töihin raveihin. Aika 
oli manuaalis-museaalinen. Elektroniikkaa oli vain 
vähän ihmisen apuna. Nauhallisella laskukoneella las-
kettiin ravipelien voittajakertoimet. Törmäsin merkkiin 
#, risuaitaan, jota käytettiin kappalelukumäärämerkki-
nä lomakkeissa. Laskukoneessakin oli #-nappula, jolla 
nauhalle sai laskutoimituksen tekijöiden lukumäärän. 
Jos piti laskea 18 kassan myynnit yhteen, nauhan #18 
antoi turvallisuuden tunteen. Kaikki on mukana, jopa 
virhelyöntien mahdollisuus.

VIIMEISET 25 vuotta on mennyt kirkon töissä. # on 
saanut uusia tehtäviä. En ole lämmennyt sosiaaliselle 
medialle ja siksi meni jokunen tovi, että ymmärsin mitä 
#toivon tähden tai #kirkko tarkoittavat. Risuaidasta, #, 
on tullut aihetunniste, joka auttaa netissä kaiken kivan 
lähteille. Hyvä, että # ei ole jäänyt pölyttymään, vaan on 
saanut uusia tehtäviä. 

VARTIAISEN Reseptioppi kertoo #-merkin synnystä 
tavalla, joka saa vanhan papin hymyilemään lempeästi 
jokaisen vastaantulevan hashtagin kohdalla. Professori 
Vartiaisen mukaan resepti alkoi muinoin invocatiolla eli 
jumalolentojen avuksi kutsumisella. Antiikin rooma-
laiset käyttivät Juppiterin merkkiä. Kristityt korvasivat 
sen ristillä tai käyttivät merkintää: I.I. (Iuvante Iesu) eli 
Jeesuksen avulla. Klassinen latina ei tuntenut J-kirjain-
ta. Myöhäislatina otti käyttöön J:n varustamalla I-kir-
jaimen poikkiviivalla ja näin kahdesta J:stä muodostui 
#. Siis huudahdus: Jeesuksen avulla! Tätä eivät kaikki 
#-merkkien käyttäjät mahda tietää.

Ari Autio
kirkkoherra

Rantakylän seurakunta
ari.autio@evl.fi

Vartiaisen Reseptioppi 
kertoo #-merkin synnystä 
tavalla, joka saa vanhan papin 
hymyilemään lempeästi 
jokaisen vastaantulevan 
hashtagin kohdalla.

JOENSUUN  seurakuntien ja Kontiolahden seurakunnan rippikouluihin on ilmoittau-
tunut tänä vuonna yhteensä 700 nuorta. Joensuun seurakunnissa riparilaisia on 530 
ja Kontiolahden seurakunnassa 170.  Useimmiten rippikoulu käydään Suomessa sinä 
vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Suomalaisista 15-vuotiaista nuorista rippikoulun 
käy vuosittain reilusti yli 80 %. Rippikouluun ovat kaikki tervetulleita. Jos rippikoulu-
laista ei ole kastettu, hänet voidaan kastaa rippikoulun aikana. Jos nuori on kastettu, 
mutta ei ole kirkon jäsen, voi hän halutessaan liittyä kirkkoon. 

’LÄHDE:  EVL.FI
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K
ulunut kevät ja alkava kesä saavat oman 
lukunsa historian kirjoista. Koskaan 
aiemmin suomalaisten elämää ei ole 
rajoitettu näin voimakkaasti. Koko 
maailma muuttui vuonna 2020. Vielä 
emme tiedä, miten tämä tarina päättyy. 
Varmaa on kuitenkin se, että tämä vuosi 

on tuonut jokaiselle roimasti muistoja. 

MUISTOT voivat olla kipeitä ja surullisia tai lämpöi-
siä ja kannustavia. Poikkeuksellinen aika on eris-
tänyt meitä läheisistä, mutta toisaalta se on myös 
herättänyt uudenlaisia tapoja olla lähellä. Korona-
virus on aiheuttanut paljon surua, huolta ja pelkoa. 
Toisaalta ilmassa on yhteenkuuluvuutta ja toivoa.

HISTORIAN kirjat antavat tulevaisuudessa yhdenlai-
sen kuvan tapahtuneesta. Tämän lisäksi tarvitsem-
me muistoja. Muistojen kautta jälkipolvet pääsevät 
kurkistamaan menneisyyden tunnelmaan ja tuntei-
siin. Millaista oli elämä koronakriisin keskellä juuri 
minun perheessäni? Tämä kysymys voi nousta vuo-
sien päästä lastemme ja lastenlastemme huulille.

SAMALLA kun keräämme muistoja tästä erikoises-
ta ajasta, on meillä hyvä mahdollisuus muistella 

menneitä aikoja. Kirkkotie kysyi lukijoilta muistoja 
Männikköniemen ja Sulkulan kesäkodeista. Tänä 
kesänä kesäkotien saunat eivät lämpiä, mutta toi-
mitukseen saapuneiden muistojen kautta saamme 
kokea kesätunnelmaa vuosien takaa. Tarinoiden 
kautta voimme kuulla veden liplatuksen ja naurun, 
kun nuoriso viettää iltaa yhdessä. 

SANOTAAN, että aika kultaa muistot. Huomaan, 
että omilla korona-ajan muistoillani alkaa olla jo 
kultareunusta. Epätoivon ja epävarmuuden tunne 
on vaihtumassa iloon kesästä, jolloin voi liikkua 
vapaammin sekä tunteeseen siitä, miten opimme 
olemaan lähellä etänäkin. Mieli on ihmeellinen ja 
sopeutuvainen.

MUISTORIKASTA kesää ja terveyttä kaikille!

Sanotaan, että aika 
kultaa muistot.

Muistoja jälkipolville

24.6.2020
Sari Jormanainen
viestintäpäällikkö

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä
sari.jormanainen@evl.fi
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mielessäx5

Motoristin unelma

1 
ALKU. Isäukkoni oli aikanaan 
Helsingissä moottoripyörähar-
rastaja, niin sanottu lättähattu. 
Lapsuudenkotini kirjahyllyssä 
oli Moottorilehden vuosikirja 

vuodelta 1953. Luin sitä pikkupoika-
na ja ihastuin sielua myöten etenkin 
sivuvaunupyöriin. Kun aloin lähes-
tyä moottoripyöräikää, isäni sanoi, 
että onkohan mummon vintissä 
vielä tallella se hänen viimeisin, 
kolaroitu Harley Davidsoninsa. Ei 
ollut. Ensimmäistä pyörää sainkin 
sitten odottaa 38-vuotiaaksi asti. 
Tuolloin sain aivoverenvuodon ja 
jäin eläkkeelle. Tarvitsin tekemistä. 
Hain Vantaalta venäläisen mustan 
sivuvaunuhirviön K 750 M.

2 
YDIN.  Olen miettinyt pää-
ni halki, mikä moottori-
pyöräilyssä on oikeastaan 
se juttu. Ja kyllä se on se, 
että siinä saan olla aivan 

itsekseni. Ajaessa saa olla omissa 
oloissaan, vaikka ajaisi porukassa-
kin. Kypärän sisällä on ihan yksin. 
Yksi tuttu pappi sanoikin, että moot-
toripyöräkypärä on maailman pie-
nin rukouskammio. Luoja on luonut 
hienon maiseman, ja minä saan siitä 
ajaessa nauttia. 

3 
ELÄMYS. Vahvin koke-
mukseni motoristina 
on ollut se, kun yhtenä 
kesänä vedin porukkaa 
Nurmeksesta alaspäin, ja 

satuimme ajamaan ukkosmyrskyn 
reunaa. Vähän ennen Juankoskea 
nousi myrsky, ja ukkonen iski mai-
hin. Ensimmäinen ajatukseni oli, 
että vedän pyörän ympäri - jos se 
vaikka iskisi uudestaan. Kun sitten 
pysähdyttiin, kuulin, että sama aja-
tus oli tullut muillekin. 

4 
KERHO. Toimin Suomen 
suurimman kristillisen 
moottoripyöräkerhon, 
Gospel Ridersin, aluevas-
taavana Pohjois-Karjalas-

sa. Kerho täyttää tänä vuonna 40 
vuotta. Siihen voi liittyä jäseneksi 
kuka tahansa, joka hyväksyy mei-
dän säännöt. Meillä on porukkaa 
eri kirkkokunnista ja myös kirkkoon 
kuulumattomia, ei me näitä kysellä. 
Gospel Riders järjestää yhteistyössä 
seurakuntien kanssa esimerkiksi 
motoristikirkkoja ja evankeliointi-
kiertueita Suomessa.  

5 
UNELMA. Meidän piti 
vaimoni kanssa lähteä 
moottoripyörällä Israelis-
sa käymään, kun tuo uu-
sin pyörä nelisen vuotta 

sitten tuli. Maailmantilanne meni 
kuitenkin sillä tavalla sekaisin, että 
reissu peruuntui - ja taloustilanne-
kin sanoi, että älä unta näe. Ultimaa-
linen haaveeni on edelleen se, että 
voisin lyödä kaikki, mitä omistan, 
sivulaukkuihin ja lähteä. Ajaa niin 
pitkään kuin tie vie.

TIMO SUND. Kun muu Suomi virittelee ylleen t-paitaa ja hellemekkoa, 
kiihtelysvaaralainen Timo Sund vetää jalkoihinsa pitkät kalsarit ja ”kura-
housut”.  Kypärän visiirin takana motoristi saa nauttia niin omista olois-
taan kuin Suomen kauniista kesästä. Teksti: Virpi Hyvärinen

”Kun sain aivoverenvuodon vuonna 2004, 
minun täytyi tajuta se, että elämä on nyt ja 
tässä. Jos jotakin meinaa tehdä, se kannattaa 
tehdä nyt”, sanoo motoristielämästä nauttiva 
Gospel Ridersin Pohjois-Karjalan aluevastaava 
Timo Sund.
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ajassa
Sosiaalinen media
> www.facebook.com/luterilainenkirkkojoensuussa
>Twitter: @Joensuunevl

Pidetään Itä-Suomi puhtaana 
koronaviruksesta - hyvä 
kesä kaikille käsihygienialla ja 
turvaetäisyyksillä!
ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TIEDOTE, 3.6.2020

Kesän rippikoulut käydään erityisjärjestelyin  
Joensuussa ja Kontiolahdella 

Kokemusrikas riparikesä
JOENSUUN seurakuntien rippikouluihin on tänä 
vuonna ilmoittautunut yhteensä 530 nuorta. Joen-
suulaisten 15 vuotta täyttävien ikäluokka on noin 
570. Kontiolahden seurakunnassa rippikouluun on 
ilmoittautunut 170 nuorta.

Rippikoululaisten määrä ei ole aivan suoraan 
verrattavissa 15-vuotiaisen ikäluokkaan, koska eri-
laisista syistä rippikoulun voi käydä myös vuotta 
aiemmin tai vuotta myöhemmin. Selkeän suunnan 

luvut kuitenkin antavat siitä, että valtaosa nuorista 
käy rippikoulun. Kirkon tilastojen mukaan vuonna 
2019 joensuulaisista rippikoulun kävi hieman vajaat 
90 prosenttia ikäluokasta ja Kontiolahdella osuus oli 
liki 95 prosenttia.

Rippikouluja järjestetään isommissa seurakun-
nissa useammassa ryhmässä. Kohtiolahdella 170 
nuorta käyvät rippikoulun kahdeksassa ryhmässä. 
Joensuun, Pielisensuun, Rantakylän ja Pyhäselän 

RIPPIKOULUT  ovat parhaillaan täy-
dessä vauhdissa. Rippikoulut toteu-
tetaan tänä kesänä erikoisjärjestelyin 
koronatilanteen vuoksi. Poikkeukselli-
nen tilanne vaikuttaa myös konfirmaa-
tioiden aikatauluihin.

Alisa Sillanpää (vas.) ja Veera Nykyri 
iloitsivat Pyhäselän seurakunnan 
vihreästä ja kesäisestä ympäristöstä. 
Leirin aikana myös aamupalat syötiin 
ulkona luonnon keskellä
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lyhyesti

Rasismi on ehdottomasti väärin. 
Siinä loukataan hyvin syvästi 
sitä, keitä me olemme ihmisinä 
ja Jumalan luomina tasa-
arvoisina olentoina.

ARKKIPIISPA TAPIO LUOMA, YLE UUTISET, 3.6.2020

Koronakriisi uhkaa syöstä 
86 miljoonaa lasta köyhyyteen 
tänä vuonna. Eniten lapsi-
perheköyhyyden ennustetaan 
lisääntyvän Euroopan ja  
Keski-Aasian maissa.

UNICEFIN TIEDOTE, 28.5.2020

Sankarihautausmaalla 
tehdään täydennys- 
istutuksia kesällä

JOENSUUN ev.lut. seurakuntayh-
tymän yhteinen kirkkoneuvosto 
käsitteli kokouksessaan 9.6.2020 
Joensuun sankarihautausmaan 
hoitoa. Yhteinen kirkkoneuvos-
to on saanut seurakuntalaiselta 
aloitteen kukkaistutusten lisää-
miseksi sankarihautakivien väliin.

Vastauksena aloitteeseen to-
detaan, että sankarihauta-alueen 
hautakivet ovat kivimurskeen 
päällä. Mikäli hautakivien ympä-
rillä olisi multaa kukkaistutuksia 
varten, lisäisi se merkittävästi 
routavaurioiden aiheuttamaa hau-
takivien liikkumista ja painumista. 
Lisäksi hautakivet on asetettu niin 
lähelle toisiaan, ettei hautakivien 
välissä ole riittävää tilaa kukkais-
tutuksille.

Sankarihautausmaan arvok-
kuutta ja viihtyisyyttä parannetaan 
kesän 2020 täydennysistutuksilla. 
Kaatuneitten Muistotoimikunnan 
suunnitelmien mukaisesti san-
karihauta-alueelle tilataan uusi 
näyttävä kukka-astia, kunnoste-
taan perenna-alueita ja istutetaan 
uudet maanpeitekasvit talvivauri-
oista kärsivälle alueelle, joilla talvi 
on tehnyt tuhojaan.

Tehdyn aloitteen ja muun saa-
dun asiakaspalautteen perustella 
seurakuntayhtymä tilasi sanka-
rihauta-alueelle täydennysistu-
tussuunnitelman. Suunnitelman 
mukaisesti alueelle tehdään yh-
teensä yhdeksän uutta istutus-
aluetta sankarihautakivien välissä 
oleville alueille.

seurakunnissa riparilaisia on myös yli sata, joten 
ripariryhmiä on seurakunnasta riippuen viisi tai 
kuusi. Enon ja Vaara-Karjalan seurakunnissa koko 
ikäluokan kolmisenkymmentä nuorta ovat yhdes-
sä ryhmässä. 

SEURAKUNTIEN rippikoulut käynnistyivät nor-
maaliin tapaan syksyllä 2019. Syksyn ja talven 
aikana järjestettiin yhteisiä tapaamisia, kunnes 
maaliskuussa koko maahan julistettu poikkeusolo 
muutti sekä toiminnan että tulevat suunnitelmat. 

Koronavirustilanne toi epätietoisuutta. Maalis-
kuussa asetetut kokoontumisrajoitukset vaikutti-
vat välittömästi toimintaan. Kaikki kohtaamiset 
oli tapahduttava etänä.

- Samaan aikaan kun suunnittelimme kesän to-
teutusta rippikoulut pyörivät etänä. Meillä järjes-
tettiin etätehtäviä ja nuorille suunnattuja hartauk-
sia. Samalla pidimme yhteyttä rippikoululaisiin 
koko ajan. Ymmärrettävästi kysymyksiä rippikou-
lun järjestämisestä ja konfirmaatiosta tuli paljon, 
Pyhäselän seurakunnan pastori Erika Kyytsönen 
kuvailee kevään toimintaa.

Joensuun seurakunnat päättivät toukokuussa, 
että vuoden 2020 rippikoulut järjestetään päivä-
rippikouluina. Pyhäselän seurakunnassa rippi-
leirit on perinteisesti järjestetty Hietajärven lei-
rikeskuksessa. Tänä kesänä kaikki ryhmät käyvät 
rippikoulun Pyhäselän seurakuntatalolla.

- Nuoret ja vanhemmat ovat olleet tosi ihanas-
ti yhteistyössä mukana. Heiltä on tullut valtavan 
paljon ymmärrystä sekä kannustusta ja kiitosta 
siitä, että olemme huomioineet turvallisuuden 
näin hyvin. Leiriolosuhteisiin liittyvät riskit on 
ymmärretty hyvin, Kyytsönen kertoo.

PYHÄSELÄN seurakunnan ensimmäinen rippi-
koulu seurakuntatalolla järjestettiin kesäkuun en-
simmäisellä viikolla. Alisa Sillanpää odotti leirille 
pääsyä, mutta riparielämyksiä on kertynyt myös 
ilman leiriä.

- Hieman kyllä petyin, kun kuulin, että leiriä 
ei ole. Siskoni kertoi minulle, että leirillä iltajutut 

olivat olleet kivoja, nyt ne jäivät pois. Tämäkin ri-
pari on kuitenkin ollut tosi mukavaa. Riparilla on 
ollut hyvä yhteishenki ja yhdessä on ollut mukava 
tehdä kaikenlaista. 

Myös ensimmäistä kertaa rippikouluisosena 
ollut Veera Nykyri kertoi riparin sujuneen todella 
hyvin.

- Syksyllä vielä ajateltiin, että olemme leirillä, 
joten suunnitelmiin on tullut muutoksia. Tämä 
viikko on ollut hyvin erilaista, mutta kokemusri-
kasta aikaa. Erittäin hyvin on mennyt kaikki.

Isoset ovat pyrkineet luomaan riparille mukavaa 
tunnelmaa ja yhteishenkeä monenlaisen toimin-
nan avulla. 

- Me on järjestetty pelejä, lauluja ja leikkejä. 
Kaikki päivät ovat hyvin erilaisia. Olemme olleet 
paljon ulkona. Nyt on ollut hyvä sääkin, joten ul-
kona on voinut tehdä monenlaista. Aamupalakin 
on syöty pihalla, Nykyri kertoo viikon ohjelmasta.

- Riparilla on ollut hyvä henki. Yhdessä tekemi-
nen on ollut kivaa. Erityisesti minulle on jäänyt 
mieleen laulut ja raamikset. Isoset ovat olleet myös 
kivoja, Sillanpää kertoo kokemuksistaan riparivii-
kon viimeisenä päivänä.

PYHÄSELÄN seurakunnan rippikoulujen konfir-
maatiot pidetään elokuussa. Päivämäärät on jo 
päätetty, mutta luonnollisesti koronavirustilan-
netta seurataan läpi kesän. 

- Tilannetta tarkkaillaan ihan elokuun alkuun 
saakka. Tämän vuoksi rippikoululaisille ja heidän 
perheilleen tiedotetaan konfirmaatioiden käytän-
nöistä nyt ripareiden aikana sekä uudestaan vielä 
elokuulla, Kyytsönen toteaa.

Rippikoulujen ja konfirmaatioiden järjestämi-
sessä on seurakuntakohtaisia eroja. Kaikissa Joen-
suun ja Kontiolahden seurakunnissa rippikouluun 
ja konfirmaatioihin liittyvistä asioista tiedotetaan 
suoraan rippikoululaisilleen ja heidän vanhem-
milleen. 

Sari Jormanainen

JOENSUUN ev.lut. seurakun-
tayhtymän yhteinen kirkkoval-
tuusto hyväksyi kokouksessaan 
8.6.2020 Kiihtelysvaaran kirkon 
hankesuunnitelman. Tulipalossa 
syksyllä 2018 tuhoutuneen kirkon 
paikalle rakennetaan uusi kirkko, 
jonka hyötypinta-ala on suunni-
telmien mukaan noin 510 m². Pe-
rustilanteessa kirkossa olisi 100-
125 istumapaikkaa. Tarvittaessa 
istumapaikkoja olisi mahdollista 
järjestää 225 henkilölle. 

Hyväksytyn hankesuunnitel-
man mukaan kirkon arvonlisäve-
rolliset (24 %) rakennuskustan-
nukset ovat noin neljä miljoonaa 
euroa. Kustannuksiin ei sisälly 
urkujen/soittimen hankintaa. 

Rakentamisen lähtökohtana on, 
että uuteen kirkkoon sijoitetaan 
kaikki Kiihtelysvaaran seurakun-
tapiirin toiminnan tarvitsemat tilat 
ja nykyisestä seurakuntatalosta 
luovutaan. 

Kirkon rakennussuunnittelu 
käynnistetään syksyllä 2021. Ra-
kennussuunnittelun on arvioitu 
kestävän 12-18 kuukautta. 

Yhteinen kirkkovaltuusto vah-
visti kokouksessaan myös tulove-
roprosentin vuodelle 2021 sekä 
hyväksyi toimintakertomuksen 
ja vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 
2019. Joensuun ev.lut. seurakun-
tayhtymän tuloveroprosentti py-
syy nykyisellään 1,55 prosentissa 
vuonna 2021.

Kiihtelysvaaran kirkon 
rakentamisen raamit 
hyväksyttiin

Viikko on ollut hyvin 
erilaista, mutta 

kokemusrikasta aikaa.
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JOENSUUN SEURAKUNTAYHTYMÄN 
hautausmailla käynnistyy tänä kesä-
nä hoitamattomien hautojen kartoitus. 
Kartoituksen tavoitteena on saada aikaan 
turvalliset ja siistit hautausmaat.

Kartoitus alkaa juhannuksen jälkeen 
lohkoittain Joensuun, Kettuvaaran ja Ut-
ran hautausmailta. Mikäli aikaa jää, kar-
toitukset jatkuvat kesän mittaan myös 
Enon, Pyhäselän, Tuupovaaran ja Kiih-
telysvaaran hautausmailla. 

- Kaikilta hautausmailta voi jäädä tä-
nä kesänä osa lohkoista kartoittamatta. 
Näille alueille siirrytään työaikaresurs-
sien suomissa puitteissa seuraavien hoi-
tokausien aikana, kertoo yhtymän hau-
taustoimen päällikkö Virpi Kiviniemi.

Kartoituksen yhteydessä hoitamatto-
mat haudat kuvataan ja niille asetetaan 
valkoinen kunnostuskehotustiedote. Mi-
käli hautaoikeuden haltijan yhteystiedot 
ovat tiedossa, kehotus lähetetään hauta-
oikeuden haltijalle myös postitse. 

- Tänä kesänä kuvatut hoitamattomat 
haudat kuvataan tilanteen kehittymisen 
seuraamiseksi uudelleen keväällä 2021. 
Tavoitteena on, että kiinteistötoimikun-
ta tekee tämän jälkeen yhteiselle kirk-

koneuvostolle esityksen hoitamattomien 
hautojen kuulutusmenettelyn aloittami-
sesta, kertoo Kiviniemi. 

- Jos kirkkoneuvosto päättää käynnis-
tää kuulutusmenettelyn, haudanhaltijal-
la on vuosi aikaa laittaa hauta kuntoon. 
Muutoin hauta palautuu seurakuntayh-
tymän haltuun vuonna 2022, lisää Kivi-
niemi.

Kiviniemen kuvaama aikataulu koskee 
tänä kesänä kunnostuskehotuksen saavia 
hautoja. 

KARTOITUKSESSA KIINNITETÄÄN en-
sisijaisesti huomiota kaatuneisiin ja kal-
listuneisiin muistomerkkeihin. Samalla 
tarkistetaan, että hauta on myös muilta 
osin hoidettu hautausmaan arvon mu-
kaisella tavalla. 

- Hoitovelvoite täyttyy, kun haudan 
nurmi- tai hiekkapinta on siisti ja muis-
tomerkki sekä mahdolliset reunakivet 
ovat suorassa. Hoidetulla haudalla ei kas-
va häiritsevästi rikkakasveja tai puiden ja 
pensaiden taimia. Kukkien istuttaminen 
haudalle sen sijaan ei ole välttämätöntä, 
kertoo Kiviniemi.

Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden 

haltija, joka on yleensä tehtävään nimetty 
vainajan omainen. Hautaa voidaan hoi-
taa joko omaisten toimesta, tai haudan 
hoidon voi antaa maksua vastaan seu-
rakuntayhtymän hautainhoitorahaston 
tehtäväksi. Hoitosopimukseen sisältyvät 
haudan nurmi- tai hiekkapinnan hoito 
sekä kukkien hankinta, istutus ja hoito.

Vastuu hautamuistomerkkien eli hau-
takivien kunnosta ja turvallisuudesta on 
joka tapauksessa omaisilla. Hautaoikeu-
den haltijan on huolehdittava esimerkiksi 
kallistuneen muistomerkin oikaisemises-
ta niin, ettei se aiheuta vahingon vaaraa. 
Pienen kiven kohdalla oikaisun voi Ki-
viniemen mukaan tehdä osatessaan itse, 
mutta ainakin isompien kivien kohdalla 
oikaisun voi tilata kiviliikkeeltä tai seu-
rakuntayhtymältä. 

- Hautaustoimen työntekijät eivät työs-
kentele vaarallisiksi todetuilla haudoil-
la. Jos vaaralliseksi todetulla haudalla 
on voimassa oleva hoitosopimus, ei hoi-
totoimenpiteitä tehdä ennen kuin hau-
dalla olevat kivet ovat turvallisia. Joskus 
kallistuneita muistomerkkejä joudutaan 
turvallisuussyistä kaatamaan hallitusti, 
kertoo Kiviniemi.

VALKOISTEN KUNNOSTUSKEHOTUS-
TIEDOTTEIDEN lisäksi Joensuun seura-
kuntayhtymän hautausmaiden haudoilla 
voi tänä kesänä törmätä myös vihreisiin 
tiedotteisiin. Vihreät tiedotteet laitetaan 
haudoille, joiden hallinta-aika on päät-
tynyt vuoden 2019 lopussa. 

Mikäli hautapaikan haltija haluaa säi-
lyttää hallintaoikeutensa hautaan, on 
oikeus uudistettava vuoden 2020 aikana 
hautausmaan toimistossa. Mikäli hautaa 
ei haluta enää ylläpitää, haudalla oleva 
muistomerkki on poistettava 30.6.2021 
mennessä, muutoin se siirtyy seurakun-
tayhtymän haltuun vastikkeetta. Haudan 
hallintaoikeuden päättymisestä julkais-
taan virallinen kuulutus sanomalehti 
Karjalaisessa loppukesästä 2020. 

* Hautoja koskevissa asioissa voi ottaa 
yhteyttä Joensuun seurakuntayhtymän 
hautausmaan toimistoon, p. 013 263 5571, 
hautauspalvelut.joesuu@evl.fi.

Virpi Hyvärinen

Joensuun hautausmaalla on kallistuneita kiviä, jotka aiheuttavat 
turvallisuusriskin hautausmaalla kävijöille. 
- Jos vaaralliseksi todetulla haudalla on voimassa oleva hoitosopimus, 
ei hoitotoimenpiteitä tehdä ennen kuin haudalla olevat kivet ovat 
turvallisia, sanoo hautaustoimen päällikkö Virpi Kiviniemi.

Seurakuntayhtymä kartoittaa 
hoitamattomat haudat 
HAUTAUSMAAT.  Kunnostusta kaipaaville haudoille laitetaan kartoituksen yhteydessä kunnostuskeho-
tustiedote. Kehotus lähetetään hautaoikeuden haltijalle myös kirjeitse, mikäli hänen yhteystietonsa ovat 
hautatoimen tiedossa. 
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kastetut 

kuulutetut 

Joensuu
Tuomas Onni Taneli Uusitalo ja Heidi Marianne Surakka 
Ari Tapio Vuojolainen ja Lea Maarit Rantamaa
Hannu Jussi Hyvärinen ja Ansa Maria Airikainen

Pielisensuu
Veli-Matti Tapani Lonka ja Mari Elina Tuunanen 
Petteri Johannes Kykkänen ja Susanna Marjaana Pursiainen 
Kent Vilhelm Nyström ja Johanna Iiris Irinja Myller

Rantakylä
Pasi Matti Huotari ja Virpi Elina Halonen

Eno
Henri Matias Saranpää ja Riikka Elina Martikainen (vihitty, molemmat Kauhajoen srk) 

Vaara-Karjala
Markus Juhani Pesonen ja Anna Leea Arkkola 

sana 
PITKÄ heinikko lakoaa kulkijan anturan 
alla. Kotikallion reunalla tervehtii vanha 
käkkyrämänty. Lepikko vaaran kupees-
sa on kasvanut korkeuksiin. Tien päässä 
näkyvät kotipirtin ränsistyneet seinät. 
Korjaamisesta ei ainakaan tule olemaan 
puutetta, tietää portaille istunut. Kevät 
oli herättänyt hänet eloon, kadoksissa 
olon aika oli loppunut. 

TIE johti vihdoinkin kotiin. Elämisen 
hintaa ei tullut kyselleeksi, eikä olemi-
sen ikäväänsä kaipaukseksi ymmärtä-
nyt. Jumalalle annettiin hätääntyneen 
rukoukset ja sitäkin lajia oli viimeisinä 
vuosina rystyset valkoisina paruttu. 
Yksin, yksinpä tietysti, kun oli jo hyvin 
tottunut muka yksin pärjäämään.

LIITERIN ovi on nyt porttina uuteen 
elämiseen. Silmä tavoittaa kaikkea si-
tä, mitä tulija tulevina aikoina kättensä 
jatkeeksi tarvitsee. Nurkassa on vanha 
tahko, se sama vanha liehisko, jota jo 
lapsena isän avuksi pyöritteli. Seinällä 
hyvässä rivissä odottavat uutta terää 
vesuri ja kirves. Viikate, kuin kumartaen, 
pyytää käteen ottamista. Sen teroitta-
miseen tarvittavan liipan on isä jättänyt 
näkösälle. Näillä työvälineillä on tämän 
kylän kansa vuosisatoja kansalaisuut-
taan toteuttanut. Iskenyt viikatteensa 
kiveen, kirveensä puun juureen, kas-
saroinut oksat hellan tulipesän ruuaksi, 

ollut kuin osa sitä maan multaa, jonka 
kautta on elämään kutsuttu ja jonne 
palaa jälleen. 

ISÄ jos olisi ollut vielä vastaanottamas-
sa, olisi kaikki tuhlaamiset pyyhitty pois. 
Siinä syleilyssä olisi tuhlari palautettu 
ihmisen kokoiseksi. He ovat jo tallella 
siellä, rakkaat, Jumalan omassa valta-
kunnassa, sanoi äiti surua taittaakseen. 
Iltavirsi, jota äiti lauloi soi nyt muistois-
sa säveleinä. Lopulta suu tavoittaa tu-
tut sanat. ”Tule kanssani, Herra Jeesus, 
tule, siunaa päivän työ. Tule illoin ja aa-
muin varhain, tule vielä, kun joutuu yö…” 

VIRREN sanoin tuhlaaja antaa Juma-
lalle omansa, eikä se ole vähempää 
kuin koko elämänsä. Virsi on jäänyt ru-
koukseksi. Tule askele askeleelta minun 
kanssani kulkemaan. Tule jokaisena aa-
muna ja iltana, niin en ole koskaan yksin. 
Tulija nojaa viikatteeseen, ilo ja itku kup-
livat yhtä aikaa mielen pinnalla, sielun 
särmät särkyvät kyynelten myötä. Tai-
vas ja maa ovat yhtä, samanaikaisesti 
läsnä, eikä enää ole kiire minnekään. 
Vanha oli kadonnut, toivo uudesta ja 
paremmasta löytynyt. Maa ja taivas 
viettävät ilojuhlaa.

Armi Rautavuori
kirkkoherra, Enon seurakunta

Tuhlaajan paluu 

4. sunnuntai helluntaista, 28.6.2020
Kadonnut ja jälleen löytynyt
Jumala on armollinen Isä. Hän etsii 
eksyneitä, kutsuu syntisiä ja antaa 
synnit anteeksi. Taivaassa iloitaan 
jokaisesta kadonneesta, joka on 
löytynyt.
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 32: 1-2, 5-8,
Hoos. 12: 6-7 tai Jes. 61: 10-11,
 Room. 4: 1-8, Luuk. 15: 11-32

5. sunnuntai helluntaista,  5.7.2020
Armahtakaa!
Ihmisen asia ei ole tuomita lähim-
mäistään, sillä tuomiovalta kuuluu 
yksin Jumalalle. Kuulumme syntis-
ten seurakuntaan, joka elää Juma-
lan anteeksiantamuksesta.
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 13: 2-6, 
Room. 14: 11, 2. Sam. 12: 1-10, 13, 
Room. 2: 1-11, Joh. 8: 2-11

Apostolien päivä,  12.7.2020
Herran palveluksessa
Sunnuntain tekstit puhuvat aposto-
lien kutsumisesta ja opetuslapsen 
tehtävästä laajemminkin. Kristus 
on katsonut myös meidät arvolli-
siksi osallistumaan työhönsä. 
Liturginen väri: punainen, maanan-
taista lauantaihin vihreä
Päivän tekstit: Ps. 145: 3-7, 
Room. 10: 18, Hes. 2: 1-8, 
Ef. 2: 19-22, Matt. 16: 13-19

7. sunnuntai helluntaista, 19.7.2020
Rakkauden laki
Kristus tuli täyttämään Jumalan 
tahdon ja käskyt, ei kumoamaan 
niitä. Siksi myös kristityn on nou-
datettava rakkauden lakia. 
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 28: 1-2, 6-9, 
Ps. 50: 14, 1. Sam. 15: 22-26, 
Jaak. 2: 8-13, Mark. 10: 17-27

kirkkovuosi kuolleet  

Joensuu
Tinja Iiris Aurora Pölönen 
Eemeli Toivo Matias Pölönen 
Emil Theodor Puroharju 

Pielisensuu
Eliel Johannes Pyykkö 
Neela Minea Eskelinen 
Matteo Iivo Emmanuel Pekkarinen 
Eino Oskari Ojalehto
Timo Pietari Ilo  

Rantakylä
Juuso Juhani Joonatan Kingelin 

Pyhäselkä
Eeli Sulo Oskari Jussila 
Neela Maria Karvinen 
Eevi Amanda Matilainen 

Kontiolahti
Juuso Johannes Piispanen 
Mette Eveliina Kukkonen 
Jooa Armas Mourujärvi 

Joensuu
Aune Elina Pussinen 109 v.
Pekka Piitulainen 96 v.
Hilja Maria Kanninen 89 v.
Viivi Annikki Rantala 88 v.
Irma Helinä Hakkarainen 86 v.
Matti Juhani Hirvonen 83 v.
Pirkko Anneli Haimi 82 v.
Kyösti Leskinen 81 v.
Lauri Henrik Munsterhjelm 77 v. (Helsingin 

Tuomiokirkkosrk)
Ritva Anneli Kilpeläinen 74 v.
Pasi Juhani Kärki 64 v.
Minna Sari Johanna Nieminen 50 v.

Pielisensuu
Irja Annikki Rautiainen 92 v.
Helvi Inkeri Tikka 91 v. 
Unto Simo Ilmari Ahtiainen 73 v.
Ilpo Mauno Ensio Sormunen 70 v.

Rantakylä
Rauha Inkeri Neuvonen 91 v. 
Lauri Halonen 90 v. 

Martti Juhani Alanen 83 v.
Pirkko Ulla Orvokki Miettinen 81 v.
Seija Leena Pykäläinen 69 v. 
Terho Tapio Vertola 69 v. 
Veli Olavi Tervo 67 v. 
Mauri Kalevi Kareinen 62 v. 

Pyhäselkä
Eino Ilmari Muhonen 70 v.
Lauri Juhani Hiltunen 66 v. 

Eno 
Helvi Anna-Liisa Holopainen 98 v. 
Liisa Inkeri Huurinainen 93 v. 
Anna Maria Mähönen 90 v. 
Jarmo Pekka Juhani Jelkänen 69 v. 
Anja Kaarina Myller 69 v. 

Vaara-Karjala
Onni Parviainen 72 v.

Kontiolahti
Kaija Sisko Kyllikki Ryhänen 87 v. 
Pirkko Anja Marjatta Ryhänen 67 v. 
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okainen joensuulainen ei tänä päivä-
nä mahda tietääkään, miten kauniilla 
rantapaikoilla Joensuun ev.lut. seura-
kunnilla on kaksi perinteikästä kesäko-
tia. Männikköniemen kesäkoti sijaitsee 
Linnunlahdella Vainoniemen huvilan 
naapurissa ja Sulkulan kesäkoti Sulku-
lahdessa Vehkalahden tuntumassa.

Molemmilla kesäkodeilla on tähän kesään saakka jär-
jestetty kaikille avoimia kota- ja saunailtoja, mutta pe-
rinne katkeaa tänä kesänä koronan takia. Kulta-aikojaan 
kesäkodit elivät 1960-1970-luvulla, jolloin kesäkotien 
pihapiirit täyttyivät etenkin nuorten ja lasten äänistä.

Kesäkodit hankittiin aikoinaan nimenomaan uusien 
työmuotojen tarpeisiin.  Jo 1940-luvun lopulla tuli Jo-
ensuun seurakunnissa ajankohtaiseksi kesäajan harras-
tusmahdollisuuksien tarjoaminen nuorille. Ajatus kesä-
kodin hankkimisesta oli vireillä useita vuosia, kunnes 
v. 1955 seurakunnat ostivat Martta ja Väinö Kukkoselta 
Vainoniemessä sijaitsevan Männikköniemen huvilan. 
Sulkulan kesäkodin eli Honkaniemen tilan rakennuksi-
neen seurakunnat ostivat puolestaan v. 1968.

MÄNNIKKÖNIEMESSÄ JÄRJESTETTIIN Joensuun seura-
kuntien ensimmäinen leiririppikoulu v. 1961, ja etenkin 
nuorten lentopalloillat olivat pitkään Männikköniemessä 
hyvin suosittuja. Nuorten iltojen ja rippikoululeirien li-
säksi Männikköniemessä pidettiin esimerkiksi vanhusten 
ja äitien leiripäiviä sekä myöhemmin esimerkiksi koulu-
laisten kesäkerhoja ja pyhäkouluretkiä. Talvisin säännöl-
lisin toimintamuoto oli päiväkerho.

Sulkulassa järjestettiin 1960-luvun lopulta lähtien tyt-
tö- ja poikaleirejä sekä telttaleirejä Maarit Mantsisen ja 
Helka Puumalaisen johdolla. Nuorisoa kokoontui Sulku-
laan 1960-1970-luvun parhaina vuosina miltei joka ilta. 

- Siellä pelattiin lentopalloa, istuttiin nuotiolla, seu-
rusteltiin ja juteltiin. Nuoria kun oltiin, siinä oli myös 
sitä kumppanin etsimistä mukana. Yhteys muodostui 
vahvaksi, kun niin tiiviisti siellä oltiin, ja se kantoi myös 
tulevaan. Kyllä sieltä elinikäisiä ystävyyssuhteita jäi, 
kertoo ensin seurakuntanuorena ja myöhemmin nuo-
risotyönohjaajana Pielisensuun seurakunnassa toiminut 
Rita Lipponen. 

ENNEN PITKÄÄ Männikköniemen ja Sulkulan kesäkodit 
osoittautuivat tiloiltaan leiritoimintaan riittämättömäksi. 

Joensuun kaupunki kielsi 1972 kaiken majoituksen kesä-
kodeilla, koska ne eivät täyttäneet lakisääteisiä turvalli-
suusvaatimuksia. Samana vuonna kirkkoneuvosto asetti 
työryhmän etsimään paikkaa uudelle leirikeskukselle. 
Vaivion kurssikeskus vihittiin käyttöön v. 1976, ja seura-
kuntien leiri-, virkistys- ja koulutustoiminnan painopiste 
siirtyi uusiin tiloihin.

TÄNÄ KESÄNÄ Sulkulassa ja Männikköniemessä järjes-
tetään vain satunnaisia tilaisuuksia.

- Männikköniemen kesäkotia voi myös vuokrata yk-
sityistilaisuuksia varten. Olisi tärkeätä, että kaupun-
kilaiset huomioisivat sen, että rantaan ei ole soveliasta 
tulla uimaan ja oleilemaan etenkään silloin kun tilat on 
vuokrattu yksityiseen käyttöön, sanoo johtava seura-
kuntamestari Satu Laakkonen Joensuun seurakunnasta. 

 Virpi Hyvärinen

Lähde: Erkki Kinnunen: Joensuun uskonnollinen elämä 
1954-1999 (Joensuun seurakuntayhtymä 2000)

Seurakuntien kesäkodeilla on paikka 
monen sydämessä
MUISTOT. Tänä kesänä ei koronan vuoksi päästä Sulkulaan ja Männikköniemeen 
kaikille avoimiin saunailtoihin. Siksipä nyt on erityisen hyvä aika muistella 
menneisyyden kultaisia kesiä.
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MÄNNIKKÖNIEMI: 75 tyttöä unilla vintillä, nuorten jatkot ja legendaarinen päiväkerhotäti

SULKULA: Telttaleirien itikat, elämänkumppanin etsintä ja maakellarin virvokkeet

”Olin seurakunnan leirillä v. 1961-1962 
Männikköniemessä. Pappina oli Olavi Rim-
piläinen. Voin vielä nytkin nähdä pappim-
me kesäkodin rappusilla piippu kädessä 
(muistanko ehkä väärin?). Vasemmalla 
puolella oli pitkät pöydät, joissa ruokailtiin. 
Emäntänä oli Lahja Kastinen. Nukuimme 
vintillä, saunoimme rantasaunassa. Satutin 
jalkani uidessa, ja ohjaaja lauloi minulle Kar-
hunpoika sairastaa, häntä hellikäämme.” 

– Tuija Leena Ratilainen, Joensuu

”Inkeri-täti eli Inkeri Orpana (kuvassa ylh.) 
oli erittäin pidetty lasten keskuudessa. Hä-
nellä oli päiväkerhojen vetäjänä suorastaan 
legendaarinen maine. Muisto Inkeri-tädin 
emännöimästä Männikköniemen päivä-

kerhosta: Silloinen noin 6-vuotias poikam-
me Jarkko tuli kerran tuohtuneena kotiin 
ilmoittaen topakasti, ettei hän mene enää 
koskaan Inkeri-tädin päiväkerhoon, kun 
siellä "lauletaan vain niitä hölmöjä lauluja". 
Kun siellä kuitenkin oli mukavia kavereita, 
niin sinnehän tietysti kuitenkin palasi. Nyt 
tämä poikamme toimii Kuopiossa nuoriso-
kanttorina ja siinä työssään laulaa, johtaa, 
sanoittaa ja säveltää "niitä hölmöjä" lauluja.

 - Matti Maukonen, Joensuu

”60-luvulla olin isosena tyttöleirillä Män-
nikköniemessä. Siellä oli 75 tyttöä, ja siellä 
me kesäkodin vintillä nukuttiin. Kesäkodin 
emäntä Lahja Kastinen laittoi ruokaa ja seu-
rakuntasisaret olivat leirin johtajina. 

Nuorisopappi Risto Ruskomaa (kuvas-
sa ylh.) oli hirmu tärkeä ihminen kaikille 
nuorille. 60-luvulla nuorten toiminta muo-
dostui paljolti hänen ympärilleen. Hirveän 
mukavaahan se oli, syntyi ystävyyssuhteita 
ja kodikasta oli. Lahja-emäntä oli äidillinen 
ihminen, leipoi piirakoita ja pullaa, ja me 
joimme teetä ja paistoimme nuotiolla mak-
karaa. Usein jäimme iltaohjelman jälkeen 
jatkoille laulamaan hengellisiä lauluja.”

 – Marja-Leena Sokura, Lappeenranta

”Olin tyttöleirillä Männikköniemessä 
60-  lu vun  alkupuolella. Leirit ovat rakkaita 
muistoja lapsuudesta. Emäntänä toimi Lah-
ja Kastinen, joka lauloi meille aamuherätyk-

sen ja illalla hyvän yön toivotuksen. Hänellä 
oli kaunis ääni. Saunomiset, uinnit, mehut, 
korput, iltateet ovat muistoissa.”

 – Mirjami Martikainen, Joensuu

”Asuin lapsena Kanervalassa ja mieleeni jäi 
eräs juhannusjuhla Männikköniemessä v. 
1964, kun sain uuden kesämekon ja pyö-
räiltiin isän kanssa Männikköniemeen seu-
roihin. Siellä oli hyvä tunnelma. Niinpä oli 
helppoa mennä teininä Sulkulaan kesäisin 
pelaamaan "kristillistä" lentopalloa. Rannal-
la tapahtuvat illat olivat kerrostalossa asuval-
le keidas.”

- Helena Pitkänen, Ylämylly

”Sulkula täyttyi keskiviikkoiltoina kym-
menistä nuorista pelaamaan lentopalloa, 
saunomaan, laulamaan ja löytämään tyt-
tö- ja poikaystäviä. Paikalla asui joku aikui-
sempi nuori isäntänä kesän ajan. 

Tyttöjen telttaleireillä teltat pystytet-
tiin ihan siihen Sulkulan pihalle. Siellä 
nukuttiin ja sisällä syötiin ja lapsista oli 
mukavaa. Kukaan ei pelännyt, itikoita oli 
hirveästi ja juna ajoi ympäri vuorokauden 
vierestä, mutta se ei tuntunut lapsia hait-
taavaan.” 

– Maarit Mantsinen, Joensuu

”Olen ollut Sulkulassa ensimmäistä kertaa 
muutamana kesänä tyttöleirillä, ja jonkin 

kerran taisin olla myös tyttöleirin isosena. 
Ne leirit olivat varmaan ensimmäisiä irtiot-
toja kotoa, meillä kun ei ollut mummoloi-
ta tai vastaavia. Parin yön leirit olivat juuri 
sopivia ja turvallisia. Ikinä en muista siellä 
pelänneeni. 

Silloin kun rakennuksessa sai vielä nuk-
kua, oli hienoa, jos pääsi nukkumaan "Val-
vovaan silmään”, eli yläkerran perimmäi-
seen huoneeseen. Sitä en tiedä, mistä nimi 
on peräisin, jonkinlainen kuva silmästä 
seinälle oli piirretty, mutta jotenkin tuohon 
huoneeseen liittyi jotain erityistä. Ja toki 
asiaan kuului yöllinen kikattelu tyttöjen 
kesken.”

 – Erja Saarinen, Espoo

”Eka kokemukseni Sulkulasta oli siellä 
käymäni kesäleiririppikoulu vuonna 1970. 
Halusin käydä sen kesällä luonnon hel-
massa. 80-luvulla kävin Sulkulassa erään 
yhdistyksen kanssa kesäisin kerran viikos-
sa viettämässä saunailtaa. Saunan lämme-
tessä vietettiin aikaa seurustellen, saunot-
tua paistettiin makkarat nuotiolla järven 
rannalla, kahviteltiin sisällä ja sään salliessa 
pelattiin lentopalloa ja heitettiin tikkaa.”

 - Hannu Heikkinen, Joensuu

”Minun muistoni Sulkulan kesäkodista 
liittyvät kesän 1972 rippikouluun. Meitä oli 
yli 30 nuorta. Pojat saivat yöpyä Sulkulan 

vintillä, me tytöt läksimme kotiin iltai-
sin klo 20:n jälkeen ja palasimme aamulla 
kahdeksaksi takaisin. Aamupäivisin opis-
keltiin yleensä sisällä kauniissa vanhassa 
talossa. Ruokailun järjesti emäntä, joka 
touhusi hyvin pienessä keittiössä. Jou-
duimme vuorotellen apulaisiksi, muistan 
kuorineeni perunoita saunalla. Iltapäivisin 
oli isosten vetämää ohjelmaa ryhmissä, lai-
turilla istuttiin usein juttelemassa. Emäntä 
möi virvokkeita kiviaidan vieressä olleesta 
maakellarista. Iltaisin oli mukavaa istua 
nuotion ääressä.”

 - Pirkko Pikkarainen, Joensuu
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Sydämellinen 
kiitos

yhteisistä vuosista työtovereille 
sekä yhteistyötahoille ja

kumppaneille siirtyessämme 
Kontiolahden seurakunnan
työntekijöinä eläkepäiville.

Inka Turunen ja Sirkka Väätäinen

KIRKOT AVOINNA
JOENSUUN KIRKKO
30.8.2020 saakka
ma-su klo 11-19.

UTRAN KIRKKO
9.8.2020 saakka
ma-la klo 12-17 ja
su klo 12-18.

OPAS PAIKALLA

Noudatamme viran-
omaisten antamia 
ohjeita mm. väkimää-
rän suhteen. Sallittu 
väkimäärä riippuu 
kirkkotilan koosta.

Poikkeusajan
paikallisen

keskusteluavun 
puhelintoiminta 

päättyy.
Vaikka oma puhelin-

päivystyksemme päättyy 
kesäkuun loppuun,

et jää yksin.
Kirkon valtakunnallinen 
keskusteluapu päivystää 

koko kesän. Soita
0400 22 11 80

(ma-su klo 18-24).
Lisätiedot

kirkonkeskusteluapua.fi

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän
hautaustoimessa on haettavana

TOIMISTOSIHTEERIN VIRKA
Tarkemmat tiedot ja hakemuksen täyttäminen
joensuunseurakunnat.fi/rekry.

Hakuaika päättyy 30.8.2020.

Asiointi seurakunnissa
Seurakunnantoimistot on avoinna ma-pe klo 9-12.

Enon seurakunnantoimisto
enon.seurakunta@evl.fi, p. 013 263 5601

Joensuun seurakunnantoimisto
joensuun.seurakunta@evl.fi, p. 013 263 5363

Pielisensuun seurakunnantoimisto
pielisensuun.seurakunta@evl.fi, p. 013 263 5407

Pyhäselän seurakunnantoimisto
pyhaselan.seurakunta@evl.fi, p. 050 364 8190

Rantakylän seurakunnantoimisto
rantakylan.seurakunta@evl.fi, p. 013 263 5510

Vaara-Karjalan seurakunnantoimisto
vaara-karjalan.seurakunta@evl.fi, p. 040 737 4656

Henkilöstön yhteystiedot www.joensuunseurakunnat.fi

Vielä ehtii hankkia kesäkukkia niin hautojen 
kuin pihamaankin kaunistukseksi.

Kirkkotie Julkaisija: Joensuun ev-lut. seurakuntayhtymä / Seurakuntayhtymän neu-
vonta, puh. 013 2635 300 / Toimitus: srk-keskus, Kirkkokatu 28, 80100 Jo-
ensuu / e-mail: viestinta@joensuunevl.fi / Postiosoite: PL 10, 80101 Joensuu 
/ Päätoimittaja Sari Jormanainen, puh. 050 5906 520, sari.jormanainen@
evl.fi / Tiedottaja: Virpi Hyvärinen, puh. 050 443 5502, virpi.hyvarinen@evl.
fi / Verkkotiedottaja: Tiina Partanen, tiina.s.partanen@evl.fi,  puh. 050 3809 
605 / Taitto: SLP Kustannus Oy / Kaista Design / Ilmoitusmyynti: Kotimaa 
Oy / Pirjo Teva, 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi / Ilmoitushinnat: 1,60 
e/pmm. Hintoihin lisätään alv. 24% / Painosmäärä: 51 300 / Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani / Ilmoitus jakeluhäiriöstä: www.jake-
lupalaute.fi tai info@jakeluun.fi tai Joensuun Ykkösjakelut p. 013-122 034 tai 
toimisto@suomalainenlehtipaino.fi/ Kirkkotien ilmestymispäivät 2020:   26.8., 
30.9., 28.10., 25.11. , 30.12.

62. vuosikerta
Seuraava Kirkkotie ilmestyy 26. 8. 2020

JOENSUUN hautausmaalla sijaitseva Hautainhoi-
torahaston kukkamyymälä palvelee paitsi hauto-
jen hoitajia, myös pihamaansa tai parvekkeensa 
kaunistajia. Kesäkukkien, mullan ja lannoitteiden 
lisäksi kukkamyymälästä saa myös leikkokukkia, 
viherkasveja ja kukkasidontaa. 

TOISTA vuotta hautausmaan kukkamyymälästä 
vastaava hortonomi Seppo Leppänen on pannut 
tyytyväisenä merkille, että tänä kesänä kukkamyy-
mälään on löytänyt hautojen hoitajien lisäksi yhä 
useampi parvekekukkien hankkija.

- Jostakin syystä ihmisillä on aika paljon sitä 
mielikuvaa, että täältä myydään kukkia vain seu-
rakunnan omaan toimintaan tai haudoille. Näin 
ei ole. Kukkamyymälästä voi yhtä lailla hankkia 
kukkia myös kotiin. Tänä kesänä parvekekukik-
si on mennyt etenkin pelargoneja ja amppeleita, 
Leppänen kertoo.

MIELUISIA Leppäselle ovat tietenkin myös myy-
mälän vakioasiakkaat. Tänä kesänä asiakkaiksi on 
tullut useita kymmeniä ihmisiä, jotka Leppänen 
muistaa viime vuodelta. Osa käy ostamassa hyvin-

kin säännöllisesti leikkokukkia haudoille, jotkut 
hankkivat viherkasveja kotiinsa.

HAUDOILLE hankittavista kukista ehdottomia suo-
sikkeja ovat Leppäsen mukaan mukulabegoniat ja 
pikkubegoniat.

– Ne ovat helppohoitoisia kesäkukkia, mikä on 
monelle tärkeätä. Haudalla ei välttämättä ehdi niin 
useasti käymään. Seurakuntakin käyttää niitä pal-
jon hoitohaudoillaan, ja ihmiset ovat ehkä myös 
tottuneet begonioihin, Leppänen sanoo.

- Jos haluaa vaihtelua, niin helppohoitoisina 
vaihtoehtoina haudoille suosittelisin vähän koo-
kaskasvuisempia maisemabegonioita ja tarhabe-
gonioita sekä verenpisaraa, lisää Leppänen.

HAUTAINHOITORAHASTON kukkamyymälä (Rau-
hankatu 4, Joensuu) on avoinna vuosittain vapusta 
pyhäinpäivään. Kesäkuun loppuun saakka myy-
mälä on avoinna ma-pe klo 8-17 ja la klo 9-13, 1.7. 
alkaen ma-pe klo 8.30-16. 

Virpi Hyvärinen

Hautausmaan kukka-
myymälästä kukat vaikka 
parvekkeelle

”Meillä on ainakin begonioita, verenpisaraa ja hopealehteä myynnissä syyskuun puoleenväliin asti”, sanoo 
kukkamyymälästä vastaava hortonomi Seppo Leppänen. Anna-Riitta Nikkanen on kesätöissä hautausmaalla.
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 >>>>>>>>>>>>>>   1.7.–31.8.2020 >>>>>>>>>

Kesäisiä säveliä  
Joensuun kirkossa 
 › JOENSUUN seurakunnan järjestämät iltamusii-

kit Joensuun kirkossa jatkuvat heinä-elokuun ajan.   
 5.7. iltamusiikissa esiintyvät baritoni Han-
nu Musakka (laulu) ja kanttori Tuomas Pyr-
hönen (urut). Hannu Musakka on toiminut yk-
sinlaulajana 40 vuoden ajan ja esiintynyt yli 
150 kirkossa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. 
 19.7. iltamusiikissa esiintyvät Liisa Karhu (viulu 
ja alttoviulu) sekä Tuomas Pyrhönen (urut ja pia-
no). Liisa Karhu on joensuulainen viulisti ja musiik-
kipedagogi. Konsertissa kuullaan mm. J.S. Bach-
in, Toivo Kuulan ja Oskar Merikannon sävellyksiä. 
 2.8. iltamusiikissa esiintyy Joensuun kaupun-
ginorkesterin soolohuilisti Alexander Viazovtsev 
yhdessä urkuri Tuomas Pyrhösen kanssa. Län-
si-Siperiasta lähtöisin oleva Viazovtsev on opis-
kellut mm. Yhdysvalloissa ja toiminut huilistina 
Phoenixin ja Las Vegasin sinfoniaorkestereissa.  
 30.8 iltamusiikissa esiintyy Tuomas Pyrhönen 
(urut). Pyrhönen on joensuulainen urkutaiteilija ja 
musiikin tohtori.
 
Iltamusiikit Joensuun kirkossa su 5.7., 19.7., 2.8. ja 
30.8. klo 18. Vapaa pääsy. 

Gospelfestarit elokuussa 
Joensuussa  
 › JOENSUUN  Gospelfestarit järjestetään tänä vuonna 25. 

kerran. Koronan vuoksi 13.-16.8. järjestettävän festivaa-
lin ohjelma on tänä vuonna hieman tavallista suppeampi. 
Festarit alkavat to 13.8. klo 18 Uuvisgospel-illalla Joensuun 
Lyseon yläkoululla. Konsertissa esiintyvät Susanna Laakso-
nen, Sami Mönkkönen, Markus Voutilainen ja Sini Poikki-
mäki. Ilta toteutetaan yhteistyössä Kivisointu ry:n kanssa. 
 Lauantaina 15.8. klo 11 torikonsertissa esiintyvät Mi-
ka Karola, Valonpisarat, Palokka sekä paikallisia truba-
duureja. Sunnuntaina 16.8. klo 13 perhekonsertissa Ka-
nervalatalolla esiintyy Mika Karola, ja klo 15 Joensuun 
kirkossa kuullaan Gospelfestareiden 25-vuotisjuhlakon-
sertti ”Gospelia kanteleen kera”, esiintyjänä Ida Elina. Fes-
tivaali päättyy klo 18 Renén konserttiin Joensuun kirkossa. 
 
Joensuun gospelfestarit 13.-16.8. Vapaa pääsy lukuun otta-
matta su 16.8. Ida Elinan konserttia, jonne liput maksavat 10 €.

1 
Joensuun 
kaupunginorkesterin 
konsertti Joen Yönä 21.8. 
klo 19 Joensuun kirkossa.

 
Ammattitaitoisten muusikoiden soit-
toa on aina ilo kuunnella.
 

2Omaehtoisia 
rastipolkuja 
Kontiolahdella  
15.6.- 31.7. 

 
Mielenkiinto heräsi, koska eivät ole 
tiettyyn päivään tai kellon aikaan si-
dottuja. Kivaa yhdessäoloa perheen 
kesken.
 

3Kivaa 
omatoimitekemistä 
perheille heinäkuussa 
Murikan Majalla 

Tämä ei ole paikkana ennestään tut-
tu, joten voisi harkita tutustumista.
 

4Hepokallion laavun 
luontopolun koko 
perheen luontorastit.
 

Luonnon tutkiminen on mielekästä 
puuhastelua 4- ja 7-vuotiaille lapsil-
lemme.

Palstalla kysymme, mitkä neljä 

Kirkkotien kirkollisista ilmoituksista 

löytyvää tapahtumaa tuntuvat 

etukäteen mielenkiintoisimmilta. 

NIMI: ANNA-HELENA KOSELA
IKÄ: 39
PAIKKAKUNTA: KONTIOLAHTI

miun tapahtumatK
uva: A

nnika M
iettinen

 Ida Elina

Aistivammaisten leiri-

päivä Vaiviossa 26.9. 

Lisätiedot: joensuunseu-

rakunnat.fi/ilmoittaudu

Musiikkia heinäkuuhun 
Utran kirkossa 
UTRAN kirkossa kuullaan heinäkuussa kaksi iltamusiikkikon-
serttia. Su 12.7. klo 18 Utrassa esiintyvät Hanna-Kerttu Sarsila 
(kitara) ja Viena Yrjänä (altto-nokkahuilu). Sineaaria-konser-
tissa kuullaan musiikkia 1500-luvulta 1900-luvulle.  
 Su 26.7. klo 18 Utran kirkossa esiintyy viime vuosilta tuttu 
Duo Ilon eli Sofia Kortelainen (viulu) ja Eliana Morretti (piano). 
Don Ilon on saanut tunnustusta mm. kamarimusiikkikilpailuis-
sa Viareggiossa Italiassa sekä monissa konserteissa Suo-
messa, Itävallassa, Italiassa, Norjassa ja Sambiassa. 
 
Iltamusiikit Utran kirkossa su 12.7. ja 26.7. klo 18.  
Vapaa pääsy.

Kamarimusiikkia
elokuun iltoihin 
 › ILTAMUSIIKKISARJA  jatkuu Utran kirkossa su 9.8. 

klo 18  Marja Nevankallion ja Makito Oban (kantele) 
konsertilla, ja huipentuu tämän jälkeen kolmen kon-
sertin viikonloppuun 21.-23.8. 
 › PE 21.8. klo 18 Utran tunnelmallisessa pystyhirsikir-

kossa konsertoivat Ville Kivivuori (sello), Sanna Kainu-
lainen (viulu) ja Janne Piipponen (piano). La 22.8. klo 18 
esiintymisvuoron saavat Liisa Karhu (viulu) ja Kimmo 
Puunenä (piano) ja su 23.8. klo 18 Elina Vitri, laulu, 
Pekka Mustaniemi, huilu ja Janne Piipponen, piano. 
 
Iltamusiikit Utran kirkossa su 9.8. klo 16 sekä pe 21.8., 
la 22.8. ja su 23.8. klo 18. Vapaa pääsy.

Duo Ilon

Alexander Viazovtsev
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Eläkeläisten 
retkipäiviä 
Vaiviossa ei 
elokuussa 
järjestetä. 
Jos Luoja suo ja koronati-
lanne sallii, retkeilemme 
mahdollisesti syyskuussa. 
Seuraa ilmoittelua! 

Joensuun 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Kirkkokatu 28, ma-

pe klo 9-12, p. (013) 2635 363, 
 joensuun.seurakunta@evl.fi 

Noudatamme toiminnassamme 
viranomaisten antamia ohjei-
ta mm. väkimäärän suhteen. 
Tulethan tilaisuuksiimme vain 
terveenä. Huolehdithan käsi- ja 
yskimishygieniasta sekä riittävien 
turvavälien pitämisestä.

Joensuun kirkko 
 › Papinkatu 1 b 

Messu su 5.7. klo 10. 
Iltamusiikki su 5.7. klo 18, Hannu 
Musakka (laulu) ja Tuomas Pyrhö-
nen (urut). Vapaa pääsy. Ks. s. 11.
Messu su 12.7. klo 10. 
Messu su 19.7. klo 10. 
Iltamusiikki su 19.7. klo 18, Liisa 
Karhu (viulu) ja Tuomas Pyrhönen 
(urut). Vapaa pääsy. Ks. s. 11.
Messu su 26.7. klo 10. 
Messu su 2.8. klo 10. 
Iltamusiikki su 2.8. klo 18, Alexander 
Viazovtsev (huilu) ja Tuomas Pyrhö-
nen (urut). Vapaa pääsy. Ks. s. 11.
Messu su 9.8. klo 10. 
Messu su 16.8. klo 10. 
Joensuun Gospelfestarit su 
16.8. klo 15: Gospelfestareiden 
25-vuotisjuhlakonsertti ”Gospelia 
kanteleen kera”, Ida Elina.
Liput 10 €. Ks. s. 11.
Joensuun Gospelfestarit su 16.8. 
klo 18: René. Vapaa pääsy, kolehti. 
Ks. s. 11.
Joen Yö: Joensuun kaupunginor-
kesterin konsertti pe 21.8. klo 16. 
Joensuun Kaupunginorkesteri 
esiintyy kapellimestarinaan Huba 
Holloköi. Vapaa pääsy. 
Joen Yö: Joensuun kaupunginor-
kesterin konsertti pe 21.8. klo 19. 
Joensuun Kaupunginorkesteri 

esiintyy kapellimestarinaan Huba 
Holloköi. Vapaa pääsy. 
Konfirmaatio (J2) la 22.8. klo 15. 
(Tilaisuuden järjestäminen riippuu 
koronarajoituksista). 
Konfirmaatiomessu (J2) su 23.8. 
klo 10. 
Messu su 30.8. klo 10. 
Iltamusiikki su 30.8. klo 18, Tuo-
mas Pyrhönen (urut). Ks. s. 11.

Seurakuntakeskus 
 › Kirkkokatu 28 

Joen Yön Open House –tapahtu-
ma pe 21.8. klo 16-18.30, mukana 
Pohjois-Karjalan Ev.lut. Kansanlä-
hetys. Ks. s. 14. 
Joen Yön messu pe 21.8. klo 21. 

Noljakan kirkko
 › Kervilänkuja 2 

Messu su 5.7. klo 12. 
Messu su 12.7. klo 12. 
Messu su 19.7. klo 12. 
Messu su 26.7 klo 12. 
Messu su 2.8. klo 12. 
Messu su 9.8. klo 12. 
Kouluunlähtevien siunaaminen 
su 9.8. klo 14. Ilmoittautuminen: 
www.janoa.fi.
Kouluunlähtevien siunaaminen 
su 9.8. klo 16. Ilmoittautuminen: 
www.janoa.fi. 
Yläkouluun siirtyvien nuorten 
siunaaminen su 9.8. klo 18. Ilmoit-
tautuminen: www.janoa.fi.
Messu su 16.8. klo 12. 
Messu su 23.8. klo 12. 
Messu su 30.8. klo 12. 

Muut paikat 
Sateenkaari-ilta ti 28.7. klo 18. 
Sateenkaari-ihmisille ja heidän 
ystävilleen suunnattu keskuste-
luilta Männikköniemessä (Vaino-
niementie 2). Omat eväät! 
Sateenkaari-ilta ti 25.8. klo 18. 
Sateenkaari-ihmisille ja heidän 
ystävilleen suunnattu keskuste-

luilta Männikköniemessä (Vaino-
niementie 2). Omat eväät! 
Joensuun Gospelfestarit to 13.8. 
klo 18: ”Uuvisgospel”-iltaJoensuun 
Lyseon yläkoululla. Vapaa pääsy, 
kolehti. Ks. s. 11.
Joensuun Gospelfestarit la 15.8. 
klo 11: Torikonsertti, Mika Karo-
la, Valonpisarat sekä paikallisia 
trubaduureja. Pop up –konsertteja 
kävelykadulla ja siellä täällä kau-
pungin keskustassa. Vapaa pääsy. 
ks. s. 11. 

tapahtumat: heinä-elokuu 2020
Pielisensuun 
seurakunta
 › TOIMISTO: Huvilakatu 8 b, ma-

pe klo 9-12, p. 013 2635 407,  
pielisensuun.seurakunta@evl.fi.

Noudatamme toiminnassamme 
viranomaisten antamia ohjei-
ta mm. väkimäärän suhteen. 
Tulethan tilaisuuksiimme vain 
terveenä. Huolehdithan käsi- ja 
yskimishygieniasta sekä riittävien 
turvavälien pitämisestä.

Pielisensuun kirkko
 › Huvilakatu 8 b

Messu su 5.7. klo 10.
Messu su 12.7. klo 10.
Messu su 19.7. klo 10.
Messu su 26.7. klo 10.
Messu su 2.8. klo 10.
Messu su 9.8. klo 10.
Kouluun lähtevien siunaaminen 
ke 12.8. klo 18. 
Messu su 16.8. klo 10.
Messu su 23.8. klo 10, saarnaa 
pastori Seppo Paulasaari Suomen 
Lähetysseurasta. Messun jälkeen 
mahdollisesti kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus, jossa Paulasaari 
puhuu aiheesta ”Kristillinen todis-
tus Lähi-Idässä”.
Messu su 30.8. klo 10.

Muut paikat 
Illallinen taivaan alla to 13.8. klo 
19 Penttilänrannassa Ylisoutajan 
sillan tuntumassa. Kaikille avoin. 
Jokainen tuo omat eväänsä astioi-
neen. Elävää musiikkia, yhteislau-
lua. Sään mukainen asu. Ks. s.
Joen Yö 21.8. klo 16–20, Pielisen-
suun seurakunta mukana Järjestö-
bulevardilla. Ks. s. 14. 
Kesäillan laulelot Kukkolan 
kodalla (Vanha Valtatie 70) su 19.7. 
klo 18. Mukana Mikko Juntunen. 
Kahvitarjoilu.

Antti Kukkosen muistoseurat 
Kukkolan kodalla (Vanha Valtatie 
70) su 16.8. klo 18. Mukana Tiina 
Reinikainen ja Tiina Korhonen.

Toimentupa 
aukeaa jo elokuussa 
ma 3.8. klo 9 alkaen, mikäli 
viranomaisten kokoontumis-
rajoitukset sallivat. 

Noljakan kirkon 
Aulakahvio 
joka to klo 11-13 alkaen 
9.7.2020. 
Kesän ajan kahvio on kirkon 
pihalla ja sateen sattuessa 
kahvio on peruttu. Tarjolla 
kahvia, teetä ja elintarvikkeita. 
Kokoontumisessa noudatam-
me poikkeusajan säännöksiä 
huomioiden turvaetäisyydet 
ja hygieniaohjeistukset.

Pekka Simojoen 
konsertti 
Kiihtelysvaaran uuden 
kirkon hyväksi  to 30.7. klo 
18 Joensuun kirkossa.
Noudatamme kulloinkin 
voimassa olevia kokoontu-
misrajoituksia; tarvittaessa 
kaksi konserttia. Liput 20 €, 
tuotto lyhentämättömänä 
kirkkokeräykseen. 
Järj. Kiitelysvaara-seura/
kirkkokeräys

Yhteiskristillinen 
Kohtaamisia torilla 
-tapahtuma
4.7. klo 11–16 
Joensuun torilla.
Livemusiikkia, todistuspu-
heenvuoroja, King’s Kidsin 
esitys, esirukousta, onnelli-
suuskysely, tarjoilua ym. 
Järj. Joensuun Kristityt 
Yhdessä ry/Kohtaamisen 
Kahvila ja Pielisensuun 
seurakunta.

Illallinen
taivaan alla

to 13.8. klo 19-21 
Joensuun Penttilänranta
Olet tervetullut elämykselliselle piknik-illalliselle Pen�länrantaan, 
Ylisoutajan sillan läheisyyteen! Luvassa elävää musiikkia ja yhteislaulua. 
Mahdollisuus illastaa yhdessä elokuisena iltana Pielisjoen rannalla pitkän 
pöydän ääressä tai nurmikolla kauniissa ympäristössä ja hyvässä seurassa. 
Jokainen tuo mukanaan omat eväänsä as�oineen. Tapahtuma on 
kaikille avoin. Sateen sa�uessa varustaudumme sään vaa�malla tavalla.

Varaa paikkasi 6.8. mennessä joensuunseurakunnat.fi/ilmoi�audu tai
p. 013 2635 407 (ma-pe klo 9-12). PIELISENSUUN SEURAKUNTA

Ulkopelejä, uimista ja
iloista kesämenoa

Männikköniemen kesäko�, 
Vainoniementie 2

Ma-� 3.-4.8. klo 15-18
Kirkon Junnuille (5.-7.lk)

Ke-to 5.-6.8. klo 10-13
Kirkon Tenaville (1.-4.lk)

Ilmoittautuminen molempiin 
avoinna osoitteessa janoa.fi.

Hinta 5 €, käteismaksu.
Iltapäivään kuuluu välipala.

JOENSUUN SEURAKUNTA

Tule kirkkoon messuun tai
kuuntele lähetys kotona,

luonnossa, mökillä...
Suora lähetys Rantakylän 

kirkon jumalanpalveluksesta
joka pyhä koko kesän
Youtube-kanavalla

Toivon tähden.
Linkki jaetaan myös verkossa 
www.joensuunseurakunnat.fi 

Joensuun seurakunnan kirkko-
muskarissa laulamme, soitamme, 
leikimme ja liikumme yhdessä. 
Ohjelmisto seuraa vuodenaikoja ja 
kirkkovuo�a.

Toiminta on maksutonta ja edel-
ly�ää ennakkoilmoi�autumista. 
Lisä�edot ryhmistä verkkosivuilla 
www.joensuunseurakunnat.fi/
ilmoittaudu. Hakuaika 3.-17.8.2020.

Muskariope Virpi Korhonen
(3.8. alkaen p. 050 5508 332).

MUSKARIIN!
Lämpimästi tervetuloa

Joensuun 
seurakunta 
onnittelee 
syntymäpäiviään keväällä 
viettäneitä ja kesällä viettäviä 
seurakuntalaisia. Lähetäm-
me henkilökohtaiset kutsut 
syksyllä järjestettäviin ikäih-
misten syntymäpäiväjuhliin, 
mikäli viranomaisten kokoon-
tumisrajoitukset sen sallivat.
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Rantakylän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A, 

ma-pe klo 9-12, p. 013 1635 510, 
rantakylan.seurakunta@evl.fi. 

Noudatamme toiminnassamme 
viranomaisten antamia ohjei-
ta mm. väkimäärän suhteen. 
Tulethan tilaisuuksiimme vain 
terveenä. Huolehdithan käsi- ja 
yskimishygieniasta sekä riittävien 
turvavälien pitämisestä. 

Rantakylän kirkko
 › Rantakylänkatu 2

Kesähetki kirkkopihalla yli 
70-vuotiaille ke 1.7. klo 9: kesäinen 
tapaaminen ulkona turvavälit huo-
mioiden. Ohjelmassa pientä jump-
paa, musiikkia, tietokilpailuja yms. 
sekä hartaushetki. Ei sateella!
Yhteislaulutilaisuus kirkkopihassa 
to 2.7. klo 18, Viisikielinen-laulukirja.
Messu su 5.7. klo 10. 

Kesähetki  
Rantakylän kirkkopihalla 

yli 70-vuotiaille ke 1.7., 8.7. ja 
15.7. klo 9.

Kesähetki kirkkopihalla yli 
70-vuotiaille ke 8.7. klo 9: 
kesäinen tapaaminen ulkona 
turvavälit huomioiden. Ohjelmas-
sa pientä jumppaa, musiikkia, 
tietokilpailuja yms. sekä hartaus-
hetki. Ei sateella! 
Yhteislaulutilaisuus kirkkopihassa 
to 9.7. klo 18, Siionin virret. 
Messu su 12.7. klo 10. 
Kesähetki kirkkopihalla yli 
70-vuotiaille ke 15.7. klo 9: kesäi-
nen tapaaminen ulkona turvavälit 
huomioiden. Ohjelmassa pientä 
jumppaa, musiikkia, tietokilpai-
luja yms. sekä hartaushetki. Ei 
sateella! 
Yhteislaulutilaisuus kirkkopihassa 
to 16.7. klo 18, Virsikirjan lisävihko. 
Messu su 19.7. klo 10. 
Yhteislaulutilaisuus kirkkopihassa 
to 23.7. klo 18, Uusia messulauluja 
–kirja.

Messu su 26.7. klo 10. 
Yhteislaulutilaisuus kirkkopihassa 
to 30.7. klo 18, Suvilinnun laulut, 
Kirkon ulkomaanavun julkaisema 
lauluvihko. 
Messu su 2.8. klo 10. Messu radioi-
daan. 
Messu su 9.8. klo 10. 
Kouluun lähtevien siunaaminen 
su 9.8. klo 18. 
Messu su 16.8. klo 10. 

Vaippaviikarit 
tiistaisin klo 9.30-11 alk. 18.8. 

Kerho alle vuoden ikäisille 
vauvoille huoltajineen

Vaippaviikarit tiistaisin alkaen 
18.8. klo 9.30-11: vauvakerho on 
tarkoitettu alle vuoden ikäisille 
vauvoille ja heidän huoltajilleen. 
Kirkkokahvin keittäjien palaveri ti 
18.8. klo 17, sovitaan kahvitusvuo-
rot syys-joulukuulle. 
Perhekerho keskiviikkoisin alkaen 
19.8. klo 9.30-11.
Perheilta joka toinen to alkaen 
20.8. klo 17-19: klo 17 leikit, klo 18 
jälkeen pyhis, lopuksi yhteinen 
iltapala. 
Israel-iltapäivä la 22.8. klo 14. 
Lähetysseuran Israelin työn asian-
tuntija Seppo Paulasaari kertoo 
Suomen Lähetysseuran työstä 
Israelissa. Kahvitarjoilu. 
Lähetystyötä Pohjois-Thaimaas-
sa -lähetystilaisuus ti 25.8. klo 
18, nimikkolähetit Tuula ja Kimmo 
Kosonen kertovat työnsä kuulumi-
sia. Kahvitarjoilu. 
Messu su 30.8. klo 10. Messupyhis 
ja lastenhoito 30.8. alkaen. 

Utran kirkko 
 › Väisälänkatu 2

Iltarukous su 5.7. klo 18. 
Iltamusiikki su 12.7. klo 18: Sine-
raaria-konsertti: Hanna-Kerttu 
Sarsila, kitara ja Viena Yrjänä, altto-
nokkahuilu. Vapaa pääsy. Ks. s. 11.
Iltarukous su 19.7. klo 18.
Iltamusiikki su 26.7. klo 18: Duo 
Ilon: Sofia Kortelainen, viulu ja Elia-
na Morretti, piano. Vapaa pääsy. 
Ks. s. 11.

Iltarukous su 2.8. klo 18. 
Iltamusiikki su 9.8. klo 18, Marja 
Nevankallio ja Makiko Oba, kante-
le. Vapaa pääsy. Ks. s. 11.
Iltarukous su 16.8. klo 18. 
Iltamusiikki pe 21.8. klo 18, Ville 
Kivivuori, sello, Sanna Kainulainen, 
viulu ja Janne Piipponen, piano. 
Vapaa pääsy. Ks. s. 11.
Iltamusiikki la 22.8. klo 18, Liisa 
Karhu, alttoviulu ja Kimmo Puune-
nä, piano. Vapaa pääsy. Ks. s. 11.

Luomakunnan 
sunnuntain messu 

Utran kirkossa 
su 23.8. klo 10.

Luomakunnan sunnuntain messu 
su 23.8. klo 10, messun jälkeen 
Utran asukasyhdistyksen valmis-
tamat kirkkokahvit Utran puukou-
lulla. 
Iltamusiikki su 23.8. klo 18, Elina 
Vitri, laulu, Pekka Mustaniemi, hui-
lu ja Janne Piipponen, piano. Vapaa 
pääsy. Ks. s. 11.

Muut paikat 
Joen Yön järjestöbulevardi pe 21.8. 
klo 16-20, Rantakylän seurakunta 
mukana.
Ihan pihalla -ulkotoimintaa per-
heille joka toinen ma klo 17-18.30 
alk. 24.8. Ks. ilmoitus alla. 

Verkossa ja etänä
Nettipyhis joka kuukauden viimei-
nen su 30.8. alkaen Toivon tähden 
–kanavalla YouTubessa.

Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 76, 

ma-pe klo 9-12, p. 050 3648 190, 
pyhaselan.seurakunta@evl.fi 

Noudatamme toiminnassamme 
viranomaisten antamia ohjei-
ta mm. väkimäärän suhteen. 
Tulethan tilaisuuksiimme vain 
terveenä. Huolehdithan käsi- ja 
yskimishygieniasta sekä riittävien 
turvavälien pitämisestä. 

Pyhäselän kirkko
 › Hammaslahdentie 76 

Messu su 28.6. klo 10. 
Messu su 5.7. klo 10. Leena Hurs-
kainen, saarna kesäteologi Riikka 
Lasanen ja kanttorina Samuli 
Moilanen. 
Messu su 12.7. klo 10. Kanttorina 
Samuli Moilanen. 
Messu su 19.7. klo 10. Saarna 
Pekka Maaranen. 
Messu su 26.7. klo 10. Kanttorina 
Samuli Moilanen. 
Messu su 2.8. klo 10. Kanttorina 
Samuli Moilanen. 
Messu su 9.8. klo 10. Kanttorina 
Samuli Moilanen. 
Messu su 16.8. klo 10. 
Messu su 23.8. klo 10. 

Pyhäselän  
seurakuntatalo 
 › Hammaslahdentie 76 

Ruokajakelu  
Hammaslahden seurakun-

tatalon pihalla joka toinen to 
Pyhäselän alueen asukkaille. 

Varaukset etukäteen ma-ti 
klo 8-10, p. 050 363 6909.

Ruokajakelu Hammaslahden 
seurakuntatalon pihalla joka 
toinen torstai seuraavasti: 25.6., 
9.7., 23.7., 6.8., 20.8. Ruokakassit 
on tarkoitettu vain Pyhäselän 
alueen asukkaille. Varaathan 
kassisi numerosta 050 363 6909 
sen viikon ma tai ti klo 8-10, jolloin 
jakelu järjestetään. 

Hyvää kesää! 
  
Taas niityt vihannoivat 
ja laiho laaksossa. 
Puut metsän huminoivat 
taas lehtiverhossa. 
Se meille muistuttaapi 
hyvyyttäs, Jumala, 
ihmeitäs julistaapi 
se vuosi vuodelta
 
- Virsi 571:2

Seurakunnan  
lähetystyön 
kahvilakirpputori 
pe 26.6., 31.7. ja 28.8. klo 10-13 
Lahjantie 10:ssä. Tule ostoksille 
ja kohtaamaan kanssaihmisiä 
kahvien merkeissä. Ehjiä ja 
puhtaita vaatteita sekä astioita 
otetaan vastaan aukioloaikoina. 
Tuotto lähetystyöhön. Huomioit-
han turvavälit. Tule paikalle ilman 
flunssan oireita.

Muut paikat 
Kirpputorikahvila Lahjanpuiston 
kerhohuoneella 26.6., 31.7. ja 28.8. 
klo 10-13. Noudatamme hygie-
niamääräyksiä ja muistamme 
turvavälit. 
MTK Kiihtelysvaara ja Pyhäselän 
seurakunnan yhteinen saunailta 
su 16.8. klo 18.30 Hietajärven leiri-
keskuksessa (Kuusjärventie 600, 
Kiihtelysvaara).

Kesäiset  
lauluseurat 

ke 26.8. klo 18 Liisa ja Osmo 
Toivasella, Iltarauhantie 56, 

Suhmura.  

Kesäiset lauluseurat ke 26.8. klo 
18 Liisa ja Osmo Toivasella, Iltarau-
hantie 56, Suhmura.  

Ammatillisesti ohjattu, luottamuksellinen vertaisryhmä 
naisille, jotka ovat toipumassa päihteiden käytöstä tai 
haluavat pohtia päihteiden käyttöään.
Ryhmässä keskitytään naiseuden teemoihin, jotka lisää-
vät hyvinvointia ja voimavaroja sekä antavat keinoja elää 
parempaa arkea.
Ryhmä alkaa viikolla 40, ti 29.9.2020 klo 15 ViaDia-kes-
kuksella, Venetie 10. Ryhmä kokoontuu syksyn aikana 
kahdeksan kertaa. 
Ryhmä järjestetään yhteistyössä ViaDian Laituri-hankkeen ja Ranta-
kylän seurakunnan diakoniatyön kanssa. Ohjaajaparina päihdetyön-
tekijä Pia Irjala ja diakoni Auli Pehkonen.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 31.8. mennessä Pia p. 045 2665 133, 
ma-ke klo 12 -13 tai Auli p. 050 3386 066 ma-pe klo 9-11.

Yhdessä kokoN A I N E N
25 V.

Sunnuntai 9.8. klo 10 Pyhäselän kirkko ja klo 18 Rantakylän kirkko.
Keskiviikko 12.8. klo 18 Pielisensuun kirkko.

Sunnuntai 9.8. klo 14 ja klo 16 Noljakan kirkko, jonne
ennakkoilmoittautuminen ajalla 21.7.-6.8. www.janoa.fi.

Ihan pihalla 
-ulkotoimintaa
 (retkeilyä, metsäseikkailuja 
ja ulkopuuhia) perheille joka 
toinen ma alkaen 24.8. klo 
17.-18.30 Rantakylän ja Utran 
alueella. Omat retkieväät mu-
kaan. Kokoonnumme säällä 
kuin säällä eri ulkokohteissa, 
seuraa tiedotusta somessa ja 
netissä.
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Enon  
seurakunta 
 › TOIMISTO: Kunnantie 2, ma-pe 

klo 9-12, p. 013 2635 601,  
enon.seurakunta@evl.fi.

Noudatamme toiminnassamme 
viranomaisten antamia ohjeita 
mm. väkimäärän suhteen. Tulet-
han tilaisuuksiimme vain terveenä. 
Huolehdithan käsi- ja yskimishy-
gieniasta sekä riittävien turvavä-
lien pitämisestä. 

Enon kirkko 
 › Enontie 28 

Sanajumalanpalvelus su 5.7. klo 10. 
Messu su 12.7. klo 10, Enon entis-
ten seurakuntanuorten pyhä, saar-
na Päivi Erkkilä, liturgi Tapani Nuu-
tinen. Messun jälkeen siirrytään 
Paukkajan teatterille viettämään 
yhteistä päivää. Ilm. viim. 5.7.2020: 
pirkko.nuutinen@elisanet.fi, p. 
040 164 8661. Ks. s. 14.
Sanajumalanpalvelus su 19.7. klo 10. 
Messu su 26.7. klo 10, kesävie-
raiden kirkkopyhä, saarna Tapani 
Nuutinen. 
Messu su 2.8. klo 10, saarna Elias Tanni. 
Sanajumalanpalvelus su 9.8. klo 10. 
Messu su 16.8. klo 10. 
Sanajumalanpalvelus su 23.8. klo 10. 
Messu su 30.8. klo 10. 

Muut paikat 
Kivaa tekemistä perheille  heinä-
kuussa Murikan Majalla (Murikantie 
113, 81260 Ahveninen) omatoimi-
sesti tehtäväksi. Uintimahdollisuus 
ja nuotiopaikkoja, mikä tekee Muri-
kasta mukavan kesäretkikohteen. 
Myös ulkovessa löytyy. Muistathan 
huolehtia, että paikat ovat siistinä 
käyntisi jälkeen. 
Hepokallion laavun luontopolulla 
on tarjolla mukavia luontorasteja 
perheille kierrettäväksi. Reitin var-
rella on nuotiopaikallinen laavu. Rei-
tin pituus on noin kaksi kilometriä. 

Verkossa ja etänä
Seuraa meitä Facebookissa ja Insta-
gramissa @enonseurakunta, jonne 
päivittyy sisältöä myös kesäaikaan.

Vaara-Karjalan 
seurakunta
 › TOIMISTO, KIIHTELYSVAARA: 

Tohmajärventie 31, ke ja pe klo 
9-12, p. 040 7374 656, vaa-
ra-karjalan.seurakunta@evl.fi

 › TOIMISTO, TUUPOVAARA:  
Koulutie 10, ti ja to klo 9-12, p. 
040 7374 656 , vaara-karjalan.
seurakunta@evl.fi

Noudatamme toiminnassamme 
viranomaisten antamia ohjei-
ta mm. väkimäärän suhteen. 
Tulethan tilaisuuksiimme vain 
terveenä. Huolehdithan käsi- ja 
yskimishygieniasta sekä riittävien 
turvavälien pitämisestä.

Kiihtelysvaaran  
seurakuntatalo
 › Tohmajärventie 31 

Messu su 5.7. klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 12.7. klo 
10. 
Sanajumalanpalvelus su 19.7. klo 
10, Veli-Matti Vepsäläinen. 
Messu su 9.8. klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 16.8. klo 
10. 
Sanajumalanpalvelus su 23.8. 
klo 10.

Tuupovaaran kirkko 
 › Koulutie 5

Messu su 5.7. klo 13.
Sanajumalanpalvelus su 19.7. klo 
13, Veli-Matti Vepsäläinen.
Messu su 9.8. klo 13.
Sanajumalanpalvelus su 16.8. klo 13. 
Sanajumalanpalvelus su 23.8. 
klo 13.

Muut paikat 
A-ryhmä ti (kokoontuu kesällä joka 
toinen ti), lisätietoja paikasta ja 
ajasta Hannu Soikkelilta  
p. 0400 597 414. 
Kesäillan hartaus ke 8.7. klo 17.30 
Kiihtelysvaaran rauniokirkossa, 
aiheena lapset. 
Pilkekylien kyläkirkko su 12.7. klo 
15 Niiralanniemen majalla (Niira-
lanniementie 4, 82850 Kinnas-
niemi).

Kontiolahden 
seurakunta 
 › KIRKKOHERRANVIRASTO:  

Keskuskatu 26, ma-pe klo 9-12, 
p. 040 761 65 69,  
kontiolahti@evl.fi 

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevaa kokoontumisra-
joitusta. 
Ajankohtainen tieto tilaisuuksista 
www.kontiolahdenseurakunta.fi.   
Oma kanava Youtube.com/
kontio lahdensrk. Facebook:  
Kontiolahden seurakunta.

Kontiolahden kirkko 
 › Kirkkotie 6 

Kaikki jumalanpalvelukset sunnun-
taisin klo 9.58 alkaen: Youtube.com/
kontiolahdensrk. Seurakuntalaisia 
emme kuvaa, ainoastaan toimittajat 
ja avustajat. Kirkossa jaetaan tar-
kempi ohjeistus suoratoistosta. 
Messu su 5.7. klo 10, seurakunnal-
le avoin tilaisuus kuten muutkin 
heinä-elokuun messut.
Messu su 12.7. klo 10.
Messu su 19.7. klo 10. selkomessu 
alueen kehitysvammaisille.
Messu su 26.7. klo 10.
Messu su 2.8. klo 10.
Messu su 9.8. klo 10.
Kouluun lähtevien siunaaminen 
9.8. klo 17: Selkien, Kulhon, Kylmä-
ojan, Lehmon ja Onttolan kouluis-
sa aloittavat.
Kouluun lähtevien siunaaminen 
9.8. klo 18.30: kirkonkylän, Kon-
tioniemen, Jakokosken, Varpa-
rannan ja Ahokkalan kouluissa 
aloittavat.
Messu su 16.8. klo 10. 50 vuotta 
sitten rippikoulun käyneiden kirk-
kopyhä, pystykahvit.
Messu su 23.8. klo 10.
Messu su 30.8. klo 10.

Kontiolahden  
seurakuntakeskus 
 › Keskuskatu 26 

Ystävänkammari avaa ovensa 
ma 17.8. klo 10-14. Ma, ke ja pe klo 
10-14.  

Lehmon 
seurakuntakoti 
 › Kylmäojantie 57  

Nuortenilta pe 10.7. klo 17- 21, 
lauletaan NSV 2020.
Elämänpuumessu su 16.8. klo 
16, seurakunnalle avoin tilaisuus. 
Liikuntaa ja toimintaa perheille ja 
lapsille klo 14-16. Tarjoilua! 

Muut paikat 
Omaehtoisia rastipolkuja Kontio-
lahden kunnan alueella  perheille 
ja muillekin halukkaille 15.6.- 31.7. 
Rastipolkujen sijainnit löydät 
osoitteesta www.kontiolahden-
seurakunta.fi/lapset ja perheet/
tapahtumia perheille. Tempaus 
järjestetään yhteistyössä Kontio-
lahden kunnan ja SPR Kontiolah-
den osaston kanssa. 
Mökkiseurat Irma ja Antero Muta-
sella (Lauttaniementie 9) su 2.8. klo 
14. Arpajaiset ja tarjoilua lähetyksen 
hyväksi. Heimo Karhapää, Seppo 
Lamminsalo, Eija Romppanen, 
lauluryhmä Vuoripuro. 

Kesäillan hartaus ke 22.7. klo 
17.30 Kiihtelysvaaran rauniokir-
kossa, aiheena kiitos. 
Messu su 26.7. klo 18 Hoilolan 
kirkossa (Hoilolantie 133B). 

Kansanlaulu-
kirkko 

su 2.8. klo 10 Kiihtelysvaaran 
rauniokirkossa.

Kansanlaulukirkko su 2.8. klo 10 
Kiihtelysvaaran rauniokirkossa, 
Veli-Matti Vepsäläinen. 
Ekumeeninen kyläkirkko su 2.8. 
klo 13 Herajärven Erärannassa 
(Leppäläntie 16B), Veli-Matti 
Vepsäläinen.

Pilkekylien 
kyläkirkko 
su 12.7. klo 15 Niiralanniemen 
majalla Kinnasniemessä 
(Niiralanniementie 4).

Ekumeeninen 
kyläkirkko
su 2.8. klo 13 Herajärven 
erärannassa (Leppäläntie 16 B).

Virkoja auki
Kontiolahden seurakunnan kirk-
koneuvosto on julistanut auki 
talouspäällikön viran 
1.9.2020 alkaen. Hakuaika 
13.7.- 7.8.2020. Hakuohjeet: 
www.kontiolahdenseurakun-
ta.fi/Avoimet työpaikat 

Kontiolahden seurakunnan 
kirkkoneuvosto on julistanut 
uudelleen auki 
kirkon varhaiskasvatuksen 
ohjaajan viran. 
Hakuaika 13.7.- 7.8.2020. 
Hakuohjeet: www.kontiolah-
denseurakunta.fi/Avoimet 
työpaikat 

Eläkeläisten retki 
su 23.8. klo 9-16 Rääkky-
lään Kukka Kuhaukseen ja 
lähiympäristöön. Ilm. viim. 
12.8. Eija Romppaselle, p. 040 
056 1186. Hinta 15 e, sis. kyyti 
ja ruoka.

Diakoniatoimisto 
suljettu
29.6.-19.7. välisenä aikana.

Open house
-tapahtuma
klo 16-18.30 Joensuun seurakuntakeskus,
Kirkkokatu 28
* Kei�oa ja vohvelikahvila, vapaaehtoinen
* kahviraha lähetystyön tukemiseen
* Vapaaehtoistoiminta seurakunnissa
* Musiikkiohjelmaa.
Yhteistyössä Pohjois-Karjalan Ev.lut. Kansanlähetys

Joen yön messu
klo 21 Joensuun seurakuntakeskus

Klo 16-20 löydät meidät myös
järjestöbulevardilta.

entisten
NUORTEN
seurakunta-

kokoontuminen
Enossa su 12.7.2020
Hei 1960-1980 -luvun Enon 
seurakuntanuori, tule muis-
telemaan menneitä.
Klo 10 jumalanpalvelus Enon 
kirkossa. Sieltä siirrymme Pauk-
kajan tea�erille. Luvassa muiste-
luita, seuroja ja lauluja Nuoren 
seurakunnan veisukirjasta.
Nyy�kes�t, makkaranpaisto- ja 
saunomismahdollisuus.
Ilmoi�audu viim. 5.7.2020
pirkko.nuu�nen@elisanet.fi,
p. 040 1648 661.

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

diakonian
VIRKISTYSPÄIVIÄ
Hirvirannassa
Hirvirannantie 19

Virkistyspäivän hinta 
10 €, sisältää ruoan ja 
kahvitukset. Kyyti 6 €.

Ti 18.8. klo 9-16 Mielenvirkeyttä yksinäisille, työttömille ja mielen-
terveyskuntoutujille. Ilmoittaudu ajalla 13.7.-4.8. Eija Romppaselle,
p. 040 830 1336.
Ti 25.8. klo 9-16 kehitysvammaiset. Ilmoittaudu viimeistään 16.7. 
ja 13.-14.8. Sanna Rouviselle, p. 0400 561 186.
Ke 26.8. klo 9-16 eläkeläiset. Ilmoittaudu ajalla 13.7.-12.8. Eija 
Romppaselle, p. 040 056 1186.

Hyvää kesää! 
  
Taas linnut laulujansa 
visertää kauniisti. 
Myös eikö Herran kansa 
Luojaansa kiittäisi! 
Mun sieluni, sä liitä 
myös äänes kuorohon 
ja armon Herraa kiitä, 
kun laupias hän on.
 
-Virsi 571:3
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erikoishammasteknikko
Harri Hukka

Kukka- ja Hautaus- ja Perukirjapalvelu
PAULI RIMPILÄINEN

p. 0440 731 602
Niskantie 44, Eno, p. 013 761 396

Keskuskatu 24, Kontiolahti, p. 013 731 602
https://hautauspalvelurimpilainen.fi /

013 122506
NIINIVAARANTIE 52, 80200 JOENSUU
KAINULAISENHAUTAUSPALVELU.FI

HAUTAKIVIKAIVERRUS
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JOENSUUN
MUISTOMERKKIHUOLTO KY

Puh. (013) 731 582
Gsm 0400 896 409

Kimmo Kinnunen

OEN HAMMAS OY
H A M M A S L A B O R A T O R I O

Tarvitseeko hammasproteesisi
uusimista tai huoltoa?
* Meiltä uudet hammasproteesit, pohjaukset, korjaukset.
* Luotettavaa palvelua, laatua ja ammattitaitoa takuutyönä.
* Ilmainen tarkastus ja hoitosuunnitelma.

Kauppakatu 27 b A 35, 80100 Joensuu Puh. (013) 224 666

erikoishammasteknikko
Jarmo Miettinen
050 561 0783

Koskikatu 11, JOENSUU
puh. (013) 120720, 0500 670112

www.eronen.fi www.memoriahautaus.com

TÄYDEN PALVELUN
HAUTAUSTOIMISTO

Paimentytöntuvan
juhla- ja pitopalvelu

Liisa Hämäläinen
Öllöläntie 163, Öllölä

040 747 3770

liisa@paimentytontupa.fi
www.paimentytontupa.fi

Puh. (013) 126 454
Lylykoskentie 2, Joensuu

Kauneimmat
hautakivet

Muistoja elämästä
www.joenkivituote.fi

S-kukka ja Hautauspalvelu
Voimatie 2, Joensuu 

(Kauppakeskus Prisma)
Ma–pe klo 8–19, la 8–17, su 12–17

Ota yhteyttä:
Pirjo Teva   

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Mainoksesi  
Kirkkotie-lehdessä?

www.kotimaa24.� 

uutiset
blogit

KOTIMAA24
kirkko

uskonto
yhteiskunta

arvot
usko

KAUPPANEUVOKSEN
KAHVILA
luo viihtyisät puitteet juhlien ja
muistotilaisuuksien järjestämiseen.
Meiltä myös tilaustuotteet.

Kauppaneuvoksen kahvila
Taitokortteli, Koskikatu 1, Joensuu.
p. 050 315 6945  www.taitokortteli.fi 

KAUPPANEUVOKSEN

Ilmoitukset

osoitteeseen:

ilmoitusmyynti@

kotimaa.� 

Kirkkotie \ 15 



16 \ Kirkkotie16 \ Kirkkotie

/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
///////////////////////////////
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
///////////////////////////////
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
///////////////////////////////
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// //
///////////////////////////////////

nuori kasvo 

antakylän seurakunnan 
varhaiskasvatuksessa on 
saatu hyviä kokemuksia 
satuhieronnasta.  Satu-
hieronta on lähihoitaja, 
hieroja Sanna Tuovisen 
kehittämä varhaiskasva-
tuksen menetelmä, jossa 
fyysinen kosketus ja ke-

vyt hieronta yhdistyvät tarinoihin, satuihin 
ja vaikkapa lauluihin. 

RANTAKYLÄSSÄ satuhierontaa on käytetty 
niin arjen rauhoittumishetkissä kuin lasten 
syntymäpäivien vietossa.  Varhaiskasvatuk-
sen ohjaaja Laura Karvisen ja lastenohjaaja 
Paula Sulimanin mukaan satuhieronta aut-
taa lasta tunteiden käsittelyssä ja itsesää-
telyssä. Se on hyvä rauhoittumisen keino 
stressiin, levottomuuteen ja tarkkaavaisuu-
den häiriintymiseen.

- Kyllä sen näkee ihan selkeästi, että vilk-
kaimmillakin lapsilla olemus muuttuu. He 
pystyvät rentoutumaan ja olemaan ihan 
rauhassa.  Kun fyysinen jännitys poistuu, on 
helpompi olla läsnä, kertoo Suliman.

- Samalla lapsi saa huomiota aikuiselta. 
Hän tulee hyväksytyksi ja saa kokemuksen 
siitä, että aikuinen on läsnä häntä varten. 
Se on itsetuntoa vahvistava kokemus, tote-
aa Suliman.

SATUHIERONNASSA on muutama kes-
keinen pelisääntö, joista pidetään kiinni, 
jotta hetkestä tulee miellyttävä.  Avainasia 
on vapaaehtoisuus. Hierottavaksi tai hiero-
jaksi tullaan vain, jos itse niin halutaan. Jos 
joku lapsiryhmästä ei halua osallistua, hän 
voi köllötellä ilman hierontaa ja kuunnella 
rauhassa satua.

- Oleellista on, että koskettaminen on 
myönteistä ja arvostavaa, eikä siihen liity 

mitään pakottamista. Intiimialueisiin ei 
kosketa – opetamme lapsille uikkarirajan, 
ja yleensä hierotaan selkää ja päätä.

- Kosketuksen tulee olla hellää. Satuhie-
ronnassa ei ole kyse lihasten hieronnasta 
vaan enemmänkin silittämisestä. Myöskään 
kutittaa ei tahallaan saa, Suliman ja Karvi-
nen kertovat.

KARVINEN ja Suliman käyttävät molemmat 
satuhierontaa myös kotioloissa lasten kanssa 
touhutessa. He rohkaisevat vanhempia so-
veltamaan satuhierontaa luovasti vaikkapa 
itse keksittyihin tarinoihin tai ennalta tut-
tuihin lauluihin. 

- Tässä ei ole oikeita ja vääriä liikkeitä – 
jos ei ole ohjeistusta, niitä voi keksiä omasta 
päästä. Olennaista on, että toista ei satuteta 
eikä kutiteta, sanoo Karvinen.

Virpi Hyvärinen

NIMI: KATI NUUTINEN
IKÄ:  18 VUOTTA
SEURAKUNTA: VAARA-KARJALA

ARVOSTAVA kosketus auttaa levottomuuteen  ja tukee 
lapsen itsetuntoa, sanoo lastenohjaaja Paula Suliman.

Satuhieronta rauhoittaa vilpertinkin 

Erilainen rippileiri
VAARA-KARJALAN seura-
kunnan rippileirillä isosena 
ollut Kati Nuutinen opiskelee 
leipurikondiittoriksi Joensuun 
ammattikoulu Riverialla. Lisäksi 
hän suorittaa ylioppilastutkintoa 
Joensuun iltalukiossa. Vapaa-ai-
kaansa hän viettää käsitöitä 
tehden ja lukien. 

Miten ripari järjestettiin tänä 
kesänä?
-Ripariin kuului kaksi ennak-

kotapaamista, minkä lisäksi 
leiriläisten tuli ennen leiriä 
osallistua muutaman kerran 
jumalanpalveluksiin ja muuhun 
kirkolliseen toimintaan, kuten 
nuorteniltoihin. Kesällä pidim-
me kolmipäiväisen päiväriparin 
Kiihtelysvaarassa ja Joensuussa. 

Oliko päiväriparin ohjelma 
samanlainen, kun perinteisen 
leirin?
-Päiväriparilla oli perinteisen lei-

rin tapaan esimerkiksi opetus-
tuokioita, jumalanpalveluksen 
valmistelu ja sen toteutus sekä 
hartaudet. Puuttumaan jäivät 
muun muassa siestahetket ja 
leikkituokiot. 

Millaisia mietteitä leiriläisillä ja 
isosilla oli päiväriparista?
-Leirillä oli mukavaa, mutta sekä 
leiriläiset että isoset kaipasivat 
perinteisen leirin tunnelmaa. 
Leiriläiset kertoivat kaivan-

neensa intensiivisin leiripäiviin 
leireillä yleensä olevaa vapaam-
paa aikaa.

Silja Siltovuori

Leirillä oli mukavaa, 

mutta sekä leiriläiset 

että isoset kaipasivat 

perinteisen leirin 

tunnelmaa. 

R

Varhaiskasvatuksen ohjaaja Laura Karvisen 
(vas.) poika Mikael pääsi kokeilemaan 
lastenohjaaja Paula Sulimanin tekemää 
satuhierontaa Rantakylän kirkolla. 

Kokeile 
satu-
hierontaa 
kotona!

Linnea-
leppäkerttu

(Laske kädet selän päälle aloituksen 
merkiksi.)
Linnea leppäkerttu lentelee tuolla 
(tee lentoreittejä)
korkealla (yläselkään ja olkapäille)
matalalla. (alaselkään)
Yllään on punainen takki 
(silityksiä pitkin selkää)
ja päässään kesäinen lakki. 
(silitellään päätä)
Takissa on mustat pilkut 
(tehdään kämmenellä ympyröitä)
leppäkertun naapurissa asuu keltasirkut. 
(tee linnunsiivet käsistä ja heiluttele)
Niiden pesäpuun oksalle Linnea pysähtyy 
(pysäytä käsi olkapäälle)
ja huokaa: 
”Kuinka ihanaa, kesä lähestyy”. 
(pyörivää liikettä olkapäille)
Ruohotupsut vihertävät, 
(vedä alhaalta ylöspäin sormilla)
leskenlehdet kukkivat 
(pyöräytä kevyesti sormilla 
pieniä ympyröitä selkään)
koivunoksilla tuoksuu kevät! 
(pitkiä vetoja pitkin selkää)
Linnea leppäkerttu lentää tuolla 
(tee lentoreittejä)
korkealla, (yläselkään ja olkapäille)
matalalla. (alaselkään)
(Laske kädet selän päälle aloituksen 
merkiksi.)

Runo ja ohje: 
Paula Suliman, Sini Soivanen-Halmetoja 
ja Anu Hynninen


