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Kohti myötätuntoi-
sempaa vuotta 2021
EN OLE KOVA tekemään uudenvuodenlupauksia, mutta 
tarkastelen mielelläni päälinjoja omasta elämästä ja 
pohdin, mistä on hyvä pitää kiinni, mitä olisi kannatta-
nut tehdä toisin. 

KESKEISIN huomioni kuluneesta vuodesta on etätyön 
armottomuus. Tästä tutkimuksellista tietoa on tuotta-
nut professori Anne Birgitta Pessi yhdessä tutkimus-
ryhmän kanssa (Helsingin yliopisto). He ovat osoit-
taneet, että myötätunnon ilmaiseminen on etätyössä 
vaikeutunut: Ruutujen kautta välittyy vain osa siitä, 
mitä haluamme toisillemme viestiä. Inhimillisyyden 
välittyminen on haasteellista. Tämän lisäksi ihmiset 
ovat itselleen ankarampia kuin aikaisemmin: Itsemyö-
tätunto osana työntekoa on vähentynyt. Ankaruus, 
tiukkuus ja säälimättömyys omaa itseä kohtaan arjessa 
on lisääntynyt.

ITSEMYÖTÄTUNTO on tunnetaito, jota jokaisen on 
mahdollista harjoitella ja kohentaa. Itsemyötätunto ei 
ole itsekeskeisyyttä vaan omasta itsestä ja hyvinvoinnis-
ta huolehtimista. Kristin Neffin mukaan ystävällisyys 
itseä kohtaan, lisääntynyt yhteyden kokemus muihin 
ihmisiin sekä havainnot siitä, mitä itselle kuuluu ovat 
kaikki itsemyötätunnon elementtejä. Tutkimuksellisesti 
itsemyötätunto ei ole mitään kevyttä höpsötystä: Tut-
kimukset osoittavat, että itsemyötätunnon vahvistumi-
nen auttaa positiivisen kannustamisen kautta ihmistä 
selviytymään erilaisista haasteista ja ongelmatilanteista. 
Itsemyötätuntotaitojen ollessa ohuemmat negatiivinen 
puhe itselle lukkiuttaa ajatuksia ja vaikeuttaa haastei-
den selvittämistä.

OMIEN tunteiden tiedostaminen ja niiden äärelle py-
sähtyminen arjen kiireessä voi olla haastavaa: Jos koet 
stressiä tai riittämättömyyttä, osaatko silloin pysähtyä? 
Millaisia ajatuksia sinulla on silloin mielessä? 

KEVÄÄLLÄ huomasin, että oma sisäinen ääneni oli sa-
lakavalasti muuttunut ankarammaksi. Sisäinen dialogi 
jää helposti huomaamattomaksi: jos kuitenkin pysähtyy 
omien ajatusten äärelle, voi kuulla, miten puhuu itse it-
selleen. Lempeää sisäistä puhetta on mahdollista lisätä, 
jos havaitsee mielen tuottavan sättivää dialogia arjessa. 
Ajatus siitä, miten puhuisin toiselle samankaltaisessa 
tilanteessa voi auttaa, sillä toista ihmistä kohtaan on 
helpompi olla myötätuntoinen kuin itseä kohtaan. 
Sisäisen dialogin tiedostamisen kautta myös itsemyötä-
tunto kasvaa. 

VAHVISTUSTA sisäisen dialogin, itsemyötätunnon ja 
armollisuuden äärellä toivon meille kaikille vuodelle 
2021!

Suvi-Maria Saarelainen
TT, yliopistonlehtori

suvi.saarelainen@uef.fi

Toista ihmistä kohtaan 
on helpompi olla myötä-
tuntoinen kuin itseä kohtaan.

KIIHTELYSVAARA-SEURA RY on kerännyt erillisellä keräyksellä varoja Kiihtelys-
vaaran uuden kirkon rakentamiseksi kahden vuoden ajan. Seuran kirkkokeräystilin 
saldo on nyt lähes 449 000 euroa. Päättyvän vuoden poikkeuksellinen tilanne 
korostaa merkkipäivämuistamisten ja muiden tilille osoitettujen lahjoitusten arvoa. 
Monien muiden ohella myös piispa Jari Jolkkonen kohdensi merkkipäivänsä muis-
tamiset kirkkokeräykseen. Saaduista yksittäisistä lahjoituksista selkeästi suurin 
on Kyösti ja Kari Kakkosen perheyrityksensä Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n kautta 
joulukuussa 2020 lahjoittama 100 000 euroa.

LÄHDE: Kiihtelysvaara-Seura ry

449

”A
nna lahja, jonka avulla hän saa 
tykkäyksiä”, mainostettiin puhe-
linvalmistajan kampanjassa  en-
nen joulua. Mainoslause herätti 
itsessäni ristiriitaisia tunteita. 
Toisaalta mietin, kuinka tärkeää 
meille ihmisille on tulla nähdyksi 

ja kuulluksi. Sosiaalinen media tarjoaa helpon alus-
tan saada yhteys toisiin ihmisiin ja kerätä tykkäyksiä, 
kommentteja ja reaktioita. Toisaalta pohdin, miten 
mainos vaikuttaa erityisesti nuoriin ja heidän ajatuk-
siinsa itsestään. 

TOIVON, että kukaan ei haksahda mittaamaan omaa 
arvoaan somessa jaettujen hymiöiden ja sydänten 
perusteella. Jokainen meistä on arvokas omana 
itsenään – myös ilman uusimpia puhelinmalleja ja 
someen syötettyä materiaalia.

SOSIAALISESSA mediassa on puolensa ja puolensa. 
Hyödynnämme sitä myös seurakunnissa, ja moniin 
tapahtumiimme voikin osallistua verkossa. Kun lisäk-
semme kaikki muutkin toimijat pyrkivät parhaansa 
mukaan siirtämään tarjontaa verkkoon, kuvien, vi-
deoiden ja suorien verkkolähetysten tulva on valtava. 
Joskus juuri se itselle tähdellinen tieto saattaa jäädä 
huomaamatta kaiken informaation keskellä.

OSA VOI kokea tarvetta piilottaa puhelimensa kaa-
pin perälle ja lähteä yksin metsän siimekseen ihaste-
lemaan lumen koristamia puita tai järven jäätyneitä 
aaltoja. Yksinolo ja tauko jatkuvasta somevirrasta 
saattaa voimaannuttaa ja tuoda mieleen aivan uusia 
ajatuksia ja ideoita. 

YKSINOLON  vastapainoksi on toisinaan hyvä hakea 
seuraa erilaisista ryhmistä. Seurakuntien kevään 
ryhmätoiminnan aikataulut julkaistaan tammikuun 
lehden välissä, ja ryhmätoiminta pääsee vauhtiin 
koronarajoitusten helpottaessa. Siihen saakka
sometamme tai emme – kukin valintamme mukaan.
Toivotan kaikille onnellista uutta vuotta 2021!

Somessa on puolensa

Yksinolo ja tauko
 jatkuvasta some -
 vir rasta saattaa 
voi maan  nuttaa ja 
tuoda mieleen aivan 
uusia ajatuksia ja 
ideoita.

30.12.2020
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi
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 ”Täällä ovat juuret ja mielenmaisema”

1 
JUURET. Mitä enemmän olen 
päässyt näkemään maailmaa, 
sitä vahvemmin tunnen, että 
kotini on täällä Pohjois-Karja-
lassa. Täällä ovat juuret, perhe 

ja mielenmaisema. Olen kasvanut 
maatilalla ja tuntuu huikealta, että 
esi-isät ovat viljelleet samoja pel-
totilkkuja ja kulkeneet samoissa 
metsissä jo vuosisatoja sitten. Äitini 
suku on tullut puolestaan menete-
tystä Karjalasta ja olisi hienoa vielä 
joskus päästä tutustumaan myös 
niihin seutuihin.

2 
KÄSITYÖT. Arvostan käsin 
tehtyä, vaikka en itse kä-
sitöitä juuri harrastakaan. 
Ihailen etenkin, miten 
kekseliäästi luontoa osa-

taan hyödyntää niin perinteisissä 
kuin moderneissakin käsitöissä. 
Sienillä värjääminen on esimerkiksi 
taito, jonka haluaisin joskus oppia.

3 
KA RJA L A N P I I RA K KA . 
Karjalanpiirakkaan en 
kyllästy koskaan ja se sopii 
niin juhlaan, arkeen kuin 
eväspakettiinkin. Pienes-

tä pitäen olen osallistunut suvun 
naisten kanssa juhlapyhiä edeltä-
viin piirakkatalkoisiin ja nykyisin 
tekemistäni piirakoista alkaa tulla 
jo sen näköisiä kuin pitääkin. Olen 
toiminut pitkään vapaaehtoistyössä 
Martta-järjestössä ja karjalanpiirak-
kaan kiteytyy myös aika lailla koko 
marttailun ydin: ravitsemus, perin-
ne ja yhdessä tekeminen.

4 
LIETSU. Perustin yrittäjä-
kumppanini kanssa kar-
jalaishenkisen hotellin 
viime vuonna. Hotellin 
luomisprosessi toi karja-

laisuuden lähemmäksi kuin koskaan 
ja pakotti miettimään sen eri puo-
lia. Emme halunneet luoda museo-
ta, vaan tuoda esiin karjalaisuuden 
parhaita puolia kuten vieraanvarai-
suuden ja kodikkuuden. Erityisen 
ylpeitä olemme huoneidemme kar-
jalankielisistä nimistä.

5 
OLEMISEN JA ELÄMISEN 
TAPA. Leppoisa mielen-
laatu sekä tapa olla ja elää 
taitavat kuitenkin olla ne 
tekijät, jotka tekevät Poh-

jois-Karjalasta omanlaisensa. Vaa-
rojen rinteillä ja metsien keskellä 
eletään niillä reunaehdoilla, jotka 
luonto on antanut, ja osataan ar-
vostaa ikkunasta näkyvää. Itsestäni 
olen löytänyt näin poikkeusvuonna 
myös välillä piilossa olleen ”eräjor-
man” ja lähtö kotoa luonnon keskel-
tä ihmisten ilmoille ei ole ollenkaan 
yhtä houkutteleva vaihtoehto kuin 
monesti aikaisemmin.

Kirsi Taskinen

HELENA PUHAKKA-TARVAINEN.  Yrittäjä ja monessa mukana ole-
va puuhanainen Helena Puhakka-Tarvainen on kasvanut karjalaisuu-
den ympäröimänä. Oman yrityksen perustaminen toi karjalaisuuden 
lähemmäksi kuin koskaan ja pakotti miettimään sen eri puolia.

Karjalaiset juuret ovat johdattaneet Helena 
Puhakka-Tarvaisen myös Martta-järjestön 
vapaaehtoiseksi. Yrittäjänä hän on halunnut 
tuoda esiin karjalaisuuden parhaita puolia 
kuten vieraanvaraisuutta ja kodikkuutta.

K
IR

S
I T

A
S

K
IN

E
N

Kirkkotie / 3



ajassa
Sosiaalinen media
> Facebook: @luterilainenkirkkojoensuussa
>Twitter: @Joensuunevl

Liikunnan ja urheilun avulla 
 mahdollistetaan ulkopuoli-
suuden ehkäisyä ja luodaan 
osallisuutta. Tavoitteena 
on, että #kukaaneijääyksin. 
Yhdessä olemme enemmän.
LIIKKUVA SEURAKUNTA KOMMENTOI JOENSUUN SEURAKUN-

TIEN URHEILUSEURARAHASTON PERUSTAMISTA TWITTERISSÄ 

15.12.2020

Talouslukujen takana piilee 
paljon toimintaa

PUHEENJOHTAJAN NUIJA KOPAHTI joulukuun puo-
livälissä pöytään ensi vuoden taloussuunnitelmien 
hyväksymisen merkiksi. Sama toimenpide toistuu 
joka vuosi, kun Joensuun seurakuntayhtymän yhtei-
nen kirkkovaltuusto saa tutkittavaksi talouden luvut 
ja suunnitelmat seuraavan vuoden painopisteistä ja 
kehittämiskohteista. 

Viimeiset kahdeksan vuotta seurakuntayhtymän 
talousasiat on valmistellut valtuuston hyväksyttäväk-
si hallintojohtaja Tommi Mäki. Suunnittelu on ollut 
Mäen mukaan selkeää, sillä kirkon ja seurakuntien 
talouden kehitystä on voinut ennustaa helposti. 
Haastetta ovat aiheuttaneet niukentuvat resurssit, 
ja oman mausteensa tulevaisuuden suunnitteluun 
tuo meneillään oleva koronapandemia.

– Tilanteeseen on pyritty varautumaan talousar-
viossa ja toimintasuunnitelmissa. Tässä vaiheessa 

koronapandemian talousvaikutusten kesto, laajuus 
ja syvyys ovat kuitenkin isossa kuvassakin vielä ar-
vailujen varassa ja aika tulee näyttämään, miten ne 
tulevat heijastumaan seurakuntayhtymän talouteen, 
Mäki miettii.

SEURAKUNTAYHTYMÄ SAA TULOJA kirkollisvero-
tuottojen lisäksi valtion rahoituksesta ja seurakun-
tien toiminnasta. Joensuussa kirkollisverojen osuus 
on yli 75 %. Valtion rahoitus ja seurakuntien toimin-
tatuotot muodostavat kumpikin reilun 10 % osuuden 
tuloista. 

– Valtion rahoitusta seurakuntataloudet saavat 
hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaiden rakennusten kunnossa-
pitoon. Seurakuntayhtymän toimintatuotot voivat 
olla esimerkiksi tilavuokria, hautausmaksuja tai 

KIRKOLLISVEROT  mahdollistavat 
seurakuntien monipuoliset palvelut. 
Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toi-
mitusten lisäksi seurakuntien työhön 
kuuluu muun muassa lasten, nuorten, 
perheiden, yksinäisten, työttömien, 
syrjäytyneiden ja muiden apua tarvit-
sevien tukeminen. Tänä vuonna palve-
luihin on kehitetty uusia toimintatapoja 
kokoontumisrajoitusten vuoksi.

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän ensi vuoden taloussuunnitelmat hyväksyttiin 
yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 14.12.2020 Rantakylän kirkossa. Kuvassa 
Pielisensuun seurakunnan kirkkoherra ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 
Tiina Reinikainen sekä seurakuntayhtymän hallintojohtaja Tommi Mäki.
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lyhyesti

JOENSUUN   ev.lut. seurakuntien 
joulukassikeräys tuotti tänä vuon-
na yhteensä 336 joulukassia jaet-
tavaksi diakoniatyön kautta apua 
tarvitseville. Yhden joulukassin 
arvo on 25 euroa, ja se sisältää 
pääasiassa jouluista ruoka-apua.  

Keräykseen osallistuivat Joen-
suun, Pielisensuun, Rantakylän, 
Pyhäselän ja Vaara-Karjalan seu-
rakunnat. Joensuun seurakun-
taan saatiin kerätyksi 127 kassia, 
Pielisensuuhun 40 kassia, Ranta-
kylään 74 kassia, Pyhäselkään 50 
kassia ja Vaara-Karjalan seura-
kuntaan 45 kassia. Keräys toteu-
tettiin 25.11.–11.12.2020 välisenä 

aikana.  
Perinteisen Joulukassikeräyk-

sen lisäksi Enon seurakunta jär-
jesti tänä vuonna oman, hieman 
muista poikkeavan joulukassien 
keräyksen. Keräys tuotti yhteen-
sä 110 kassia Enon seurakunnan 
alueella jaettavaksi.  

Joensuun ev.lut. seurakuntien 
diakoniatyö sai Joulukassike-
räyksen lisäksi lukuisia muita 
lahjoituksia yksityishenkilöiltä 
ja paikallisilta yrityksiltä sekä 
yhdistyksiltä vähävaraisten jou-
lumuistamiseksi. Seurakuntien 
diakoniatyö kiittää lämpimästi 
kaikkia lahjoittajia. 

Kirkon viestintäpalkinnon  
2019–2020 sai Erätauko-säätiö, 
 joka pyrkii muuttamaan keskus-
te lukulttuuria rakentavammaksi, 
vähentämään yhteiskunnan ja-
kautumista ja lisäämään ihmis-
ten osallisuutta yhteiskuntaan.
EVL.FI, 16.12.2020

Huijarit ovat häirinneet Kauneimmat 
joululaulut -verkkotapahtumia. 
Rikolliset ovat tehtailleet verkkoon 
valetapahtumia, joiden tarkoitus on 
saada varomaton käyttäjä antamaan 
luottokorttitietonsa vääriin käsiin. 
 

YLE.FI, 11.12.2020 

Kontiolahden seurakunnan
talous on pysynyt vakaana
KONTIOLAHDEN seurakunnan kirkkovaltuusto 
hyväksyi tulevan vuoden taloussuunnitelman 
joulukuun alussa. Kirkollisverokertymä on 
pysynyt viime vuosina suunnilleen samoissa 
lukemissa 2,4 miljoonassa eurossa. Vs. talous-
päällikkö Rauni Ikonen näkee Kontiolahden 
taloudellisen tilanteen tällä hetkellä melko 
hyvänä, mutta talouden muutoksia on hänen 
mukaansa seurattava tulevan vuoden aikana.
– Kirkkohallituksen kirkollisveroennusteen 
mukaan kirkollisverotulomme kasvavat hie-
man vuonna 2021, mutta sen jälkeen tulot 
kääntyvät mahdollisesti laskuun. Talouden 
ennustettavuus on tällä hetkellä kuitenkin epä-
varmaa koronaviruspandemian vuoksi, Ikonen 
toteaa.

SEURAKUNNAN palvelut ovat monipuolisia. 
Papiston lisäksi tehtäviä hoitavat kanttorit, 
diakoniatyöntekijät, nuorisotyöntekijät, perhe-
työnohjaajat, lastenohjaajat, kiinteistötyönteki-
jät sekä hallinnon työntekijät. Osa palveluista 
tuotetaan yhteistyössä Joensuun seurakuntayh-
tymän kanssa.

– Ostamme seurakuntayhtymältä ammat-
tikasvatustyön ja perheneuvonnan palvelut. 
Sairaalasielunhoidon palveluista maksamme 
jäsenmääräperusteisesti, Ikonen kertoo.

KONTIOLAHDEN seurakunnan tulevan vuoden 
investoinnit ovat pieniä. Muutoksia on tulossa 
kirkon palohälytysjärjestelmään, lukitukseen 
ja lämmitysjärjestelmään.

SEURAKUNTAYHTYMÄ  ja joen-
suulaiset urheiluseurat Joensuun 
Maila, Joensuun Jippo ja Joensuun 
Kataja Basket ovat solmineet yh-
teistyösopimuksen organisaatioissa 
käynnissä olevien koronahankkeiden 
välille. Sopimuksen mukaan seura-
kuntayhtymään perustetaan urheilu-
seurarahasto, jonka varoilla tuetaan 
lasten ja nuorten liikuntaharrastusta. 

Seurakuntayhtymän urheiluseu-
rarahasto tulee vastaanottamaan 

rahalahjoituksia urheiluseurojen 
yhteiseltä SeeMe-hankkeelta. Lah-
joitettuja varoja käytetään lasten ja 
nuorten liikuntaharrastusten tuke-
miseen kaikissa kolmessa seurassa. 
Avustuksella voidaan kattaa kausi- ja 
välinemaksuja. Avustusten jakamis-
ta koordinoivat ev.lut. seurakuntien 
diakoniatyöntekijät, jotka kartoitta-
vat avustusta kysyvien perheiden 
taloustilanteen ja tekevät ratkaisun 
diakonisin perustein.

Seurakuntayhtymä ja  
urheiluseurat tukevat lasten 
ja nuorten liikuntaa

Diakonialle 336 joulukassia 
ja lukuisia muita lahjoituksia 

KIIHTELYSVAARAAN  haetaan uu-
den kirkon suunnittelijaa kaksivaihei-
sen kilpailutuksen avulla. Ensimmäi-
sessä vaiheessa pyydetään kirkon 
suunnittelusta kiinnostuneita ark-
kitehteja ilmoittautumaan mukaan 
kilpailutukseen. Toisessa vaiheessa 
Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoi-
mikunta valitsee ilmoittautuneista 
seitsemän parasta kilpailutuksen 
kriteerit täyttävää osallistujaa. Va-
lituilta osallistujilta pyydetään hin-
tatarjoukset kirkon suunnittelusta. 
Kilpailutuksen ensimmäinen vaihe 
päättyy 5.1.2020. Lopullinen tieto 

kirkon suunnittelijasta selviää maa-
liskuun aikana. 

Kiihtelysvaaran uudesta kirkosta 
halutaan luoda yhteisön keskus, jo-
ka on samalla sekä pyhä että kodikas. 
Tavoitteena on, että rakennettava 
kirkko parantaa kaiken ikäisten osal-
lisuutta, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja 
hyödyntää nykyaikaista tekniikkaa. 
”Saman katon alle” -ajatuksen mu-
kaisesti kirkko tulee olemaan muun-
neltavissa moneen eri tarkoituk-
seen. Uuden kirkon myötä nykyiset 
seurakuntatalon toiminnot siirtyvät 
kirkkoon. 

Kiihtelysvaaraan haetaan 
uuden kirkon arkkitehtia

seurakuntien järjestämien leirien tai kerhojen 
osallistumismaksuja, Mäki kertoo.

Tulojen avulla seurakunnat huolehtivat juma-
lanpalvelusten pitämisestä sekä kasteista, avio-
liittoon vihkimisistä ja muista kirkollisista toi-
mituksista. Tärkeitä seurakuntien tehtäviä ovat 
myös kristillinen kasvatus ja opetus, sielunhoito, 
diakonia ja lähetystyö. Seurakuntayhtymä huo-
lehtii puolestaan niistä yhteisistä toiminnoista, 
jotka tukevat seurakuntien perustehtäviä. Näitä 
ovat esimerkiksi talous ja hallinto, kiinteistötoimi, 
hautaustoimi ja viestintä.

ASIAAN PEREHTYMÄTTÖMÄLLE saattaa tulla seu-
rakuntien toimintaa ajatellessa mieleen ainoastaan 
papit, jotka toimittavat jumalanpalveluksia, vihki-
vät avioliittoon, kastavat syntyneitä ja huolehtivat 
hautaan siunaamisesta. Todellisuus on kuitenkin 
jotain paljon enemmän, sillä seurakuntayhtymän 
henkilöstöstä vain noin 15 % kuuluu papistoon. 
Prosentuaalisesti eniten työntekijöitä toimii var-
haiskasvatuksessa pitämässä huolta lapsista ja 
tukemassa näin perheitä.

Talouden näkökulmasta merkittävä osa seu-
rakuntayhtymän kustannuksista muodostuu 
henkilöstökuluista. Se ei ole ihme, kun tutustuu 
tarkemmin seurakuntien monipuolisiin tehtäviin 
mm. lasten, nuorten, perheiden, yksinäisten, työt-
tömien, syrjäytyneiden ja muiden tuentarvitsijoi-
den parissa.

– Kirkossa ja seurakunnissa työntekijät työs-
kentelevät palveluammateissa. Työ on ihmisten 
kohtaamista arjessa ja juhlassa, vahvistaa hallin-
tojohtaja Tommi Mäki.

KORONAPANDEMIAN MYÖTÄ seurakunnat ovat 
sopeuttaneet toimintaansa aina voimassa olevien 
rajoitusten mukaisesti. Kirkon digiloikka on to-
teutunut monellakin eri tavalla. 
– Jumalanpalveluksia on videoitu ja lähetetty ver-
kossa ja virtuaaliset kirkkokahvimme ovat houku-
telleet mukaan muutamia osallistujia ulkomailta 

saakka, iloitsee Pielisensuun seurakunnan kirk-
koherra Tiina Reinikainen. 

Pielisensuun seurakunnassa sosiaalisen medi-
an kanavat ovat olleet ahkerassa käytössä nuo-
risotyössä ja myös rippikoulut siirtyivät osittain 
verkkoon. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat 
valmistaneet lapsiperheille askartelupaketteja ja 
videotervehdyksiä sekä tarjonneet perheille ul-
koiluapua. 

– Myös diakoniatyössä korona on haastanut 
arjen monella tavalla. Kotikäyntejä olemme teh-
neet mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi olemme 
avanneet uusia kanavia ihmisten tavoittamiseksi 
ja tukeneet apua tarvitsevia keskustelun lisäksi 
apteekki- ja kauppa-asioiden hoitamisessa, Rei-
nikainen kertoo.

Diakonien verkostoja on hyödynnetty keväällä 
käynnistetyssä Euroopan sosiaalirahaston rahoit-
tamassa hankkeessa, joka tukee perheitä ja nuoria 
saamaan kiinni mahdollisimman hyvästä arjesta 
ja osallisuudesta poikkeusaikana. Iäkkäämpiä seu-
rakuntalaisia on tänä vuonna muistettu kirjeitse 
ja puhelimitse.

– Olemme halunneet välittää seurakuntalaisil-
le tietoa siitä, että olemme olemassa heitä varten. 
Meille on ollut tärkeää säilyttää yhteys ja tuoda 
toivoa kaiken keskelle sekä auttaa ja tukea siinä, 
missä voimme. Ja on ollut myös hyvä päästä vaih-
tamaan ajatuksia puolin ja toisin siitä, mitä on 
tapahtunut, Reinikainen toteaa.

Kirsi Taskinen

Kirkossa ja seura-
kunnissa työntekijät 

työskentelevät palvelu-
ammateissa. Työ on 
ihmisten kohtaamista 
arjessa ja juhlassa.
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VAIKKA KORONA on rajoittanut seura-
kuntien toimintaa kuluneena vuonna 
välillä rajustikin, monenlaista on myös 
pystytty seurakunnissa toteuttamaan. 
Kontiolahden uusi seurakuntakeskus vi-
hittiin käyttöön vuosi sitten lokakuussa. 
Toiveissa tuolloin oli, että uudet tilat mah-
dollistaisivat entistä paremmin yhteisölli-
syyden rakentumisen etenkin ruoanlaiton 
ja yhteisten aterioiden merkeissä.

Uusia avauksia seurakuntakeskuksella 
ehdittiinkin koronan varjosta huolimatta 
tehdä. Tilavassa keittiössä käynnistyivät 
esimerkiksi kirkkoherra Jukka Reinikaisen 
vetämät sushi-kurssit ja perinnetaitojen 
ylläpitämiseen tähtäävät piirakkapajat. 
Molemmissa toimintamuodoissa yhdis-
tettiin kokkaustaitojen opettelu ja her-
kuttelu hyväntekeväisyyteen: mukanaolija 
sai nauttia kokkailun tuloksista ja maksoi 
lystistä materiaalimaksun Naisten Pankin 
hyväksi. 

MYÖS LAPSIPERHEET ovat saaneet osan-
sa uuden seurakuntakeskuksen luomista 
mahdollisuuksista. Perheille on uutena 
toimintamuotona järjestetty kahteen ot-

teeseen Lauantaibrunssi, joka on perhe-
työnohjaaja Virpi Malvalehdon mukaan 
ollut menestys ja tuonut uusia perheitä 
mukaan toimintaan.

– Perheet ovat pitäneet siitä, että pää-
see välillä valmiille ruoalle ja touhuamaan 
lasten kanssa, ilman kiirettä kattiloiden 
ääreen. Tarkoitus on jatkaa perinnettä ja 
tuoda rinnalle myös messujen yhteyteen 
liitettyjä ruokailuja perheille.

UUTENA TOIMINTAMUOTONA käynnis-
tyivät myös perheiden illat, jotka ovat 
saaneet liikkeelle niin uusia kuin entis-
ten kerholaisten perheitä. Myös paljolti 
ikäihmisiä keräävän Ystävänkammarin ja 
lapsiryhmien yhteen tuomista on mietitty 
paljon viimeisen vuoden aikana. 

– Korona laittoi sen toistaiseksi jäihin, 
mutta vanhempia on ohjattu jäämään 
kahvittelemaan lasten hakutilanteessa, jos 
vain aikaa löytyy. Ajatuksena on, että sai-
simme eri ikäluokkia yhdistettyä ja tuotua 
yhteisöllisyyttä enemmän tietoisuuteen. 
Mummuissa ja papoissa tuntui löytyvän 
kiinnostusta myös lukumummona tai 
-pappana toimimiseen, Malvalehto kertoo.

PÖYDÄN ANTIMISTA on jo ennen uutta 
seurakuntakeskustakin nautittu suosi-
tuissa seurakuntaruokailuissa. Ruokailu 
on tarkoitus muuttaa tammikuusta alkaen 
viikoittaiseksi, mikäli koronatilanne ko-
koontumiset ylipäänsä sallii. Aiemmin 
yhteiseen pöytään on kokoonnuttu joka 
toinen viikko.

– Seurakuntaruokailu on ollut hyvä ta-
paamispaikka, ja ruokailijoita on käynyt 
lähes 50 joka kerta, kertoo ruokailujen to-
teuttamisesta vastaava diakoniatyöntekijä 
Sanna Mutikainen.

Mutikaisen mukaan vapaaehtoisten 
rooli ruokailujen toteuttamisessa on 
suuri.

– Ruokailuja ei olisi ilman vapaaehtoi-
sia. Mukana on joka kerta 3–6 vapaaeh-
toista. Keittiötyöt ovat varsinkin naisille 
mieluisia. He kokevat, että siellä on help-
po toteuttaa vapaaehtoistyötä. Ruokana 
on ollut keitto tai laatikkoruoka lisukkei-
neen, ja ruoalla on vapaaehtoinen 2 euron 
maksu. Ruokailun yhteydessä pidetään 
pieni hartaus.

Mutikainen kokee, että nimenomaan 
ruoan ääreen kutsuminen on matalan 

kynnyksen toimintaa, ja haluaa kehittää 
sitä edelleen seurakunnassa.

– Yhdessä syöminen kokoaa porukkaa 
paljon ja helposti. Tänä syksynä aloitimme 
uutena toimintamuotona myös kuntoutta-
van työtoiminnan kokkikerhon, joka ko-
koontuu kerran kuussa. Sitä on tarkoitus 
jatkaa ensi vuonnakin, hän sanoo.

KONTIOLAHDEN seurakunnan pappi Kati 
Nissi odottaa muiden tavoin koronatilan-
teen väistymistä ja paluuta normaaliin 
arkeen seurakunnan toiminnassa.

– Kokemus siitä, että kuuluu johonkin 
joukkoon, on ihmiselle perustavanlaatui-
nen tarve. On hienoa, jos seurakunta voi 
olla osaltaan luomassa ihmisille kokemus-
ta siitä, että tähän joukkoon saat kuulua ja 
täällä voit kohdata toisia ihmisiä saman-
vertaisena. Kyllä me vielä tästä koronasta-
kin selvitään, Nissi sanoo.

Tutustu Kontiolahden seurakunnan tarjon-
taan tammikuun lehden välissä jaettavassa 
säännöllisen toiminnan kevätliitteessä.

Virpi Hyvärinen

Piirakkatalkoot ovat yksi toimintamuoto, jossa uuden keittiön isommista tiloista on iloa. Kuva viime vuoden Yhteisvastuu-piirakoiden paistamisesta. Keskellä lähetyssihteeri Eija Romppanen. 

Yhteisen pöydän ääreen
YHTEISÖLLISYYS. Kontiolahden uuden seurakuntakeskuksen keittiöstä tehtiin tarkoituksella 
tilava, jotta kokkaamaan mahtuisi isompikin porukka. Myös pöydän antimista nauttijoita on 
seurakuntakeskuksessa riittänyt.
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Joensuu
Konsta Eino Oskari Väänänen 
Minea Eden Merituuli Hämäläinen 

Pielisensuu
Alissa Emilia Rantonen 
Eeben Oliver Räsänen 
Ilta Aada Matilda Kainulainen 
Eeli Oliver Lajunen 
Kerttu Sara Katariina Kaustio  

Rantakylä
Elias Matti Antero Puustinen
Enna Eerika Ahonen 
Reino Ilmari Simonen 
Eino Antero Autio 
Pihla Siiri Sarlena Jolkkonen 
Aatos Heikki Mutanen 

Pyhäselkä
Eemil Armas Tanskanen 
Opri Hellen Ottilia Vanhatalo  

Eno
Veikka Asser Johannes Heikura

Vaara-Karjala
Vili Aukusti Määttänen
Sulo Pekka Urho Hänninen

Kontiolahti
Eemil Valtteri Ruokolainen 
Ella Emilia Sotikov
Linnea Amalia Kukkola
Aino Pihla Mirella Natunen
Emma Sara Sofia Reimasto
Aurora Lumi Linnea Kakkonen
Kiira Kanerva Ratinen
Minea Eveliina Turpeinen
Leena Matilda Airaksinen
Jiri Eemeli Tirronen
Aaro Emil Allan Viholainen
Mette Heta Marissa Simonen
Viljo Alfred Eemeli Hopponen

sana 
KIRKON käytävällä astelee vanha 
mies. Vuosikymmenten paino on pai-
nanut hartiat syvään kumaraan. Voimia 
ei tarvita enää työhön.  Luopumista on 
elämässä riittänyt, mutta kotikirkon ju-
malanpalvelusta ei ole tarvinnut hylätä. 
Sadas vuosikymmen elämää kulkee 
matkassa. Kutsu tulla kohtaamisen 
paikalle saa vanhuksen liikkeelle pyhä 
pyhän jälkeen. Kaikki taakse jääneet päi-
vät, pimeät yöt ja valoisan hetket, koko 
elämisensä saa tuoda sinne, missä valo 
voittaa varjot, missä jokainen, kumara 
tai suora, heikko tai vahva, ilon tai surun 
liikuttama, on samanarvoisena Jumalan 
edessä. Kaikki saapujat, kohtaamassa 
sanassa ja sakramentissa, Kristusvalon, 
jotta voisivat loistaa maailmalla valona ja 
lohtuna toisilleen.

VANHUS laskeutuu polvilleen, nostaa 
seesteiset kasvonsa, katsoo lempeästi 
leivän jakajaa, ottaa vastaan Kristuksen. 
Kumartaa kumarammin kuin kukaan ja 
palaa paikalleen. 

VANHUKSEN vierelle on polvistunut 
pieni tyttö isoäitinsä kanssa. Kysyn hä-
neltä, siunataanko lapsi? Isoäiti tahtoo 
niin, mutta lapsi tahtoo enemmän. Hän 
ojentaa pienen kätensä, katsoo leivän 
jakajaa tiukasti silmiin ja sanoo: ”Anna 
minullekin leipää!” Katson isoäitiä, mo-
lempien silmät kostuvat, lapsi saa leivän 
ja juuri niin piti olla. 

PIENEN tytön silmissä katselin Kris-
tusta, syvintä rakkauden salaisuutta. 
Sellaista ei näe kuin erityisen pienessä 
ihmisessä, sellaisessa, joka ei asettele 
ehtoja, ei kysy muilta, saanko minäkin 
tulla, saanko olla yhtä tärkeä kuin toiset. 
Lapsi, taivasten valtakunnan kelvollisin 
kansalainen, on säde taivaan isosta va-
losta. Hän loistaa alttarilla polvistuneena 
käsin kosketeltavaa lohtua ympärilleen. 

UUDEN vuoden kynnyksellä elämässä 
on jo toivoa, vaikka Kristuksen valona 
oleminen ajassamme kysyy totisesti 
lapsen luottamusta ja vanhuksen sit-
keyttä. Maailmamme paloissa ja pelois-
sa suurin valo on jo keskellämme. Hän 
lähetti kerran suuren tilalle pienen ja 
tekee sen yhä. Lähettää keskellemme 
kenet tahansa ihmisyyteen kutsutun, 
joka joutuu kohtaamaan väheksyntää 
ja väkivaltaa paremmin tietävien ja pär-
jäävien joukossa. Lähimmäisyytemme 
valoa etsiviä tulee luoksemme lapses-
sa, monella tavalla osattomissa, vah-
valta näyttävässäkin, ja ihmisen äänellä 
Jumala yhä kysyy kansaltaan: Ovatko 
nämä kaikki sisariasi ja veljiäsi, ovatko 
valoon kutsuttuja? 

Armi Rautavuori 
kirkkoherra

Enon seurakunta

”Tulkaa, 
kaikki on valmiina.” 

Uudenvuodenpäivä, pe 1.1.2021
Jeesuksen nimessä
Tammikuun ensimmäinen päivä sai 
kirkollisen sisältönsä jo ennen kuin 
sitä vietettiin kalenterivuoden vaih-
tumisen päivänä. Kuvaus Jeesuksen 
lapsuudesta on ehtinyt ympärileik-
kaukseen ja nimenantoon asti, ja sii-
hen liittyen tekstit puhuvat Jeesuksen 
nimen merkityksestä. 
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 8:2–10, Jes. 42:5–8 
tai 1. Moos. 8:13–22, Ap.t. 4:24–30 tai 
Ilm. 3:7–8, Matt. 4:12–16

2. sunnuntai joulusta, su 3.1.2021
Herran huoneessa
Tämän pyhäpäivän perinteisen evan-
keliumin aihe on Jeesus kaksitoista-
vuotiaana temppelissä. Varttuessaan 
joulun lapsi etsii oman kutsumuksen-
sa salaisuutta. Kristillinen seurakunta 
kohtaa Jeesuksen kokoontuessaan ju-
malanpalvelukseen kirkkoon, Jumalan 
huoneeseen. 
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 84:2–5, 11–12, Sak. 
3: 6–10, Hepr. 2:11–15, Joh. 7:14–18

Loppiainen, keskiviikko 6.1.2021
Jeesus, maailman valo
Loppiaisen evankeliumi kertoo idän 
tietäjistä, jotka tulivat osoittamaan 
kunnioitustaan juuri syntyneelle juu-
talaisten kuninkaalle. Tietäjät olivat 
vieraiden kansojen edustajia. Tämä 
osoittaa, että Kristus on valo kaikille 
maailman kansoille. 
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 72:1–3, 8–12, Mii-
ka 4:1–4, 1. Tim. 3:16, Matt. 2:1–12, 
Joh. 8:12 tai Joh. 12:44–47 tai Luuk. 
11:29–32

1. sunnuntai loppiaisesta, su 10.1.2021
Kasteen lahja
Sunnuntain aiheena on Jeesuksen 
kaste, loppiaisen vanhakirkollinen 
aihe. Jeesuksen kasteesta näkökul-
ma laajenee kristilliseen kasteeseen 
yleensä. 
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 89:19–22, 27–30, 1. 
Moos. 9:12–16 tai Joos. 3:5–11, 17, Gal. 
3:23–29, Luuk. 3:15–18, 21–22

kirkkovuosi 

kuolleet  

Joensuu
Aune Elina Lavola 96 v.
Eeva Annikki Nieminen 90 v.
Mauno Parviainen 88 v.
Martti Johannes Pesonen, 84 v. 
Laura Eeva Liisa Lehvonen 82 v.
Pekka Ilmari Villa 81 v.
Seija Anelma Martikainen 79 v.
Erkki Aimo Antero Huopio 79 v.
Pekka Antero Turunen 77 v.
Laura Terttu Salonen 76 v.
Paavo Juhani Kalervo Turunen 72 v.
Taisto Tapio Hiltunen  67 v. 
(Vaara-Karjalan srk)
Jarmo Veikko Johannes Kykkänen 58 v.

Pielisensuu
Irma Johanna Haapalainen 98 v.
Eeva Edit Pääkkönen 95 v.
Eeva Maria Taivainen 90 v.
Tauno Olavi Mehtonen 89 v.
Aila Elli Helena Mihailoff 85 v.
Aili Inkeri Rokkonen 84 v.
Antti Ilmari Reijonen 77 v.
Ritva Liisa Kyllikki Mustonen 77 v.
Hannu Ensio Koitermaa 74 v.
Risto Juhani Koponen 74 v.
Raija Kaarina Sormunen 70 v.
Tarja Annikki Hiltunen 55 v.     

Rantakylä
Osmo Olavi Miettinen 89 v. 
Arja Annikki Nieminen 83 v.
Marja Tellervo Parkkinen 79 v. 
Onni Ilmari Kainulainen 79 v.
Markus Mikael Marjola 18 v. 

Pyhäselkä
Irma Annikki Ilvonen 97 v.  
(oikaisu)
Helvi Siviä Räsänen 91 v. 
(oikaisu)
Eeva Liisa Rastas 84 v.
Seppo Ilmari Hiltunen 83 v. 
(Roihuvuoren srk) 
Raimo Juhani Koljonen 79 v. 
Pekka Vihtori Korkkanen 70 v.

Eno
Maria Kettunen 92 v. 
Anja Liisa Perätalo 86 v. 
Jorma Olavi Heikura 77 v. 
Anna-Liisa Sorsa 76 v. 
Kari Juhani Sorjonen 71 v. 
Matti Sakari Holopainen 69 v. 
Taisto Juhani Niemeläinen 62 v.

Vaara-Karjala
Aili Inkeri Siitonen 94 v.
Mirja Pöllänen 93 v.
Vesa Väinämö Räty 82 v.
Seppo Sakari Kaustio 81 v.
Taisto Tapio Hiltunen 67 v.
Markku Tapio Eloranta 56 v.

Kontiolahti
Irma Mirjam Juvaste 99 v.
Lahja Ainikki Kaijomaa 92 v.
Elsa Helena Miettinen 90 v.
Eeva Aulikki Piispanen 80 v.
Pertti Kari Johannes Silventoinen 70 v.
Arto Olavi Heiskanen 69 v.
Keijo Antero Karjunen 67 v. 
(Tohmajärven srk)

kastetut 

Maa on niin kaunis, kirkas Luojan taivas,
ihana on sielujen toiviotie.

Maailman kautta kuljemme laulain,
taivasta kohti matka vie.

- Virsi 30:1
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NELJÄ EHDOKASTA
JOENSUUN KIRKKOHERRAKSI

JOENSUUN seurakunta-

neuvosto valitsee uuden 

kirkkoherran 27.1.2021. 

Uusi kirkkoherra  aloittaa 

tehtävässään  kesäkuussa 

2021.  

Virpi Hyvärinen

JOENSUUN kirkkoherranvaalin ehdokkaina ovat Hy-
rynsalmen seurakunnan kirkkoherra Pirkko Hänni-
nen (49 v), Kontiolahden seurakunnan kappalainen 
Jaakko Muhonen (47 v), Joensuun perheasiain neu-
vottelukeskuksen johtaja Anna-Riitta Pellikka (55 
v) sekä Joensuun seurakunnan kappalainen Katri 
Vilén (39 v). 

KIRKKOTIE esittelee ehdokkaat tällä aukea-
malla. Laajemmin ehdokkaiden ajatuksiin voi tu-
tustua loppiaisen jälkeen avattavilla vaalisivuilla.  
Sivut löytyvät avauduttuaan osoitteesta 
www.joensuunseurakunnat.fi.

Kirkkotien kysymykset 
ehdokkaille:

1.  Miksi haluat juuri Joensuun 
 seurakunnan kirkkoherraksi?

2. Mitkä ovat mielestäsi Joensuun 
 seurakunnan suurimmat haasteet 
 lähivuosina?

3. Mikä on hengellinen taustasi, 
 ja mitkä ovat teologiset 
 painotuksesi?

PIRKKO HÄNNINEN

  1. Työnkuva on kiinnostava. Se keskittyy johtamiseen, 
hal lintoon ja toiminnan suunnitteluun. Erityisesti kirkko, joka 
on jumalanpalvelusten ja yhteiskunnallisten juhlapäivien 
keskus, mutta myös esittävän kirkkotaiteen sali, on minulle 
merkittävä. Seurakuntayhtymän asiantuntijaverkosto eli ta-
loustoimisto, keskusrekisteri ja yhteiset työmuodot ovat tär-
keitä: Yhdessä osaamme enemmän. Hyvä työyhteisö antaa 
aina esimiehelle voimaa ja intoa. Karjalaisuuteni kaipaa takai-
sin runon ja laulun maille. Minua myös pyydettiin hakemaan 
tätä virkaa.

2. Kaupungin asukaskehitys ja sen vaikutus seurakunnan 
jäsenistöön, toimintamuotoihin ja talouteen. Seurakunta voi 
erilaisilla hallintopäätöksillä sopeutua muutoksiin ja vaikut-
taa siihen, että se palvelee kaikkia hyvin. Yhteisöllisyyden 
vahvistaminen on tärkeää, jotta eri-ikäiset seurakuntalaiset 
voivat kokea aitoa välittämistä.

3. Aivan pienenä minut kannettiin kirkkoon. Sitten py-
häkoulu, kerhotoiminta ja rippikoulu sekä lapsuuteni seura-
kuntayhtymän musiikkikasvatus loivat pohjaa syvemmälle 
ymmärrykselle uskosta. Opiskeluaikana tutustuin herännäi-
syyteen, minkä omaksuin työvuosieni myötä. Ajattelen, että 
Jumalan luomina kaikki ihmiset ovat tasavertaisia ja yhdes-
sä olemme osa luontoa. Saamme pitää huolta toisistamme. 
Pyhä Henki rohkaisee meitä uskolla ja rakkaudella. Pelastus 
on kuitenkin mahdollista vain Kristuksen armosta.

JAAKKO MUHONEN

  1. Olen toiminut seurakunnassa kirkkoherran sijaisena, 
alaisena, pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna. 
Kirkkoherrana voin palvella parhaiten seurakuntaa. 

Haluan Joensuun kirkkoherrana toimia niin, että seurakun-
ta ja työyhteisö voivat hyvin. Tahdon mahdollistaa vapaaeh-
toisten toimintaa. Haluan onnistua siinä kysyen, kuunnellen, 
kannustaen ja yhteisen strategian mukaisesti toimien.

2. Joensuun seurakunnan taloudellinen liikkumavara 
kape nee ja on keskityttävä perustehtävän hoitamiseen par-
haalla mahdollisella tavalla. 

Covid-19 pandemian jälkihoito vaikuttaa seurakuntatyö-
hön ja siksi on tärkeää ennakoida tulevaa. Diakoninen avun-
tarve lisääntyy ja ihmisten kohtaamishalu tulee huomioida 
seurakunnan toiminnassa. 

Seurakunnan perustehtävän hoitaminen ja työn kehittämi-
nen haastavat muutosten keskellä. Ihmisten tavoittamiseksi 
merkityksellisellä tavalla on kuunneltava, mitä ihmiset halua-
vat. 

3. Pappina olen ollut mukana kirkkomme herätysliikkei-
den tilaisuuksissa ja näen niiden rikastuttavan merkityksen. 
Taustani on seurakunnallinen. 

Kaste on minulle henkilökohtaisesti tärkeä. Olen kristitty 
ja omalla nimellä Jumalan lapsi. Teologiset painotukseni elä-
mässä avautuvat armon, rakkauden ja yhdenvertaisuuden 
kautta. Ehtoollisella koen anteeksiantamuksen ilon ja voi-
man. Usko hyvän tekemiseen on minulle arjen kristillisyyttä. 
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Seurakuntaneuvosto valitsee 
kirkkoherran 

• Joensuun kirkkoherranvaali käydään välillisenä vaalina. 
Äänioikeutettuja vaalissa ovat Joensuun seurakunnan 
seurakuntaneuvoston jäsenet. Uusi kirkkoherra vali-
taan seurakuntaneuvoston kokouksessa keskiviikkona 
27.1.2021. 

• Seurakuntaneuvosto haastattelee ehdokkaat 17.1.2021. 
Ehdokkaille tehdään myös psykologinen soveltuvuustut-
kinta. 

• Vaalin valmistelijana toimii Leppävirran kirkkoherra, 
lääninrovasti Teppo Ritari. Valmisteluryhmään kuuluvat 
Joensuun seurakuntaneuvoston jäsenet Jaana Ihme (pj.), 
Iris Lehto ja Topi Linjama. Lisätietoja vaalista antavat: 
Jaana Ihme, jaana.ihme@edu.joensuu.fi, p. 050 366 4412 
ja Teppo Ritari, teppo.ritari@evl.fi, p. 040 550 8200. 

• Joensuun seurakuntaneuvostoon kuuluvat seuraavat 
henkilöt: 
 
 • Jessie Chen 
 • Jaana Ihme 
 • Jarkko Kemppi 
 • Iiris Lehto 
 • Iris Leppänen 
 • Topi Linjama 
 • Juho-Petteri Malinen 
 • Jaana Minkkinen 
 • Henrik Mäki 
 • Irma Nygrén 
 • Arja Puoskari 
 • Janne Riiheläinen 
 • Tiina Sotkasiira 
 • Anja Tanskanen 
 • kirkkoherra Petri Rask, puheenjohtaja 

• Joensuun seurakunta on yksi Joensuun ev.lut. seurakun-
tayhtymän kuudesta seurakunnasta. Työntekijöitä seura-
kunnassa on kolmisenkymmentä ja jäseniä noin 15 500. 
Kirkkoherran virka avautuu 1.6.2021 nykyisen kirkkoherran 
Petri Raskin siirtyessä eläkkeelle.

NELJÄ EHDOKASTA
JOENSUUN KIRKKOHERRAKSI

ANNA-RIITTA PELLIKKA

  1. En halua hakeutua töihin kauas kotoa. Sain Joensuusta 
työpaikan syksyllä 2016, jolloin oli tiedossa puolison työpai-
kan siirtyminen tänne. Hain kirkkoherran virkaa, koska olen 
kiinnostunut organisaatioista sekä siitä, miten kirkko toimii 
osana ympäristöään ja ihmisten elämää.

2. Elämme parhaillaan koronaepidemian kanssa muu-
tosta, johon on pitänyt sopeutua nopeasti. Vaikka on asioita, 
joita voi ennakoida, kuten kirkon talous, siihen kuuluminen, 
väestön ikärakenne tai arvot, on niissäkin varauduttava kek-
seliäisyyteen ja yllätyksiin. Haaste on, miten kaikenlaisina 
aikoina elämme uskoa todeksi turvallisena ja kutsuvana yh-
teisönä Jumalan edessä. Tarvitaan kunnioittavaa vuoropuhe-
lua ja seurakuntalaisten halua olla mukana elämässä todeksi 
kirkon sanomaa Jumalan ja lähimmäisen rakastamisesta.

3. Jumalanpalveluksiin olen osallistunut vähintään ra-
dion kuuntelijana lapsesta alkaen, lisäksi ovat vaikuttaneet 
herännäisyys, virret ja etenkin aikuisena kirkkomusiikki. Arki 
ja usko ovat lähde elämän merkitykselle ja levolle. Teologia-
ni on sitä, miten kirkon usko Luojaan, Lunastajaan ja Pyhään 
Henkeen on kantanut vuosituhannet ja miten se ilmenee nyt. 
Mieluimmin lähtisin tutkimaan tätä kyselevässä rukoukses-
sa jokapäiväisten tapahtumien, ihmissuhteiden, toiveiden ja 
pelkojen kautta.

KATRI VILÉN

  1. Olen ollut Joensuun seurakunnassa pappina vähän yli 
10 vuotta. Seurakunta on tuttu, ja viihdyn täällä erinomaisesti. 
Meillä on hienot työntekijät, vapaaehtoiset, seurakuntalaiset, 
luottamushenkilöt ja yhteistyökumppanit. Toimintaympä-
ristö on monipuolinen ja ilmapiiri kannustava ja luova, ja se 
innostaa ja hyvällä tavalla haastaa esimiestä. Uskon, että mi-
nulla olisi paljon annettavaa, ja että minulla on niitä ominai-
suuksia, joita tähän virkaan valittavalta tarvitaan. 

2. Taloudelliset haasteet, ihmisten etääntyminen kirkos-
ta ja ympäristöhaasteet. Meidän täytyy löytää uusia tapoja 
tehdä työtä ja tiivistää yhteistyötä. Ihmisten tavoittamiseen 
tarvitaan uusia ideoita, ja uskoa pitää osata sanoittaa uusilla 
tavoilla, tämän päivän ihmisille ymmärrettävästi. Koko maa-
ilma on suuren haasteen edessä ympäristöasioissa, ja siihen 
on myös kirkon tartuttava entistäkin vahvemmin. 

3. Hengellinen taustani on joensuulainen luterilainen 
seurakunta. Olen kasvanut seurakunnan kerhojen, kuorojen 
ja nuorten toiminnan parissa. Teologiani on hyvin arjen- ja 
elämänläheistä. Jumala toimii siellä, missä ihminen tarvit-
see apua. Siksi seurakuntia tarvitaan. Tuomaan apua, lohtua, 
toivoa ja iloa. Sanoma Jeesuksesta kuuluu kaikille, ja siksi 
kaikenlaiset ihmiset ovat tervetulleita seurakunnan toimin-
taan. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on tärkeää kaikessa, mitä 
teemme. 
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Kirkkotie
62. vuosikerta
Seuraava Kirkkotie ilmestyy 27. 1. 2021

MUISTA tämä, sanoin itselleni muutama 
vuosikymmen sitten. Oli lapsuudenko-
din jouluaaton ilta. Kotikylässä valkea 
hanki säihkyi tuhansin lumitimantein, 
yötaivas oli tumma – kuin syvä violetti ja 
sininen ja musta, tähdet loistivat ja säke-
nöivät kirkkaina. Pakkasta oli yli kaksi-
kymmentä astetta, oli kylmää ja hiljais-
ta.  Lähdin ulos kävelemään, ensi kertaa 
kuin aikuisen askelin: jätin sisarukset 
ja vanhemmat joulun viettoon, kävelin 
lyhyen kotitien, kunnes kylmyys pakot-
ti taas sisälle. Oli kaunista ja olin yksin. 
Ymmärsin, että tätä yksinäisyyttä en voi 
jakaa kenenkään kanssa, en tätä talven 
kauneutta, en tätä tunnetta. Muista tä-
mä, sanoin itselleni, ja yhä muistan sen.

YKSINOLOA ja yksinäisyyttä on monta 
lajia. Mikään niistä ei ole itsessään hyvä 
tai paha asia, vaan jotakin, mikä kuu-
luu elämään samoin kuin ilo tai suru, 
rakkaus tai suuttumus tai mikä tahansa 
tunne ja elämänvaihe. 

KAUPUNKEIHIN muutti syksyllä satoja 
uusia opiskelijoita oppimaan ammattia 

tai elämää. Monet heistä jäivät hyvin 
yksin, koska oman paikan löytäminen 
oli vaikeaa erilaisten rajoitusten vuoksi. 
Opetusvälineenä oli useimmiten kone, 
uusilla tuttavuuksilla oli maski kasvojen 
edessä, vapaa-ajan harrastukset ja tapaa-
mispaikat olivat tyhjiä. 

SAMA tilanne oli ja on monella muulla-
kin: se mikä on tavallista, on väistynyt, 
ja täytyy opetella jotakin muuta tapaa 
olla. On kuin uudenlainen olotila olisi 
vallannut elämän.  

ON yksinäisyyttä, johon liittyy ikävöi-
minen: koti-ikävä, menneiden aikojen 
ikävä, toisten ihmisten ikävä. On syvältä 
sisimmästä kumpuavaa yksinäisyyttä, 
johon ei mikään auta: ehkä siihen on 
kasvettu ja opetettu jo lapsena, että yksin 
on pärjättävä. Joskus kovat elämänkoke-
mukset ovat rakentaneet ihmisen ympä-
rille yksinäisyyden muurin. On hengel-
listä yksinäisyyttä: Jumala tuntuu olevan 
kaukana ja lapsuudessa opitut rukoukset 
eivät enää toimi.

ON myös itse valittua yksinäisyyttä – eh-
kä sitä voisi kutsua yksinoloksi. Silloin 
viihtyy itsekseen. Sitä puuhailee kaiken-
laista ja tuntee olonsa hyväksi sen elä-
män kanssa, mitä suostuu elämään ja 
mikä on mahdollista juuri nyt elää. Tai-
teilijan yksinäisyys saattaa olla tällaista: 
syvältä sisimmästä kumpuaa jotakin, mi-
kä saa musiikin, taulun, veistoksen, liik-
keen tai sanallisen muodon. Yksinolosta 
nousee jotakin, mikä rikastuttaa elämää 
aivan toisella tasolla kuin raha tai omai-
suus.

SAIRAUS sitoo monen yksinäisyyteen.  
Joku saattaa myös vaatia itseltään paljon, 
ja se ajaa ihmisen tekojen ja suorittami-
sen aiheuttamaan väsyttävään yksinäi-
syyteen. Ei vaan enää jaksa eikä tahdo 
tavata ketään, vaikka kaipaisikin toista 
ihmistä. 

YKSINÄISYYTTÄ on monta lajia. Jos on 
mahdollista tunnistaa itsessään, millai-
nen on minun yksinäisyyteni, voi sen 
muuri murtua ja jotakin uutta avautua, 
mikä auttaa ja lohduttaa. Usein omien 

asioiden jakaminen toisten kanssa auttaa 
– ja yhtä lailla se, että vastavuoroisesti 
lähtee itse auttamaan ja kuuntelemaan. 

ON toisia, jotka kokevat samanlaista yk-
sinäisyyttä kuin minä, ja heidän kans-
saan löydän tavan tulla toimeen oman 
oloni kanssa silloin kun ahdistaa. Ja 
toisaalta – ei ole ketään, joka tuntee sa-
manlaista yksinäisyyttä kuin minä, mut-
ta itse tunnen sen ja elän siinä. Siihen 
osaan yksinäisyyttä – omaani tai toisten 
–  johon voin vaikuttaa ja johon haluan 
muutosta, siitä voin kantaa vastuun.  

TÄHTIKIRKKAAN taivaan alla on hyvä 
kulkea: on kuin Luojamme varjelus sä-
teilisi jokaisesta tähdestä valoa ja toivoa 
jokaiselle ihmiselle. Sen nähdäkseen on 
katsottava taivaaseen päin. Muista, sa-
noin itselleni silloin nuorena kotikylän 
jouluaaton pimeässä illassa: tähdet lois-
tavat aina, vaikket näe niitä.

Tiina Belov
oppilaitospastori

Yksinäisyyttä on monta lajia
YKSINÄISYYS.  On yksinäisyyttä, johon kaipaa lohdutusta. Ja on yksinoloa,
johon ei ikävöi toista ihmistä tai mitään muutakaan.
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 >>>>>>>>>>>>>>   1.1.–31.1.2021 >>>>>>>>>

Lavrenchukin perhe 
konsertoi Joensuussa 
 › JOENSUUN KIRKOSSA  kuullaan Lavrenchukin 

musiikkiperheen talvinen konsertti sunnuntaina 24.1. 
Lavrenchukit tunnetaan tasokkaista ja monipuolisista 
konserteistaan. Perheen isä Igor on musiikin lisensi-
aatti ja harmonikkataiteilija, äiti Svetlana on musiikin 
maisteri pianon soiton alalla. Lisäksi konsertissa 
esiintyvät perheen lapset Anastasia (piano, laulu), 
Alena (viulu, laulu), Svetoslav (sello), Mariia-Kristiina 
(kantele) ja Elisa-Liel (viulu). Nuorimmilla tytöillä, 
Mariia-Kristiinalla ja Elisa-Lielillä on myös oma laulu, 
jonka he esittävät duettona.  
   Lavrenchukit osallistuvat erilaisiin tapahtumiin 
ympäri maailmaa. Parhaimmillaan he pitävät yli 100 
konserttia vuodessa. Perhe esiintyy sekä kokonaisena 
yhtyeenä että pienemmissä kokoonpanoissa.  
 
Lavrenchukin perheen Talvisia säveliä -konsertti  
su 24.1. klo 18 Joensuun kirkossa. Vapaa pääsy,  
ohjelma 5 €.

Korona rajoittaa  
toimintaamme  
22.1.2021 saakka 
 
1. Jumalanpalvelukset järjestetään ilman seurakuntalaisia ja 
 lähetetään suorina verkkolähetyksinä Joensuun kirkosta
  Joensuun seurakunnan Facebook-kanavalla. 
 Lähetystä voi seurata myös ilman Facebook-tunnuksia.
2. Kirkot ovat auki hiljentymistä varten sivuilla 12-13 
 mainittuina aikoina kokoontumisrajoitukset huomioiden.
3. Ryhmätoiminta on tauolla koululaisten iltapäiväkerhoja 
 lukuun ottamatta.
4. Yleisökonsertteja ei järjestetä.
 
Osa tässä lehdessä mainituista tapahtumista siirtyy verkkoon 
ja osa joudutaan perumaan. Muutoksia tulee erityisesti har-
maalla värillä merkittyihin tilaisuuksiin. Tarkistathan ajanta-
saiset tiedot tammikuun alussa verkkosivuiltamme: 
www.joensuunseurakunnat.fi.

1 
Adventin hiljentymisen 
polku Kukkolan metsä-
polulla Kuhasalossa 
7.1.2021 saakka 

Kuhasaloon en ole vielä Joensuun 
vuosieni aikana ehtinyt, vaikka paik-
kaa on kovasti suositeltu. Nyt olisi 
hyvä syy käydä koko perheen voimin. 
 

2 
Verkkojumalanpalvelus  
pe 1.1. klo 10 Joensuun 
seurakunnan Facebook- 
sivun kautta

Mikäpä olisi parempi tapa aloittaa 
uusi vuosi? Poikkeusaikoina on ol-
lut erityisen hienoa, että on saanut 
seurata jumalanpalveluksia verkon 
välityksellä, virsikirja kädessä omalta 
kotisohvalta.
 

3 
Jouluseimipolku 
Joensuun  
keskustassa  
7.1.2021 saakka 

Hyvä vaunulenkkikohde, joka johdat-
taa joulun sanoman äärelle! Kiinnos-
tavaa nähdä erilaisia seimiasetelmia.

4 
Tuomasmessu  
su 17.1. klo 18 
Rantakylän  
kirkossa 

Tuomasmessuissa erityisesti musii-
kin ja rukouksen yhdistelmä ravitsee 
sielua ja puhuttelee. (Toim.huom. 
koronarajoitukset vaikuttavat Tuo-
masmessuun Rantakylän kirkossa.)

Palstalla kysymme, mitkä neljä 

Kirkkotien kirkollisista ilmoituksista 

löytyvää tapahtumaa tuntuvat 

etukäteen mielenkiintoisimmilta. 

NIMI: ANNA-KAISA NYKÄNEN
IKÄ: 37
PAIKKAKUNTA: JOENSUU

miun tapahtumatValentina Saveljeva

Suhdetaitoja perhe-
arkeen Rantakylässä  
 › TOIMIVA PERHE -KURSSI  antaa vanhemmille käytännölli-

siä ja konkreettisia ihmissuhdetaitoja lapsiperheen arjen pyö-
ritykseen, oli sitten kyseessä naperon kiukunpuuskat, taistelu 
murkun kotiintuloajoista tai vanhemman pinnan katkeaminen. 
Kurssin tavoitteena on lisätä sekä vanhempien että lasten 
hyvinvointia ja edesauttaa heidän välisiään lämpimiä, avoimia 
suhteita. Kurssilla opetettavat taidot ovat hyödyllisiä muissakin 
ihmissuhteissa, töissä ja kotona. 
   Kurssimaksu on 32 euroa, puolisolta 18 euroa. Hintaan sisältyy 
kurssimateriaali. Kurssilla tarjotaan iltatee ja lastenhoito järjes-
tetään tarvittaessa. Lisätietoja saa kurssin ohjaajilta,  
Anna Holopaiselta (p. 050 585 8714) ja Auli Pehkoselta,  
(p. 050 338 6066). 
 
Toimiva perhe -kurssi 19.1.–30.3.2021 joka toinen ti klo 
18–19.30 Rantakylän kirkolla. Ilmoittautuminen 10.1.2021 
mennessä: www.joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu

Ruokajakelua  
vähävaraisille 
Pyhäselässä ja Enossa
 ›  PYHÄSELÄN JA ENON seurakunnat järjestävät hä-

vikkiruoan jakelua alueidensa vähävaraisille asukkaille. 
Lahjoitukset jakeluun saadaan paikallisista kaupoista. 
Ruokakassit varataan ennakkoon puhelimitse, alla tie-
dot soittoajoista ja numeroista. Pyhäselän seurakun-
nassa hävikkiruokaa jaetaan Hammaslahden seura-
kuntatalon pihalla joka toinen torstai 7.1. alkaen. Enon 
seurakunnassa hävikkiruokaa jaetaan kerran viikossa 
Enon ja Uimaharjun taajamissa. Edellytyksenä kassin 
saamiselle on vähävaraisuuden toteaminen.  
 
Hävikkiruokajakelu vähävaraisille Enon ja Pyhäselän 
asukkaille. Ennakkovaraukset Enossa ma tai ke klo 
9–11, p. 0400 490 598 ja Pyhäselässä parittomien 
viikkojen ma tai ti klo 8-10, p. 050 363 6909.

P
ixabay

Koronarajoitukset 
aiheuttavat muutoksia:
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10, saarnaa toiminnanjohtaja Ulla 
Saunaluoma. 
Vauvakirkko su 31.1. klo 15; kaste-
perheiden kutsukirkko. Ks. s. 12.

Hukanhaudan  
seurakuntatalo
Lonikintie 18 
Tiistaikerho ti 12.1. klo 13. Aihe: 
Seurakuntayhtymän ja paikallis-
seurakunnan luottamustehtävät, 
Kaija Majoinen ja Virva Tiitinen. 
Hartaus Jouni Vannas. Järj. Joen-
suun Rauhanyhdistys. 
Rukoillaan yhdessä, kaikille avoin 
rukoushetki to 14.1. klo 18. 

Laulun ja  
rukouksen ilta 
 pe 29.1. klo 18  
Hukanhaudan  
seurakuntatalolla

Laulun ja rukouksen ilta pe 29.1. 
klo 18. Laulua, rukousta, lyhyitä 
puheenvuoroja. Musiikissa laulu-
ryhmä Vuoripuro. Koronatilanteen 
vuoksi ei tarjoilua. 

Muut paikat 
Adventin hiljentymisen polku Kuk-
kolan metsäpolulla Kuhasalossa 
7.1. saakka (Kukkosensaari 5).

Joensuun  
seurakunta
 › TOIMISTO: Kirkkokatu 28,  ma-

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

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia.

Joensuun kirkko 
Papinkatu 1 b
Verkkojumalanpalvelus pe 1.1. klo 
10. Voit osallistua jumalanpalve-
lukseen Joensuun seurakunnan 
Facebook-sivun kautta. Jumalan-
palvelus vain suorana lähetyksenä 
verkossa. 
Kirkko on avoinna hiljentymistä ja 
keskustelua varten pe 1.1. klo 11-13. 
Verkkojumalanpalvelus su 3.1. klo 
10. Voit osallistua jumalanpalve-
lukseen Joensuun seurakunnan 
Facebook-sivun kautta. Jumalan-
palvelus vain suorana lähetyksenä 
verkossa.
Kirkko on avoinna hiljentymistä 
ja keskustelua varten su 3.1. klo 
11-13. 
Kaksikielinen verkkojumalanpal-
velus  (englanti ja suomi) ke 6.1. klo 
10. Monikulttuurinen messu. 
Verkkojumalanpalvelus  su 10.1. 
klo 10. 
Verkkojumalanpalvelus  su 17.1. 
klo 10. 

Messu  su 24.1. klo 10. 
Lavrenchukin perheen Talvisia 
säveliä –konsertti su 24.1. klo 18. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €, ks. s. 11.
Messu su 31.1. klo 10. 

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28  
Torstaimessu to 7.1. klo 12. 
Opiskelijoiden ja nuorten aikuis-
ten viikkomessu pe 8.1. klo 18. 
Torstaimessu to 14.1. klo 12. 
Worship Service Fri 15.1. at 6 pm. 
International Service and soup 
after the Service. 
Torstaimessu to 21.1. klo 12. 
Opiskelijoiden ja nuorten aikuis-
ten viikkomessu pe 22.1. klo 18. 
Seurat su 24.1. klo 14, veisataan 
Siionin virsiä. Puhujina mm. Ilkka 
Raittila, Raimo Ursin, Petri Karttu-
nen. 
Opiskelijoiden ja nuorten aikuis-
ten viikkomessu ma 25.1. klo 18. 
Seniorien toiminta- ja virkistys-
päivä ti 26.1. klo 11-13. Kokoon-
numme kevään ajan poikkeuk-
sellisesti kahvin ja keskustelun 
merkeissä. Tervetuloa poikkea-
maan päiväkahville ja vaihtamaan 
kuulumisia! 
Sateenkaari-ilta ti 26.1. klo 18. Sa-
teenkaari- ihmisille ja heidän ys-
tävilleen suunnattu keskusteluilta. 
Seurakunnan työntekijä mukana. 
Lopuksi pieni iltahartaus. 
Torstaimessu to 28.1. klo 12. 

Messu pidetään poikkeuksellisesti 
yläsalissa. 

Nyyttikesti-ilta  
la 30.1. klo 16  
Joensuun srk-keskuksessa. 
Ulla Saunaluoma, Matti  
Ketonen, Antti Kyytsönen, 
Maiju Ahlholm.

Nyyttikesti-ilta la 30.1. klo 16. 
Tulkoon sinun valtakuntasi! Ulla 
Saunaluoma, Matti Ketonen, Antti 
Kyytsönen, Maiju Ahlholm. 

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Perhejumalanpalvelus verkossa 
su 10.1. klo 12. Kaikkien vuonna 
2020 kastettujen kutsujumalan-
palvelus. Kastelinnut toimitetaan 
tänä vuonna kaikille kotiin. Voit 
osallistua jumalanpalvelukseen Jo-
ensuun seurakunnan Facebook-si-
vun kautta. Jumalanpalvelus vain 
suorana lähetyksenä. 
Messu su 17.1. klo 12. Musiikissa 
avustavat Janne Piipponen ja 
Pekka Mustaniemi. Uusien työnte-
kijöiden, Laura Kolehmainen, Topi 
Nieminen, Sanna Perälä ja Elina 
Vitri, tehtävään siunaaminen. 
Messu su 24.1. klo 12. Liturgina 
teologian opiskelija Susanna 
Leppälä. 
Messu su 31.1. klo 12. 

Muut paikat 

Jouluseimipolku 
 Joensuun keskustassa 
7.1.2021 saakka. Lähtö 
Taitokorttelin aitalta, avoinna 
Taitokorttelin aukioloaikoina.

tapahtumat: tammikuu 2021
Pielisensuun 
seurakunta
 › TOIMISTO: Huvilakatu 8 b, ma-

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

 
Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia.

Pielisensuun kirkko 
Huvilakatu 8 b

Pielisensuun 
kirkko
avoinna
pe 1.1. ja su 3.1. klo 11-13.
Tervetuloa hiljentymään.

Kirkko avoinna hiljentymistä ja 
keskustelua varten pe 1.1. klo 11-13. 
Seurakunnan työntekijöitä paikalla. 
Kirkko avoinna hiljentymistä ja 
keskustelua varten su 3.1. klo 11-13. 
Seurakunnan työntekijöitä paikalla.
Loppiaisen messu ke 6.1. klo 10. 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähe-
tystilaisuus yläsalissa. Raamatun-
käännöskonsultti Chris Pekka Wilde 
puhuu Jumalan johdatuksesta. 
Messu su 10.1. klo 10.
Taizé-messu su 10.1. klo 18. Avoin 
musiikkiryhmä ennen messua klo 17. 
Raamattupiiri yläsalissa ma 11.1. 
klo 12.30, pastori Anna-Maria 
Kupiainen. 
Nuorten aikuisten olkkari ke 13.1. 
klo 18 yläsalissa. 
Messu su 17.1. klo 10. 
Messu su 24.1. klo 10. 
Taizé-messu su 24.1. klo 18. Avoin 
musiikkiryhmä ennen messua klo 17. 
Nuorten aikuisten olkkari ke 27.1. 
klo 18 yläsalissa. 
Messu yhteistyössä Kansan 
Raamattuseuran kanssa su 31.1. klo 

Kohtaamis- ja
harrastuspaikka

TOIMENTUPA
avoinna ma-pe

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

alakerta.
Tiedustelut p. 013 2635 344.

JOENSUUN SEURAKUNTA

-RYHMÄ
Pielisensuun kirkolla, 
Huvilakatu 8 b, 
sunnuntaisin 17.1., 31.1., 
14.2., 28.2., 7.3. ja 21.3. 
klo 18-19.30.

Ohjaajana toimii TT, pastori 
Ka� Kemppainen. Varaa 
mukaasi joogama�o ja huopa 
tai vastaava. Varaa yllesi läm-
mintä ja joustavaa vaatetta. 
Aiempaa kokemusta joogasta 
ei tarvita. Hinta 30 €.

Ilmoi�autuminen su 10.1. 
mennessä verkossa 
joensuunseurakunnat.fi/
ilmoi�audu.LUTERILAINEN KIRKKO JOENSUU

PIELISENSUUN SEURAKUNTA

sunnuntaina 31.1. klo 15
Pielisensuun kirkossa,
Huvilakatu 8b

Kesäkuun 2020 jälkeen
kastettujen lasten kastelinnut

luovutetaan koteihin!vauvakirkko

Isovanhemmat
ja kummit mukaan! 

Syksystä 2015 lähtien kastettujen 
lasten hakematta jääneet linnut 
saatavilla seurakunnantoimistosta, 
p. 013 2635 407.

Tuomas
messu

Rantakylän kirkossa
su 17.10. klo 18

Saarnaa pastori Petri Tiusanen 
Parikanniemisäätiöstä.

Arepa ja tuomasmessuryhmä.
Lastenkaitsenta. Iltatee.

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

Bible journaling 
-ryhmä 
Pielisensuun kirkon alasalis-
sa joka toinen ma klo 18, alk. 
1.2. Raamattupiiri taiteen kei-
noin. Alkuhartaus kappelissa.

Taizé-messu 
Pielisensuun kirkolla su 24.1., 
7.2., 21.2., 14.3. ja 18.4. klo 18. 
Rukouslaulua, Raamatun
tekstejä, hiljaisuutta. 

Huom! Koronarajoitusten vuoksi 
osa tapahtumista siirtyy verkkoon ja 
osa joudutaan perumaan. Tarkistathan 
ajantasaiset tiedot tammikuun alussa 
verkkosivuiltamme: 
www.joensuunseurakunnat.fi.
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Rantakylän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A,  

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

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia. 

Rantakylän kirkko 
Rantakylänkatu 2
Messu loppiaisena 6.1. klo 10, 
messun jälkeen kirkkokahvit, joilla 
nimikkolähettimme Tuula ja Kim-
mo Kosonen kertovat etäyhtey-
dellä työstään Thaimaassa. 
Messu su 10.1. klo 10, messun 
jälkeen kirkkokahvit, joilla Salo-
me Olenius kertoo lähetystyöstä 
Virossa. 
Lukupiiri ma 11.1. klo 14, keskus-
telemme Eppu Nuotion kirjan 
Maggie ja minä pohjalta. 
Messu su 17.1. klo 10, messun 
jälkeen kirkkokahvit. 
Tuomasmessu su 17.1. klo 18, pas-
tori Petri Tiusanen Parikanniemi-
säätiöstä saarnaa. Lastenkaitsenta 
ja iltatee. 
Messu su 24.1. klo 10, messun jäl-
keen Kansanlähetyksen laittamat 
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, 
jossa etäyhteydellä mukana ni-
mikkolähetit Kirsi ja Mikko Tiira. 
Leipäsunnuntai su 24.1. klo 17, 
opetus Mika Lehtinen Kansan-
lähetyksestä. Lopuksi yhteiset 
iltakahvit ja –teet. Lapsille omaa 
ohjelmaa. 
”Jumalan ystävä” -raamattuope-
tus ma 25.1. klo 18, Gerson Mgaya. 
Tarjoilua, jonka jälkeen iltatilaisuus. 
Mukana Elina Soininen ja Eila 
Laaksamo Kansanlähetyksestä. 

Yhteisessä  
pöydässä  
-ruokailu 
Rantakylän kirkolla 
ke 27.1. klo 11,  
aik. 3 €, lapset 1 €.

Yhteisessä pöydässä -ruokailu 
ke 27.1. klo 11, aik. 3 €, lapset 1  €. 
Ruokailun jälkeen viikkomessu klo 
12.15. 
Nuorten torstaimessu to 28.1. klo 
18. Yhteinen valmistelu alkaa klo 
17. Messun jälkeen iltapala. 
Messu su 31.1. klo 10. Messun 
jälkeen kirkkokahvit.

Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 

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

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia.

Pyhäselän kirkko
Hammaslahdentie 76  
Sanajumalanpalvelus pe 1.1. klo 10 
ilman läsnä olevaa seurakuntaa. 
Sanajumalanpalvelus su 3.1. klo 
ilman läsnä olevaa seurakuntaa. 
Messu 6.1. klo 10. Saarnan pitää 
Sari Johanna Kuittilo. 
Messu 10.1. klo 10. 
Messu 17.1. klo 10.
Kaste-enkelikirkko klo 15. 
Keskipäivän ehtoollishetki 20.1. 
klo 12. 
Messu 24.1. klo 10. 
Messu 31.1. klo 10. 

Pyhäselän 
seurakuntatalo
Hammaslahdentie 76 
Raamattupiiri Taivasvalo to 7.1. klo 
18.30.  ”Kaikki alkaa Jeesukses-
ta”, 1. Moos. 1:1-19, ja ”Ihminen on 
erilainen”, 1. Moos. 1:20-2:4. 
Taukoa tarvitsevien äitien ilta ke 
27.1. klo 18-20.

Muut paikat 
Raamattupiiri Lukulamppu to 7.1. 
klo 10 Autoilijantie 13:ssa, ”Kasteen 
lahja”, Luuk. 3. 
Savikko-Niittylahti lähetyspiiri 
ma 11.1. klo 12 Tyyne Parviaisella, 
Tikunseläntie 4.
Nuortenilta 15.1. klo 18-20. 

Lasten ja nuorten kerhot 
käynnistyvät viikolla 2. 

Piirakkatalkoot 
Pyhäselän srk-talolla  
to 28.1. klo 8. Tilaus viim. pe 22.1.,  
p. 050 364 8190.  
Tuotto lähetystyöhön.

Enon  
seurakunta 
 › TOIMISTO: Kunnantie 2, ma-pe 

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

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia.

Enon kirkko
Enontie 28 
Messu ke 6.1. klo 10. 
Messu su 10.1. klo 10. 
Kastekirkko vuonna 2020 syn-
tyneille su 10.1. klo 15. Kirkkohetki 
toteutetaan kirkkomuskarin tapaan 
yhdessä laulaen, leikkien ja hellien. 
Lapselle voi ottaa mukaan oman 
alustan, jonka päällä voi köllötellä 
lattialla. Kirkkohetkessä jaamme 
kastepuun linnut, jotka jokainen 
saa ottaa mukaan muistoksi 
omalle lapselleen. Kirkkohetken 
(n. 30 min) jälkeen on kahvit, jolloin 
voi mukavasti vaihtaa kuulumisia 
muiden vauvaperheiden kanssa.  
Myös lapsen lähipiiri, esim. isovan-
hemmat ja kummit, ovat tervetul-
leita. Ilm. viim. 6.1.:  
www.joensuunseurakunnat.fi/
ilmoittaudu. 
Messu su 24.1. klo 10. 
Messu su 31.1. klo 18. 

Muut paikat 
Lauluseurat su 17.1. klo 14 Hyvän-
mielen Tuvalla, Niskantie 17. 
Lähetyspiiri pe 22.1. klo 13 Hyvän-
mielen Tuvalla. 
Eläkeikäisten päiväkahvit pe 29.1. 
klo 13 Hyvänmielen Tuvalla.

Ihan pihalla  
-ulkotoimintaa  
perheille
Rantakylän ja Utran alueella
ma 25.1., 8.2., 22.2., 15.3., 12.4.,
26.4. ja 10.5. klo 17-18.30.
Retkeilyä, metsäseikkailuja
ja ulkopuuhia koko perheelle.
Omat retkieväät mukaan. 
Kokoonnumme säällä kuin 
säällä eri ulkokohteissa. 
Seuraa tiedotusta 
Rantakylän seurakunnan
Facebook-sivulla ja verkossa: 
www.joensuunseurakunnat.fi.

LapsiArkki 
Rantakylän kirkolla
to 28.1., 11.2., 25.2., 18.3., 8.4.,
22.4. ja 6.5. klo 17-19. Maksu-
ton lastenhoitopalvelu sinulle 
2-7-vuotiaan huoltaja, joka  
pyörität perheen arkea yksin. 
Ilm. ja tied. Auli Pehkonen, 
p. 050 338 6066, 
auli.pehkonen@evl.fi.

”Jumalan kanssa 
kulkeminen” 
-raamattuopetus 
ti 26.1. klo 18, Gerson Mgaya. 
Tarjoilua, jonka jälkeen ru-
kousten ja laulujen ilta. Juonta-
jana Raimo Kukkonen, säestys 
Jasmin Anttila.

Kahvilakirpputori
Lahjantie 10, Hammaslahti

Avoinna pe klo 10-13

Avoinna 8.1.2021 alkaen.
Otamme vastaan ehjiä

ja puhtaita vaatteita sekä
astioita aukioloaikoina.
Tuotto lähetystyöhön. 

Tervetuloa

Tulethan paikalla terveenä ja noudatat turvavälejä, kiitos.

SPR:n kirpputori
Kauppakatu 35, Joensuu

(käynti sisäpihan puolelta)

Avoinna ma-to klo 11-15

Palaamme joulutauolta 
11.1.2021.

Otamme vastaan lahjoituksia.

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 tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia. 

Kiihtelysvaaran 
seurakuntatalo 
Tohmajärventie 31
Messu su 3.1. klo 13.
Pieni iltamessu su 10.1. klo 16.
Messu su 17.1. klo 13.
Kiihtelysvaaran miestenpiiri ke 
20.1. klo 18. 
Messu su 24.1. klo 13.
Messu su 31.1. klo 13.

Tuupovaaran 
seurakuntatalo 
Koulutie 10
Huom. Jumalanpalvelukset ovat 
siirtyneet seurakuntatalolle!
Messu ke 6.1. klo 10.
Näkövammaisten kerho to 14.1. klo 12.
Messu su 24.1. klo 10.
Messu su 31.1. klo 10.

Muut paikat 
Särkivaaran opintopiiri to 14.1. klo 
12 Särkivaaran kylätalolla (Kissa-
purontie 10).
Kullankukan musiikkituokio ma 
18.1. klo 11 Kullankukan kerhohuo-
neella (Kullankukantie 4).
Särkivaaran opintopiiri to 28.1. klo 
12 Särkivaaran kylätalolla.

Kansan- 
lähetyksen  
talvitapahtuma 
Rantakylän kirkolla 24.-26.1.
Katso ohjelma Rantakylän 
seurakunnan rivi-ilmoituksis-
ta tältä sivulta.

TOIMENTUPA. Tiesitkö, että Joensuun seurakuntakeskuksella sijaitsevassa Toimentuvassa on myös tuotemyyntiä? 
”Kaikki tuotteemme kahvipussikorvakoruista mattoihin ovat vapaaehtoisten tekemiä, ja ne on tehty lahjoitusmateriaa-
leista. Meillä on upea, aktiivinen vapaaehtoisten joukko”, kertoo Toimentuvan ohjaaja Tuija Heikkinen. Toimentupa on 
auki koronarajoitusten puitteissa ma-pe klo 9-15.30.
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Huom! Koronarajoitukset 

vaikuttavat tapahtumiin. 

Katso lisätiedot sivulta 11.

kuvanurkka
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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 tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia.

Kontiolahden kirkko  
Kirkkotie 6 
Uudenvuodenpäivän sanajuma-
lanpalvelus verkossa pe 1.1. klo 10.
Sanajumalanpalvelus verkossa 
su 3.1. klo 10.
Loppiaisen sanajumalanpalvelus 
verkossa ke 6.1. klo 10. Mukana 
Tuulia-kuoro.
Sanajumalanpalvelus verkossa 
su 10.1. klo 10.
Sanajumalanpalvelus verkossa 
su 17.1. klo 10.
Sanajumalanpalvelus verkossa 
su 24.1. klo 10.
Sanajumalanpalvelus verkossa 
su 31.1. klo 10. 

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26
Ystävänkammari avaa ovensa ma 
11.1. klo 10. Avoinna ma, ke ja pe klo 
10-14.

Aseman lähetyspiiri ma 11.1. klo 15.
Naisten raamattupiiri  ti 12.1. ja 
26.1. klo 14.
Raamattupysäkki  to 14.1. klo 18.30.
Seurakuntaruokailu ke 20.1. klo 11. 
Ruokailu tästä lähtien joka viikko! 
Seurakuntakerho to 21.1. klo 13.
Kansainvälisen työn kirjallisuus-
piiri ke 27.1. klo 18. Luettava kirja 
”Pako, jonka piti olla mahdoton”, Ji 
Seong-ho. 
Lisätiedot: p. 040 830 1336.
Näkövammaisten kerho  to 28.1. 
klo 12.
Miete-kerho mielen virkistykseksi 
to 28.1. klo 13, yhteistyössä Siun 
soten kanssa.
Omaishoitajien kerho  pe 29.1. klo 14.

Lehmon 
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Sanajumalanpalvelus  su 10.1. klo 13.
Lehmon raamattupiiri  ma 11.1. klo 18.
Nuorten minikirkko ke 13.1. klo 19-
22, hartaus klo 19.15.
Miete-kerho mielen virkistykseksi 
to 14.1. klo 13, yhteistyössä Siun 
soten kanssa.
Sanajumalanpalvelus  su 17.1. klo 13.
Toivoa Naisille -medialähetyksen 
iltapäiväkahvit ti 19.1. klo 13.
Sanajumalanpalvelus  su 24.1. klo 13.
Lehmon seurakuntakerho  ti 26.1. 
klo 13.
Nuortenilta pe 29.1. klo 17-21, yh-
teinen tuokio klo 18-19, iltapalaa.
Elämänpuumessu su 31.1. klo 16.

MIKSI POLIISIN logossa on kuvattuna miekka? Eihän 
poliisi miekkaa kanna, vaan pistoolia. Poliisin tunnus-
kuvan – miekkaleijonan – syntyhistoria ulottuu vuo-
teen 1935, jolloin sisäasiainministeriön poliisiosaston 
päällikkö M. E. Koskimies esitti, että poliiseilla tulisi olla 
yhtenäinen ammatillinen tunnuskuva, samaan tapaan 
kuin keskieurooppalaisilla kollegoillakin. 

Tunnuskuvan saaminen oli tärkeää itsenäisen Suo-
men poliisiorganisaatiolle, joka oli ammatillisesti varsin 
hajanainen. Univormuihin oli otettu vaikutteita armeijan 
sotilaspuvuista, ja virkamerkit erosivat toisistaan eri lää-
neissä. Koskimiehen esityksen mukaan tunnuskuvan 
tuli sopia niin maalais- kuin kaupunkipoliisin univor-
muun sekä soveltua yhtä lailla rikos- ja järjestyspolii-
seille. Yhteisellä tunnuksella haluttiin korostaa poliisin 
puolueettomuutta, joka oli kärsinyt kolhuja 1920- ja 
1930-luvun levottomuuksissa.

POLIISIN TUNNUSKUVA virallistettiin presidentin 
esittelyssä lokakuussa 1936. Symbolin varsi – suora 
miekka – edustaa esivallan voimaa ja varteen liittyvä 
pää – leijonan pää – puolestaan valtiovallan auktoriteet-
tia. Virka-asussa ja -merkissä esiintyvät esivallan sym-
bolit muistuttavat poliisiviran haltijoita uskollisuudesta 
valtiovaltaa kohtaan ja muita kansalaisia kunnioituk-
sesta esivaltaa kohtaan. Poliisin tunnukset viestittävät 
kansalaisille, että niitä käyttävällä henkilöllä on oikeus 
ja velvollisuus käyttää julkista valtaa.

Miekkaleijona-symbolin käyttö yleistyi poliisissa vä-
hitellen eri yhteyksissä. Virkapuvun olkapäille tunnukset 
kiinnitettiin vuonna 1941, virka-autoihin ja kuljetuskalus-
toon vajaa kymmenen vuotta myöhemmin. Nimi ”miek-
kaleijona” yleistyi kieleen vasta 2000-luvun alussa. Sitä 
ennen symboli tunnettiin ja kutsuttiin nimellä ”esivallan 
miekka”.

MIEKKALEIJONA VIESTII vahvasti esivallasta ja esi-
valtauskollisuudesta, molemmat luterilaisuuden eri-
tyispiiteitä. Ajauduttuaan aikoinaan riitoihin katolisen 
kirkon kanssa reformaattori Martti Luther joutui tukeu-
tumaan maallisiin ruhtinaisiin. Raamattuperustelu löytyi 
Roomalaiskirjeestä: ”Esivalta ei kanna miekkaa turhaan, 
se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärinteki-
jälle kuuluvan rangaistuksen.”

Ajatus ”esivallan miekasta” on kestänyt läpi vuosi-
satojen aina meidän päiviimme saakka. Hyvä niin, sillä 
edelleenkin esivalta on Jumalan palvelija. Esivallan – po-
liisinkin – vallankäyttö on pahuuden rajoittamisvaltaa ja 
epäjärjestystä ennaltaehkäisevää käskyvaltaa. Yhteis-
kunnallista pakkovaltaa tarvitaan rauhan ylläpitämisek-
si, kaaoksen estämiseksi, itsekkyyden hillitsemiseksi ja 
heikkojen suojelemiseksi. 

NÄKEMYS VALLAN kuulumisesta Jumalan alkuperäi-
seen luomisjärjestykseen on syöpynyt syvälle kristinus-
kon eetokseen. Pohjolan katajaista kansaa on iät ja ajat 
kasvatettu kaikella tapaa kuriin ja Herran nuhteeseen 
myös meillä täällä koti-Suomessa. Kristinuskon vaiku-
tukset näkyvät ja tuntuvat edelleenkin yhteiskuntamme 
syvärakenteissa. Eivät ne sieltä minnekään katoa, sillä 
sisältäähän niin luterilaisuus kuin ortodoksisuuskin suo-
malaisuuden syvämuistin. Lisäksi kristinusko yhteis-
kunnallisena vaikuttajana on aina enemmän kuin pelkkä 
tendenssimäinen identiteettipolitiikka. Luterilaisuus 
kyllä kestää aikamme sekulaarissa ympäristössä, jos-
sa ei ole kovin muodikasta enää sanoa J-sanaa ääneen, 
eikä myöskään oikein tiedetä, mitä tekemistä Jumalalla 
ajassamme on.

Markku Fräntilä
oppilaitospastori

Miekkaleijonan viesti

takarivejä

Huom! Koronarajoitusten vuoksi osa 
tapahtumista siirtyy verkkoon ja osa 
joudutaan perumaan. Tarkistathan ajan-
kohtaiset tiedot Kontiolahden tapahtu-
mista tammikuun alussa verkkosivuilta: 
www.kontiolahdenseurakunta.fi Arkunkantajista 

puodinpitäjiin
VAPAAEHTOISTOIMINTA on monelle mieluinen ta-
pa osallistua seurakunnan toimintaan. Joensuun seu-
rakunnilla onkin tarjolla mitä moninaisimpia tehtäviä 
lähimmäispalvelusta messuavustajiin, tapahtumien 
järjestelytehtävistä arkunkantajiin ja Duka-puodin asia-
kaspalvelusta Kirkon keskustelu avun tehtäviin. 

– Jokainen vapaaehtoistehtävä on erityinen ja tärkeä, 
ja vapaaehtoiseksi saa tulla kuka vain, sanoo seurakun-
tayhtymän vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Leena 
Mgaya.

Korona-arjessa monet tehtävät ovat olleet Mgayan 
mukaan tauolla, ja joitakin tehtäviä on voitu toteuttaa 
toisella tavalla.

– Arkunkantaminen ja Kirkon keskusteluapu ovat 
tehtäviä, jotka ovat toteutuneet tavalliseen tapaan myös 
tiukimpana korona-aikana. Myös lähimmäispalvelun 
ulkoilukaveritoimintaa on voitu jonkin verran toteuttaa, 
kertoo Mgaya.

SOPIVAA TEHTÄVÄÄ voi katsella itselleen vapaaeh-
toistyo.fi-sivustolla verkossa tai soittamalla seurakun-
nan työntekijälle tai vapaaehtoistoimintaa koordinoi-
valle Mgayalle. 

– Vapaaehtoistyo.fi-nettisivusto uusiutui valtakun-
nallisesti syksyn 2020 aikana. Nyt opettelemme uuden 
sivuston käyttöä ja mahdollisuuksien mukaan avataan 
sivustolle tehtäviä. Jos Joensuun seurakunnissa ei ole 
tarjolla sopivaa tehtävää, voi ilmoittautua avoimeen 
tehtävään, joka koskee kaikkia seurakuntia. Jos ilmoit-
tautuu siihen, otamme yhteyttä ja voimme jutella siitä, 
minkälaiset tehtävät kiinnostavat ja miten voisi edetä, 
kertoo Mgaya.

Joensuun seurakuntayhtymässä on käynnissä Va-
paaehtoisuus voimavarana -hanke, jossa toteutettiin 
vapaaehtoisille ja työntekijöille kysely loppuvuodesta 
2020. Vastauksia saatiin vapaaehtoisilta 120 ja työn-
tekijöiltä 31. 

– Vapaaehtoisten kyselyssä oli mahdollisuus osal-
listua arvontaan. Arvonta on suoritettu, ja Duka-puodin 
lahjakortit toimitettu voittajille. Hankkeen raportointia 
tehdään tammikuun aikana ja tuloksista kerrotaan hel-
mikuussa, kertoo Mgaya.

Virpi Hyvärinen

Aira Santanen toimii vapaaehtoisena asiakaspalvelijana Paremman maailman puoti Dukassa Joensuun seurakunta-
keskuksella. Puodissa myydään Reilun kaupan ja Naisten Pankin tuotteita sekä pieniä lahjatavaroita ympäri maailmaa. 
Kuvassa taustalla myös vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Leena Mgaya.
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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 /

HAUTAKIVIKAIVERRUS
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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

Ilmoitusmyynti 
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

VUODESTA 1880 - SUOMEN VANHIN HAUTAUSPALVELU

013 122 506 | 045 698 5448
info@kainulaisenhautauspalvelu.fi
www.kainulaisenhautauspalvelu.fi

Kainulaisen Hautauspalvelu
Niinivaarantie 52 (Suvitori)   80200 Joensuu
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nuori kasvo 

NIMI: OTSO VÄLIMÄKI
IKÄ:  16 VUOTTA
SEURAKUNTA: PYHÄSELKÄ

2021, kohtele meitä lempeästi!

TÄMÄN  lehden nuori kasvo 
on lyseon lukion IB-linjalla 
opiskeleva Otso Välimäki. Otso 
harrastaa vapaapalokuntaa ja 
toimii aktiivisesti Pyhäselän seu-
rakunnassa isosena. Lisäksi hän 
on mukana Joensuun nuoriso-
valtuustossa.

Mitä sinulle näin yleisesti 
ottaen kuuluu?
- Minulle kuuluu henkilökohtai-

sesti hyvää, vaikkakin maail-
mantilanne hieman ahdistaa. 
Vaikka tämä vuosi on ollut mo-
nella tavalla raskas, olen myös 
saanut nauttia siitä.

Uusi vuosi on tuloillaan, aiotko 
juhlistaa sitä jotenkin? Onko si-
nulla tai teidän perheellä jotain 
perinteitä uutena vuotena?
- Aion juhlistaa uutta vuotta 
tänä vuonna ihan vaan perheen 

kanssa. Syödään yleensä hyvin 
ja vietetään aikaa.

Onko sinulla jotakin tavoitteita 
tai asioita mitä haluaisit saavut-
taa ensi vuonna?
- Haluaisin löytää rohkeutta olla 
oma itseni.

Minkälainen fiilis ylipäätään 
on vuodesta 2021?
- Odottavainen. Toivottavasti 

maailmantilanne rauhoittuu ja 
päästään nauttimaan elämästä 
taas kunnolla. Odotan jo innolla 
kesää. 

Iina Laakkonen

Haluaisin löytää 

rohkeutta olla 

oma itseni.

COVID-HANKE. Yli 50 perhettä sai kesän ja syksyn aikana seurakunnilta apua taloudellisiin ja 
henkisiin haasteisiin sekä lastenhoitoon, tietoteknisiin ongelmiin ja työnhankintaan.

Seurakunnat auttoivat perheitä korona-arjessa

V
IR

P
I H

Y
V

Ä
R

IN
E

N

Joensuulainen 
viiden lapsen äiti 
Niina Väätäinen 
sai hankkeesta 
tukea mökkireissun 
järjestämiseen. 
Lisäksi yhdelle 
lapselle saatiin 
hankittua käytetty 
polkupyörä 
hankkeen tuella.
- Meillä on ollut 
tavoitteena, että 
pystyisimme joka 
kesä tekemään 
mökkireissun, ja 
olemme säästäneet 
sitä varten. Tänä 
vuonna pääsimme 
mökille elokuussa 
hankkeen tukemana. 
Reissu oli ihana. Olin 
siellä neljän lapseni 
kanssa ja lasten 
kaveritkin tulivat 
käymään, Väätäinen 
iloitsee. Kuvassa 
myös lapset Viola, 
Jenny ja Alisa.

OENSUUN SEURAKUN-
TAYHTYMÄ käynnisti 
toukokuussa 2020 Eu-
roopan sosiaalirahaston 
rahoittaman hankkeen, 
jonka tarkoituksena oli 
tukea nuoria ja perheitä, 
joille korona on aiheut-
tanut ylitsepääsemättö-
mältä tuntuvia vaikeuk-

sia. Kaksi työntekijää työllistänyt hanke 
päättyy vuoden 2020 lopussa.

Hankepäällikkö Katja Nuuhkarisen ja 
hanketyöntekijä Kaisa Puustisen mukaan 
korona on vaikuttanut perheisiin monella 
eri tavalla. Kevään rajoitukset ja poikkeus-
tila aiheuttivat monille tulojen menetyksiä. 
Myös terveys, koulunkäynti, opiskelun jat-
kuminen sekä yleinen toivottomuus aiheut-
tivat haasteita.

– Monissa asiakasperheissämme on eri-
tyislapsia, joiden etäopetusaika söi perhei-
den ja parisuhteiden voimavaroja huomatta-
van paljon. Yksi suurimmista esiin tulleista 
peloista tänä syksynä onkin ollut se, että jou-
dumme uudelleen sulkemaan koko yhteis-
kunnan ja perusopetuksen, Nuuhkarinen ja 
Puustinen kertovat.

HANKKEELLA TUETTIIN yli 50 joensuulais-
perhettä. Avun tarve osoittautui työntekijöi-
den mukaan kirjavaksi, ja apu räätälöitiin 
asiakkaiden tarpeista käsin. 

Yleisin hankkeen puitteissa kaivattu ja tar-
jottu apu on ollut taloudellisiin kysymyksiin 
vastaaminen. Lisäksi asiakkaita on avustettu 
työnhankinnassa, tietoteknisissä ongelmissa 
ja lastenhoidon pulmissa. 

– Olemme ohjanneet ihmisiä jatkoavun 
äärelle tunnistettuamme tarvetta sellaiseen. 

Tässä olemme käyttäneet apuna verkostoja ja 
tuntemustamme kaupungin eri palveluista, 
kuten talous- ja velkaneuvonnasta ja sosiaa-
li- ja terveyspalveluista.

Perheiden elämänlaatua on pyritty paran-
tamaan tukemalla taloudellisesti esimerkiksi 
pieniä lomareissuja. Myös kodin viihtyvyy-
den ja toimivuuden parantamiseen on an-
nettu tukea muun muassa kodinkoneiden 
hankinnan muodossa.

- Lisäksi olemme hankkineet muun 
muassa harrastusvälineitä ja nuorten kulku-
välineitä. Aika monet avun tarvitsijoista ovat 
olleet tiukilla jo ennen koronaa, ja korona on 
ennestään pahentanut vallitsevaa tilannetta. 
Jos ei muuten, niin henkinen jaksaminen on 
heikentynyt.

NUUHKARINEN JA PUUSTINEN kiittävät 
hankkeeseen osallistuneita perheitä ja yh-

teistyötahoja ja iloitsevat eri toimijoiden, 
kuten talous- ja velkaneuvonnan sekä Jo-
Man, Jipon ja Katajan kanssa löydetystä yh-
teydestä.

–  Urheiluseurojen kanssa seurakuntayh-
tymän yhteistyö jatkuu hankkeen jälkeenkin 
lasten ja nuorten urheiluharrastamisen tu-
kemisena, Nuuhkarinen toteaa.

–  Kaikkia avuntarvitsijoita emme tieten-
kään ole tavoittaneet tähänkään mennessä. 
Onneksi Pohjois-Karjalaan on tulossa vas-
taavia tukihankkeita, joten perheet eivät jää 
apua vaille, Puustinen lisää.

Tukea perheille ja nuorille Joensuun alueella 
Covid-19 poikkeusoloista selviytymiseen on 
Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke ajalla 
11.5.2020–31.12.2020.

Virpi Hyvärinen
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