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Emeritusprofessori 
Paavo Kettunen haastoi 
seurakunnat ja paikallisradiot 
sosiaaliseen Suomen suven 
avaukseen. Seurakunnat 
vastaavat haasteeseen. 
Kuvassa myös kanttori Tiina 
Korhonen ja kirkkoherra Tiina 
Reinikainen Pielisensuusta.

Tervetuloa kesä!  
Suvivirsi kajahtaa Joensuun pihoilla ja parvekkeilla pe 29.5. klo 18.
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lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

Mustan joutsenen kevät

ELÄMME juuri nyt vuoden kauneinta ja herkintä aikaa. 
Silmut avautuvat puiden oksissa, maahan kylvetyt 
siemenet alkavat versoa ja kevään ensi kukat avautuvat 
iloksemme. Lähimetsät ja puistot myös täällä kaupun-
gissa täyttyvät lintujen liverryksestä. Luonto on täynnä 
elämää. Eräänä aamuna minulle tuotti erityistä iloa, 
kun näin kansallislintujemme, uljaiden valkojoutsenten 
lipuvan Pielisjokea pitkin.

MUTTA  minkä ihmeen mustan joutsenen nostin 
kolumnini otsikoksi? Eihän sellaisia ole, ehkä harvinai-
suuksina joissakin eläintarhoissa. Kysymyksessä onkin 
käsite, jolla tulevaisuuden tutkijat kuvaavat yllättävää, 
odottamatonta sekä ennakoimatonta tapahtumaa tai 
tapahtumasarjaa. Näillä yllätyksillä on toteutuessaan 
laajoja vaikutuksia. Tutkimuskirjallisuudessa mus-
tan joutsenen esimerkkeinä mainitaan vuoden 2001 
syyskuussa tapahtunut terrori-isku New Yorkissa sekä 
Intian valtamerellä maanjäristyksen synnyttämä tsu-
nami loppuvuodesta 2004. Nyt tähän esimerkkilistaan 
voidaan lisätä koronapandemia.

EIHÄN  maailmanlaajuinen pandemia tullut täydelli-
senä yllätyksenä; olihan siitä mm. Maailman terveys-
järjestö WHO varoittanut jo useita kertoja. Olimme 
kuulleet uutisia MERS-, SARS- tai ebola-viruksista, 
mutta nämä uutiset oli helppo ohittaa. Itsekin siirsin 
ne mielessäni takavasemmalle, eihän nämä voisi levitä 
Suomeen. Mutta tulihan se koronavirus, näkymätön 
vihollinen ja pani polvilleen meidät kaikki.  Lomautuk-
set ja irtisanomiset ovat tuoneet taloudellista ahdinkoa 
moneen perheeseen. Minulle surua on tuottanut se, 
että en voi tavata läheisiäni yli 70-vuotiaita muualla 
kuin ulkona. Onneksi olemme menossa kohti lämmintä 
vuodenaikaa!

KORONAPANDEMIA on muuttanut monen työpaikan 
toimintaa. Digitalisaatiossa olemme ottaneet lyhyessä 
ajassa huiman loikan eteenpäin. Monet toiminta- ja ko-
kouskäytännöt ovat muuttumassa. Päätöksiä joudutaan 
tekemään epävarman tiedon varassa sekä etenemään 
kokeillen ja testaten erilaisia toimintamalleja. Ei haittaa, 
jos kaikki niistä eivät nouse jaloilleen. Yllättäen voi 
löytyä käytänteitä, jotka jäävät elämään myös pande-
mian jälkeisessä maailmassa. Olemme konkreettisesti 
siirtyneet kokeilukulttuurin aikaan.

PARHAIMMILLAAN  pandemia kasvattaa meissä muu-
tosjoustavuutta, resilienssiä. Samalla se opettaa, kuinka 
tärkeää on luopua kaikkivoipaisuuden harhasta. Itsekin 
muistan nyt aiempaa useammin lisätä omien suunni-
telmieni perään sanat: Jos Luoja suo.

Kaija Majoinen
hallintotieteiden tohtori, 

dosentti
kaija.majoinen@outlook.com

Olemme konkreettisesti 
siirtyneet  
kokeilukulttuurin aikaan.

HELLUNTAITA vietetään 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Se kuuluu pääsiäisen ja 
joulun ohella kirkkovuoden kolmen suurimman juhlan joukkoon. Ensimmäinen 
helluntai oli kristillisen kirkon perustamisen päivä, kirkon syntymäpäivä. Raamatussa 
kerrotaan, kuinka tuhannet ihmiset olivat kokoontuneet Jerusalemiin sadonkor-
juujuhlille ja Pyhä Henki vuodatettiin apostolien päälle. Helluntain liturginen väri on 
punainen. Alttarille sytytetään kuusi kynttilää kuten muinakin kirkkovuoden suurina 
juhlapäivinä.

LÄHDE:  EVL.FI
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O
nhan ollut kevät! Eipä vielä helmi-
kuussa tiedetty, mitä oli tulossa. 
Merkkejä oli toki ilmassa, mutta mi-
ten helppo olikaan maaliskuun alus-
sa ajatella, ettei virus tulisi juurikaan 
Suomeen vaikuttamaan. Toisin kävi. 
Nyt olemme eläneet yli kaksi kuu-

kautta poikkeusolojen aikaa. Kaikesta huolimatta 
olemme menossa kohti kesää. Ilmassa alkaa olla 
lämpöä ja puut saavat vihreää väriä, kuten normaa-
liin alkukesään kuuluu. Luvassa on myös muuta ns. 
normaalia, joka tosin on alkanut poikkeusaikoina 
tuntua enemmänkin ylellisyydeltä. 

KOKOONTUMISRAJOITUSTEN lievennykset 
palauttavat meille jotain, mitä menetimme pan-
demian vuoksi. Kesäkuun alusta alkaen voimme 
taas kokoontua. Seurakunnissa tämä tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että yli kahden kuukauden jälkeen 
seurakunta voi jälleen kokoontua kirkkoon juma-
lanpalvelukseen. Myös muuta toimintaa käynnis-
tellään hiljalleen.

PALJON on puhuttu uudesta normaalista. Näh-
täväksi jää, onko tämä tosiaan uusi normaali ja 
onko fyysisen etäisyyden pitäminen tullut jäädäk-

seen. Tällä hetkellä ainakin turvaväleihin sekä käsi- 
ja yskimishygieniaan on syytä kiinnittää erityistä 
huomiota. Koronavirusta ei ole vielä voitettu, 
vaikka nyt voimmekin hieman vapaammin olla.

ASIANTUNTIJOIDEN antamissa ohjeissa suositel-
laan ulkona oloa, virus tarttuu ulkona huonom-
min. Ja mikä olisikaan sen mukavampaa kuin 
nauttia samalla kerralla ystävien seurasta ja kesään 
kääntyvästä Suomen luonnosta. Muistathan myös 
osallistua perjantaina 29.5. Suomen suven avauk-
seen omalla parvekkeella tai pihalla laulamalla! Jos 
mietit, mistä tässä on kyse niin lue uutinen s. 5. 

Hyvää alkavaa kesää!

Nähtäväksi jää, onko 
tämä uusi normaali ja 
fyysisen etäisyyden 
pitäminen tullut 
jäädäkseen.

Kohti normaalimpaa kesää

27.5.2020
Sari Jormanainen
viestintäpäällikkö

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä
sari.jormanainen@evl.fi
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Eskariope kiittää 
ja kumartaa

1 
JUOLUKAT. Olen toiminut 
vajaat kymmenen vuotta var-
haiskasvatuksen opettajana, 
suurimman osan ajasta Souta-
janpuiston päiväkodilla Ran-

takylässä. Tähän asti olen tehnyt 
töitä pienempien lasten kanssa, tä-
nä vuonna työskentelin ensi kertaa 
esiopetuksessa Juolukoiden pien-
ryhmässä. Eskarilaiset ovat jo todella 
omatoimisia. Esiopetusikäisten las-
ten kanssa korostuu opettajan rooli 
kasvattajan ja hoivaajan rinnalla. 

2 
POIKKEUSOLOT. Tämä ke-
vät on ollut yllätyksellinen 
kevät. Kun koulut siirtyi-
vät etäopetukseen, myös 
meidän ryhmästä jäivät 

esioppilaat suureksi osaksi pois. 
Soutajanpuiston esiopetusikäiset 
lapset Juolukoista ja Mesimarjoista 
yhdistettiin yhteen ryhmään. Töitä 
on riittänyt etätehtävien laatimisen, 
kirjallisten töiden ja syksyn suunnit-
telun parissa. Kaikkiin lapsiin ollaan 
oltu myös kotiin yhteydessä, ja ky-
selty, miten etäeskari sujuu. 

3
HYVÄSTIT. Suurin osa 
lapsista palasi lähiope-
tukseen 14.5. Se tuntuu 
tärkeältä siksikin, että on 
hyvä päästä kasvokkain 

toivottamaan lapsille mukavat kesät 
ja mukavaa taivalta kouluun. Monia 
lapsiahan jännittää se kouluun lähtö. 
Lapsiin myös kiintyy vuoden aikana, 
ja kyllä se tuntuisi, että jotakin jää 
kesken, jos ei enää nähtäisi. Perheet-
kin ovat tulleet tutuiksi, heitäkin on 
mukava vielä tavata.

4 
KIITOKSET. Olen oppi-
nut tämän vuoden aika-
na sekä lapsilta että työ-
tovereilta monenlaista. 
Ryhmässämme on aivan 

loistavat lastenhoitajat, jotka ovat 
antaneet paljon, kun itse olen ollut 
ensimmäistä vuotta esiopetukses-
sa. Lapset ovat opettaneet minulle 
etenkin heittäytymistä. Heiltä tulee 
paljon omia ideoita, ja se on vaatinut 
minulta välillä omien suunnitelmien 
sivuun laittamista. Yhdessä innok-
kaiden ja kekseliäiden lasten kanssa 
toimiessa kaikesta on tullut paljon 
rikkaampaa. 

5 
MUISTOT. Toivon, että lap-
set olisivat oppineet täällä 
ennen kaikkea vuorovai-
kutustaitoja. Sitä, että he 
osaisivat ottaa toisiakin 

huomioon. Lapsethan ovat innok-
kaita sanomaan mielipiteensä, ja 
siinä on opettelemista, kun elämäs-
sä on aina ne toisenkin toiveet siinä 
rinnalla. Sitä toivon myös, että lap-
sille jäisi mukava muisto tästä ajasta. 
Eskarilaisethan asuvat tässä lähistöl-
lä. Olisi kiva, jos heille tulisi ohi kul-
kiessa mukavia muistoja mieleen! 

Virpi Hyvärinen

JOHANNA OJALA. Ensimmäistä kertaa eskariryhmää luotsannut  
varhaiskasvatuksen opettaja Johanna Ojala toivoo, että maailmalle  
lennähtävät lapset olisivat oppineet päiväkodissa ennen kaikkea  
vuorovaikutustaitoja.

”Kaveruustaitoja on kovasti opeteltu 
vuoden aikana esiopetuksessa. 
Tämän ikäisillä näkyy jo mukavasti 
spontaania toisten auttamista ja sitä, 
että otetaan toinenkin huomioon 
paremmin kuin nuorempana. Se 
on tärkeä taito kouluun lähtijälle”, 
sanoo varhaiskasvatuksen opettaja 
Johanna Ojala.
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ajassa
Sosiaalinen media
> www.facebook.com/luterilainenkirkkojoensuussa
>Twitter: @Joensuunevl

Sunnuntaina 31.5. vietetään 
valtakunnallista kummipäivää. 
Kirkko kutsuu kummeja 
osallistumaan etäyhteyksin 
kummipäivään oman 
kummilapsen kanssa.

KUMMINKAA.FI FACEBOOKISSA 15.5.2020

Poikkeusolojen kokoontumisrajoituksia lievennetään 

Jumalanpalvelukset jälleen 
yhdessä seurakunnan kanssa

KOKOONTUMISRAJOITUKSIA lievennetään ke-
säkuun alusta alkaen. Aluehallintovirastot tekivät 
19.5.2020 päätöksen, jonka mukaan alle 50 henkilön 
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja 
1.6.2020 alkaen. 

Aluehallintovirasto päätti myös, että suurempien, 
50-500 osallistujan, tilaisuuksien järjestäminen on 
mahdollista kesäkuun alusta alkaen erikoisjärjeste-
lyin, eli niin, että ihmisten turvallisuus varmistetaan 

asiakasmäärien rajaamisella sekä turvaetäisyyksien 
ja hygieniaohjeistuksen avulla.

Päätösten myötä jumalanpalvelukset on mah-
dollista toteuttaa läsnä olevan seurakunnan kanssa 
1.6.2020 alkaen. Jumalanpalveluksissa kiinnitetään 
erityistä huomiota riittäviin turvaväleihin ja hyvään 
käsi- ja yskimishygieniaan. 

- Piispojen ohjeen mukaan kirkkotilassa voi olla 
enemmänkin kuin 50 ihmistä, jos 1,5 metrin turva-

SUOMEN hallitus linjasi toukokuun 
alussa, että koronavirustilanteen vuok-
si asetettuja kokoontumisrajoituksia 
voidaan ryhtyä purkamaan vaiheittain. 
Päätös näkyy myös seurakuntien toi-
minnassa 1.6.2020 alkaen.

Ehtoollisvälineet saadaan pian jälleen 
ottaa esille seurakuntalaisia varten. 
Rantakylän kirkkoherra Ari Autio iloitsee, 
että seurakunta saa taas kokoontua 
Jumalan sanan kuuloon, ehtoollisen 
sakramentin osallisuuteen ja yhteyteen 
toistensa kanssa.
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lyhyesti

Poikkeustilakevät on ollut osalle 
koululaisista äärimmäisen ras-
kas. Nyt jos koskaan on  
tärkeää muistuttaa, että
jokainen lapsi on yhtä arvokas, 
kouluarvosanoistaan riippumatta. 

UNICEFIN ASIANTUNTIJA MIA MALAMA, WWW.UNICEF.FI, 7.5.2020

Tänä keväänä asiat ovat voineet 
kärjistyä sellaisissakin perheissä, 
joissa ei ole aikaisemmin ollut 
vastaavia ongelmia. Se voi 
vaikuttaa siihen, ettei tapauksista 
kerrota ulkopuolisille.
POLIISIHALLITUKSEN POLIISITARKASTAJA PEKKA HEIKKINEN, 

WWW.HS.FI, 19.5.2020

Avataan kesä ulkona laulamalla
JOENSUUN ev.lut. seurakunnat 
tarttuvat käytännöllisen teolo-
gian emeritusprofessori Paa-
vo Kettusen haasteeseen avata 
Suomen suvi ulkona laulamalla. 
Kettunen haastoi seurakunnat ja 
paikallisradiot sosiaaliseen suven 
avaukseen omalla parvekkeella 
tai pihalla Suvivirttä ja Karjalaisten 
laulua laulaen. 

Haasteen myötä Radio Rex 
välittää Suomen suven avauksen 
kanavallaan 29.5. klo 18. Seura-
kunnat vastaavat haasteeseen 
laulamalla kirkkojen pihoilla. Seu-
rakuntalaisia kannustetaan osallis-
tumaan Suomen suven avaukseen 
laulamalla Suvivirttä omalla pihalla 
tai parvekkeella omaan tai radion 
tahtiin perjantaina 29.5. klo 18.

Yhteinen kirkkoneuvosto  
hyväksyi Kiihtelysvaaran kirkon 
hankesuunnitelman
JOENSUUN ev.lut. seurakun-
tayhtymän yhteinen kirkkoneu-
vosto hyväksyi kokouksessaan 
19.5.2020 Kiihtelysvaaran kirkon 
hankesuunnitelman. Suunnitel-
massa esitetään, että Kiihtelys-
vaaran tulipalossa tuhoutuneen 
kirkon paikalle rakennetaan kirk-
korakennus, jonka hyötypinta-ala 
on noin 510 m². Istumapaikkoja 
kirkossa olisi normaalitilantees-
sa 100-125, kalustojärjestelyin 
istumapaikkoja olisi mahdollista 
lisätä 225:een. 

Hankesuunnitelmassa esite-

tään myös, että kaikki Kiihtelys-
vaaran seurakuntapiirin toimin-
nan tarvitsemat tilat sijoitetaan 
uuteen kirkkorakennukseen ja 
nykyisestä seurakuntatalosta 
luovutaan. Suunnitelman mu-
kaan kirkon kustannusarvio on  
4 milj. €. Kirkon hankesuunnitel-
ma etenee seuraavaksi yhteisen 
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto päät-
ti kokouksessaan myös esittää 
yhteiselle kirkkovaltuustolle tu-
loveroprosentin pitämistä nykyi-
sellään vuonna 2021. 

välit voidaan pitää. Rantakylän kirkolla tämä tar-
koittaa sitä, että selkeästi rajaamme osan penkeistä 
pois käytöstä ja jäljelle jäävillä penkkiriveillä jäte-
tään tarvittava väli vierustoveriin. Saman perheen 
jäsenet toki voivat istua liki toisiaan, Rantakylän 
seurakunnan kirkkoherra Ari Autio kertoo tule-
vista käytänteistä.

JUMALANPALVELUKSISSA voidaan viettää myös 
ehtoollista. Jokainen seurakunta päättää itsenäi-
sesti, milloin kirkossa pidetään sanajumalanpalve-
lus ja milloin messu eli ehtoollisjumalanpalvelus. 
Myös ehtoollisella ensiarvoisen tärkeää on pitää 
riittävä etäisyys toisiin. 

- Ajatuksenani on teipata lattiaan alttarikaiteen 
eteen merkit, joiden kohdalle voi polvistua altta-
rille. Ehtoollisen jakajat huolehtivat käsihygienias-
ta ja välttävät koskemasta seurakuntalaisen käsiä 
ehtoollista jakaessaan. Käsihygieniaa varten altta-
rilla on käsidesiä, mutta kasvojen edessä ei käytetä 
suojamaskeja, Autio sanoo.

Ehtoollista on vietetty läsnä olevan seurakun-
nan kanssa Joensuun ja Kontiolahden kirkoissa 
viimeksi yli kaksi kuukautta sitten. 

- Jumalanpalveluksen päämuoto on messu eli 
ehtoollisjumalanpalvelus. Monet ovat kertoneet, 
että heillä on ikävä ehtoollista. Yhtä lailla pappien 
on ollut omituista toimittaa jumalanpalvelus il-
man seurakuntaa. Kirkonkellot ovat tehneet tiet-
täväksi, että kirkossa on menot, mutta vain pappi 
ja kanttori ovat olleet läsnä. 

- On riemullista palata normaaliin. Siihen tut-
tuun ja turvalliseen. Paljon on näinä aikoina pu-
huttu jostakin uudesta normaalista, mutta juma-
lanpalveluksilla on pitkä ja vakiintunut historia, 
jonka normaali ei helposti järky. On hienoa, että 
seurakunta saa taas kokoontua Jumalan sanan 
kuuloon, ehtoollisen sakramentin osallisuuteen 
ja yhteyteen toistensa kanssa, Autio iloitsee.

JOENSUUN seurakunnat ja Kontiolahden seura-
kunta jatkavat jumalanpalvelusten välittämistä 
verkkoon myös kesän aikana. Joensuun seurakun-
nissa kesäkuun alusta alkaen jumalanpalvelusta 
on mahdollista kuunnella suorana lähetyksenä 
verkon välityksellä. Jumalanpalvelukset välitetään 
verkkoon kuunneltavaksi kesän ajan Rantakylän 
kirkosta. 

Lähetys julkaistaan YouTubessa Joensuun seu-
rakuntayhtymän Toivon tähden –kanavalla. Linkki 
lähetykseen löytyy myös verkkosivuilta www.jo-
ensuunseurakunnat.fi ja seurakuntien sosiaalisen 
median kanavista.

Kontiolahden seurakunta jatkaa jumalanpalve-
lusten välittämistä videon kautta. Seurakunnan 
suorat lähetykset julkaistaan YouTubessa (youtu-
be.com) ja ne löytyvät hakusanalla Kontiolahden 
seurakunta.

- Seurakuntalaisia tiedotetaan kirkossa suora-
toistosta. Kuvaamme pääsääntöisesti vain toimit-
tajat ja avustajat. Seurakuntalaisia emme kuvaa, 
emmekä ehtoollisella kävijöitä. Kirkossa on myös 
merkitty selkeästi alueet, joihin kuvaus ei yllä, 
Kontiolahden seurakunnan kirkkoherra Jukka 
Reinikainen kertoo.

JUMALANPALVELUSELÄMÄN lisäksi myös muu 
seurakuntien toiminta käynnistyy hiljalleen. Ke-
sän ajan rippikoulut järjestetään Joensuun seu-
rakunnissa turvallisuussyistä päiväleireinä. Yön 
yli kestäviä rippileirejä ei kesällä järjestetä, koska 
leiriolosuhteissa hallituksen suosittamien turvae-
täisyyksien ja tilojen väljyyden toteuttaminen olisi 
vaikeaa. Rippikoulujen konfirmaatioista tiedote-
taan rippikoululaisille ja heidän huoltajilleen.

Seurakuntayhtymän Vaivion kurssikeskuk-
sessa ja Hietajärven leirikeskuksessa ei järjestetä 
touko-elokuussa lainkaan seurakuntien leirejä. 
Rippikoulujen lisäksi myös muut kesälle suunni-
tellut leirit toteutetaan mahdollisuuksien mukaan 
päivätoimintana. 

Kontiolahden seurakunnassa on päädytty myös 
päivärippikoulujen järjestämiseen kesällä. Rip-
pikouluun kuuluu lähiopetusta Lehmon seura-
kuntatalolla ja muutamia leiripäiviä Hirvirannan 
leirikeskuksessa. Lisäksi rippikoululaisille järjes-
tetään lokakuussa kolmen yön leiri. Konfirmaatiot 
pidetään loka-marraskuussa.

HALLITUKSEN koronavirustilanteen vuoksi teh-
tyjen rajoitusten lieventäminen vaikuttaa myös 
seurakuntien tilojen käyttöön. Joensuun seura-
kuntien tiloja on mahdollista vuokrata 1.6.2020 
alkaen mm. muisto-, juhla- ja perhetilaisuuksiin. 

Tilojen käytössä tulee huomioida paikalla ole-
vien ihmisten määrä. Pienissä tiloissa väkimäärää 
joudutaan rajaamaan alle 50 henkilöön.

Sari Jormanainen

* Katso kaikki seurakuntien kesäkuun tapahtumat 
s. 10-14.

JOENSUUN seurakuntayhtymäs-
sä 29.4.2020 käynnistyneessä 
yhteistoimintamenettelyssä käsi-
teltiin COVID 19 -pandemiasta ai-
heutuvien kokoontumisrajoitusten 
vaikutuksia yhtymän ja sen seu-
rakuntien työtilanteeseen. Työn-
antajan alustavan arvion mukaan 
osa- tai kokoaikainen lomautus 
olisi voinut vuoden 2020 aikana 
koskea jopa 60 työntekijää.

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 diako-

niatyötä ja hautaustoimea. Lisäk-
si esimerkiksi pandemian vuoksi 
perustetut keskustelu- ja asioin-
tiavun palvelut ovat työllistäneet 
työntekijöitä uudenlaisiin tehtä-
viin. Poikkeuksellisen tilanteen 
vuoksi myös erilaiset digitaaliset 
palvelut sekä kirjeitse ja puhelimit-
se tapahtuvat yhteydenotot ovat 
tuoneet työtä.

Aluehallintoviraston 19.5. tie-
dottaman päätöksen mukaan 
toimintaa voidaan 1.6. alkaen 
käynnistää seurakunnissa siinä 
määrin, että kokoontumisrajoi-
tuksista johtuva lomautustarve 
poistuu tällä erää kokonaan Joen-
suun seurakuntayhtymästä ja sen 
seurakunnista.

Joensuun ev.lut. seurakuntayh-
tymässä ei tarvetta lomautuksiin
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JOS TYÖT sujuisivat tänä päivänä niin kuin 
ne normaalisti sujuvat, sairaalapapit Marja 
Liisa Liimatta ja Eija Majasaari viettäisivät 
iltapäivänsä pitkälti Pohjois-Karjalan kes-
kussairaalan ja Siilaisen kuntoutumiskes-
kuksen osastoilla potilaita, omaisia ja hen-
kilökuntaa tavaten.  

Sitä tapahtuu nytkin, mutta eri tavalla. 
Osastoille ei voi mennä hengailemaan, vaan 
sinne mennään pyynnöstä, poikkeusolojen 
tuomien rajoitusten puitteissa. 

- Olemme miettineet sitä, mitä työmme 
on nyt, kun rutiinit menevät uusiksi. Tämä 
työ kun on pitkälti kohtaamista, toteaa Eija 
Majasaari.  

Kohtaamiset jatkuvat toki edelleen. Etä-
yhteyksiä suositaan, mutta tilanteesta riip-
puen myös kasvokkain kohtaaminen on 
mahdollista.  

- Nythän tämä on koronan suhteen enem-
män valmistautumista ja varustautumista. 
Olemme tehneet esimerkiksi hätäehtoollis-
paketteja niitä tilanteita varten, joissa hoitaja 
joutuu ilman pappia jakamaan ehtoollisen 
infektoituneelle potilaalle. Se on apupaketti, 
joka sisältää ehtoollisvälineet ja kaavan, jonka 
mukaan toimia, kertoo Marja Liisa Liimatta.  

- Lisäksi meillä on yhteistyötä sellaisten 
osastojen kanssa, joille odotetaan koronapo-

tilaita. Olemme myös yksi psykososiaalisen 
tuen muodoista, joita koko henkilökunnalle 
tarjotaan, Liimatta jatkaa. 

SAIRAALA ON moni-ilmeinen paikka tehdä 
töitä ihan normaalioloissakin. Pappeja tarvi-
taan niin teho-osastolla, synnytysosastolla, 
syöpäpotilaiden parissa, vuodeosastoilla 
kuin psykiatriatalossa. Vastaan tulee mo-
nenlaisia tilanteita.  

- Usein meitä pyydetään esimerkiksi kuo-
levan luokse ehtoollista jakamaan tai har-
taushetkeä pitämään, tai ihan vain keskus-
telemaan mieltä painavasta asiasta, toteaa 
Majasaari. 

- Ja sitten on ihan muuta sielunhoidollista 
keskustelua. Teemme myös kirkollisia toimi-
tuksia, etenkin siunaamisia keskussairaalan 
ja Siilaisen kappelissa. Ja kyllä me myös vi-
himme ja kastamme sairaalassa. Rippikou-
luakin voi täällä käydä, kertoo Liimatta.  

Normaalioloissa sairaalapapeilla on myös 
esimerkiksi aamunavauksia sairaalakoulus-
sa ja ryhmiä psykiatriatalossa.  Pääsiäisenä 
ja pyhäinpäivänä sairaalapapit kiertävät 
osastoilla jakamassa ehtoollista. Myös 
omaisten tapaaminen on tärkeä osa työtä.  

- Omaisia tapaan usein potilaan luona sekä 
saattohartauksissa ja siunaustilaisuuksissa. 

Omaisten ja potilaan kesken voidaan keskus-
tella siitä, mitä on tapahtunut, miten koto-
na pärjätään, onko tukiverkostoa. Toisinaan 
omaiset haluavat jatkaa keskustelua myös 
kahden kesken, Liimatta kertoo. 

- Poikkeusoloissa omaisia on nähnyt tosi vä-
hän, kun vain saattohoitopotilaiden omaiset 
ovat saaneet käydä sairaalassa, lisää Majasaari. 

SAIRAALAPAPPIEN TEHTÄVÄNÄ on tarjota 
paitsi potilaille, myös omaisille ja henkilö-
kunnalle henkistä, hengellistä ja psykoso-
siaalista tukea.

- Evankeliointia me emme tee, sen rajaa 
jo yhteistyösopimus, jossa lupaamme kun-

nioittaa jokaisen vakaumusta. Keskustelem-
me hengellisistä, henkisistä ja elämänkat-
somuksellisista asioista silloin, kun se on 
ihmisen oma toive, hänen vakaumukses-
taan riippumatta, Liimatta toteaa. 

- Sairaalapapin olemassaolo liitetään 
helposti pelkästään uskoon. Meillä on 
kuitenkin myös esimerkiksi terapeuttista 
osaamista. Henkilökunnan parissa osallis-
tumme esimerkiksi osastotunneille tukien 
työntekijöiden ammatillista vahvistumista, 
kertoo Liimatta, jonka työnkuvaan kuuluu 
myös työnohjaajana toimiminen.  

 Virpi Hyvärinen

Sairaalapappien palvelut Joensuussa 
• Keskussairaalan osastot: sairaalapappi Marja Liisa Liimatta, p. 050 4353 883,  

marja-liisa.liimatta@siunsote.fi 
• Siilainen ja keskussairaalan psykiatria-talo: sairaalapappi Eija Majasaari, p. 050 4319 226, 

eija.majasaari@siunsote.fi 
• Sairaalapapin palvelut potilaille, omaisille ja henkilökunnalle arkisin klo 7-17  
• Keskusteluapu, sielunhoito, ehtoollisen viettäminen, kirkolliset toimitukset, rukoushetket, 

saattohartaudet, rippikoulu, osastotunnit, työnohjaus 

Pastorit Eija Majasaari (vas.) ja Marja Liisa Liimatta 
toimivat sairaalapappeina koko Pohjois-Karjalan 
ja Heinäveden asukkaille. Heihin voi törmätä niin 
keskussairaalassa kuin Siilaisellakin.

Pappi on tavattavissa myös sairaalassa 
SAIRAALAPAPIT. Korona-aika on saanut sairaalapapit tekemään hätäehtoollispaketteja osastoille. Niitä 
voidaan tarvita tilanteissa, joissa papin paikalla olo on kielletty, ja hoitaja tarjoaa infektoituneelle potilaalle 
ehtoollisen.  
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kastetut 

kuulutetut 

Joensuu
Markku Kalervo Piipponen ja Katja Marina Ruuskanen
Aleksi Henrik Hintsala ja Lotta-Maria Johanna Linnanmäki

Pielisensuu
Matleena Keränen ja Matti Erik Sulander

Kontiolahti

Heikki Juhani Arppi ja Maija Liisa Annikki Pesonen (vihitty)

sana 
TOUKOKUUSSA odotamme ja ihaste-
lemme. Odotamme kesän ensi merk-
kien puhkeamista, lehtivihreän saapu-
mista, leskenlehtien keltaisen hehkua. 
Odotamme koulun loppumista, kesä-
loman alkamista, ylioppilaskirjoitusten 
tuloksia ja uuteen elämänvaiheeseen 
siirtymistä. Nuorten rinnalla me van-
hemmat saamme ihmetellä kasvua ja 
ajan kiihkeää menoa, ihastella elämän 
voimaa monin eri tavoin.

HELLUNTAI – juhla kesän kynnyksellä 
–  kertoo myös odottamisesta, uuden 
syntymästä, suhteessa olosta. Apos-
tolien tekojen kirjassa kuvataan tapah-
tumia yli 2000 vuoden takaa, päivää, 
jossa joukko ihmisiä odottaa ihmettä 
– jotain uutta syntyväksi, sillä elämän 
tapahtumat ovat ahdistaneet joukon pe-
lon, hämmennyksen ja turvattomuuden 
tilaan.  Kerrotaan hetkestä, jolloin odot-
taminen palkitaan, epätoivo muuttuu 
toivoksi, suru iloksi. Tuona päivänä Jeru-
salemissa tapahtuu ihmeitä, kun Jumala 
puhuu jokaiselle ihmiselle hänen omalla 
kielellään – kohtaa jokaisen yksilöllises-
ti, solmii suhteen hänen kanssaan. Jere-
mian kirjassa mainittu lupaus toteutuu: 
”Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, 
kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä 
olen heidän Jumalansa, ja he ovat mi-
nun kansani. Silloin ei kukaan enää ope-
ta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: 

`Oppikaa tuntemaan Herra!` Sillä kaikki, 
pienimmästä suurimpaan, tuntevat mi-
nut, sanoo Herra.”

JOTAKIN uutta edeltää odotus ja odot-
taminen, syntymää kipu ja ponnistus 
– liikkuminen kohti tuntematonta. Tar-
vitaan ero entiseen – syntyminen itse-
näiseksi yksilöksi, sillä vasta yksilönä 
suhde toiseen saa merkityksen. ”En-
simmäisenä helluntaipäivänä” yhteen-
sä 3000 ihmistä kastetaan Jeesuksen 
seuraajiksi. Hengen vaikutuksesta syn-
tyy kristillinen kirkko. Uusi elämä saa al-
kunsa ja sen merkkinä vietämme synty-
mäjuhlaa myös Helluntaipäivänä 2020. 

HYVÄÄ syntymäpäivää, meille kaikille, 
sillä yhdessä olemme Kristuksen kirkko. 
Varhaisten opetuslasten tavoin saamme 
odottaa ja pyytää ihmeitä sekä omaan 
elämäämme että lähimmäisemme ilok-
si. Jokaisena päivänä Jumalan rakkaus 
kantaa ja henki luo uutta elämää niin 
meissä yksilöinä kuin yhdessä. 

”MILLOINKAAN ei hän hylkää, lasten-
sa kanssa hän on. Jumalan kämmenellä 
ei kukaan ole turvaton.” VK 499:2

Marita Tiili
 seurakuntapastori, 

Joensuun seurakunta

Kun sinä lähetät henkesi, 
se luo uutta elämää.” 

– PS. 104: 30

Helluntaipäivä, su 31.5.
Pyhän Hengen vuodattaminen
Helluntain raamatuntekstit puhu-
vat Pyhästä Hengestä lupauksena 
ja lahjana. Hänet on lähetetty meille 
puolustajaksi, auttajaksi ja lohdut-
tajaksi. Tässä Hengessä Kristus on 
kirkossaan jatkuvasti läsnä. 
Liturginen väri: punainen
Päivän tekstit: Ps. 104:27–35, 
Jer. 31: 31-34, Ap.t. 2: 1-13, 
Joh. 14: 15-21

Pyhän Kolminaisuuden päivä, 
su 7.6.
Salattu Jumala
Pyhäpäivän sanomassa kiteytyy 
kirkon opetus Jumalan kolmiyhtei-
syydestä. Pyhän Kolminaisuuden 
päivä on uskontunnustuksen päivä.
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 95: 1-2, 6-7; 
Job 37: 21-24 tai Saarn. 8: 16-17, 
Ef. 4: 1-6, Joh. 15: 1-10

2. sunnuntai helluntaista, 14.6.
Katoavat ja katoamattomat aarteet
Tämän sunnuntain sisältönä ovat 
katoamattomat taivaalliset aarteet 
ja toisaalta katoavat ja petolliset 
maalliset rikkaudet. Rikkauksien 
tavoittelu johtaa itsekkyydestä 
kasvaviin tekoihin, Jumalan rakkaus 
johtaa hänen tahtonsa mukaiseen 
palvelevaan elämään. 
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 49: 6-10, 16-21, 
Aam. 8: 4-8, 2. Kor. 8: 1-9, 
Luuk. 12: 13-21 tai Matt. 13: 44-46

Juhannuspäivä, la 20.6.
Tien raivaaja
Johannes Kastajalle omistetuista 
juhlista säilyi meillä uskonpuhdis-
tuksen jälkeen erillisenä pyhäpäivä-
nä vain hänen syntymäpäivänsä eli 
juhannus 24. kesäkuuta. Juhlaa on 
vietetty 400-luvun alkupuolelta . 
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 92: 2-6, Jes. 51: 
3-6, Ap. t. 14: 15-17, Luuk. 1: 57-66

kirkkovuosi 

kuolleet  

Joensuu
Arvid Oiva Rafael Karsikas 
Ilja Antero Janttonen 
Rasmus Mikael Miettunen 

Pielisensuu
Kaspian Tiitus Liimatta
Olli Elmeri Malinen 

Rantakylä
Sulo Juhani Armas Hyttinen 
Tuukka Kaarlo Juhani Rytivaara 
Linnea Vilja Maria Sorsa 

Pyhäselkä
Veera Marjatta Surakka 
Hilla Vilma Ilona Tiitinen 
Alina Emilia Anneli Turunen 

Eno
Viljo Teemu Tapio Miettinen

Kontiolahti
Veera Eveliina Mononen
Lila Taiga Tuuli Oinonen
Elian Aarni Oskari Harinen
Veeti Tuomas Oinonen
Vilho Valtteri Mönkkönen
Linnea Helmi Kristiina Matinlassi

Joensuu
Aune Johanna Pesonen 99 v.
Pentti Ipatti 93 v. 
Anna Liisa Savanainen 91 v.
Kerttu Kaarina Luukkainen 90 v.
Irja Annikki Nupponen 87 v.
Pirkko Komulainen 87 v.
Aune Matilda Miettinen 87 v.
Anja Maria Pesonen 86 v.
Rauha Terttu Räsänen 85 v.
Rauha Ella Orvokki Eronen 84 v. 
Aarre Johannes Timonen 82 v. 
Anja Inkeri Suoninen 81 v.
Martti Olavi Puhakka 75 v.
Toivo Juhani Östman 73 v.
Anja Anneli Soikkeli 69 v.
Terho Olavi Svahn 56 v.  

Pielisensuu
Anja Elina Pennanen 94 v.
Sisko Helena Kontro 88 v.
Helli Sisko Pelkonen 83 v.
Anja Kaarina Karvinen 72 v.
Anna-Maija Inkeri Hänninen 71 v. 
Kirsti Tuulikki Alanen 71 v.
Teuvo Mika Kalervo Myller 54 v. 

Rantakylä
Vieno Annikki Räsänen 91 v.
Elpi Talvio Halonen 87 v.
Kerttu Kaarina Immonen 86 v. 
Maija Leena Turunen 84 v. (Lieksan srk)
Eero Antero Pöllänen 83 v. 

Aimo Kalevi Korhonen 82 v. 
Reijo Ilmari Koponen 74 v. 
Marja-Leena Takkunen 78 v.  
Markku Veli Tahvanainen 70 v.
Seppo Sakari Tanskanen 69 v.
Ulla-Maija Berg 62 v. 

Pyhäselkä
Bertta Mirjami Sokkanen 91 v. 
Elvi Irene Kolehmainen 90 v. 
Taavi Nikolai Härkönen 86 v.
Aira Anneli Kinnunen 84 v.
Kauko Kalervo Väistö 69 v. 
Hannu Kalevi Silvennoinen 61 v. 
Mauri Tapani Soininen 41 v.

Eno
Anja Inkeri Orvokki Leppänen 92 v. 
Anja Kaarina Annikki Piiroinen 86 v.  

(Joensuun srk) 
Liisa Marjetta Heikkinen 63 v.  

(Vuosaaren srk)

Vaara-Karjala
Pesonen Kauko 91 v.
Immonen Liisa 89 v. 
Huovinen Kaija 64 v.

Kontiolahti
Helli Nuutinen 96 v. 
Anna Liisa Jokinen 88 v. 
Pentti Kalevi Kirjavainen 88 v. 
Mauri Kalervo Avonius 85 v. 

Kirkkotie / 7



oensuulainen teologian tohtori ja 
pappi Kati Kemppainen löysi joogan 
osaksi elämäänsä asuessaan Tan-
saniassa 2000-luvun alkupuolella. 
Kemppainen työskenteli yhdessä 
puolisonsa Jyrin kanssa Tansanian 
ev.lut. kirkon yliopistossa Iringa Uni-
versityssä, Kati teologisten aineiden 
luennoitsijana ja Jyri IT-tehtävissä.

Tansaniassa Kemppainen joutui tarkastelemaan uu-
sin silmin omaa ajatusmaailmaansa ja tapojansa niin 
teologisesti, hengellisesti kuin kulttuurisestikin. Oli 
paljon toimimatonta, ja Kemppainen koki, että tilalle oli 
saatava jotakin elävää, uutta ja toisenlaista. 

- Lempipaikakseni löytyi pieni kristillinen kirjakaup-
pa Dar Es Salaamissa. Kaupassa oli kaikki kristillisen 
kirjallisuuden klassikot tarjolla parilla eurolla, ja sieltä 
avautui minulle kristillisen mietiskelyn perinne. Olin 
ihan, että tällaistako voi olla! 

Yksi tärkeimmistä löydöistä kirjakaupan hyllyiltä 
Kemppaiselle oli Lectio Divina, ikivanha Raamatun lu-
kemiseen ja rukoukseen perustuva mietiskelyperinne, 
jota hän alkoi Tansaniassa harjoittaa. 

SITTEN LÖYTYI jooga. Sen harjoittaminen kasvoi luonte-
vasti kristillisen mietiskelyn päälle.

- Aloin tehdä joogaharjoituksia käsiini osuneen vide-
on ja kirjan johdattamana. Se oli astangaa - olin silloin 
nuorempi ja kehoni pystyi tekemään siihen kuuluvia 
vaativampia liikkeitä. 

- Kuuntelin sitä, miten kehoni liikkeet, keskittyminen 
ja hengittäminen vaikuttivat minuun. Huomasin, että 
harjoitusten jälkeen minulle tuli olo, että nythän minä 
voisin rukoilla.

Jokin sisäinen lukko oli murtunut. 
- Mieleni oli niin tyyni, että minulle tuli olo: Jumala, 

voitaisiinko puhua vähän, kertoo Kemppainen.
Nyt noista ajoista on jo yli vuosikymmen aikaa. Jooga 

on pysynyt osana Kemppaisen elämää myös Suomeen ja 
Joensuuhun muuton jälkeen. Ja kun Suomen ev.lut. kir-
kon koulutuskalenterista löytyi pari vuotta sitten kris-
tillisen joogan koulutus, Kemppainen tiesi tilaisuutensa 
tulleen. Tänä vuonna hän valmistuu Hiljaisuuden joo-
gan ohjaajaksi.

HILJAISUUDEN JOOGA® on sairaalapappi, joogaopettaja 
Heli Harjunpään kehittämä kristillisen joogan muoto, 
jossa yhdistyvät lempeä kehollinen harjoitus, mielen rau-
hoittuminen ja hengellisyys. Siinä kuljetaan ulkoisesta 
maailmasta kokemuksellisuuteen, monimutkaisuudesta 
yksinkertaisuuteen ja mielen hälinästä sisäiseen hiljai-
suuteen. Keskeistä on armollisuus ja Jumalan rakkaus.

Kemppaisen mukaan hiljaisuus-sana tämän jooga-
muodon nimessä ei kuvaa puhumattomuutta, vaan sitä 
rukouksen ja mielen tilaa, jota kohti joogatessa kulje-
taan - sielun sisäistä huonetta, rukouksen kammiota.

- Tämä kulkeminen on luonteeltaan hidasta ja viipyi-
levää. Se on oikeastaan hengellinen tila tai asenne. Kun 
me olemme vähän enemmän hiljaa, Jumalan ääni voi 
ehkä kuulua paremmin, kuvailee Kemppainen. 

Yksi tämänkin joogamuodon keskeisistä elementeistä 
on ihmiskeho. 

- Tässä on tärkeätä armollisuus. Se näkyy siinä, että 
tähän joogaan voi tulla, vaikka olisi mikä rautakanki. 
Keho on se mikä on, sitä ei arvostella. 

- Keho on Jumalan luoma. Onko meillä oikeutta olla 
armoton sitä kohtaan? Harjoitukset auttavat huomaa-
maan oman kehon ihmeellisyyden ja sen, mihin se pys-
tyy. Se myös muistuttaa meille omista rajoistamme. 

- Kehollisuuden kautta me olemme myös osa luoma-
kuntaa, ei sen yläpuolella. Tähän liittyy ajatus elämänta-
pojen kohtuullisuudesta omassa kulutuksessa - syömi-
sessä, juomisessa ja huvituksissa. Kun elämäntavat ovat 
kohtuulliset, asioista nauttii eri tavalla, sanoo Kemppai-
nen.

JOOGA TEKEE hyvää paitsi keholle, myös mielelle. Sen 
avulla mieltä pyritään kohdistamaan: rauhoitu, ole läsnä.

- Ihmisen mieli on levoton, sehän sanotaan jo Raa-
matussa. Se on toisaalta luonnollista, eikä siihen pidä 
suhtautua vihamieleisesti, mutta sitä voi lähteä tutkai-
lemaan. Mielen levottomuus yrittää kertoa jotakin – sen 
takana on joku syy.

- Hiljentyminen voi olla hyvin yllätyksellistä. Se voi 
olla lepoa, tai sieltä voi nousta esiin mielen mutaa, joka 
ei muuten tulisi esille. Sitäkään ei tarvitse pelätä. Kaikki 
tämä tapahtuu Jumalan valossa.

Kemppaisen ohjaamassa joogassa ajatellaan, että hen-
gitys kulkee harjoitusten aikana niin kuin se kulkee, 
luonnollisesti. Hengitys on tärkeä, sillä se on sarana 
mielen ja kehon välillä. 

- Hengitys sitoo meidät tähän hetkeen, koska me 
emme voi hengittää eilistä emmekä huomista hengitys-
tä. Se on oiva keino harjoitella läsnäoloa.

- Lisäksi meillä on vakaumus, että luomisessa Jumala 
puhalsi oman elämän henkensä meihin. Meissä virtaa 
Jumalan henki, meidät on luotu Jumalan kuvaksi.

- Eihän tällaista uskaltaisi sanoa, jos tämä ei olisi 
Raamatussa. Tämän ajattelun kautta arkinen hengitys 
muuttuu pyhäksi, sanoo Kemppainen. 

KEMPPAINEN ON hyvin tietoinen siitä, että osa kristityis-
tä vierastaa joogaa ja pitää sitä vahingollisena - tai vain 
idän uskontoihin kuuluvana.

- Tiedän, että joillakin on vahvojakin pelkoja. Ymmär-
rän etenkin heitä, joilla on voimakkaita, kielteisiä koke-
muksia esimerkiksi New Age -piireistä.

- Joogan historia on kuitenkin hyvin monimuotoinen, 
eikä sitä voi kukaan omistaa. Kun jooga tuli Suomeen, 
sitä opettava guru totesi, että te olette kristittyjä, ottakaa 
mietiskelytekstit Raamatusta.

Kemppainen kertoo, että katolisessa kirkossa on tehty 
1960-luvulta lähtien joogakirjoja. 

- Kaikista niistä löytyy se sama ajatus, että keholle ja 
mielelle pitää antaa mahdollisuus kokea ja ilmaista hen-
gellisyyttä. Hengellisyys ei ole vain puhetta ja pään tie-
toa.

- Maailmalla on erilaisia kristillisen joogan muotoja, 
joista yksi esimerkki on Holy Yoga. Se on hyvin fyysistä, 
astanga-pohjaista joogaa, jota rytmitetään rukouksella.

Kuntosaleilla ja työväenopistoissa harrastettavasta 
joogasta on Kemppaisen mukaan puolestaan hengelli-
syys riisuttu kokonaan pois. 

- Se on kehonhuoltomenetelmä, joka voi olla myös 
hyvin atleettista. Kun ihmiset ajattelevat, että tällaisessa 
joogassa tehdään jotakin tosi vanhaa, niin todellisuu-
dessa se on varsin nuorta. Alkuperäinen jooga on ollut 
enemmänkin sitä istumista ja mietiskelyä. 

KEMPPAINEN ITSE on sitä mieltä, että jooga itsessään on 
neutraali asia. 

- Se on väline samaan tapaan kuin vaikkapa auto. Sil-
lä, joka ajaa autoa, on päämäärä. Kun minä pappina oh-
jaan joogaa, niin se jooga johtaa kohti Kristusta.

Kemppaisen ohjaama jooga lähteekin liikkeelle vah-
vasti rukouksesta. Raamatunkohdat kuljettavat joo-
gaajan mieltä pitkin harjoitusta. Loppurentoutuksessa 
kudotaan yhteen kehon kokemus, mielen tyyneys ja Ju-
malan sana.

- Ja vaikka tässä käännytään sisäänpäin ja Jumalan 
kohtaamiseen, niin tämä ei ole vain ”minun juttuni”. 
Lopussa käännytään aina maailmaa kohti: Kun tästä pa-
laan arkeeni, tienviittani ovat totuus ja hyvyys.

- Filippiläiskirjeen mukaan: tahdon ajatella totta ja 
hyvää, puhua totta ja hyvää, ja elää totuudessa ja hyväs-
sä, summaa Kemppainen.

* Katso viereiseltä sivulta ohjeet neljän pieneen joogahar-
joitukseen. Ohjeet harjoituksiin on saatu Kati Kemppai-
selta. Kuvitus: Suvi-Tuuli Reittu.

Virpi Hyvärinen

HILJENNÄ HETKEKSI
IHMINEN 
MILTÄ TUNTUISI   hetki pysähtymiselle, jossa keho, 
mieli ja sielu hakevat hiljaista, läsnä olevaa yhteyttä 
toisiinsa – ja samalla Jumalaan? Kristilliset jooga-
harjoitukset tarjoavat kaikkea tätä. 

J
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VUORI. Seiso perusasennossa paino 
molemmilla jaloillasi. Etsi neutraali 
tasapaino. Voit liikutella vähän 
jalkojasi, pitää polvet pehmeinä. 
Lantion ja selän kaaret ovat 
luonnollisesti siten kuin ovat, kädet 
roikkuvat vapaasti sivuilla, päälaki on 
kehon korkein kohta.

Tässä asennossa voit miettiä, mikä on 
ihmisen kokoinen paikka maailmassa. 
Mikä on sinun kokoisesi paikka? 
Oletko täyttänyt sen kokonaan, oletko 
kutistunut? Missä menevät kehosi 
rajat, missä menevät mielesi rajat? 

Voit miettiä, kuinka Jumalan henki 
ylittää kaikki rajat. Viivy asennossa 2-4 
minuuttia.

HUOJUVA PUU. Lähde tekemään tasapainoharjoitusta Huojuva puu. Siirrä paino oikealle jalalle, 
nosta vasen jalkaterä oikean jalan pohjetta vasten. Liitä kämmenesi yhteen rinnan korkeudella 
kiitollisuuden asentoon. Tästä kädet lähtevät avautumaan ylös ja sivuille, kasvamaan ja 
leviämään kuin puun oksat ja lehdet. 

Voit ajatella: Me olemme ottaneet Kristuksen vastaan ja juurrumme häneen joka päivä. 

Jos huojuttaa, se ei haittaa, koska näin se elämässä on: välillä huojuttaa. 
Toista sama oikealle puolelle.  Viivy asennossa 2-4 minuuttia.

TIMANTTI-ISTUNTA. Mene polvillesi maahan ja istu jalkojesi päälle  
timantti-istuntaan.  Keskity hengitykseen. Mieti, miten hengityksesi kulkee.

Hengityksen tahtiin voit rukoilla ikivanhaa Jeesuksen rukousta: 
Jeesus Kristus Jumalan poika, armahda minua syntistä. 

Viivy asennossa 2-4 minuuttia.

LAPSEN LEPOASENTO. Asetu lattialle nelinkontin ja levitä polvesi leveälle. Laske lantio taakse 
kantapäiden tuntumaan, anna keskivartalon vaipua maahan asti. Kurota käsivarret eteen. Tässä voi 
levätä. 

Mieti psalmia 139: ”Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä 
olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.”

Viivy asennossa 2-4 minuuttia.
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KIRKKOTIE-LEHTI kerää lukijoiden muistoja 
Joensuun ev.lut. seurakuntien kesäkodeilta 
Sulkulasta ja Männikköniemestä. Löytyisikö 
niitä Sinulta?

Olemme kiinnostuneita kaikesta Sulku-
laan ja Männikköniemeen liittyvästä: mil-
laista toimintaa kesäkodeilla järjestettiin, 
milloin ne elivät kukoistuskauttaan, mikä 
oli kesäkotitoiminnalle leimaa antava piirre?

Molemmilla kesäkodeilla on edelleen 
toimintaa, mutta ainakin Sulkulan toimin-
ta on takavuosikymmeninä ollut nykyistä 
vilkkaampaa. Toimitukseen on kantautunut 
tietoja niin telttaleireistä, juhannusjuhlista, 
koulujen polkupyöräretkistä, tyttö- ja poika-
toiminnasta kuin suosituista nuorten lento-
palloilloistakin.

MILLAISIA MUISTOJA sinulla on Sulkulasta 
tai Männikköniemestä? Millaiseen toimin-
taan olet osallistunut, millä vuosikymme-
nellä? Onko sinulla kenties muistin virkis-
tykseksi kuvia noilta ajoilta? Onko mieleesi 

jäänyt tiettyjä tapoja, tekemisiä, tuoksuja tai 
makuja kesäkodeilta? Entäpä keskeisiä hen-
kilöhahmoja tai mieleenpainuvia tunnelmia? 

Olitpa sitten seurakuntalainen, satunnai-
nen vierailija, entinen isonen tai vaikkapa 
työntekijä, niin lähetä muistosi meille Kirk-
kotien toimitukseen. Koostamme saamiem-
me muistojen ja kuvien pohjalta jutun Kirk-
kotie-lehteen. 

Muistojen tulisi olla perillä toimitukses-
sa viimeistään tiistaina 9.6.2020. Nopeimmin 
muistot kulkevat sähköpostitse osoitteeseen 
viestinta@joensuunevl.fi, mutta odotamme 
myös paperipostia osoitteeseen Kirkkotien 
toimitus, Joensuun ev.lut. seurakuntayhty-
mä, PL 10, 80101 Joensuu. Muista merkitä 
lähetykseen nimesi ja asuinpaikkasi sekä 
mahdollista toimituksen yhteydenottoa var-
ten myös puhelinnumerosi. Hyviä muiste-
luhetkiä!

Kirkkotien toimitus

Kirkkotie kerää 
muistoja Sulkulasta ja 
Männikköniemestä

Kirkkotie Julkaisija: Joensuun ev-lut. seurakuntayhtymä / Seurakuntayhtymän neuvonta, puh. 013 2635 300 / Toimitus: srk-keskus, Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu / e-mail: viestinta@
joensuunevl.fi / Postiosoite: PL 10, 80101 Joensuu / Päätoimittaja Sari Jormanainen, puh. 050 5906 520, sari.jormanainen@evl.fi / Tiedottaja: Virpi Hyvärinen, 
puh. 050 443 5502, virpi.hyvarinen@evl.fi / Verkkotiedottaja: Tiina Partanen, tiina.s.partanen@evl.fi,  puh. 050 3809 605 / Taitto: SLP Kustannus Oy / Kaista Design / Ilmoitus-
myynti: Kotimaa Oy / Pirjo Teva, 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi / Ilmoitushinnat: 1,60 e/pmm. Hintoihin lisätään alv. 24% / Painosmäärä: 51 300 / Painopaikka: Suoma-
lainen Lehtipaino Oy, Kajaani / Ilmoitus jakeluhäiriöstä: www.jakelupalaute.fi tai info@jakeluun.fi tai Joensuun Ykkösjakelut p. 013-122 034 tai toimisto@suomalainenlehtipaino.fi/ 
Kirkkotien ilmestymispäivät 2020:  24.6., 26.8., 30.9., 28.10., 25.11. , 30.12.

62. vuosikerta
Seuraava Kirkkotie ilmestyy 24. 6. 2020

OPISKELIJOILLE JA NUORILLE AIKUISILLE

KeSÄ

Lisä�edot:  oppilaitospappi Markku Frän�lä, p. 050  3830 336, markku.fran�la@evl.fi

MÄNNIKKÖNIEMEN
KESÄILLAT

torstaisin klo 18-21 Linnunlahdella,
Vainoniemen�e 2.

Maksutonta tarjoilua (kahvia, teetä, makkaraa).
Huom! Tänä kesänä ei ole saunomismahdollisuu�a. 

Vierailijat
4.6. yliopistonlehtori Sini Mikkola

11.6. psykologi Tanja Hirvonen
18.6. diakoni Katja Nuuhkarinen

25.6. seurakuntapastori Heikki Mujunen
2.7. diakoni Pauliina Mar�kainen.

Pohjois-Karjalan kunnaat
-KOTISEUTURETKET
lähtö Joensuun seurakuntakeskuksen,

Kirkkokatu 28, Yläsatamakadun puoleiselta
P-paikalta maanantaisin klo 10.

 

1.6. Kon�olah�, mm. kirkko ja Mönnin kappeli
8.6. Tohmajärvi, mm. kirkko ja Pitäjäntupa

15.6. Heinävesi, Valamon ja Lintulan luostarit
29.6. Kitee, mm. kirkko ja eläinpuisto

(pääsymaksu omakustanteinen)
10.7. Ilomantsi, mm. kirkot ja Taistelijan talo.

Retkille ja pa�koin�in 
ilmoi�autuminen

edeltävänä perjantaina 
Markku Frän�lälle.

Mukaan mahtuu kahdeksan 
ensiksi ilmoi�autunu�a.

Omat eväät tai omakustan-
teiset eväät.

Kyy� maksuton.

Iloa luonnosta
-PATIKOINTIREISSUT

lähtö Joensuun seurakuntakeskuksen,
Kirkkokatu 28, Yläsatamakadun puoleiselta

P-paikalta keskiviikkoisin klo 12.
 

3.6. Salpalinja Trail, 5 km, Kon�olah� 
10.6. Onkilammen kierros, 4 km, Lehmo

17.6. Kalliojärven kierros, 4 km, Pyhäselkä
24.6. Elovaaran Harjupolku ja luontopolku,

4 km, Pyhäselkä
1.7. Kolvananuuro, 5 km, Kon�olah�

8.7. Vekarus, 2 km, Tuupovaara 

2020

K
IR

K
K

O
T

IE
N

 A
R

K
IS

T
O

K
IR

K
K

O
T

IE
N

 A
R

K
IS

T
O

Sulkulan kesäkoti.

Männikköniemen kesäkoti.
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 >>>>>>>>>>>>>>   1.6.–30.6.2020 >>>>>>>>>

Purjehdusta ja  
veneilyä nuorille  
Hirvirannassa 

 › KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA järjestää kesällä 
2020 purjehdus- ja veneilytoimintaa varhaisnuorille 
ja nuorille. Tarjolla on pursileiri nuorille ja veneilyleiri 
11-14-vuotiaille. Molemmat toteutetaan päiväleireinä. 
Lisäksi keskiviikkoisin ja lauantaisin järjestetään purjeh-
dustreenejä kahdelle eri ikäryhmälle. Toiminta toteute-
taan Hirvirannan leirikeskuksessa (Hirvirannantie 19).   

 › NUORTEN PURSILEIRI YLI 12-VUOTIAILLE jär-
jestetään 29.- 30.6.2020 ja 1.- 2.7.2020 klo 12-16 
päiväleirinä. Kyseessä on yksi leiri yhdellä välipäivällä. 
Leirille ilmoittaudutaan 10.6. mennessä sähköpostitse 
nuorisotyönohjaaja Klaus Tefkelle, klaus.tefke@evl.fi.   

 › VENEILYLEIRI 11-14-VUOTIAILLE järjestetään 
päiväleirinä 28.-30.7.2020 klo 9.00-15.30. Ohjel-
massa on purjehdus- ja veneilykoulutusta. Ilmoit-
tautuminen sähköpostitse Klaus Tefkelle (klaus.
tefke@evl.fi) viimeistään maanantaina 6.7. Ilmoit-
tautumisessa tarvitaan seuraavat tiedot: nimi, osoi-
tetiedot, huoltajan puhelinnumero, syntymäaika 
ja veneilytausta. Tiedustelut: p. 0400 870 559. 

 › NUORTEN PURJEHDUSTREENIT toteutetaan 
Hirvirannassa kahdessa ikäryhmässä seuraavasti:   
- Yli 12-vuotiaat: ke 16.30-20 Zoom8 & Laser. Opet-
telemme jollapurjehdustaitoja.  
- Yli 15-vuotiaat: la klo 12- 16 Jolla-treenit Laser & 
29er. Edellyttää aiempaa purjehduskokemusta.  
Ryhmien maksimikoko 8 purjehtijaa. Ilmoittaudu 
pikaisesti: klaus.tefke@evl.fi. Lisätietoja: p. 0400 
870 559 Alustava treenikalenteri: www.kontiolah-
denseurakunta.fi. 

Leikkikenttätoimintaa 
perheille Pielisensuussa 
 › PIELISENSUUN seurakunta järjestää kesäkuussa 2020 

leikkikenttätoimintaa alueellaan.  
    Toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille vanhem-
pineen. Ohjaajat ovat paikalla ja järjestävät pientä puuhaa 
paikallaolijoille parin tunnin ajan. Jokaisena arkipäivä ollaan eri 
kentällä. Tarjolla on mehua ja kahvia. Toiminta on maksutonta 
eikä siihen tarvitse ilmoittautua. 
    Leikkikenttätoimintaa järjestetään 2.-26.6. klo 9-11 seu-
raavasti: maanantaisin Vehkapuiston leikkikenttä, tiistaisin 
Karhunkaaren leikkikenttä, keskiviikkoisin Karjalanpuiston 
leikkikenttä, torstaisin Norolan puiston leikkikenttä ja perjan-
taisin Revonhännän leikkikenttä.  
Toiminnassa on säävaraus. Muutokset ilmoitetaan 
 Pielisensuun seurakunnan Facebook-sivulla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helmenkalastajat-
seikkailupäivät 
koululaisille Pyhäselässä
 › PYHÄSELÄN seurakunta järjestää kesällä 2020 neljä Hel-

menkalastajat-seikkailupäivää Pyhäselän seurakuntatalolla. 
Ohjelmassa on monenlaista mukavaa touhua pienryhmissä. 
Päivän hinta 10 euroa/lapsi. Päivät toteutuvat alla olevan suun-
nitelman mukaan, jos tulijoita on 20. Muussa tapauksessa jou-
dutaan yhdistelemään eri ikäryhmä. 
 › Seikkailupäivien ajankohdat ikäryhmittäin ovat seuraavat:
 › 12-14-vuotiaat to 16.6. klo 10-18 
 › 10-12-vuotiaat ma 22.6. klo10-18
 › 7-8-vuotiaat ke 24.6. klo 10-18 
 › 8-11-vuotiaat pe 26.6. klo 10-18  

Ilmoittautuminen viim. ke 10.6. seurakunnan toimistoon 
arkisin klo 9-12, p. 013 741 047. Tiedustelut Riitta Hartonen 
p. 050 360 3680 tai riitta.hartonen@evl.fi 

1 
Messu 7.6. klo 10 
Rantakylän kirkko
Pitkästä aikaa pääsee ”livenä” 
omaan kotikirkkoon sunnun-

tain messuun. Sunnuntain messu on 
minulle jo lapsuudesta lähtien ollut 
tärkeä viikkotapahtuma. 

2Yhteislaulutilaisuus 
25.6. klo 18 Rantakylän 
kirkkopiha, vanhat 
koululaulut

Laulaminen ja yhdessä oleminen 
ovat yksi olennainen osa kesäisiä 
hetkiä. Tämä tilaisuus tuo myös 
muistoja mieleen, sillä minä jos 
kuka olen tutustunut koululauluihin! 

3Iltamusiikki 14.6. klo 
18 Utran kirkko, Ville 
Mustonen, kitara
Utran kirkon iltamusiikit 

ovat aina olleet omanlaisensa mu-
siikkikokemus. Kirkko sinällään on 
Joensuun uniikki kirkkomiljöö. Kieh-
tova yhdistelmä; vanha, pieni puu-
kirkko ja yksilöllinen kitaran soundi! 

4Kesäillan hartaus 
10.6. klo 17.30 
Kiihtelysvaaran 
rauniokirkko

Tuhoutuneen kirkon rauniot pysäyt-
tävät aina kun ne kohtaa. On ollut val-
tavan hieno ajatus rakentaa tällainen 
”ulkoilmakirkko”, pitää tilaisuuksia täl-
lä paikalla ja samalla muistuttaa sen 
myötä kirkon ikiaikaisuudesta.

Palstalla kysymme, mitkä neljä 

Kirkkotien kirkollisista ilmoituksista 

löytyvää tapahtumaa tuntuvat 

etukäteen mielenkiintoisimmilta. 

NIMI: HELENA HULMI
IKÄ: 67
PAIKKAKUNTA: RANTAKYLÄ

miun tapahtumat

Kuva: Kontiolahden seurakunnan nuorisotyö. 

Kuva: Pixabay

Kuva: Pixabay

Yhteislaulutilaisuus 

Kiihtelysvaaran 

raunio kirkossa 

su 14.6. klo 16!
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Jo joutuiarmasAIKA
Lauletaan yhdessä suvi

avatuksi Suvivirren sanoin
pe 29.5.2020 klo 18!

Osallistu parvekkeeltasi tai 
pihaltasi. Laula tai soita laulu 

radio Rexin kanavalta.

VAPAA PÄÄSY.

JOENSUUN KIRKKO, Papinkatu 1b
Su 7.6. klo 18 Tulkoon valtakuntasi, Elina Vitri,
laulu ja Atso Vänskä, kitara. Lauluja armosta
ja lohdutuksesta.

UTRAN KIRKKO, Väisälänkatu 2
Su 14.6. klo 18 Ville Mustonen, kitara.
Su 28.6. klo 18 Sini Ahvensalmi, laulu, Pyry
Takala, kitara ja laulu, Eino Matsi, piano ja laulu.

HUOM!
Tilaisuuksissa noudatetaan
kokoontumisrajoituksia. KIRKOT AVOINNA

JOENSUUN KIRKKO
ajalla 1.6.-30.8.2020
ma-su klo 11-19.

UTRAN KIRKKO
ajalla 8.6.-9.8.2020
ma-la klo 12-17 ja
su klo 12-18.

OPAS PAIKALLA

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

Pielisensuun 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Huvilakatu 8 b, ma-pe 

klo 9-12, p. 013 2635 407, pieli-
sensuun.seurakunta@evl.fi.

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

Pielisensuun kirkko
 › Huvilakatu 8 b 

Messu su 7.6. klo 10. 
Messu su 14.6. klo 10. 
Messu la 20.6. klo 10. 
Messu su 21.6. klo 10. 

Radiokirkko 
Pielisensuun kirkosta

su 28.6. klo 10, Yle Radio 1. 
Suora lähetys.

Radiokirkko su 28.6. klo 10, Yle 
Radio 1 välittää messun suorana 
Pielisensuun kirkosta. 

Muut paikat 
Kesäillan hartaus su 7.6. klo 18 
Kukkolan kodalla, Vanha Valtatie 
70. 
Juhannusaattojuhla pe 19.6. klo 17 
Sulkulan kodalla, Kesärannantie 
10. 

Luomakunnan 
sunnuntain 

jumalanpalvelus 
su 21.6. klo 18 

Penttilän amfilla. 
Mukana Salla Romo, 

Antti Kyytsönen ja Elina Vitri. 

Luomakunnan sunnuntain juma-
lanpalvelus su 21.6. klo 18 Pentti-
län amfilla yhteistyössä Joensuun 
seurakunnan kanssa. 
Sinkkujen kotailta Sulkulan ko-
dalla 27.6. peruttu poikkeusolojen 
vuoksi.
 
Verkossa ja etänä
Virtuaaliset kirkkokahvit Face-
book Livessä sunnuntaisin klo 12 
- 12.30 kesäkuun ajan.
Seuraa Pielisensuun seurakunnan 
Facebook-sivuja, www.facebook.
com/Pielisensuunseurakunta

Kesäajan 
diakonia
päivystykset
puhelinpäivystyksenä 
ma-pe klo 9-11, 
p. 050 533 1296.

Joensuun 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Kirkkokatu 28, ma-pe 

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

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

Joensuun kirkko  
 › Papinkatu 1 b 

Messu su 7.6. klo 10. 
Iltamusiikki su 7.6. klo 18. ”Tulkoon 
valtakuntasi”, Elina Vitri (laulu) ja At-
so Vänskä (kitara). Lauluja armosta 
ja lohdutuksesta. Vapaa pääsy. 
Messu su 14.6. klo 10. 
Messu la 20.6. klo 10. 
Messu su 28.6. klo 10. 

Noljakan kirkko 
 › Kervilänkuja 2 

Messu su 7.6. klo 12. 
Messu su 14.6. klo 12. 
Messu su 21.6. klo 12. 
Messu su 28.6. klo 12. 

Muut paikat 
Sateenkaari-ilta ti 30.6. klo 18 
Männikköniemessä (Vainonie-
mentie 2). Sateenkaari-ihmisille 
ja heidän läheisilleen suunnattu 
tilaisuus, keskustelua ja yhdessä-
oloa. Omat eväät! 

tapahtumat: kesäkuu 2020
Rantakylän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A, 

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

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

Rantakylän kirkko
 › Rantakylänkatu 2

Pienryhmäohjaajien palaveri ti 
2.6. klo 18: suunnitellaan syksyn 
ryhmiä. 
Messu su 7.6. klo 10. 
Messu su 14.6. klo 10. 
Pop up -lettukahvila kirkkopihas-
sa ke 17.6. klo 13: vapaaehtoinen 
maksu lähetystyön hyväksi. 

Juhannusaaton 
juhla 

Rantakylän kirkkopihassa 
pe 19.6. klo 18.

Juhannusaaton juhla kirkkopi-
hassa pe 19.6. klo 18: ohjelmassa 
lipunnosto, hartaushetki, yhteis-
laulua, tarjoilua ja yhdessäoloa. 
Messu juhannuspäivänä 20.6. 
klo 10. 
Jumalanpalvelus su 21.6. klo 10. 
”Vapauden viesti Viroon” –lähe-
tysilta ti 23.6. klo 18. Nimikkolä-
hetti Liisa Rossi kertoo työstään 
Rakveren Pyhän Kolminaisuuden 
seurakunnassa. Kahvitarjoilu. 
Yhteislaulutilaisuus kirkkopihassa 
to 25.6. klo 18. Laulamme Wanho-
ja koululauluja. 
Messu su 28.6. klo 10. 

Utran kirkko
 › Väisälänkatu 2

Iltamusiikki su 14.6. klo 18: Ville 
Mustonen, kitara. Vapaa pääsy. 
Iltarukous su 21.6. klo 18. 
Iltamusiikki su 28.6. klo 18: Sini 
Ahvensalmi (laulu), Pyry Takala 
(kitara ja laulu) sekä Eino Matsi 
(piano ja laulu). Vapaa pääsy. 

Muut paikat
Kärrikahvila yhteistyössä Lähiö-
talon kanssa ma 1.6. klo 17-19 Riip-
papuistossa, Riihisärkänkatu 11. 

Kärrikahvilat 
tulevat taas! 

Kahvittelu- ja juttuseuraa lapsi-
perheille Lähiötalon pihalla ja  

Riippapuistossa. Pientä aktivi-
teettia lapsille. Katso ajankohdat 

oheisista rivi-ilmoituksista.

Kärrikahvila yhteistyössä Lähiöta-
lon kanssa ke 3.6. klo 9-11 Lähiöta-
lon pihalla, Riihisärkänkatu 6.
Kärrikahvila yhteistyössä Lähiöta-
lon kanssa pe 5.6. klo 9-11 Lähiöta-
lon pihalla, Riihisärkänkatu 6. 
Kärrikahvila yhteistyössä Lähiöta-
lon kanssa ma 8.6. klo 17-19 Riip-
papuistossa, Riihisärkänkatu 11 .
Kärrikahvila yhteistyössä Lähiöta-
lon kanssa ke 10.6. klo 9-11 Lähiö-
talon pihalla, Riihisärkänkatu 6. 
Kärrikahvila yhteistyössä Lähiöta-
lon kanssa pe 12.6. klo 9-11 Lähiö-
talon pihalla, Riihisärkänkatu 6. 
Kärrikahvila yhteistyössä Lähiöta-
lon kanssa ma 15.6. klo 17-19 Riip-
papuistossa, Riihisärkänkatu 11. 
Kärrikahvila yhteistyössä Lähiöta-
lon kanssa ke 17.6. klo 9-11 Lähiö-
talon pihalla, Riihisärkänkatu 6. 

Pielisensuun 
seurakunta 
onnittelee 
kesällä syntymäpäiviään 
viettäviä seurakuntalaisia!
Lähetämme henkilö-
kohtaiset kutsut syksyllä 
järjestettäviin ikäihmisten 
syntymäpäiväjuhliin, mikäli 
olosuhteet sallivat juhlien 
järjestämisen.

”Talleta Isä taivaan,                                                            
haltuusi päiväni.                                                        
Laupeutesi syli                                                             
on turva tielläni.”

- Virsi 395:6

Paremman  
maailman puoti
Duka avoinna 
Joensuun srk-keskuksessa 
(Kirkkokatu 28)
2.6 - 18.6.  ti ja to klo 10-12.
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Kahvilakirpputori
Lahjantie 10, Hammaslahti

avoinna pe 5.6. klo 10-13
Tule ostoksille ja kohtaamaan 

toinen toisiamme kahvien 
merkeissä. Ehjiä ja puhtaita 
vaatteita ja astioita otetaan 

vastaan aukioloaikoina.
Tuotto lähetystyöhön.

Tervetuloa

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

Kaipaatko 
juttuseuraa?

Älä jää yksin poikkeus-
olojen aikana, soita 

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

Puheluun vastaa
seurakunnan työntekijä. 

Keskustelut ovat
luottamuksellisia.

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

pe 12.6.2020
Pyhäselän hautausmaa,
Suhmurantie 43.
Klo 9 alkuhartaus,
Suhmuran Marttojen
maksullinen kahvio.

Hautojen 
hoitopäivä

Kontiolahden 
seurakunta 
 › KIRKKOHERRANVIRASTO:  

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

Kontiolahden kirkko 
 › Kirkkotie 6 

Tilaisuuksissa noudatamme 
voimassa olevaa kokoontumisra-
joitusta. Kaikki sanajumalanpal-
velukset suoratoistona sunnun-
taisin klo 9.58 alkaen, Youtube.
com/ Kontiolahden seurakunta. 
Seurakuntalaisia emme kuvaa, 
ainoastaan toimittajat ja avustajat. 
Kirkossa jaetaan tarkempi ohjeis-
tus suoratoistosta. 
Sanajumalanpalvelus su 7.6. klo 
10, seurakunnalle avoin tilaisuus. 
Sanajumalanpalvelus su 14.6. klo 
10, seurakunnalle avoin tilaisuus. 
Sanajumalanpalvelus la 20.6. klo 
10, seurakunnalle avoin tilaisuus. 
Sanajumalanpalvelus su 21.6. klo 
10, seurakunnalle avoin tilaisuus. 
Sanajumalanpalvelus su 28.6. klo 
10, seurakunnalle avoin tilaisuus. 

Kontiolahden  
seurakuntakeskus 
 › Keskuskatu 26 

Noudatamme voimassa olevaa 
kokoontumisrajoitusta. 

Suven suloiset 
sävelet  
lauluhetket  
kesäkuussa keskiviikkoisin 
klo 18 Kontiolahden  
srk-keskuksella.

”Suven suloiset sävelet”-laulu-
hetket ke 3.6., 10.6., 17.6. ja 24.6. 
klo 18 sisällä tai sään salliessa srk- 
keskuksen takapihalla. Tarjoilua! 

Lehmon 
seurakuntakoti 
 › Kylmäojantie 57 

Tilaisuuksissa noudatamme 
voimassa olevaa kokoontumisra-
joitusta. 

Nuortenilta ”Askarteluja” pe 12.6. 
klo 17- 21.

Verkossa ja etänä
Ajankohtainen tieto tilaisuuksista 
www.kontiolahdenseurakunta.fi . 
Oma kanava Youtube.com haku-
sana Kontiolahden seurakunta. Lii-
ty tilaajaksi! Katso myös Facebook: 
Kontiolahden seurakunta. 
Seurakunnan Akuutti Auttava 
Puhelin päivystää arkisin ma-pe 
klo 9-12. Apua, keskustelutukea ja 
rinnalla kulkemista. Soita rohkeasti 
040 761 6432. Seurakunnan työn-
tekijä vastaa. 

Kansanlähetys  
Pohjois-Karjala
Kesän ajan toimintaa 
netissä:
- ma klo 18 raamattuopetus
- joka päivä klo 14 hartaus 

Molemmat livenä Faceboo-
kissa Gerson Mgaya -sivulla 
sekä YouTuben kanavalla 
”pohjois-karjalan kansan-
lahetys”, nauhoitettuna 
esityksen jälkeen Face-
bookissa Pohjois-Karjalan 
Kansanlähetys –sivulla.

järjestöt

Enon  
seurakunta 
 › TOIMISTO: Kunnantie 2, ma-pe 

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

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

Enon kirkko 
 › Enontie 28 

Messu su 7.6. klo 10. 
Messu su 14.6. klo 10, saarna 
Tuomo Käyhkö. 
Messu la 20.6. klo 10, saarna Elias 
Tanni. 
Sanajumalanpalvelus su 21.6. klo 10. 
Messu su 28.6. klo 10, saarna 
Gerson Mgaya. 

Muut paikat 
Murikan Majalla on kesä- ja hei-
näkuussa ( ei 7.6. ja 12.6., yksityis-
tilaisuus) tarjolla kivaa tekemistä 
perheille omatoimisesti käytäväksi. 
Uintimahdollisuus ja nuotiopaikko-
ja. Myös ulkovessa löytyy. Muis-
tathan huolehtia, että paikat ovat 
siistinä käyntisi jälkeen. Osoite: 
Murikantie 113, 81260 Ahveninen.

Kivaa tekemistä 
perheille

Murikan Majalla ja  Hepokalliolla.
Omatoimista retkeilyä  luonnossa. 

Hepokallion laavun luontopolulla 
on tarjolla mukavia luontorasteja 
perheille kierrettäväksi. Reitin var-
rella on nuotiopaikallinen laavu. Rei-
tin pituus on noin kaksi kilometriä. 

Verkossa ja etänä
Seuraa meitä instagramissa @enon-
seurakunta, jonne päivittyy sisältöä 
myös kesäaikaan. Keskiviikkoisin 
Enon seurakunnan Facebook-sivuilla 
blogipyhäkoulu aina 24.6 asti. 

Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 76, 

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

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

Pyhäselän kirkko
 › Hammaslahdentie 76 

Messu su 7.6. klo 10. Kirkko auki 
hiljaista rukousta varten klo 11-12. 
Messu su 14.6. klo 10. Kirkko auki 
hiljaista rukousta varten klo 11-12. 
Sanajumalanpalvelus la 20.6. klo 
10, kesäteologi Riikka Lasanen.
Keskikesän ehtoollishetki ke 17.6. 
klo 12.
Messu su 21.6. klo 10. Kirkko auki 
hiljaista rukousta varten klo 11-12. 
Messu su 28.6. klo 10. Kirkko auki 
hiljaista rukousta varten klo 11-12. 

Pyhäselän  
seurakuntatalo 
 › Hammaslahdentie 76 

Helmenkalastajat-seikkailupäivät 
kouluikäisille kesäkuussa, ks. s. 11.

Reijolan  
seurakuntatalo 
 › Santerintie 11 

Messu su 7.6. klo 13. 

Muut paikat 
Hautojen hoitopäivä Pyhäselän 
hautausmaalla pe 12.6. alk. klo 9. 
Ks. sivun alaosa.
Lähetystyön kahvilakirpputori pe 
5.6. klo 10-13 os. Ks. ilmoitus alla.

Rippikoulut 
Kaikki tämän kesän rippikoulum-
me ovat päiväleirejä. Ne toteute-
taan srk-talolla. Ajankohta pysyy 
alkuperäisessä aikataulussa. Tä-
män hetken tiedon mukaan kaikki 
konfirmaatiot siirtyvät elokuulle. 

Vaara-Karjalan 
seurakunta
 › TOIMISTO, KIIHTELYSVAARA: 

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

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

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

Kiihtelysvaaran  
seurakuntatalo
 › Tohmajärventie 31 

Messu su 7.6. klo 10
Sanajumlanpalvelus su 14.6.klo 10
Sanajumalanpalvelus su 28.6. klo 
10, Veli-Matti Vepsäläinen.

Tuupovaaran kirkko 
 › Koulutie 5

Messu su 7.6. klo 13
Sanajumalanpalvelus su 14.6. klo 13
Sanajumalanpalvelus su 28.6. klo 
13, Veli-Matti Vepsäläinen.

Muut paikat 
Kesäillan hartaus ke 10.6. klo 
17.30 Kiihtelysvaaran rauniokir-
kossa, aiheena luonto.
Elämäni laulu -yhteislaulutilaisuus 
su 14.6. klo 16 Kiihtelysvaaran rau-
niokirkossa, kahvitarjoilu. Säävara-
us: sateen sattuessa srk-talolla.
Kyläkirkko Suvensaaressa la 
20.6. klo 13.
Sanajumalanpalvelus Kiihtelys-
vaaran rauniokirkossa la 20.6. klo 16.
Messu su 21.6. klo 13 Hoilolan 
kirkossa (Hoilolantie 133B).
Kesäillan hartaus ke 24.6 .klo 
17.30 Kiihtelysvaaran rauniokir-
kossa, aiheena häät.
Huom! Poikkeusolojen vuok-
si emme järjestä tänä vuonna 
Tuupovaaran hautausmaalla 
hautojen hoitopäivää.

Päiväleiri 
9-12 vuotiaille 
Hirvirannassa 
(Hirvirannantie 19)
3.- 5.8.2020 klo 8-17. 
Ilm. viim. 12.6. 
virpi.malvalehto@evl.fi. 

Koko perheen 
kesäinen leikki ja 
lauluhetki 
ke 3.6. klo 17-18.30 Lehmon 
seurakuntakodin pihalla ja 
to 4.6. klo 17-18.30 kirkon-
kylän seurakuntakeskuksen 
pihalla.
Pillimehutarjoilu. 
Kaikenikäiset tervetuloa!

Hirvirannan 
kesäpäivät 
perheille 
16.-18.6. sekä 
22.-24.6.2020 klo 10-15.
Ohjelmassa luontopolku, 
askartelua, laulutuokio, 
peli- ja leikkituokio, nuotiolla 
istumista. Omat eväät, mah-
dollisuus paistaa makkaraa, 
seurakunta tarjoaa pillime-
hut ja välipalapatukat. Sään 
salliessa uintimahdollisuus. 
Osoite: Hirvirannantie 19. 
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JOENSUUN HAUTAUSMAALLE 
on avattu sotamuistomerkkei-
hin keskittyvä viisikohteinen 
Adventure Lab -kävelyretki. Kä-
velyretkessä on kyse geokätköi-
lystä, joka poikkeaa tavallisesta 
kätköilystä siten, että kohteissa 
ei ole fyysisiä kätköpurkkeja. Sen 
sijaan kohteissa vastataan Adven-
ture Lab -puhelinsovelluksessa 
esitettyyn kysymykseen kohtees-
ta, jonka jälkeen matkaa voidaan 
jatkaa seuraavaan kohteeseen. 

KÄVELYRETKEN HAUTAUS-
MAAN kohteisiin on rakentanut 
joensuulainen fyysikko, geokät-
köilyn harrastaja Antti Oksman. 

- Amerikkalainen yritys 
Groundspeak, joka on Adventu-
re Lab –sovelluksen ja geokätköi-
lysivusto www.geocaching.com 
takana, pyysi minua tekemään 
alueelle jonkin Adventure Lab 
-kävelyretken. En tiedä, miksi 
minut on valittu tekijäksi - to-
dennäköisesti he ovat nähneet 
käyttäjäprofiilistani, että olen 
harrastunut asiaa aktiivisesti 
viime vuosina, kertoo Oksman.

- Vastaavia pyyntöjä on Suo-
messa tullut alan harrastajille 
tämän kevään aikana muutamia 
kymmeniä. Kyse on varmastikin 
uuden sovelluksen sisäänajosta, 
jota toteutetaan tällä tavalla yh-

teistyössä harrastajien kanssa, 
hän pohdiskelee.

ENSIMMÄINEN VASTAAVA Ad-
venture Lab -retki rakennettiin 
Oksmanin tietojen mukaan 
Joensuussa vajaa vuosi sitten 
Joensuun torille, ja toinen Meh-
timäelle. Kävelyretken kokoami-
nen nyt nimenomaan Joensuun 
hautausmaalle oli Oksmanin 
oma idea. 

- Olen kiinnostunut sotahisto-
riasta, ja ajattelin, että hautaus-
maan sotamuistomerkkien yhte-
yteen tällainen olisi mahdollista 
rakentaa, hän kertoo.

- Muistomerkit ovat monia 
kiinnostavia kohteita. Hautaus-
maalla ei ole suotavaa tehdä nor-
maalia kätköilyä, jossa käytetään 
fyysisiä kätköpurkkeja. Ajattelin, 
että Adventure Lab –kävelyretki 
soveltuisikin hyvin hautaus-
maalle, Oksman toteaa.

OKSMANIN MUKAAN kävely-
retken olemassa olo voi tuoda 
hautausmaalle jonkin verran 
lisää kävijöitä, mutta toteaa sa-
malla, että retken suorittaminen 
ei vaadi kiirehtimistä, vaan sen 
voi suorittaa rauhallisesti.

- Suurin osa geokätköilijöistä 
on aikuisia, joten on oletettavaa, 
että he osaavat käyttäytyä hau-

tausmaa-alueella. Geokätköi-
lystä kiinnostuneen kannattaa 
ottaa selvää kätköilyn periaat-
teista ennen aloittamista,  sanoo 
Oksman.

JOENSUUN SEURAKUNTAYH-
TYMÄN puolelta asia on otettu 
myönteisesti vastaan. Oksman 
kysyi retkelle lupaa hautaus-
toimen päällikkö Virpi Kivinie-

meltä, joka näytti kävelyretkelle 
vihreää valoa.

- Tämähän on hieno juttu, et-
tä ihmiset tulevat kävelemään ja 
nauttimaan meidän kauniista 
hautausmaastamme ja muisto-
merkeistä. Meiltä tämä ei vaadi 
mitään, toteaa Kiviniemi.

ADVENTURE LAB -sovelluksen 
perusversion voi ladata mo-

biililaitteeseen maksuttomasti 
Play Kaupasta. Sovellus käyttää 
hyväkseen GPS-paikannusta, ja 
antaa vastata kysymyksiin vain 
sallitun etäisyyden sisällä koh-
teen lähellä. Käyttäminen vaatii 
lisäksi geokätköilytunnukset, 
jotka voi luoda www.geocaching.
com -sivustolla. 

Virpi Hyvärinen

JOENSUUN SEURAKUNTAYH-
TYMÄN moottoripajatoiminta 
käynnistyy jälleen kesäkuussa. 
Nuorille suunnattua pajatoi-
mintaa on mahdollista jatkaa 
kokoontumisrajoitusten lieven-
nysten myötä. 

Aiemmin Kuurnankadulla 
toiminut paja on muuttanut ko-
koontumistauon aikana uusiin 
tiloihin. Moottoripajan uusi osoi-
te on Jukolankatu 20, Joensuu. 
Ensimmäinen pajailta uusissa 
tiloissa pidetään keskiviikkona 
3.6.2020.

- Moottoripaja on tämän vai-
kean jakson jälkeen aluksi auki 
kesäkuun ajan kerran viikossa 
keskiviikkoisin klo 16-20, hei-
näkuun osalta vielä mietimme 
tilannetta. Elokuussa toivoak-
semme paja olisi jo normaalisti 
auki kaksi kertaa viikossa keski-
viikkoisin ja torstaisin klo 16-20, 
erityisnuorisotyönohjaaja Matti 
Nevalainen sanoo.

Uudet tilat ovat Nevalaisen 
mukaan aiempia tiloja käytän-

nöllisemmät ja parempien lii-
kenneyhteyksien päässä.

- Tilat ovat hieman isommat 
hallin osalta kuin aiemmin. 

Uudelle hallille on helpompaa 
päästä mm. julkisilla linja-auto-
reiteillä, koska pysäkki on aivan 
pajan kohdalla.

Moottoripajan uusien tilojen 
avajaisia vietetään keskiviikkona 
17.6. pajaillan yhteydessä eli klo 
16-20. Avajaisia vietetään avoi-
min ovin.

- Tarjolla on makkaraa, mehua 
ja kahvia. Paikalle ovat tervetul-
leita nuoret, heidän vanhempan-
sa, vapaaehtoisohjaajaksi haluk-
kaat henkilöt, yhteistyötahot sekä 
kaikki Moottoripajan toiminnasta 
kiinnostuneet. Pajaillassa on nor-
maalia pajan toimintaa, mutta 
samalla on mahdollista kuulla ja 
keskustella Moottoripajaan liit-
tyvistä asioista ohjaajien ja eri-
tyisnuorisotyönohjaajan kanssa, 
Nevalainen kertoo.

MOOTTORIPAJATOIMINNAN 
ideana on, että nuori voi tulla 
pajalle laittamaan ja korjaamaan 
ohjatusti omaa moottoroitua kul-
kupeliään. Pajalla työskennel-
lään myös yhteisten projektien 
parissa.

- Moottoripajalla on ollut kaksi 
yhteistä projektia: auto ja skoot-

teri. Näiden kanssa jatketaan ja 
lisäksi olemme saamassa ainakin 
kaksi autoa lisää. Tarkoitus on 
tehdä pajalle yhteinen kisa-auto 
Moottoripajojen ajopäiviä varten. 
Lisäksi meillä on pieni "mönki-
jänraato", josta käsittelyn jälkeen 
tulee toimintakuntoinen ajopeli.

- Tällä hetkellä meillä on tä-
män vuoden loppuun saakka 
varat toiminnan pyörittämiseen. 
Tukijoita kaivataan, se on tosi-
asia. Tärkeintä on, että voimme 
tarjota nuorille mielekästä toi-
mintaa Moottoripajan keinoin, 
Nevalainen toteaa.

Kuten kaikessa seurakuntien 
toiminnassa, myös moottoripa-
jalla kiinnitetään erityistä huo-
miota turvaetäisyyksiin ja hygie-
niaan.

Sari Jormanainen

Geokätköretki avattu Joensuun hautausmaalle

Moottoripajan toiminta jatkuu uusissa  
tiloissa – avajaiset 17.6.

Yksi Joensuun hautausmaan 
sota-ajan muistomerkeistä 
on sankarimuistomerkki 
”Ikuisuutta kohti”, joka on 
omistettu Talvi- ja Jatkosodan 
sankarivainajien muistolle.
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erikoishammasteknikko
Harri Hukka

Kukka- ja Hautaus- ja Perukirjapalvelu
PAULI RIMPILÄINEN

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

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

013 122506
NIINIVAARANTIE 52, 80200 JOENSUU
KAINULAISENHAUTAUSPALVELU.FI

Ota yhteyttä:
Pirjo Teva   

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Mainoksesi  
Kirkkotie-lehdessä?

Ilmoitukset

osoitteeseen:

ilmoitusmyynti@

kotimaa.� 

HAUTAKIVIKAIVERRUS
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JOENSUUN
MUISTOMERKKIHUOLTO KY

Puh. (013) 731 582
Gsm 0400 896 409

Kimmo Kinnunen

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

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

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

erikoishammasteknikko
Jarmo Miettinen
050 561 0783

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

www.eronen.fi www.memoriahautaus.com

TÄYDEN PALVELUN
HAUTAUSTOIMISTO

Paimentytöntuvan
juhla- ja pitopalvelu

Liisa Hämäläinen
Öllöläntie 163, Öllölä

040 747 3770

liisa@paimentytontupa.fi
www.paimentytontupa.fi

Puh. (013) 126 454
Lylykoskentie 2, Joensuu

Kauneimmat
hautakivet

Muistoja elämästä
www.joenkivituote.fi

S-kukka ja Hautauspalvelu
Voimatie 2, Joensuu 

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

 

 

Kirkkotie         
 
Lehti-ilmoitus   
 
 
aika:     ke 27.5.2020 
 
koko:     1 x 75 mm 
 
laskutus:   Joelin Kirja ja Taide Ky 
      Leinikkitie 1 
      80130  Joensuu 
 
 
               
 
 Valmis ilmoitus 
         
 
    Kristillinen kirjakauppa  

 
 
 
 
  
 

  Elämän arkeen, lomalle  
     ja kesän juhlahetkiin 
 

    kirjoja, musiikkia, kortteja, 
     adresseja, lahjatavaraa 
 

    … sisältöä elämään… 
 

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

Kursseilla on mahdollisuus muiden samassa elämän tilanteessa 
olevien kohtaamiseen ja vastavuoroiseen kokemusten vaihtoon 
kokeneiden ammattilaisten ohjauksessa. Kurssille osallistuminen ei 
edellytä Eläkeliiton jäsenyyttä, vaan kurssit ovat avoimia kaikille.
Isovanhemmuus erossa -kurssi on tarkoitettu yli 50-vuotiaille iso - 
vanhemmille. Kurssilla käsitellään omien lasten erosta johtuvaa 
lapsenlapsista vieraantumista. Tavoitteena on auttaa osallistujia 
eteenpäin ja voimaan hyvin haastavassa tai muuttuneessa elämän-
tilanteessa. Se tarjoaa mahdollisuuden ja tuen mm. oman tilanteen 
jäsentelyyn, tilanteeseen liittyvien tunteiden käsittelyyn ja uusien 
näkö kulmien avautumiseen sekä kehittää taitojaan oman hyvin-
voinnin ja jaksamisen parantamiseksi. 
• 25.–27.9.2020 Lehmiranta, Salo, haku 24.7.2020 mennessä
Erosta eheäksi® -kurssit on tarkoitettu yli 50-vuotiaille avio- tai 
avoeron kokeneille. Tavoitteena on uusien näkökulmien saaminen 
muuttuneeseen elämäntilanteeseen.
• 28.9.–2.10.2020 Anttolanhovi, Mikkeli, haku 24.7.2020 mennessä
Yhtäkkiä yksin® -kurssit on tarkoitettu yli 50-vuotiaille leskeksi  
jääneille. Kurssilla käydään läpi suruun liittyviä asioita ja yksin  
jäämisen aiheuttamia tunteita.
• 26.–30.10.2020 Eden, Oulu, haku 14.8.2020 mennessä
Omasta erosta, lapsen erosta (isovanhemmuus erossa kurssi) tai les-
keksi jäämisestä tulee olla kulunut vähintään puoli vuotta ja pääsään-
töisesti enintään kolme vuotta kurssille tultaessa.
www.elakeliitto.fi/sopeutumisvalmennus
Suunnittelija, p. 040 7257 561

Eläkeliiton sopeutumisvalmennus 2020
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nuori kasvo 

oensuun seurakuntayh-
tymässä käynnistettiin 
toukokuussa kahden 
työntekijän voimin Tu-
kea perheille ja nuorille 
Joensuun alueella CO-
VID-19 poikkeusoloista 
selviytymiseen -hanke. 
Hankkeen tavoitteena on 
tukea nuoria ja perheitä, 

joille korona on aiheuttanut ylitsepääsemät-

tömältä tuntuvia vaikeuksia joko talouteen, 
parisuhteeseen tai muihin perheen sisäisiin 
suhteisiin.

- Poikkeusoloista johtuva sosiaalinen 
eristäytyminen muuttivat perheiden ar-
kirutiinin täysin uudenlaiseksi. Yhtäkkiä 
pitikin pystyä olemaan ’ihan vain perheen 
kesken’ eristyksissä, mutta kuitenkin tavoi-
tettavissa ja tavoitteellinen sekä koulu- että 
työmaailmassa samalla, kun työskentely- ja 
vapaa-aika sekoittuivat tai katosivat, hanke-

päällikkö, diakoni Katja Nuuhkarinen pohtii 
poikkeuksellisen kevään vaikutuksia.

- Monissa perheissä myös toimeentuloti-
lanne on heikentynyt huomattavasti, mah-
dolliset päihde- ja mielenterveysongelmat 
ovat kärjistyneet ja lisäksi perheiden keski-
näinen kommunikaatio on joutunut uuteen 
tilanteeseen. Mikäli muutos jää pysyväksi, 
on syrjäytymisen riski aiemmin koetusta 
hyvinvoinnista ja elämästä suurempi, han-
ketyöntekijä, pappi Kaisa Puustinen jatkaa.

KONKREETTISEN tuen lisäksi hankkeessa 
pyritään luomaan vertaistukiverkostoja, jot-
ka voisivat edistää perheiden hyvinvointia 
myös poikkeusolojen jälkeen. Työtä tehdään 
yhteistyössä eri toimijoiden kesken. 

- Ihmisten kanssa tehtävä työ on lähtö-
kohtaisesti sekä yksilö- että verkostotyötä. 
Kirkolla on oma erityinen osaamisensa, joka 

vahvistuu verkostojen myötä. Verkostoja on 
jo nyt olemassa kiitettävästi, vaikka katvea-
lueitakin varmasti on. Aina löytyy uusia ja 
yllättäviäkin tahoja joiden kanssa tehdä yh-
teistyötä, Puustinen toteaa. 

Nuuhkarinen toivoo, että yhteistyön avul-
la löydettäisiin juuri heidät, jotka tarvitsevat 
tukea päästäkseen eteenpäin. Myös kirkon 
tekemää tärkeää diakoniatyötä halutaan teh-
dä tutuksi hankkeen kautta. 

- Hanke on diakoninen, ja toivon, että sen 
avulla ihmisille välittyy kirkon tekemän työn 
perusarvo: ihmisistä välittäminen ja auttami-
sen tärkeys tämän vuosikymmenen keinoin, 
Nuuhkarinen kertoo odotuksistaan työlle.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana 
hanke jatkuu Joensuun seurakuntayhtymäs-
sä vuoden 2020 loppuun.

Sari Jormanainen

NIMI: EEA HASSINEN
IKÄ:  15 VUOTTA
SEURAKUNTA: ENO

JOENSUUN ev.lut. seurakuntayhtymässä on 
käynnistynyt Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
rahoittamana hanke, jolla tuetaan perheiden  
selviytymistä poikkeusoloista. 

Kohti unelmia
TÄMÄN viikon nuori kasvo on 
ysiluokkaa käyvä Eea Hassi-
nen. Eea pitää liikuntakerhoa 
ja on mukana isoskoulutuk-
sessa. 

Mitä fiiliksiä sinulla on  
peruskoulun loppumisesta? 
- Hyvät fiilikset, vaikka onhan 
se tietty tosi haikeeta jättää 
taakse ajat peruskoulussa. 
Lähdemme kavereiden kanssa 

eri teille, niin se tuntuu vähän 
oudolta. Silti tosi hyvillä mielin 
jätän peruskoulun ja jatkan 
kohti unelmiani.  
 
Millainen oli viimeinen  
lukuvuotesi peruskoulussa? 
- Viimeinen vuosi peruskou-
lussa vain hujahti. Mulla on 
ollut tosi paljon hauskoja hetkiä 
luokkalaisteni kanssa. Tämä 
vuosi oli ehdottomasti parhain 
peruskouluvuosista.  

 Mille alalle hait ja miksi? 
- Hain turvallisuusalalle. 
Turvallisuus on kiinnostanut 
minua aina ja haaveenani 
on jonain päivänä olla poliisi. 
Työssä erityisesti kiehtoo sen 
monimuotoisuus ja fyysisyys. 
 
Mitä odotat eniten  
ensi lukuvuodelta? 
- Eniten odotan uuden oppi-
mista ja onnistumisia. On kiva 
päästä opiskelemaan alaa, joka 

oikeasti kiinnostaa. Odotan 
myös, että pääsen tutustu-
maan uusiin ihmisiin. 

Viivi Turunen

Seurakuntayhtymä tukee perheiden 
selviytymistä poikkeusoloista 
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Hain turvallisuusalalle. 

Turvallisuus on kiin-

nostanut minua aina ja 

haaveenani on jonain 

päivänä olla poliisi.

J

Hiljattain käynnistyneessä 
hankkeessa työskentelevät 
diakoni Katja Nuuhkarinen 
(vas.) ja pappi Kaisa 
Puustinen etsivät 
tapoja tukea perheitä ja 
nuoria poikkeusoloista 
selviytymisessä.


