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Liki puolet suomalaisista uskoo tai 
vähintään pitää todennäköisenä, että 
enkeleitä on olemassa. Mielikuvat 
enkeleistä ovat saaneet vaikutteita 
niin taiteesta kuin Raamatustakin. 
Perinteinen kiiltokuvaenkeli on varsin 
kaukana esimerkiksi Raamatussa 
mainituista taivaallisista sotajoukoista.

Kuka uskoo enkeleihin?  
Sivut 8-9



lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

Onni on todellista 
vain, kun sen jakaa

MILLOIN viimeksi olet pysähtynyt seuraamaan ammat-
ti-ihmistä työssään? Kun ihminen osaa työnsä siinä 
määrin hyvin, ettei hän joudu sitä tehdessään aprikoi-
maan mitä tai miten tekisi, on hänen työskentelyään 
ilo seurata. Pienetkin asiat menevät vaivatta ja lähes 
huomaamattomasti kohdalleen. Ammattilaisuus näkyy 
myös silloin, kun osaa selittää vaikeankin toimenpiteen 
ulkopuoliselle, asiaa ymmärtämättömälle henkilölle.

JOKAINEN ihminen on hyvä jossakin asiassa. Jotkut 
ovat hyviä monissa asioissa. Tämän lisäksi joukossam-
me on lahjakkaita ja erityisen lahjakkaita ihmisiä. Kun 
lahjakkuuteen lisätään periksi antamaton harjoittelu, 
on mahdollista saavuttaa poikkeuksellinen taito, lahja, 
josta ympäröivä yhteisö voi ihaillen nauttia. Suuressa 
kirjassa on vertaus isännästä ja palvelijoista, joille luo-
vutetaan eri määrä talentteja hoidettavaksi - tunnetuilla 
seurauksilla. Liekö sattumaa, että talentti on suomeksi 
lahjakkuus.

ERINOMAISESTI hoidetusta talentista, ammattilaisuu-
desta ja lahjakkuudesta, otan esimerkiksi Nightwish 
yhtyeestä tutun kiteeläisen Tuomas Holopaisen. Monet 
tietävät hänet armoitetuksi kosketinsoittajaksi ja sä-
veltäjäksi, mutta minulle hänen talenttinsa näyttäytyy 
opettajana, uusien ovien avaajana. Jos perehtyy hänen 
laulujensa sanoituksiin ja niistä löytyviin viittauksiin, 
voi sivistää itseään monin tavoin, etenkin luonnontie-
teiden saralla. 

JOS TUOMAS yliopistoon sisäänkirjautuessaan arveli 
päätyvänsä opettajaksi, hän arveli oikein. Kuulijakunta 
on vain kasvanut käsittämättömäksi - tai mitä voi sa-
noa, kun kappaleita on kuunneltu kymmeniä miljoonia 
kertoja. Edellisellä levyllään hän käsitteli evoluutiota 
ja tuli siinä joidenkin mielestä Jumalan kieltäjäksi. 
Avaamalla oven Richard Dawkinsin teksteihin, hän sai 
minut pohtimaan omaa suhdettani luonnon luojaan. 
Itse koen olevani jumalsuhteessani Dawkinsin listalla 
kohdassa kaksi. Olkaa uteliaita ja ottakaa selvää, näin 
oletan Tuomaksen ajattelevan.  Mitä tulee Jumalan 
kieltämiseen, tutustukaa uusimman levyn kansikuvan 
nuolenpääkirjoitukseen.  

OMAA lahjakkuuttaan jakamalla Tuomas on tuonut iloa 
ja onnellisuutta toisille. Toivon hänen olevan onnelli-
nen, sillä onni on todellista, vain kun sen jakaa. Tuomas 
saa jakaa oman lahjakkuutensa, onnensa, yhtyeensä - 
musiikin ”all stars” -ketjun, ja kuuntelijoidensa kanssa. 
Luojalle kiitos lahjoistamme, hoidetaan niitä hyvin.

Jarkko Riikonen
erityisnuorisotyöntekijä
Poliisin Ankkuri-ryhmä

jarkko.riikonen@joensuu.fi

Luojalle kiitos lahjoistamme, 
hoidetaan niitä hyvin.

ASUMISEN  rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tilastojen mukaan Joensuussa 
ja Kontiolahdella oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 54 yksin elävää asunnotonta 
ihmistä. Pitkäaikaisasunnottomia oli tilastojen mukaan 10. Asunnottomuuden kat-
sotaan olevan pitkäaikaista, kun se on kestänyt vähintään yhden vuoden tai henkilö 
on ollut toistuvasti asunnottomana viimeisen kolmen vuoden aikana. Koko maassa 
yksin eläviä asunnottomia oli 4 600. Valtakunnallista Asunnottomien yötä vietetään 
17.10.2020. 

LÄHDE:ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUS ARA, WWW.ARA.FI
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J
oskus aiemminkin olen kirjoittanut pääkirjoi-
tukseen toteamuksen: Mikään ei ole niin pysy-
vää kuin muutos. Sanonta on kulunut, mutta 
edelleen totta. Joensuun seurakuntayhtymän 
viestintä on jälleen yhden muutoksen kyn-
nyksellä. Viestintäpäällikkö ja samalla Kirkko-
tie-lehden päätoimittaja vaihtuu. Viestikapula 

siirtyy seuraavaan käteen, mutta työ jatkuu.

KUN katson taaksepäin muutamaa viimeistä vuotta, 
niin näen isoja muutoksia. Työ seurakuntayhtymän 
viestinnässä on muuttanut myös minua ja käsityk-
siäni. Olen saanut nähdä paljon siitä hyvästä, mitä 
seurakunnat yhteiskunnassa tekevät. Seurakunnat 
eivät pidä itsestään suurta meteliä, mutta tekevät 
suurta ja merkityksellistä työtä ihmiselämän kaikis-
sa vaiheissa.

SEN lisäksi, että olen saanut olla mukana viesti-
mässä seurakuntien tekemästä tärkeästä työstä, 
olen päässyt osallistumaan monen muutoksen 
viestintään. Tullessani tehtävään Pohjois-Karjalas-
sa oli käynnissä 13 seurakunnan selvitys yhteisen 
seurakuntayhtymän perustamisesta. Laaja yhtymä 
ei toteutunut, mutta uutta tietoa se toi. Samana 
vuonna käytiin seurakuntavaalit ja valittiin uudet 

päättäjät. Vaalien aikaan Kiihtelysvaaran keskusta 
muuttui murheellisella tavalla, kun monelle rakas 
kirkko tuhoutui tulipalossa.

MUUTOKSIA on tapahtunut myös viestintäkana-
vissa. Kirkkotie-lehti kävi läpi uudistuksen, samoin 
seurakuntayhtymän verkkosivut. Muutoksista ei voi 
puhua mainitsematta viime kevättä, kun korona-
pandemia laittoi seurakuntien toiminnan uusiksi. 

MUUTOS on siis ollut pysyvää ja on sitä varmasti 
jatkossakin. Kiitos, että olemme voineet kulkea yh-
dessä muutoksissa. Mukavaa syksyä, mitä se sitten 
tuokin tullessaan!

Viestikapula siirtyy 
seuraavaan käteen, 
mutta työ jatkuu.

Kapulan vaihto

30.9.2020
Sari Jormanainen
viestintäpäällikkö 

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä
sari.jormanainen@evl.fi
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Koronavilkku kännykässä

1 
RAJOITUKSET. Kun koronan 
tuomat rajoitukset yli 70-vuoti-
aille astuivat keväällä voimaan, 
kaikki loppui niin yhtäkkiä: 
harrastukset, liikuntakerhot, 

jumalanpalvelukset, saunomiset, 
vierailut. Se tuntui, että sitä vain 
tässä tyhjän päällä ollaan. Sitten 
ajattelin, että olenhan minä elänyt 
sota-aikanakin. Sitä ollaan oltu eva-
kossa ja kellarissa paossa pommi-
tuksia. Ei tässä nyt kuitenkaan sillä 
tavalla ole tarvinnut pelätä.

2 
ULKOILU. Sittenhän se hel-
potti, kun tuli tieto, että voi 
ulkoilla. Onneksi oli kevät 
ja päivät valostuivat. Lasi-
tetulla parvekkeella oli ai-

van ihana istua, kun aurinko paistoi. 
Minä lueskelin, katsoin telkkaria ja 
pidin yllä huushollia, tein ruoan ja 
kaiken. Siinähän se aika meni, kun 
aamulla suunnitteli mitä laittaa 
ruoaksi, ja sitten teki sen. 

3 
ASIOINTIAPU. Minä en 
ole tarvinnut juurikaan 
ulkopuolisia palveluja, 
kun olen itse tehnyt ruoat 
ja tyttäret kävivät minulle 

kaupassa. Kun liikkuminen vapau-
tui, aloin käytä itse asioilla. Seura-
kunnan diakonissa Merja Tuonosen 
soitot ovat ilahduttaneet tänä ai-
kana. Diakoniasta olisi saanut sitä 
asiointiapuakin, mutta minulla ei 
ollut sille tarvetta.

4 
INTERNET. Minulla on 
tabletti, älypuhelin ja tie-
tokone. Näissähän minul-
la kuluu aika rattoisasti. 
Laskujakaan ei ole tar-

vinnut lähteä ulos maksamaan, kun 
ne hoituivat koneella. Koronavilkun 
latasin puhelimeen heti ensimmäi-
senä päivänä, kun se tuli, mutta ei 
se ole vilkkunut eikä hälyttänyt mi-
tään. Lataaminen oli helppoa: Goo-
glella menin Applen kauppapistee-
seen ja sieltä latasin. 

5 
SYKSY. Nythän sitä ei 
tiedä, mitä tästä seuraa. 
Luulisin, että olen saanut 
jo vähän oppia, niin ei sillä 
tavalla säikähdä. Ajattelen, 

että Luoja ottaa minut pois, kun on 
päivät täynnä. Aamulla kun herään, 
niin ajattelen että ai kun kiva, herä-
sin omasta sängystä. Ja jos korona 
pahenee, niin pysytään sitten neljän 
seinän sisällä. Eihän se sen pahempi 
voi olla.  Omaa kotia arvostan ihan 
hirveästi. Nautin siitä.

Virpi Hyvärinen

LIISA KETTUNEN. 88-vuotias Liisa Kettunen sai keväällä ajan kulu-
maan lukemisen, kotitöiden ja internetin parissa. Syksyä kohti käydään 
Koronavilkun, joulun odotuksen ja valoisan luonteen voimin. 

Liisa Kettunen toteaa olevansa kevätihmisiä, 
mutta syksyn kuulakkaista päivistäkin hän 
pitää, kun kelit eivät ole turhan liukkaat ja 
sateiset. ”Onneksi meille tulee kohta joulu, 
sehän katkaisee talven”, Kettunen toteaa
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ajassa
Sosiaalinen media
> www.facebook.com/luterilainenkirkkojoensuussa
>Twitter: @Joensuunevl

Kirkon avioliittokäsityksestä 
päättäminen kuuluu kirkon 
omille päätöksentekoelimille 
perustuslain turvaaman 
uskonnonvapauden piiriin 
kuuluvana asiana.
SUOMEN EV.LUT. PIISPAT KIRKON VIESTINNÄN TIEDOTTEESSA 

KHO:N ASIAA KÄSITTELEVÄN PÄÄTÖKSEN JÄLKEEN, 18.9.2020

Valtakunnallista asunnottomien yötä vietetään lokakuussa

”Oma tupa tulisi olla 
perusoikeudellinen asia”

JOKA vuosi lokakuun 17. päivänä vietetään valtakun-
nallista Asunnottomien yötä. Tämän vuoden teemana 
on ”Oma koti hurjan kallis”. Eri puolilla Suomea jär-
jestettävissä tapahtumissa nostetaan esille erityisesti 
asumis- ja velkaneuvontaa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilas-
tojen mukaan Joensuussa oli vuoden 2019 lopussa 
51 yksinelävää asunnotonta ihmistä. Numerotietojen 
perusteella eniten asunnottomina oli työikäisiä mie-
hiä, mutta naisten osuus asunnottomien joukossa on 

kasvanut viime vuosina. Myös nuorten, alle 25-vuoti-
ainen osuus on suuri. Vuoden 2019 tilastojen mukaan 
Joensuussa oli 22 asunnotonta nuorta.

- Joensuun asunnottomien määrä verrattuna sa-
man kokoisiin paikkakuntiin on melko korkea. 
Asunnottomuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat työttö-
myys, oppilaitosten suuri määrä, vankilan läheisyys, 
maahanmuutto, päihteiden käyttö ja niin sanotusti 
normaali elämä, jossa syntyy avioeroja. Näitä seikkoja 
yhdistää vähävaraisuus, velkaantuminen ja elämänti-

SUOMESSA   oli vuoden 2019 lopussa 
4 600 yksin elävää asunnotonta. Asun-
nottomia perheitä ja pariskuntia oli 264. 
Joensuussa ilman asuntoa eli tilastojen 
mukaan 51 ihmistä ja Kontiolahdella 
muutama ihminen.

Diakoniatyöntekijät Katja Nuuhkarinen (vas.) ja Jenni 
Kolehmainen kävivät tutustumassa Asunnottomien 
yön yhtenä tapahtumapaikkana toimivaan 
kauppakeskus Isoon Myyhyn. Seurakuntien 
työntekijöitä on tavattavissa mm. kauppakeskuksen 
1. kerroksessa 17.10.2020 klo 11-16.
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lyhyesti

Väkivalta ei kuulu kouluun. 
Piste. Ei liioin kiusaaminen. 
Eikä minnekään muuallekaan 
yhteiskunnassa. Ei myöskään 
sosiaaliseen mediaan.

SUOMEN REHTORIT RY:N PUHEENJOHTAJA JA LIPERIN KOULUN REHTO-

RI ANTTI IKONEN TWITTERISSÄ 23.9.2020

Koululaisten ongelmalliset poissaolot 
ovat huolestuttavan yleinen ilmiö. Suo-
men yläkoulussa on vähintään 4000 
oppilasta (noin 2-3 % kaikista yläkoulu-
laisista), joiden poissaolot selkeästi 
vaikeuttavat heidän koulunkäyntiään.
 

OPETUSHALLITUKSEN KOULUAKÄYMÄTTÖMYYS SUOMESSA –SELVITYS,  

RAPORTIT JA SELVITYKSET 2020:9

Kirsi Taskinen seurakunta-
yhtymän viestintäpäälliköksi

JOENSUUN ev.lut. seurakuntayh-
tymän viestintäpäälliköksi on valittu 
Kirsi Taskinen. Taskinen työskente-
lee tällä hetkellä Pohjois-Karjalan 
maakuntaliitossa. Koulutukseltaan 
Taskinen on filosofian maisteri ja 
tradenomi. Viestintäpäällikkö aloit-
taa tehtävässään loka-marras-

kuussa.  Siihen saakka vt. viestin-
täpäällikkönä toimii Virpi Hyvärinen.

Viestintäpäällikön virkaan haki 
määräaikaan mennessä 11 hakijaa, 
joista neljä haastateltiin. Joensuun 
ev.lut. seurakuntayhtymän yhtei-
nen kirkkoneuvosto päätti valin-
nasta kokouksessaan 22.9.2020. 

lanteen vaikea hallittavuus, diakoni Katja Nuuhka-
rinen Joensuun seurakuntayhtymästä kertoo.

NUUHKARINEN toimii tällä hetkellä hankepäällik-
könä Tukea perheille ja nuorille Joensuun alueella 
COVID-19 poikkeusoloista selviytymiseen -hank-
keessa. Koronakriisin vaikutukset näkyvät jo myös 
Joensuussa.

- Lomautukset ja toteutumatta jääneet työllis-
tymiset ovat todellakin vaikuttaneet useiden ih-
misten talouteen ja aiheuttaneet velkakierrettä. 
Vaikeuksia on näkynyt niin vuokranmaksuissa 
kuin peruselämän kuluissa. Luottotietojen mene-
tys kasvattaa asunnottomuuden riskiä entisestään. 

- Työssäni olen nähnyt ihmisiä, jotka ovat sillä 
kintaalla pudota asunnottomuuteen tai asunnot-
tomuus on jo toteutunut. Olen nähnyt mihin se voi 
johtaa, mutta onnekseni myös sen, kuinka asun-
nottomuudesta voi päästä pois. Oma tupa, oma 
lupa tulisi olla perusoikeudellinen asia maassa, 
missä luonnonolosuhteetkin koettelevat rajusti, 
Nuuhkarinen toteaa.

Koronapandemian vaikutukset ovat näkyneet 
myös kristillisessä Joensuun Siniristi-yhdistyksessä, 
joka järjestää päiväkeskustoimintaa asunnottomille, 
vähävaraisille sekä päihde- ja mielenterveyskun-
toutujille.

- Viime kevään rankka korona-aika oli asunnot-
tomien näkökulmasta erittäin surullista ja haas-
tavaa aikaa, kun käytännössä kaikki päiväaikaan 
apua tarjoavat paikat olivat kiinni, yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Marika Kuittinen toteaa.

ASUNNOTTOMUUS ei juurikaan näy Joensuun 
kaupungin katukuvassa. Osaltaan tämä johtunee 
siitä, että tilastojen mukaan asunnottomista liki 70 
% nukkuu sukulaisten tai ystävien luona. Joensuus-
sa toimii myös Siun soten ylläpitämä Asumisen tu-
kipiste, joka tarjoaa asunnottomille maksuttoman 
majoituksen yöaikaan vuoden jokaisena päivänä. 

- Käytännössä mahdollisuus yöpymiseen pysty-
tään näin ollen tarjoamaan usealle asunnottomalle 
ihmiselle joka päivä. Tästä huolimatta kohtaam-
me valitettavasti työssämme myös heitä, jotka ovat 
nukkuneet metsissä tai vaikkapa lehtiroskiksissa. 
Tämä on todella, todella surullista ja ihmisarvoisen 
elämän vastaista. Esimerkiksi fiktiivisissä elokuvis-
sa näyttäytyvä asunnottomuus on joillekin ihmisille 
täyttä totta jopa täällä meidän hyvinvointivaltios-
samme ja myös Joensuussa, Kuittinen sanoo. 

Vuosittainen Asunnottomien yö -tapahtuma 
on yksi keino pitää asiaa esillä ja lisätä ihmisten 
tietoutta asunnottomuudesta. Työtä asunnotto-
muuden vähentämiseksi tehdään kuitenkin myös 
vuoden kaikkina muina päivinä yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa.

- Joensuu on alueena sen kokoinen, että yhteis-
työ verkostojen kesken on tärkeää ja mahdollista. 
Seurakuntien diakoniatyöntekijöillä on omia eri-
tyisvastuualueita ja edustusta alueen auttavien ta-
hojen keskuudessa. Yhteistyö on tukipalveluiden 
piirissä olevien ihmisten tapaamista, työntekijöiden 

verkostokokoontumisia, tiedon vastaanottamista 
ja tiedottamista seurakunnan palveluista, Nuuh-
karinen kertoo.

- Mielestäni yhteistyö eri tahojen välillä toimii 
hyvin. Toki palveluissa on myös puutteita ja erityi-
sen haastavaa aikaa asunnottomien näkökulmasta 
ovat illat ja viikonloput, sillä iltaisin ja viikonlop-
puisin asunnottomilta puuttuu mm. kohtaamis-
paikkojen kaltaiset paikat, joissa viettää aikaa, 
Kuittinen toteaa.

NUUHKARISEN mukaan tärkeää on, että ihmiset 
eivät jää yksin huoliensa kanssa. Asunnottomuu-
den uhatessa apua kannattaa hakea matalalla kyn-
nyksellä.

- Asunnottomien kysymykset seurakunnassa 
asioidessa liittyvät nälkään, jaksamiseen, mielen 
hyvinvointiin ja vuokra-asunnon etsimiseen. Sil-
loin kun ihmisellä on pohdittavana maksaako hän 
rahoillaan vuokraa, sähköä ja vettä vai hammas-
lääkärikäynnin, on valinta usein selvä. Asuminen 
menee ykköseksi ja muu elämänlaatu voi laskea.

- Seurakunnat voivat tarjota ohjaustyötä, neuvon-
taa sekä päihteettömiä tiloja. Diakoniatyöntekijät 
tarjoutuvat avunpyytäjän matkaan pohtimaan tä-
män elämäntilannetta ja kuinka sitä voidaan tukea 
ja kohentaa. Seurakunnissa annetaan usein ohjaus-
ta myös taloudenhallintaan. Järjestämme 2.11.2020 
yhdessä Takuusäätiön ja velka- ja talousneuvonnan 
kanssa koulutuksen, jossa perehdytään velka-asioi-
hin, Nuuhkarinen vinkkaa.

Siniristi-yhdistyksen päiväkeskustoiminnan 
lähtökohtana on tarjota asunnottomille ihmisille 
turvallinen ja päihteetön tila, jossa viettää aikaa ja 
saada apua. 

- Päivätoimintakeskuksella voi hoitaa päivittäisiä 
asioita, kuten lukea lehtiä, hoitaa nettiasiointia, la-
data kännykkää, peseytyä, saunoa, pestä pyykkiä, 
lämmittää omia eväitä tai voi vain olla, levätä tai 
vaikkapa katsoa televisiota kahvikupin äärellä.

- Erittäin tärkeä apu, jota voimme asunnotto-
mille ja vähävaraisille asiakkaille tarjota on myös 
ruoka-apu. Meillä voi nauttia joka arkipäivä mak-
suttoman aamupuuron sekä erittäin edullisen läm-
pimän lounaan sekä saada maksutonta kouluruo-
kaa mukaan, Kuittinen kuvailee toimintaa.

Joensuun seurakuntien työntekijöitä on tavattavissa 
Joensuun Asunnottomien yössä 17.10.2020 kauppa-
keskus Iso Myyssä klo 11-16 ja Soropin takapihalla 
(Torikatu 30, Joensuu) makkaran paistossa klo 11-
13. Joensuun Siniristi -yhdistys on myös mukana 
kauppakeskus Isossa Myyssä klo 11-14. Lisäksi 
yhdistyksen toimintaan ja tiloihin voi tutustua 
avoimien ovien tapahtumassa klo 9-13 osoitteessa 
Antinkuja 2 b, Joensuu.

Sari Jormanainen

KUOPION tuomiokapituli on julis-
tanut kokouksessaan 17.9.2020 
haettavaksi Joensuun seurakunnan 
kirkkoherran viran. Virka vapautuu 
nykyisen kirkkoherra Petri Raskin 
jäädessä eläkkeelle 1.6.2021. Haku 
virkaan päättyy 19.10.2020.

Joensuun seurakunnan kirkko-
herran vaali toimitetaan välillistä 
vaalitapaa noudattaen. Välillises-
sä vaalissa tuomiokapituli tutkii 
hakijoiden kelpoisuuden ja antaa 
heistä lausunnon seurakunnalle. 
Päätöksen uudesta kirkkoherrasta 

tekee Joensuun seurakuntaneu-
vosto. 

Seurakuntaneuvoston mukaan 
Joensuun kirkkoherran viran hoi-
dossa korostuu selkeän ja kirkon 
ykseyttä vaalivan teologisen ajat-
telun ohella johtamis-, esimies-, 
yhteistyö- ja mediataitojen mer-
kitys.

Vaalin tarkempi aikataulu ha-
kijoiden esittelyn ja uuden kirkko-
herran valinnan osalta täsmentyy 
syksyn aikana. 

Kirkkoherran virka hakuun 
Joensuun seurakunnassa

Kiihtelysvaaran kirkon 
rakennussuunnittelu käyntiin

JOENSUUN ev.lut. seurakun-
tayhtymän yhteinen kirkkoneu-
vosto käynnisti kokouksessaan 
22.9.2020 Kiihtelysvaaran kirkon 
rakennussuunnitteluvaiheen. Ra-
kennussuunnittelun aikana mm. 
laaditaan kirkon alustavat ja lopul-
liset luonnokset, pääpiirustukset, 
työpiirustukset ja urakka-asiakirjat. 
Yhteinen kirkkoneuvosto perusti 
myös rakennustoimikunnan. Toi-
mikunnan jäseniksi nimettiin seu-

rakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö 
Jussi Nevalainen, Vaara-Karjalan 
seurakunnan kirkkoherra Anne 
Angervo, kiinteistötoimikunnan pj. 
Pauli Tahvanainen, yhteisen kirkko-
neuvoston varapuheenjohtaja Eevi 
Väistö ja Rakennuttajatoimisto Pro 
Tiimi Oy:n toimitusjohtaja Esa Mus-
tonen. Lisäksi Vaara-Karjalan seu-
rakuntaneuvosto nimeää toimikun-
taan myöhemmin 1-2 edustajaa.
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MISSÄ SEURAKUNTA, siellä sihteeri. 
Seurakunnantoimistoissa työskentelevät 
seurakuntasihteerit ovat varsinaisia mo-
nitietäjiä, jotka ovat perillä vähän kaikista 
seurakuntaa koskevista asioista.  

Pielisensuun seurakunnan seurakun-
tasihteeri Pirjo Myllerin mukaan seura-
kuntasihteerin kuuluukin olla selvillä 
- tai vähintäänkin ottaa selvää - asioista. 
Työssä korostuu hyvän tiedonkulun mer-
kitys työyhteisön sisällä: mitä paremmin 
se toimii, sitä helpompi on palvella seura-
kuntalaisia ja muita. 

- Ei kuulu mulle -ajattelutapa ei sovi 
tähän työhön. On ilo palvella mahdol-
lisimman hyvin ja ystävällisesti, sanoo 
Myller.

Keskeistä seurakuntasihteerin työssä 
onkin Myllerin ja tämän enolaisen kol-
legan Milla Suhosen mukaan asiakaspal-
velu: pappien ja kanttorien varaaminen 
kaste-, vihkimis- ja hautaustoimituksiin 
sekä tilavarausten teko. Tehtäviin kuuluu 
olennaisena osana myös hallinnollisia 
tehtäviä, tiedottamista ja monenlaista 
pientä juoksevaa asiaa.

- Toimitusten järjestäminen on yksi iso 
osa yhteydenottoja, mutta lisäksi tulee esi-
merkiksi ehtoollis-, syntymäpäiväkäyn-
ti- ja hartauspyyntöjä. Enossa tulee myös 
paljon yhteydenottoja koskien uurnan las-
kuja, suvun vanhoja hautapaikkoja, hau-
tojen hallintaa ja haudanhoitosopimuksia, 
kertoo Suhonen.

TÄRKEÄ OSA seurakuntasihteerin työtä 
on myös seurakuntaneuvoston kokousten 
sihteerinä toimiminen. Sihteerit valmis-
televat kokouksia tiiviissä yhteistyössä 
kirkkoherran ja hallintosihteerin kanssa. 
Joissakin asioissa myös tuomiokapituli on 
tärkeä yhteistyötaho. 

- Seurakuntasihteeri kirjoittaa esityslis-
tat ja viimeistelee liitteet sekä lähettää ne 
kokouskutsun kera seurakuntaneuvoston 
jäsenille. Kokouksen jälkeen sihteeri hoi-
taa päätösten toimeenpanot ja tiedoksian-
non, kertoo Myller.

- Meillä Enossa seurakuntaneuvoston 
kokouksia järjestetään noin 8-10 kertaa 
vuodessa. Jotkut asiat ovat rutiininomaisia 
ja toistuvat samankaltaisina, mutta jotkut 

asiat vaativat enemmän valmistelua ja jäl-
kityötä, toteaa Suhonen.

Myller näkee etenkin uusien työnteki-
jöiden rekrytoinnin olevan  vaativa tehtä-
vä seurakunnan päättäjille.

- Sitä on mielenkiintoista seurata ja teh-
dä sihteerinä oma osansa siinäkin työssä. 
Luottamushenkilöt ovat kaiken kaikkiaan 
tärkeä yhteistyötaho, sanoo Myller.

Vaativimmaksi kokonaisuudeksi hal-
linnollisissa työtehtävissä Myller kokee 
neljän vuoden välein toimitettavat seura-
kuntavaalit. 

- Niissä on kyseessä usean kuukauden 
runsas työ ennakkoäänestyksineen ym-
päri seurakuntaa, paljon kokouksia ja 
pitkiä päiviä. Työ on erityisen tarkkaa ja 
määrämuotoista. Tässäkin ponnistukses-
sa tärkeänä toteuttajana on maallikoista 
koostuva vaalilautakunta, Myller toteaa.

ARKISEN PERUSTYÖN haasteeksi Suho-
nen näkee töiden epäsäännöllisen jakau-
tumisen eri päiville ja työn pirstaleisuuden. 
Työ keskeytyy monesti ja töitä on pystyttä-
vä priorisoimaan tarvittaessa. Myller pitää 

tärkeänä, että ajoittainen kiireen tuntu ei 
välittyisi asiakaspalvelutilanteisiin. 

Tänä vuonna myös korona on tuonut 
omat haasteensa sihteerien työhön. Työtä 
tehdään ja asiakkaita palvellaan nyt pal-
jolti etänä. 

- Tarvittavia papereita joudun kuljetta-
maan mukanani, mutta siitäkään huoli-
matta kaikkia työtehtäviä en pysty hoita-
maan kotoa käsin. Parina päivänä viikossa 
käyn toimistolla hoitamassa esimerkiksi 
postit, tulostamisen, skannaamisen sekä 
hautakarttoihin liittyvät tehtävät, kertoo 
Suhonen.

Työn parasta antia molemmille on asia-
kaspalvelu ja hyvä yhteistyö eri tahojen – 
myös omien työkavereiden kanssa. Myl-
ler toteaa työtilojen ja –välineiden olevat 
hyvät ja työyhteisön vähän kuin toinen 
perhe. Seurakunta on työympäristönä 
mieluisa.

- Enossa työskentelemme tällä hetkel-
lä väistötiloissa. Uuden seurakuntatalon 
valmistumista ja sen myötä uusia työtiloja 
odotan innolla, sanoo Suhonen.

Virpi Hyvärinen

Koronan vuoksi seurakunnantoimistot 
palvelevat nyt pitkälti etänä, ja 
seurakuntayhtymässä on myös 
jaossa kasvomaskeja työntekijöille ja 
kokouksiin osallistujille.
- Asiakkaat ovat sopeutuneet 
kiitettävästi etäasiakaspalveluun, 
sanoo Enon seurakuntasihteeri 
Milla  Suhonen (vas.). 
Kuvassa myös maskia testaava 
Pielisensuun kollega Pirjo Myller.

Töissä asiakaspalvelun eturintamassa
SEURAKUNTASIHTEERIT.  Kun joku tarvitsee papin hautajaisiin tai tilat 
ristiäisille, pirisee puhelin seurakunnantoimistossa. Asiakaspalvelu on tärkeä 
osa seurakuntasihteerin töitä, mutta tehtäviin kuuluu myös esimerkiksi 
seurakuntaneuvoston kokousten sihteerinä toimiminen.
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Joensuu
Konsta Artturi Huttunen 
Mette Hannele Kosunen 
Väinö Veikko Sormunen 
Eemil Aku Matias Simonen 
Aurora Elisabet Haapakangas 
Alma Kaino Sofia Kurki 

Pielisensuu
Hanna Maria Säynevirta 
Kaspian Myrsky Väinö Misael Sormunen  
Ellen Siviä Aurora Tervonen 
Jocelyn Mae Bianca Savolainen 
Aline Orvokki Kamula
Liina Kaarina Pakarinen
Meea Aava Eliisa Mustonen 
Joonatan Eeli Aleksander Horttanainen 
Tessa Tuulia Takkunen 
Eevi Kerttu Maria Huurinainen 
Lari Eelis Tapani Leinonen 
Väinö Ilmari Miettinen 
Vanessa Aida Carita Gröhn 

Rantakylä
Eeli Petteri Kainulainen  
Veeti Otto Santeri Jokinen 
Iina Juntunen 
Aada Niia Eliisa Karppanen 
Leo Aleksander Pyykkö 
Minja Suvi Olivia Vuojolainen 
Nuuti Kaspian Suokas (Viitasaaren srk)
Ilona Koski 
Sofia Ada Janika Toivanen (Nurmeksen srk)

Meeri Helinä Keränen 

Pyhäselkä
Helmi Kerttu Annikki Haverinen 
Jesse Anssi Juhani Lehikoinen 
Joona Pasi Antero Lehikoinen 
Jonne Valtteri Voutilainen 

Vaara-Karjala
Pyry Atso Oskari Lavikainen 
Valtteri Ismo Ilmari Suhonen 
Kiia Maria Pesonen 
Kasperi Johannes Pesonen 
Alina Sofia Ehrukainen 
Eetu Oliver Björn

Kontiolahti
Vilho Samuel Lyytikäinen
Miko Emil Matveinen
Peetu Isto Aleksi Kukkonen
Onni Eemi Olavi Kaasinen
Noel Topias Lackman
Elli Eeva Amelia Piironen
Vilja Viviana Hirvonen
Alvari Unto Eliel Kokko
Aada Josefiina Kukkonen
Minea Matilda Laakkonen
Vilma Aurora Pölönen
Puro Olli Julian Kupiainen
Tuukka Mikael Kotkajuuri
Alpo Jasper Juhani Eskelinen
Luukas Esa Aleksi Hakkarainen
Roope Antti Mikael Hassinen

sana 
MIKKELINPÄIVÄ on lapsille ja enke-
leille omistettu erityispyhä. Lapset ja 
enkelit ansaitsevat ehdottomasti oman 
pyhäpäivänsä ja nämä voisivat olla 
enemmänkin esillä läpi kirkkovuoden ja 
kaikessa elämässä.  Päivän evankeliu-
mitekstissä (Matt. 18:1-10) Jeesus pitää 
kovin sanoin lasten puolta. Hän myös 
muistuttaa: ”Se, joka nöyrtyy tämän 
lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten 
valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni 
ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lap-
sen, se ottaa luokseen minut. ” Eli meillä 
on paljon opittavaa lapsista.

JOSKUS tuntuu, että usko ja elämä on 
vakavaa ja jotenkin rajoitusten täyttä-
mää. Lapsenmielisyys ja enkelit tuntu-
vat olevan kadoksissa arkisen elämän 
paahteessa. Meidän täytyy kasvaa 
lapsista aikuisiksi, mutta ”aikuisenmie-
lisyys” voi johtaa myös omavoimaisuu-
teen; aikuisen on oltava vastuullinen ja 
pärjättävä, on hoidettava asiat itse. 

TARVITSEVUUS on helppo leimata 
heikkoudeksi ja heikompaa on help-
po vähätellä.  Silti vahvintakin meistä 
ravistellaan, ja joudumme huomaa-
maan, että kaikkea ei voi hallita. Silloin 
on mahdollisuus löytää itsestä se lapsi 
joka tarvitsee huolenpitoa, etsii turvaa 
ja luottaa Taivaallisen Isäänsä.  

MIKKELINPÄIVÄ on omiaan muis-
tuttamaan aika vakavastikin lasten ja 
heikompien asemasta.  Jeesus koros-
taa vielä: ”Katsokaa, ettette halveksi 
yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä 
sanon teille: heidän enkelinsä saavat 
taivaissa joka hetki katsella minun tai-
vaallisen Isäni kasvoja.”

RAAMATUSTA voimme lukea kuinka 
enkelit ovat Jumalan sanansaattajina 
välittäneet viestejä. Psalmiteksteissä 
enkelit mainitaan myös suojelijoina ja 
varjelijoina. Enkeleistä on tehty paljon 
lauluja jotka monet muistaa lapsuudes-
ta asti. Me myös laulamme enkelien ja 
kaikkien Pyhien kanssa ennen ehtool-
lista Pyhä-hymniä. 

ON HYVÄ muistaa, että tämä näkymä-
tön todellisuus ei ole vain Raamatun 
ajan todellisuutta. Pidetään kiinni suo-
jelusenkelimme kädestä läpi elämän. 

”HÄN ANTAA enkeleilleen käskyn 
varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he 
kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa 
jalkaasi kiveen.” (Ps. 91:11 )

Eija Majasaari
sairaalapastori

Rakas Jeesus siunaa meitä,  
anna meille enkeleitä

Mikkelinpäivä, 4.10.
Jumalan sanansaattajat
400-luvulta lähtien on syyskuun 29. 
päivä omistettu ylienkeli Mikaelille. 
Myöhemmin mikkelinpäivästä on 
tullut kaikkien enkelien päivä. Mikke-
linpäivää vietetään 29.9. tai, jos se on 
arkipäivä, seuraavana sunnuntaina.
Liturginen väri: valkoinen, maanan-
taista lauantaihin vihreä
Päivän tekstit: Ps. 103: 19-22, 2. 
Moos. 23: 20-23, Hepr. 1: 14 - 2: 4 
TAI Ilm. 5: 11-12, Matt. 18: 1-6 (7-9) 10

19. sunnuntai helluntaista, 11.10.
Rakkauden kaksoiskäsky
Rakkauden kaksoiskäsky kiteyttää 
lain sisällön. Se, joka rakastaa Juma-
laa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin 
itseään, täyttää lain vaatimuksen. 
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 119: 1-8, 5. Moos. 
10: 12-13, 1. Joh. 2: 15-17, Mark. 12: 
28-34

20. sunnuntai helluntaista, 18.10.
Usko ja epäusko
Usko näkee Jeesuksessa Jumalan 
Pojan, jolla on valta tehdä Jumalan 

tekoja. Usko ja epäusko taistelevat 
jokaisen kristityn sydämessä. 
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 78: 1–8, Jes. 8: 
11–15, 2. Kor. 1: 18–22, Joh. 9: 24–38

21. sunnuntai helluntaista, 25.10.
Jeesuksen lähettiläät
Jeesus lupasi syntien anteeksianta-
muksen kaikkein syntisimmillekin. 
Jeesus lähettää omansa maailmaan 
todistamaan tästä armosta ja palve-
lemaan ihmisiä hänen nimessään. 
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 145: 8-13, 5. Moos. 
31: 6-8, Kol. 1: 9-11, Luuk. 10: 1-12

Pyhäinpäivä, la 31.10. 
Pyhien yhteys
Pyhäinpäivänä muistelun kohteena 
ovat sekä kaikki kristikunnan mart-
tyyrit että muut uskossa Kristukseen 
kuolleet. 
Liturginen väri: punainen, tai var-
sinkin iltajumalanpalveluksessa, 
valkoinen.
Päivän tekstit: Ps. 89: 6–8, 16–19, 
Jes. 60: 18–21, Ilm. 21: 1–4, Matt. 5: 
1–12

kirkkovuosi 

kuulutetut 

Pielisensuu
Perttu Antero Laine ja Akharima Mustonen
Mikko Tuomas Mustonen ja
 Minna-Leena Kauppinen (vihitty)
Juho Erkki Jarinpoika Jokela ja 
Anniina Karoliina Kantoluoto

Rantakylä
Tommi Martti Olavi Ahlfors ja 
Taru Elina Tahvanainen 
Miika Matias Kainulainen ja 
Laura Anna-Leena Kervinen 

Eno
Hannu Matti Kalevi Asikainen ja 
Maija Pauliina Röysky (vihitty)

Vaara-Karjala
Niko Kristian Björn ja 
Anniina Helmi Elisa Sykkö 
Olli Pekka Koljonen ja 
Heidi Marika Kirvesmäki (Iisalmen srk) 

Kontiolahti
Jarkko Olavi Lintunen ja Henna Marika Behm

kuolleet  

Joensuu
Auvo Ahti Laine 103 v.
Pentti Toivo Lautiainen 98 v.
Vieno Annikki Vinni 97 v. 
Toivo Johannes Martikainen 90 v.
Pirkko Regina Honkanen 90 v.
Marjatta Kyllikki Kejonen 89 v.
Maire Annikki Nevalainen 87 v.
Tauno Hirvonen 86 v.
Ritva Eeva Kyllikki Järviluoto 85 v.
Viljo Taneli Nissinen 85 v.
Raimo Koskivirta 84 v.
Antti Väinö Johannes Korhonen 83 v.
Anna-Liisa Uotila 82 v.
Harri Johannes Jääskeläinen 81 v.
Pauli Ahokas 80 v.
Kaija Inkeri Varis 75 v.
Erja Helinä Groves 72 v.
Kauko Olavi Sahlman 72 v.
Arja Liisa Sinikka Hartikainen 66 v.
Sirpa Helena Marianne Pirinen 65 v. 
Heikki Sakari Helpiö 61 v.
Hannu Kalevi Kosonen 60 v.
Sami Juhani Tirkkonen 52 v.

Pielisensuu
Paavo Olavi Saviaro 95 v.
Kaija Talvikki Leppänen 84 v.
Hannu Markku Laapas 82 v.
Marjatta Korkki 80 v.
Jarmo Tapio Ahlqvist 60 v.
Erkki Kalervo Silvennoinen 70 v.

Rantakylä
Maija Liisa Viiliäinen 86 v. 
Terttu Tellervo Nuutinen 85 v. 

Urpo Matti Honkanen 81 v. 
Maire Sinikka Hotti 79 v.
Viljo Martti Leppänen 74 v.
Pertti Eero Tapani Tiusanen 66 v. 
Vesa Alpo Juhani Tarnanen 63 v.

Pyhäselkä
Aini Elina Röpelinen 93 v.
Annikki Puustinen 89 v. 
Liisa Maria Jokinen 87 v. 
Pirkko Anneli Oksanen 85 v.

Eno 
Anna-Liisa Savolainen 90 v. (Espoon srk) 
Pertti Väinö Antero Turunen 73 v. 
Marja Leena Hassinen 69 v.

Vaara-Karjala
Sirkka Maria Eronen 68 v. 
Kari Johannes Lavikainen 66 v.

Kontiolahti
Taimi Annikki Könönen 94 v.
Vappu Helena Kiiskinen 94 v.
Hilkka Johanna Arola 91 v.
Aili Annikki Pennanen 90 v.
Anja Hillevi Siponen 89 v. (Vaara-Karjalan srk)
Eero Antti Inkinen 86 v.
Laila Annikki Räsänen 85 v.
Pentti Kalevi Tolonen 84 v.
Reino Matti Vartiainen 84 v.
Taavetti Juhani Heikura 77 v.
Pentti Yrjö Antero Kapanen 74 v.
Hannu Olavi Soikkeli 72 v.
Heikki Juhani Kurki 68 v.

kastetut 
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Raamatun enkelikuvasto on hyvin moninainen, 
eikä aina muistuta palleroista kiiltokuvaenkeliä. 
Mikkelinpäivälle nimen antanut arkkienkeli Mikael 
on taivaallisen sotajoukon päällikkö, joka esite-
tään kuvataiteessa yleensä miehenä tallomassa 
paholaista vaa’an tai miekan kanssa. Kuvassa Guido 
Renin maalaus vuodelta 1636.
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S
UOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN 
kirkon nelivuotiskatsauksen 2012–
2015 mukaan 47 prosenttia 15-79 -vuo-
tiaista suomalaisista uskoo vakaasti tai 
pitää todennäköisenä, että enkeleitä on 
olemassa. Saatanan olemassaoloon us-
koo 34% ja kristinuskon opettamaan 
Jumalaan 33% vastaajista. 

Mitä ajatuksia enkeliuskon prosenttilukema herättää 
seurakuntatyötä tekevissä joensuulaispapeissa, Jukka 
Erkkilässä ja Katri Vilénissä?

- Lukema ei ole hirveän yllättävä. Minusta se on ihan 
hyvin suhteessa siihen, mikä näkyy paljon esimerkiksi 
hautajaisiin liittyvissä toimituskeskusteluissa. Ihmiset 
sanoittavat kuoleman kokemusta usein niin, että vainaja 
on taivaassa, pilven päällä, enkelinä, sanoo Erkkilä.

- Enkelit tulevat esiin myös tarinoissa, joita ihmiset 
silloin tällöin kertovat enkelikokemuksistaan. Ne ovat 
erityisiä, myönteisiä kokemuksia jonkinlaisesta varje-
luksesta, lisää Vilén.

Se, että enkeleihin – ja jopa Saatanaan – uskotaan 
enemmän kuin kristinuskon opettamaan Jumalaan, saa 
papit pohdiskelemaan kysymyksenasettelun merkitystä 
prosenttilukemille.

- Voi olla, että sanamuoto  ”kristinuskon opetuksen 
mukainen Jumala” pienentää Jumalaan uskomisen luke-
maa. Se voi tuntua hankalalta ja saada miettimään, uskal-
taako tunnustaa uskovansa juuri siten, pohdiskelee Vilén.

- Onko enkeli jollakin tavalla tyhjempi käsite siten, 
että siihen voi vapaammin itse liittää mielikuvia, ja sit-
ten sanoa uskovansa enkeliin? Enkelin käsitteellähän 
voi olla uskonnollinen sisältö, mutta enkelin käsitettä 
käytetään myös juutalais-kristillisen tradition ulkopuo-
lella, miettii Erkkilä.  

MUTTA MIKÄ enkeli oikeastaan on? 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivujen 

(evl.fi) sanasto määrittelee enkelin Jumalan luomaksi 
henkiolennoksi, joka kuuluu näkymättömään todelli-
suuteen, mutta voi ilmestyä ihmisille esimerkiksi Juma-
lan viestintuojana. Suomen kielen sana enkeli tuleekin 
latinan sanasta angelus, joka tarkoittaa lähettilästä eli 
sanansaattajaa. 

Tunnettuja enkelin ilmestymiskertomuksia Raamatus-
sa ovat esimerkiksi enkeli Gabrielin ilmestyminen Neitsyt 
Marialle ja enkelit, jotka ilmestyivät paimenille ensim-
mäisenä jouluna ilmoittamaan Vapahtajan syntymästä. 

Erkkilän mukaan Raamatussa esiintyy myös eräänlai-
sia arkienkeleitä, joilla tarkoitetaan ihmisiä.

 - Heprealaiskirjeessä lukijoita kehotetaan osoitta-
maan vieraanvaraisuutta sillä perusteella, että ”jotkut 
ovat yösijan antaessaan tulleet majoittaneeksi enke-
leitä”. Sanansaattajat voivat siis olla hyvin monenlaisia 
kirkkauden henki -olennosta meihin tavan talliaisiin, 
sanoo Erkkilä.

KRISTILLISEN ENKELIOPIN kehityksen kannalta kes-
keinen hahmo oli tiettävästi 400-500-lukujen elänyt 
Pseudo-Dionysios Areopagita, joka kehitteli Raamatun 
enkelikertomusten perusteella ”taivaalliset hierarkiat”. 
Siinä enkelit jaetaan kolmeen kuoroon, joissa on yhdek-
sän arvoastetta: serafit, kerubit, valtaistuimet, herruudet, 
voimat, vallat, hallitukset, ylienkelit eli arkkienkelit ja 
enkelit. Vain arvoasteissa alimmat enkelit toimivat ih-
misten parissa. 

Pseudo-Dionysoksen luoma enkelihierarkia on osa 
jakamattoman kirkon perintöä ja näin ollen myös osa 
luterilaisen enkelikäsityksen juuria. Vilénin mukaan 
enkelien rooli kuitenkin pieneni reformaation myötä. 

- Luther ajatteli, että ihmisillä on suojelusenkelit, 
mutta niiden parissa ei tarvitse niin hirveästi askarrella. 
On siis ajateltu, että enkelit ovat olemassa, ja niistä ker-
rotaan Raamatussa, mutta niihin ei olla hirveän paljon 
keskitytty, toteaa Vilén.

- Ajattelen, että enkelit ovat ikään kuin osa suoma-
laista perimää. Kaikille Suomessa kasvaneille lapsille 
on jossakin vaiheessa puhuttu enkeleistä, riippumatta 
kodin taustasta. Se on hyvä ja lapsiystävällinen tapa sa-
noittaa sellaista todellisuutta, jota ei pysty näkemään ja 
ymmärtämään, lisää Erkkilä.

MUTTA MIKÄ on pastoreiden oma, henkilökohtainen suh-
de enkeleihin. Uskovatko he, että enkeleitä on olemassa? 

- Olisihan se hirmu kiva, jos voisin sanoa, että minulla 
on henkilökohtainen suhde enkeliin. Mutta jos sanoisin 
niin, sanoisin varmaan jotakin liikaa, sanoo Erkkilä.

-  Mutta kyllä minä uskon enkeleihin. Lähden siitä, 
että Jumala on luonut näkyvän ja näkymättömän todel-
lisuuden, eikä se ole minun suhtautumisestani kiinni. 
Se on jotakin isompaa kuin minä, hän lisää.

Erkkilä muistelee tapausta menneisyydestään, jota 
voisi kutsua jopa eräänlaiseksi enkelikokemukseksi. 
Tuolloin hänellä oli tulevaisuuteen liittyvä huoli, joka 
valvotti niin, ettei hän saanut oikein nukutuksi.

- Pyöriskelin sängyssä, käänsin kylkeä ja kylkeä, kun-
nes yhtäkkiä pyöriskelyn lomaan laskeutui aivan syvä 
rauha. Sitä on vaikea sanoittaa: se tuntui siltä kuin ras-
kas ja lämmin peitto olisi tullut vartalon päälle, ja mielen 
aallokko seestyi.

- Joku voisi sanoa, että siinä oli kyse psykologisesta il-
miöstä tai itsesuggestiosta. Oli miten oli, minulle se oli 
rauhoittava ja uskoa vahvistava kokemus, ja siksi minua 
ei haittaa kutsua sitä enkeliksi. Ei ole hirveästi väliä sillä, 
oliko se jotakin, mitä tapahtui korvien välissä vai jota-
kin, mikä tapahtui näkymättömän ja näkyvän välissä. Se 
on toisarvoista siihen nähden, mikä se kokemus minulle 
siinä hetkessä oli, sanoo Erkkilä.

VILÉN TUNNISTAA Erkkilän kokemuksen hyvin saman-
tyyppiseksi kuin kertomukset, joita hän on enkelikoke-
muksista työssään kuullut.

- Ihmiset ovat kokeneet, että jossakin vaikeassa ti-
lanteessa on tullut rauha, tai jossakin vaarallisessa koh-
dassa joku on pysäyttänyt tai vetänyt heidät turvaan. Ja 
näissä on koettu, että se on ollut enkeli. 

Vilén itse ei ole enkeleitä nähnyt tai kokenut, mutta 
hän on silti enkeleihin uskovalla kannalla.

- Olen kasvanut siihen, että vaikka ei itse olisi nähnyt 
enkeliä, enkeleihin voi uskoa. Uskon asiat ovat sellaisia, 
että niitä ei voi mitata, kuvata ja tarkasti määritellä. En 
voi ottaa kaapista enkeliä ja sanoa että se on tällainen. 
Uskon mihin uskon, ja aikanaan nähdään, mikä on to-
tuus, sanoo Vilén.

Virpi Hyvärinen

ENKELEITÄ, 
ONKO HEITÄ?
LIKI  puolet suomalaisista pitää todennäköisenä, että enkeleitä on olemassa. 
Mitä luterilaisuudessa ajatellaan enkeleistä? Pastorit Katri Vilén ja Jukka Erkkilä vastaavat.
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JOENSUUN hautausmaalla (Rauhankatu 
4) otetaan käyttöön uusi arkkuhauta-alue. 
Alue sijaitsee hautausmaan koilliskulmas-
sa, heti Teollisuuskadun varressa sijaitse-
vien kiinteistöjen takana. 

Uudella alueella on yhteensä 520 hau-
tapaikkaa ja 1040 hautasijaa. 

- Alueella on nyt valmiina kolme loh-
koa, ja sille tullaan luovuttamaan uusia 
arkkupaikkoja sen jälkeen, kun nyt täy-
tettävä lohko H15 tulee täyteen, kertoo 
hautatoimen päällikkö Virpi Kiviniemi 
Joensuun seurakuntayhtymästä.

UUDELLA alueella on valmiit palkit hau-
takiville. Hautamuistomerkkejä voidaan 
asentaa lähes koko vuoden, ja muistomer-
kit pysyvät suorassa. Palkkirivien väliin on 
istutettu puistopuutarhuri Eeva Laurikai-
sen suunnittelemat perennaistutukset. 

- Perennat antavat värikästä kukkalois-
toa keväästä syksyyn. Monikerroksiset pe-
rennaistutukset ovat myös tavanomaisia 
istutuksia vakaampia ja paremmin vaih-
televiin oloihin sopeutuvia, kertoo Kivi-
niemi.

HAUTA-ALUETTA ympäröimään on istu-
tettu mäntyjä, ja mäntyjen alle on lisätty 
metsänpohja eli kuntta. Hautalohkoja ra-
jaavat serbiankuusirivistöt ja lohkoille on 
istutettu useita erilaisia kukkivia puita.

-  Alueen etelärinne, joka on jo valmis, 
kasvaa kauniisti puolukkaa, mustikkaa ja 

muita metsäpohjan kasveja, kertoo Kivi-
niemi.

Tämän kesän aikana ympäri Joensuun 
hautausmaata on lisätty myös pörriäisho-
telleja. Lähiviikkoina hautausmaalla vie-

railevat voivat törmätä myös syystöihin, 
joista näkyimpiä ovat lohkolla C11-lohkol-
la tehtävät peruskunnostustyöt. 

- Tällä alueella siirrämme kukkasi-
joja lähemmäs hautamuistomerkkejä ja 

kunnostamme nurmialueita. Asiasta on 
tiedotteet kyseisellä alueella, sanoo Kivi-
niemi.

Virpi Hyvärinen

Uudella alueella hautamuistomerkit voidaan asentaa palkkien päälle, jolloin ne pysyvät paremmin suorassa. Puutarhurit Jarkko Kallinen ja Kirsi 
Kinnunen (vas.) tarkastelevat perennaistutusten tilannetta yhdessä hautaustoimen päällikkö Virpi Kiviniemen kanssa.

Uusi arkkuhauta-alue käyttöön 
Joensuun hautausmaalla

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymässä 
toteutetaan Vapaaehtoisuus voimavarana 
-hanke syyskaudella 2020. Hankkeessa 
tehdään kartoitus yhtymän nykyisestä 
vapaaehtoistoiminnasta ja selvitetään, 
mitä vapaaehtoistoiminta voisi olla tule-
vaisuudessa. 

Kuopion tuomiokapituli on myöntänyt 
hankkeelle kehittämisavustusta 8 600 eu-
roa. Hankkeen rahoituksen ehtoihin liittyy 
ulkopuolisen henkilöresurssin palkkaa-
minen. Hankkeen toimistotöihin määrä-
aikaisena ja osa-aikaisena on valittu Zoya 
Kurvinen.

Loka-marraskuun aikana toteutetaan 
vapaaehtoistoiminnasta kaksi kyselyä; 
toinen työntekijöille ja toinen seurakun-
talaisille. Seurakuntalaisille suunnattuun 
kyselyyn pääset vastaamaan Joensuun seu-
rakuntayhtymän verkkosivujen (joensuun-
seurakunnat.fi) etusivun kautta. Kysely on 
avoinna marraskuun loppuun saakka.

Kyselyn lisäksi seurakuntalaisilla on 
mahdollisuus vaikuttaa vapaaehtoistoi-
minnan tulevaisuuteen osallistumalla Jo-
ensuun seurakunnissa syksyn aikana jär-
jestettäviin keskustelutilaisuuksiin. 

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia 
kartoitetaan Joensuussa 

Mika Törrö saarnaa 
iskelmämessussa
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Kirkkotie
62. vuosikerta
Seuraava Kirkkotie ilmestyy 28. 10. 2020

Vapaaehtoisuus voimavarana- 
teemalla kokoonnutaan  
seurakunnissa seuraavasti:

Rantakylän kirkolla ti 20.10. klo 18

Reijolan srk-talolla su 1.11. klo 12 alkavan 
messun jälkeen kirkkokahvihetki

Joensuun srk-keskus ti 10.11. klo 18

Kiihtelysvaaran srk-talo ma 16.11. klo 17.30

Tuupovaaran srk-talo ti 17.11. klo 17.30

Pielisensuun kirkolla ke 18.11. klo 18

Enossa Hyvän mielen tuvalla  
ke 25.11. klo 18.30

Rantakylän kirkossa järjestetään sunnun-
taina 25.10. klo 18 iskelmämusiikin tuo-
masmessu. Keskustelusaarnan messussa 
pitävät voimalajien parista tunnetut kon-
tiolahtelainen Mika Törrö ja joensuulainen 
pastori Salla Romo. Messua vietetään YK:n 
köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen päi-
vän teemalla. 

Suomalaisilla, eri vuosikymmenil-
tä peräisin olevilla iskelmillä ryyditetty 
tuomasmessu järjestetään Joensuussa nyt 
toista kertaa. Messun musiikista vastaa 
Gospelryhmä Arepa. 

- Olemme miettineet iskelmiä, joita olisi 
suhteellisen helppo laulaa yhteislauluna. 
Sanoituksista yritimme löytää ajatuksia 
elämän eri tilanteista, niin valoista kuin 
varjoistakin. Messussa tullaan laulamaan 
esimerkiksi Mestaripiirros, Satumaa, Mi-
nä suojelen sinua kaikelta ja Rakastettu, 
kertovat messua järjestävät kanttori Janne 
Piipponen ja pastori Hanna Pajarinen.

Iskelmien lyriikoissa on heidän mu-
kaansa paljon syvällistä, elämänmakuis-
ta pohdiskelua ja niitä voi hyvin lähestyä 
myös hengellisistä lähtökohdista. 

- Mielestämme on mukavaa tutkailla ja 
tutustua iskelmiin jumalanpalvelusvink-
kelistä. Tämä on myös yksi mahdollisuus 
kohdata niitä ihmisiä kirkon penkissä, joita 
perinteinen meininki ei nappaa, Pajarinen 
ja Piipponen pohdiskelevat.

Messuun tuo erityistä mielenkiintoa 
myös se, että keskustelusaarnassa on mu-
kana Suomen vahvimman miehen tittelin 
vuonna 2018 ja 2019 saanut Mika Törrö. 

- Mikan elämäntarina on upea selviy-
tymistarina siitä, kuinka ihminen nousee 
päihdehelvetistä ja asunnottomuudesta 
huippu-urheilijaksi. Tulen kysymään Mi-
kalta mm. sitä, että mikä sai hänet teke-
mään muutoksen ja kuinka se onnistui, 
kertoo keskustelusaarnaa johdatteleva 
pastori Salla Romo
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 >>>>>>>>>>>>>>   1.10.–31.10.2020 >>>>>>>>>
Taiga-kvartetti 
Beethovenin parissa
 › JOENSUUN seurakuntakeskuksessa kuullaan 

lauantaina 3.10. jousikvartettimusiikkia, kun joensuu-
lainen Taiga-kvartetti soittaa Beethoven+ -kon-
serttisarjaan kuuluvan konsertin. Tällä kertaa ovat 
vuorossa Johannes Brahmsin jousikvartetto No. 1 
c-molli sekä Ludwig van Beethovenin Jousikvartetto 
Op. 18 No. 6.  Taiga-kvartetti syntyi keväällä 2019, kun 
muusikot Huba Hollókői, Sakari Tervo, Hans Lodders 
ja Ville Kivivuori jakoivat yhteisen halun soittaa 
kvartettimusiikkia. Yhtye järjestää kuluvalla kaudella 
Beethoven+ -konserttisarjan. 
 
Taiga-kvartetin konsertti Joensuun srk-keskukses-
sa la 3.10. klo 18. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.

Pyhäinpäivän  
tunnelmaa duolla 
 › JOENSUULAISILLE tuttu viulu-pianoduo Liisa Karhu ja 

Henna Hirvikangas tunnelmoi Rantakylän kirkossa pyhäinpäi-
vänä la 31.10. klo 15.  Tunnelmallisessa kynttiläkonsertissa soi 
J.S. Bachin ja Toivo Kuulan musiikki sekä slaavilaiset sävelet. 
Konsertin nimikkokappale on venäläinen kansansävelmä 
Kristallivirta. Klassisia slaavilaisia säveliä edustavat mm. Tsai-
kovskin Romanssi ja Musorskyn Kyynel. Konsertin alkupuolel-
la kuullaan J.S. Bachin Air, Arioso ja viulusonaatin kaksi osaa. 
Toivo Kuulalta konsertissa soi sarja alttoviululle ja pianolle. 
Pianon rinnalla konsertissa soivat vuorotelen muhkeaääninen 
alttoviulu ja kirkassointisempi tavallinen viulu. 
     Duon molemmat jäsenet ovat paikallisia soitonopettajia ja 
muusikkoja. Opetustyön ohella oma soittaminen ja musiikin 
tulkinta on muusikoille luonteva osa itseilmaisua. Duo tekee-
kin paljon mm. erilaisia teemakonsertteja. Konsertin järjestää 
Rantakylän seurakunta. 
 
Kristallivirta-konsertti Rantakylän kirkossa la 31.10. klo 15. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€. 

1 Sanoin ja sävelin 
yksinäisyydestä to 1.10. 
klo 18 Joensuun  
srk-keskuksessa

- Kokemus yksinäisyydestä on mo-
nelle raskas taakka. On hyvä, että on 
tilaisuuksia, joissa voi tutkia yksinäi-
syyttä ja ehkä päästä keventämään 
omaa kuormaa.

2 Tyhjä syli-
vertaisryhmä lapsensa 
menettäneille 
Rantakylän kirkolla

- Voin vain aavistella, millaista olisi 
oman lapsen menettäminen. Ajat-
telen, että surua ei kannata sulkea 
pois, vaan siihen olisi hyvä tutustua. 

3 ”Pidämme yllä 
perinnetaitoja” Kontio- 
lahden srk-keskuksessa 
20.10. klo 17

- Yhdessä työskentely on mitä par-
hain keino tutustua uusiin ihmisiin ja 
samalla voi tukea Kirkon ulkomaa-
navun tärkeää työtä. Olen oppinut 
vastaavissa tapahtumissa vaativan 
karjalanpiirakan rypyttämisen taidon.

4 Lauantaibrunssi 
perheille Kontiolahden 
srk-keskuksessa  
la 3.10. klo 10-14

- Olen kuullut näiden tapahtumien 
olevan ilon täyttämiä minilomia per-
heille. Yhdessä syöminen luo mah-
dollisuuksia kohtaamisille, joista voi 
syntyä merkittäviä yhteyksiä ja ys-
tävyyttä.

Palstalla kysymme, mitkä neljä 

Kirkkotien kirkollisista ilmoituksista 

löytyvää tapahtumaa tuntuvat 

etukäteen mielenkiintoisimmilta. 

NIMI: MIKKO JUVONEN
IKÄ: 49
PAIKKAKUNTA: KONTIOLAHTI

miun tapahtumat

Yhtymän viestinnän 

sähköpostiosoite 

muuttuu 1.10.2020. 

Uusi osoite: 

viestinta.joensuu@evl.fi

Perhearvot esillä 
Kanervalatalolla
 › JOENSUUN vapaaseurakunnan tiloissa Kanervalatalolla 

järjestetään la 10.10. klo 14-16.30 arvokeskustelutilaisuus 
teemalla ”Voisiko kristilliset arvot ollakin perheen hyvin-
voinnin perusta?”. Tilaisuudessa alustavat Suur-Helsingin 
kristillisen koulun rehtori- ja opettajapariskunta Jan ja Joy 
Cedercreutz. Alustusta kommentoivat Joensuun kaupungin 
ja koulutoimen näkökulmasta kaupunginjohtaja Kari Karja-
lainen ja hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen. Tilaisuudessa 
järjestetään paneelikeskustelu, jossa on mukana edustajia 
Joensuun kaupungilta, vapaaseurakunnasta, Siun sotesta  ja 
Joensuun ev.lut. seurakunnasta.  Musiikkia. Soppatykkitarjoilu 
ennen tilaisuutta klo 13-14, Hyvä Tahto ry. Tilaisuuden juontaa 
Marjatta Räty, ja sen pääjärjestäjä on TV7.
 
Arvokeskustelutilaisuus Kanervalatalolla (Leinikkitie 1) 
la 10.10. klo 14-16.30.

Musiikkia ja pappien 
päivystys 
pyhäinpäivänä 
Ristinkappelilla 
 › JOENSUUN hautausmaan Ristinkappelilla kuullaan 

pyhäinpäivänä 31.10. perinteinen konservatorion 
laulajien konsertti. Oi muistatko vielä -konsertti alkaa 
Isossa Ristinkappelissa klo 13. Myös papit ovat tavat-
tavissa kappelilla keskustelun merkeissä jo perin-
teeksi muodostuneeseen tapaan klo 15-18. Pappien 
päivystyksen aikana Ristinkappelissa on mahdol-
lisuus hiljentymiseen ja keskusteluun. Tarjolla on 
lämmintä juotavaa. Pieni rukoushetki klo 16. 
 
Oi muistatko vielä –konsertti Ristinkappelissa 31.10. 
klo 13. Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 7 €.  HUOM! 
Konsertin maksimiosallistujamäärä on 90 henkilöä 
esiintyjät mukaan lukien. 
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tatalolla, Lonikintie 18. Aiheena 
seurakuntien luottamustehtävät. 
Hartauspuhe Mauri Hyvärinen. 
Joensuun Rauhanyhdistys.
Elon iloa ikäihmisille, kahvila to 
29.10. klo 12-14 Hukanhaudan 
seurakuntatalolla. Tule päiväkah-
ville ja vaihtamaan kuulumisia!
Laulun ja rukouksen ilta pe 30.10. 
klo 18 Hukanhaudan seurakun-
tatalolla. Musiikissa lauluryhmä 
Vuoripuro. Koronavaaran vuoksi ei 
tarjoilua. 

Joensuun 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Kirkkokatu 28,  

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

Kaikissa tilaisuuksissa noudatam-
me voimassaolevaa kokoontumis-
rajoitusta. 

Joensuun kirkko 
Papinkatu 1 b  
Konfirmaatio (J6) la 3.10. klo 11. 
Messu su 4.10. klo 10, saarnaa 
Simo Juntunen. Herättäjän kirkko-
pyhä. 
Messu su 11.10. klo 10. 
Konfirmaatio (J5) su 11.10. klo 13. 

JOY-kuoron 
konsertti 

la 17.10. klo 16 
Joensuun kirkossa.

JOY-kuoron konsertti la 17.10. 
klo 16. Itä-Suomen Yliopiston 
Joy-kuoron konsertti ”Pohjoisen 
Säveliä”. Konsertissa kuullaan 
suomalaista, ruotsalaista ja 
norjalaista kuoromusiikkia iloisella 
otteella. Vapaa pääsy/ käsiohjel-
ma 5 €/10 €. 
Messu su 18.10. klo 10. 
Ekumeenisen vastuuviikon 
rukoushetki la 24.10. klo 12. 
Messu su 25.10. klo 10, liturgi Ans-
si Törmälä, Alexander Viazovtsev 
(huilu). 
Messu la 31.10. klo 10, mukana 
Joensuun kirkon kuoro. 
Messu la 31.10. klo 15. Jumalanpal-
veluksessa muistetaan viime vuo-
den pyhäinpäivän jälkeen kuolleita 
seurakuntamme jäseniä ja luetaan 
heidän nimensä. 

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28 
Torstaimessu to 1.10. klo 12. 

Sanoin ja sävelin 
yksinäisyydestä 

to 1.10. klo 18 
Joensuun srk-keskuksessa.

Sanoin ja sävelin yksinäisyydestä 
to 1.10. klo 18. Tervetuloa vaihta-
maan ajatuksia ja sanoja teemasta 
yksinäisyys ja laulamaan yhdessä 
säveliä, jotka koskettavat teemaa. 
Nuoret aikuiset to 1.10. klo 18. 
Yhteisellä iltalenkillä tutustutaan 
keskustan katutaiteeseen. Askelet 
sovitellaan niin, että juttu luistaa 
ja kaikilla on hyvä olla. Tervetuloa 
ihastelemaan ja kohentamaan kun-
toa. Iltateet nautitaan ennen lähtöä. 
Taiga-kvartetin konsertti la 3.10. 
klo 18. Vapaa pääsy, käsiohjelma 
10 €. Ks. s. 11. 
Maakunnallinen Herättäjän päivä 
su 4.10., klo 11.30, keittolounas, 
kahvit ja siioninvirsiseurat. Ks. 
ilmoitus alla.
Torstaimessu to 8.10. klo 12. 
Opiskelijoiden ja nuorten aikuis-
ten viikkomessu to 8.10. klo 18. 
Torstaimessu to 15.10. klo 12. 
Siioninvirsiseurat su 18.10. klo 14. 
Matti Ketonen, Paavo Kettunen, 
Anna Riitta Pellikka, Heidi Väyrynen. 
Torstaimessu to 22.10. klo 12. 
Opiskelijoiden ja nuorten aikuis-
ten viikkomessu to 22.10. klo 18.
Worship Service Fri 23.10. at 6 pm. 
International Service and soup 
after the Service. 
Nyyttikesti-ilta la 24.10. klo 16. 
”Isä etsii eksyneen”, Kairos-ilta 
Erkki Lemisen jalanjäljissä, Timo 
Ylitalo ja Aune-Inkeri Keijonen. 
Illoissa ei syksyn aikana ole nyyt-
täritarjoilua. 

Seniorien toiminta- ja virkistys-
päivä 27.10. klo 11-13. Kokoontuu 
syksyn ajan poikkeuksellisesti 
kahvin ja keskustelun merkeissä. 
Tervetuloa poikkeamaan päivä-
kahville ja vaihtamaan kuulumisia!
Sateenkaari-ilta ti 27.10. klo 18, 
keskustelua ja iltatee. 
Torstaimessu to 29.10. klo 12. 
Ilta läheisensä menettäneille to 
29.10. klo 18. ”Yhdessä surun” 
äärellä - musiikkia ja runoja. Illassa 
on mukana seurakuntien työn-
tekijöitä, joilta voit kysyä tietoa 
tulevista sururyhmistä. 

Noljakan kirkko 
 › Kervilänkuja 2

Perhemessu su 4.10. klo 12. 
Messu su 11.10. klo 12. 
Messu su 18.10. klo 12. 
Saavu-messu su 25.10. klo 12. 
Mukana viittomakielinen kuoro 
Ilokäs̀  ja Hanna Hänninen. ks. s. 12. 
Kynttilämäki la 31.10.; klo 17 alkaen 
voit tuoda oman kynttilän ulos rin-
teeseen. Klo 17.15 ulkohartaus ristin 
äärellä. Kynttiläristi palaa klo 17-20. 
Perhemessu la 31.10. klo 18. 

Muut paikat 
Oi muistatko vielä - konsertti 
la 31.10. klo 13. Pyhäinpäivän 
konsertti Isossa Ristinkappelissa 
(Rauhankatu 4), konservatorion 
laulunopiskelijat. Vapaa pääsy, oh-
jelmamaksu 7 €. HUOM! Maksimi-
osallistujamäärä 90 henkilöä.

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

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

Kaikissa tilaisuuksissa noudatam-
me voimassaolevaa kokoontumis-
rajoitusta. 

Pielisensuun kirkko 
 › Huvilakatu 8 b

Messu su 4.10. klo 10.
Vauvakirkko su 4.10. klo 15. Ks. s. 
13 .

Taizé-messu 
su 4.10. klo 18 

Pielisensuun kirkossa.

Taizé-messu su 4.10. klo 18.
Messu su 11.10. klo 10.
Minun Raamatunkohtani -raa-
mattupiiri ma 12.10. klo 13 yläsalis-
sa, Anna-Maria Kupiainen.
Konfirmaatiomessu (P3-ryhmä) 
la 17.10. klo 12.
Konfirmaatiomessu (P4-ryhmä) 
su 18.10. klo 10.
Taizé-messu su 18.10. klo 18.
Konfirmaatiomessu (P5-ryhmä) 
la 24.10. klo 12.
Konfirmaatiomessu (P6-ryhmä) 
su 25.10. klo 10.
Pyhäinpäivän messu la 31.10. klo 
10.
Pyhäinpäivän rukoushetki la 
31.10. klo 17. Rukoushetkessä 
luetaan kuluneen vuoden aikana 
kuolleiden seurakuntalaisten ni-
met ja sytytetään kynttilät heidän 
muistolleen.

Muut paikat 
Tiistaikerho ikäihmisille 13.10. 
klo 13 Hukanhaudan seurakun-

Kirppis
avoinna ma-to 11-15,  
SPR:n talo, Kauppakatu 35 
(käynti sisäpihan puolelta). 
Otamme vastaan lahjoituksia.

Sunnuntai 25.10. klo 10 
Noljakan kirkko,
Noljakantie 81

Messussa käytössä induktiosilmukka, viittomakielen tulkkaus, kir-
joitustulkkaus, virret pisteillä ja isotekstisenä, paikalla myös yleis-
avustajia.  Mukana viittomakielinen kuoro Ilokäs` ja Hanna Hänni-
nen. Messun jälkeen kirkkokahvit ja pientä ohjelmaa. 
Kirkkokyyti Joensuun alueella - vain liikuntavammaisille ja näkö-
vammaisille. Kyyti on ilmainen, osallistujat noudetaan kotoa ja 
tuodaan takaisin kotiin. Ilmoitus kyytitarpeesta ke 21.10. mennes-
sä Joensuun seurakuntakeskuksen neuvontaan puh. 013 2635 300 
(ma-pe klo 9-15) tai sähköpostilla tuula.mertanen@evl.fi.

LUTERILAINEN KIRKKO JOENSUUSSA

Talous- ja velka-asioiden koulutus ja työpaja
ma 2.11.2020 Joensuun seurakuntakeskus, Kirkkokatu 28
• Perustietoa talous- ja velka-asioista, koulutus klo 13.30-16
• Vapaaehtoisen tuki rahaongelmissa oleville, työpaja klo 17-19
Lisätiedot ja ilmoittautuminen ajalla 30.9.-23.10.2020
www.joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu

POHJOIS-KARJALAN
TALOUS- JA VELKANEUVONTA

TalousTsemppari Maakunnallinen

HERÄTTÄJÄN PÄIVÄ
Su 4.10.2020 klo 10

Joensuun kirkko
Saarnaa Simo Juntunen.

Keittolounas, kahvit sekä
siioninvirsiseurat messun jälkeen 
Joensuun seurakuntakeskuksessa.
Puhujina Simo Juntunen, Ari Autio,

Salla Romo ja Petri Karttunen.
Kuulumisia vuoden 2022 Joensuun 

herättäjäjuhlien valmisteluista.

Tervetuloa  
perhekerhoon!

Perhekerho on lasten ja aikuis-
ten yhteinen kohtaamispaikka. 
Kerhohetkeen kuuluu pieni 
hartaus, kahvittelua, jutustelua, 
askartelua, leikkiä ja laulua. 
Tarjoilumaksu 2-3 €/perhe.

Ajat ja paikat:
- Pielisensuun kirkko, 
    ti klo 9.30-11
- Hukanhaudan seurakunta-
    talo, ke klo 9.30-11
- Pikku-Ketun kerhohuone, 
    to klo 9.30-11
- Pikku-Ketun kerhohuone, 
   parittomien viikkojen 
   ti klo 17.30-19

Kerhot ovat tauolla viikolla 42.

”Sillä hän antaa enkeleilleen 
sinusta käskyn varjella sinua 
kaikilla teilläsi. He kantavat 
sinua käsillänsä, ettet jalkaasi 
kiveen loukkaisi.” 

- Ps. 91:11-12
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Rantakylän 
seurakunta
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A, 

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

Kaikissa tilaisuuksissa noudatam-
me voimassaolevaa kokoontumis-
rajoitusta. 

Rantakylän kirkko 
Rantakylänkatu 2
Nuorten messu to 1.10. klo 18, 
valmistelu alkaa klo 17. Messun 
jälkeen iltapala. 
Messu su 4.10. klo 10, messun jäl-
keen kirkkokahvit. Ei messupyhis-
tä, lastenhoito kokoushuoneessa. 
Perhemessu 4.10. klo 16.
Yhteisessä pöydässä –ruokailu ke 
7.10. klo 11: 3€/aik. ja 1 €/lapset. 
Ruokailun jälkeen viikkomessu klo 
12.15. 
Messu su 11.10. klo 10, messun 
jälkeen kirkkokahvit. Messupyhis 
lastenkappelissa klo 10, minkä 
jälkeen lastenhoito kokoushuo-
neessa. 

Lukupiiri 
ma 12.10. klo 14 

Rantakylän kirkolla.

Lukupiiri ma 12.10. klo 14: kes-
kustelemme Tuula-Liina Variksen 
kirjan ”Sattunut syntymään” 
pohjalta. 
Messu su 18.10. klo 10, lapsille 
messupyhis klo 10, jonka jälkeen 
lastenhoito kokoushuoneessa. 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja 
Ekumeenisen vastuuviikon lähet-
tiläisvierailu etänä: ”Saamelaistyö 
seurakunnissa”. Inarin seurakun-
nan saamelaispappi Mari Valjakka 
vierailee etänä. Hän toimii myös 
Kirkkojen maailmanneuvoston 
alkuperäiskansojen ryhmässä 
puheenjohtajana. Vastuuviikon 
teemana ”Ihmisoikeuspuolusta-
jat”. 
Vapaaehtoisuus voimavarana 
–ilta ti 20.10. klo 18, mukana mm. 

vapaaehtoistyön koordinaattori 
Leena Mgaya. 
Keskipäivän rukoushetki ke 21.10. 
klo 12.15. 

Luonto Luojaansa 
ylistää -konsertt 

pe 23.10. klo 18 
Rantakylän kirkossa. 

Luonto Luojaansa ylistää –kon-
sertti pe 23.10. klo 18: Tellervo 
Paavilainen laulu, Pasi Karjalainen 
piano, Rita Lipponen runonlau-
sunta. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 
10 euroa Kiihtelysvaaran kirkon 
rakennusrahastoon. 
Messu su 25.10. klo 10, lapsille 
messupyhis klo 10, jonka jälkeen 
lastenhoito kokoushuoneessa. 
Messun jälkeen kirkkokahvit. 
Vauvakirkko su 25.10. klo 16. 
Iskelmämusiikin tuomasmessu 
su 25.10. klo 18, saarna Salla Romo 
ja Mika Törrö. Lastenkaitsenta, 
iltatee. Ks. s. 10. 
Messu pyhäinpäivä 31.10. klo 10. 
Kristallivirta-konsertti pyhäinpäi-
vänä 31.10. klo 15: Liisa Karhu viulu, 
Henna Hirvikangas piano. Vapaa 
pääsy. Käsiohjelma 10 euroa. 
Pyhäinpäivän kirkkoilta 31.10. klo 
18. Luetaan viime pyhäinpäivän 
jälkeen kuolleiden seurakuntalais-
ten nimet, ja omaiset voivat sytyt-
tää kynttilän heidän muistokseen. 
Tilaisuuden jälkeen iltatee.

Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 76, 

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

Kaikissa tilaisuuksissa noudatam-
me voimassaolevaa kokoontumis-
rajoitusta. 

Pyhäselän kirkko
Hammaslahdentie 76 
Messu su 4.10 klo 10. 
Messu su 11.10 klo 10. 
Messu su 18.10 klo 10. 
Messu su 25.10 klo 10. Messun 
jälkeen kirkkokahvit 
Virsiseurat su 25.10 klo 11.30 
kirkkoherra Ville Ojalan 50-vuo-
tisjuhlien merkeissä. Lauletaan 
virsikirjan lisävihkon virsiä. 
Pyhäinpäivän iltakirkko la 31.10. 
klo 18.

Pyhäselän 
seurakuntatalo
Hammaslahdentie 76 
Perheilta 6.10. klo 18-20. 

Maskitalkoot 
to 22.10. klo 14 

Pyhäselän seurakuntatalolla.

Maskitalkoot 22.10 klo 14. Tule 
tekemään kankaisia kasvomas-
keja. Mallit ja materiaalit tulevat 
seurakunnalta. Ota mukaan omat 
sakset! Järj. Diakonia ja varhais-
kasvatus.

Muut paikat 
Messu su 4.10. klo 13 Reijolan 
seurakuntatalolla.
Savikko-Niittylahti -lähetyspiiri 
ma 12.10 klo 12 Kerttu Pesosella, 
Kuutostie 96. 
Tölpän lähetyspiiri ti 6.10. klo 15 
Anneli Kurosella, Tölpäntie 61. 
Vaapaaehtoistyön ideariihi ke 
7.10. klo 15 Lahjanpuiston kerho-
huoneella Lahjantie 10, Tervetuloa 
uudet ja vanhat mukaan yhdessä 
ideoimaan!

Jumalanpalvelusten toimittajat 

löydät verkosta osoitteista: 

www.joensuunseurakunnat.fi

www.kontiolahdenseurakunta.fi

Piirakkatalkoot  
to 22.10. klo 8 
Pyhäselän srk-talolla.
Tuotto lähetystyöhön. 
Tilaukset viim. 16.10.,  
p. 050 364 8190.

”Vau-vau, vautsivauvaa 
juhlitaan me näin. Vau-vau, 
vautsivauva! Ollaan sylikkäin.” 
- Riikka Jäntti

 Vauvakirkko 
25.10. klo 18
Rantakylän kirkolla
Tervetuloa sylittelemään ja 
köröttelemään vauvakirk-
koon! Kirkkohetkessä jaetaan 
kastelinnut kotiin. Ota mukaan 
oma helistin! Kirkkohetken 
jälkeen kahvi- ja sosetarjoilu.

Seurakunnan 
lähetystyön 
kahvilakirpputori 
perjantaisin klo 10-13,
Lahjantie 10. 
Tule ostoksille ja kohtaamaan 
toinen toisiamme kahvien 
merkeissä. Ehjiä ja puhtaita 
vaatteita ja astioita otetaan 
vastaan aukioloaikoina. Tuotto 
lähetystyöhön. Huomioithan 
turvavälit ja tule paikalle ilman 
flunssan oireita. 

Ruokajakelu  
Hammaslahden 
seurakuntatalon pihalla 
1.10., 15.10. ja 29.10. 
Ruokakassit on tarkoitet-
tu vain Pyhäselän alueen 
vähävaraisille asukkaille. 
Varaathan kassisi numerosta 
050 363 6909 sen viikon ma 
tai ti klo 8-10, jolloin jakelu 
järjestetään.

Enon 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Kunnantie 2, ma-pe 

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

Kaikissa tilaisuuksissa noudatam-
me voimassaolevaa kokoontumis-
rajoitusta. 

Enon kirkko
Enontie 28 
Messu su 4.10. klo 10. 
Messu su 11.10. klo 10. Ikäihmisten 
kirkkopyhä. 
Sanajumalanpalvelus su 18.10. 
klo 10. 

Uskon yön messu 
la 24.10. klo 18 Enon kirkossa.

Luomakunnan sunnuntain 
tapahtuma la 24.10. klo 12 alkaen. 
Uskon yö-tapahtumassa ti-
laa hiljentymiselle, taiteelle ja 
rukoukselle. Vietämme Uskon 
yön messua klo 18. Myös kirkossa 
yöpyminen mahdollista. Lisätietoa 
tapahtumasta Enon seurakunnan 
Facebook-sivuilta sekä osoitteesta 
joensuunseurakunnat.fi. 
Messu su 25.10. klo 10. 
Messu la 31.10. klo 10. 

Muut paikat
Hartaus ke 7.10. klo 13 Kasarilla, 
Harjunraitti 18. 
Lähetyspiiri pe 9.10. klo 13 Hyvän-
mielen Tuvalla, Niskantie 17. 
Eläkeikäisten päiväkahvit pe 
16.10. klo 13 Hyvänmielen Tuvalla, 
Niskantie 17. 

MESSU
Su 25.10. klo 10

Pyhäselän kirkko 

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

Kirkkokahvit ja virsiseurat
kirkkoherra Ville Ojalan 

50-vuotisjuhlien merkeissä.
Lauletaan virsiä virsikirjan 

lisävihkosta.

messuPERHE-

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

Messussa mukana valomiekka-
kulkue, päivä- ja iltapäiväkerho-
laisia sekä Triolikuoro.
Messun jälkeen kirkkokahvit- ja 
mehut. Tervetuloa mukaan 
koko perheellä!

Su 4.10. klo 16
Rantakylän kirkko

PIELISENSUUN SEURAKUNTA

sunnuntaina 4.10. klo 15
Pielisensuun kirkossa,
Huvilakatu 8b

Tammi-kesäkuussa 2020
kastettujen lasten kastelinnut

luovutetaan koteihin!vauvakirkko

Isovanhemmat
ja kummit mukaan! 

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

Pyhäinpäivä
lauantai 31.10.2020

Klo 10 messu Enon ja Kontiolahden 
 kirkoissa
Klo 15 messu Joensuun kirkossa
Klo 15 viikkomessu Kiihtelysvaaran 
 seurakuntatalossa
Klo 17 hartaushetki Tuupovaaran kirkossa
Klo 17  rukoushetki Pielisensuun kirkossa
Klo 18 iltakirkko Pyhäselän kirkossa
Klo 18  kirkkoilta Rantakylän kirkossa

Tilaisuuksien yhteydessä muistetaan vuoden 
aikana kuolleita seurakuntien jäseniä.

Noljakan kirkolla, klo 17 alkaen voit 
tuoda  oman kynttilän kynttiläristiin 
ulos rinteeseen. Klo 17.15 ulkohartaus.
Kynttiläristi palaa klo 17-20.

Kynttilämäki
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Kynttilähartaus muistelupaikalla la 
31.10. klo 16.

Muut paikat 
Kylmäojan pyhäkoulu ma 5.10. klo 
17.30-19 Päivänpaisteen päiväko-
dilla (Pohjatuulentie 6). Pyhikseen 
ovat tervetulleita yli 4-v. lapset. 
Raamattupiiri to 8.10. ja 22.10. klo 
18 Eila Sarkkisella, Ukkosentie 6.
Iltapäiväkahvit yhdessäolon ja lä-
hetyksen merkeissä ma 12.10. klo 
12.30 Kiveläntien kerhohuoneella, 
Kiveläntie 5.
Kylmäojan pyhäkoulu ma 19.10. klo 
17.30 Päivänpaisteen päiväkodilla, 
Pohjatuulentie 6. 
Messu su 25.10. klo 13 Sel-
kien-Mönnin kappelissa, Selkien-
tie 1.

Virsihetki
ti 27.10. klo 13.30 

Mönnin kylätalolla.

Virsihetki ti 27.10. klo 13.30 Mön-
nin kylätalolla. Ari Lohi laulattaa 
ja Mönnin kyläyhdistys kahvittaa, 
Mönnintie 87.
Miesten toiminta-talkoopiiriläiset 
yön yli pe 30.10. klo 17 – la 31.10. 
klo 14.30 Hirvirannassa. Ilm. ja tied.
viim. 21.10. Pentti Puustinen, p. 
050 351 4356.
Pyhäinpäivän hartaushetki la 
31.10. klo 17 Siunauskappelissa, 
Kirkonkyläntie. 

Kontiolahden 
seurakunta
 › KIRKKOHERRANVIRASTO: 

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

Kontiolahden kirkko  
 › Kirkkotie 6 

Hiihtolomarippikoulun konfirmaa-
tiomessu su 4.10. klo 10.
HR1-rippikoulun konfirmaatiomes-
su su 11.10. klo 10. 
HR2-rippikoulun konfirmaatio-
messu la 17.10. klo 10. 
Päivärippikoulun konfirmaatio-
messu la 17.10. klo 14. 
HR3-rippikoulun konfirmaatio-
messu su 18.10. klo 10. 
HR4-rippikoulun konfirmaatio-
messu la 24.10. klo 12.
Vaellusrippikoulun konfirmaatio-
messu su 25.10. klo 10. 
Pyhäinpäivän messu la 31.10. klo 
10, muistokynttilöiden sytyttämi-
nen 1.10.2019-1.10.2020 välisenä 
aikana kuolleille seurakuntamme 
jäsenille.
Kaikki messut ja konfirmaatiot 
videoidaan suorana sunnuntaisin 
Youtubessa kanavalla kontiolah-
densrk. Seurakuntalaisia emme 
kuvaa, ainoastaan toimittajat ja 
avustajat. Kirkossa jaetaan tar-
kempi ohjeistus suoratoistosta 

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
 › Keskuskatu 26 

Matti Pihlatien valokuvanäytte-
ly ”Moni-ilmeinen Höytiäinen” 
1.10.2020-28.2.2021. Avoinna 
Ystävänkammarin aukioloaikoina 
ma, ke ja pe 10-14, sekä sopimuk-
sesta, p. 040 761 6569. 
Omaishoitajien ryhmä pe 2.10. klo 
14-15.30.

Lauantaibrunssi 
perheille 

la 3.10. klo 10-14
Kontiolahden 

seurakuntakeskuksessa.
Vapaa pääsy.

Lauantaibrunssi perheille la 3.10. 
klo 10-14.Ohjelmassa askartelua 
ja pelejä perheille ja maksuton 
brunssityyppinen ruokailu. Tapah-
tuman järjestää perhetyö.
”Ilta Papualla” ma 5.10. klo 18. 
Mukana nimikkolähettimme Kaisa 
ja Jukka Sadeharju Papua-Uudes-
ta-Guineasta. Iltapalaa papualai-
sittain. 
Kaakaopyhis su 11.10. klo 15-17. 
Pyhikseen ovat tervetulleita 5-12-
v. tytöt ja pojat.
Miete-ryhmä to 15.10. klo 13-
14.30.
Pidämme yllä perinnetaitoja, 
paistamme karjalanpiirakoita 
kotiin vietäväksi ti 20.10. klo 17-19. 
Vapaaehtoinen maksu KUA/
Naisten pankki. Ilm. viim. 16.10. Eija 
Romppaselle, p. 040 830 1336. 
Kansainvälisen työn lukupiiri ke 
21.10. klo 18. Tied. Eija Romppanen, 
p. 040 830 1336.
Nuortenilta pe 23.10. Ovet auki klo 
17-21, yhteinen tuokio klo 18-19, 
iltapalaa.
Aseman lähetyspiiri ma 26.10. klo 
15-16.30.
Naisten raamattupiiri ti 27.10. klo 
14.
Ikämiesten päiväkahvit pe 30.10. 
klo 11.

Lehmon 
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57   
Miete-ryhmä to 1.10. ja 29.10. klo 
13-14.30.
Messu su 4.10. klo 13.
Toivoa naisille -medialähetyspiiri ti 
6.10. klo 13.
Nuorten Minikirkko ke 7.10. klo 
19-22
Messu su 11.10. klo 13.
Kaakaopyhis su 11.10. klo 15-17. 
Pyhikseen ovat tervetulleita 4-12-
v. tytöt ja pojat.
Messu su 18.10. klo 13. ”Toivoa 
naisille 20 vuotta”-juhlakahvit 
messun jälkeen.
Elämänpuu-messu su 25.10. klo 
16.
Kaakaopyhis su 25.10. klo 15-17.
Perheiden iltatoiminta ma 26.10. 
klo 17.30-19. Iltapala.

Matti Pihlatien 
valokuvanäyttely 
”Moni-ilmeinen Höytiäinen” 
1.10.2020- 28.2.2021. 
Avoinna Ystävänkammarin 
aukioloaikoina ma, ke ja pe 
10-14, sekä sopimuksesta 
p. 0407616569.

Kukka- ja Hautaus- ja Perukirjapalvelu
PAULI RIMPILÄINEN

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

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

013 122506
NIINIVAARANTIE 52, 80200 JOENSUU
KAINULAISENHAUTAUSPALVELU.FI

HAUTAKIVIKAIVERRUS
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JOENSUUN
MUISTOMERKKIHUOLTO KY

Puh. (013) 731 582
Gsm 0400 896 409

Kimmo Kinnunen

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

www.eronen.fi www.memoriahautaus.com

TÄYDEN PALVELUN
HAUTAUSTOIMISTO

Puh. (013) 126 454
Lylykoskentie 2, Joensuu

Kauneimmat
hautakivet

Muistoja elämästä
www.joenkivituote.fi

S-kukka ja Hautauspalvelu
Voimatie 2, Joensuu 

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

erikoishammasteknikko
Harri Hukka

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

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

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

erikoishammasteknikko
Jarmo Miettinen
050 561 0783

Paimentytöntuvan
juhla- ja pitopalvelu

Liisa Hämäläinen
Öllöläntie 163, Öllölä

040 747 3770

liisa@paimentytontupa.fi
www.paimentytontupa.fi

KAUPPANEUVOKSEN
KAHVILA
Meillä voit järjestää erilaiset muistotilaisuudet 
ja perhejuhlat idyllisessä miljöössä.
Tarjoilut tilaisuuksiin saat Kauppa-
neuvoksen omasta keittiöstä.

Kauppaneuvoksen kahvila
Taitokortteli, Koskikatu 1, Joensuu.
p. 050 315 6944 www.taitokortteli.fi 
ma-pe 10–17, la 10–15

Toivon tuike
 sielunhoitoterapiaa 

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

Hyvän elämän 
erikoislehti

Tilaa itsellesi tai lahjaksi osoitteesta askel.la 
soittamalla 020 754 2333

tai lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@kotimaa.fi 

Askel on lehti, josta tulee hyvä ja voimaantunut mieli. 
Askel menee ihon alle. Kun etsit elämällesi uutta
suuntaa, älä säntää vaan pidä tauko — ja lue! 
Ota ensimmäinen askel kohti hyvää elämää ja tilaa Askel.

Ilmoitusmyynti
Pirjo Teva 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.� 

Tykkää meistä 
Facebookissa: 
Kontiolahden  
ev.lut. seurakunta

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: Kou-
lutie 10, ti ja to klo 9-12, p. 040 
7374 656 , vaara-karjalan.seu-
rakunta@evl.fi

Kaikissa tilaisuuksissa noudatam-
me voimassaolevaa kokoontumis-
rajoitusta. 

Kiihtelysvaaran 
seurakuntatalo, 
 › Tohmajärventie 31

Kiihtelysvaaran miesten piiri ke 
7.10. klo 18. Tutustuminen Kiihte-
lysvaaran Navetan harrastetiloihin, 
lähtö Kiihtelysvaaran srk-talolta. 
Pieni iltamessu su 11.10. klo 16, 
mukana messuvastuuryhmä.
Messu su 18.10. klo 10.

Naisten ilta
ti 20.10. klo 17 

Kiihtelysvaaran srk-talolla. 
Teemana kaste.

Naisten ilta ti 20.10 klo 17 Kiihte-
lysvaaran srk-talolla. Teemana 
kaste. Voit tuoda mukanasi oman/
perheesi kastemekon tai valoku-
van kastejuhlasta. 
Messu su 25.10. klo 10.
Viikkomessu la 31.10. klo 15.

Tuupovaaran kirkko
 › Koulutie 5

Konfirmaatiomessu su 4.10. klo 10.
Konfirmaatiomessu su 4.10. klo 12.
Messu su 18.10. klo 13.
Messu su 25.10. klo 13.
Pyhäinpäivän hartaushetki la 
31.10. klo 17.
Messu su 1.11. klo 13.

Tuupovaaran 
seurakuntatalo
 › Koulutie 10

Näkövammaisten kerho to 1.10. 
klo 13.
Eu-ruokajakelu ti 6.10. ja pe 9.10. 
ajanvarauksella. Varaathan ajan 
etukäteen, p. 050 377 5607. 
Puuhakerho torstaisin klo 18. 
Huom! Kerhopäivä muuttunut.
Tuupovaaran miestenpiiri to 
22.10.  klo 16.

Muut paikat 
Lauluhetki alakoululaisille to 8.10. 
klo 16 Heinävaaran kerhotilassa, 
Pitkäpelto 1H 14.
Lauluhetki yläkoululaisille to 8.10. 
klo 17 Heinävaaran kerhotilassa.

Sadonkorjuun 
kiitosjuhla

su 11.10. klo 13 
Tuupovaaran kuntamuseon 

aitassa, Paimentie 2.

Sadonkorjuun kiitosjuhla su 11.10. 
klo 13 Tuupovaaran kuntamuseon 
aitassa, Paimentie 2. Aitan siu-
naus, yhdessäoloa ja puurotarjoilu.
Lukupiiri ke 14.10. klo 14 Hoilolan 
kirkossa, Hoilolantie 133B.
Kiihtelysvaaran miestenpiiri ke 
21.10. klo 18 Heiskasilla, Tohmajär-
ventie 199.
Pappi tavattavissa Kiihtelysvaaran 
hautausmaalla pyhäinpäivänä la 
31.10. klo 16 jälkeen.
Tuupovaaran siunauskappeli 
avoinna hiljentymistä varten 
pyhäinpäivänä la 31.10. klo 18, 
Ristolantie 6.

Eu-ruokajakelu 
 ti 6.10. ja pe 9.10. 
Tuupovaaran seurakuntatalolla
ajanvarauksella.

Huom! Varaathan ajan
etukäteen, p. 050 377 5607.

Joensuun perheasiain
neuvottelukeskuksessa

on haettavana 

PERHENEUVOJAN 
VIRKA

Hakuaika päättyy 14.10.2020.

Tarkemmat tiedot ja
hakemuksen täyttäminen 

joensuunseurakunnat.fi/rekrytointi.

Pyhäinpäivän ja joulun
KYNTTILÄTILAUKSET
Joensuun hautausmaalle

Tilausaikaa jatkettu tänä
vuonna 7.10. saakka.

Tilaukset hautausmaan-
toimistoon p. 013 263 5573.

Toimisto avoinna
ma-to 8.30-15
ja pe 8.30-14.

VERTAISRYHMÄ LAPSENSA MENETTÄNEILLE
Joka toinen tiistai (6.10. alkaen) klo 18 Rantakylän kirkon 
kokoushuone, Rantakylänkatu 2.
Avoin vertaistukiryhmä, johon voit tulla mukaan oman tilanteesi mu-
kaan, ei tarvitse sitoutua säännölliseen kokoontumiseen. Suunnitel-
laan sisältö ja toiminta yhdessä. Alussa kahvitarjoilu.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen ensimmäiselle kerralle Auli Pehkoselle,
p. 050 3386 066, auli.pehkonen@evl.fi.

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

Tyhjä syli KATSO TAI
KUUNTELE
- myös jälkikäteen

Voit seurata jumalan-
palveluksia sunnuntaisin 

Ylen kanavilta, joko radion 
tai television välityksellä.

Radiolähetykset
Yle Radio 1

ja televisiolähetykset
Yle TV1.

Osa lähetyksistä on jälkikäteen 
katsottavissa ja kuunneltavissa 

myös Yle Areenassa.

14 \ Kirkkotie



Kukka- ja Hautaus- ja Perukirjapalvelu
PAULI RIMPILÄINEN

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

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

013 122506
NIINIVAARANTIE 52, 80200 JOENSUU
KAINULAISENHAUTAUSPALVELU.FI

HAUTAKIVIKAIVERRUS
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JOENSUUN
MUISTOMERKKIHUOLTO KY

Puh. (013) 731 582
Gsm 0400 896 409

Kimmo Kinnunen

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

www.eronen.fi www.memoriahautaus.com

TÄYDEN PALVELUN
HAUTAUSTOIMISTO

Puh. (013) 126 454
Lylykoskentie 2, Joensuu

Kauneimmat
hautakivet

Muistoja elämästä
www.joenkivituote.fi

S-kukka ja Hautauspalvelu
Voimatie 2, Joensuu 

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

erikoishammasteknikko
Harri Hukka

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

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

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

erikoishammasteknikko
Jarmo Miettinen
050 561 0783

Paimentytöntuvan
juhla- ja pitopalvelu

Liisa Hämäläinen
Öllöläntie 163, Öllölä

040 747 3770

liisa@paimentytontupa.fi
www.paimentytontupa.fi

KAUPPANEUVOKSEN
KAHVILA
Meillä voit järjestää erilaiset muistotilaisuudet 
ja perhejuhlat idyllisessä miljöössä.
Tarjoilut tilaisuuksiin saat Kauppa-
neuvoksen omasta keittiöstä.

Kauppaneuvoksen kahvila
Taitokortteli, Koskikatu 1, Joensuu.
p. 050 315 6944 www.taitokortteli.fi 
ma-pe 10–17, la 10–15

Toivon tuike
 sielunhoitoterapiaa 

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

Hyvän elämän 
erikoislehti

Tilaa itsellesi tai lahjaksi osoitteesta askel.la 
soittamalla 020 754 2333

tai lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@kotimaa.fi 

Askel on lehti, josta tulee hyvä ja voimaantunut mieli. 
Askel menee ihon alle. Kun etsit elämällesi uutta
suuntaa, älä säntää vaan pidä tauko — ja lue! 
Ota ensimmäinen askel kohti hyvää elämää ja tilaa Askel.

Ilmoitusmyynti
Pirjo Teva 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.� 
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nuori kasvo 

”Enkeli on vienyt pikkuveljen ja 
isomummin taivaaseen”. 

– Helmi, 7 v.

”Enkelit voi auttaa.”
 – Väinö, 7 v.

”Jos lapsi eksyy, niin enkeli 
taluttaa kotiin. Enkelit suojaa ja 

lohduttaa.” – Emma, 7 v. 

”Enkeleitä ei ole olemassa.” 
- nimetön kommentoija

”Jos joku lapsi on kuollut, 
enkeli vie sen taivaaseen.” 

– Alisa 7 v.

”Ollaan kilttejä 
toisillemme.” 

- Vilho 7 v.

”Enkeleillä on siivet. 
Pienenä ajattelin, 
että enkelit itkee, 

kun sataa.” 
– Aino 7 v.

”Niillä on isot siivet. 
Ne on pieniä ja valkoisia. 

Ne liikkuvat auringon lähellä. 
Ne eivät liiku talvella.”

 – Siiri 7 v.

”Ne suojelee, 
ettei koulutiellä 

tapahdu mitään.” 
– Eeli 7 v.

”Ne näyttää keijuilta.” 
– Aada, 7 v. 

”Käy vessassa ja
 suojelee ihmisiä.”

 – Väinö, 7 v.

”Palvelee Jumalaa.” 
– Matias, 7 v.

”Enkeli voi näyttää eläimelle. 
Ne ovat ystävällisiä ja 
elämästä onnellisia. 

Enkelit elävät rauhassa 
kivaa elämää.” 

– Ivari 7 v.

Enkelit herättivät iltapäiväkerho-
laisissa myös pientä  keskustelua:

”Enkeleitä ei ole olemassa.”
”Keijuja on.” 

”On enkeleitä, Raamatussakin 
kerrottiin, Mariallekin toi viestin 

Jeesuksen syntymästä.”

Tekstit kokosi Pielisensuun 
varhaiskasvatuksen väen avulla 

Virpi Hyvärinen.

NIMI: OTSO MUSTONEN 
IKÄ:  17 VUOTTA
SEURAKUNTA: JOENSUU

MIKKELINPÄIVÄ on lasten ja enkelien päivä. Kirkkotie kokosi Pielisensuun 
seurakunnan iltapäiväkerholaisilta ajatuksia ja piirroksia enkeleistä.

”Enkelit voi auttaa”

Monessa mukana – Positiivisella asenteella

TÄMÄN lehden nuori kasvo on 
17-vuotias Otso Mustonen, joka 
opiskelee toista vuotta Riverialla. 
Otso harrastaa rumpujen soittoa 
ja partiota. 

1. Mitä syksyysi kuuluu?
Erittäin hyvää kuuluu! On totut-
telemista uuteen tän pandemian 
myötä. Tosi kiva päästä näke-
mään kavereita ja hengaamaan, 
kun on ollut niin paljon kotona. 

Oon työharjottelussa tällä het-
kellä ja se on kivaa. 

2. Olet mukana lani-isostoi-
minnasta, mitä mieltä olet 
siitä? 
Vaikuttaa hyvältä ja olen positiivi-
sella mielellä. Mukavaa päästä 
pelaamaan sellaisten kanssa, 
jotka siitä tykkää. Ehkä myös 
opettamaan muita ja oppimaan 
muilta. 

3. Millaisesta nuorten toimin-
nasta tykkäät?
Kaikenlaisesta. Kaikilla on mu-
kavaa. Illoissa saa kavereiden 
kanssa juoda teetä, jutella, pelata 
lautapelejä laulaa ja soittaa. Nä-
kee niitä kavereita, ketkä ei esim. 
oo samassa koulussa. Leirit on 
myös parhaita. Pääsee irtautu-
maan arkielämästä. Isostoimin-
nassa parasta on, että saa olla 
positiivinen esimerkki nuorem-

mille ja pitää huolta, että kaikilla 
on hyvä olla. 

Hanna-Kaisa Maliniemi

Isostoiminnassa parasta 

on, että saa olla positiivi-

nen esimerkki nuorem-

mille ja pitää huolta, että 

kaikilla on hyvä olla. 


