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lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

Kärsimyksen jälkeen 
rakentuva merkitys
PAASTONAIKA kuljettaa meitä kirkkovuodessa kohti 
Jeesuksen kipua ja kärsimystä. Myös ihmiselämän 
vastoinkäymiset ja haasteet vievät meitä kohtaamaan 
omassa elämässämme asioita, joita emme soisi koh-
dattavan.

TUTKIMUSTYÖNI parissa olen saanut kuunnella 
ihmisiä, joiden elämä on pysähdyksen tilassa: vakava 
sairaus on tuonut kärsimyksen todellisuuden osaksi 
arkea. Kun kuoleman läheisyys koskettaa elämää, on 
luonnollista aloittaa dialogi Jumalan kanssa: syvin 
toive on, että kärsimys katoaisi. Jos elämäntilanne 
ei muutu, ihmismieli saattaa huutaa: ”Missä olet 
Jumalani? Etkö kuule epätoivoani?” Vastaamattomat 
kysymykset ja ahdistus täyttävät ajatukset, tunteet, 
sielun jokaisen sopukan. Hiljaisuus huumaa korvia, 
vastauksia ei ole.

ÄKILLINEN muutos tai kriisi haastaa elämän mer-
kityksellisyyden kokemusta. Kun elämän tasapaino 
horjuu, olemassa olevien merkityslähteiden tärkeys 
korostuu. Ihminen on ihmeellinen olento, sillä tarve 
ja halu löytää merkitystä elämälle kivun keskellä ovat 
vahvat. Minua ei koskaan lakkaa yllättämästä, miten 
monien koettelemuksen jälkeen ihmiset kertovat löy-
tävänsä mielekkyyttä elämään. Arjen synkkyydestä 
huolimatta jostakin löytyy sitkeys jatkaa seuraavaan 
hetkeen.
 

MONELLE toivo rakentuu yhdessä jaetuista ajatuk-
sista ja kokemuksesta. Tällöin ihmissuhteet ovat 
keskeisessä asemassa, koska ne koetaan elvyttävinä. 
Vaikka mielessä pyöriviin kysymyksiin ei välttämättä 
ole vastauksia, kivun jakaminen antaa voimia jatkaa 
hetki kerrallaan eteenpäin. Tämän vuoksi on tärkeää 
tulla kivun ja kärsimyksen kanssa nähdyksi, kuulluk-
si ja kohdatuksi. 

VASTA ajan kuluessa saattaa huomata, että ei ollut-
kaan yksin hengellisissä kamppailuissaan. Jumala on 
särkyneiden mielten Jumala myös silloin, kun emme 
tunnista hänen huolenpitoaan. Haasteiden kanssa 
eläville pääsiäisen sanoma on vahva: kolmiyhteinen 
Jumala on kärsivien puoleen kääntyvä Jumala. Vaikka 
ihmisen osa on tässä elämässä jäädä kaiken kattavia 
vastauksia vaille, meille on annettu toivo, joka kantaa 
yli kärsimyksen, kivun ja kuoleman.

Suvi-Maria Saarelainen
TT, yliopistonlehtori

suvi.saarelainen@uef.fi

Jumala on särkyneiden 
mielten Jumala myös 
silloin, kun emme 
tunnista hänen 
huolenpitoaan.

PÄÄSIÄISAIKA.  Jos pääsiäistä edeltää 40 arkipäivää kestävä paastonaika, niin 
pääsiäistä seuraa 50 päivää kestävä pääsiäisaika. Pääsiäisaika on juhla-aika, joka 
alkaa pääsiäisyöstä ja päättyy helluntaihin. Pääsiäistä edeltävää viikkoa kutsutaan 
hiljaiseksi viikoksi, ja pääsiäistä seuraavaa viikkoa pääsiäisviikoksi. Pääsiäinen on 
kirkkovuoden keskus. Juhlan suomalainen nimi viittaa paastosta pääsemiseen. 
Useissa kielissä nimi juontuu juutalaisten pesah-juhlasta, jota vietetään Egyptistä 
vapautumisen muistoksi. 

LÄHDE:  EVL.FI
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J
oensuun ev.lut. seurakuntayhtymän slogan 
on Toivon tähden. Kylläpä se sopiikin hyvin 
vallitsevien poikkeusolojen aikaan. Jos jo-
tain, niin toivoa tarvitaan juuri nyt. Viimei-
sen viikon aikana useat asiat arjessamme 
ovat muuttuneet. Monesta itsestään selvästä 
asiasta on tullut sellaista, jota emme voi täl-
lä hetkellä tehdä tai saada. 

VIELÄ muutama viikko sitten olo oli enemmänkin 
ihmettelevä. Uutisissa oli toki seurattu jo pidem-
män aikaa koronavirustilanteen kehittymistä. 
Tilanne tuntui vakavalta, mutta ehkä vielä hieman 
etäältä. Itsestään selvää oli, että käsi- ja yskimis-
hygieniaan on kiinnitettävä huomiota. Arki jatkui 
kuitenkin lähes normaaliin tapaan. Tilanne muut-
tui nopeasti eduskunnan hyväksyttyä valmiuslain. 
Suomi siirtyi poikkeusoloihin.

LAPSET eivät menneet enää normaaliin tapaan 
kouluun, yli 70-vuotiaita kehotettiin pysymään 
kotona, yli 10 ihmisen kokoontumiset kiel-
lettiin ja kaikenlaista tarpeetonta liikkumista 

suositeltiin vältettävän. Uutiset kertoivat edelleen 
koronavirustilanteen kehittymisestä, mutta lähes 
yhtä suuret olivat uutiset siitä, että kauppojen hyl-
lyt olivat tyhjentyneet hamstrauksen myötä. Huoli 
ja pelko lisääntyivät. Ja ne lisääntyvät yhä.

SILLOIN kun huoli painaa ja pelko ahdistaa, moni 
hakee lohtua toisen ihmisen läheisyydestä. Nyt lä-
heisyys on haettava muilla tavoin kuin kasvotusten 
kohtaamalla. Presidenttimme Sauli Niinistö antoi 
oivan ohjeen: ”Ottakaa fyysistä etäisyyttä ja henkis-
tä läheisyyttä toisiinne.” Selviämme tästä yhdessä. 
Toivon tähden.

Ottakaa fyysistä 
etäisyyttä ja henkistä 
läheisyyttä toisiinne.

Toivon tähden

25.3.2020
Sari Jormanainen
viestintäpäällikkö

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä
sari.jormanainen@evl.fi
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Joensuussa on 
hyvä olla

1
ROMANIKULTTUURI. Roma-
neilla on vahva moraali. Roma-
nikulttuuriin kuuluu vahvasti 
se, että lapsista ja vanhuksista 
huolehditaan. Me kunnioitam-

me vanhoja ihmisiä. Toivoisin, että 
ihmiset muistaisivat, että romaneis-
takin jokainen ihminen on oma yk-
silönsä. Asioista on hyvä ottaa selvää 
ja tulla vaikka rohkeasti kysymään, 
jos joku asia romanikulttuurissa 
mietityttää.

2
KANSALLISPÄIVÄ. Roma-
nien kansallispäivä on ollut 
kalenterissa muutamien 
vuosien ajan. Sain tietää 
kansallispäivästä, kun hy-

vä ystäväni laittoi minulle kortin, 
jossa luki ”Hyvää romanien kansal-
lispäivää!” Luulin ensiksi, että se on 
vitsi. Minusta tämä on oikein hyvä 
asia. Eihän tämä päivä elämäämme 
muuta, mutta kyllä se kertoo arvos-
tuksesta romaneita kohtaan.

3
JOENSUU. Joensuussa on 
hyvä olla romanina. Täällä 
ollaan lupsakoita ja tullaan 
juttelemaan. Julkisissa pal-
veluissa kuten sairaalassa-

kin palvelu on ystävällistä ja autta-
vaista eikä rajoja kulttuurien välillä 
ole. Joensuussa ei tarvitse myöskään 
kaupassa pelätä, että niskassa roik-
kuu henkilökunta kyttäämässä, että 
varastanko vai teenkö mitä. Joillakin 
paikkakunnilla näin vielä valitetta-
vasti käy. Joensuu on tässä suhteessa 
edelläkävijä. Vuosikymmeniä sitten 
romaneita kohdeltiin huomattavasti 
huonommin myös Joensuussa, mut-
ta nykyään tilanne on oikein hyvä.

4
USKO. Romaneille on 
pienestä pitäen puhuttu 
Jumalasta. Usko on suuri 
asia. Monet romanit ovat 
helluntalaisia, emmekä 

juuri käy kirkossa. En ole kuiten-
kaan tavannut yhtään romania, joka 
ei usko. Koen, että papit muokkaavat 
nykyisin Raamattua toisinaan liian 
paljon ajan mukaiseksi ja varsinaista 
Raamatun tekstiä tuodaan mielestä-
ni liian vähän esille.

5
AUTTAMINEN. Seurakun-
tien diakonit tekevät todel-
la arvokasta työtä. Diakonit 
tekevät työtä vanhusten, 
lasten, yksinäisten ja alko-

holistien hyväksi.  Diakonit mene-
vät avuksi ja seuraksi, he eivät kävele 
kenestäkään ohi. He tekevät työtä 
sydämestä ja se on ihmeellistä tänä 
aikana. Arvostan heidän pyyteetöntä 
työtä sanoinkuvaamattoman paljon.

Sari Jormanainen

RITA NYMAN. Romanien kansallispäivää on vietetty 8.4. vuodesta 2014 
lähtien. Joensuulainen Rita Nyman kertoo, että Joensuussa romanit ote-
taan hyvin vastaan. 

Rita Nyman kiittelee Joensuusta siitä, 
että kaupungissa ollaan lupsakoita ja 
tullaan juttelemaan.
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ajassa
Sosiaalinen media
> www.facebook.com/luterilainenkirkkojoensuussa
>Twitter: @Joensuunevl

Ilahduta puhelinsoitolla 
läheisiä ikäihmisiä. Mikäli 
koronavirus ja sen uutisointi 
aiheuttavat huolta, ole 
yhteydessä seurakunnan 
työntekijöihin. 
KIRKON VIESTINTÄ, WWW.EVL.FI

Seurakunnat keskittyvät auttamaan ja tukemaan ihmisiä

Poikkeusolot muuttavat toimintaa
KOKO maailmassa eletään nyt poikkeuk-
sellisia aikoja. Koronavirustilanteen vuoksi 
lähes kaikkea toimintaa ja liikkumista on 
jouduttu rajoittamaan. Poikkeusolo vaikut-
taa luonnollisesti myös seurakuntien toimin-
taan. Joensuun seurakuntien ja Kontiolahden 
seurakunnan ryhmätoiminta, kerhot, leirit 
ja yleisötapahtumat ovat tauolla 31.5.2020. 
saakka. Aluehallintoviraston määräyksen 
mukaan yli 10 henkilön kokoontumisia väl-
tetään.

- Lyhyessä ajassa on tapahtunut nyt paljon 
ja nopeasti - jotakin sellaista, mitä emme ole 
aiemmin kokeneet. Tuntuu siltä, että tilan-
teet muuttuvat muutamassa hetkessä. Tämä 
kaikki luo hämmennystä ja turvattomuu-
den tunnetta. Poikkeusoloissa seurakuntien 
merkitys henkisen, hengellisen ja aineellisen 
avun tuojana korostuu. Seurakunnat etsivät 
parhaillaankin uusia tapoja kohdata ihmisiä, 
vaikka fyysisiä kohtaamisia on rajoitettu, Jo-
ensuun seurakuntayhtymän yhteisen kirkko-

JOENSUUN seurakuntayhtymä ja Kontiolah-
den seurakunta ovat muuttaneet toimintaansa 
poikkeusolojen vuoksi. Seurakunnat keskittyvät 
ihmisten auttamiseen ja tukemiseen poikke-
uksellisessa tilanteessa. Samalla huolehditaan 
jumalanpalveluselämän jatkumisesta sekä kir-
kollisten toimitusten järjestämisestä. 

Vaikka kirkoissa pidettäviä 
seurakuntalaisille avoimia 
jumalanpalveluksia ei tällä 
hetkellä voida pitää, huolehditaan 
seurakunnissa rukouksen 
ja julmanpalveluselämän 
jatkumisesta poikkeusoloissakin. 
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lyhyesti

Rukouksemme eivät 
vähene rajoittaessamme 
seurakuntiemme 
kokoontumisia. Päinvastoin, 
rukouksemme on yhteinen ja 
vahva. 
SUOMEN USKONTOJOHTAJIEN JULKILAUSUMA 20.3.2020

Huijausviestien ja  
haittaohjelmien levittäjät  
käyttävät hyväkseen ajankohtaisia 
ja tunteita herättäviä aiheita.  
Nyt aiheena on koronavirus.

KYBERTURVALLISUUSKESKUKSEN TIEDOTE 13.3.2020.

JOENSUUN ev.lut. seurakuntayh-
tymän yhteinen kirkkoneuvosto hy-
väksyi kokouksessaan myös Enon 
seurakuntatalon päivitetyn kustan-
nusarvion. Joulukuussa hyväksytyn 
hankesuunnitelman mukaan Enoon 
rakennetaan uusi yksi kerroksinen 
seurakuntatalo. Tällä hetkellä Enon 
seurakunta toimii väliaikaistiloissa 
vanhalla kunnantalolla. 

Pohjois-Karjalan hankintatoimen 
toteuttaman kilpailutuksen kautta 
saatujen osatarjousten perusteel-
la hankkeen kustannusarvioksi on 
muodostunut 2 466 538 euroa.  
Hankkeen pääurakoitsijaksi valittiin 
Savon Julkisivurakennus Oy.

Enon uuden seurakuntata-
lon rakennushanke etenee

Seurakuntayhtymän 
verkkosivut uudistuvat 
JOENSUUN ev.lut. seurakun-
tayhtymän verkkosivut uudistu-
vat 6.4.2020. Uudistuksen myötä 
verkkosivujen osoite vaihtuu. Uusi 
osoite on www.joensuunseurakun-
nat.fi. 

Uusien sivujen myötä seurakun-
tayhtymä siirtyy käyttämään Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon 

yhteistä verkkopohjaa, mikä on 
räätälöity erityisesti seurakuntien 
ja seurakuntayhtymien käyttöön. 

Uusilla verkkosivuilla kiinnitetään 
erityistä huomiota sivujen käytettä-
vyyteen ja saavutettavuuteen. Sivut 
on rakennettu niin, että ne toimivat 
hyvin myös tableteilla ja älypuhe-
limilla.  

Seurakuntayhtymän 
viime vuoden tulos oli 
ylijäämäinen
JOENSUUN ev.lut. seurakun-
tayhtymän yhteinen kirkkoneu-
vosto hyväksyi kokouksessaan 
17.3.2020 yhtymän vuoden 2019 
toimintakertomuksen ja tilinpää-
töksen. Yhtymän tulos oli viime 
vuonna n. 130 000 euroa ylijää-
mäinen. Vuosien 2016-2018 ali-
jäämäisten tilinpäätösten jälkeen 
talouden tasapainottaminen 
edellytti tuloveroprosentin nos-
tamista 0,1 prosenttiyksiköllä 1,55 

prosenttiin vuodeksi 2019. Viime 
vuoden kirkollisverokertymä oli 
noin 11 200 000 euroa.  

Joensuun ev.lut. seurakunnis-
sa oli vuoden 2019 lopussa oli 51 
700 (2018: 52 130) jäsentä. Evan-
kelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 
67,3 % (68,1 %) joensuulaisista. 
Vuonna 2019 Joensuun seura-
kuntiin liittyi 226 (216) henkilöä ja 
erosi 850 (929) henkilöä.

Seurakunnat keskittyvät auttamaan ja tukemaan ihmisiä

Poikkeusolot muuttavat toimintaa

neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Tiina 
Reinikainen kertoo.

Seurakunta auttaa ja tukee ihmisiä poik-
keusoloissa. Seurakuntien diakoniatyönte-
kijät ovat aktiivisesti yhteydessä seurakun-
talaisiin. Ihmisille, joiden luona on vierailtu 
aiemmin, soitetaan nyt puhelimella. Keskus-
teluyhteys säilytetään, vaikka riskiryhmiin 
kuuluvien luona ei voida poikkeustilanteessa 
vierailla.

Seurakuntalaisia kannustetaan soittamaan 
matalalla kynnyksellä oman seurakunnan 
työntekijöille. 

SEURAKUNNAT huolehtivat myös rukouk-
sen ja jumalanpalveluselämän jatkumisesta, 
vaikka kirkoissa pidettäviä seurakuntalaisille 
avoimia jumalanpalveluksia ei voida järjestää 
13.4.2020 saakka. Suomen ev.lut. kirkon piis-
pat antoivat maanantaina 16.3.2020 julkilau-
suman, jonka mukaan jumalanpalvelukset 
pidetään kirkoissa edelleen sunnuntaisin, 
mutta ilman kirkossa olevaa seurakuntaa. 

- Meille jokaiselle on nyt tärkeää tunne sii-
tä, että meitä kannatellaan ja meitä muiste-
taan. Siksi kirkossa rukoillaan erityisesti nyt. 
Pidämme sunnuntaisin pienen jumalanpal-
veluksen, jossa rukoilemme ihmisten puoles-
ta. Meille voi myös jättää esirukouspyyntöjä, 
Reinikainen sanoo.

Poikkeusolojen ajan Joensuun seurakunnat 
tekevät videotallenteen jumalanpalveluksis-
ta verkossa katsottavaksi. Videoita tehdään 
kaikista kirkollisista pyhistä 13.4.2020 saak-
ka. Jumalanpalvelusvideot julkaistaan yh-
tymän YouTube-kanavalla. Videon pääsee 
katsomaan myös seurakuntayhtymän verk-
kosivuilla (www.joensuunseurakunnat.fi) 
olevan linkin kautta. Lisäksi video jaetaan 
seurakuntien sosiaalisen median kanavissa. 
Kunkin pyhän jumalanpalvelus on katsotta-
vissa sunnuntaina klo 10 alkaen.

Jumalanpalveluksia on mahdollista kuun-
nella myös radion välityksellä. Yle välittää 
perinteiseen tapaan jumalanpalveluksen 
sunnuntaisin Yle Radio 1:ssä klo 10.

VAIKKA ihmiset eivät voi osallistua juma-
lanpalvelukseen paikan päällä kirkossa, 
suosittavat piispat pitämään seurakunnan 
pääkirkon auki verkossa katsottavan juma-
lanpalveluksen jälkeen hiljentymistä ja yksi-
tyistä rukousta varten. 

Joensuun seurakuntien pääkirkot (Joen-
suun, Pielisensuun, Rantakylän, Pyhäselän ja 
Enon kirkot sekä Kiihtelysvaaran seurakun-
tatalon kirkkosali) sekä Kontiolahden kirkko 
pidetään auki sunnuntaisin klo 11-13 välisenä 
aikana. Kirkon ollessa auki, paikalla on myös 
seurakunnan työntekijä keskustelua varten. 
Kyseessä ei ole julkinen tilaisuus, vaan ih-

misille tarjotaan mahdollisuus hiljentyä ja 
rukoilla kirkossa itsenäisesti. 

- Kirkko on aina ollut kriisitilanteissa paik-
ka johon ihmiset ovat halunneet tulla etsi-
mään lohdutusta sekä turvaa ja toivoa. Kun 
yhteiset kokoontumiset eivät ole nyt mah-
dollisia, olemme avanneet kirkon yksityis-
tä hiljentymistä, rauhoittumista ja rukousta 
varten, Reinikainen kertoo.

KIRKOLLISET toimitukset kuten kasteet, 
avioliittoon vihkimiset ja hautaan siunaa-
miset toimitetaan poikkeusoloissakin. Toi-
mituksissa on kuitenkin myös huomioitava 
poikkeusoloja koskevat kehotukset ja mää-
räykset. Perheiden ja omaisten kanssa so-
vitaan, että toimituksissa voi olla paikalla 
enintään 10 ihmistä. 

Suomen ev.lut. seurakuntien piispat ovat 
pyytäneet ministeriöiltä tarkennusta osallis-
tujamäärään hautaan siunauksissa. Piispojen 
saaman tarkennuksen mukaan kaikkein lä-
himpien omaisten osalta osallistujamäärässä 
voidaan tehdä tarkoituksenmukaisuushar-
kintaa. 

- Yleisenä rajana pysyy edelleen rajoitus 
kymmeneen osanottajaan. Tämän peruste 
on vakava tartuntatautitilanne ja pyrkimys 
hillitä koronaviruksen leviämistä, mikä voi 
olla vaarallinen erityisesti vanhuksille ja ris-
kiryhmiin kuuluville, piispat toteavat tiedot-
teessaan.

Myös haudalla tapahtuvissa siunauksissa 
ja uurnanlaskuissa voivat olla paikalla vain 
kaikkein lähimmät omaiset tai enintään 
kymmenen henkilöä.  

Joensuun seurakuntayhtymä ei suosittele 
siirtämään hautauksia, koska Joensuun seu-
rakuntayhtymän vainajien kylmätilat ovat 
rajalliset.

POIKKEUSOLOJEN vuoksi seurakuntayhty-
mä on rajannut tilojensa käyttöä. Seurakun-
nan tiloissa ei järjestetä seurakunnan omaa 
tai muiden vapaa-ajan toimintaa eikä tiloihin 
oteta varauksia muistotilaisuuksille tai muille 
perhejuhlille 31.5.2020 saakka. 

Joensuun seurakuntien ja Kontiolahden 
seurakunnan toimistot palvelevat maanan-
taista perjantaihin klo 9-12. Asiointi kehote-
taan hoitamaan puhelimitse. Poikkeuksel-
lisena aikana tilanteet muuttuvat nopealla 
aikataululla eikä varmaksi voida sanoa pys-
tytäänkö toimiston paikan päällä asiointia 
mahdollistamaan jatkossa.

AJANKOHTAISTA tietoa seurakuntien toimin-
nasta poikkeusoloissa löytyy verkkosivuilta 
www.joensuunseurakunnat.fi ja www.kon-
tiolahdenseurakunta.fi

Sari Jormanainen

Kirkkotie / 5



POIKKEUSOLOT.  
Joen suun seurakun-
tayhtymä ja Kontiolah-
den seurakunta avaavat 
poikkeusoloihin paikalli-
set auttavat puhelimet. 
Palveluoperaatio Saa-
pas kasvattaa verkko-
keskusteluaikojaan ja 
perheasiain neuvottelu-
keskuksen palvelut hoi-
detaan etäyhteydellä. 

JOENSUUN SEURAKUNTAYHTYMÄ avaa 
keskiviikkona 25.3. paikallisen, keskuste-
luapua tarjoavan puhelimen numerossa 013 
263 5444. Numeroon vastaavat Joensuun 
ev.lut. seurakuntien työntekijät ma-pe klo 
10-18. Numeroon voi soittaa, kun tarvitsee 
kuuntelijaa, kaipaa neuvoja, haluaa ihme-
tellä poikkeusoloja tai on vailla esirukousta. 
Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Kontiolahden seurakunta avaa oman 
Akuutti Auttavapuhelimen numerossa 040 
761 6432. Numeroon voi soittaa ma-pe klo 

9-12.  Tämän numeron kautta Kontiolahden 
seurakunnassa kanavoidaan paitsi keskus-
teluapu, myös kaikenlaiset muut avunpyyn-
nöt itselle ja omaisille. Numeroon voi soittaa 
pienessä ja suuremmassa avuntarpeessa, ja 
tieto välittyy seurakunnan työntekijöille.

Puhelimitse keskusteluapua saa myös 
Kirkon keskusteluavun valtakunnallisesta 
Palvelevasta puhelimesta, joka on avoinna 
joka ilta klo 18–24 numerossa 0400 22 11 80.

JOENSUUN SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ 
Palvelevan puhelimen toiminnasta vastaa-
van vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Leena Mgayan mukaan keskusteluavun 
tarve korostuu poikkeustilanteessa. 

- Ihmisiä huolettavat nyt monenlaiset 
asiat: oma ja läheisten terveys sekä jak-
saminen arjessa. Myös epätietoisuus vie 
voimia - se, että ei ole mitään käsitystä, 
mitä edessä on. 

- Keskusteluapu on tarpeen erityisesti 
ihmisille, joilla ei ole läheisiä, joille soit-
taa. Toisilla arki voi olla niin kuormitet-
tua, että tilanteeseen kaipaa kuuntelijaa, 
joka ei liity omaan arkeen millään tavalla. 
Keskusteluapua voi kaivata ihan kuka ta-
hansa meistä, joka haluaa jakaa ajatuksia 
uudessa tilanteessa, sanoo Mgaya.

MYÖS NUORILLE suunnattua keskuste-
luapua laajennetaan verkossa lisäämäl-

lä SaapasChatin keskusteluaikoja nyt, 
kun Saapas ei voi päivystää kaupungilla 
poikkeusolojen vuoksi. SaapasChat on 
13-29-vuotiaille tarkoitettu keskustelu-
ympäristö, joka toimii TukiNetissä. 

- Normaalisti SaapasChatiin voi osal-
listua vain rekisteröitynyt käyttäjä, mutta 
nyt on avattu mahdollisuus osallistua myös 
ilman rekisteröitymistä. Tavallisesti chateja 
on 1-2 kertaa viikossa, nyt niitä on lähes 
päivittäin, kertoo erityisnuorisotyönohjaa-
ja Matti Nevalainen Joensuun seurakun-
tayhtymästä.

SaapasChatin avulla halutaan olla läs-
nä nuorten elämässä myös nyt, kun muu 
järjestetty toiminta on tauolla pandemian 
vuoksi. Lähtökohtainen ajatus SaapasCha-
tissä on ”Mitä sinulle kuuluu?”. 

- Käymme varsin vapaata keskustelua 
elämän kysymyksistä. Nyt pandemian 
aikana nuorille tarjotaan mahdollisuutta 
keskustella koronavirukseen liittyvistä 
asioista, esimerkiksi peloista, kertoo Ne-
valainen.

POIKKEUSOLOT MUUTTAVAT myös Joen-
suun perheasian neuvottelukeskuksen ja  
Joensuun ev.lut. seurakuntien diakonia-
päivystyksen luonnetta. Perheneuvonnas-
sa asiakastapaamiset tapahtuvat nyt etäyh-
teydellä ja diakonian päivystystä hoidetaan 
puhelimitse. Diakonien päivystysajat löy-
tyvät ilmoituksesta sivulta 12.

 Virpi Hyvärinen

Seurakunnat laajentavat 
keskusteluapua poikkeusoloissa

Keskusteluapua poikkeustilanteeseen
• Joensuun seurakuntayhtymän keskusteluapu: p. 013 263 5444, ma-pe klo 10-18
• Kontiolahden seurakunnan Akuutti Auttavapuhelin: p. 040 761 6432, ma – pe klo 9-12. 
• Saapas Chat nuorille: tukinet.net/teemat/saapaschat
• Ajanvaraus Joensuun perheasiain neuvottelukeskukseen: ma-to klo 9-11, p. 050 4308 472.
• Kirkon keskusteluavun Palveleva puhelin: joka ilta klo 18–24 numerossa 0400 22 11 80.
• Kirkon keskusteluavun verkkopalvelut: www.kirkonkeskusteluapua.fi
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Joensuun seurakuntayhtymän erityisnuorisotyönohjaaja 
Matti Nevalaisen ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Leena Mgayan mukaan keskusteluavulla on nyt käsillä 
olevassa tilanteessa erittäin tärkeä merkitys. 
- Elämän jakamisen tarve korostuu. Toivon ylläpitäminen 
on ensiarvoisen tärkeää, sanoo Mgaya. 
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kastetut sana 
KÄRSIMYKSEN sunnuntaina laskeu-
dumme syvemmälle paastonaikaan, 
joka kestää hiljaisen viikon loppuun. 
Jeesus valmistautuu tulevaan kohta-
loonsa.

PAASTONAIKANA meillä on mahdol-
lisuus tarkastella elämäämme, karsia 
siitä pois turhia asioita ja keskittyä olen-
naiseen. Pohdinnassa on suhde Juma-
laan, lähimmäisiin, itseen ja luomakun-
taan. Näitä pohtiessa huomaamme, 
että elämä ei ole aina helppoa. Eteem-
me tulee asioita, joita emme voi ylittää, 
alittaa, emmekä kiertää. Kärsimys on 
tällainen asia. Se tulee vastaan ja on 
kohdattava vaikka ei haluaisikaan. Mitä 
voimme tehdä, kun tämä kärsimyksen 
möykky on osa omaa elämää? 

JEESUS kantoi omaa möykkyään si-
sällään. Se ahdisti häntä. Jeesus tiesi 
miksi näin piti käydä ja ehkä tieto poisti 
häneltä turhia pelkoja. Jeesusta ei kiin-
nostanut fariseusten varoitus Herodek-
sesta ja hänen suunnitelmistaan, koska 
hän tiesi milloin ja missä hänen aikansa 
tulisi täyteen. Se aika ei ollut vielä. Hän 
käskikin fariseusten välittää tylyt tervei-
set Herodekselle. 

MUTTA ME emme tiedä tulevaa. Ope-
tuslapsetkaan eivät ymmärtäneet, mi-
tä on tapahtumassa. Jeesus kyllä kertoi 
heille siitä ja hän pyysi opetuslapsilta 

tukea: Olen kuoleman tuskan vallassa, 
odottakaa tässä ja valvokaa kanssani. 
Mekin saamme pyytää tukea ja apua 
läheisiltämme ja auttaa kärsiviä lähim-
mäisiämme. 

KÄRSIMYKSEN kohtaaminen ei ole 
helppoa. Saatamme hädissämme se-
littää kaiken tuskan pois, emmekä halua 
nähdä kärsimystä itsessä tai toisissa. 
Ahdistuksen keskellä voi olla hankalaa 
ottaa rohkaisua ja apua vastaan, koska 
meillä ei ole Jeesuksen tavoin tietoa 
mitä meille tapahtuu. Myös luottamuk-
semme Jumalaa ja elämää kohtaan voi 
horjua. Jeesus rukoili: ”Isä, ellei tämä 
malja voi mennä ohitseni minun sitä 
juomatta, niin toteutukoon sinun tah-
tosi”.

IHMISEN ei tarvitse olla jalo kärsimyk-
sessään, mutta jos hyväksymme, että 
koko elämämme on  Jumalan käsissä, 
uskallamme kohdata myös tuskan. Ju-
mala on läsnä ja kantaa silloinkin kun 
hän tuntuu olevan poissa, ja silloinkin 
kun emme itse jaksa edes rukoilla. Jee-
suksen ylösnousemus tuo meille toivoa 
kärsimyksen keskelle. Vaikka luulemme 
että kaikki on menetetty, pilkahtaa jos-
tain esiin toivon säde. 

Eija Majasaari
pastori

Jeesus astui kuolon vaivaan 
avatakseen meille taivaan, 

meidän tähden kärsi niin 
– VIRSI 80:3

kuolleet  

Joensuu
Ella-Sofia Emma Aleksandra Pirinen
Siri Neilikka Timonen 
Aaron Wiljami Aarre Karttunen
Leevi Valtteri Tuhkanen 
Aava Olivia Vepsäläinen 
Hugo Valdemar Jurvelin 
Leevi Valtteri Tuhkanen 

Pielisensuu
Elvi Lyyli Helmiina Pitkänen 
Kasperi Eero Juhani Sivonen 
Emmi Olivia Kolehmainen
Oona Ramona Ripatti 
Armas Erkki Gregorius Turunen 
Olivia Ester Sten 
Eemil Alexander Valovirta 
Meea Mari Peppiina Puittinen
Siiri Tyyne Angervo Tiainen 
Vivian Rosanna Maria Rasi 
Jalo Leo Tapani Mertanen 
Sebastian Eemil Nevalainen
Elle Edith Kristina Repo 
Jadessa Jessica Mikkonen
Peppi Lotta Maria Puustinen
Lauri Veini Olavi Nokelainen
Iivo Alvari Muuttoranta

Rantakylä
Ilkka Matti Lauri Ronkainen 
Alisa Evelin Rauhala 
Eemi Leo Kasper Tossavainen 
Jens Kaspian Hytti 
Janni Maria Aurora Haaranen 
Taavi Veikka Santaharju 

Pyhäselkä
Aarni Kristian Aleksi Suihko 
Inna Irja Maria Hirvonen 

Eno
Eero Antero Ovaskainen 
Leo Pekka Sirkka

Vaara-Karjala
Aapeli Juhani Antero Myller

Kontiolahti
Mette Inari Tuulia Kurtelius
Toivo Eemeli Pulkkinen
Sini Annikki Nurmirinta
Vili Väinö Vilmeri Rautiainen
Eeli Olavi Eronen
Taneli Toivo Viljami Turunen
Hugo Niko Helmeri Purmonen

kuulutetut 

Pielisensuu
Petri Juhani Makkonen ja Elina Marketta Leppänen
Teemu Erkki Antero Valovirta ja Mari Tuulia Hirvonen (vihitty)

Rantakylä
Mikko-Pekka Samuli Salo ja Veera Elina Hyrk (vihitty)

Joensuu
Hilja Elina Vaaranta 105 v. 
Terttu Laila Annikki Paalanen  96 v.
Ida Haaranen 95 v. 
Aira Pihlapuro 95 v.
Elvi Siviä Halttunen 94 v.
Veijo Väinö Ehari 93 v. 
(Espoonlahden srk)
Airi Marjatta Sihvola 91 v.
Esko Ilmari Vartiainen 91 v.
Liisa Sisko Marjatta Räsänen 91 v.
Jenny Anja Martikainen 90 v.
Jaakko Ylermi Nikkanen 88 v.
Tellervo Tyyne Tuulikki Hartikainen 87 v. 
Aulis Ensio Pikkarainen 87 v. 
Raakkel Keronen 85 v. 
Ulla Ilvonen 84 v.
Terttu Mirjam Ikonen 81 v.
Aimo Aleksi Hietanen 74 v.
Lauri Taisto Juhani Miettinen  64 v.

Pielisensuu
Pentti Oskari Koskinen 96 v.
Toini Annikki Airaksinen 94 v.
Kerttu Tuulikki Mustonen 94 v.
Eino Laakkonen 91 v. (Keski-Lahden srk)
Tyyne Katri Ratilainen 89 v. 
Tuovi Kyllikki Makkonen 85 v. 
(Pyhäselän srk)
Pentti Kalevi Halttunen 85 v. 
Kaarle Sampo Aatami Karjalainen 85 v.
Taisto Kalevi Mutanen 81 v.

Anja Aini Annikki Villman 80 v.
Aila Inkeri Annikki Hassinen 71 v.
Arvo Ensio Kiiski 69 v. 
Pertti Olavi Mahrberg 69 v.

Rantakylä
Helmi Maria Ravi 92 v. 
Suoma Inkeri Kupari 84 v. 
Kirsti Anneli Kinnunen 81 v.
Terttu Anneli Koivula 70 v. 
Riina Anna Kaarina Ikonen 31 v. 

Pyhäselkä
Mikko Juhana Kervinen 89 v. 
Katri Sisko Saarelainen 88 v.
Heikki Risto Juhani Kolehmainen 62 v. 
Kaarina Anneli Horttanainen 61 v. 

Eno
Heli Anne Maria Väänänen 47v. 
(Kontiolahden srk)

Vaara-Karjala
Silja Johanna Heiskanen 85 v.
Jouko Pekka Ensio Eskelinen 75 v. 
Jarmo Mikael Kaakinen 41 v. (Rantakylän srk)

Kontiolahti
Ahti Ensio Kiiskinen 92 v.
Liisa Katri Annikki Vuojolainen 71 v.
Risto Kauko Kalevi Koistinen 67 v.
Toivo Eemeli Pulkkinen 0 v.

Ensi sunnuntaina on 5. paastonajan sunnuntai, 
ja sitä kutsutaan Kärsimyksen sunnuntaiksi.
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nteeksiantaminen ei ole 
erityisen muodikas sana. 
Silti se on asia, joka on läs-
nä skeematerapeutti Miia 
Moision vastaanotolla päi-
vittäin. Miksi? 

Siksi, että terapeutin 
pakeilla ihmiset avaavat 
sisäistä kamppailuaan niin 

itsensä kuin läheistensä ja menneisyytensä 
kanssa. Usein tähän liittyy niin syyllisyyttä 
kuin syvää satutetuksi tulemisen kokemusta.

- Viime aikoina olen ajatellut, että ehkä 
koko terapiaprosessin tavoite on lopulta an-
teeksi antaminen, sanoo Moisio. 

MOISION vastaanotolla käy toisinaan ihmisiä, 
jotka voivat huonosti, joilla on selvittämät-
tömiä asioita ja voimakkaita selittämättömiä 
tunnereaktioita. Kun oireilun syitä lähdetään 
selvittämään, niin usein ne juontavat juuren-
sa lapsuuteen, monesti omiin vanhempiin. 

- Näin silti, vaikka aiemmin ajattelin, että 
ei sillä lapsuudella niin iso rooli ole, Moisio 
sanoo.

Syiden selvittelyssä ei ole kysymys synti-
pukin etsimisestä, vaan ennemminkin ym-
märryksen hakemisesta.

- On hyvä tiedostaa, mistä se kaikki inhi-
millinen kipu tulee, olipa taustalla sitten hyl-
käämistä, vaille jäämistä tai kaltoinkohtelua. 

IRTI PÄÄSTÄMISEN ARMO 
ANTEEKSIANTAMISEN laastaria ei pidä 
lätkäistä haavan päälle liian nopeasti,  
muuten haava tulehtuu, sanoo skeema- 
terapeutti, pastori Miia Moisio. A
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IRTI PÄÄSTÄMISEN ARMO 
Tärkeätä on kuitenkin se, että ihminen oppisi 
katsomaan omaa sukuhistoriaansa myötä-
tunnolla. Sellaisella ajatuksella, että eivät ne-
kään ihmiset oikein osanneet, sanoo Moisio.

Menneet kannattaa työstää läpi, ja työstä-
misen kautta voi tulla aikuinen ymmärrys, 
hyväksyntä ja anteeksianto. 

-  Se voi olla vanhojen painoslastien pu-
dottamistyötä. Siinä mielessä anteeksi an-
taminen on valtavan vapauttava asia, Moisio 
toteaa.

AINA JA kaikessa ei kuitenkaan ole kyse 
lapsuudesta. Anteeksiantamisen tematiikka 
liittyy moniin muihinkin ihmissuhteisiin. 
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Toisinaan on vaikea antaa anteeksi toiselle, 
toisinaan itselle. 

- Joskus ihminen kokee tehneensä jotakin 
väärin, ja potee siitä syyllisyyttä. Monesti tä-
hän liittyy ankara sisäinen puhe, jolla ihmi-
nen soimaa itseään, sanoo Moisio.

MONI syyttää Moision mukaan itseään esi-
merkiksi uupumisesta. He kyselevät itsel-
tään, miksi olen ajanut itseni tällaiseen olo-
tilaan, vaikka olen tiennyt, että tämä ei tee 
minulle hyvää. 

- Kun asiaa sitten katsotaan vähän tar-
kemmin, saatetaan huomata, että ihminen 
on jo lapsena oppinut toimimaan tietyllä 
tavalla. Saman toimintatavan jatkaminen on 
ollut hänelle luonnollista myös aikuisuu-
dessa. Sitten uupumus on lopulta katkaissut 
rumban.

Tällaisessa tilanteessa on Moision mukaan 
keskeistä se, että ihminen kohtuullistaa si-
säistä puhettaan ja antaa itselleen anteeksi 
myös sitä, että on rääkännyt itseään ankarilla 
puheilla.

- Olisi tärkeätä, että ihminen pystyisi ajat-
telemaan, että muuhun en kyennyt, muuta 
en osannut. Ja pääsisi sitä kautta huomaa-
maan sen, että elämässä tarjoutuu uusi mah-
dollisuus - niin kuin elämässä niin monta 
kertaa tapahtuu, sanoo Moisio.

Usein syyllisyyden kokemus liittyy Moi-
sion mukaan myös vanhemmuuteen. Tämä 
on näkynyt erityisesti niissä yhteydenotoissa, 
joita Moisio on saanut julkaistuaan teoksen 
Toivon kirja masennuksesta (Otava 2018 ).

- Masentuneen läheiset ovat ottaneet yh-
teyttä, ja kyselleet, ovatko he saaneet aikaan 
tämän masennuksen. Tässä kohtaa on myös 
tärkeätä se armollisuus. Me olemme kaikki 
ihmisiä, ja vain ihmisiä. Me teemme virheitä, 
toimimme aina omista lähtökohdista ja usko-
muksistamme käsin, sanoo Moisio. 

MUTTA entäpä sitten, jos ihmisen kipu liit-
tyykin siihen, että ei pysty antamaan anteeksi 
toiselle tämän tekemiä asioita?

- Joskus anteeksi antaminen on todella, 
todella vaikeata. Anteeksiantamislaastaria 
ei pidäkään lätkäistä liian nopeasti haavan 
päälle, muuten se tulehtuu. Asian työstämi-
nen vaatii aikaa.

- Mutta on myös niin, että joskus anteek-
siantoprosessi jää kesken. Silloin olisi tärkeä-
tä hyväksyä sekin, että jos tämä on sellainen 
asia, jota minä en pysty itsessäni jumppaa-
maan anteeksiantoon asti, niin olkoot sitten 
niin, toteaa Moisio. 

Joskus anteeksiantamattomuudessa on 
terapeutin mukaan kyse siitä, että ihminen 
jää pitämään kiinni vihasta, koska vihan alla 
on vielä vaikeampia tunteita. Usein siellä on 
suru. 

- Jos uskalletaan mennä kohtaamaan ne 
todelliset vaikeat tunteet, niin voi olla, että se 
anteeksianto avautuukin niiden todellisten 
tunteiden tuntemisen kautta. Silloin ei tar-
vitse enää pitää kiinni vihasta, sanoo Moisio.

ANTEEKSIANTAMUS on Moisiolle erityisen 
merkityksellinen asia paitsi terapeuttina, 
myös pappina. 

-  Anteeksiantamus on hyvin kaunis kris-
tillinen sanoma. Koen kunniatehtäväksi sen, 
että saan olla sellaisen sanoman välittäjä, eri-
tyisesti ripissä ja ehtoollisessa.

- Hengellisessä anteeksiantamuksessa ih-
minen avautuu inhimillisen anteeksianta-
misen lisäksi myös armolliselle, rakastavalle, 
anteeksiantavalle Jumalalle.  

Siinä ollaankin syvällä pääsiäisen sano-
massa: Kristillisen uskon mukaan Jeesus 
kuoli ristillä ihmisten syntien tähden. 

- Minulle synti-sana on tosi vieras, vaikka 
pappi olenkin. Mutta ajattelen, että synti on 
etääntymistä Jumalasta. Se on sitä, että ihmi-
nen on eksynyt omasta todellisesta olemuk-
sestaan, siitä, missä asuu myös Jumala. 

- Jumala on rakkaus. Siksi synti on etään-
tymistä todellisesta, puhtaasta rakkaudesta. 
Se onkin se ainut synti, mikä meillä on, to-
teaa Moisio.

Ja pääsiäisen sanoman mukaan senkin saa 
anteeksi. Kristuksen tähden.

MOISION MUKAAN ihmisessä asuu ehjän elä-
mäntarinan kaipuu. 

- Tämä näkyy hyvin vanhusten kohdalla, 
jotka muistelevat menneitä asioita aina kun 
joku vain jaksaa kuunnella. Minusta tuntuu, 
että vanhuusvuosien tarkoitus voi olla se, että 
puhumalla menneistä syvennetään ja luo-
daan ehyttä elämäntarinaa loppuun asti.

- Toisaalta ajattelen niin, että kesken mat-
kaa tehty elämäntarinan eheyttäminen on 
hyvä asia. Tosi paljon ihmiset haluavatkin 
varsinkin puolivälin krouvissa, neljänkym-
pin korvilla, pysähtyä menneen elämän ää-
relle.  

Ehjää elämäntarinaa voi rakentaa käymäl-
lä läpi elämänsä kipukohtia ja ne läpikäy-
tyään antamalla lopulta anteeksi. 

- Siitä voi seurata syvä tunne, että joku 
on räätälöinyt tämän minun reissuni juuri 
tällaiseksi kuin se oli. Moni kokee, että voi-
dakseni olla tässä hetkessä juuri se, joka olen, 
minun piti kokea juuri se, mitä koin. 

- Kun kaikki palapelin palaset ovat suurin 
piirtein koossa, ihminen voi lopulta aika hy-
vin, Moisio toteaa.

Virpi Hyvärinen

On tärkeätä, että 
ihminen oppisi 

katsomaan omaa 
sukuhistoriaansa 
myötätunnolla. 
Sellaisella 
ajatuksella, että 
eivät hekään oikein 
osanneet.”
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Kiihtelysvaaran kirkon 
suunnitelmat etenevät - 
seurakuntalaisilla mahdollisuus 
kommentoida suunnitelmia
KIIHTELYSVAARAN uuden kirkon koko ja kustannukset alkavat 
hahmottua. Juuri valmistuneessa hankesuunnitelmassa esitetään 
Kiihtelysvaaraan monikäyttöistä kirkkoa, joka kokoaisi kaikki 
seurakuntapiirin toiminnot saman katon alle.

Kiihtelysvaaran uusi kirkko 
on suunniteltu rakennettavan 
tulipalossa tuhoutuneen kirkon 
paikalle. Tällä hetkellä vanhan 
kirkon paikalla toimii rauniokirkko.
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K
iihtelysvaaran kirkon 
hankesuunnittelun työ-
ryhmä on saanut työnsä 
päätökseen. Joensuun 
ev.lut. seurakuntayhty-
män yhteisen kirkko-
neuvoston nimeämän 
työryhmän tehtävänä 

oli laatia hankesuunnitelma uuden kirkon 
rakentamiseksi Kiihtelysvaaraan.

Hankesuunnitelman keskeinen tavoite 
oli esittää Kiihtelysvaaran kirkon raken-
nussuunnittelua varten hankkeen laajuus ja 
rakennuskustannukset sekä rakennuspaik-
ka. Kiihtelysvaaran vuonna 1770 rakennettu 
kirkko tuhoutui tulipalossa syksyllä 2018.

Työryhmän laatimassa suunnitelmassa 
esitetään, että Kiihtelysvaaraan rakenne-
taan hyötyalaltaan noin 510 neliömetrin 
suuruinen kirkko. Kirkossa olisi normaali-
tilanteessa istumapaikat 100-125 ihmiselle. 
Maksimissaan kirkkoon olisi mahdollista 
järjestää istumapaikat 225 vieraalle.

- Työryhmä kävi laajaa keskustelua kir-
kon koosta ja päätyi esittämään hankkeen 
laajuudeksi noin 510 m² (hyötypinta-ala). 
Keskeinen kysymys oli määritellä tilaoh-
jelma, joka toteutettuna mahdollistaa Kiih-
telysvaaran seurakuntapiirin toiminnan 
järjestämisen ja toteuttamisen. Mielestäni 
hankkeen koko on riittävä, työryhmän pu-
heenjohtoa Heimo Karhapää sanoo.

VAARA-KARJALAN seurakunnassa on 
vajaat 3000 jäsentä, joista arviolta 1800 
henkilöä kuuluu Kiihtelysvaaran seura-
kuntapiiriin. Seurakunnassa työskentelee 
kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori, 
diakonianviranhaltija, nuorisotyönohjaaja, 
lastenohjaaja, seurakuntasihteeri, kaksi seu-
rakuntamestaria sekä emäntä.

- Kiihtelysvaaran kirkosta on muodostu-
nut vuosisatojen aikana monen sukupolven 
kirkko. Kirkko on ollut kylän sydän. Toiveis-
sa on, että uusi kirkko saisi ajan myötä sa-
man merkityksen kyläläisten keskuudessa. 
Kiihtelysvaaralaiset ovat veisaava kylä, virret 

kajahtavat. Tämän kuulee messussa. Erää-
nä päivänä kirkonmäeltä kajahtaa virsi On 
riemu kun saan tulla sun Herra temppeliis. 
Jaksamme odottaa, Vaara-Karjalan seura-
kunnan kirkkoherra Anne Angervo kertoo.

HANKESUUNNITELMAN mukaan uudesta 
kirkosta tulisi rakentaa monikäyttöinen tila 
eli kaikki Kiihtelysvaaran seurakuntapiirin 
toiminta olisi saman katon alla uudessa kir-
kossa. Nykyisen seurakuntatalon toiminnot 
siirrettäisiin uuteen kirkkoon vaiheittain ja 
seurakuntatalon kiinteistöstä luovuttaisiin.

- Ratkaisuun vaikutti työskentelyn aikana 
julkaistu Kirkkohallituksen kirkkotilatyö-
ryhmän mietintö ”Saman katon alle.” Sen 
toteutuessa ihmisen elämänkaareen sisäl-
tyvät juhlat pidetään samassa kirkkotilassa, 
jossa järjestetään jumalanpalvelukset ja eh-
toollinen sekä seurakunnan muu toiminta. 
Tila palvelee myös koko kyläyhteisön ko-
koontumisen tarpeita ja vahvistaa yhteyttä 
ja yhteenkuulumisen kokemusta. Ratkaisu 
on merkittävä myös talouden näkökulmas-
ta. Seurakuntayhtymän vastuulla on yhden 
rakennuksen (kirkon) elinkaarikustannuk-
set, kun kirkon valmistumisen jälkeen luo-
vutaan seurakuntatalosta, Karhapää toteaa.

- Nythän Kiihtelysvaaraan ei rakenneta 
uutta kirkkoa, joka olisi auki vain sunnun-
taisin. Tämä olisi myös arkikirkko, joka toi-
misi kaikkina viikon päivinä. Kirkossa olisi 
tilat lapsille lastenkappelissa ja meillä olisi 
kirkossa myös keittiö ja kahvio. Kirkossa olisi 
kokoustiloja, joita voisi käyttää myös esimer-
kiksi kyläyhdistys, Martat ja niin edelleen. 
Kirkossa olisi kaikki, myös seurakunnan-
toimisto ja työntekijöiden työtilat, Angervo 
listaa.
KIIHTELYSVAARAN UUDEN kirkon kustan-
nusten arvioidaan olevan noin neljän mil-
joonaa euroa. Kustannusarvioon ei sisälly 
urkujen tai muun soittimen hankintahinta. 
Alttarivaatteet, messukasukat ja alttaritaulu 
ovat valmiina vanhasta kirkosta pelastunei-
na. Osa tekstiileistä on saatu myös talkoilla 
tehtyinä. Alustavien laskelmien mukaan 

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän oma-
rahoitus osuus liikkuisi 0,5 – 1 miljoonan 
välillä riippuen mahdollisesta kirkollisko-
kouksen myöntämästä avustuksesta. 

Merkittävin osuus, n. 2,5 miljoonaa eu-
roa, kustannuksista katetaan tuhoutuneen 
kirkon vakuutuskorvauksilla. Lisäksi Kiih-
telysvaara-seuran toteuttaman kirkkoke-
räyksen ja muiden lahjoitusten arvioidaan 
tuovan tuloja n. 0,5 miljoonaa euroa.

Hankesuunnitelman yhteydessä työryh-
mä keskusteli myös kirkon rakennusmateri-
aalista ja muodosta. Suunnitelmiin kirjattiin 
seurakuntalaisten toiveita tulevasta kirkosta. 
Moni seurakuntalainen toivoo uudesta kir-
kosta puista vanhan kirkon tyylistä ristikirk-
koa.

Kirkon rakennusmateriaalit ja muoto 
kuuluvat kuitenkin vasta suunnittelun seu-
raavaan vaiheeseen. Hankesuunnitelman 
hyväksymisen jälkeen käynnistetään ra-
kennussuunnittelu, joka tuo ratkaisun tilo-
jen sijoitukselle ja rakennuksen muodolle. 
Hankesuunnittelun työryhmän suunnitel-
ma etenee seuraavaksi kiinteistötoimikun-
nan käsittelyyn 31.3.2020. Tämän jälkeen 
raportti viedään yhteisen kirkkoneuvoston 
ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hy-
väksyttäväksi.

KUN HANKESUUNNITELMA on hyväksyt-
ty, voidaan käynnistää rakennussuunnittelu. 
Rakennussuunnitteluvaihe kestää arviolta 
12-18 kuukautta. Työn kestoon vaikuttaa 
merkittävästi mahdollisesti tarvittavien vi-
ranomaislausuntojen määrä sekä mahdol-
liset rakennuspaikan lisätutkimukset. Var-
sinaisen kirkon rakentamisen arvioidaan 
myös vievän aikaa noin 12-18 kuukautta. 

- Hankesuunnitelman mukaan raken-
nussuunnittelun ja rakentamisen aikaikku-
na on 2-3 vuotta. Suunnitteluvaihe käynnis-
tynee täydessä laajuudessaan loppukesästä. 
Itse pitäisin realistisena aikatauluna sitä, 
että Kiihtelysvaaran uusi kirkko vihitään 
käyttöön keväällä 2023. Rakennussuunnit-
teluvaiheeseen liittyvät omat hallinnolliset 

käsittelymme pystymme suunnittelemaan 
niin, etteivät ne vaikuta oleellisesti aikatau-
luihin, hallintojohtaja Tommi Mäki sanoo.

- Kirkon rakentamisen aloittaminen 
edellyttää mm. Museoviraston lausuntoa 
rakennussuunnitelmista ja kirkkohallituk-
sen vahvistusta yhteisen kirkkoneuvoston 
päätökselle hankkeen toteuttamisesta. Yh-
teistyö Museoviraston ja kirkkohallituksen 
kanssa aloitetaan heti rakennussuunnittelu-
vaiheen alussa, jolla pyritään varmistamaan 
hankkeen suotuisa eteneminen myös niiltä 
osin, Mäki jatkaa.

Kiihtelysvaaran kirkon hankesuunnit-
telun työryhmään kuuluivat kirkkoherra 
Anne Angervo, kiinteistömestari Jouni Heis-
kanen, kiinteistöpäällikkö Jussi Nevalainen, 
hallintojohtaja Tommi Mäki, kiinteistötoimi-
kunnan jäsen Heimo Karhapää (toimikun-
nan pj.), kiinteistötoimikunnan puheenjoh-
taja Pauli Tahvanainen ja Kiihtelysvaaran 
seurakuntaneuvoston nimeämänä Juhani 
Rouvinen. Hankesuunnittelun työryhmä 
allekirjoitti laatimansa hankesuunnitelman 
perjantaina 13.3.2020. 

TYÖRYHMÄN TARKOITUKSENA oli pitää 
seurakuntalaisille info- ja keskustelutilai-
suus maaliskuun aikana ennen kuin suun-
nitelmat etenevät seurakuntayhtymän pää-
töksen tekoon. Koronaviruksen leviämisen 
hillitsemiseksi seurakuntayhtymä on kui-
tenkin päättänyt perua kaikki yleisötilaisuu-
det toukokuun loppuun saakka. Näin ollen 
myös keskustelutilaisuus on päätetty jättää 
pitämättä.

Seurakuntalaisten ajatuksia ja toivei-
ta halutaan kuitenkin kuulla. Palautetta ja 
kysymyksiä voi tuoda seurakunnan tietoon 
puhelimitse tai sähköpostitse. Puhelimella 
ajatuksiaan voi jakaa soittamalla kirkkoherra 
Anne Angervolle numeroon 050 369 0815. 
Sähköpostilla palautetta voi laittaa osoittee-
seen vaara-karjalan.seurakunta@evl.fi.

Sari Jormanainen
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Joensuun  
seurakunta
 › TOIMISTO: Kirkkokatu 28, ma-

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

Joensuun kirkko
 › Papinkatu 1 b

Kirkko auki hiljaista rukousta ja 
keskustelua varten su 5.4. 
klo 11-13.
Kirkko auki hiljaista rukousta ja 
keskustelua varten to 9.4. 
klo 17-19.
Kirkko auki hiljaista rukousta ja 
keskustelua varten pe 10.4. 
klo 11-13.
Kirkko auki hiljaista rukousta ja 
keskustelua varten su 12.4. 
klo 11-13
Kirkko auki hiljaista rukousta ja 
keskustelua varten ma 13.4. 
klo 11-13
Messu su 19.4. klo 10, 
mikäli poikkeusolot päättyvät.
Messu su 26.4. klo 10, 
mikäli poikkeusolot päättyvät.

Seurakuntakeskus 
 › Kirkkokatu 28

Torstaimessu to 23.4. klo 12, mikäli 
poikkeusolot päättyvät.
Torstaimessu to 30.4. klo 12, mi-
käli poikkeusolot päättyvät.

Noljakan kirkko
 › Kervilänkuja 2

Messu su 19.4. klo 12, 
mikäli poikkeusolot päättyvät.
Messu su 26.4. klo 12, 
mikäli poikkeusolot päättyvät.

tapahtumat: huhtikuu 2020
Enon  
seurakunta
 › TOIMISTO: Kunnantie 2, ma-pe 

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

Enon kirkko
 › Enontie 28 

Kirkko auki hiljentymistä ja yksi-
tyistä rukousta varten su 5.4.
klo 11-13. 
Kirkko auki hiljentymistä ja yksi-
tyistä rukousta varten ma 6.4. 
klo 18.30-20.
Kirkko auki hiljentymistä ja yksi-
tyistä rukousta varten ti 7.4. 
klo 18.30-20.
Kirkko auki hiljentymistä ja yksi-
tyistä rukousta varten ke 8.4. 
klo 18.30-20. 
Kirkko auki hiljentymistä ja yksi-
tyistä rukousta varten to 9.4.
 klo 19-21. 
Kirkko auki hiljentymistä ja yksi-
tyistä rukousta varten pe 10.4. 
klo 11-13. 
Kirkko auki hiljentymistä ja yksi-
tyistä rukousta varten su 12.4. 
klo 11-13. 
Kirkko auki hiljentymistä ja yksi-
tyistä rukousta varten ma 13.4. 
klo 11-13. 
Sanajumalanpalvelus su 19.4. klo 
10, mikäli poikkeusolot päättyvät.
Kirkko auki hiljentymistä ja yksi-
tyistä rukousta varten su 19.4.
 klo 11-13. 
Sanajumalanpalvelus su 26.4. klo 
18, mikäli poikkeusolot päättyvät.
Kirkko auki hiljentymistä ja yksi-
tyistä rukousta varten su 26.4. 
klo 19-21.

Pielisensuun 
seurakunta
 › TOIMISTO: Huvilakatu 8 B, ma-

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

Pielisensuun kirkko
 › Huvilakatu 8 b 

Kirkko auki hiljaista rukousta ja 
keskustelua varten su 5.4. 
klo 11-13. 
Kirkko auki hiljaista rukousta ja 
keskustelua varten to 9.4. 
klo 19-21.
Kirkko auki hiljaista rukousta ja 
keskustelua varten pe 10.4. 
klo 11-13.
Kirkko auki hiljaista rukousta ja 
keskustelua varten su 12.4. 
klo 11-13. 
Kirkko auki hiljaista rukousta ja 
keskustelua varten ma 13.4. 
klo 11-13. 
Messu su 19.4. klo 10,
 mikäli poikkeusolot päättyvät. 
Messu su 26.4. klo 10, 
mikäli poikkeusolot päättyvät. 
Taizé-messu su 26.4. klo 18, 
mikäli poikkeusolot päättyvät. 

Rantakylän  
seurakunta
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A, 

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

Rantakylän kirkko
 › Rantakylän katu 2

Kirkko auki hiljentymistä ja yksi-
tyistä rukousta varten su 5.4. 
klo 11-13. 
Kirkko auki hiljentymistä ja 
yksityistä rukousta varten to 9.4.
 klo 19-21. 
Kirkko auki hiljentymistä ja
 yksityistä rukousta varten pe 10.4.
 klo 11-13.
Kirkko auki hiljentymistä ja 
yksityistä sielunhoitoa varten su 
12.4. klo 11-13.
Kirkko auki hiljentymistä ja 
yksityistä sielunhoitoa varten ma 
13.4. klo 11-13. 
Messu su 19.4. klo 10, 
mikäli poikkeusolot päättyvät.
Aikuistyön toimintaryhmän 
palaveri ti 21.4. klo 18, 
mikäli poikkeusolot päättyvät.
Messu ja isosten tehtävään 
siunaaminen su 26.4. klo 10, 
mikäli poikkeusolot päättyvät.

Utran kirkko
 › Väisälänkatu 2

Saksankielinen jumalanpalve-
lus la 18.4. klo 18, matkapastori 
Hans-Christian Beutel. Juma-
lanpalvelus järjestetään, mikäli 
poikkeusolot päättyvät.

Pyhäselän  
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 76, 

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

Pyhäselän kirkko 
 › Hammaslahdentie 76 

Kirkko auki hiljaista rukousta varten 
su 5.4. klo 11-13. Seurakunnan työn-
tekijä paikalla. Mahdollisuus yksityi-
seen keskusteluun ja sielunhoitoon. 
Kirkko auki hiljaista rukousta varten 
to 9.4. klo 18-19. Seurakunnan 
työntekijä paikalla. Mahdollisuus 
yksityiseen keskusteluun ja 
sielunhoitoon. 
Kirkko auki hiljaista rukousta varten 
pe 10.4. klo 11-13. Seurakunnan 
työntekijä paikalla. Mahdollisuus 
yksityiseen keskusteluun ja 
sielunhoitoon. 
Kirkko auki hiljaista rukousta varten 
su 12.4. klo 11-13. Seurakunnan 
työntekijä paikalla. Mahdollisuus 
yksityiseen keskusteluun ja 
sielunhoitoon. 
Sanajumalanpalvelus su 19.4. klo 
10, mikäli poikkeusolot päättyvät.
Sanajumalanpalvelus su 26.4. klo 
10, mikäli poikkeusolot päättyvät.

Pyhäselän  
seurakuntatalo
 › Hammaslahdentie 76 

Kevään piirakkatalkoot peruttu. 

Reijolan  
seurakuntatalo
 › Santerintie 11 

Kirkkosali auki hiljaista rukousta 
varten ma 6.4. klo 18-19. Seurakun-
nan työntekijä paikalla. Mahdolli-
suus yksityiseen keskusteluun ja 
sielunhoitoon. 
Kirkkosali auki hiljaista rukousta 
varten ma 13.4. klo 11-12. Seurakun-
nan työntekijä paikalla. Mahdolli-
suus yksityiseen keskusteluun ja 
sielunhoitoon.

Päivä vain 
ja hetki kerrallansa, 
siitä aina 
lohdutuksen saan
- Virsi 338:1

Älkää siis 
huolehtiko 
huomispäivästä, 
se pitää kyllä 
itsestään huolen. 
Kullekin päivälle 
riittävät 
sen omat murheet.
-  Matt 6:34

Diakonista apua 
käytännön 
asioihin, 
mm. apteekki- ja 
kauppakäynteihin 
sekä keskustelun tarpeeseen: 
P. 050 533 1296 
ma-pe klo 9-11. 
 

Esirukouslaatikko 
Pielisensuun 
kirkon ovella 
Tuo rukousaiheesi tai 
laita se meille osoitteessa 
www.joensuunevl.fi. 
Rukoilemme pyyntöjen 
puolesta sunnuntaisin.

Anna, Kristus, rohkeutta
mennä maastoon tiettömään,
jossa merkkejä en tunne,
vaille vastausta jään.
- Virsi 525:4

DIAKONIAN PÄIVYSTYKSET

Poikkeusolojen vuoksi olemme siirtyneet päivystyksissä puhelinasiointiin 
sekä ajanvarauksiin. Saat työntekijämme kiinni puhelimitse sekä osin whats-
appilla ja sähköpostilla (etunimi.sukunimi@evl.fi).

JOENSUUN SEURAKUNTA
Joensuu, keskusta
Puhelinsoittoajat ma-ke klo 9-11 
puh. 013 2635 314.
• Satu Halonen p. 050 3855 139
• Pauliina Martikainen p. 050 
   4387 474
Noljakka-Marjala
Puhelinsoittoajat ma-ti klo 8-12 ja 
to klo 8-10.
• Risto Määttänen p. 050 3855 137
• Marja Ikonen p. 050 3271 38

PIELISENSUUN SEURAKUNTA
Puhelinpäivystys ja ajanvaraus
ma-pe klo 9-11, p. 050 533 1296.
• Saila Musikka p. 050 359 1302
• Katja Nuuhkarinen p. 050 550 8335
• Merja Tuononen p. 050 385 5146

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA
Puhelinpäivystys ja ajanvaraus 
ma-pe klo 9-12, p. 013 2635 522.
• Olli Humalajärvi p. 050 3855 140
• Auli Pehkonen p.  050 3386 066
• Raija Alhosaari p. 050 3386 065

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA
Puhelinpäivystys ja ajanvaraus suo-
raan diakoniatyöntekijöille.
• Elina Saarelainen p. 050 3407 382
• Lea Rantamaa p. 050 3636 909

ENON SEURAKUNTA
Puhelinpäivystys ma-ke klo 9-11.
• Sari Korhonen p. 040 0490 598,  
   sari.j.korhonen@evl.fi

VAARA-KARJALAN SEURAKUNTA
Puhelinpäivystys ma-pe klo 8-11.
• Suvi Luopakka p. 050 3775 607
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Kontiolahden 
seurakunta 
 › KIRKKOHERRANVIRASTO: 

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

Kirkkoherranviraston asioissa 
pyydämme ensisijaisesti toimit-
tamaan asioita huhtikuun ajan 
puhelimitse p. 040-7616569 ja 
s-postilla kontiolahti@evl.fi. Viras-
to auki ma-pe 9-12. 

Ajankohtainen 
tieto 

tilaisuuksista 
sekä korona-tilanteen vaiku-

tuksista seurakunnan tilai-
suuksiin ja toimintaan: www.

kontiolahdenseurakunta.fi

Kontiolahden kirkko 
 › Kirkkotie 6 

Kirkko auki palmusunnuntaina 
5.4. hiljentymiseen ja rukoukseen 
klo 11-13. Työntekijöitä paikalla. 
Kirkko auki pitkänäperjantaina 
10.4. hiljentymiseen ja rukoukseen 
klo 11-13. Työntekijöitä paikalla. 
Kirkko auki pääsiäissunnuntaina 
12.4. hiljentymiseen ja rukoukseen 
klo 11-13. Työntekijöitä paikalla. 
Kirkko auki sunnuntaina 19.4. 
hiljentymiseen ja rukoukseen klo 
11-13. Työntekijöitä paikalla. 
Kirkko auki sunnuntaina 26.4. 
hiljentymiseen ja rukoukseen klo 
11-13. Työntekijöitä paikalla.
 
Kontiolahden  
seurakuntakeskus 
 › Keskuskatu 26 

Kaikki viikkotoiminta on peruttu 
huhtikuun ajan. 

70-, 75- ja 
80-vuotiaiden 

syntymäpäiväjuhla  
on peruttu

ja siirretään myöhemmin 
ilmoittavaan ajankohtaan.

(1.1.-30.4. syntyneiden juhla)

Vaara-Karjalan 
seurakunta
 › TOIMISTO, KIIHTELYSVAARA: 

Tohmajärventie 31, ti ja pe klo 
9-13, p.040 7374 656 ,  
pirkko.l.hamalainen@evl.fi

 › TOIMISTO, TUUPOVAARA: 
Koulutie 10, ma ja to klo 9-13,  
p.040 7374 656, 
pirkko.l.hamalainen@evl.fi 

Kiihtelysvaaran  
seurakuntatalo 
 › Tohmajärventie 31

Seurakuntatalo avoinna hiljaista 
rukousta ja keskustelua varten 
su 5.4. klo 11-13.
Messu su 19.4.klo 10, saarna Pentti 
Waris Suomen Raamattuopis-
tosta. Messu järjestetään, mikäli 
poikkeusolot päättyvät.
Pieni iltamessu su 26.4. klo 16. 
Vastuuryhmäläisiä mukana to-
teuttamassa. Messu järjestetään, 
mikäli poikkeusolot päättyvät. 

Tuupovaaran kirkko 
 › Koulutie 5

Kirkko avoinna hiljaista rukousta ja 
keskustelua varten su 12.4. 
klo 11-13.
Messu su 19.4. klo 13, saarna 
Pentti Waris Suomen Raamattuo-
pistosta. Messu järjestetään, 
mikäli poikkeusolot päättyvät.
Messu su 26.4.  10, 
mikäli poikkeusolot päättyvät.

Kontiolahden 
seurakunnan oma 
Akuutti Auttava-
puhelin 
p. 040 761 6432 päivystää 

ma-pe klo 9-12. 

Kaikenlainen avunpyyntö itselle 
ja omaisille sekä keskusteluapu 
kanavoidaan tämän numeron 
kautta. Soita pienessä ja suu-
remmassa avuntarpeessa ja 
tieto välittyy näin seurakunnan 
työntekijöille. 

Syksyn 2020 
päiväkerhot 3-6 v. 
lapsille 
Kontiolahden seurakunnan 
päiväkerhot kutsuvat kaikkia yli 
3 v. lapsia mukaan toimintaan. 
Ilmoittautuminen ma 6.4.2020 
asti lapsityön toimistoon p. 040 
777 8215 tai kerhopisteen las-
tenohjaajille. Kerhopaikat ovat 
seurakuntakeskus, Lehmon 
seurakuntakoti ja Ahokkalan 
koulu.

Lehmon  
seurakuntakoti 
 › Kylmäojantie 57 

Lehmon kaikki jumalanpalveluk-
set perutaan huhtikuun ajaksi. 

Muut paikat 
Kaikki Hiljaisen viikon ahtisaarnat 
ja tapahtumat Kontiolahden kylillä 
peruttu 

Virkoja auki 
Kontiolahden seurakunnan

 kirkkoneuvosto  on julistanut auki 

1. diakonian viran 
1.6.2020 alkaen. 

Hakuaika 1.-30.4.2020. 
Hakuohjeet www.kontiolahden-
seurakunta.fi/Avoimet työpaikat 

Lisätietoja: kirkkoherra Jukka 
 Reinikainen p. 050 3747723, 

viikkovapaat to ja pe.

Ajankohtaisia 
ilmoituksia
HAKU SYKSYN 2020 
PÄIVÄKERHOIHIN  
Joensuun, Pielisensuun ja 
Rantakylän seurakunnissa  
8.4.- 30.5.2020

Päiväkerhoihin haetaan sähköisellä 
lomakkeella osoitteessa www.
joensuunseurakunnat.fi. Sähköinen 
hakemus löytyy oman seura-
kunnan lasten ja lapsiperheiden 
toiminnan kohdalta.

Haku onnistuu myös täyttämällä 
ko. verkkosivuilta löytyvä hakulo-
make, ja lähettämällä se sähkö-
postilla seurakunnan varhaiskas-
vatuksen ohjaajalle tai tuomalla 
tulostettu lomake kerhopaikkaan. 
Alla yhteystiedot.

Päiväkerhot kokoontuvat 1-2 kertaa 
viikossa 2-3 tunnin ajan. Kerhot 
alkavat viikolla 34.  Kerhoryhmät 
kokoontuvat seuraavasti:

Joensuun 
seurakunta
Joensuun seurakuntakeskus (Kirk-
kokatu 28) ma-ti 8.30-11 (3-5-v.)
Marjalan seurakuntatalo 
(Syyskatu 2) ti klo 9-10 (2-3-v.)
Noljakan kirkon lapsiparkki 
ma klo 9-11
Lisätietoja: varhaiskasvatuksen 
ohjaaja Kristiina Nissinen, p. 050 
5508 330, kristiina.nissinen@evl.fi

Pielisensuun 
seurakunta
Pielisensuun kirkko, 
Huvilakatu 8 b; ke-to klo 8.30-11
Hukanhaudan srk-talo, 
Lonikintie 18; ma-ti ja to klo 8.30-11
Pikku-Ketun kerhohuone, 
Kettuvaarantie 25; ti-ke klo 8.30-11
Lisätietoja: varhaiskasvatuksen 
ohjaaja Riitta Mälkönen, p. 050 
300 2055, riitta.malkonen@evl.fi

Rantakylän 
seurakunta
Taaperokerho Rantakylän kirkolla 
ti klo 8.30-11 (2-3-v.)

Päiväkerho Rantakylän kirkolla 
ma-ti klo 8.30-11 (3-5-v.)
Luontokerho Utran saaressa 
ke-to klo 8.30-11 (3-5-v.)
Lisätietoja: varhaiskasvatuksen oh-
jaaja Laura Karvinen, p. 050 585 8729, 
laura.karvinen@evl.fi

HUOM!
Pyhäselän ja Enon seurakunnissa 
päiväkerhoon ilmoittautuminen 
alkaa 1.5. Seuraa ilmoittelua 
Kirkkotiessä 29.4.
Vaara-Karjalan seurakunnan ker-
hoista voi tiedustella 30.4. saakka 
lastenohjaaja Hanna Noropirtiltä, 
p. 046 9206 415. 

Herättäjäjuhla-
matka Kauhavalle 
3.-5.7.2020
Lähtö pe 3.7. Enon matkahuol-
losta klo 7.15, Uuron ABC:ltä klo 
7.35, Rantakylän kirkolta klo 
7.50, Niinivaaran Tekulta klo 
8.00, Joensuun seurakunta-
keskukselta klo 8.10, Noljakan 
kirkolta klo 8.15, Ylämyllyn 
Shelliltä klo 8.30 ja Outokum-
mun Shelliltä klo 9.00. Paluu 
su 5.7. päätösseurojen jälkeen, 
Joensuussa n. klo 22.00.
Majoitus Härmän Kylpylä Ho-
tellissa. Matkan hinta 2 hengen 
huoneissa 210€/hlö ja 1 hengen 
huoneessa 290€ (sis. 2 yötä, 
aamupalat ja matkat). Matka 
ilman majoitusta 60 €. Matka 
maksettava viim. 29.5. Joen-
suun po/Herättäjä-Yhdistyksen 
tilille FI20 5770 0520 2764 42.
Ilm. viim. 27.5. mennessä 
Joensuun srk-keskuksen 
neuvontaan, p.013-2635300 
tai netissä www.joensuunevl.
fi/ilmoittaudu.  Lisät. Maija 
Korhonen, p.050-4927843 ja 
Liikenne Kinnunen Oy,  
p. 040-5126349.

Herra on minun 
paimeneni,
ei minulta 
mitään puutu
Hän vie minut 
vihreille niityille,
hän johtaa minut 
vetten ääreen,
siellä saan levätä.
Hän virvoittaa 
minun sieluni,
hän ohjaa minua 
oikeaa tietä
nimensä kunnian tähden.
- Ps: 23: 1-3

TARVE PUHUA?

Luottamuksella, 
sinua kuunnellen.

Palveleva puhelin
0400 22 11 80
Avoinna joka ilta
klo 18 - 24.

Sekä verkossa
www.kirkonkeskusteluapua.fi

Operaattori veloittaa puhelusta liitty-
mäsopimuksesi mukaisen hinnan 
(pvm/mpm).

hiljentymistä ja sielunhoitoa 
varten

KIRKOT AVOINNA

Joensuun, Pielisensuun,
Rantakylän, Pyhäselän,
Enon, Tuupovaaran ja
Kontiolahden kirkot sekä
Kiihtelysvaaran ja Reijolan
seurakuntatalot avaavat ovensa 
hiljentymistä ja keskustelua varten.
Katso aukioloajat seurakuntien
rivi-ilmoituksissa.

SANAJUMALAN-
PALVELUS VERKOSSA

    Joensuun seurakuntien yhteiset
  jumalanpalvelustallenteet jul-
kaistaan sunnuntaisin klo 10
verkossa osoitteessa
www.joensuunseurakunnat.fi

TOIVON TÄHDEN - LUTERILAINEN KIRKKO JOENSUUSSA

Lisäksi:

Voit katsoa videot myös täältä:

Vinkkejä ja virikettä
arkeen, ajankohtaisia

kuulumisia seurakunnasta.
Löydät meidät somesta!
• Luterilainen kirkko Joen- 
  suussa
• Enon seurakunta
• Joensuun seurakunta
• Pielisensuun seurakunta
• Pyhäselän seurakunta
• Rantakylän seurakunta
• Vaara-Karjalan seurakunta
• Kontiolahden ev.lut. seu- 
  rakunta
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KOHTI PÄÄSIÄISTÄ

Kiirastorstai, 9.4.2020
Pyhä ehtoollinen
Kiirastorstai muodostaa pääsiäisjakson 
käännekohdan. Tuhkakeskiviikkona alkanut 
katumusaika päättyy kiirastorstain ehtool-
lisjumalanpalvelukseen. Raamatullisena 
pääaiheena on ehtoollisen asettaminen. 
Päivän tekstit: Ps. 111:2-5, 2. Moos. 24:4-11, 
1. Kor. 11:23-29, Joh. 13:1-15
Virret: 300, 227, 220, 221, 222

Pitkäperjantai 10.4.2020
Jumalan Karitsa
Pitkäperjantain sanoma julistaa: Kristus on 
kuollut meidän edestämme. Hänen sovitus-
työnsä on täytetty. Pitkäperjantain raamatun-
teksteissä seurataan Golgatan tapahtumia 
ristiinnaulitsemisesta Jeesuksen kuolemaan. 
Päivän tekstit: Ps. 22:7-20, Jes. 53, 
Hepr. 5:7-10 tai Gal. 6:14, Joh. 19:16-30
Virret: 67, 75, 78 , 63, 66, 68, 70, 72

Pääsiäispäivä, su 12.4.2020
Kristus on ylösnoussut!
Pääsiäispäivänä riemu kaikuu seurakun-
nassa: Kristus on ylösnoussut! Pääsiäisen 
sanoma on kristillisen uskon ydin ja perusta. 
Kristus on voittanut kuoleman, synnin ja ka-
dotuksen vallan. Ylösnousemus vahvistaa, 
että Jeesus on Jumalan Poika.
Päivän tekstit: Ps. 118:15-23 (24), 
Hoos. 6:1-3 tai Hes. 37:1-14, 1. Kor. 15:12-22, 
Joh. 20:1-10
Virret: 84, 91, 101, 105, 85, 92, 96

2. pääsiäispäivä, 13.4.2020
Ylösnousseen kohtaaminen
Toisena pääsiäispäivänä muistetaan ylös-
nousseen Jeesuksen ilmestymistä opetus-
lapsille ja muutamille naisille. Ilmestykset 
vakuuttivat heidät hänen kuolleista nouse-
misestaan ja jatkuvasta läsnäolostaan. 
Päivän tekstit: Ps. 16:8-11, Ps. 31:20-23, 2. 
Kor. 5:15-21, Joh. 20:11-18
Virret: 95, 98, 99, 102, 103, 93, 476

Kuvat: Anniina Mikama
Tekstit: Virpi Hyvärinen            Lähde: evl.fi

Palmusunnuntaista 
pääsiäismaanantaihin

MONEN perinteenä on käydä kirkossa hiljaisella viikolla ja pääsiäisenä. Nyt kun se ei ole mahdollista, on hyvä hetki tarttua 
Raamattuun ja virsikirjaan. Kulje hiljaisen viikon matkaa päivä kerrallaan kotisohvalta käsin oheisen materiaalin avulla.

Palmusunnuntai, 5.4.2020
Kunnian kuninkaan alennustie
Palmusunnuntaina alkaa kunnian kunin-
kaan alennustie. Betaniassa voideltu Jeesus 
ratsasti Jerusalemiin kohti kärsimystä ja 
kuolemaa, mutta juuri niistä tuli toivon ja 
voiton merkki, jonka vertauskuvia ovat 
palmunoksat. 
Päivän tekstit: Ps. 22:2-6 tai Ps. 118:26-29, 
Jes. 50:4-10 tai Sak. 9:9-10, Fil. 2:5-11 tai 
2. Kor. 2:14-17, Joh. 12:1-8
Virret: 60, 3, 54, 15, 58, 299:1-6, 61

Hiljaisen viikon maanantai, 6.4.2020
Jeesus Getsemanessa
Hiljaisen viikon maanantain evankeliumi-
tekstissä Juudas kavaltaa Jeesuksen, ja Jee-
sus vangitaan. Hänet viedään ensin Hanna-
sin kuultavaksi ja sitten ylipappi Kaifaan luo. 
Pietari kieltää kolmesti Jeesuksen.
Päivän tekstit: Ps. 102:2-10, Jer. 18:19-20, 
1. Piet. 2:21-24, Joh. 18:1-27
Virret: 56, 77, 121, 315

Hiljaisen viikon tiistai, 7.4.2020
Jeesus tutkittavana
Hiljaisen viikon tiistain evankeliumitekstissä 
Jeesus tuodaan ylipappi Kaifaan luota Pila-
tuksen luo. Pilaltus kuulustelee Jeesusta. 
Päivän tekstit: Ps. 69: 2-5 (7-10), 
Jes. 52:13-15, 1. Kor. 1:18-19, Joh. 18:28-40
Virret: 57, 74, 76
  

Hiljaisen viikon keskiviikko, 8.4.2020
Jeesus tuomitaan
Hiljaisen viikon keskiviikon evankeliumiteks-
ti käsittelee Pilatuksen toimintaa kansan 
painostuksen alla sekä Jeesuksen luovutta-
misen ristiinnaulittavaksi.
Päivän tekstit: Ps. 69:17-23 (30-34), 
Jes. 49:1-6, Room. 5:6-11, Joh. 19:1-16
Virret:  62, 71, 80
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HAUTAKIVIKAIVERRUS
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JOENSUUN
MUISTOMERKKIHUOLTO KY

Puh. (013) 731 582
Gsm 0400 896 409

Kimmo Kinnunen

erikoishammasteknikko
Harri Hukka

Kukka- ja Hautaus- ja Perukirjapalvelu
PAULI RIMPILÄINEN

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

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

Puh. (013) 126 454
Lylykoskentie 2, Joensuu

Kauneimmat
hautakivet

Muistoja elämästä
www.joenkivituote.fi

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

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

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

erikoishammasteknikko
Jarmo Miettinen
050 561 0783

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

www.eronen.fi www.memoriahautaus.com

TÄYDEN PALVELUN
HAUTAUSTOIMISTO

013 122506
NIINIVAARANTIE 52, 80200 JOENSUU
KAINULAISENHAUTAUSPALVELU.FI

Paimentytöntuvan
juhla- ja pitopalvelu

Liisa Hämäläinen
Öllöläntie 163, Öllölä

040 747 3770

liisa@paimentytontupa.fi
www.paimentytontupa.fi

Toivon tuike
 sielunhoitoterapiaa 

Outi Kärnä
puh. 050 546 8657
outikarna@gmail.com

S-kukka ja Hautauspalvelu
Voimatie 2, Joensuu 

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

 

 

Kirkkotie         
 
Lehti-ilmoitus   
 
 
aika:      ke  25.3.2020 
 
koko:      1 x 75 mm 
 
laskutus:    Joelin Kirja ja Taide Ky 
       Leinikkitie 1 
       80130  Joensuu 
 
asiakasnumero   753702 
 
 
tekstit ja leiska:   
 
         
 
    Kristillinen kirjakauppa  
 

       Hiljenny pääsiäisenä  
        hyvän kirjan äärellä 

 
   
 
 
  
 

 

     Runsaat valikoimat 
    kirjoja, musiikkia, kortteja, 
    adresseja, lahjatavaraa  
 

     Joelin Kirja ja Taide Ky 

       Torikatu 19, Joensuu 
ma – to klo 14-17, pe klo 14 -16  
             puh. 040 736 56 85  
  
               
 
 
 
 

Ota yhteyttä:
Pirjo Teva   

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Mainoksesi  
Kirkkotie-lehdessä?

Ilmoitukset
osoitteeseen:

ilmoitusmyynti@
kotimaa.� 
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nuori kasvo 

Paluumuuttajan näkökulmaa
TÄMÄN viikon nuori kasvo on 
lukiolainen Veikko Autio, joka 
harrastaa musiikin tekemistä 
ja kuuntelua. Musiikkimaku on 
laaja: metallista gospel-poppiin. 
Veikko on myös mukana avus-
tajakoulutuksessa.

Olet joensuulainen jo toista 
kertaa, mitä se oikein meinaa?
Muutin Joensuuhun jonkin aikaa 
sitten Keravalta, mutta olin 

täällä viimeksi yhdeksän ja puoli 
vuotta sitten.

Mikä on erilaista täällä 
verrattuna Keravaan?
No, esimerkiksi Rantakylässä 
ei ole niin paljon vakiokävijöitä 
seurakunnan nuortenilloissa.

Mitä ajatuksia sinulla herää 
Rantakylän seurakunnan 
nuorisotoiminnasta?

Mukavaa, ja työntekijät ovat 
kivoja. Uutena avustajana voisin 
toivottavasti tuoda lisää vakio-
kävijöitä nuorten toimintaan.

Mikä motto tai elämän viisaus 
sinulle tulee mieleen juuri nyt?
Hmmm, vaikka yksi pohjalainen 
viisaus: ”Kerran luulin, notta 
oon vääräs, mutta huomasinkin 
notta erehryyn”.

Janita Dahlström

NIMI: VEIKKO AUTIO
IKÄ:  17 VUOTTA
SEURAKUNTA: RANTAKYLÄ

urinko paistaa ja linnut 
laulavat pesänraken-
nuspuuhissaan. Ojan 
pientareella voit nähdä 
jo ensimmäisen lesken-
lehden. On kevät ja aika 
ottaa vastaan pääsiäinen. 
Ehkä voisimme rakentaa 
tänä vuonna perheen 

yhteisen pääsiäispuutarhan. Mistä aloittai-
simme?

HIEKKALAATIKOLTA haetaan isolle tarjot-
timelle ruskeaa hiekkaa. Hiekasta tehdään 
mutkitteleva polku, joka vie pikkukivistä 
rakennetulle portille. Hiekka rapisee pian 

aasin kavioiden alla, sillä Jeesus ratsastaa 
palmusunnuntaina kohti Jerusalemia. Niin 
pienet kuin suuretkin ovat häntä vastassa. 
Palmunoksat ja huivit heiluvat ilmassa, kun 
ihmiset ottavat uutta kuningasta vastaan. 
Hoosianna, Hoosianna! 

PÄÄSIÄISPUUTARHAAN saadaan raken-
nettua jäätelötikuista pitkä pöytä. Tuon 
pöydän ääreen Jeesus ystävineen istui kii-
rastorstaina syömään. Jeesus siunasi leivän 
ja viinin ja jakoi ystävilleen. Hän pyysi, että 
me ihmiset tulisimme yhteen jatkossakin, 
nauttimaan näistä eväistä ja muistelemaan 
hänen opetuksiaan. Jollain salatulla tavalla 
Jeesus lupasi olla aina silloin mukana. Tuo 

ateria oli ensimmäinen ehtoollinen, sama, 
jota tarjoillaan joka sunnuntai kaikissa kir-
koissa.

OLOHUONEEN PIENI viherkasvi saa esittää 
Getsemanen puutarhaa. Siellä vihreiden leh-
tien siimeksessä Jeesus rukoili. Hiljaisuuden 
rikkoi pian paikalle saapuvat sotilaat, jotka 
vangitsivat Jeesuksen. 

Pitkäperjantai on surullinen päivä. Sitä 
varten pystytämme puutarhaan risuoksista 
kolme ristiä. Jeesus ristiinnaulittiin ja hän 
kuoli, koska hän sanoi olevansa Jumalan 
poika. Pieni saviruukku asetellaan pääsiäis-
puutarhaan haudaksi. Haudan eteen laite-
taan pihalta löytynyt suuri kivi. 

MUUTAMAN hiljaisen ja pimeän päivän jäl-
keen pääsiäispuutarha herää valoon ja iloon. 
Silkkipaperista askarreltu valkoinen enkeli 
istuu hautakiven päällä. Kivi on vieritetty 
pois haudan suulta ja hautaan voi kurkis-
taa. Jeesus ei ole enää haudassa! Hän on 
voittanut kuoleman! On jälleen aika iloita. 
Pääsiäispuutarhassa kukkivat keltaiset nar-
sissit ja vihreän rairuohon päällä istuskelee 
pupuja ja tipuja.  Kevätaurinko halaa meitä 
ja toivottaa hyvää pääsiäistä.

Noora Kähkönen

Pääsiäispuutarhassa tapahtuu jänniä
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Uutena avustajana 

voisin toivottavasti 

tuoda lisää vakio-

kävijöitä nuorten 

toimintaan.

Lue lapsellesi oheinen 

pääsiäistarina. 

Askarrelkaa yhdessä 

pääsiäisasetelma!
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