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Joulun kalenterit
PIINALLISIA olivat lapsuudessa joulukuun alun hitaasti 
kuluvat päivät. Voisivatko lahjatoiveet toteutua? Utele-
malla, jankuttamalla ja vanhempien sanattomia viestejä 
tulkitsemalla saattoi selvittää ainakin kohtuullisten 
toiveiden toteutumismahdollisuutta. Mutta voi, miten 
tuskallista se odottaminen olikaan.

AJANKULUN hahmotusta helpotti joulukalenteri, jonka 
luukuista paljastui kelkkoja, tähtiä, kynttilöitä, tonttu-
ja, omenoita, pipareita ja lopulta jouluaaton suuresta 
luukusta seimiasetelma.

MEILLÄ oli 1970-luvun taitteessa kolmelle veljekselle 
vain yksi joulukalenteri. Jokainen sai avata kahdek-
san luukkua. Erityinen taitolaji oli luukkua näkyvästi 
vaurioittamatta selvittää kuva etukäteen. Kolmen 
veljeksen utelias tiedonhankinta jätti jälkensä kalente-
riin. Niinhän se oli, että minkään luukun alta ei oikeasti 
paljastunut yllätystä.

ESIKOISENA pidin itsestään selvänä, että minä avaan 
ensimmäisen luukun. Tämän lisäksi olisin halunnut 
avata luukun 12 syntymäpäiväni kunniaksi ja tietenkin 
huolellisesti kurkistellun luukun 24 kaksiosaisen oven.

ENSIMMÄISENÄ ei aina voi saada kaikkea. Minulla me-
ni pari vuotta ennen kuin tajusin, että kannattaa antaa 
veljien aloittaa ja olla itse marttyyri, jonka avausvuoro 
on viimeisenä. Herrasmiesmäisesti annoin kahden 
ensimmäisen luukun avausvuorotaistelun pikkuveljille. 
Tällä taktiikalla varmistui syntymäpäivä- ja jouluaatto-
luukun avausvuoro. Kun pikkuveljet tämän tajusivat, 
olin itse kasvanut ulos joulukalenteri-iästä ja elinta-
somme oli noussut niin paljon, että perheeseen voitiin 
hankkia peräti kaksi joulukalenteria. 

TÄNÄ VUONNA aivan tavallinen kalenteri on kirkko-
herralle ja monelle muullekin yhtä jännittävä kuin lap-
suuden joulukalenteri. Almanakan kalenterissa ei tosin 
ole luukkuja, joista voisi kurkistella etukäteen tulevien 
päivien koronajuttuja. Päivät vain kuluvat ja monia 
asioita olisi hyvä tietää ennakkoon.

KORONAEPIDEMIAN estämisyritykset rajoittavat kir-
kollista jouluperinnettä ja niihin osallistumista. Miten 
käy kauneimpien joululaulujen ja joulukirkkojen. Kä-
sienpesut, turvavälit ja laulaminen tartuntariskin lisää-
jänä tekevät tästä joulusta poikkeusjoulun. Tätä kirjoit-
taessani ei ole tietoa, millaisia rajoituksia viranomaiset 
antavat joulukuuksi. THL suosittelee pienipiiristä joulua 
suurten sukujuhlien sijaan.

JOULU kuitenkin tulee ja sen sanoma pysyy. Jumalan 
kalentereissa joulun luukusta paljastuu joka vuosi suu-
renmoinen yllätys: Jumala syntyi ja syntyy taas meille 
tähän maailmaan, että meillä olisi Jumala ja voisimme 
elää hänessä.

Ari Autio
Rantakylän seurakunnan 

kirkkoherra
ari.autio@evl.fi

Joulu kuitenkin tulee ja  
sen sanoma pysyy.

ADVENTTIAIKA   on joulun odotuksen aikaa. Siihen kuuluu neljä sunnuntaita, joista 
jokaisella on oma aiheensa. Ensimmäisestä adventtisunnuntaista alkaa uusi kirkko-
vuosi. Silloin kirkoissa lauletaan tuttu Hoosianna-hymni. Toisena adventtina ajatel-
laan saapuvaa kuningasta ja kolmantena kohdataan Johannes Kastaja. Neljäntenä 
adventtina ajatellaan viimeisillään raskaana olevaa Mariaa, jolla on edessään matka 
Betlehemiin. 
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P
ian on ensimmäinen adventtisunnuntai, 
joka siivittää meidät Hoosiannan sävelin 
uuteen kirkkovuoteen. Uusi vaihe on al-
kamassa myös omassa elämässäni, kun 
luotsaan jatkossa Kirkkotie-lehteä yh-
teistyössä seurakuntayhtymän viestin-
tätiimin kanssa. Olen iloinen siitä, että 

uudessa tehtävässäni pääsen tutustumaan aitiopaikalta 
Joensuun alueen seurakuntien ja seurakuntayhtymän 
tekemään arvokkaaseen työhön.

UUDET alut vaativat usein opettelua ja sopeutumista. 
Vuosi sitten adventtisunnuntaina emme osanneet 
vielä aavistaa, millainen poikkeuksellinen vuosi 
tulee olemaan edessä. Olemme kaikki tehneet muu-
toksia henkilökohtaisessa elämässämme ja pyrkineet 
sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Osaa meistä ko-
ronapandemian vaikutukset riepottelevat kovemmin 
kuin toisia. 

TUTUSTUESSANI uuteen työyhteisööni olen ollut 
vaikuttunut siitä, miten seurakunnat ovat pyrkineet 
vastaamaan uuden tilanteen mukanaan tuomiin 
haasteisiin. Uusia taitoja on opeteltu ja töitä on tehty 
paljon, jotta erilaiset rajoitukset vaikuttaisivat toi-
mintaan mahdollisimman vähän. Samalla on etsitty 

uudenlaisia toimintamalleja, joilla on haluttu tukea 
seurakuntalaisten elämää poikkeustilanteessa.

SOPEUTUMINEN ja muutosten hyväksyminen on 
taitolaji. Omassa elämässäni sopeutumista edis-
tää huomion kiinnittäminen myönteisiin asioihin. 
Yksi suurimmista ilonaiheistani on musiikki, jonka 
merkitys korostuu vielä entisestään näin joulun 
lähestyessä.

KIRKKOTIE-LEHTEMME on täynnä jouluisia tapah-
tumia: tarjolla on konsertteja, seimipolkuja ja paljon 
muuta. Tilaisuuksia voidaan joutua vielä perumaan, 
jolloin lehden tiedot vanhenevat hetkessä. Ajankoh-
taisin tieto joulukuun tapahtumista löytyy tapahtu-
makalenteristamme Joensuun seurakuntien verkko-
sivuilta. Toivotan kaikille mahdollisimman levollista 
adventin aikaa!

Sopeutuminen 
ja muutosten 
hyväksyminen on 
taitolaji.

Uusia alkuja

25.11.2020
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi
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”Teinit ovat suuri rakkauteni”

1 
TYÖNÄKY. Minun työni lasten- 
ja nuortenosaston informaa-
tikkona on isossa kuvassa sitä, 
että hoidan ihmisiä kirjoilla. Se 
on mahdottoman rentouttavaa. 

Olen mukana kaikissa töissä mitä 
lasten- ja nuortenosastolla tapahtuu 
– teen kirjahankintoja, asiakaspalve-
lua ja yhteistyötä esimerkiksi kou-
lujen ja alueen muiden kirjastojen 
kanssa.  

2 
ASIAKKAAT. Meidän asia-
kaskunta on todella moni-
muotoista. Osa asiakkaista 
suhtautuu kirjastoon ja lu-
kemiseen intohimoisesti, 

toiset eivät lue kuin pakotettuina. 
Minun tehtäväni on palvella heitä 
kaikkia. Teinit ovat suuri rakkauteni. 
Osa kokee, että nuoret ovat haastava 
kohderyhmä, mutta minä viihdyn ja 
rentoudun heidän kanssaan.

 3 
SUOSIKIT. Ilahdun 
kaikesta lukemisesta. 
En ajattele, että olisi 
laatukirjoja ja hömp-
pää. Tarjoilen sitä, 

mikä asiakasta kiinnostaa. Nuoria 
kiinnostaa jännärit, kauhu ja urhei-
lu, ja sitten meillä on esimerkiksi 
intohimoisia mangaharrastajia. Tosi 
moni on kiinnostunut tiedosta, esi-
merkiksi avaruudesta tai dinosau-
ruksista. Sarjat ovat myös suosittu-
ja: Potterit, Ellat, Risto Räppääjät ja 
lastenkirjoissa Prinsessa Pikkiriikki, 
joka kertoo rämäpäisestä prinsessas-
ta. 

4 
UUDET TILAT. Lasten ja 
nuorten uusitut tilat kir-
jastolla avataan joulukuun 
aikana. Uusissa tiloissa 
nuoret otetaan aiempaa 

paremmin huomioon. Meille tulee 
tiloja, joissa voi harrastaa, oleskella, 
tehdä läksyjä, pelata ja toteuttaa eri 
juttuja. Halusimme väriä ja muun-
neltavuutta, ja meidän asiakkaat 
toivoivat paikkoja, joihin voi mennä 
sisälle. Suunnittelussa on huomioitu 
niin taaperoiden ja perheiden kuin 
koululaisten ja nuortenkin tarpeet.

5 
JOULU. Kirjastossa on jou-
lu muodossa tai toisessa 
puolet koko vuodesta. 
Lokakuun alussa laitetaan 
jouluaineistoja esille, kuu-

min sesonki on marras-joulukuussa, 
ja vielä maaliskuussa palautetaan yl-
lättävän paljon joulukirjoja. Monet 
meidän asiakkaista ovat tosi joulu-
orientoituneita, ja iso osa omaa jou-
lumieltä syntyy siitä, kun näen hei-
dän joulumielensä.

Virpi Hyvärinen

PIA RASK-JUSSILA.  Joensuun pääkirjaston lasten- ja nuorten-
osaston informaatikko Pia Rask-Jussila ilahtuu, kun lapsi tai nuori  
tulee hakemaan kirjastosta luettavaa. ”Myös vessahätä tai kännykän 
lataaminen ovat hyviä syitä tulla kirjastoon”, hän sanoo.  

Kirjaston lasten- ja nuortenosaston uudet tilat on 
suunniteltu vastaamaan eri käyttäjäryhmien tarpeita. 
Joulukuussa avautuvissa tiloissa on omia alueita niin 
taaperoille kuin koululaisille ja nuorillekin.
– Toivomme, että ihmiset löytäisivät tämän 
oleskelupaikkana, sanoo informaatikko Pia Rask-Jussila.
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ajassa
Sosiaalinen media
> Facebook: @luterilainenkirkkojoensuussa
>Twitter: @Joensuunevl

Joensuussa turvataan 
metsien monimuotoisuus 
mm. osallistumalla METSO-
ohjelmaan. Meillä on 
suojeltuja alueita tällä hetkellä 
noin 80 hehtaaria.
SEURAKUNTAYHTYMÄN VASTAUS WWF SUOMEN TWITTERISSÄ 

ESITTÄMÄÄN KYSYMYKSEEN METSIEN SUOJELUSTA, 13.11.2020

Rohkeasti kohti uusia haasteita

Luottamushenkilöt  
puolivälin pysäkillä

ENSIKERTALAINEN Petri Karvinen lähti mukaan 
seurakuntien päätöksentekoon kaksi vuotta sitten 
avoimin mielin. Sisäänajovaihe sujui nopeasti ja on-
gelmitta, vaikka ensimmäisenä vuotena olikin pal-
jon uutta opittavaa. Karvinen otettiin positiivisesti 
vastaan Rantakylän seurakuntaneuvostossa.

– Uudet kasvot olivat selvästi tervetulleita konka-
reiden joukkoon, hän muistelee.

Pyhäselän seurakuntaneuvoston luottamushenki-
lö Mari Kärki-Puustinen on ollut mukana seurakun-
tien päätöksenteossa jo 14 vuoden ajan, vaikka väliin 
mahtuu tauko viime vaalikaudella.

Kokemuksensa myötä Kärki-Puustisella oli jo vaa-
likauden alussa hyvä kuva siitä, mitä luottamushen-
kilön tehtävä tuo tullessaan. Tärkeintä on mahdollis-
taa seurakuntien toiminta. Lisäksi hän nostaa esiin 
hengellisen ulottuvuuden.

– Yksi tehtävämme on rukous, rukoilla itse ja ker-
toa seurakuntalaisille, että me kaikki rukoilisimme 
oman ja muiden seurakuntien puolesta.

JOKAISESSA Joensuun alueen seurakunnassa toimii 
oma vaaleilla valittu seurakuntaneuvosto. Seurakun-
tien päätöksenteko jakautuu monelle eri tasolle ja 

VAALIKAUSI  on ehtinyt jo puoliväliin. 
Kaksi vuotta sitten marraskuussa valit-
tiin sekä ensikertalaisia että konkarei-
ta päättämään seurakuntien asioista. 
Miten alkukausi on sujunut ja mitä odo-
tuksia vaaleilla valituilla luottamushen-
kilöillä on loppukaudeksi?

Seurakuntien luottamushenkilöt 
Petri Karvinen ja Kaija Majoinen ovat 
nähneet koronapandemian vaikutukset 
seurakuntien päätöksentekoon. 
Vaalikauden toiseen puoliskoon he 
suhtautuvat avoimen myönteisesti.
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Yhteisvastuukeräys tuotti 
tänä vuonna koronasta 
huolimatta 2 miljoonaa euroa 
vanhemmuuden ja perheiden 
tukemiseen.

YHTEISVASTUU.FI, 13.11.2020

Hyssyttelemättä on todettava, että 
meillä on isoissa kaupungeissa nuoria, 
joilla menee todella huonosti. 
 

POLIISITARKASTAJA TIMO KILPELÄISEN BLOGI POLIISIN VERKKOSIVUILLA, 13.11.2020  

Talous on tuttu aihe  yhteisessä 
kirkkoneuvostossa
YHTEINEN kirkkoneuvosto käsitteli marras-
kuun kokouksessaan mm. koko seurakuntayh-
tymän ensi vuoden talouslukemia ja suunni-
telmia. Luottamushenkilöt kuulivat, mitä 
vaikutuksia koronalla on ollut seurakuntayh-
tymän talouteen tänä vuonna ja miten yhtymä 
varautuu koronapandemian todennäköiseen 
jatkumiseen vuodenvaihteen jälkeen.

KOKOUSPUHEENVUOROISSA  vilahtelevien 
taloustermien ymmärtäminen ei ole luotta-

mushenkilöille välttämättä helppoa. Yhteisen 
kirkkovaltuuston ja -neuvoston edustajaa Kaija 
Majoista auttaa se, että talouden käsitteet ovat 
hänelle osittain ennestään tuttuja. 

– Hallintotieteen opinnot ja työkokemus autta-
vat talousasioissa, mutta onhan seurakuntayh-
tymän taloudessa toki uutta opittavaa, esimer-
kiksi lukuisiin kiinteistöihin liittyvät talousasiat 
ns. korjausvelkoineen.

Kirkolle avautuu
 täs sä epävarmuuk-

sien ajassa paljon mah-
dol lisuuksia, kun vain 
rohkeasti tartumme 
niihin.

SEURAKUNTAYHTYMÄN  vuoden 
2021 talousarviossa kirkollisveroja 
arvioidaan kertyvän 10,6 miljoonaa 
euroa, joka on 3,5 prosenttia vähem-
män kuin vuoden 2020 talousarvios-
sa. Tuloveroprosentti säilyy kuiten-
kin ennallaan 1,55 prosentissa. Tänä 
vuonna kirkollisveroja arvioidaan 
kertyvän noin 3–5 prosenttia vä-
hemmän kuin viime vuonna. Toisaal-
ta myös seurakuntien toimintakulut 
jäävät tänä vuonna koronan vuoksi 
tavallista pienemmiksi, vaikka seu-
rakunnat lisäsivätkin diakoniatyötä ja 

panostivat erityisesti seurakuntalais-
ten tavoittamiseen poikkeusaikana.

Talousarviossa on varauduttu 
vajaan 2,3 miljoonan euron inves-
tointeihin. Merkittävimmät vuonna 
2021 toteutettavat investoinnit ovat 
Utran kirkon julkisivun ja vesikaton 
maalaus sekä meneillään oleva Enon 
seurakuntatalon rakentaminen. Uu-
den seurakuntatalon arvioidaan val-
mistuvan kesäkuussa 2021. Yhteinen 
kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 
2021 talousarvion joulukuussa.

JOULUSEIMIPOLKU   on avattu Jo-
ensuun keskustaan jo kuudetta ker-
taa. Seimipolku on näyteikkunoissa 
esillä olevien jouluseimien kokoelma. 
Se toteutetaan vuosittain Joensuun 
evankelis-luterilaisen seurakunnan 
ja paikallisten yritysten yhteistyönä.

Seimikohteita on tänä vuonna 13. 
Mukana on aiemmilta vuosilta tut-
tuja yrityksiä ja yhteisöjä sekä uu-

tena ikkunapaikkana Kukkakauppa 
Leinikki Kauppakadulla. Polku alkaa 
Taitokorttelin seimestä ja päättyy 
Joensuun hautausmaan kukkamyy-
mälän ikkunaan. Seimipolun seimet 
ovat hyvin erilaisia ja ilmentävät 
seimiperinteen kansainvälistä mo-
ninaisuutta. Jouluseimipolkuun voi 
tutustua 7.1.2021 saakka. Kartta ja 
lisätiedot: www.hoosianna.fi.

Ensi vuoden talousarviossa 
varaudutaan koronan 
vaikutuksiin

Jouluseimipolulla on 
tänä vuonna 13 pysäkkiä

KIRKOLLISKOKOUKSESSA  mar-
raskuun alussa Turussa olivat muka-
na pohjoiskarjalaiset edustajamme 
Matti Ketonen sekä Ruut Hurtig, 
jonka tehtävänä oli tällä kertaa pitää 
saarna päätösmessussa. 

– Tunnelma kokouksessa oli työn-
täyteinen, rakentavasti moniääninen 
ja koronan suojatoimien sävyttämä. 
Meillä Kuopion hiippakunnan edus-
tajilla oli päivittäin hartausvuorot ja 
vastuu myös messujen hoitamises-
ta, edustajat kertovat.

Kirkolliskokous päätti yksimieli-
sesti kiirehtiä voimassa olevan kirk-
kolain muuttamista siten, että kirkon 
toimielimet voisivat pitää kokouk-
sensa myös sähköisinä. Istuntoviikon 

aikana ehdittiin ottaa kantaa moneen 
asiaan.

– Merkittävä askel oli yksimielinen 
päätös pyytää kirkkohallitusta edis-
tämään tasa-arvoisen nimikkeistön 
käyttöä kirkossa osana muita tulevia 
säädösmuutoksia, Hurtig kertoo.

– Kirkkolakiuudistuksen yhtey-
dessä käytiin lisäksi periaatteellista 
keskustelua siitä, voidaanko kirkon 
tunnustusta koskeva teksti sijoittaa 
kirkkojärjestykseen kirkkolain sijasta. 
Puheenvuoroissa korostettiin kirkon 
autonomiaa asiasta päätettäessä, 
Ketonen jatkaa.

Seuraava kirkolliskokous järjeste-
tään toukokuussa 2021.

Kirkolliskokouksessa  
työntäyteinen tunnelma

juuri seurakuntaneuvostot ovat lähimpänä seura-
kuntien arkea. Ne päättävät mm. varojen käytöstä 
ja laativat suunnitelmat seurakuntien käytännön 
toiminnasta. Viimeisen kahden vuoden aikana 
asialistat ovat olleet monipuolisia. 

– Meillä on puhuttanut eniten talous, mutta 
sekaan on mahtunut keskustelua kaikenlaisista 
asioista, Petri Karvinen kertoo.

– Vuosittain toistuvan perustyön lisäksi meillä on 
käsitelty korona-ajan uusia haasteita ja esimerkiksi 
sitä, miten työntekijät voivat kohdata tässä ajassa 
seurakuntalaisia, Mari Kärki-Puustinen jatkaa.

Mieleenpainuvinta alkukauden aikana on ollut 
molemmille korona ja sen vaikutukset. Kun ta-
pahtumia on peruttu ja toimintaa rajoitettu, seu-
rakunnat ovat joutuneet pohtimaan omaa tehtä-
väänsä uudella tavalla.

KAIKKI Joensuun seurakunnat pääsevät ääneen 
seurakuntayhtymän yhteisissä päätöksentekoeli-
missä: yhteisessä kirkkovaltuustossa ja yhteisessä 
kirkkoneuvostossa. Valtuustossa on vaaleilla valit-
tuja luottamushenkilöitä kaikista yhtymän seura-
kunnista. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet taas 
valitsee valtuusto keskuudestaan.

Tällä kaudella paikallistason päätöksiä tekee 
myös Pielisensuun seurakunnan Kaija Majoinen, 
joka valittiin vaaleilla valtuustoon ja sitä kautta 
neuvoston jäseneksi. Majoinen on motivoitunut 
erityisesti kuukausittain kokoontuvan yhteisen 
kirkkoneuvoston työskentelyyn.

– Olen iloinnut siitä, miten vankalla ammat-
titaidolla johtavat viranhaltijat ovat valmistelleet 
päätettäväksi tulevia asioita. Valtuusto kokoontuu 
harvemmin, joten kokousten yhteydessä pidettä-
vät iltakoulut ja infot ovat tervetulleita.

Yhteinen kirkkoneuvosto muun muassa val-
mistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja 
panee toimeen sen päätökset. Vaativasta tehtäväs-
tä huolimatta kokouksissa on lämminhenkinen 
tunnelma.

– Puheenjohtajamme on onnistunut luomaan 
kerran kuukaudessa pidettäviin kokouksiin avoi-

men, keskustelevan ja arvostavan ilmapiirin. Jo 
kokouksen alut itsessään ovat mieleenpainuvia, 
alkavathan ne alkuhartaudella. Näin ajatukset 
suuntautuvat seurakunnan perustehtävään ja sii-
hen, miksi olemme koolla, Majoinen miettii.

VAALIKAUDEN toiseen puoliskoon Petri Karvinen, 
Mari Kärki-Puustinen ja Kaija Majoinen suhtautu-
vat avoimen myönteisesti. 

– Odotan, että voimme suuntautua entistä 
enemmän tulevaisuuden tekemiseen käynnisty-
vän strategiatyön myötä. Kirkolle avautuu tässä 
epävarmuuksien ajassa paljon mahdollisuuksia, 
kun vain rohkeasti tartumme niihin. Kun on 
Jumalan siunaus matkassa ja yhteistyö toimii, 
voimme saada paljon aikaan vähälläkin rahalla. 
Talousnäkymät itsessään toki tiukkenevat, mutta 
kehittämishankkeisiin on saatavilla myös ulko-
puolista rahoitusta, Majoinen kertoo.

– Itse joudun loppukautena pohtimaan, kuin-
ka paljon olen valmis käyttämään omaa aikaani 
tehtävässä. Luottamushenkilön tehtävä on niin 
mielenkiintoinen ja imee helposti mukaansa ko-
konaan, Kärki-Puustinen pohtii.

– Vaikka pandemia ehkä painuukin taka-alalle 
ennen kauden loppua, niin sen talousvaikutuksia 
päästään varmasti käsittelemään monen monta 
kertaa. Joten pää pystyssä kohti niitä haasteita, 
Karvinen rohkaisee.

Kirsi Taskinen
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Naiskuoro Akanvirran  joulukonsertti 
su 29.11. kello 15 Rantakylän kirkossa. 
Joht. Sanna Heikkinen. Ohjelmistossa 
mm. Mia Makaroffin kolme laulua Maa-
rian virrestä sekä perinteikkäämpiä jou-
lulauluja. Vapaa pääsy, käsiohjelma 12 €.

Joulun ihme -konsertti 
ti 1.12. klo 18 Rantakylän kirkossa, ke 2.12. 
klo 18 Pielisensuun kirkossa ja ke 9.12. klo 
18 Joensuun kirkossa. Joensuun konser-
vatorion laulunopiskelijat. Tunnelmallisia 
yksinlauluja, duettoja sekä mm. klarinet-
timusiikkia. Vapaa pääsy, käsiohjelma 7 € 
konservatorion stipendirahaston hyväksi.

”Missä olet, joulu?” -konsertti 
ke 2.12. klo 18 Kontiolahden seurakunta-
talolla ja ke 9.12. klo 18 Rantakylän kir-
kossa, lauluyhtye Kaiutin. Vapaa pääsy, 
käsiohjelma 10 €.

Mieskuoro Kontioisten ja Ilomantsin 
mieslaulajien joulukonsertti 
la 5.12. klo 14 Enon kirkossa ja klo 18 

Kontiolahden kirkossa sekä la 12.12. klo 
18 Tuupovaaran kirkossa. Joht. Ilkka Ve-
sala ja Kalle Rintala. Perinteisiä joululau-
luja mieskuorosovituksina. Vapaa pääsy, 
käsiohjelma 10 €. 

Joulun valoa -konsertti 
la 5.12. klo 18 Rantakylän kirkossa Law-
rence Hodge piano, Joonatan Rautio sak-
sofoni. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.

Gospelryhmä Arepan jouluinen 
musiikkihetki 
pe 11.12. klo 18 Rantakylän kirkossa, joht. 
Janne Piipponen. Vapaa pääsy.

Petri Laaksosen Joulu pohjantähden 
alla  –joulukonsertti 
la 12.12. klo 15 Joensuun kirkossa. Liput 
20 €, tuotto lyhentämättömänä Kiihte-
lysvaaran kirkkokeräykseen. Lippuja voi 
ostaa Kiihtelysvaaran apteekista, Kello-
liike Ilmakankaalta ja Joensuun hautaus-
toimisto Leo Vataselta. Maksu käteisellä. 
Matti Väistö, p. 050 411 4672. 

René Laulajaisen 
joulukonsertti 
la 12.12. klo 18 Pielisensuun kirkossa. 
Joulun tunnelmaa, Renén lauluja ja hyvää 
sanomaa. Vapaa pääsy, kolehti.

Joensuun Naiskuoron 
joulukonsertti ”Jouluyönä” 
ke 16.12. klo 18 Joensuun kirkossa. Tut-
tuja joululauluja uusin sovituksin, eng-
lantilaista joulumusiikkia sekä mm. har-
vemmin kuultuja Ola Gjeilon kappaleita. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 15 € ovelta tun-
tia ennen konserttia.

Joulun valo -konsertti 
to 17.12. klo 18 Rantakylän kirkossa Tiina 
Helinä laulu, Mika Tarkkonen harmo-
nikka. Jouluisia ikivihreitä ja uudempia 
kappaleita. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 
€.

Joensuun Mieslaulajien 
perinteinen joulukonsertti 
pe 18.12. ja ma 21.12. klo 18 Joensuun 

kirkossa. Vapaa pääsy, käsiohjelma 15 € 
ovelta tuntia ennen konserttia.

Suomalainen joulu -konsertti 
pe 18.12. klo 19 Rantakylän kirkossa tan-
gokuningas Teuvo Oinas, viulisti Liisa 
Karhu, harmonikansoittaja Timo Hacklin 
sekä pianisti Juse Venäläinen. Joulumu-
siikkia, Jean Sibeliuksen joululauluja. Va-
paa pääsy, käsiohjelma 15 €.

Alla joulupuun -konsertti 
la 19.12. klo 16 Pielisensuun kirkossa. Lau-
lajat Sanna Heikkinen ja Jarmo Kuittinen, 
viulisti Liisa Karhu ja pianisti Henna Hir-
vikangas. Joulun tunnelmaa ja sanomaa 
laulusoolojen, -duojen ja soitinmusiikin 
äärellä. Vapaa pääsy, käsiohjelma 15 €.

Ikiaikojen taa -konsertti 
su 20.12. klo 16 ja klo 18 Joensuun kir-
kossa. Laulutuuli-kuoro, joht. Pekka Va-
ronen. Kantavana teemana Kristuksen 
syntymäjuhlan tuoma ilo ja rauha. Vapaa 
pääsy, käsiohjelma 10 €.

Konserteissa esiintyvistä artisteista kuvissa ylärivillä vasemmalta oikealle Petri Laaksonen, Trio Liisa Karhu, Jarmo Kuittinen ja Henna Hirvikangas, Akanvirta-kuoro sekä Mika Tarkkonen. Vasemmassa reunassa duo Lawrence 
Hodge ja Joonatan Rautio. Keskellä Joensuun Naiskuoro. Alhaalla vasemmalta oikealle lauluyhtye Kaiutin, Tiina Helinä, Laulutuuli ja Sanna Heikkinen. 

Joulumusiikki täyttää kirkot
KONSERTIT.   Seurakunnat järjestävät useita joulukonsertteja yhdessä muusikoiden kanssa. Tänä 
vuonna yleisömäärä on rajattu ja tilaisuuksissa on maskisuositus. Myös muutokset ovat mahdollisia. 
Ajantasaiset tiedot löydät tapahtumakalenteristamme (www.joensuunseurakunnat.fi).
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Joensuu
Veikko Vilho Kullervo Keski-Soini 
Mette Aune Elviira Oinonen 

Pielisensuu
Onni Ilmari Sairanen 
Rasmus Jooa Jeremias Kontio 
Lidia Iiris Amanda Mannberg Pulkkinen 
Hilla Evelia Muhonen 
Jasmin Aleksandra Multanen
Ella Adele Eveliina Savolainen 
Joonatan Olavi Regonen 
Viljami Matias Räisänen
Lila Victoria Piippo 
Niila Oliver Olin 

Rantakylä
Roni Pekka Tiitus Ronkainen 
Hugo Tuomas Oliver Puhakka 
Anni Sofia Kainulainen 

Minea Elle Maria Miettinen
Milo Vilppu Olavi Hämäläinen
Selma Maria Adele Siponen
Saara Venla Amanda Kolmonen
Leo Juhani Mustonen 
Leo Eemil Korkalainen 
Kaarlo August Miettinen (Jyväskylän srk)
Luka Tapio Levanoja 
Jimi Janne Ilmari Termonen 

Pyhäselkä
Elvi Olivia Arponen

Eno
Juulia Anna Sofia Sirkka

Kontiolahti
Fanni Isabella Tikka
Oona Elsa Adelia Pussinen

sana 
SUNNUNTAINA sytytän ensimmäisen 
adventin kynttilän. Huomaan, että kovin 
laajalle ei yhden kynttilän valo yllä, mut-
ta silti se loistaa urheasti ja luo rajallista 
valoaan pimeään. 

ILOKSENI huomaan, että sytyttämäni 
kynttilä ei jää ainoaksi. Ulos katsellessani 
näen, kuinka kotien ikkunoille ilmestyvät 
kymmenet, sadat, tuhannet kynttilät. Va-
lon piiri leviää ja pimeän voima murtuu. 
Valon laajetessa toivo läikähtää syvällä 
sisimmässä - toivo paremmasta, toivo 
huomisesta, toivo valon voitosta. Toivo 
ikiaikaisen läsnäolosta maailmassa.

JOS SUUNTAAN katseeni ainoastaan 
tämän maailman todellisuuteen, mieli 
täyttyy helposti toivottomuudella. Tar-
vitsen kipeästi toivoa arkielämän keskelle 
tässä muuttuvassa, katoavassa ja joskus 
niin perin pimeässä maailmassa. Tarvit-
sen toivoa ihmissuhteissani, elääkseni 
rauhassa ja toinen toisia kunnioittaen, 
työpaikalla jaksaakseni kiireen ja painei-
den keskellä. Tarvitsen toivoa työttömyy-
den yllättäessä ja erityisesti sairauden, 
surun ja monien elämän haasteiden 
keskellä.  Jokainen ihminen tarvitsee elä-
määnsä toivoa - niin lapset kuin aikuiset, 
nuoret kuin vanhukset.

ADVENTIN kynttilä muistuttaa, että voin 
suunnata katseeni myös ylöspäin, kohti 

Jumalaa. Voin jättää arkihuoleni suurem-
mille käsivarsille ja rukoilla:
”Suo Herra toivon kynttilöiden loistaa,
tyyneksi lämpimäksi liekki luo.
Valaiset pimeän, voit pelot poistaa. 
Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo.” 

JEESUKSEN seuraajat etsivät myös elä-
määnsä toivoa – valoa, vapautta ja rau-
haa. Evankeliumitekstien mukaan he löy-
sivät tämän kaiken, kun he näkivät kuinka 
Jeesus ruokki nälkäisiä, paransi sairaita, 
armahti ja vapautti ihmisiä elämään. 
He näkivät kuinka Jeesus näytti ja käytti 
valtaansa hiljaa, miltei huomaamatta; 
hän saapui Jerusalemiin nöyrästi aasilla 
ratsastaen, hän viipyi kujilla, toreilla ja 
aitovierillä, ihmisten rinnalla. Toivo piirtyi 
heidän silmiensä eteen jokaisessa loh-
duttavassa, rohkaisevassa, uutta toivoa 
luovassa ja ylläpitävässä sanassa sekä 
jokaisessa rakkauden teossa. 

ENSIMMÄINEN adventti aloittaa uuden 
kirkkovuoden. Se muistuttaa meitä ny-
kypäivän Jeesuksen seuraajia siitä, että 
Jumala ei ole kaukana meistä. Sinun ja 
minun kanssani on Herra, jolle saam-
me yhdessä ja yksin ollessamme sanoa 
”Hoosianna, tule Herra Jeesus!”

Marita Tiili
vs. seurakuntapastori, 

Pyhäselän seurakunta

”Suo Herra, toivon 
kynttilöiden loistaa.” 

– VIRSI 600:3

1. adventtisunnuntai, 29.11.2020
Kuninkaasi tulee nöyränä
Kirkkovuoden ensimmäinen sunnun-
tai julistaa, että Jumala ei ole kauka-
na meistä. Hän lähestyy kansaansa 
antaakseen sille pelastuksen uuden 
ajan. Hoosiannaa laulaen tervehdim-
me Jeesusta Kuninkaanamme.
Liturginen väri: valkoinen, maanan-
taista lauantaihin violetti tai sininen.
Päivän tekstit: Ps. 24: 7-10, Jes. 49: 
8-10, Ilm. 3: 20-22, Luuk. 19: 28-40

2. adventtisunnuntai, 6.12.2020
Kuninkaasi tulee kunniassa
Evankelisessa kristikunnassa tämän 
päivän aiheena on Kristuksen tule-
minen kunniassaan aikojen lopulla. 
Keskelle hätää ja syyllisyyttä seura-
kunta on saanut lupauksen pelas-
tuksen ajasta. 
Liturginen väri: violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 80: 15-20, Jes. 44: 
6-8, Jaak. 5: 7-11, Luuk. 17: 20-24

3. adventtisunnuntai, 13.12.2020
Tehkää tie Kuninkaalle
Päivän raamatullinen keskushen-
kilö on Johannes Kastaja. Johannes 
oli merkki siitä, että profeettojen 

ennustukset olivat täyttymässä: 
Vapahtaja oli pian tuleva.
Liturginen väri: violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 85: 9-14, 5. 
Moos. 18: 15-19, Room. 16: 25-27, 
Joh. 1: 19-27 tai Joh. 3: 26–30

4. adventtisunnuntai, 20.12.2020
Herran syntymä on lähellä
Tämä sunnuntai omistetaan lasta 
odottavalle Marialle, Herran äidille. Va-
pahtajan äidin odotus ja Herran kan-
san joulun odotus kuuluvat yhteen.
Liturginen väri: violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 130: 5-8, 
Jes. 29: 17-19, Room. 15: 8-13, 
Matt. 1: 18-24

Jouluyö, 24.12.2020
Teille on syntynyt Vapahtaja!
Jouluyö on Kristuksen syntymisen 
yö. Seurakunta kuulee enkelin vies-
tin: ”Tänään on teille syntynyt Va-
pahtaja.” Jouluyön jumalanpalvelus 
(enkelten jumalanpalvelus) on suu-
ressa osassa kristikuntaa joulunvie-
ton päätapahtuma.
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 96: 1-3, 6-10, 
Jes. 9: 1-6, Tit. 2: 11-14, Luuk. 2: 1-14

kirkkovuosi 

kuulutetut 

Joensuu
Timo Erkki Olavi Turunen ja 
Hanna-Maria Puustinen 
Oliver Onni Albert Savolainen ja 
Jenni Annika Turunen

Pielisensuu
Tuomo Olavi Heikkinen ja 
Pinja Eveliina Jalkanen

Rantakylä
Pekka Anssi Matias Ronkainen ja 
Heidi Rauni Henriikka Tanskanen (vihitty)

Pyhäselkä
Timo Tapani Laasonen ja 
Maria Hannele Kaasinen 

kuolleet  

Joensuu
Laila Ida Maria Santaharju 95 v.
Sirkka Liisa Höttönen 94 v.
Erkki Alarik Tanskanen 93 v.
Kirsti Annikki Jaatinen 92 v.
Aili Kaarina Muikku 92 v.
Helmi Hilkka Soininen 87 v.
Eira Marjatta Räsänen 87 v.
Lahja Anelma Turunen 85 v. 
(Rantakylän srk)
Meeri Sinikka Kettunen 83 v.
Maija Kerttuli Koskivirta 83 v.
Aino Johanna Ohvanainen 82 v.
Seija Tuulikki Sallinen 72 v.
Kari Juhani Lievonen 64 v.

Pielisensuu
Aila Mirjam Pulkkinen 83 v.
Sirkka Liisa Rosenius 83 v.
Martti Pykäläinen 76 v.
Anja Sinikka Kinnunen 74 v.
Raija Sinikka Rantonen 73 v.
Jorma Kalervo Vartiainen 68 v. 
Tarmo Kalevi Mielonen 66 v.
Jussi Jari Antero Jormakka 64 v.

Rantakylä
Toini Maria Simonen 89 v. 
Eila Inkeri Piskonen 88 v.
Suoma Siiri Sorsa 84 v. 

Sirkka Annikki Pesonen 82 v.
Pentti Ensio Kervinen 75 v. 
Annukka Jattariina Annastiina 
Mustonen 21 v. 

Pyhäselkä
Irma Annikki Ilvonen 94 v. 
Helmi Siviä Räsänen 91 v. 
Erkki Esa Kalevi Asikainen 67 v. 
Timo Antero Mälkiä 61 v.

Eno
Lempi Siviä Puhakka 97 v.
Osmo Antero Saarelainen 90 v.
Irma Kaarina Liimatta 67 v.
Kimmo Markku Kalevi Oinonen 33 v.
Pasi Juhani Karvonen 28 v. 
(Kotka-Kymin srk)

Vaara-Karjala
Aili Inkeri Siitonen 94 v.
Matti Sakari Heinonen 72 v.

Kontiolahti
Eila Ester Paakkinen 91 v.
Pentti Johannes Seutu 88 v.
Jouko Olavi Tietäväinen 85 v.
Pertti Auvinen 83 v.
Erkki Olavi Sorjonen 80 v.

kastetut 
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KOKO ELÄMÄ
JOULUSEIMEN YMPÄRILLÄ
PAPPI ja tietokirjailija Kari Kuula kokoaa seimiasetelmaa ja antaa 
ajatusten kulkea sinne, minne kukin asetelman hahmoista niitä vie. 
Seimen ympärille kiertyy koko elämä, mennyt ja oleva.
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O
 TAN KAAPISTA laatikon ja avaan kan-
nen. Jouluseimen osat ovat siistissä 
järjestyksessä viime joulun jäljiltä. On 
aika koota tutut hahmot Jeesus-lapsen 
ympärille. Samalla mietin, miten elä-
män koko kirjo tulee näkyviin heidän 
kauttaan.

PYSTYTÄN ENSIN tallin, jonne Jeesus-lapsi syntyy. Tal-
li on eläinten koti. Joulusta puhutaan perheen juhlana, 
mutta silloin helposti unohtuu, että Suomessa reilusti yli 
miljoona ihmistä asuu yhden hengen taloudessa. Se on 
melkein puolet maan asuntokunnista. Sinkuillakin on 
toki perhe, joskaan ei samalla tavalla kuin parisuhteessa 
elävillä.

Kodit ovat monenlaisia. Jonkin oven takana asutaan 
yksin omasta valinnasta. Jos sopiva kumppani osuu koh-
dalle, asiaa voidaan miettiä uudestaan, mutta hyvä on 
olla näinkin.

Joku toinen taas kaipaa ihmistä vierelleen. Joulunkin 
rukous kuuluu: ”Anna minulle syli, johon käpertyä.” 
Monen ikäihmisen läheinen on jo taivaan kodissa. Muis-
tot lämmittävät, mutta eivät sammuta ikävää.

Eläimetkin ovat tärkeällä paikalla joulun kodeissa. 

Monelle koira on ystävistä uskollisin. Aina iloinen isän-
tänsä nähdessään. Aina valmis leikkiin tai ulkoiluun. 
Olisipa ihmisten kanssa yhtä mutkatonta kuin lemmik-
kien.

Toiseksi tai 
kolmanneksi paraskin 
tie on riittävän hyvä. ”

MARIA JA JOOSEF eivät mahtuneet majataloon, vaan pää-
tyivät talliin. Tässä on osuva kuva elämästä. Unelmat eivät 
aina toteudu ja joskus elämä satuttaa kipeästikin. 

Sitäkin ehtii miettimään joulun hiljaisina päivinä. 
Kun kukaan ei soita tai koputa ovelle. Välit läheisiin 
ovat etääntyneet eikä ystäviä ole vain löytynyt. Ehkä 
olin loukkaantunut liian pienestä. Ei olisi pitänyt jäädä 
omaan kuoreen, vaan olla aloitteellisempi ystäväsuh-
teissa. 

Melkein jokainen löytää elämänpolultaan raskaita 
vaiheita. Perheen hajoaminen, suuri taloudellinen vas-
toinkäyminen, epäonnistuminen työssä tai joku terveys-
ongelma. Näin ihminen haavoittuu vuosien varrella. 
Jotkut haavat paranevat vähitellen, toiset jäävät jomot-
tamaan.

Jumalan Poika syntyy kuitenkin sinne talliin, ei unel-
mien vaan todellisen elämän keskelle. Hänen läheisyy-
tensä voi tuoda levollisuutta elämäni keskeneräisyyksiin 
ja kipuihin. Hän opettaa minua hyväksymään oman tie-
ni kuormineen ja risteineen.

Tässä on yksi onnen salaisuus. Tavoittelen kyllä unel-
mia, mutta samalla suostun siihen, mihin elämä vie. 
Toiseksi tai kolmanneksi paraskin tie on riittävän hyvä. 
Ja jokaiselta polulta löytyy jotakin hyvää ja kaunista. 

Jos osaan ajatella näin, en kiusaa itseäni pettymyksen 
tunnulla, vaan katson sitä hyvää, mitä olen saanut.  

PYÖRITTELEN KÄDESSÄNI kolmea itämaan tietäjää, jotka 
tulivat kunnioittamaan vastasyntynyttä Vapahtajaa. He 
kertovat, että jokaisessa maailman kolkassa aavistetaan 
taivaan voimien todellisuus. Emme ole yksin ja omassa 
varassamme, vaan suurempi tahto kaitsee kaikkeutta.

Tätä tuntua ei tosin aina nimetä kovin uskonnollises-
ti. Jumala kyllä antaa merkkejä itsestään, taivaalle syttyy 
tähtiä, mutta niitä ei tunnisteta. Silti sisältä nousee sana-
ton pyhyyden kaipaus ja kiitollisuus elämän lahjoista. Se 
on jumalanpalvelusta, vaikka itse ei asiaa ajattelisikaan 
niin.

Tietäjien kautta koen perheyhteyttä kaikkien ihmis-
ten kanssa. Olemme saman Luojan lapsia ja sama tai-
vaan taju asuu meissä kaikissa. Kunpa osaisimme elää 
sovussa.

Et ole sitä, mitä teet, 
vaan sitä mitä sinulle 
annetaan. ”

PAIMENET OVAT jouluyönä arkisessa työssään. Joillekin 
joulu on työvuoden raskainta aikaa. Pitkiin päiviin täytyy 
venyä, sillä tuntuva osa vuoden tuloksesta tehdään nyt. 
Samalla joulu arkistuu niin, että se menettää kirkkaim-
man hohtonsa.

Toiset taas pääsevät jouluksi lomalle, koululaiset ja 
opiskelijat melkein kahdeksi viikoksi. Viikkorutiinit ja 
arjen pakkosoitto katkeavat hetkeksi.

Ihanaa kun ei tarvitse mennä töihin, joku ajattelee 
mielessään. Ääneen sitä ei sanota, koska tunnetaan 
syvää kiitollisuutta siitä, että ylipäätään on työtä. Joku 
muistaa lomautettuja ja potkut saaneita työtovereitaan ja 
kokee syyllisyyttä siitä, että juuri hän sai pitää työpaik-
kansa.

Puhe työstä puristaa syvältä opintonsa päättäneitä 
nuoria, jotka eivät millään saa ensimmäistä työpaik-
kaansa. Valintakisat voittavat aina ne, joilla on jo ko-
kemusta alalta. Moni uupuisi sata kertaa mieluummin 
työn paljouteen kuin sen puutteeseen.

Joku toinen taas muistelee jouluasetelman paimenia 
katsellessaan, kuinka itse teki aikanaan työtä yötä päi-
vää. Silloin se tuntui välttämättömältä, mutta jälkeen-
päin tajuaa sen olleen ahneutta ja itsekkyyttä. 

Nyt katumus kalvaa mieltä. Työn alttarille uhrattiin 
liikaa. Muu elämä unohtui. Lapset jäivät etäisiksi ja puo-
lisostakin vieraantui vähitellen. 

Ihminen mittaa itseään niin helposti aikaansaannok-
sillaan. Olet sitä mitä teet. Arvosi mitataan sillä, mitä 
tuotat. Jouluevankeliumi määrittelee ihmisen arvon 
toisella tavalla. Sinulle syntyy Vapahtaja, koska sinua ra-
kastetaan. Et ole sitä mitä teet, vaan mitä taivas antaa 
sinulle. 

Ja taivas – Luojasi – antaa sinulle elämän, olemassa-
olon. Olet siis itseisarvo. Et väline jonkin suuremman 
palveluksessa, vaan arvokas sellaisenaan. 

Asetan paimenet tallin vierelle. 
 

MIHIN LAITTAISIN enkelit? Hehän ilmoittivat paimenille 
hyvän uutisen Vapahtajan syntymästä. Sana enkeli tar-
koittaa lähettilästä. Jumala kun ei useinkaan tee asioita 
suoraan, vaan lähettää enkelinsä asialle. 

Joskus enkeli saa tavallisen ihmisen hahmon. Juttelen 
ystävälle tai satunnaiselle tuttavalle niitä näitä. Yhteys 
tuntuu niin hyvältä, että avaudun enemmän ja kerron 
hänelle kipeistä huolistani. Hän kuuntelee. Ehkä sanoo 
jotakin, enemmän kuitenkin vain osoittaa ymmärrystä 
ja myötätuntoa.

Siinä puhellessa kuormani kevenee. Tilanteen jälkeen 
on ihmeen puhdistunut olo. Näen valoa ja tunnen iloa. 

Puhuin ihmiselle, mutta kohtasin enkelin. Näin tai-
vaan voimat toimivat ihmisten kautta. Niinpä asetan 
yhden enkelin keskelle tallia seimen taakse. Se kertoo, 
että aina kun ihmiset tulevat koolle, joku heistä voi olla 
enkeli toiselle.

Aina kun ihmiset tule-
vat koolle, joku heistä 
voi olla enkeli toiselle. ”

VIIMEISEKSI SEIMI ja Jeesus-lapsi. Äiti Maria siihen vie-
relle ja Joosef vähän kauemmaksi.

Heitä asetellessani mietin, kuinka Jumalan Poika syn-
tyy kahdella tavalla. Hän tulee äitinsä kautta maailmaan 
ihmiseksi. Ja uskon kautta hän syntyy minun sydämeeni 
minun ystäväkseni ja vapahtajakseni. 

Tuo usko on sanatonta vastaanottamista. Sen näkyvä 
muoto on kiitos. Kiitos lahjoistasi, näkyvistä ja näkymät-
tömistä, sinä salattu, jota Jumalaksi kutsutaan. 

 Tässä joulun sanoma lyhyesti. Jumalan Poika 
tuli ihmislapseksi, jotta meistä tulisi Jumalan lapsia. Kii-
tos siitä.

 

Kari Kuula
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PERINTEISET Kauneimmat Joululaulut -tilaisuudet toteutetaan tänä vuonna 
Joensuussa pääosin ulkoilmatapahtumina. Joensuun torin Kauneimmat 
Joululaulut viime viikonloppuna jouduttiin perumaan tiukentuneiden ko-
ronarajoitusten vuoksi. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan torilla on 
tiedossa kuitenkin vielä useita 45 minuutin laulutilaisuuksia, joihin mahtuu 
mukaan 400 henkilöä. 

KAIKISSA Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksissa suositellaan kasvomas-
kien käyttöä ja pyydetään osallistujia kiinnittämään huomiota turvavälei-
hin sekä käsi- ja yskimishygieniaan. Sisätiloissa järjestettäviin tapahtumiin 
voidaan ottaa vain rajoitettu määrä osallistujia.

KAUNEIMMAT Joululaulut on paitsi joulun ajan musiikkitapahtuma, myös 
yksi Suomen suurimmista hyväntekeväisyyskampanjoista. Tilaisuuksissa 
kerätään vuosittain lahjoituksia lasten syrjäytymisen vastaiseen työhön yli 
20 maassa Suomen Lähetysseuran kautta.

Julkaisija: Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä / Seurakuntayhtymän neuvonta, p. 013 2635 300 / Toimitus: Srk-keskus, Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu / PL 10, 80101 Joensuu 

/ s-posti: viestinta.joensuu@evl.fi /  Päätoimittaja Kirsi Taskinen, p. 050 590 6520, kirsi.taskinen@evl.fi / Tiedottaja Virpi Hyvärinen, p. 050 443 5502, virpi.hyvarinen@evl.fi / 

Verkkotiedottaja Tiina Partanen, p. 050 3809 605, tiina.s.partanen@evl.fi / Taitto: SLP Kustannus Oy, Kaista Design / Ilmoitusmyynti: Kotimaa Oy, Pirjo Teva, p. 040 680 4057, 

pirjo.teva@kotimaa.fi / Ilmoitushinnat: 1,60 e/pmm, hintoihin lisätään alv 24 % / Painosmäärä: 51300 / Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani / Ilmoitus jakeluhäiri-

östä: SSM Itä-Suomi Oy, p. 013 122 034, s-posti: joensuu@ssm.fi tai toimisto@suomalainenlehtipaino.fi, verkossa: www.ssmitasuomi.fi/jakelupalaute / Kirkkotien ilmesty-

mispäivät 2020: 30.12.

Kirkkotie
62. vuosikerta
Seuraava Kirkkotie ilmestyy 30. 12. 2020

Joensuun tori
• to 26.11. klo 16.15
• pe 4.12. klo 16.15
• to 10.12. klo 16.15
• la 12.12. klo 16.15
• to 17.12. klo 16.15
• la 19.12. klo 16.15
• ma 21.12. klo 16.15
• ti 22.12. klo 16.15

Pielisensuun kirkko
• to 10.12. klo 18
• su 13.12. klo 17, 
 lasten Kauneimmat Joululaulut
• ke 16.12. klo 18
• su 20.12. klo 18
• la 26.12. klo 18, 
 Kauneimmat Joululaulut -messu

Rantakylän kirkkopiha
• la 5.12. klo 15, Adventin valo 
 -tapahtuma ja Kauneimmat 
 Joululaulut
• su 20.12. klo 16, ota tasku- tai 
 otsalamppu mukaan.

Utran vanhan puukoulun piha
• la 19.12. klo 16, Kauneimmat 
 Joululaulut ja joulurauhan julistus

Enon kirkko
• ke 16.12. klo 18, lasten 
 Kauneimmat Joululaulut
• su 20.12. klo 10, 
 Kauneimmat Joululaulut -messu
• su 20.12. klo 15
• su 20.12. klo 17

Kiihtelysvaaran rauniokirkko
• to 17.12. klo 18. 
 Omat otsalamput mukaan!

Saarivaaran tsasounan piha
• ke 9.12. klo 17, seimihartaus ja 
 Kauneimmat Joululaulut

Tuupovaaran tori
• su 20.12. klo 15 

Pyhäselän kirkko
• su 13.12. klo 15, lapsiperheiden 
 Kauneimmat Joululaulut 
• su 13.12. klo 18

Reijolan seurakuntatalo
• su 29.11. klo 18 

Kontiolahden kirkko
• su 13.12. klo 15
• su 13.12. klo 18, voit osallistua 
 myös striimauksen kautta!

Kunnaspirtti
• pe 11.12. klo 18 

Romppalan monitoimitalo
• to 17.12. klo 18 

Selkien-Mönnin kappelin piha
• su 20.12. klo 16

Särkivaaran kylätalon piha
• ti 22.12. klo 18, seimihartaus ja 
 Kauneimmat Joululaulut

Kauneimmat Joululaulut 
kaikuvat torilla ja pihoilla

Joensuun ev.lut. seurakuntien diakonia-
työ järjestää tänäkin vuonna jo perin-
teeksi muodostuneen Joulukassikeräyk-
sen. Keräys käynnistyy 25.11. ja päättyy 
11.12.2020. Keräykseen voi osallistua kuka 
tahansa joulumielellä oleva lahjoittamalla 
joulukasseja, jotka diakoniatyöntekijät ja-
kavat vähävaraisille.

Lahjoitettavien kassien sisältö on seu-
raava: puuroriisiä, perunamuusijauhe, 
säilykekeitto, säilykelihapullat tms., pu-
najuuri- tai kurkkusäilyke, hedelmäcock-
tailsäilyke, glögi, kahvi, pipareita ja joulu-
suklaata. 

Lisäksi kassiin voi halutessaan sujauttaa 
mukaan jotakin näistä: tee, rusinat, päh-

kinät, kaakao, luumu- tai omenamarme-
ladi. Kassit säilytetään huoneenlämmössä. 
Päiväysten tulee riittää joulun yli. 

Joulukasseja voi toimittaa 
seuraavasti 25.11.–11.12.2020:
• Joensuun seurakuntakeskus, 
 Toimentupa, ma–pe klo 9–15.30
• Pielisensuun kirkko, 
 keskiviikkoisin klo 9–11
• Hukanhaudan seurakuntatalo, 
 tiistaisin klo 10–12
• Rantakylän kirkko ma–pe, klo 9–12
• Pyhäselän seurakuntatalo, 
 ma–pe klo 9–12. 
 Lisäksi kasseja kerätään
 Reijolan K-Marketissa ma 14.12. 

 klo 12–16 sekä Hammaslahden 
 kaupoissa to 3.12. sekä ma 7.12.
• Kiihtelysvaaran seurakuntatalo, 
 ke ja pe klo 9–12
• Tuupovaaran seurakuntatalo, 
 ti ja to klo 9–12

Joulukassin sijaan voit ostaa lahjakortin 
haluamallasi summalla valitsemaasi liik-
keeseen ja toimittaa sen seurakuntaan. 
Voit osallistua keräykseen myös antamalla
rahalahjan 25.11.–26.12.2020 osoitteessa 
www.kotimaanapu.fi.

Keräyksen tuotolla voidaan täydentää 
saatuja joulukasseja, ostaa lisää kasseja tai 
antaa vähävaraisille perheille lahjakortteja 
joulun järjestämistä varten.

Diakoniatyön Joulukassikeräys vähävaraisille

Kauneimmat Joululaulut 2020 

Tilaisuuksissamme 

on voimassa 

maskisuositus!

Ajantasainen 
tieto verkossa
Koronaviruspandemian vuoksi seu-
rakuntien tapahtumiin voi tulla muu-
toksia lyhyelläkin varoitusajalla. Ajan 
tasalla olevat tiedot joulutapahtumista 
löytyvät osoitteesta www.hoosianna.fi. 
Sivustolta löytyvät Joensuun, Pielisen-
suun, Rantakylän, Pyhäselän, Enon ja
Vaara-Karjalan seurakuntien jouluta-
pahtumat.

Kaikki Joensuun ev.lut. seurakuntien 
tapahtumat on koottu tapahtumakalen-
teriin verkkosivuillemme 
www.joensuunseurakunnat.fi.
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 >>>>>>>>>>>>>>   1.12.–31.12.2020 >>>>>>>>>

Kuorot juhlistavat 
itsenäisyyspäivää
 › JOENSUUN  Mieslaulajat ja Joensuun Naiskuoro 

järjestävät itsenäisyyspäivän yhteiskonsertin Janne 
Piipposen ja Helena Hulmin johdolla Joensuun kirkossa 
6.12. Konsertin ohjelmistossa on suomalaista musiik-
kia mm. Jean Sibeliukselta, Juhani Kankaiselta, Sari 
Kaasiselta ja Juha Holmalta. Joensuun Mieslaulajat 
esittävät konsertissa ohjelmiston, jonka he ovat val-
mistelleet kansainväliseen Leevi Madetoja-kilpailuun. 
Ohjelmistoon kuuluu mm. harvoin kuultu, haastava Ei-
nojuhani Rautavaaran Legenda. Konsertissa esiintyvät 
myös Joensuun Mieslaulajien Seniorit sekä Joensuun 
Mieslaulajien pienryhmä Luolamieslaulajat. 
 
”Kaikukoon nyt laulu maamme” -konsertti Joensuun 
kirkossa 6.12. klo 16. Vapaa pääsy, käsiohjelma 20 € 
ovelta tuntia ennen konserttia. Konserttiin voidaan 
ottaa rajoitettu määrä kuulijoita. Suosittelemme 
maskin käyttöä.

Kukkolan kuvaelmalla 
viisi näytöstä 
 › PERINTEINEN  kulttuuriyhteisö Kukkolan joulukuvaelma 

nähdään tänäkin vuonna viitenä esityksenä Kukkolan metsä-
teatterissa. Tunnelmallinen, taivasalla esitetty joulukuvaelma 
kertoo Jeesuksen syntymästä ja perustuu jouluevankeliumiin. 
Näytelmään sisältyy myös puhutteleva osuus Talvisodan 
joulusta rintamalla. Kuvaelman käsikirjoitus on Oiva Voutilaisen, 
joka vastaa myös ohjauksesta. Mukana on yli kaksikymmentä 
harrastelijanäyttelijää sekä hevonen, lampaita ja aasi. Tilaisuu-
dessa kävijöille jaetaan maskit, mikäli omaa ei ole mukana.  
 
Tapahtui niinä päivinä -kuvaelma Kukkolan metsäteatterissa 
(Vanha valtatie 70) la 12.12. klo 13 (kenraaliharjoitus), su 13.12. 
klo 13 ja 15.30 sekä su 20.12. klo 13 ja 15.30. Vapaa pääsy. 

1 Akanvirta-kuoron 
Matkalla jouluun 
-konsertti su 29.11. klo 15.
Joulun odotukseni alkaa tästä! 

Laulan itse Akanvirta-kuorossa. Koko 
syksyn harjoittelun jälkeen on ihanaa 
vihdoin päästä laulamaan muille.

2 Mieskuoro Kontioisten 
ja Ilomantsin 
mieslaulajien 
joulukonsertti la 5.12. 

klo 18 Kontiolahden kirkossa.
Itselleni joulutunnelma tulee jou-
lulauluista. Kontiolahden kirkko on 
kotikirkkoni. Juureni sen sijaan ovat 
vahvasti Ilomantsissa, joten ilman 
muuta tänne konserttiin.

3 Kauneimmat 
joululaulut  
ma 21.12. klo 16.15  
Joensuun torilla.

Kauneimmat joululaulut ovat olleet 
osa joulun odotusta pikkutytöstä as-
ti ja ne tuovat paljon lämpimiä, hyviä 
muistoja. On hienoa, että niitä pääs-
tään laulamaan tänäkin vuonna.

4 Joululaulumessu 
26.12.  klo 16 Kontio-
lahden kirkossa.
Joulun pyhät täyttyvät 

helposti ”emännän velvollisuuksil-
la”, kun perhettä ja sukua tulee jou-
lun viettoon. Tapaninpäivän iltapäivän 
messu kuulostaa hyvältä mahdolli-
suudelta pysähtyä ja rauhoittua jou-
lun tunnelmaan vielä kerran.

Palstalla kysymme, mitkä neljä 

Kirkkotien kirkollisista ilmoituksista 

löytyvää tapahtumaa tuntuvat 

etukäteen mielenkiintoisimmilta. 

NIMI: TUIJA KOMULAINEN
IKÄ: 48
PAIKKAKUNTA: KONTIOLAHTI

miun tapahtumat

Kukkolan joulukuvaelma esitetään nyt kahdeksannen kerran. 
Kuva vuodelta 2016.

Tilaisuuksissamme 

on voimassa 

maskisuositus!

Adventti avataan  
Hoosiannalla 
 › TULEVANA  sunnuntaina virsikirjan ensimmäinen virsi 

”Hoosianna” kajahtaa kirkoissa. Ensimmäisen adventtisunnun-
tain jumalanpalvelukset alkavat su 29.11. Joensuun, Pielisen-
suun, Rantakylän, Pyhäselän ja Kontiolahden kirkoissa klo 10, 
Noljakan kirkossa klo 12, Tuupovaaran kirkossa klo 13 ja Enon 
kirkossa klo 18. Hoosianna-hymni lauletaan myös perinteisessä 
Adventin avauksessa Penttilän amfilla klo 18. Lisäksi 1. advent-
tia vietetään Enon kirkossa Kohti joulua -perhetapahtuman 
merkeissä klo 15-17. Tarjolla on askartelua, piparinkoristelua, 
satu- ja lauluhetkiä, hartaushetkiä ja rastipolku kirkon pihalla.  
 
Ensimmäisen adventin vietto seurakunnissa su 29.11.  
Noudatamme tilaisuuksissa voimassa olevia koronarajoituk-
sia, myös maskisuositus on voimassa. 
Tiloihimme mahtuu tavallista vähemmän osallistujia.

International 
Christmas 
 › INTERNATIONAL CHRISTMAS CAROLS    

in beautiful 200 years old Eno Church (Enontie 28), 
Sunday Dec 13th at 3 pm. This annual music event  
includes community singing in many languages, 
musical performances and prayer. The event will be 
streamed online vie Facebook Live   
(@luterilainenkirkkojoensuussa). Free entrance,  
organised by Veräjä ry and congregation of Eno.  
More information: Maiju Ahlholm:  
kansainvaliset@gmail.com, 0404686611.  

 › CHRISTMAS SERVICE will be held in English at 
Joensuu Church (Papinkatu 1b) on Christmas Eve, Dec 
24th at 1 pm. Everyone is welcome to join. Please wear 
a mask in both events.
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Jouluaamun sanajumalanpalvelus 
pe 25.12. klo 8.
Kauneimmat Joululaulut –messu 
tapaninpäivänä la 26.12. klo 18, mu-
kana Gospelkuoro ja Elina Laakso.
Messu su 27.12. klo 10. 

Hukanhaudan  
seurakuntatalo
Lonikintie 18 
Tiistaikerho 8.12. klo 13, ohjel-
mallinen joulujuhla, hartauspuhe 
Jorma Hoppa. Järj. Joensuun Rau-
hanyhdistys.
Hukanhaudan asukasyhdistyksen 
Kauneimmat Joululaulut pe 11.12. 
klo 18.

Muut paikat 
Kauneimmat Joululaulut, ks. s. 10.
Seurakunnan työntekijöitä tavat-
tavissa torilla pe 11.12. klo 13–16 ja 
ma 21.12. klo 13–16. Ks. s. 14.
Tapahtui niinä päivinä -joulunäy-
telmä Kukkolan kodalla (Vanha 
Valtatie 70) la 12.12. klo 13 (kenraa-
liharjoitus), su 13.12. klo 13 ja klo 
15.30 sekä su 20.12. klo 13 ja klo 
15.30. Ks. s. 11.

Rakkaimmat  
joululaulut 

Kukkolan kodalla ti 22.12. klo 18.

Rakkaimmat joululaulut Kukko-
lan kodalla ti 22.12. klo 18, Helena 
Hulmi.
Jouluaaton hartaus sankarihau-
tausmaalla 24.12. klo 14.

Joensuun  
seurakunta
 › TOIMISTO: Kirkkokatu 28,   

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

Pandemian aikana enimmäis-
henkilömäärä Joensuun kirkon 
konserteissa on 300 ja jumalan-
palveluksissa 200, Noljakan kirkon 
jumalanpalveluksissa 100. Seura-
kuntakeskuksessa henkilömää-
rärajoitukset vaihtelevat tiloittain. 
Tilaisuuksissamme on voimassa 
maskisuositus.

Joensuun kirkko 
Papinkatu 1 b
Jumalanpalvelus su 6.12. klo 10.
Joensuun Mieslaulajien ja Joen-
suun Naiskuoron itsenäisyyspäi-
vän konsertti su 6.12. klo 16. Vapaa 
pääsy, käsiohjelma 20 € ovelta 
tuntia ennen konserttia. Ks. s. 11.
Joulun ihme -konsertti ke 9.12. klo 
18. Vapaa pääsy, käsiohjelma 7 €. 
Ks. s. 6.
Petri Laaksosen Joulu pohjantäh-
den alla –joulukonsertti la 12.12. 
klo 15. Liput 20 € Kiihtelysvaaran 
kirkkokeräykseen. Ks. s. 6.
Jumalanpalvelus su 13.12. klo 10.
Joensuun Naiskuoron joulukon-
sertti ”Jouluyönä” ke 16.12. klo 18. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 15 € 
ovelta tuntia ennen konserttia.
Joensuun Mieslaulajien perintei-
nen joulukonsertti pe 18.12. klo 
18. Vapaa pääsy, käsiohjelma 15 € 
ovelta tuntia ennen konserttia.
Jumalanpalvelus su 20.12. klo 10.
Laulutuulen joulukonsertti  
su 20.12. klo 16. Vapaa pääsy, 
käsiohjelma 10 €.
Laulutuulen joulukonsertti su 
20.12. klo 18. Vapaa pääsy, käsioh-
jelma 10 €.
Joensuun Mieslaulajien perintei-

nen joulukonsertti ma 21.12. klo 
18. Vapaa pääsy, käsiohjelma 15 € 
ovelta tuntia ennen konserttia.
Christmas Service to 24.12. klo 13.
Aattohartaus to 24.12. klo 17 kirkon 
etupihalla. Oma kynttilälyhty ja 
kännykkä mukaan.

Jouluyön 
jumalanpalvelus 

to 24.12. klo 23  Joensuun kir-
kon etupihalla.  Oma kynttilä-

lyhty ja  kännykkä mukaan.

Jouluyön jumalanpalvelus to 24.12. 
klo 23 kirkon etupihalla. Oma kynt-
tilälyhty ja kännykkä mukaan.
Jouluaamun jumalanpalvelus pe 
25.12. klo 8.
Tapaninpäivän jumalanpalvelus la 
26.12. klo 10.
Jumalanpalvelus su 27.12. klo 10.
Uudenvuoden aaton jumalanpal-
velus to 31.12. klo 20.

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28 
Jouluaskartelua Toimentuvassa ke 
2.12. klo 10-14. Max. 10 hlöä, ilm. p. 
013 2635 344 ma-pe klo 9-15.30. 
Toimentuvan syyskausi päättyy 
to 17.12. ja kevätkausi alkaa ma 
11.1.2021.
Torstaijumalanpalvelus to 3.12. klo 12.
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten 
jumalanpalvelus to 3.12. klo 18.
Joulujuhla su 6.12. klo 18. Tilaisuus 
on kaikille avoin, järj. Pohjois-Kar-
jalan Ev.-lut. Kansanlähetys ja 
Joensuun seurakunta.
Torstaijumalanpalvelus to 10.12. 
klo 12.
Sateenkaarijumalanpalvelus to 
10.12. klo 18.
Jouluseurat su 13.12. klo 14, veisa-
taan Siionin virsiä. Puhujina mm. 
Anna-Riitta Pellikka, Petri Karttu-
nen ja Tuomo Käyhkö.

Torstaijumalanpalvelus to 17.12. 
klo 12.

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Joulupolku 2.-31.12. Noljakan kir-
kon ulkoikkunoissa. Ks. s. 12.
Perhejumalanpalvelus su 6.12. klo 
12.
Kohti joulua -tapahtuma su 13.12.: 
klo 10.30 ”Tervetuloa tapahtu-
maan”, klo 10.45 joulupuuro/
askartelu, klo 11.15 jouluaskarte-
lu/-puuro, klo 12 lasten joululau-
lujumis. Vapaa pääsy. Ilm. 1.-9.12. 
www.janoa.fi
Lasten Kauneimmat joululaulut 
-jumis su 13.12. klo 12.
Kohti joulua -tapahtuma su 13.12.: 
klo 14 lasten Kauneimmat Joululau-
lut, klo 14.30 joulupuuro/askartelu, 
klo 15 jouluaskartelu/puuro, klo 
15.30 lasten jouluhartaus. Vapaa 
pääsy. Ilm. 1.-9.12. www.janoa.fi
Arki-illan adventtivaellus ti 15.12. 
klo 18. Lähdemme Noljakan kir-
kolta, ulkoilemme ja käymme läpi 
seuraavan sunnuntain tekstejä.
Jumalanpalvelus su 20.12. klo 12.
Perhehartaus to 24.12. klo 15 
Noljakan kirkon pihalla.
Jouluaamun jumalanpalvelus pe 
25.12.  klo 10.
Jumalanpalvelus su 27.12. klo 12.

Muut paikat 
Kauneimmat Joululaulut, ks. s. 10.
Jouluseimipolku Joensuun keskus-
tassa 22.11.–6.1. Ks. s. 5.
Taitokorttelin jouluseimi nähtävillä 
22.11.–6.1. Taitokorttelin aukioloaikoina.
Seurakunnan työntekijöitä tavat-
tavissa Joensuun torilla Kohtaami-
sen kontissa 10.-18.12. to-pe klo 13-
16 sekä ma-ti 21.-22.12. klo 13-16.
Aattohartaus to 24.12. klo 14 ja klo 
15.30 Joensuun hautausmaan san-
karihautausmaalla, hautausmaan 
pääpatsaalla.

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

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

Noudatamme kaikissa tilaisuuk-
sissamme voimassa olevia 
koronarajoituksia ja -suosituksia.

Pielisensuun kirkko 
Huvilakatu 8 b
Kauneimmat Joululaulut, ks. s. 10.
Messu su 6.12. klo 10. 
Saksankielinen adventtijumalan-
palvelus pe 11.12. klo 18, mukana 
matkapastori Hans-Christian 
Beutel. Joulukahvit.
René Laulajaisen joulukonsertti la 
12.12. klo 18. Vapaa pääsy, kolehti 
kerätään. Ks. s. 6.
Messu su 13.12. klo 10, rippikou-
lulaisten kutsukirkko 1. Messun 
jälkeen yläsalissa Pielisensuun 
kirkolla kokoontuvan ikonimaa-
lauspiirin ikoninäyttelyn avaus. 
Ks. s. 13.
Rippikoululaisten kutsukirkko 2 
su 13.12. klo 13.
Minun Raamatunkohtani -raa-
mattupiiri ma 14.12. klo 12.30, 
mukana Anna-Maria Kupiainen.
Päivä- ja perhekerhojen joulu-
kirkko to 17.12. klo 18. 
Alla joulupuun -konsertti la 19.12. 
klo 16. Vapaa pääsy, ohjelma 15 €. 
Ks. s. 6.
Hiljaisuuden messu su 20.12. klo 
10 yhteistyössä Gideonien kanssa.
Perhekirkko ulkona kirkkopuis-
tossa to 24.12. klo 15; huonon sään 
sattuessa Pielisensuun kirkossa. 
Kirkkosalin ja yläsalin enimmäis-
henkilömäärä on 175.
Jouluaaton hartaus to 24.12. klo 17.
Jouluyön messu to 24.12. klo 23; 
kirkon ja yläsalin enimmäishenki-
lömäärä 175.

Nuorten aikuisten 
Torstaiolohuone
Pielisensuun kirkolla
to 26.11. ja 17.12. klo 18-21
Askartelua, pientä purtavaa, 
vapaata oleilua, hartaus.

Avaa ovi
joulun makuihin....
Vaivion kurssikeskuksen
perinteinen jouluateria
tarjolla
la 12.12.2020 klo 12-16,
pe 18.12.2020 klo 15-19,
la 19.12.2020 klo 12-16.
Hinta 25 € /henkilö,
alle 12 v. puoleen hintaan.
Myös gluteeniton ja
kasvisvaihtoehto. Voit kysyä
tarjousta ryhmällesi
muuhunkin ajankohtaan.

Tiedustelut ja pöytävaraukset:
vaivionkurssikeskus@evl.fi,
050 385 6097.
Tarkemmat tiedot menusta
 vaivio.fi.

Kulje matka seimelle
omaan tahtiin,

turvallisesti ulkona.

Jouluevankeliumi
Noljakan kirkon ulkoikkunoissa.

Esillä 2.12.2020 alkaen.
Tule silloin, kun se sinulle sopii.

JOULUPOLKU

JOENSUUN SEURAKUNTA JOENSUUN SEURAKUNTA

SATUKAMMARI 
maanantaisin klo 9.15-10 
7.12.2020 alkaen.
Satuja ja satuhierontaa, 
leikkejä, lauluja.

MUKSUPYSÄKKI
perjantaisin klo 8.30-11 
4.12.2020 alkaen.
Maksuton MuksuPysäkki on 
lastenhoitoapua, ohja�ua 
leikkiä ja ryhmässä olemisen 
harjoi�elua 2-6 -vuotiaille. 
Leikitään, pelataan ja 
puuhaillaan yhdessä.
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Rantakylän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A,  

ma-pe klo 9-12, p. 013 2635 510,  
rantakylan.seurakunta@evl.fi.  

Noudatamme kaikissa tilaisuuksis-
samme voimassa olevia 
koronarajoituksia ja -suosituksia. 

Rantakylän kirkko 
Rantakylänkatu 2
Kauneimmat Joululaulut, ks. s. 10.
Family Bible Group – englannin-
kielinen raamatturyhmä yhdessä 
Kansanlähetyksen kanssa ti 1.12. 
klo 17. Yhteinen alkuhetki, lapsille 
omaa ohjelmaa, aikuisille englan-
ninkielinen raamatunopetus- ja 
keskusteluhetki.
Joulun ihme -joulukonsertti ti 1.12. 
klo 18: Joensuun konservatorion 
laulunopiskelijat. Vapaa pääsy, 
käsiohjelma 7 €. Ks. s. 6.
Yhteisessä pöydässä –ruokailu ke 
2.12. klo 11, 3€/aik., 1 €/lapset. Ruo-
kailun jälkeen viikkomessu klo 12.15.
Nuorten jumis to 3.12. klo 18.

Kohti valoa 
-adventtitapahtuma 

la 5.12. klo 15-17 
Rantakylän kirkolla.

Kohti valoa –adventtitapahtuma la 
5.12. klo 15-17. Kirkkopihalla glögi-, 
mehu- ja piparitarjoilu, lauletaan 
kauneimpia joululauluja (kolehti 
lähetystyölle), onnenpyörä lähetys-
työn hyväksi, lapsille poni  ratsastusta, 
hiljaisuuden polku kirkon ympärillä. 
Ota tasku- tai otsalamppu mukaan. 
Työntekijöitä tavattavissa.
Joulun valoa -konsertti la 5.12. klo 
18: Lawrence Hodge piano, Joona-
tan Rautio saxofoni. Vapaa pääsy, 
käsiohjelma 10 €.
Jumalanpalvelus su 6.12. klo 10, 
lapsille messupyhis ja lastenhoito. 
Kirkkokahvit.
Lukupiiri ma 7.12. klo 14: keskus-
tellaan Kjell Westön kirjan Tritonus 
pohjalta.

Gospelryhmä Arepan jouluinen 
musiikkihetki pe 11.12. klo 18.
Jumalanpalvelus su 13.12. klo 10, 
lapsille messupyhis ja lastenhoito. 
Kirkkokahvit.
Joulun valo -konsertti to 17.12. klo 
18: Tiina Helinä laulu, Mika Tark-
konen harmonikka. Vapaa pääsy, 
käsiohjelma 10 €. Ks. s. 6.
Suomalainen joulu -konsertti pe 
18.12. klo 19: tangokuningas Teuvo 
Oinas, viulisti Liisa Karhu, harmo-
nikansoittaja Timo Hacklin sekä 
pianisti Juse Venäläinen. Vapaa 
pääsy, käsiohjelma 15 €. Ks. s. 6.
Jumalanpalvelus su 20.12. klo 10, 
lapsille messupyhis ja lastenhoito. 
Kirkkokahvit.
Jouluaaton perhehartaus 24.12. 
klo 13.
Aattohartaus 24.12. klo 15.
Jouluyön jumalanpalvelus 24.12. 
klo 22.
Jouluaamun jumalanpalvelus 
25.12. klo 7.
Jumalanpalvelus tapaninpäivänä 
26.12. klo 10.
Jumalanpalvelus su 27.12. klo 10.

Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 

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

Noudatamme kaikissa tilaisuuksis-
samme voimassa olevia 
koronarajoituksia ja -suosituksia.

Pyhäselän kirkko
Hammaslahdentie 76 
Kauneimmat Joululaulut, ks. s. 10. 
Itsenäisyyspäivän sanajumalan-
palvelus su 6.12. klo 10, saarna 
rovasti Mauri Hyvärinen, mukana 
kirkkokuoro. Seppeleenlasku 
muistomerkille. 
Jumalanpalvelus 13.12. klo 10. 
Keskipäivän ehtoollishetki 16.12. 
klo 12. 
Jumalanpalvelus 20.12. klo 10 
kanttorina Samuli Moilanen. 
Jouluhartaus 24.12. klo 15, mukana 
Kapsäkki-kuoro 
Jumalanpalvelus 25.12. klo 8, 
mukana Kirkkokuoro. 

Pyhäselän 
seurakuntatalo
Hammaslahdentie 76  
Raamattupiiri Taivasvalo 3.12. klo 
18.30. Teemana Luuk. 17: 20-24, 
”Seurakunta odottaa Herran saa-
pumista”. 
Taukoa tarvitsevien äitien jouluilta 
ti 8.12. klo 18 Soinilassa. 
Perheiden jouluilta ti 15.12. klo 18-
20, jouluista ohjelmaa, askartelua, 
joulupuuro. 
Joululaulukirkko su 27.12. klo 10. 

Reijolan  
seurakuntatalo
 Santerintie 11 
Kauneimmat Joululaulut, ks. s. 10.
Jouluhartaus 24.12. klo 13. 
Taukoa tarvitsevien äitien jouluilta 
to 3.12. klo 18. 
Perheiden jouluilta to 17.12. klo 18-
20. Jouluista ohjelmaa, askartelua, 
joulupuuro. 
Tapaninpäivän messu 26.12. klo 10. 

Muut paikat 
Raamattupiiri Lukulamppu to 3.12. 
klo 10 Autoilijantie 13:ssa. Teema-
na Luuk. 17:20-24, ”Seurakunta 
odottaa Herran tulemista”.
Lähetyspiiri ti 8.12. klo 15 Kurosella, 
Tölpäntie 61.

Muista maskisuositus, turvavälit 

ja käsihygienia! Muutokset tilai-

suuksiin mahdollisia koronapan-

demian vuoksi.

Varhaiskasvatuksen
kerhojen joulutauko
14.12.2020–11.1.2021.
Kerhot jatkuvat viikolla 2.

Ruokajakelu 
Pyhäselän alueen vähävarai-
sille asukkaille Hammaslah-
den seurakuntatalon pihalla 
10.12. ja 23.12. Varaa kassisi 
p.  050 363 6909 sen viikon 
ma tai ti klo 8-10, jolloin jakelu 
järjestetään. 

Lähetystyön  
kahvilakirpputori 
perjantaisin klo 10-13, os. 
Lahjantie 10. 
Myyjäiset, torttukahvit ja 
arpajaiset 11.12.!

Enon  
seurakunta 
 › TOIMISTO: Kunnantie 2, ma-pe 

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

Noudatamme kaikissa tilaisuuk-
sissamme voimassaolevia 
koronarajoituksia ja -suosituksia.

Enon kirkko
Enontie 28 
Kauneimmat Joululaulut, ks. s. 10.
Mieskuoro Kontioisten ja Ilomant-
sin mieslaulajien joulukonsertti la 
5.12. klo 14. Vapaa pääsy, ohjelma 
10 €. Ks. s. 6.
Sanajumalanpalvelus su 6.12. klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 13.12. klo 10.
Kansainväliset joululaulut su 
13.12. klo 15, International christ-
mas carols. Ks. s. 11. 
Joululaulujumalanpalvelus su 
20.12. klo 10.
Aattokirkko to 24.12. klo 13. Kirkkoon 
mahtuu koronarajoitusten sallima 
ihmismäärä. Jos et mahdu mukaan 
klo 13 alkavaan aattokirkkoon, terve-
tuloa klo 15 alkavaan kirkkoon. Klo 13 
alkava aattokirkko myös striimataan 
seurakunnan Facebook-sivulle.
Aattokirkko to 24.12. klo 15.
Perhejumalanpalvelus pe 25.12. 
klo 10. Perhemessussa lauletaan 
joululauluja Kauneimmat Joulu-
laulut -vihkoista. 
Sanajumalanpalvelus la 26.12. klo 10.
Jumalanpalvelus su 27.12. klo 10.

Muut paikat 
Lähetyspiiri pe 11.12. klo 13 Hyvän-
mielen Tuvalla, Niskantie 17.
Eläkeikäisten päiväkahvit pe 18.12. 
klo 13 Hyvänmielen Tuvalla.

Hiljaisuuden jooga 
-retriittipäivä 
la 9.1.2021  klo 10-16 
 Rantakylän kirkolla. 
Hiljaisuuden jooga on kris-
tillisen joogan muoto, jossa 
yhdistyvät kevyt kehollinen 
harjoitus, mielen rauhoittumi-
nen ja hengellisyys. Kristilli-
seen perinteeseen liitytään 
rukouksessa sekä Raamatun 
tekstien äärellä. 
Ohjaajana TT, pastori Kati 
Kemppainen. Kurssimaksu 20 
€, sis. lounas ja kahvit. Max. 
20 osallistujaa. Tied. Anna Ho-
lopainen, p. 050 585 8714. 
Ilm.viim. 21.12.: www.joen-
suunseurakunnat.fi/ilmoit-
taudu tai p. 013 2635510.  

Joulurauhan 
julistus
ja Kauneimmat Joululaulut 
la 19.12. klo 16 Utran vanhan 
puukoulun pihassa.

Piirakkatalkoot 
to 17.12. klo 8 Pyhäselän 
seurakuntatalolla. Tuotto 
lähetystyöhön. Tilaus viim. 
11.12, p. 050 364 8190. 

Pallokerhojen 
joulukerhot 
viikolla 50. Kerhot jäävät 
joulutauolle ja jatkuvat 
viikolla 2.

Vapaaehtoisten joulujuhla
 tiistai 15.12.2020 klo 14 ja klo 18

Joensuun seurakuntakeskus,
Kirkkokatu 28

Koronatilanteen vuoksi järjestämme 
kaksi erillistä juhlaa. Kahvitarjoilua.

Joulukonsertti Janne Piipponen & co.
Ilmoittautuminen verkossa

ke 9.12.2020 mennessä
joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu.

Lisätiedot: Leena Mgaya, p. 050 5935 736.

Tarkoitettu kaikille Joensuun
ev.lut. seurakuntien vapaaehtoisille.

Ilta Meille - ilta pariskunnille
pe 4.12. klo 19 Utran Uittotupa, Uittopäälliköntie 2
Musiikkiesiintyjinä Jouni Laasonen & Oscu. Hinta 10 €/hlö (käteismaksu, tuot-
to perheiden joulun tukemiseen), sisältää ohjelman ja Uittotuvan iltapalan.
Ilmoittaudu pe 27.11. mennessä joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu. 
Paikkoja rajoitetusti. Tiedustelut: Kaisa Puustinen, p. 050 5350 806.

JOENSUUN SEURAKUNTIEN PARISUHDETYÖ JA COVID-19 -HANKE

IKONIKERHON
NÄYTTELY

Pielisensuun kirkolla
13.–27.12.2020

Näyttelyssä on esillä
ikonimaalauskerho-
laisten hiilipiirroksia,
ikoneita ja akryyli-

maalauksia.

Avajaiset su 13.12. 
messun jälkeen.

Näyttely on avoinna 
yleisötilaisuuksien 

yhteydessä.
- Vapaa pääsy -
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Yhteiskristillinen  
joulutapahtuma
Joensuun torilla la 19.12. klo 
10-14.
Jouluevankeliumi, Joulun lapsi 
-tapahtuman esittely, Tierna-
pojat, Narrow Way -lauluyhtye, 
joululauluja, Kristiina Braskin 
joulukonsertti. Joulupuuroa ja 
mehua.
Järj. Kohtaamisen kahvila

Vastaa kyselyyn 
vapaaehtoisuudesta!
Vapaaehtoisuus voimavarana 
-hankkeen kyselyyn vastaa-

malla voit olla kehittämässä Jo-
ensuun seurakuntien vapaaeh-
toistoimintaa. Kysely on avoinna 
marraskuun loppuun 
asti. Pääset vastaamaan kyse-
lyyn nettisivulta: www.joen-
suunseurakunnat.fi/vapaaeh-
toistoiminta

Joensuun seurakuntayhtymällä 
on vuokrattavana
KT, 5h+k, 99,3 m2  
Koulukatu 7, Joensuu
vuokra 924,50/kk.
Lisätietoja antaa isännöitsijä 
Tuija Pirhonen, p. 050 595 3813.

Lehmon joulupuuro ti 8.12. klo 12-
15, koronan vuoksi ei ohjelmaa. 
Jumalanpalvelus su 13.12. klo 13. 
Nuorten ilta pe 18.12. klo 17-21, yh-
teinen tuokio klo 18-19, iltapalaa. 
Jouluaaton lyhtyhartaus to 24.12. 
klo 14 seurakuntakodin pihalla. 
Oma lyhty mukaan! Elämänpuun 
kyyhkyjen ripustaminen hartau-
den jälkeen. 

Muut paikat 
Kauneimmat Joululaulut, ks. s. 10.

Nuorten 
joulupuuro-

saunailta
ti 22.12. klo 16 alkaen  

Hirvirannan saunatuvalla.

Nuorten joulupuuro-saunailta ti 
22.12. klo 16 alkaen Hirvirannan 
saunatuvalla. Klo 16 saapuminen 
rantaan ja valmistelut, klo 17 
saunomista, joulupuuroa, ohjel-
maa, klo 19 joulun sana, saunomi-
nen jatkuu, klo 23 soihdut sammuu.
Kiveläntien lähetyspiirin joulu-
laulut ja -puurot ma 7.12. klo 12.30 
(Kiveläntie 5, kerhohuone). 
Aattohartaus to 24.12. klo 15 
Selkien-Mönnin kappelin pihalla 
(Selkientie 1).

Kontiolahden 
seurakunta
 › KIRKKOHERRANVIRASTO:  

Keskuskatu 26, ma-pe klo 9-12,  
p. 040 761 65 69,  
kontiolahti@evl.fi  
Tykkää meistä Facebookissa:  
Kontiolahden ev.lut. seurakunta

Noudatamme kaikissa tilai-
suuksissamme voimassa olevia 
korona rajoituksia ja -suosituksia.

Kontiolahden kirkko  
Kirkkotie 6 
Kauneimmat Joululaulut, ks. s. 10.
Joulukonsertti la 5.12. klo 18, 
mieskuoro Kontioiset ja Ilomantsin 
mieslaulajat. Ks. s. 6.
Rippikoulun aloitusmessu 1 su 
6.12. klo 10, kunniakäynti ja seppel-
ten lasku sankarihaudoilla.
Rippikoulun aloitusmessu 2 su 
13.12. klo 10. 70-, 75- ja 80-vuotis-
syntymäpäivät peruuntuvat tältä 
päivältä vallitsevan koronatilan-
teen vuoksi, järjestämme tilaisuu-
den mahdollisuuksien mukaan 
myöhemmin. 
Päivä- ja perhekerhojen joulujuh-
la to 17.12. klo 18 kirkon ympäris-
tössä ja kirkossa. 
Joulutulet pe 18.12. klo 18 Kontio-
lahden kirkon Mannerheim-ristin 
ritarien muistomerkillä turvavälit 
huomioiden. Kahvi- ja makka-
ratarjoilu. Mukana Kontiolahden 
reserviläiset ja reservinupseerit. 
Sanajumalanpalvelus 
su 20.12. klo 10. 
Aattohartaus to 24.12. klo 15. Voit 
osallistua myös striimauksen 
kautta. Paikkoja rajoitetusti.
Sanajumalanpalvelus 
pe 25.12. klo 8.
Joululaulumessu la 26.12. klo 16. 
Sanajumalanpalvelus 
su 27.12. klo 10. 
Sanajumalanpalvelus 
pe 1.1. klo 10. 
Kaikki kirkon messut videoidaan 
suorana sunnuntaisin ja juhla-
pyhinä. Seurakuntalaisia emme 
kuvaa, ainoastaan toimittajat ja 
avustajat. Suoratoisto osoitteessa: 

www.youtube.com, hakusanalla: 
kontio lahdensrk.

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26  
Matti Pihlatien valokuvanäytte-
ly ”Moni-ilmeinen Höytiäinen” 
avoinna 28.2.2021 saakka ma, ke 
ja pe 10-14 sekä sopimuksesta, p. 
040 761 6569.
Näkövammaisten pikkujoulut 
pe 3.12. klo 12. 
Omaishoitajien pikkujoulut 
pe 4.12. klo 14. 
Aseman lähetyspiiri ma 7.12. klo 
15, joulupuurot ja arpajaiset. 
Jouluateria ke 9.12. Kaksi katta-
usta: klo 11 ja klo 12.30. Max 50 
hlöä/kattaus. Voit halutessasi 
ilmoittautua ennakkoon to 3.12. klo 
10-12 ja ma 7.12. klo 13-15, p. 040 
761 6432. 
Miete-ryhmän joulukahvit to 
10.12. klo 13-14.30. 
Kevennetyt joulumyyjäiset 12.12. 
klo 12-14, myynnissä karjalan-
piirakoita, tarjolla puuroa, kahvia 
ja torttuja, arpajaiset. Diakonian, 
lähetyksen ja perhetyön hyväksi. 
Joululauluja ma 14.12. klo 13, mu-
kana Sakari Vilpponen. 
Perheiden jouluaskarteluilta ma 
14.12. klo 17.30-20. 
Kansainvälisen työn lukupiiri ke 
16.12 klo 18, luetaan joululehtiä.
Perheiden piirakkatalkoot la 19.12 
klo 10-14. Ilm. viim. 14.12. viestillä 
p. 0400 452 570.
Pidämme yllä perinnetaitoja: 
paistamme karjalanpiirakoita kotiin 
vietäväksi ti 22.12. klo 17-19.30. 
Osallistumismaksu 20 € Naisten 
Pankin hyväksi. Max 10 osallistu-
jaa. Ilm. viim. 17.12.,  
p. 040 830 1336. 

Lehmon 
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57   
Toivoa Naisille -medialähetyspiiri, 
joulukahvit 1.12. klo 13.
Nuorten minikirkko ke 2.12. klo 
19-22, hartaus klo 19.15. 
Perheiden jouluaskarteluilta ma 
7.12. klo 17.30-20. 

Vaara-Karjalan 
seurakunta
 › TOIMISTO, KIIHTELYSVAARA: 

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

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

Noudatamme kaikissa tilai-
suuksissamme voimassa olevia 
korona rajoituksia ja -suosituksia.

Kiihtelysvaaran 
seurakuntatalo 
Tohmajärventie 31
Naisten ilta ti 1.12. klo 17, teemana 
”Auttamisen ilo”.
Sanajumalanpalvelus su 6.12. klo 
10, seppeleenlasku sankarihau-
doille klo 9.15.

Tilausmyyjäiset 
to 10.12. Kiihtelysvaaran 

seurakuntatalolla. 
Jouluisia herkkuja ennakkoti-
lauksesta, hakuaika sovitaan 

tilatessa. Tilaukset viim. 
ti 8.12.: p. 050 377 5607 tai 

suvi.luopakka@evl.fi. 

Tilausmyyjäiset to 10.12. Vapaa-
ehtoiset leipovat jouluisia herk-
kuja ennakkotilaajille, hakuaika 
sovitaan tilausta tehdessä. Riisi- ja 
perunapiirakat, pullat, kahvikakut, 
piparit ja tortut. Tilaukset viim. ti 
8.12.: p. 050 377 5607 tai suvi.
luopakka@evl.fi. Myyjäisten tuotto 
lähetykselle. 
Jumalanpalvelus su 20.12. klo 10.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 
pe 25.12. klo 8.

Tuupovaaran kirkko
Koulutie 5
Sanajumalanpalvelus su 6.12. klo 
13, seppeleenlasku sankarihau-
doille.
Mieskuoro Kontioisten ja Ilomant-
sin mieslaulajien konsertti la 12.12. 
klo 18, vapaa pääsy, ohjelma 10€.

Jumalanpalvelus su 13.12. klo 13.
Jouluaaton hartaus to 24.12. klo 16.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 
pe 25.12. klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 27.12. 
klo 13.

Tuupovaaran 
seurakuntatalo
Koulutie 10
Näkövammaisten kerho to 10.12. 
klo 13.
Tuupovaaran miesten piiri to 17.12. 
klo 15. Tied. Jukka Erkkilä, 
p. 050 531 0789.

Muut paikat 
Särkivaaran opintopiiri to 3.12. klo 
12 Särkivaaran kylätalolla.
Hartaushetki ja joulunavaus to 3.12. 
klo 15 Rauniopesällä (Pirttijärventie 
139, Tuupovaara), Pilkekylät ry.
Seimihartaus ja Kauneimmat Jou-
lulaulut ke 9.12. klo 17 Saarivaaran 
tsasounalla, Hoilolantie 42.
Glögitarjoilu to 10.12. klo 10-13 
K-market Tuohitorven pihassa 
yhteistyössä kauppiaan kanssa. Pi-
ka-arpajaiset lähetystyön hyväksi.
Kauneimmat Joululaulut to 17.12. 
klo 18, Kiihtelysvaaran rauniokir-
kossa. Omat otsalamput mukaan!
Myyjäiset pe 18.12. klo 13 alkaen 
K-market Marjuskan pihalla 
Kiihtelysvaaran kirkkokeräyksen 
hyväksi.
Kauneimmat Joululaulut su 20.12. 
klo 15 Tuupovaaran torilla.

Seimihartaus ja 
Kauneimmat 

Joululaulut 
ti 22.12. klo 18  

Särkivaaran kylätalolla.

Seimihartaus ja Kauneimmat Jou-
lulaulut ti 22.12. klo 18 Särkivaaran 
kylätalolla (Kissapurontie).
Jouluaaton hartaus to 24.12. klo 14 
Kiihtelysvaaran rauniokirkossa.
Jumalanpalvelus la 26.12. klo 10 
Hoilolan kirkossa.
Tapaninpäivän hartaus la 26.12. 
klo 14.30 Sundien pihalla (Tohma-
järventie 46).

Kontiolahden  seurakunnassa 
etsitään kolmea 

vt. nuorisotyön-
ohjaajaa 
kesäksi 2021 varhaisnuoriso-, 
nuoriso- ja rippikoulutyöhön. 
Työ painottuu leiritoimintaan. 
Työsuhteen kesto vaihte-
lee 2-3 kk. Vapaamuotoiset 
hakemukset ja cv 31.12.2020 
mennessä sähköpostitse 
kirkkoherra Jukka Reinikaiselle: 
jukka.reinikainen@evl.fi. Lisä-
tietoja: Jukka Reinikainen, p. 
050 374 7723, Jaakko Muho-
nen, p. 0400 462 420, www.
kontiolahdenseurakunta.fi.

  toimituksen poiminnat

Huurre
NUORTEN TALVILEIRI
11-14 -vuotiaille
Hirvirannassa
22.-24.1.2021

Hinta: 10 €.
Ilmoittautuminen
ti 12.1.2020 mennessä
www.kontiolahdenseu-
rakunta.fi (avautuu jou-
lukuussa) tai nuoriso-
toimistoon, Keskuskatu 
26, tai sähköpostilla
klaus.tefke@evl.fi.
Lisätiedot: Klaus Tefke, 
p. 0400 870 559.

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

Kohtaamis- ja
harrastuspaikka

TOIMENTUPA
avoinna ma-pe

klo 9-15.30
Joensuun seurakunta-
keskus, Kirkkokatu 28, 

alakerta.
Tiedustelut p. 013 2635 344.

JOENSUUN SEURAKUNTA

YHTEISTYÖSSÄ:

Kohtaamisen 

kontti

avoinna 10.-18.12.2020 
torstaisin ja perjantaisin 
klo 13-16 sekä maanan-
taina 21.12. ja tiistaina 

22.12. klo 13-16.
Paikalla Joensuun ev.lut. 

seurakuntien työntekijöitä.
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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

�����������������������
���������������������
�������������������

��
	�����������

JOENSUUN
MUISTOMERKKIHUOLTO KY

Puh. (013) 731 582
Gsm 0400 896 409

Kimmo Kinnunen

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

www.eronen.fi www.memoriahautaus.com

TÄYDEN PALVELUN
HAUTAUSTOIMISTO

Puh. (013) 126 454
Lylykoskentie 2, Joensuu

Kauneimmat
hautakivet

Muistoja elämästä
www.joenkivituote.fi

erikoishammasteknikko
Harri Hukka

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

Paimentytöntuvan
juhla- ja pitopalvelu

Liisa Hämäläinen
Öllöläntie 163, Öllölä

040 747 3770

liisa@paimentytontupa.fi
www.paimentytontupa.fi

S-kukka ja Hautauspalvelu 
Voimatie 2, Joensuu  

(Kauppakeskus Prisma) 
Ma–pe klo 8–19, la 8–16, su 12–16

 

 

Kirkkotie         
 
Lehti-ilmoitus   
 
 
aika:     ke  25.11.2020 
 
koko:     1 x 75 mm 
 
laskutus:   Joelin Kirja ja Taide Ky 
      Leinikkitie 1 
      80130  Joensuu 
 
 
 
 
tekstit ja leiska:         
 
    Kristillinen kirjakauppa  
 
 
 
 
  
 
 
    
 
 

    … sisältöä jouluun … 
   Nyt runsaat valikoimat 
 

    kirjoja, musiikkia, kortteja, 
     adresseja, lahjatavaraa  
   

     Joelin Kirja ja Taide Ky 
      Torikatu 19,   Joensuu 
30.11-22.12  ma-pe 10-18, la 10-14  
             puh. 040 736 56 85 
  
               
 
     
 
 
 

Esitykset: 
su. 13.12. klo 13 ja 15.30 ja 
su. 20.12. klo 13 ja 15.30, 

kenraaliharjoitus 12.12. klo 13.
Esitys on maksuton, 

lisätietoja puh. 044 093 9493.
Teatteri sijaitsee Kukkolassa vanhan 
Lappeenrannantien varrella n. 6 km 

torilta, osoite Vanha valtatie 70.
www-sivut: https://kukkola.yhdistys-
avain.fi / tykkää meistä facebookissa

Yhteistyössä: 
Joensuun kaupungin kulttuuritoimi, 

Joensuun ev.lut,srk-yhtymä, 
Pohjois-Karjalan maataloussäätiö sr, 

Pielisensuun srk

2020
Kulttuuriyhteisö Kukkola ry

Esittää Kukkolan metsäteatterilla
tunnelmallisen joulukuvaelman

”Ja tapahtui niinä päivinä”

RAUHALLISTA JOULUA &
MENESTYSTÄ VUODELLE 2021!

 

Mediamyynti
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nuori kasvo 

NIMI: VEETI LAHTINEN
IKÄ:  17 VUOTTA
SEURAKUNTA: RANTAKYLÄ

Nuori isostoiminnassa

RANTAKYLÄN  seurakuntaan 
kuuluva Veeti Lahtinen käy 
Kontiolahden lukiota ja harrastaa 
basson soittoa. Veeti on mukana 
isostoiminnassa ja kuuluu kirkon 
bändiin. 

Minkälaista sinun mielestäsi on 
isoskoulutusleireillä?
- Täällä on hyvin paljon erilaisia 
ihmisiä, mutta tulemme kaikki 

suurin piirtein toimeen keske-
nämme, ainakin omasta koke-
muksestani. Isoskoulutusleirit 
on asia, jota odotan. Tunnelma 
on rento eikä myöskään tarvitse 
päntätä.

Mitä sisältyy isosena 
toimimiseen?
- Toimimme isosena ripareilla 
eli ohjaamme, leikitämme ja 
ryhmäytämme nuoria.  Isosena 

voi toimia myös kerhonohjaajana 
lapsille. 

Pystytkö syventämään hieman 
isoskoulutusleirin sisältöä?
- Isoskoulutusleireillä keski-
tytään siihen, kuinka ryhmää 
ohjataan ja millaisilla leikeillä 
ja peleillä ryhmäytymistä voi 
auttaa. Samoin siihen, miten 
voidaan ratkaista ongelmia 
erilaisten ihmisten kanssa. 

Minkälaisille ihmisille sinä 
suosittelet isostoimintaa?
- Ihmisille, jotka ovat kiinnostu-
neita nuorten kanssa työsken-
telystä ja kanssakäymisestä. Itse 
en ollut kovin sosiaalinen ennen 
isostoimintaa, nykyään olen 
sosiaalisempi.

Veera Keskitalo

NUORIA  vetää paikalle musiikista nauttiminen, yhdessäolo ja hauskanpito.

Bändikämppä heräsi eloon Rantakylässä
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Sini Suvikunnas, 
Janita Dahlström 
ja Rosa Frimodig 
pläräävät Nuoren 
seurakunnan veisu-
kirjaa, jonka lauluja 
nuorten porukka 
bändikämpällä 
treenaa. Taustalla 
Elmo Kononen, Veeti 
Lahtinen ja Samuel 
Jufa.

ANTAKYLÄN KIRKOL-
LA  on tänä syksynä vi-
rinnyt aiempaa suurem-
paa aktiivisuutta nuorten 
bänditoiminnassa. Jouk-
ko 15–18 -vuotiaita nuo-
ria käy kaksi kertaa vii-
kossa treenailemassa 
Nuoren seurakunnan 

veisuja bändikämpällä. Aktiiviporukkaan 
kuuluu kymmenkunta nuorta.

Ilmiön ovat laittaneet ilolla merkille niin 
nuorisopappi Heikki Mujunen kuin kanttori 
Pasi Karjalainenkin.
- Tämä on ollut tosi hieno, uusi asia tänä 
syksynä Rantakylässä, iloitsee Karjalainen.
- Annamme heille mahdollisimman vapaat 
kädet treenaamiseen, ja tarkoitus on, että he 
voisivat olla mukana soittamassa nuorten 

messuissa ja nuorten illoissa Rantakylässä, 
kertoo Mujunen.

Ihan hiljaista bändikämpällä ei toki ai-
emminkaan ole ollut. Viime aikoina siellä 
on pidetty musakerhoa 5.–7.-luokkalaisille. 
Nuorten omaehtoinen treenailu on kuiten-
kin uutta.

BÄNDITOIMINNAN primus motoriksi pal-
jastuu Rantakylän seurakunnan isosena 
toimiva 18-vuotias Janita Dahlström, joka 
huomasi viime kaudella, että musaisosia 
oli tullut seurakunnan toimintaan tavallista 
enemmän.
- Ajattelin, että olisi kiva, jos olisi enemmän 
bänditoimintaa ja kysäisin, voisiko sellaista 
olla. Kun nuorisotyönohjaajat näyttivät vih-
reätä valoa, lähdimme isosporukalla käy-
mään bändikämpällä kaksi kertaa viikossa, 

Dahlström kertoo.
Osalle nuorista jonkin instrumentin soit-

taminen on entuudestaan tuttua.
- Olen soittanut yhdeksän vuotta viulua, 

mutta yhdessä soittamisessa meininki on 
se tärkein. Ei sillä ole väliä, jos soittaa vähän 
väärin, sanoo Rosa Frimodig.
Janita Dahlström puolestaan innostui uku-
lelen soitosta vasta seurakunnan nuorten 
toiminnassa. 

- Meillä oli pari vuotta sitten vain yk-
si musaisonen, ja pakotin itseni kahdessa 
kuukaudessa oppimaan ukulelen soiton 
säestystasolla. Panostin tosi paljon, ja sillä 
taidolla olen musaisoseksi päässyt, kertoo 
Dahlström. 

Ja jos ei omaa instrumenttia tarvitse, aina 
voi laulaa. Sitä taitaa bändissä tehdä koko 
porukka.

MUTTA MIKÄ nuoria vetää musisoimi-
sen pariin? Rumpuja soittavan Samuel Jufan 
mukaan isostoiminta on kivaa ja musiikin 
soittaminen ryhmässä erittäin hauskaa. 

- Ei meillä mitään ihmeempiä suunnitel-
mia ole. Otamme Punaisesta kirjasta biise-
jä ja koitamme parhaamme mukaan niitä 
coveroida. Ja kun on tullut pyyntöjä tulla 
nuorten messuun, niin siellä ollaan sitten 
soiteltu, kertoo Jufa. 

- Tärkeintä on pitää hauskaa. Kaikki, jot-
ka täällä käyvät, nauttivat musiikista ja yh-
dessäolosta. Täällä on vain niin kivaa, että 
mukavuuden takia tänne tulee, lisää Sini 
Suvikunnas.

Virpi Hyvärinen
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