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"Katseesi nosta yli maan,
sen niityt käyvät kukkimaan,
sen laaksot hymyilevät"
- virsi 423: 1



lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

V
Viime aikoina tunteet ovat menneet 
melkoista vuoristorataa. Toisaalta on 
ollut mahtava huomata, miten upei-
ta ideoita ja uudenlaisia onnistumisia 
poikkeusolot ovat tuoneet. Toisaalta 
eristäytynyt elämä aiheuttaa ainakin 
minussa turnausväsymystä. Etenkin 

kun poikkeusolo alkaa muistuttaa jo uutta normaalia. 

POIKKEUSOLOISSA jokainen seurakunta on tehnyt 
ison työn ottaessaan haltuun uusia välineitä ja uu-
denlaista sisällöntuotantoa. Digiloikkia on otettu. 
Mikään ei varmasti korvaa kasvotusten tapahtuvia 
kohtaamisia, mutta videoiden ja verkossa tapahtu-
vien kohtaamisten kautta meillä on ollut mahdolli-
suus jakaa asioita yhdessä ja tukea toisiamme myös 
poikkeuksellisissa oloissa.

VERKKOMAAILMAN lisäksi seurakunnat ovat etsi-
neet ja löytäneet monenlaisia tapoja tavoittaa ihmi-
siä, jotka eivät käytä internetiä. Puhelut ja kirjeet 
ovat osoittautuneet poikkeusoloissakin tehokkaiksi 
yhteydenpidon välineiksi. 

ONNISTUMISTEN ja ilon aiheiden lisäksi poik-
keusolot ovat toki tuoneet ikäviäkin asioita. 

Eristäytynyt elämä on vaikuttanut monen ihmisen 
töihin, talouteen, parisuhteeseen ja luonnollisesti 
myös jaksamiseen. Poikkeusolot ovat nyt jatkuneet 
yli kuukauden eikä ennen tämän lehden painoon 
menoa ainakaan vielä loppua ollut näköpiirissä. On 
luonnollista, että huoli alkaa nostaa päätään. 

MITEN kauan tämä jatkuu? Koska saan nähdä ystä-
viä? Milloin harrastukset palaavat ennalleen? Miten 
oma talouteni kestää tämän? Onko tämä tila uusi 
normaali?

VASTAUKSIA kaikkiin kysymyksiin ei ole tiedossa. 
Epävarmuus on omiaan lisäämään turnausvä-
symystä. Jos väsymys tuntuu ottavan vallan, voi 
silloin istahtaa alas ja miettiä piristäviä asioita. 
Kirkkotie keräsi lukijoiden korona-arjen ilon 
hetkiä (s.10-11), ehkä niistä löytyisi jotain mukavaa 
sinunkin päivässäsi toteutettavaksi. Kevätaurinko 
paistaa ja luo toivoa –kyllä tästä selvitään! 

Terve!

VANHA suomalainen tervehdys on avautunut itselleni 
tänä keväänä aivan uudella tavalla. Ennen niin ke-
vyesti huikattu sana on muodostunut sekä toteamuk-
seksi että vilpittömäksi toiveeksi. Kiitos, että saan olla 
terve ja toivon sitä samaa sinulle.

KULUNUT paastonaika on epäilemättä, ensi kertaa 
elinaikanamme, saanut meidät kaikki paastoamaan. 
Pienelle osalle meistä paasto on normaali jokakeväi-
nen traditio, osalle ennen kokematon pakko. Tänä 
keväänä ihmiset ovat joutuneet muuttamaan merkit-
tävästi omia totuttuja tapojaan ja luopumaan jostain 
itselleen tärkeästä yhteisen hyvän edessä. Kaikissa 
asioissa on vähintään kaksi puolta, nopassa kuusi. Tä-
mänkin karenteeniajan pakolliset rajoitukset voidaan 
nähdä joko uhkana tai mahdollisuutena, riippuen 
henkilön tilanteesta ja asenteesta.

OLEN aivan varma, että siihen entiseen, tuttuun elä-
mään emme enää sellaisenaan palaa. Kouluissa, töissä 
ja kodeissa olemme nyt saaneet erinomaisen tilaisuu-
den arvottaa elämäämme ja toimiamme uudelleen. 
Mitkä asiat ovat meille oikeasti tärkeitä, sellaisia, joita 
haluamme vaalia - mitkä taas sellaisia, joista olemme 
valmiita löytämään uusia, toimivampia tapoja.

INTERNETIN avulla monet meistä ovat voineet jatkaa 
työskentelyään työpaikalle menemättä ja siten sääs-
täneet aikaa ja energiaa johonkin muuhun. Useissa 
keskusteluissa tuttavieni kanssa olen kuullut, että 
ihmiset kokevat saavansa jopa enemmän aikaiseksi 
etätöissä. Osa meistä on joutunut työttömäksi tai 
lomautetuksi. Monelle suomalaiselle työ on ollut 
itseisarvo, omaa itseä määrittävä seikka, viimeisiä 
muistoja jo muutoin unohtuneista luterilaisista elä-
mänarvoista.

MONISSA perheissä, joissa koulua käyvät lapset ja 
nuoret ovat nyt jääneet kotiin, kipuillaan koulutehtä-
vien ja kaverittomuuden kysymysten äärellä. Perheis-
tä, jotka normaalisti työskentelisivät, opiskelisivat ja 
harrastaisivat eri paikoissa, onkin nyt tullut ydin-
yksiköitä, joissa vietetään aikaa päivästä ja viikosta 
toiseen. Tämä lisääntynyt yhteisaika voi olla aivan 
ihanaa, aivan kamalaa tai jotain siitä väliltä. Hetkit-
täin seinät tuntuvat kaatuvan päälle tai läheisen kas-
vot ärsyttävät. Toisinaan tulee vahva tunne siitä, että 
näinhän asioiden pitäisi aina olla. Nämä ovat aikoja, 
joista lapsenlapsillemme joskus kerromme. Lopulta, 
kun kaikki muu kuoritaan ylimääräisenä, jää toive 
siitä, että läheiset ja itse saisi olla terveenä. Tehdään 
parhaamme, enempää emme voi.

Jarkko Riikonen
erityisnuorisotyöntekijä
Poliisin Ankkuri-ryhmä

jarkko.riikonen@joensuu.fi

Lisääntynyt yhteisaika
voi olla aivan ihanaa, 
aivan kamalaa tai jotain 
siitä väliltä.

HELATORSTAITA vietetään tänä vuonna toukokuun 21. päivänä. Helatorstain toi-
nen nimi on Kristuksen taivaaseenastumisen päivä. Sitä vietetään 40 päivää pää-
siäisen jälkeen. Useimmissa kielissä päivän nimi viittaa suoraan juhlan aiheeseen, 
Kristuksen taivaaseenastumiseen. Suomen kielessä sillä on kuitenkin alkujaan ruot-
sista lainattu nimi, joka viittaa ruotsin kielen pyhää tarkoittavaan sanaan hel. Vanhan 
kansansanonnan mukaan päivä oli niin pyhä, ettei silloin ruohokaan kasva. 
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Läsnäolo on välittynyt 
myös ruudun 
ulkopuolelle.

Digiloikkia ja turnausväsymystä

29.4.2020
Sari Jormanainen
viestintäpäällikkö

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä
sari.jormanainen@evl.fi
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Sairaanhoitajana 
pandemian aikaan

1 
TEHO-OSASTO. Valmistuin 
vuosi sitten sairaanhoitajaksi, 
ja olin pienen pätkän töissä te-
ho-osastolla keskussairaalassa. 
Koronan takia henkilökuntaa, 

jolla on vähänkin kosketusta teholle, 
koulutetaan nyt varotoimena teho-
hoitopotilaan hoitoon. Perehdytys 
on järjestetty tosi hienosti: saimme 
kertauskoulutusta muun muassa 
elvytyksestä ja hengityslaitteiden 
käytöstä. 

2 
TUNTEET. On hieno asia, 
että voin mennä tarvittaes-
sa teholle töihin. Olen hie-
man jännittynein, mutta 
luottavaisin mielin. Teholla 

on huippuasiantuntijat töissä, heiltä 
saa tarvittaessa apua eikä työtä teh-
dä yksin. Myös omalla työpaikalla-
ni Siilaisilla voi tulla covid-epäilyjä 
vastaan. Hoidamme heidät tulosten 
saamiseen asti positiivisina, eli jou-
dumme eristämään heidät ja suojau-
tumaan tartuntaa vastaan. 

3
TYÖYHTEISÖ. Olen koke-
nut, että poikkeustilanne 
on lisännyt työyhteisös-
sämme läheisyyttä ja yh-
teen hiileen puhaltamista. 

Asia on yhteinen: olemme kaikki 
samalla lähtöviivalla, tiedämme sa-
moja asioita ja olemme epätietoisia 
samoista asioista.  Tällä hetkellä ti-
lanne on rauhallinen, epidemia ei 
ole vielä tänne toden teolla rantau-
tunut. 

4 
JAKSAMINEN. Omaan jak-
samiseen voi saada apua 
työterveyshuollosta ja lä-
hiesimiehiltä. Toki myös 
asioiden purkaminen 

työkavereiden kanssa on voimava-
ra. Onhan tilanne nyt monella tapaa 
kuormittava: minullakin on kotona 
seitsemän etäkoululaista, joten töi-
hin lähtö on ihan hyvää vastapai-
noa. Se harmittaa, että ei voi käydä 
edes ystävien kanssa kahvilla. Mutta 
luonnossa ajatus nollaantuu, ja ystä-
vien kanssa ollaan pidetty yhteyttä 
puhelimitse ja viesteillä. 

5 
TOIVOMUS. On ollut hie-
noa nähdä se, että kansa-
laiset ovat pääsääntöisesti 
noudattaneet viranomais-
ten neuvoja ja määräyksiä 

hyvin. Toiveeni paikallisille ihmisille 
onkin, että näin toimittaisiin jatkos-
sakin. 

Virpi Hyvärinen

MARI MATIKAINEN. Siilaisilla akuuttikuntoutuksessa työskentelevä 
sairaanhoitaja Mari Matikainen kutsuttiin kahdeksi viikoksi Pohjois-Karja-
lan keskussairaalaan perehtymään tehohoitopotilaiden hoitoon. 

”En tiedä onko sellaista hoitajaa olemassakaan, 
joka pystyisi jättämään työt täysin työpaikalle. 
Kyllä etenkin ikävät tapaukset jäävät helposti 
mieleen pyörimään.  Kotona odottava 
lapsiperhearki auttaa irrottautumaan töistä, sanoo 
suurperheen äiti, sairaanhoitaja Mari Matikainen.
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ajassa
Sosiaalinen media
> www.facebook.com/luterilainenkirkkojoensuussa
>Twitter: @Joensuunevl

Mitäpäs jo kehuttaisiin sitä 
rinnalla olevaa ihmistä? 
Somehaaste #kehukumppania 
on alkanut. Kehu puolisoa, 
kumppania ja ystävää.

LUTERILAINEN KIRKKO JOENSUUSSA, FACEBOOK 11.4.2020

Seurakunnat näkyvät ja kuuluvat myös poikkeusoloissa

Iso harppaus verkkomaailmaan
SUOMEN eduskunta päätti 18.3. ottaa käyttöön val-
miuslain koronavirustilanteen vuoksi. Poikkeusolo-
jen vuoksi yli 10 ihmisen kokoontumiset kiellettiin, 
koulut siirtyivät pääosin etäopetukseen ja ihmisten 
liikkumista rajoitettiin. Suuren muutokset vaikut-
tivat ja vaikuttavat edelleen myös seurakuntien toi-
mintaan. 

Seurakunnissa tehtiin nopeita ratkaisuja, miten 
tauolle jäänyttä toimintaa saataisiin vietyä ihmisten 
luo myös poikkeuksellisessa tilanteessa. Jo seuraava-
na sunnuntaina, kun valmiuslaki oli otettu käyttöön, 
Joensuun seurakunnat toivat jumalanpalveluksen 
koteihin videon välityksellä.

Jumalanpalvelus päätettiin toteuttaa videotal-
lenteena, jotta äänen ja kuvan laatu pystytään var-
mistamaan. Samalla myös videon kuvakerrontaa 
pystyttiin elävöittämään. Sunnuntain jumalanpal-
velusten lisäksi Joensuun seurakunnat toimittivat 
kiirastorstain, pitkäperjantain ja 2. pääsiäispäivän 

jumalanpalvelukset videon välityksellä. 
- Videot on julkaistu seurakuntayhtymän YouTu-

be-kanavalla (Toivon tähden – Luterilainen kirkko 
Joensuussa). Pääsiäistä edeltävien kolmen sunnun-
tain sanajumalanpalveluksia ja neljää pääsiäisen ajan 
jumalanpalvelusta oli katsottu huhtikuun puoliväliin 
mennessä yhteensä reilut 12 000 kertaa, YouTuben 
tilastojen mukaan yksittäisiä katsojia videoilla on 
ollut yhteensä noin 8 300. Yhden jumalanpalvelus-
videon yksittäisten katsojien määrät liikkuvat tu-
hannen katsojan molemmin puolin, verkkotiedot-
taja Tiina Partanen Joensuun seurakuntayhtymästä 
kertoo.

Jumalanpalvelusten toimittamiseen osallistuvat 
kaikki Joensuun seurakunnat vuorollaan. Kuvaus-
paikkana on toistaiseksi Rantakylän kirkko, jotta 
äänitys- ja kuvauskalustoa ei tarvitse rakentaa jo-
kaiseen videoon erikseen. Kirkollisten pyhien vide-
ointia jatketaan ainakin 31.5. saakka. 

SUOMEN ev.lut. kirkko otti nopealla 
tahdilla digiloikan maan ajautues-
sa poikkeusoloihin koronavirusti-
lanteen vuoksi. Sama digitaalinen 
harppaus tapahtui myös Joensuun 
seurakunnissa ja Kontiolahden 
seurakunnassa.

Poikkeusolojen aikana jumalanpalvelukset 
välitetään koteihin videon välityksellä. 
Kiirastorstain iltakirkon liturgina toimi 
pastori Erika Kyytsönen Pyhäselän 
seurakunnasta.
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Ehkä eristäytyneisyyden 
aika kasvattaa meissä 
voimakkaammin ymmärrystä ja 
kaipausta toisiamme kohtaan. 

PERHENEUVOJA, PSYKOTERAPEUTTI JA PAPPI KATIANNA 

RUUSKANEN, KIRKKO JA KAUPUNKI 21.4.2020

Alle 30-vuotiaat suomalaiset 
kokevat koronakriisiin liittyvät 
huolenaiheet kuormittavampana 
kuin muut ikäryhmät.

KIRKON VIESTINNÄN TIEDOTE 8.4.2020

Joensuun herättäjäjuhlia 
esitetään siirrettäväksi 
kesälle 2022 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYKSEN hal-
litus päätti kokouksessaan lauan-
taina 25.4.2020 siirtää Kauhavan 
herättäjäjuhlien järjestämistä 
vuodella eteenpäin kesälle 2021. 

Samalla yhdistys päätti alus-
tavien neuvottelujen perusteella 
siirtää Joensuun ja Seinäjoen he-
rättäjäjuhlia vuodella eteenpäin. 
Muutokset menevät vielä kunkin 
kaupungin ja seurakuntien luotta-
muselinten käsiteltäväksi.

Joensuun herättäjäjuhlat on 
suunniteltu pidettäväksi 2.-
4.7.2021. Muutos tarkoittaisi, että 
juhlat siirtyisivät kesälle 2022.

- Kauhavan herättäjäjuhlat oli 
tarkoitus pitää 3.–5.7.2020. Juhli-
en uusi ajankohta on 2.–4.7.2021. 
Kauhavan kaupungin ja seurakun-
nan kanssa käydyissä keskuste-
luissa selvisi, että siirto vuodella 
voisi sopia myös heille. Siirto 
nähtiin mahdollisena myös Jo-
ensuussa ja Seinäjoella, Herättä-
jä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja 
Simo Juntunen kertoo yhdistyk-
sen tiedotteessa.

Hallitus linjasi keskiviikkona 
22.4.2020, että yli 500 henkilön 
yleisötapahtumat kielletään aina-
kin heinäkuun loppuun asti.

Seurakunta yhtymä 
varautuu kokoontumis
rajoitusten jatkumiseen 
käynnistämällä yhteis
toimintamenettelyn

COVID 19 –pandemiasta aiheutu-
vat kokoontumisrajoitukset ovat 
muuttaneet merkittävästi seu-
rakuntien työtä. Joensuun ev.lut. 
seurakuntayhtymän henkilöstön 
ja työnantajan edustajat käsit-
telivät keskiviikkona pandemian 
vaikutuksia henkilöstön työtilan-
teeseen.

Seurakuntayhtymässä ja seu-
rakunnissa on tehty useita uusia 
toimia, joiden kautta on voitu aut-
taa joensuulaisia ja pystytty tarjo-
amaan työtä työntekijöille, joiden 
työ on pandemian vuoksi vähen-
tynyt tai loppunut. Työntekijöitä 
on mm. siirtynyt avustamaan 
diakoniatyötä ja hautaustoimea. 
Lisäksi esimerkiksi pandemian 
vuoksi perustetut keskustelu- ja 
asiointiavun palvelut ovat työl-
listäneet työntekijöitä uudenlai-

siin tehtäviin. Poikkeuksellisen 
tilanteen vuoksi myös erilaiset 
digitaaliset palvelut sekä kirjeitse 
ja puhelimitse tapahtuvat yhtey-
denotot ovat tuoneet työtä.

Ensisijaisesti seurakuntayhty-
mä pyrkii etsimään kaikille kes-
keytyneen työn tilalle joensuulai-
sia palvelevia korvaavia tehtäviä. 
Lomautuksiin turvaudutaan vasta 
silloin, jos korvaavia tehtäviä ei 
ole tarjolla kaikille.

Työnantajan alustavan arvion 
mukaan mahdolliset lomautuk-
set voisivat toteutua merkittäviltä 
osin osa-aikaisina. Tällöin osa- tai 
kokoaikainen lomautustarve voisi 
koskea noin kolmasosaa seura-
kuntayhtymän 180 työntekijästä. 
Tilanteeseen vaikuttaa merkittä-
västi poikkeusolojen kesto ja laa-
juus kesän ja syksyn aikana.

Kontiolahden seurakunnassa jumalanpalveluk-
set on lähetetty suorana maaliskuun puolivälistä 
saakka. Pääsiäisen tapahtumat julkaistiin poikke-
uksellisesti tallenteina. 

- Pääsiäisen tapahtumat teimme tallenteina ja 
ajoimme ne palvelusten ajankohtina omalle You-
Tube -kanavallemme. Huhtikuun aikana saamme 
asennettua kirkkoon pysyvät suoratoistoteknii-
kan, jonka kautta jumalanpalvelukset suoratois-
tetaan sunnuntaisin klo 10 Kontiolahden kirkosta. 
Katselukertoja on ollut satoja, Kontiolahden seu-
rakunnan kirkkoherra Jukka Reinikainen toteaa.

- Tämä suoratoistopalvelu tulee jäädäkseen 
myös poikkeusolojen jälkeen ja siitä on paljon 
hyötyä ja iloa jatkossa moneen muuhunkin asiaan, 
Reinikainen jatkaa.

JUMALANPALVELUSTEN lisäksi myös moni muu 
toiminta on löytänyt paikkansa verkkomaailmas-
ta. Poikkeusolojen aikaan esimerkiksi lapsille ja 
nuorille on runsaasti tekemistä ja katsottavaa seu-
rakuntien sosiaalisen median kanavilla. 

Joensuun seurakunta julkaisee verkossa myös 
esimerkiksi raamattuvartteja.  Kyseessä on raa-
matunopetusten sarja, joissa käydään Raamatun 
tekstiä jae jakeelta läpi. 

-  Olen pitänyt raamattutunteja ja raamatunope-
tuksia aiemmin ja ajattelin, että niitä olisi hyvä olla 
saatavilla myös verkkomateriaalina. Pidän tärkeä-
nä sitä, että poikkeusolojen aikana on saatavilla 
myös sellaista verkkosisältöä, joka ei mitenkään 
käsittele koronaepidemiaa.  Raamattuvarteissa 
keskitytään tutkimaan muutamaa Raamatun 
jaetta kerrallaan, eikä oteta kantaa ajankohtaisiin 
asioihin, Joensuun seurakunnan kansainvälisen 
työn ohjaaja Topi Nieminen sanoo.

Seurakuntien sosiaalisen median kanavista löy-
tyy lisätietoa seurakuntien verkkosivuilta osoit-
teista www.joensuunseurakunnat.fi ja www.kon-
tiolahdenseurakunta.fi.

Sari Jormanainen

* Lue lisää seurakuntien uusista digitaalisista 
avauksista sivuilta 6 ja 16.

APUA JA TUKEA MYÖS ILMAN DIGIÄ

SEURAKUNTATYÖ perustuu ihmisten koh-
taamiseen ja läsnäoloon. Poikkeusolon myö-
tä kohtaamisen ja läsnäolon tavat on täytynyt 
miettiä uudelleen, koska koronavirustilanteen 
vuoksi ryhmät eivät voi kokoontua ja välimatka 
ihmisten välillä on pidettävä pitkänä. Lisäksi 
riskiryhmiin kuuluvien luokse menemistä tu-
lee välttää.

Joensuun seurakunnat lähettivät jokaisel-
le yli 70-vuotiaalle seurakuntalaiselle kirjeen 
postitse. Kirjeessä kerrottiin tavoista, joilla 
seurakunta voi auttaa ja tukea poikkeusolois-
sa. Seurakunnat ovat myös soittaneet aktiivi-
sesti seurakuntalaisilleen poikkeusolojen ai-
kana.

Joensuun seurakuntayhtymä avasi poik-
keusolojen ajaksi myös keskusteluapu-pu-
helimen, johon soittamalla voi jakaa arjen 
kuulumisia, purkaa elämän taakkaa, pyytää 
esirukousta, ihmetellä koronavirustilanteen 
aiheuttamia poikkeusolosuhteita tai jutella 
jostakin muusta, mitä on mielessä. Palvelun 
numero on 013 2635 444. Paikallinen keskus-
teluapu-puhelin on avoinna arkisin klo 10-18, 
ja siihen vastaa Joensuun seurakuntien työn-
tekijä. Joka ilta klo 18-24 keskusteluapua tar-
joaa valtakunnallinen kirkon keskusteluapu 
numerossa 0400 22 11 80.

Kontiolahden seurakunnassa toimii puo-
lestaan Akuutti Auttava Puhelin, jonka kautta 
saa ohjausta, arkista apua ja tukea, keskuste-
luapua ja huolien hälvennystä, esirukousta ja 
sielunhoitoa. Puhelin palvelee numerossa 040 
761 6432 ma - pe klo 9 - 12.

POIKKEUSOLOISSA moni kaipaa myös konk-
reettista apua joko asiointiin tai talouden haas-
teisiin. Diakoniatyössä onkin riittänyt kiirettä 
poikkeusolojen aikana. 

-  Pyyntöjä välttämättömien kauppa- ja ap-
teekkiasiointien hoitamiseen on alueellamme 
tullut melko paljon. Puhelinkeskusteluissa 
on noussut esiin myös ihmisten tarve jakaa 
epävarmuuden tunteita, ahdistusta, ikävää ja 
yksinäisyyden kokemusta, diakoniatyöntekijä 
Satu Halonen Joensuun seurakunnasta kertoo.

Joensuun seurakunnat osallistuivat huhti-
kuussa valtakunnalliseen vähävaraisille per-
heille suunnattuun ruokakassikampanjaan. 
Kampanjaa Pohjois-Karjalassa koordinoi 
Pohjois-Karjalan perhekeskusverkosto. Ver-
kostoon kuuluvat kaikki kuntien, Siun soten, 
järjestöjen ja seurakuntien työntekijät, jotka 
työskentelevät alle 18-vuotiaiden lasten ja hei-
dän perheidensä kanssa.

Joensuun seurakuntayhtymä osallistui 
kampanjaan 80 ruokakassilla eli yhteensä 7 
200 eurolla. Yhden ruokakassin arvo on 90 
euroa ja se sisältää kaikki tarvittavat ainekset 
viikon ravitseviin pääaterioihin 4–6-henki-
selle perheelle, ruokaohjeet sekä D-vitamiini-
valmisteen. Lisäksi kassiin sisältyy sähköinen 
kokkikurssi.

Poikkeusolot ovat osoittaneet, että digiloik-
ka on ollut tarpeen, mutta uusia tapoja on tar-
vittu myös ihmisten kohtaamiseen ja tukemi-
seen myös verkkomaailman ulkopuolella.

Sari Jormanainen
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Monen työt menivät uusiksi
POIKKEUSOLOT. Koronavirus mullisti hetkessä seurakuntien työntekijöiden arjen. Teksti: Virpi Hyvärinen

Valmiuspäällikkö, kirkkoherra Petri Rask:

Johtoryhmä kokoontunut 
tiiviiseen tahtiin
- Olin lomalla, kun koronatilanne tuli päälle. 
Seurakuntayhtymän valmiuspäällikkönä oli 
mukava huomata, että johtoryhmämme alkoi 
toimia juuri niin kuin meidän valmiussuun-
nitelmamme edellyttää. Johtoryhmästä tuli 
kriisijohtoryhmä. 

- Olemme pitäneet poikkeuksellisen pal-
jon kokouksia. Päätettävänä on ollut mm.  
se, mitä 10 hengen kokoontumisrajoitus 
tarkoittaa seurakunnissa ja miten välitäm-
me jumalanpalvelukset seurakuntalaisille 
poikkeusoloissa. Valmiuspäällikkönä roolini 
on ollut myös yhteyden pitäminen muiden 
viranomaisten suuntaan.

- Kirkkoherrana olen ohjannut koko työ-
yhteisön etätyöskentelyyn. Onneksi sitä oltiin 
tehty jonkin verran jo aiemminkin. Nyt var-
mistettiin, että kaikilla on asialliset välineet 
siihen. Lääninrovastina olen etsinyt väylän 
rovastikunnan kirkkoherrojen keskinäiseen 
kommunikointiin.

- Iso muutos on se, että yhteys seurakunta-
laisiin jää paljon tavallista ohuemmaksi. Nor-
maaleja jumalanpalveluksia ei ole, toimituskes-
kustelut käydään puhelimessa ja esimerkiksi 
siunauksessa ollaan kasvokkain yhdessä vain 
se hetki kappelissa. Se on aika surullista.

Varhaiskasvatuksen ohjaaja Laura Karvinen:

Kerhotoiminta loppui, 
siirryimme verkkoon
- Uusi tilanne on vaatinut paljon työtä ja 
avannut uusia mahdollisuuksia. Toivon, että 
nyt opitut asiat jäävät elämään myös poik-
keusolojen jälkeen. 

- Kun kerhot ovat tauolla, olemme siirtä-
neet toimintaamme verkkoon. Julkaisemme 
keskiviikkoisin kerhohartauden, sunnuntai-
sin nettipyhiksen ja perjantaisin Hoosian-
na-aasin vetämän kirkkomuskarin YouTu-
bessa Toivon tähden -kanavalla sekä FB:ssa 
Rantakylän seurakunnan sivulla. Meillä on 
oma Insta-tili rantakylansrklapset.

- Olemme lähteneet tekemään myös dia-
konista perhetyötä yhteistyössä Siun soten 
varhaisen tuen perhetyön ja lastensuojelun 
kanssa. Yhteistyötä teemme myös Lähiötalon 
kanssa. Olimme mukana jakamassa Jokaisel-
le lapselle lounas –kampanjan ruokakasseja.  
Lisäksi jaamme maanantaisin klo 9-15 puu-
hapusseja Rantakylän kirkolla ja Talastuvalla. 

- Varhaiskasvatuksen tiimissä on poh-
dituttanut tilanteen epävarmuus ja töitten 
riittäminen. Olen kiitollinen yhtymästä 
tarjoutuneista työalan ulkopuolisista töistä 
sekä luovasta ja aikaansaavasta tiimistäm-
me. Huumori ja työhön tarttuminen pitävät 
positiivista ilmapiiriä yllä.

Diakoniatyöntekijä Saila Musikka:

Auttamismuotojen
kehittäminen käynnistyi heti
- Poikkeusoloissa on täytynyt ottaa nopeas-
ti haltuun uusia työnteon malleja. Olo on 
tällä hetkellä hämmentynyt. Olen tottunut 
käymään keskusteluja kasvotusten, ja nyt se 
tapahtuukin puhelimitse, WhatsAppilla ja 
sähköpostitse. Toki tämä on parempi kuin 
ei mitään, mutta kyllä kontakti jää tavallista 
kalpeammaksi. 

- Kun poikkeusolot käynnistyivät, aloim-
me miettiä, ketkä tässä tilanteessa tarvitsevat 
erityisesti tukea, ja miten voimme heitä aut-
taa. Yksi ryhmä on perheet ja toinen nuoret, 
jotka opiskelevat nyt etänä. Olemme valmis-
telleet hankehakemuksen näiden ryhmien 
auttamiseksi mahdollisimman pikaisesti.

- Seurakunnassamme on myös päivystys-
puhelin, johon tulevia kauppa- ja apteek-
kiapupyyntöjä me diakoniatyöntekijät or-
ganisoimme. Taloudellisen avunpyyntöjen 
osalta mennään nyt aika lailla normirytmillä, 
yhteiskunta on ottanut hyvin kopin taloudel-
lisesta puolesta. 

- Haluan rohkaista ihmisiä olemaan yh-
teydessä seurakunnan työntekijöihin. Jos 
voimme edes vähän kompensoida ihmisten 
tunnetta eristäytyneisyydestä ja yksinäisyy-
destä, niin sen haluamme tehdä. 

Pastori Eerika Kyytsönen:

Kaikessa huomioitava 
korona
- Poikkeusoloihin siirtyminen oli minulle 
varsin intensiivinen kokemus. Työ piti het-
kessä jäsentää kokonaan uudella tavalla. Vii-
kon sisällä alkoi hahmottua, kuinka laajasti 
omaan työhön poikkeusolot vaikuttavat.

- Olen tehnyt nyt valmisteluja enemmän 
kotoa käsin. Kaikessa tulee pidettyä koko ajan 
mielessä poikkeusoloihin liittyvät rajoitukset. 
Siunaamisissa on usein iäkkäitä ihmisiä, ja 
saan usein käydä läpi sitä, mitä rajoitukset 
omaisen näkökulmasta tarkoittavat.

- Vihkimisten suhteen näyttää siltä, että 
ihmiset ovat jääneet odottavalle kannalle. 
Kasteita on järjestetty seurakuntatalolla ra-
joitukset huomioiden. Olemme puhuneet, 
että isomman juhlan voi järjestää myöhem-
min.

- Jumalanpalveluksissa tuntui aluksi ou-
dolta se, että seurakunta ei ole paikalla. Ru-
kouksen ulottuvuus korostuu nyt messussa 
erityisellä tavalla.

- Rippikoulun osalta talvijakson teemapäi-
vät ovat vaihtuneet etätyöskentelyyn. Kesän 
leirien ja konfirmaatiopäivien suhteen seu-
rakunnat tekevät ratkaisuja lähiaikoina. Lap-
si- ja perhetyö muuttui myös aivan valtavasti: 
kaikki kerhot ovat jääneet tauolle. 

Pielisensuun seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Saila Musikka 
rohkaisee ihmisiä olemaan 
yhteydessä toisiin ihmisiin ja 
tekemään niitä asioita, 
joita nyt voi tehdä.  
Kuva: Merja Tuononen

” Digiloikka on ollut suuri harppaus 
työn eri osa-alueilla”, sanoo Pyhäselän 
seurakunnan pastori Erika Kyytsönen.
Kuva: Erika Kyytsönen

Joensuun seurakunnan kirkkoherra 
Petri Rask on viime aikoina kokoustanut 
paljon verkon välityksellä, Teamsissä. 
Kuva: Aila Rask

Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatuksen 
ohjaaja Laura Karvinen on saanut opetella 
tiiminsä kanssa mm. videoiden tekemistä, 
ja käyttöä on ollut myös Hoosianna-aasin 
kostyymille.   
Kuva: Paula Suliman

.

6 \ Kirkkotie



kastetut sana 
NYT toukokuun lopulla vietettävä he-
latorstai on yksi valoisimmista juhlapy-
histä. Tämä yksittäinen juhlapyhä tois-
tuu yllättävällä tavalla myös jokaisessa 
kastejuhlassa. Helatorstaina Jeesus 
nimittäin asettaa kaste- ja lähetyskäs-
kyn. Kaste onkin valoisa juhla. Puemme 
kastettavan päälle valkoisen vaatteen. 
Onnittelenkin joka kerta kastejuhlassa 
vanhempia siitä, että he ovat noudat-
taneet Jeesuksen käskyä kastattaa 
lapsensa. Näin helatorstai ja jokainen 
kastejuhla liittyvät toisiinsa.

KIRKKOMME opetuksen mukaan 
kaste on kaunein lahja lapsillemme. 
On totisesti oikein kastaa lapsemme ja 
nuoremme. On oikein, että opetamme 
lapsiamme ja nuoriamme siitä millainen 
Jumala meillä on. Kaste on ihmisen tur-
vasana Jumalan henkilökohtaiseen koh-
taamiseen tässä ja tulevassa elämässä. 
Kasteessa Jumala sitoo meidät omik-
seen iankaikkisen kasteenliiton sitein. 

KASTAKAA ja opettakaa, menkää ja 
tehkää! Matteuksen evankeliumin lo-
pussa Jeesus sanoo viimeiset sanan-
sa, jotka ovat käskymuodossa!  Jeesus 
ei sanonut helatorstaina: ”Olisihan se 
ihan mukavaa jos kastaisitte tai opet-
taisitte, jos aikaa muilta kiireiltänne jää. 
Olisi ihan kiva, jos joskus muistaisitte 
myös minua!” Onkin hyvä, että Jeesus 
on tiukka sanoissaan. Tänä aikana ym-
märrämme erityisesti jämptin puheen 

merkityksen. Mitä siitä tulisi, jos oma 
hallitus sanoisi koronavirusepidemian 
aikana, että voitte tehdä tai jättää teke-
mättä, jokainen saa päättää itse? 

KIRKKO on ottanut kaste– ja lähetys-
käskyn vakavasti. Jopa niin vakavasti, 
että kasteesta, rippikoulusta ja lähetys-
tehtävästä on tullut kirkon perustehtä-
viä. Ne tulee tehdä huolella ja innolla oli 
maailman aika mikä tahansa. 

NYT kesän lähestyessä seurakunnat 
ovat miettineet, miten rippikoulun ope-
tustehtävä tulee toteuttaa erityisolo-
suhteissa. Jokainen seurakunta löytää 
nyt omat luovat tavat opettamiseen 
vaikka etänä. Toivomme, että voisimme 
viettää osan rippikoulusta myös oikeis-
sa leiriolosuhteissa! Jeesuksen missiota 
ei ole peruttu! Rippikoulu jatkuu! 

KONFIRMAATIOSSA nuori puetaan 
myös valkoiseen vaatteeseen. Kris-
tuksen taivaaseenastumisen valo ja 
kirkkaus ulottuvat näin myös jokaiseen 
rippijuhlaan. Moni nuori kokee omak-
seen kutsun seurata Jeesusta opetus-
lapsena. Kutsu ja vastaus kohtaavat. 
Usko saa kasvaa ja vahvistua, aluksi 
vaikka salassa ja muilta näkymättömis-
sä. Jumala kyllä antaa kasvun ja voiman 
– Jumalan sylin suojassa.

Jukka Reinikainen
kirkkoherra, Kontiolahden seurakunta

On Jeesus sylissänsä myös minut 
siunannut, minutkin kasteen 

liittoon nimeltä kutsunut
– VIRSI 497:2  

3. sunnuntai pääsiäisestä, 3.5.2020
Jumalan kansan koti-ikävä
Seurakunta juhlii iloiten Herran 
ylösnousemusta ja voittoa kuole-
masta ja suuntaa katseensa uu-
teen elämään taivaassa, minne 
Jeesus on mennyt valmistamaan 
omilleen sijaa. 
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 66: 3-9 tai 
Ps. 126, Jes. 54: 7-10, 1. Piet. 1: 3-9, 
2. Kor. 4: 16-18, Joh. 17: 11-17

4. sunnuntai pääsiäisestä, 10.5.2020
Taivaan kansalaisena 
maailmassa
Päivä kuuluu pääsiäisajan iloisten 
sunnuntaiden ketjuun. Seurakunta 
kulkee Voittajan jäljissä totuudes-
sa ja rakkaudessa kohti täydellistä 
iloa taivaassa. 
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 98: 2-9, 
Jes. 32: 15-20, Room. 8: 9-11, 
Joh. 17: 6-10

5. sunnuntai pääsiäisestä, 
Rukoussunnuntai, 17.5.2020
Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Rukoussunnuntain tekstit puhuvat 
siitä, mitä rukoileminen on ja mitä 
lupauksia siihen sisältyy. Teksteis-
sä kerrotaan myös Kristuksesta 
suurena esirukoilijana ja rukoile-
misen opettajana.
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 40: 2-6, 
Dan. 9: 17-20, Room. 8: 24-28, 
Matt. 6: 5-13

6. sunnuntai pääsiäisestä, 24.4.2020
Pyhän Hengen odotus
Ennen taivaaseenastumistaan 
Kristus lupasi omilleen Pyhän 
Hengen ja kehotti heitä odotta-
maan tämän lupauksen täytty-
mistä. 
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 27: 1-3, 7-9; 1. 
Kun. 19: 8-13, Ap. t. 1: 12-14, Joh. 7: 
37-39

kirkkovuosi 

kuolleet  

Joensuu
Bella Maria Karttunen 
Vinski Jussi Olavi Vuori 
Ilmari Onni Sakari Eronen 
Nelle Leona Kuosa 
Minka Vajanto 
Vieno Loviisa Jaakkosela 
Lotta Ella Adelina Vartiainen 
Selma Emilia Hintikka

Pielisensuu
Teo Taito Räsänen
Oiva Kalevi Räsänen 
Valma Lilja Hulkkonen 
Saima Inari Ratilainen 
Joona Mikael Palviainen 
Loviisa Annikki Kettunen 
Pihla Iida Katariina Hurskainen 
Rasmus Aleksanteri Huusko 
Aada Emilia Kettunen 
Oliver Tobias Kemppainen 
Eljas Olavi Armas Matikainen 
Mimmi Rianna Karkkola 

Rantakylä
Toivo Juhani Martikainen 
Kerttu Elli Talvikki Lackman 
Minni Maria Inkeri Mononen 
Vieno Selena Esteri Myller 
Elias Leo Oliver Kinnunen 
Eino Myrsky Caspian Koljonen
Eemi Olavi Huovinen 
Luke Erik Antero Kovero 

Vaara-Karjala
Aatu Juhani Haaranen 

Kontiolahti
Oliver Jiri Juhani Sirainen
Juho Toivo Kalevi Kananen
Siiri Olivia Tuppurainen
Enni Adalmiina Hukka
Väinö Alvar Eemeli Lehtiniemi
Eemeli Armas Olavi Lampén
Hilla Anna Anelma Itäniva
Alissa Eevi Julianna Piiroinen

kuulutetut 

Rantakylä
Janne Petteri Rapa Ja Minna Jenni Johanna Matilainen

Kontiolahti
Manu Petteri Turunen ja Meeri Marketta Arffman-Turunen (vihitty) 

Joensuu
Elsa Esteri Leskinen 95 v.
Ulla Helena Hassinen 94 v.
Anna Liisa Lemettinen 94 v.
Kauko Fredrik Lavinen 91 v.
Hilkka Kaarina Kinnunen 90 v.
Rauha Anneli Martikainen 89 v. (Nurmeksen srk)
Erkki Aulis Kolmonen 88 v.
Anja Annikki Väänänen 87 v.
Oiva Eemeli Sutinen 85 v.
Liisa Annikki Palokas 84 v.
Liisi Katri Niemi 84 v.
Elvi Inkeri Reijonen 84 v. 
(Helsinki, Tuomiokirkkosrk)
Varpu Johanna Tuovinen 83 v.
Reino Kalevi Hukka 81 v.
Ellen Liisa Marjatta Tukiainen 79 v.
Pirkko Kyllikki Keinänen 78 v.
Veijo Antero Leskinen 75 v.
Pentti Kalevi Karttunen 75 v.
Pentti Olavi Lintunen 71 v.
Veikko Juhani Kammonen 70 v. (Enon srk)
Laila Kielo Orvokki Mustonen 69 v.
Eija Kaarina Kosloff 64 v.
Riitta Merja Turunen 63 v.
Raija Anitta Hopia 63 v.
Väinö Olavi Kettunen 62 v.
Pekka Eerik Samuel Salomaa 56 v.
 (Kontiolahden srk)

Pielisensuu
Tarja Hillevi Raunistola 97 v.
Erkki Ilmari Pesonen 96 v.
Sisko Rauha Siviä Muikku 91 v.
Aira Annikki Pesonen 90 v.
Vieno Aliina Kivilinna 90 v.
Anna Rauha Tuunanen 90 v.
Maija Irene Palviainen 89 v.
Erkki Ilmari Korhonen 88 v. 
Maija Leena Turunen 87 v.
Jorma Ensio Leinonen 82 v.
Jorma Kalevi Saarelainen 82 v.
Eeva Liisa Sandberg 77 v.
Maija Hannele Moilanen 65 v.
Eira Kirsi Aulikki Hirvonen 58 v.
Eija Riitta Salo 56 v.

Rantakylä
Kyösti Antero Turpeinen 92 v. 
Erkki Einari Piironen 81 v. 
Rauni Annikki Putkuri 78 v.
Raimo Olavi Eteläpää 76 v.
Taisto Raimo Ilmari Lehikoinen 68 v.
Jyrki Juhani Kurki 65 v.
Jukka Aulis Piiroinen 63 v.
Harri Olavi Hyttinen 54 v. 

Pyhäselkä
Mikko Juhana Kervinen 89 v. 
Katri Sisko Saarelainen 88 v. 
Pentti Aapeli Karvonen 84 v. 
Helli Anneli Turunen 83 v. (Vaara-Karjalan srk)
Ate Olavi Asikainen 79 v. 
Kalevi Ensio Saitseff 79 v. (Kiteen srk)
Mauri Tapani Soininen 41 v. 
Miika Jari Oskari Hakkarainen 25 v. (Liperin srk)

Eno
Vappu Johanna Viljanen 93 v. 
Valde Olavi Siponen 92 v. 
Kauko Antero Horttanainen 91 v. 
Vieno Helena Hiltunen 85 v. 
Anja Siiri Aliina Kiiskinen 84 v. 
Raimo Johannes Leskinen 70 v. 
Leila Marjatta Sorsa 70 v.

Vaara-Karjala
Elsa Kaarina Sirainen 94 v (Joensuun srk) 
Sirkka Irene Ronkainen 91 v 
Martta Sivonen 91 v 
Ilma Ilona Mononen 91 v 
Eero Johannes Ratinen 87 v 
Eila Onerva Tolvanen 84 
Tauno Pertti Korhonen 77 v 
Pentti Tapio Pyykkö 70 v 
Risto Aatos Juhani Niemelä 68 v

Kontiolahti
Helmi Turunen 94 v.
Kerttu Marjatta Hyvärinen 87 v.
Aune Elina Kukkonen 86 v.
Liisa Marjatta Puhakka 82 v.
Arto Ensio Arkko 65 v.
Riitta Leena Marjukka Rajasuu 56 v.
Pekka Eerik Samuel Salomaa 56 v
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iime viikkojen ajan ihmiset ovat viet-
täneet poikkeuksellisen paljon aikaa 
neljän seinän sisällä. Seinien läpi ei 
näe, mutta arvata saattaa, että useissa 
kodeissa elämä ei jatku ihan niin kuin 
ennen. Pandemia haastaa niin perhei-
tä kuin parisuhteita.

Joensuun perheasiain neuvottelu-
keskuksen johtaja Anna-Riitta Pellikan mukaan poik-
keusoloilla on monenlaisia seurauksia, ja seuraukset 
muuttuvat tilanteen pitkittyessä.

- Joissakin perheissä tilanne selätetään yhdessä, ja 
konkreettinen, hyvä, yhteinen aika kotona lisääntyy. Jos 
taas perheessä on riitaisuutta, lomautuksia, ongelmia 
alkoholin kanssa tai muita huolia, riski tilanteen kiris-
tymiseen kasvaa. 

- Vielä ei ole selvillä, mitä tilanne tuo mukanaan, jos 
se jatkuu pitkään. Jos sairaus tulee lähipiiriin, se on ihan 
oma kysymyksensä. Monesti sairaus ja suru saavat pu-
haltamaan yhteen hiileen, Pellikka toteaa.

PELLIKAN MUKAAN poikkeusolot nostavat pintaan ih-
misten keinot selviytyä.

- Ensivaiheessa jotkut ovat alkaneet asettaa parisuh-
teen asioita suurempaan mittakaavaan ja ajatelleet, että 
eivät nämä meidän ongelmat niin suuria olekaan - nyt 
on tärkeämpää saada etäkoulut ja -työt käyntiin. Kun 
pahin myrskyn silmä on ohi, pari voi palata käsittele-
mään suhteen ongelmia. 

Aluksi monissa perheissä on pinnalla tilanteen hyvät 
puolet ja selviytyminen, mutta sitten alkaa hermostuttaa 
ja uuvuttaa. Lasten tekisi mieli lähteä uimahalliin, äidin 
kuntosalille tai isän kavereiden kanssa ulos. 

- On normaalia, että toisten perheenjäsenten naamat 
alkavat jossakin kohtaa kyllästyttää. Jokainen tarvitsee 
myös omaa tilaa, joku enemmän, joku vähemmän.

- Tärkeätä olisi kuitenkin se, että kuvio ei pääse läh-
temään väärille urille – sellaisille, jossa tilannetta yrite-
tään ratkaista vihaisena olemisella, sanoo Pellikka.

MONIEN PARIEN ja perheiden voimia vie Pellikan mu-
kaan nyt etenkin se, että turvaverkko on ohentunut, kun 
isovanhempia ei välttämättä voi pyytää entiseen tapaan 
avuksi. Erityisesti tämä korostuu yksinhuoltajien per-
heissä.

- Uusperheissä puolestaan voi nousta esiin kysymys 
siitä, voivatko puolison lapset epidemian aikana tulla 
meille. Tässä tarvitaan myötätuntoista asennetta puoli-
son lapsia ja puolisoa kohtaan. Keskiössä tulisi olla koko 
ajan lapsen paras - kysymys siitä, miten voidaan järjes-
tää se, että lapset saavat kummankin vanhemman seu-
raa ja tukea.

- Perheissä voi syntyä myös poikkeuksellisia työnja-
koja: toinen tekee pitkää päivää töitä, toinen hoitaa lap-
set ja kodin. On tärkeätä huomata, että kun tilanne pa-
lautuu normaaliksi, siihen lähdetään eri tilanteesta. On 
hyvä käydä yhdessä läpi, millainen kokemus tämä oli ja 
mitä siitä on opittu, sanoo Pellikka.

PELLIKKA KOROSTAA, että poikkeusaika ei ole syy tehdä 
väkivaltaa, eikä syy olla hakematta siihen apua.

- Jos joutuu väkivallan takia lähtemään pakoon, niin 
se on paha juttu, vaikka olisi paikka minne mennä. 
Turvakoti on siinä kohtaa oikea osoite, ja yhteydenotto 
poliisiin. Jos väkivallasta tulee jälkiä, täytyy käydä terve-
ydenhuollossa, vaikka tietäisi, että se on kuormittunut. 

- Väkivalta satuttaa lapsia, vaikka se ei kohdistuisi lap-
siin. Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä myös itse. 

- Jos taas itseä pelottaa, että toimii väkivaltaisesti, niin 
silloin täytyy ottaa aikalisä, lähteä käymään roskiksel-
la tai alkaa täyttämään pyykkikonetta, mitkä sitten ovat 
kenenkin keinot toimia. Ottaa itsensä kiinni, etsiä apua, 
kehottaa Pellikka. 

Alkoholiongelmien ja muiden riippuvuuksien koh-
dalla puolison kannattaa syyttelyn sijasta huolehtia 
omasta hyvinvoinnista. 

- Riippuvuus ei ratkea syyttelemällä. Jos toinen on 
humalassa, keskustelu ei yleensä auta. Tärkeintä on, että 
pystyy itselleen ja lapsilleen järjestämään mahdollisim-
man hyvät oltavat. 

- Jos taas puoliso sanoo sinulle, että juot liikaa, niin 
asiaa kannattaa katsoa rehellisesti. Netissä on testejä al-
koholinkäytöstä, joita kannattaa tehdä, ja miettiä, missä 
jamassa oma elämä on, toiminko niin kuin haluan. Ja 
hakea apua, sanoo Pellikka.

TÄRKEÄTÄ PELLIKAN mukaan on suhteessa kuin suh-
teessa se, että perheen aikuiset huolehtivat omasta jak-
samisestaan.

- Jos se jää, niin väsymys, ärtymys, neuvottomuus ja 
elämänpiirin kaventuminen alkavat helposti nousta 
esiin riitaisuutena.

- Kummankaan ei tulisi olla tarpeineen paitsioissa, 
vaan pieniä levähdyksen paikkoja tulisi järjestää arkeen, 
olipa se sitten vaikka hetken hengähdys kännykällä tai 
kävelyllä. 

- Sekään ei ole hyvä, jos jompikumpi kokee, että hän 
saa kantaa kaiken vastuun. Vastuu on yhteinen, sanoo 
Pellikka.

PELLIKKA NÄKEE uudessa tilanteessa myös mahdolli-
suuksia parisuhteen vahvistamiselle, ja jo tutuiksi tullei-
den sudenkuoppien välttämiselle.

- Moni kompastuu aina samaan asiaan ja toimii tietyl-
lä tavalla, vaikka ei haluaisi. Esimerkiksi lapsiperheissä 

tyypillinen riidanaihe on ajankäyttö, ja riita etenee usein 
samalla kaavalla.

- Nyt olisi hyvä mahdollisuus tarkkailla omaa toimin-
taansa ja vähän yllättääkin itseään. Miten voisin toimia 
tilanteessa eri tavoin kuin aiemmin? Olisi hyvä tietoises-
ti ajatella, että ei lähdetä nyt siihen, mihin aina ennen-
kin, ja mennä tilanne kerrallaan.

Poikkeusoloissa ei ulkoisten syidenkään vuoksi voi 
toimia samalla tavalla kuin ennen. Tämä voi Pellikan 
mukaan nostaa ihmisistä esiin joustavuutta, elämän-
myönteistä kykyä selvitä uusissa tilanteissa ja keksiä uu-
sia ratkaisuja. 

- Lapsethan ovat loistavia tässä – he keksivät leikit 
missä tahansa, hän sanoo.

VAIKKA POIKKEUSOLOT haastavatkin parisuhteita ja 
perheiden elämää, Pellikka toivoo, että suurin osa ihmi-
sistä myös nauttii siitä, että on perhe ja ihmissuhteet. Hän 
korostaa myös armollisuuden tärkeyttä.

- En halua välittää sellaista viestiä, että tämän kaiken 
keskellä pitäisi olla vielä energiaa ja taitoa olla onnelli-
sesti parisuhteessa. Sen sijaan toivon, että ihmiset löy-
täisivät sen, miten parisuhde voisi olla voimavara tilan-
teesta selviämiseen. 

- Joku sanoi viisaasti, että se, mitä lapset – ja luulen 
että myös aikuiset – tästä ajasta muistavat, on se, mil-
lainen tunnelma kotona oli. Milloin tuntui, että toinen 
kuunteli minua, milloin tuntui, että aloin ymmärtää 
toista? 

- Se, jos mikä on voimavara, kun saa tuntea itsensä 
hyväksytyksi ja huomatuksi, summaa Pellikka.

Virpi Hyvärinen

PARISUHDE 
PUNTARISSA 
”POIKKEUSOLOISSA  kaikkien perheenjäsenten kuormitus lisääntyy, ja 
turhautuminen nousee helposti pintaan. Olisi tärkeätä hyväksyä se, että täl-
laista tulee. Samalla tulisi pyrkiä estämään tilanteen kasvaminen yleiseksi ka-
tastrofiksi, jossa kaikki ovat kiukuissaan ja konflikti kasvaa liian suureksi”, sa-
noo Joensuun perheasian neuvottelukeskuksen johtaja Anna-Riitta Pellikka.

V

Joensuun perheasian  
neuvottelukeskus  
Penttilässä
• Maksutonta keskusteluapua parisuhteen ja perheen  

ongelmatilanteissa 

• Ajanvaraus ma-to klo 9-11, p. 050 430 8472 

• Poikkeusoloissa perheneuvonta toteutetaan etäyhteydellä
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MISTÄ PIRISTYSTÄ
POIKKEUSOLOT jatkuvat jo seitsemättä viikkoa. Alkujärkytyksestä on päästy yli, nyt 
vaaditaan turnauskestävyyttä. Kirkkotie kysyi Facebookissa ihmisiltä, mistä nyt saa-
daan iloa arkeen. Ohessa kuvia ja kommentteja – kiitos niitä lähettäneille!

ILOA LEMMIKEISTÄ 
JA LUKEMISESTA.

”Meidän arkeen tuo todella paljon 
iloa miesystäväni koira, 3-vuotias 
englanninbuldoggi Bambi. 
Bambi on valloittava persoona, 
joka kulkee mukana monessa 
paikassa.” - Elina Reentie, 
Kontiolahti (koirakuvat)

”Poikkeusaikoina lepoa ja 
virkistystä tuvat tutut ja arkiset 
asiat.” 
- Anna-Riitta Pellikka, Joensuu 
(kissakuva)

TEKEMISTÄ ULKONA
 JA SISÄLLÄ.

”Oksien silppuaminen. Oksapino häviää ja puutarha saa 
kuoriketta.” - Reetta Karppinen, Lehmo (kuva ylh.)

”Laatuaikaa lasten kanssa autoradalla!” 
- Jaana Suvivuo, Kontiolahti (kuva alh.)

”Lapset ovat innostuneet uudelleen Pokemoneista.” 
- Anna Lehtinen, Joensuu (pieni kuva)

KAHVI JA HERKUT TEPSIVÄT.

”Terassipiknik hyvässä seurassa piristää aina!” - Sari Jormanainen, Lehmo (kuva vas.)

”Yhdessä leipominen ja koiran kanssa lenkkeily tuovat iloa! Kahvit terassilla on äidin 
suosikki.” -Katri Vilén, Kontiolahti (kahvi- ja muffinssikuvat) (kuvat oik.)

Tekstit ja kuvat kokosi Virpi Hyvärinen
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62. vuosikerta
Seuraava Kirkkotie ilmestyy 27. 5. 2020

ILOA JA VOIMAA LUONNOSTA.

”Käymme ympäri pitäjiä metsäretkillä.” 
- Päivi Puhakka, Joensuu (kuva vas. ylh.)

”Meidän korona-arkeen on kuulunut metsässä seikkailemista 
4-vuotiaan Aadan kanssa.” 
- Anniina Mertanen, Lehmo (kuva vier..)

”Etäkoululaiselle rentoutumista koulutehtävien jälkeen puiden latvoja 
ja pilvien liikkeitä katsellen.” 
– Anna Lehtinen, Joensuu (kuva oik.)

UUSIA TUULIA TÖISSÄ.

Pielisensuun kirkossa videoitiin hyvällä 
meiningillä ja suurella ilolla jumalanpalvelusta 
YouTubeen. 

”Timo Sund kuvaa ja äänittää. Jumalanpalveluksia 
tehdään vaikkakin pienellä porukalla, mutta 
innostuneella intensiteetillä.”
 – Tiina Korhonen, Joensuu (molemmat kuvat)

KÄDENTAIDOT KUNNIAAN.

”Lähetin tehtäväpostia päiväkodista kotiin äitinsä kanssa ”etähommiin” siirtyneelle neidille. Siinä oli tekemistä 
minullekin.” – Katriina Puustinen, Kontiolahti (kuva ylh.)

”Olen virkannut verhokappoja korona-aikana. On ollut suuri tarve tehdä jotain käsillä ja nähdä työnsä tuloksia. 
– Anna Holopainen, Joensuu (kuva kesk.)

”Netin kautta kokoonnumme kerran viikossa Luovien Siskojen kanssa taiteilemaan ja juttelemaan. 
Todella virkistävää!” – Ilona Suojama, Eno (kuva oik.)
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Joensuun 
seurakunta
 › TOIMISTO: Kirkkokatu 28, ma-

pe klo 9-12, p. (013) 2635 363, 
joensuun.seurakunta@evl.fi. 
Toimisto palvelee etänä eli pu-
helimitse ja sähköpostitse. 

Joensuun kirkko 
 › Papinkatu 1 b 

Kirkko auki hiljaista rukousta ja 
keskustelua varten su 3.5. klo 
11-13. 
Kirkko auki hiljaista rukousta ja 
keskustelua varten su 10.5. klo 
11-13. 
Messu su 17.5. klo 10,  
mikäli poikkeusolot päättyvät. 
Messu to 21.5. klo 10,  
mikäli poikkeusolot päättyvät. 
Messu su 24.5. klo 10,  
mikäli poikkeusolot päättyvät 
Worship Service su 31.5. klo 12. 
Helluntain kaksikielinen messu, 
mikäli poikkeusolot päättyvät. 
Pentecostal Worship Service in 
two languages, engl-fin, if the gat-
hering restrictions due to Corona 
virus have been lifted.

Joensuun  
seurakuntakeskus 
 › Kirkkokatu 28 

Torstaimessu klo 12 to 14.5. klo 
12, mikäli poikkeusolot päättyvät. 
Toteutetaan kansanlaulukirkkona. 
Torstaimessu klo 12 to 28.5. klo 12, 
mikäli poikkeusolot päättyvät. 

Noljakan kirkko 
 › Kervilänkuja 2 

Messu su 17.5. klo 12,  
mikäli poikkeusolot päättyvät. 
Perhemessu su 24.5. klo 12,  
mikäli poikkeusolot päättyvät. 
Messu su 31.5. klo 12,  
mikäli poikkeusolot päättyvät. 

Verkossa ja etänä
Joensuun ev.lut. seurakuntien 
jumalanpalvelus su 3.5., 10.5., 
17.5., 24.5. ja 31.5. sekä to 21.5. 
klo 10 Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa.
Äitienpäivämuskari Joensuun 
seurakunnan Facebook-sivuilla  
pe 8.5. klo 10 alkaen. 
Kevätperhekerho Joensuun  
seurakunnan Facebook-sivuilla 
 ke 20.5. klo 10 alkaen. 
Sateenkaari-ilta etänä ti 26.5. klo 
18. Kokoonnutaan etänä juttele-
maan ja pieneen hartauteen. Omat 
kahvit ja teet! Seuraa ilmoittelua 
Facebookissa Sateenkaarimessut 
Joensuussa -sivuilla tai ota yh-
teyttä katri.vilen@evl.fi jos haluat 
osallistua!
Raamattuvartit Youtubessa Toivon 
tähden –kanavalla torstaisin klo 
18.30.
Easter Service 2020 in Joensuu 
Church –video in Youtube, channel 
Toivon tähden.

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

pe klo 9-12, p. 013 2635 601, 
enon.seurakunta@evl.fi. Toi-
misto palvelee etänä eli pu-
helimitse ja sähköpostitse. 

Enon kirkko
 › Enontie 28 

Kirkko auki hiljentymistä ja 
yksityistä rukousta varten su 3.5. 
klo 11-13. Paikalla on seurakunnan 
työntekijä. 
Kirkko auki hiljentymistä ja 
yksityistä rukousta varten su 10.5. 
klo 11-13. Paikalla on seurakunnan 
työntekijä. 
Messu su 17.5. klo 10, 
mikäli poikkeusolot päättyvät. 
Messu helatorstaina 21.5. klo 10, 
mikäli poikkeusolot päättyvät.
Messu su 24.5. klo 10, 
mikäli poikkeusolot päättyvät.
Iltamessu su 31.5. klo 18, 
mikäli poikkeusolot päättyvät.

Verkossa ja etänä
Jumalanpalvelus Facebookissa 
Enon seurakunnan sivulla video-
taltiointina Enon kirkosta su 3.5., 
10.5. ja 24.5. klo 11 sekä su 31.5. 
illalla. Ei seurakuntaa paikan päällä 
kirkossa.
Joensuun ev.lut. seurakuntien 
jumalanpalvelus su 3.5., 10.5., 
17.5., 24.5. ja 31.5. sekä to 21.5. 
klo 10 Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa.
Blogipyhäkoulu keskiviikkoisin, 
linkki pyhäkouluun löytyy Enon 
seurakunnan FB-sivulta.
Nuortenilta Discordissa joka ke 
ja pe kello 19-21. Yhdessäoloa, 
jutustelua ja pelailua. Linkki löytyy 
Instagramista @enonseurakunta 
biosta. 
Hartaus nuorille joka päivä ins-
tagramissa @enonseurakunta. 
Myös instalivejä tulossa keväällä. 
Vaihtuvia kuvituksia ja tehtäviä 
lasten iloksi Hyvänmielentuvan 
ja Villa Koivurannan kerhotilojen 
ikkunoissa. Käykää kurkkaamassa!

Pielisensuun 
seurakunta
 › TOIMISTO: Huvilakatu 8 b, 

ma-pe klo 9-12, p. 013 2635 
407, pielisensuun.seurakun-
ta@evl.fi. Toimisto palvelee 
pääsääntöisesti etänä eli pu-
helimitse ja sähköpostitse. 

Pielisensuun kirkko
 › Huvilakatu 8 b  

Kirkko avoinna hiljaista rukousta 
ja keskustelua varten su 3.5. klo 
11-13. Enintään 10 henkilöä kerral-
laan kirkkosalissa. Seurakunnan 
työntekijä paikalla. 
Kirkko avoinna hiljaista rukousta 
ja keskustelua varten su 10.5. klo 
11- 13.  Enintään 10 henkilöä kerral-
laan kirkkosalissa. Seurakunnan 
työntekijä paikalla. 
Messu su 17.5. klo 10, 
mikäli poikkeusolot päättyvät. 
Messu to 21.5. klo 10, 
mikäli poikkeusolot päättyvät. 
Messu su 24.5. klo 10, 
mikäli poikkeusolot päättyvät. 
Messu su 31.5. klo 10, 
mikäli poikkeusolot päättyvät. 

Verkossa ja etänä
Joensuun ev.lut. seurakuntien 
jumalanpalvelus su 3.5., 10.5., 
17.5., 24.5. ja 31.5. sekä to 21.5. 
klo 10 Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa.
Live-iltapala nuorille keskiviikkoisin 
klo 18-19 @psuunuoret instalive. 
Nuorille suunnattu jumalanpalve-
lus nähtävillä YouTubessa Toivon 
tähden –kanavalla. Toteuttajina 
työntekijöitä ja nuoria videoiden ja 
äänitysten välityksellä.
Mietiskelyn polku Kuhasalossa 
omatoimiseen hiljentymiseen 
luonnossa. QR-koodeilla toimiva-
polku on jo avattu ja se on kuljetta-
vissa kesän loppuun saakka. 
Ks. s. 14.

Rantakylän 
seurakunta  
 › TO I M ISTO: Rantakylänka-

tu 2 A, ma-pe klo 9-12, p. 013 
1635510, rantakylan.seura-
kunta@evl.fi. Toimisto palve-
lee pääsääntöisesti etänä eli 
puhelimitse ja sähköpostitse. 

Rantakylän kirkko
 › Rantakylän katu 2

Kirkko auki hiljentymistä ja yksi-
tyistä rukousta varten su 3.5. klo 
11-13.
Kirkko auki hiljentymistä ja yksi-
tyistä rukousta varten su 10.5. klo 
11-13. 
Nuorten messu to 14.5. klo 18, 
mikäli poikkeusolot päättyvät. 
Yhteinen valmistelu alkaa klo 17.
Messu su 17.5. klo 10, mikäli poik-
keusolot päättyvät. 
Messu helatorstaina 21.5. klo 10, 
mikäli poikkeusolot päättyvät.
Messu su 24.5. klo 10, mikäli poik-
keusolot päättyvät.
Messu su 31.5. klo 10, mikäli poik-
keusolot päättyvät.

Verkossa ja etänä

Puuhapussien jako 
ma 4.5.  ja 11.5.  

klo 9-15 Rantakylän kirkon 
A-oven luona ja Talastuvan 

kerhohuoneen ovella.

Puuhapussien jako ma 4.5. ja 11.5. 
klo 9-15 Rantakylän kirkon A-oven 
luona ja Talastuvan kerhohuoneen 
ulko-oven takana. Lisätietoja: 
laura.karvinen@evl.fi, 
p. 050 5858 729. 
Joensuun ev.lut. seurakuntien 
jumalanpalvelus su 3.5., 10.5., 
17.5., 24.5. ja 31.5. sekä to 21.5. 
klo 10 Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa.
Keskiviikkopyhis ke 6.5. ja 13.5. 
klo 10 Rantakylän seurakunnan 
Facebook-sivulla ja Toivon tähden 
–kanavalla YouTubessa. Lasten 
hartaushetki, jossa lauletaan, 
rukoillaan ja tutustutaan raama-
tunkertomuksiin. 

Nettimuskari  
pe 8.5. ja 15.5.  

klo 12 Toivon tähden kana-
valla YouTubessa.

Nettimuskari pe 8.5. ja 15.5. klo 12 
Rantakylän seurakunnan Face-
book-sivulla ja Toivon tähden 
-YouTube-kanavalla. Kirkkomus-
karihetki netissä.  
Messupyhis su 3.5., 10.5., 17.5., 
24.5. ja 31.5. klo 9 Rantakylän 
seurakunnan Facebook-sivulla ja 
Toivon tähden –kanavalla YouTu-
bessa. Sunnuntain pyhäkouluvi-
deo lapsille. 

Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 

76, ma-pe klo 9-12, p. 050 3648 
190, pyhaselan.seurakunta@
evl.fi. Toimisto palvelee pää-
sääntöisesti etänä, puhelimitse. 

Pyhäselän kirkko 
 › Hammaslahdentie 76 

Kirkko auki hiljaista rukousta 
varten su 3.5. klo 11-12. Seurakun-
nan työntekijä paikalla. Mahdolli-
suus yksityiseen keskusteluun ja 
sielunhoitoon. 
Kirkko auki hiljaista rukousta varten 
su 10.5. klo 11-12. Seurakunnan työn-
tekijä paikalla. Mahdollisuus yksityi-
seen keskusteluun ja sielunhoitoon. 
Messu su 17.5. klo 10, mikäli 
poikkeusolot päättyvät. Kirkko auki 
hiljaista rukousta varten klo 11-12. 
Seurakunnan työntekijä paikalla. 
Mahdollisuus yksityiseen keskus-
teluun ja sielunhoitoon. 
Messu su 24.5. klo 10, mikäli 
poikkeusolot päättyvät. Kirkko 
auki hiljaista rukousta varten 11-12. 
Seurakunnan työntekijä paikalla. 
Mahdollisuus yksityiseen keskus-
teluun ja sielunhoitoon. 
Messu 31.5. klo 10, mikäli poik-
keusolot päättyvät. Kirkko auki 
hiljaista rukousta varten klo 11-12. 
Seurakunnan työntekijä paikalla. 
Mahdollisuus yksityiseen keskus-
teluun ja sielunhoitoon.  

Reijolan  
seurakuntatalo
 › Santerintie 11 

Helatorstain messu 21.5. klo 10, 
mikäli poikkeusolot päättyvät. 
Kirkkosali auki hiljaista rukousta 
varten klo 11-12. Seurakunnan 
työntekijä paikalla. Mahdollisuus 
yksityiseen keskusteluun ja sie-
lunhoitoon. 

Verkossa ja etänä
Joensuun ev.lut. seurakuntien 
jumalanpalvelus su 3.5., 10.5., 
17.5., 24.5. ja 31.5. sekä to 21.5. 
klo 10 Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa.
Tuomashartaus nuorille viikolla 
19 YouTubessa Toivon tähden –
kanavalla.

Syksyn 2020 
päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen
Pyhäselän seurakunnassa 
1.5.-31.5. osoitteessa www.
joensuunseurakunnat.fi 
Päiväkerhot 3-5-vuotiaille 
alkavat viikolla 36.
Kerhopaikat: Reijolan srk-ta-
lo ja Pyhäselän srk-talo.
Lisätiedot ja tiedustelut va-
paista paikoista: Seija Hytti-
nen, puh. 050 435 7299

Pielisensuun 
seurakunta 
onnittelee kevään 
kuluessa syntymä-
päiviään viettäviä 
seurakuntalaisia! 
Lähetämme henkilökohtaiset 
kutsut syksyllä järjestettäviin 
ikäihmisten syntymäpäiväjuh-
liin, mikäli olosuhteet sallivat 
juhlien järjestämisen. 

PIKKUpostilla 
lapsiperheille 
uutiskirjeenä
Postillassa viikon vinkit pieneen 
kotihartauteen ja yhteiseen 
tekemiseen kotioloissa sisällä 
ja ulkona. Pienelle lapselle 
suunnattu näkökulma. Tilaa 
PIKKUpostilla sähköpostiisi: 
riitta.malkonen@evl.fi 

Syksyn 2020 
päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen
 Enon seurakunnassa 
1.5.-16.8. 
pastori Sanna-Marika 
Keräselle, p. 040 830 4722 
tai soittamalla seurakunnan 
toimistoon, p. 013 263 5601.
Kerran viikossa kokoontuvat 
ryhmät 3-5-vuotiaille muo-
dostetaan elokuun lopussa. 
Kerhopaikat: Hyvänmielen 
Tupa Enossa ja Villa Koi-
vurannan salin alakerta 
Uimaharjussa.
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Kontiolahden 
seurakunta 
 › KIRKKOHERRANVIRASTO:  

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

Verkossa ja etänä
Ajankohtainen tieto tilaisuuksista: 
www.kontiolahdenseurakunta.fi.
Oma YouTube-kanava: Kontiolah-
den seurakunta, liity tilaajaksi. 
Katso myös Facebook: Kontiolah-
den seurakunta.
Seurakunnan Akuutti Auttava 
Puhelin ma-pe klo 9-12. Apua, 
keskustelutukea ja rinnalla kul-
kemista. Soita p. 040 761 6432. 
Seurakunnan työntekijä vastaa. 
Sanajumalanpalvelus su 3.5. klo 
10 YouTubessa Kontiolahden seu-
rakunnan kanavalla. Suoratoisto 
Kontiolahden kirkosta, ei seura-
kuntaa paikan päällä.
Toivelaulujen ilta ke 6.5. klo 18 
suoratoistona YouTubessa Konti-
olahden seurakunnan kanavalla. 
Virsi- ja laulutoiveet ma 4.5. 
mennessä: mari-annika.heikkila@
evl.fi. 
Sanajumalanpalvelus su 10.5. klo 
10 YouTubessa kanavalla Konti-
olahden seurakunta. Suoratoisto 
Kontiolahden kirkosta, ei seura-
kuntaa paikan päällä.
Toivelaulujen ilta ke 13.5. klo 18 
suoratoistona YouTubessa Konti-
olahden seurakunnan kanavalla. 
Virsi- ja laulutoiveet ma 11.5. 
mennessä: mari-annika.heikkila@
evl.fi. 
Sanajumalanpalvelus su 17.5. klo 
10 YouTubessa kanavalla Konti-
olahden seurakunta. Suoratoisto 
Kontiolahden kirkosta, ei seura-
kuntaa paikan päällä.
Toivelaulujen ilta ke 20.5. klo 18 
suoratoistona YouTubessa Konti-
olahden seurakunnan kanavalla. 
Virsi- ja laulutoiveet ma 18.5. 
mennessä s-posti mari-annika.
heikkila@evl.fi.
Sanajumalanpalvelus helators-
taina 21.5. klo 10 YouTubessa ka-
navalla Kontiolahden seurakunta. 
Suoratoisto Kontiolahden kirkosta, 
ei seurakuntaa paikan päällä.

Vaara-Karjalan 
seurakunta 
 › TOIMISTO, KIIHTELYSVAARA: 

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

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

Kiihtelysvaaran  
seurakuntatalo 
 › Tohmajärventie 31

Seurakuntatalo avoinna hiljaista 
rukousta ja keskustelua varten 
su 3.5. klo 11-13.
Messu su 17.5. klo 10, 
mikäli poikkeusolot päättyvät.
Messu to 21.5. klo 10, 
mikäli poikkeusolot päättyvät. 
Pieni iltamessu su 24.5. klo 16, 
mikäli poikkeusolot päättyvät. 

Tuupovaaran kirkko 
 › Koulutie 5

Messu su 17.5. klo 13,
mikäli poikkeusolot päättyvät.
Messu su 31.5. klo 13, 
mikäli poikkeusolot päättyvät.
 

Tuupovaaran 
seurakuntatalo
 › Koulutie 10

Seurakuntatalo avoinna hiljaista 
rukous ta ja keskustelua varten 
su 10.5. klo 11-13.

Muut paikat
Messu su 24.5.klo 13 Hoilolan kir-
kossa, jos poikkeusolot päättyvät.

Verkossa
Joensuun ev.lut. seurakuntien 
jumalanpalvelus su 3.5., 10.5., 
17.5., 24.5. ja 31.5. sekä to 21.5. 
klo 10 Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa.

Sanajumalanpalvelus su 24.5. klo 
10 YouTubessa kanavalla Konti-
olahden seurakunta. Suoratoisto 
Kontiolahden kirkosta, ei seura-
kuntaa paikan päällä.
Toivelaulujen ilta ke 27.5. klo 18 
suoratoistona YouTubessa Konti-
olahden seurakunnan kanavalla. 
Virsi- ja laulutoiveet ma 25.5. 
mennessä: mari-annika.heikkila@
evl.fi 
Sanajumalanpalvelus su 31.5. klo 
10 YouTubessa kanavalla Konti-
olahden seurakunta. Suoratoisto 
Kontiolahden kirkosta, ei seura-
kuntaa paikan päällä.

Lehmon seurakunta-
koti ja Selkie-
Mönnin kappeli 
Lehmon ja Selkie-Mönnin kap-
pelin kaikki jumalanpalvelukset 
perutaan toukokuun ajaksi. 

Seurakunnantoi-
mistojen aukioloajat 
1.5.2020 alkaen:

- Tuupovaaran  seurakunnantoi-
misto  avoinna ti ja to klo 9-12
- Kiihtelysvaaran seurakunnan-
toimisto avoinna ke ja pe klo 9-12

Virkoja auki
Kontiolahden seurakunnan kirk-
koneuvosto on julistanut auki 
kirkon varhaiskasvatuksen 
ohjaajan viran 
1.8.2020 alkaen. Hakuaika 4.- 
22.5.2020. Hakuohjeet www.
kontiolahdenseurakunta.fi/
avoimet työpaikat 
1. diakonianviran haku 
päättyy 30.4.2020. 
Lisätietoja: kirkkoherra Jukka 
Reinikainen p. 050 3747723 
(viikkovapaat to ja pe).

Media-avustaja-
koulutus 
la 9.5. klo 13-15 Kontiolahden 
kirkossa. 
Oletko kiinnostunut videoin-
nista, kameroista, tekniikasta 
ym.? Tarvitsemme seurakun-
taan uusia media-avustajia vii-
koittaisiin jumalanpalvelusten 
suoratoistoihin, videointiin ja 
kesällä rippikoulun etäopetuk-
sen järjestämiseen. Koulutta-
jana Timo Sund. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen: kirkkoherra 
Jukka Reinikainen, jukka.reini-
kainen@evl.fi tai p. 050 374 
7723 (viikkovapaat to ja pe).

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

Päiväkerhoihin haetaan sähköisellä lomakkeella 
osoitteessa www.joensuunseurakunnat.fi. Sähköi-
nen hakemus löytyy oman seurakunnan lasten ja 
lapsiperheiden toiminnan kohdalta. 
 
Haku onnistuu myös täyttämällä ko. verkkosivuilta 
löytyvä hakulomake, ja lähettämällä se sähköpos-
tilla seurakunnan varhaiskasvatuksen 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 (Kirkkokatu 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 Mälkö-
nen, 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 ohjaaja Laura 
Karvinen, p. 050 585 8729, laura.karvinen@evl.fi 

Huolettaako
korona?
Soita Joensuun 
seurakuntien 

Keskusteluapuun
p. 013 2635 444,
ma-pe klo 10-18.

Puheluun vastaa
seurakunnan työntekijä. 

Keskustelut ovat
luottamuksellisia.

JOENSUUN SEURAKUNTA
Joensuu, keskusta
Puhelinpäivystys ma-ke klo 9-11 
puh. 013 2635 314.
• Satu Halonen p. 050 3855 139
• Pauliina Martikainen

p. 050 4387 474
Noljakka-Marjala
Puhelinpäivystys ma-ti klo 8-12 ja 
to klo 8-10.
• Risto Määttänen p. 050 3855 137
• Marja Ikonen p. 050 3271 382

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 9-11, 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 
suoraan 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.

Poikkeusolojen vuoksi olemme siirtyneet
päivystyksissä puhelinasiointiin sekä ajan-
varauksiin. Saat työntekijämme kiinni pu-
helimitse sekä osin whatsappilla ja sähkö-
postilla (etunimi.sukunimi@evl.fi).

Kiristyykö tunnelma?
Maksutonta apua perheen ja

parisuhteen äkillisissä ongelmissa.

Varaa tunnin puhelinkeskusteluaika
Joensuun perheasiain neuvottelu-
keskuksesta. Soita 050 4308 472,

ma-to klo 9-11.

JUMALANPALVELUKSIEN
VIDEOTALLENTEET VERKOSSA
Poikkeusolojen vuoksi jatkamme 
jumalanpalveluksien videotallen-
teiden tekemistä. 
Linkki uusimpaan tallenteeseen
www.joensuunseurakunnat.fi tai 
suoraan Youtubesta -kanavalta 
Toivon tähden.

Kirjeessä kerromme mm. seurakunnan 
arjesta, seurakuntaneuvoston päätök-
sistä ja tapahtumista. 
Tilauslomake osoitteessa
www.joensuunseurakunnat.fi/uutiskirje

PIELISENSUUN SEURAKUNTA

PIELISpostilla
Uutiskirje

Kirkkotie \ 13 



Takarivejä

Linkolasta koronaan ja tulevaisuuteen 
KUN 90 -LUVULLA oli vaikea lama-aika, 
olin Helsingissä politiikan etiikan gradu-
seminaarissa ja osaltani tutkin hiljattain 
puolueeksi rekisteröityneitä Vihreitä. Pei-
lasin heidän periaateohjelmaansa mm. 
Pentti Linkolan ajatteluun vihreän etiikan 
löytymiseksi.

Useana iltana yritin tavoittaa puheli-
mitse nyt hiljattain edesmennyttä toisi-
najattelijaa. Iltapimeälläkin kalastaja oli 
vielä verkoillaan hevosensa kanssa, näin 
myöhemmin kuulin hänen toimineen.

Jos olisin Linkolan langan päähän saa-
nut tai ihan päässyt tapaamaan, olisi jokin 
inhimillisempikin puoli tutkimukseeni 
hänestä päässyt. Hänet tavanneet kun ker-
tovat myös empaattisuudesta ja sellaisesta 
sydämellisyydestä, joka hänen kirjallisesta 
tuotannostaan ei minulle välittynyt. Lin-
kolan ohje kun oli täydellinen pysähdys.

VIIMEISIMMÄN HAASTATTELUNSA Lin-
kola antoi niin ikään puhelimitse pir-
kanmaalaiselle Kulttuuritoimitus-verk-
kojulkaisulle. Linkola kommentoi nyt 
ajankohtaisen kriisin vaikutuksia: ”Koro-
navirus voi hieman jarruttaa maapallon 
tuhoa, mutta kun se on saatu lannistettua, 
jatkuu sama elämäntapa.”

Mutta jatkuuko aivan samanlainen elä-
mä sittenkään? Tulee olemaan aika en-
nen, ja aika koronan jälkeen. 

Jarrujen kiinnilyöminen eli yhteiskun-
nan pysähtyminen on ollut välttämätön 
toimenpide räjähdysmäisesti edenneen 
pandemian hillitsemiseksi. Poikkeustilan 
jälkeen taloudelliset vaikutukset tulevat 
näkymään pitkään, mutta miten on kir-
kon toiminta tulevaisuudessa?

KIRKKO ON OLLUT yllättävän ketterä 
uudessa tilanteessa. Jumalanpalvelusten 
ja hartauselämän siirtyminen nettiin pi-
kaisella vauhdilla kertoo tilannetajusta 
ja kekseliäisyydestä. Varsinkin nuorten 
parissa tehtävä työ on ottanut tässä hen-
keäsalpaavan digiloikan. 

Diakoninen apu on saanut uusia luovia 
toimintatapoja. Keskusteluavun tärkeyttä 
ei ole unohdettu ja nyt ollaan entistä mo-
tivoituneempia tekemään sitä työtä mitä 
tarvitaan, yli perinteisten työalarajojen.

Myös media on ollut kiinnostunut kirkon 
toiminnasta kriisin keskellä. Kielteisyyttä 
kirkkoa kohtaan en ole havainnut. Tarve 
kirkon olemassaololle ja sen toiminnalle on 
siis tullut tunnustetuksi, mutta pitikö sen 
mennä tällä tavoin raskaamman kautta?

TOIVOISIN, ETTÄ KIRKKO säilyttäisi vah-
vistuneen paikkansa yhteiskunnassam-
me myös koronan jälkeen. Sama entinen 
meno kun ei voi jatkua, jossa kirkko on 
ollut kiltin altavastaajan roolissa ja kään-

tänyt saamalleen kritiikille aina toisenkin 
posken.

Jos samanlainen meno kuitenkin jat-
kuu, palaamme lähtöruutuun. Lisäksi on 
vaarana se, että resurssit eivät riitä kaiken 
entisen säilyttämiseen eivätkä uuden ja 
hyväksi havaitun toiminnan jatkamiseen.

Kirkon on terävöitettävä otettaan siten, 
että voisimme toimia jatkossakin arvos-
tettuna osana toimintaympäristöämme. 
Tästä orastavasta esiintulosta ihastuneena 

Linkolakin liittyi takaisin kirkkoon kym-
menisen vuotta sitten, näin hän kertoi. 
Hän näki kirkossa kauneutta aivan muus-
sa kuin uskonnollisessa mielessä.

Markku Koistinen
 kappalainen, Enon seurakunta
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JOENSUUN EV.LUT. SEURAKUNNAT tar-
joavat nyt verkossa katsottavaksi erityi-
sesti lapsille suunnatun Pekka Laukka-
rinen Trion konsertin. Konserttiin pääset 
mukaan vaikka kotisohvalta käsin, ja se 
on katsojalle maksuton. Konsertti on 
katsottavissa Joensuun ev.lut. seurakun-
tien kustantamana verkossa 10.5.2020 
saakka.

 
PEKKA LAUKKARINEN on muusikko, jo-
ka tekee hengellistä musiikkia lapsille ja 

nuorille ja onpa mies tullut tutuksi mo-
nelle juniorille ja vanhemmallekin myös 
tv-juontajana.

 
”KOSKA EMME VOI poikkeusoloissa ko-
koontua yhteen, haluamme kutsua eri-
tyisesti kaikkia lapsia perheineen mu-
kaan tähän yhteiseen konserttiin kotoa 
käsin. Triossa soittavat Pekan lisäksi 
Leevi Helo ja Matti Laitinen. Konsertissa 
kuullaan lauluja niin Laulutuuli-kirjasta 
kuin Lasten virsi -kirjasta”, kertoo Pieli-

sensuun seurakunnan nuorisotyönohjaa-
ja Niina Riihimäki.

 
KONSERTTIIN PÄÄSEE mukaan osoit-
teessa www.ohjelmakristalli.com/
laukkarinenlive. Konserttilinkki löytyy 
myös Facebookista Luterilainen kirkko 
Joensuussa -sivulta. Konsertin tarjoaa 
Joensuun seurakuntien varhaisnuoriso-
työ yhdessä Ohjelmatoimisto Kristallin 
kanssa.

Virpi Hyvärinen

Pekka Laukkarinen Trion konserttiin kotisohvalta käsin

Mietiskelyn  polku 
avattu Kuhasaloon
PIELISENSUUN SEURAKUNTA on 
koonnut Joensuun Kuhasaloon (Kuk-
kosensaari 5) mietiskelypolun oma-
toimiseen hiljentymiseeen luonnos-
sa. Polku toimii QR-koodeilla, joten 
puhelimeen tarvitaan QR-koodinlu-
kija-sovellus. Polku alkaa ensimmäi-
seltä isolta opastaululta parkkipaikan 
kulmalla ja seuraava rasti kerrotaan 
aina kunkin rastin kohdalla.

KOODI AVAA NÄKYMÄN blogisivuun, 
jolla on kuva ja ohje rastilla toimimi-
sesta sekä opastus seuraavalle pisteel-
le. Nuotiopaikoilla olevat koodilaput 
on kiinnitetty opastauluihin. Laput 
ovat noin käyntikortin kokoisia. Ras-
tien sisällöt ovat: anteeksipyyntö, 
anteeksianto, kiitollisuus, tietoinen 
kävely, elämän tärkeät asiat ja reitin 
päätteeksi Herran siunaus.  Koodit 
on viety paikoilleen kiirastorstaina, 
ja polku on kuljettavissa kesän yli.  

erikoishammasteknikko
Harri Hukka

Kukka- ja Hautaus- ja Perukirjapalvelu
PAULI RIMPILÄINEN

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

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

013 122506
NIINIVAARANTIE 52, 80200 JOENSUU
KAINULAISENHAUTAUSPALVELU.FI

Ota yhteyttä:
Pirjo Teva   

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Mainoksesi  
Kirkkotie-lehdessä?

Ilmoitukset

osoitteeseen:

ilmoitusmyynti@

kotimaa.� 
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JOENSUUN
MUISTOMERKKIHUOLTO KY

Puh. (013) 731 582
Gsm 0400 896 409

Kimmo Kinnunen

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

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

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

erikoishammasteknikko
Jarmo Miettinen
050 561 0783

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

www.eronen.fi www.memoriahautaus.com

TÄYDEN PALVELUN
HAUTAUSTOIMISTO

Paimentytöntuvan
juhla- ja pitopalvelu

Liisa Hämäläinen
Öllöläntie 163, Öllölä

040 747 3770

liisa@paimentytontupa.fi
www.paimentytontupa.fi

Puh. (013) 126 454
Lylykoskentie 2, Joensuu

Kauneimmat
hautakivet

Muistoja elämästä
www.joenkivituote.fi

S-kukka ja Hautauspalvelu
Voimatie 2, Joensuu 

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

 

 

Kirkkotie         
 
Lehti-ilmoitus   
 
 
aika:     ke  29.4.2020 
 
koko:     1 x 75 mm 
 
laskutus:   Joelin Kirja ja Taide Ky 
      Leinikkitie 1 
      80130  Joensuu 
 
 
 
 
Valmis ilmoitus 
 
         
 
    Kristillinen kirjakauppa  

 
 
 
 
  
 

           Äitienpäiväksi  
    ja muihin juhlahetkiin 
 

    kirjoja, musiikkia, kortteja, 
     adresseja, lahjatavaraa 
 

    … sisältöä elämään… 
 

     Joelin Kirja ja Taide Ky 
       Torikatu 19, Joensuu 
               avoinna - soita  
             puh. 040 736 56 85  
  
               
 
     
 
 
 

Lieksalainen hoivakotimme tarjoaa  
tehostettua asumista, lyhytaikaista 

hoitoa sekä mielekästä päivätoimintaa. 
Palveluitamme voi ostaa erilaisilla palvelu-
seteleillä, mukaan lukien sota- ja rintama-

veteraanien sekä Siun soten palvelusetelit. 

Varpusen löytää pian myös Joensuun 
Utrasta, jossa avaamme ovet vuonna 2021.

Käymään  
vai asumaan?

Soita, niin jutellaan! Mari Kotilainen 
Puh. 040 734 5437  |  ww.varpunen.fi
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"Ei elämäntaitoa voi opettaa, se on opeteltava 
itse. Hitaina, hitaina vuosina ja kun jotain 
luulet oppineesi, vuodet käyvät lentämään. 
Kai se on niin tarkoitettu; juuri kun vieras 

alkaa viihtyä, tulee hyvästelyn aika." 
-Helena Anhava

LÄMMIN KIITOS 
näistä 42 vuodesta ja näkemiin. 

Pirkko Hämäläinen
Vaara-Karjalan seurakuntasihteeri
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Lehti-ilmoitus   
 
 
aika:     ke  29.4.2020 
 
koko:     1 x 75 mm 
 
laskutus:   Joelin Kirja ja Taide Ky 
      Leinikkitie 1 
      80130  Joensuu 
 
 
 
 
Valmis ilmoitus 
 
         
 
    Kristillinen kirjakauppa  

 
 
 
 
  
 

           Äitienpäiväksi  
    ja muihin juhlahetkiin 
 

    kirjoja, musiikkia, kortteja, 
     adresseja, lahjatavaraa 
 

    … sisältöä elämään… 
 

     Joelin Kirja ja Taide Ky 
       Torikatu 19, Joensuu 
               avoinna - soita  
             puh. 040 736 56 85  
  
               
 
     
 
 
 

Lieksalainen hoivakotimme tarjoaa  
tehostettua asumista, lyhytaikaista 

hoitoa sekä mielekästä päivätoimintaa. 
Palveluitamme voi ostaa erilaisilla palvelu-
seteleillä, mukaan lukien sota- ja rintama-

veteraanien sekä Siun soten palvelusetelit. 

Varpusen löytää pian myös Joensuun 
Utrasta, jossa avaamme ovet vuonna 2021.

Käymään  
vai asumaan?

Soita, niin jutellaan! Mari Kotilainen 
Puh. 040 734 5437  |  ww.varpunen.fi

Kirkkotie \ 15 



16 \ Kirkkotie16 \ Kirkkotie

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

nuori kasvo 

uorisotyö on tarttunut 
poikkeusoloissa ripeäs-
ti toimeen ja kehittänyt 
toimintaa, jossa nuoria 
voidaan kohdata etä-
nä verkon välityksellä. 
Joensuun seurakunnat 
ovat ottaneet käyttöönsä 
Discord-verkkoalustan, 

jossa nuoria on voitu kohdata rennon yh-
dessäolon merkeissä.

- Discord-tapahtumat ovat matalan kyn-
nyksen tapahtumia nuorille. Tapahtumiin 
on ilmaista osallistua ja sinne pääsee liitty-
mään puhelimella tai tietokoneella sovelluk-
sen kautta ja selaimella. Etukäteen ei tarvitse 

tietää mitään, sen kun tulee paikalle, seura-
kuntapastori Sanna-Marika Keränen Enon 
seurakunnasta kertoo.

DISCORDISSA on järjestetty huhtikuun 
aikana nuorteniltoja, kaakaotuokiota ja 
pelihetkiä. Ainakin toukokuun puoliväliin 
saakka jatkuvissa peli-illoissa pelataan tors-
taisin klo 16-18 porukalla videopelejä, kuten 
CS:GO:ta. Nuortenilta järjestetään ainakin 
vielä ti 5.5. klo 17-19. Aamu- ja iltakaakaot 
jatkuvat ainakin toukokuun loppuun saakka 
Discordissa maanantaisin ja perjantaisin klo 
9-9.30 sekä keskiviikkoisin klo 20-20.30. 
Linkki Discord-tapahtumiin löytyy osoit-
teesta janoa.fi/ilmoittaudu.

- Nuortenilloissa on ollut jutustelua, har-
taus ja yhdessä pelailua netin välityksellä. 
Aamu- ja iltakaakaoilla on aina työntekijä 
paikalla, joten jos kaipaa juttuseuraa, niin 
sitä on niissä aina tarjolla. Kaakaota tai kah-
viakin voisi siinä kukin tahollaan juoda ko-
neen ääressä, kun heräillään uuteen päivään 
ja aloitellaan kouluhommat kukin tahollaan. 
Iltakaakaolla puhutaan päivän tapahtumista 
ja vaihdetaan kuulumisia, Keränen sanoo.

SEURAKUNTIEN nuorisotyönohjaajien mu-
kaan nuoret kaipaavat jo kovasti kasvokkain 
kohtaamista. Rippikouluikäisillä huolta ai-
heuttaa myös rippikoulun toteutuminen 
poikkeusoloissa.

- Joensuun seurakunnissa rippikoulu on 
jatkunut poikkeusoloissa etätehtävien ja etä-
kohtaamisten kautta. Tehtäviä on lähetetty 
nuorille sähköpostitse ja Whatsapp-ryhmien 
kautta. Lisäksi on pidetty mm. henkilökoh-
taisia keskusteluja tai ryhmäkeskusteluja 
Skypen kautta, Joensuun seurakunnan pap-
pi Marita Tiili kertoo.

RIPPIKOULUN leirijaksojen ja konfirmaa-
tioiden järjestämisen osalta koronavirusti-
lannetta ja Suomen hallituksen linjauksia 
seurataan tiiviisti. 

- Kaikkiin Joensuun seurakuntayhtymän 
seurakuntien rippikoululaisiin ja heidän 
vanhempiinsa otetaan yhteyttä toukokuun 
alkuviikkojen aikana. Tämän hetken arvion 
mukaan ainakin kesä-heinäkuun konfir-
maatiot siirtyvät syksymmälle, Tiili pohtii.

NIMI: TOMMI PUUSTINEN
IKÄ:  15 VUOTTA
SEURAKUNTA: PYHÄSELKÄ

Ota seurakuntien  
Instagram-tilit seurantaan
• @kirkonjunut
• @psuunuoret
• @rantakylansrknuoret
• @pyhaselansrk
• @enonseurakunta
• @vaarojen_srknuoret

JOENSUUN seurakunnat ovat yhdistäneet  
voimansa tuodakseen nuoret yhteen poikkeus-
oloissa. Etäyhteyksien avulla järjestetään  
mm. kaakaotuokioita nuorten kanssa 

Kesää ja mopomiittiä odotellessa
TÄMÄN viikon nuori kasvo on 
Pyhäselän koulussa ysiluokkaa 
käyvä Tomi Puustinen.  

Jos kävisit jäätelökioskilla, niin 
minkä jäätelömaun ottaisit?
- Jos menisin jäätelökioskille, 
ottaisin salmiakkijäätelön.

Mistä vuodenajasta pidät 
eniten?
- Kesä on paras vuodenaika, 
silloin ei ole koulua niin pystyy 

vapaasti päättää, menisikö 
töihin vai kerääkö porukkaa 
saunomaan.

Mitä odotat kesältä?
- Odotan kesältä Pielisen mopo-
miittiä sekä saunomista.

Mistä pidät eniten kesässä?
- Kesässä on parasta, kun ei kat-
so kelloa ja tekee mitä huvittaa.

Onko sinulla joitain vappupe-

rinteitä? Miten aiot toteuttaa 
niitä nyt poikkeusaikana?
- Itsellä ei ole mitään vappu-
perinteitä, joten tuskin keksin 
mitään erikoisia suunnitelmia.

Ensimmäinen asia, jonka teet, 
kun pääsemme eroon koro-
nasta?
- Kunhan koronapandemia 
loppuu, polkaisen mopon käyn-
tiin ja lähden viettämään aikaa 
kavereiden kanssa.

Otso Välimäki

Nuorteniltoja, aamukaakaota ja rippikoulua
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Kesässä on parasta, 

kun ei katso kelloa 

ja tekee mitä 

huvittaa.

N

Nuoret ovat löytäneet Discord-
tapahtumiin hyvin paikalle, toki mukaan 
mahtuu vielä lisää nuoria. Kynnys tulla 
mukaan ei ole korkea, ei tarvitse pelätä, 
että pitäisi keksiä puhuttavaa tai pitäisi 
olla jokin aihe, mistä haluaa erityisesti 
keskustella, seurakuntapastori Sanna-
Marika Keränen sanoo.


