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Tänään 26.2. vietetään 
tuhkakeskiviikkoa. Useissa 
kirkoissa vietetään tänään 
tuhkamessua, jossa 
seurakuntalaisen otsaan 
piirretään tuhkaristi paaston 
ja katumuksen merkiksi.
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Tavarat - tarpeettomat 
ja taivaalliset
ELÄN, näen ja olen taas Joensuussa. Joka elää, näkee. 
Näin lopetin kymmenen vuotta sitten edellisen 
kirjoitukseni, Haikea majanmuutto, tällä palstalla. 
Lähdin Pohjois-Karjalasta Keravalle. Kirjoitukseni 
toiseksi viimeisessä virkkeessä tuumin, että mistä sitä 
koskaan tietää, vaikka elämä heittäisi tänne joskus 
takaisin.

MUUTTAMINEN on taitolaji, jota en käytännössä 
hallitse. Teoriassa tiedän, että mitään turhaa ja käyt-
tämätöntä ei kannata raahata mukanaan. Pakkaa-
misen alussa, alkuinnostuksen huumassa, kaikki on 
helppoa. Arkivälttämätön siirtyy nopeasti laatikoihin, 
joiden kylkeen kirjataan sisältö helpottamaan pur-
kamista muuttokohteessa. Edetessään pakkaaminen 
vaikeutuu. Mitä tehdä kodin ”vierasesineille”, joita 
ei tarvitse mihinkään muuhun kuin omistamiseen ja 
muuttamiseen? 

OSA muuttokuormastani edelleen purkamatta, 
vaikka olen asunut Joensuussa jo vuoden. Olohuo-
neen nurkassa on laatikoita, jotka lähtivät Keravalle 
ja ovat nyt avaamattomina takaisin Joensuussa. Siis 
tavaraa, jota tarvitaan vain muutossa! Neljää tusinan 
kahvikalustoa ei ole tarvittu edes lasten rippijuhlissa. 
Ei design-teepannua. Ei monia muitakaan astioita ja 
tarvekaluja, jotka on huolella kääritty sanomalehteen 
ja suljettu laatikkoon muuttotarpeiksi. Olohuoneen 
nurkassa ne ovat edelleen siksi, että talossa ei ole 
varastoa, jonne voisi pinota muutaman laatikon 
varastoon.

OMA lukunsa ovat laatikot, joissa lukee vain hazard. 
Niissä on kaappien uumenista, laatikosta ja varasto-
jen lattioilta pakatut ruumenet. Kaikki se, mitä en 
ihan oikeasti tarvitse ainakaan sen perusteella, että 
laatikot ovat saaneet olla suljettuina muutosta toi-
seen. Hazard tarkoittaa vaaraa. Siinä on ehkä yksi syy, 
miksi ne ovat odottamassa kohtaloaan. Uskaltaisinko 
avata? Pitäisikö heittää pois? Olisiko viisainta vuok-
rata varastotilaa, että olisi jotain valmiiksi pakattuna 
seuraavaan muuttoon? Täytyy miettiä, ettei tulisi 
tehtyä hätiköityä ratkaisua.

TÄNÄÄN tämän lehden ilmestymispäivänä, tuh-
kakeskiviikkona, alkaa paastonaika ja sen myötä 
seurakunnissa valmistautuminen ristin ja ylösnou-
semuksen pääsiäiseen. Paastonajan rohkaisemana 
vaihdan ajatukseni tarpeettomista tavaroista taivaan 
tavaroihin, joita ovat valo, rauha, rakkaus, anteeksi-
anto, usko ja armo. Näiden rinnalla purkamattomien 
laatikoiden tavarat käyvät toivottavasti niin turhiksi, 
että minussa on miestä niistä luopumiseen. 

Teoriassa tiedän, 
että mitään turhaa ja 
käyttämätöntä ei kannata 
raahata mukanaan.

PÄÄSIÄISTÄ edeltävä paastonaika kestää 40 päivää Kristuksen autiomaapaaston 
esikuvan mukaisesti. Paaston aikana ihmistä kutsutaan tutkimaan Jumalan pyhyyt-
tä ja rakkautta, joka näkyy Kristuksen kärsimyksessä ja kuolemassa. Paastonaika 
kutsuu ihmistä myös etsimään uutta, kasvamaan vastuullisempaan elämäntapaan 
ja luopumaan omastaan hädänalaisten hyväksi. Paaston avulla ihminen tavoittelee 
mielenmuutosta ja keskittyy olennaiseen.  

LÄHDE:  EVL.
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T
uhkakeskiviikko eli tämä päivä aloit-
taa paaston. Paastosta tulee ensim-
mäisenä mieleen tietyistä ruoista pi-
dättäytyminen. Paasto voi kuitenkin 
olla paljon muutakin. Vuonna 2012 
vietettiin ensimmäistä ekopaastoa. 
Olenpa kuullut somepaastostakin.

EN OLE koskaan varsinaisesti paastonnut, enkä aloit-
tanut sitä tänäänkään. Ainakaan määrätietoisesti ja 
tarkasti ohjeita noudattaen. Paasto sai minut kuiten-
kin pysähtymään ja ajattelemaan, mistä minä haluai-
sin paastota tai mistä minun olisi tarvetta paastota. 

NÄMÄ ajatukset saivat minut miettimään kirjoituk-
sen otsikkoa, tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen 
slogania ”Sinä riität”. Koen, että elämme tällä het-
kellä ajassa, jossa mikään tai kukaan ei tunnu riittä-
vän. Mietitään vaikka ilmastoasioita. Pienet teot eivät 
tunnu enää merkittäviltä, kun joka päivä saa kuulla 
kymmenestä uudesta tavasta, jolla jokainen meistä 
tuhoaa luontoa. Ainekset ilmastoahdistukseen ovat 
valmiit. 

ENTÄPÄ osaaminen ja jaksaminen. Välillä tuntuu, 
että maailmassa on vain moniosaajia, jotka jaksavat 

tehdä uusia innovaatioita taukoamatta. Kaikki ovat 
aktiivisia ja aikaansaavia. Väsymystä ei näy. Tai aina-
kaan sitä ei myönnetä kovin helposti.

PAASTON alku innoitti minut miettimään, että vä-
hempikin voisi riittää -sinä ja minä riitämme. On 
asioita, jotka on hoidettava, mutta on myös paljon 
asioita, joita ei ole välttämätöntä tehdä. Sain eräässä 
tilaisuudessa huoneentaulun, jossa luki kiinalainen 
sananlasku: ”Vaikka asioiden tekeminen on jalo taito, 
niin on myös asioiden tekemättä jättäminen. Elämän 
viisautta on karsia epäolennainen.” Tämä on mieles-
täni hyvä ohje myös paaston ajalle.

Paaston alku innoitti 
minut miettimään, 
että vähempikin voisi 
riittää -sinä ja minä 
riitämme.

Sinä riität

26.2.2020
Sari Jormanainen
viestintäpäällikkö

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä
sari.jormanainen@evl.fi
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”Teen taidetta, 
olen siis olemassa”

1
 KUTSUMUS. Olen tiennyt lap-
sesta asti, että taitelijaksi tule-
minen on minulle välttämä-
töntä. Taiteen tekeminen on 
minulle sisäinen pakko – ei 

itsensä toteuttamista. Jos en tee tai-
detta, en ole olemassa. Itseäni to-
teutan puutarhassa ja kirjoittamalla 
kirjablogia. Siviilissä olen suomen 
kielen ja kirjallisuuden opettaja sekä 
kolmannen polven rantakyläläinen.

2
SERIGRAFIA. Kuvataitei-
lijan opinnoissani erikois-
tuin taidegrafiikkaan. Lem-
pitekniikkani on serigrafia. 
Se sopii minulle, koska 

olen vauhdikas enkä jaksa esimer-
kiksi puhdistaa kuparilaattaa joka 
vedoksen välissä, vaan nautin siitä, 
kun työt syntyvät vedostusvaiheessa 
nopeasti. Lisäksi olen pitkään myös 
valokuvannut. Uutena tekniikkana 
olen aloittanut juuri ruiskumaa-
lauksen. 

3
AIHEET. Työni ovat pit-
kään olleet aika valoisia. 
Minulla oli monta vuot-
ta sellaista, että melkein 
kaikki asiat ahdistivat, 

enkä halunnut käsitellä niitä tai-
teen keinoin. Piirsin sen, mikä jäi 
jäljelle – lähinnä kasveja ja lapsia. 
Töihini liittyy myös paljon viittauk-
sia muihin taideteoksiin ja kirjal-
lisuuteen. Nyt kun asiat eivät enää 
sillä tavalla ahdista ja masenna, 
odotan, että saisin sitä synkem-
pääkin puolta ulos itsestäni. Koska 
sitäkin minussa on.

4
NÄYTTELYT. Olen järjes-
tänyt viime vuosina usei-
ta näyttelyitä Joensuussa. 
Viimeisin näyttelyni oli 
tammikuussa Galleria Ko-

hinassa esillä ollut valokuvanäyttely 
Haavoja ja aikaa. Noissa kuvissa pää-
sin yhteen lempilähestymistapaani, 
mustaan huumoriin, ja käsittelin 
kuvissa myös tummempia teemoja: 
irrallisuutta, masennusta ja lapsen 
menettämisen pelkoa. Selkeä lähtö-
kohta töissäni on aina myös keho-
positiivisuus.

5
INTUITIO. Olen tekijänä 
tosi intuitiivinen. Jos joku 
kuva onnistuu, on usein 
kyse siitä, että saan intui-
tioni piirrettyä paperille. 

Eniten tekemistä estää jäätävä it-
sekritiikki. Yritän harjoitella sitä, 
että voin tehdä joskus jotakin ihan 
hömppää. Tulevaisuudelta toivon, 
että saisin tehtyä entistä enemmän 
töitä ottamalla uusia ideoita alita-
junnassa paperille asti. Minulla on 
vuosikausia kyteneitä ideoita, jotka 
haluaisin visualisoida. 

Virpi Hyvärinen

SATU LAANINEN. Joensuulainen kuvataiteilija Satu Laaninen teki pit-
kään valoisia töitä lapsista ja kasveista. Vaikeiden vuosien myötä Laani-
selle kasvoi valmius lähestyä myös synkempiä aiheita.

Viimeisimmän näyttelynsä kuvissa Satu 
Laaninen kokee osuneensa sellaisiin tilanteiden 
rakoihin, joissa yllättäen tavoittaa ihmisen 
sellaisena kuin hän on, ilman poseeraamista.
- Kuvattavat paljastavat itsestään paljon. Välillä 
kuitenkin mietin, että jokin kuva kertoo silti 
melkein enemmän itsestäni kuin kuvattavasta, 
sanoo Satu Laaninen, joka siviilissä tunnetaan 
myös nimellä Satu Niemi.
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ajassa
Sosiaalinen media
> www.facebook.com/luterilainenkirkkojoensuussa
>Twitter: @Joensuunevl

Minulla mennee joka ilta kädet 
ristiin, kun menen nukkumaan. 
Tänä päivänäkin. Välillä tuntuu, 
että puhun kristinuskon 
Jumalalle, välillä en tiedä 
yhtään kenelle.
ANTTI TUISKU ILTALEHDESSÄ 12.2.2020

Joensuun seurakuntayhtymä palkkaa kesäksi 80 työntekijää 

Tarjolla kesätöitä
JOENSUUN ev.lut. seurakunnat ja seurakun-
tayhtymä palkkaa kesän ajalle 80 työntekijää. 
Tarjolla on monen eri alan tehtäviä. Valtaosa 
tehtävistä on suunnattu jo 18 vuotta täyttä-
neille, mutta hautausmaan kesätöihin voivat 
hakea myös 17-vuotiaat.

- 17-vuotias nuori työntekijä voi tehdä hy-
vinkin monenlaisia töitä. Rajoitettua on esi-
merkiksi sellaisten töiden tekeminen, joissa 

on erityistä tapaturmavaaraa tai terveyshait-
taa tai joka tehdään yöaikaan.  Lainsäädän-
nön mukaisesti työnantajan on huolehdittava 
siitä, ettei työ ole nuoren työntekijän ruumiil-
liselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi, 
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän henki-
löstöpäällikkö Satu Krohns kertoo.

Monesti nuoret ryhtyvät etsimään kesätöi-
tä jo täytettyään 15 vuotta. Seurakuntayhty-

JOENSUUN ev.lut. seurakuntayhtymässä 
on tällä hetkellä haettavana runsaasti kesä-
töitä. Töitä on tarjolla mm. hautaustoimessa, 
Vaivion kurssikeskuksessa ja Enon seura-
kunnassa. Lisäksi kirkkoihin haetaan kesäksi 
oppaita. 

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä 
palkkaa liki 70 työntekijää 
hautausmaille hoitokaudelle 2020.
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lyhyesti

Vuonna 2019 rippikoululaisten 
määrä kasvoi selvästi 
edellisvuoteen verrattuna. 
Rippikouluun osallistui yhteensä 
49 931 nuorta.
KIRKON VIESTINNÄN TIEDOTE 4.2.2020

Joka kymmenes opettaja 
kohtaa väkivaltaa työssään. 
Yli sata opettajaa oli viime 
vuonna väkivallan takia pitkällä 
sairauslomalla.
YLE UUTISET, 18.2.2020

Rantakylän kirkolle  
tulossa korjaustöitä

Kirkolliskokoukseen  
kaksi edustajaa Kirkkotien 
jakelualueelta

JOENSUUN ev.lut. seurakuntayh-
tymän yhteinen kirkkoneuvosto 
päätti kokouksessaan 18.2.2020 
esittää yhteiselle kirkkovaltuus-
tolle lisämäärärahan myöntämistä 
vuodelle 2020. Kiinteistötoimelle 
esitetään 400 000 euron lisämää-
rärahaa vuoden 2020 talousarvion 
investointisuunnitelmaan Ranta-
kylän kirkon korjaustöiden toteut-
tamiseksi.

Rantakylän kirkolla on tehty 
tutkimuksia, joiden tavoitteena on 
ollut selvittää rakennuksen käyttä-
jien kokemaa oireilua, jonka syyksi 
on epäilty sisäilman laatua. Tutki-
muksissa löydettiin perustuksiin 
jäänyttä muottitavaraa, joka toimii 

mikrobiperäisen hajun lähteenä 
rakennuksen sisäilmassa. Korja-
ustyösuunnitelmien mukaiset kor-
jaustöiden kustannukset ovat noin 
400 000 euroa.

Tavoitteena on toteuttaa kirkon 
korjaustyöt kesän ja syksyn 2020 
aikana. Rakennuksessa tehtyjen 
tutkimusten perusteella kirkon käy-
tön rajoittamiselle ei ole perusteita. 
Kirkkoa voidaan käyttää myös kor-
jaustöiden aikana. Toimenpiteiden 
myötä kaikki mikrobilähteet saa-
daan poistettua perustusten ra-
kenteista. Yhteinen kirkkovaltuusto 
käsittelee lisämäärärahan myöntä-
mistä kesäkuun kokouksessaan.

KIRKOLLISKOKOUKSEN ja
hiippakuntavaltuuston 11.2. käy-
tyjen vaalien tulokset on vahvis-
tettu. Kirkkotien jakelualueelta 
eli Joensuun seurakunnista ja 
Kontio lahden seurakunnasta kir-
kolliskokoukseen kaudelle 2020-
2024 valittiin kaksi edustajaa.. 

Maallikkoedustajaksi valittiin 
Matti Ketonen Pielisensuun seura-
kunnasta. Ketonen toimii kirkollis-
kokousedustajana myös kuluvalla 
kaudella. Hän on lisäksi Joensuun 
ev.lut. seurakuntayhtymän yhtei-
sen kirkkovaltuuston puheenjoh-
taja. 

Pappisedustajaksi valittiin Ruut 
Hurtig Kontiolahden seurakunnas-

ta. Hurtig valittiin nyt ensimmäistä 
kertaa kirkolliskokoukseen. Hurtig 
työskentelee Kontiolahdella seura-
kuntapastorina. 

Kuopion hiippakunnasta kirkol-
liskokoukseen valittiin kaikkiaan 
kuusi maallikkoedustajaa ja kolme 
pappisedustajaa. Kirkolliskokous on 
kirkon ylin päättävä elin. 

Kuopion hiippakuntavaltuustoon 
Kirkkotien jakelualueelta valittiin 
kolme jäsentä. Maallikkojäseniksi 
valittiin Matti Ketonen Pielisensuun 
seurakunnasta ja Eevi Väistö Vaa-
ra-Karjalan seurakunnasta. Pappis-
jäseneksi valittiin puolestaan Ruut 
Hurtig Kontiolahden seurakunnasta. 

PIELISENSUUN seurakunnan 1. 
kappalaisen virkaan on valittu Ant-
ti Kyytsönen. Kyytsönen on tällä 
hetkellä virkavapaalla Rantakylän 
seurakunnan seurakuntapastorin 
virasta.  

Pielisensuun seurakuntaneu-
vosto päätti 1. kappalaisen valin-
nasta kokouksessaan 12.2.2020. 
Virkaan tuli määräaikaan mennessä 
kuusi hakemusta. 

Antti Kyytsönen  
Pielisensuun kappalaiseksi

mästäkin kysellään toisinaan lyhyitä työru-
peamia nuorille.

- Monet kesätyötehtävistämme sisältävät 
fyysistä työtä, koneiden tai laitteiden käyttöä 
tai sellaista vastuunottoa, joka vaatii kypsyyt-
tä. Ikärajoilla huolehdimme osaltaan siitä, 
että nuorilla kesätyöntekijöillä olisi kehityk-
sensä puolesta valmiudet toimia työtehtä-
vissä niin, että voimme luottaa työskentelyn 
olevan heille turvallista, Krohns toteaa.

JOENSUUN seurakuntayhtymän alueella 
eniten kesätöitä on tarjolla hautausmailla. 
Seurakuntayhtymä hakee parhaillaan ke-
sätyöntekijöitä Joensuun, Enon, Pyhäselän, 
Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran hautausmai-
den sekä puistoalueiden hoitoon. 17 vuotta 
täyttäneet voivat hakea kaksi kuukautta 
kestävään työsuhteeseen. Täysi-ikäisille ha-
kijoille on tarjolla myös viiden kuukauden 
mittaisia kausitöitä. 

Kaikkiaan Joensuun seurakuntayhtymän 
hautausmaille palkataan liki 70 työntekijää 
hoitokaudelle 2020. Työtehtäviin kuuluu 
hautausmaiden ja puistojen yleishoito sekä 
hoidettavaksi annettujen hautojen hoitotyöt. 
Valittavilta työntekijöiltä odotetaan reipasta 
asennetta, ahkeruutta sekä kykyä fyysiseen 
ulkotyöhön. Kausityön tekijöiden valinnassa 
eduksi katsotaan myös koulutus ja aikaisem-
pi kokemus viheralueiden töistä sekä konei-
den käyttötaito.

- Olin itse opiskeluaikaan töissä hau-
tausmaalla ja tykkäsin siitä työstä kovasti. 
Kasvien hoidon lisäksi opin hyödyllisiä työ-
elämätaitoja ja sain myös tehokasta kunnon-
kohotusta talven opiskelujen jälkeen. Luonto 
oli ulkotöissä jatkuvasti läsnä, mistä nautin 
– ja onneksi on keksitty sadevaatteet!

- Kesätöitä hakeville sanoisin vinkkinä, et-
tä kannattaa aina hakemusta tehdessä miet-
tiä, minkälaiset taidot ja kokemus työnanta-
jaa kiinnostaa juuri sen haettavan tehtävän 
kohdalla. Nuorena varsinaista työkokemusta 
ei välttämättä ole, mutta kaikki osaaminen ja 
kyvyt kannattaa tuoda rohkeasti esiin. Mo-
ni on voinut esimerkiksi leikata kotona tai 
isovanhempien pihalla nurmikkoa tai auttaa 
remonttihommissa ja kerryttänyt niissä osaa-
mista, Krohns vinkkaa.

PERINTEISIIN kesän töihin kuuluu myös 
kirkon oppaan työ. Joensuun seurakuntayh-
tymään palkataan kaikkiaan kahdeksan kir-
kon opasta. Oppaita tarvitaan sekä Joensuun 
että Utran kirkkoihin. Oppaat tapaavat kesän 
aikana mm. matkailijoita, jotka haluavat tu-
tustua kaupungin kirkkoihin. Oppaana on 
mahdollista myös päästä hyödyntämään kie-
litaitoaan.

- Eniten ulkomaalaisia vieraita Joensuun 
kirkoissa kävi viime kesänä Venäjältä, Saksas-
ta ja Ranskasta. Kesän aikana Joensuun kirk-
koon kävi tutustumassa noin 6000 vierasta. 
Utran kirkossa kävijöitä oli noin 600, johtava 
seurakuntamestari Satu Laakkonen kertoo.

Oppaan valinnassa kiinnitetään huomiota 
mm. valmiuteen toimia itsenäisesti, vastuul-
lisesti ja palveluhenkisesti opastehtävässä, 
kielitaitoon sekä seurakuntaelämän tunte-
mukseen.

VAIVION kurssikeskukseen haetaan myös 
useampaa työntekijää kesän ajalle. Varsinai-
sia kesätyöpaikkoja on tarjolla kaksi. Kesä-
työntekijöiden tehtäviin kuuluvat avustavat 
tehtävät keittiössä, ruokasalityöskentely, as-
tiahuollon tehtävät, kioskimyynnin hoitami-
nen sekä puhtaanapidon tehtävät.

- Kesätyöntekijöiltä odotetaan reipasta ja 
iloista työotetta, luotettavuutta ja joustavuut-
ta sekä halua oppia uusia asioita. Tehtäviin ei 
tarvitse välttämättä olla aikaisempaa koke-
musta, sillä perehdytämme heidät kaikkiin 
tehtäviin, tiiminjohtaja Minna Soikkeli Vai-
vion kurssikeskuksesta kertoo.

Lisäksi Vaivion kurssikeskukseen haetaan 
tällä hetkellä kiinteistönhoitajaa ja keittiö-
työntekijää kesän ajalle. Kesä on kurssikes-
kuksen vilkkainta aikaa. 

- Kesäkauden rippileirit alkavat heti kou-
lujen päätyttyä ja päättyvät heinä-elokuun 
vaihteeseen. Viikolle 32 on tällä hetkellä vie-
lä tilaa yhdelle rippikouluryhmälle, mutta 
muutoin koko kesä on varattu täyteen, Soik-
keli kertoo.

Enon seurakunnassa olisi puolestaan tar-
jolla kesätyöpaikka nuorisotyössä. Tehtävä on 
suunnattu kirkon nuorisotyöhön tai teologik-
si opiskeleville. Työ on pääasiassa leirityötä 
rippikoululeirillä ja alakoululaisille suunna-
tuilla lastenleireillä. 

- Seurakuntayhtymän seurakunnissa ja 
muissa yksiköissä on kesätöitä tarjolla maan-
tieteellisesti laajalla alueella kautta Joensuun 
ja Liperinkin puolella. Myös määrällisesti 
olemme merkittävä kesätyöllistäjä, Krohns 
sanoo.

KESÄN ajan töiden haku jatkuu maaliskuun 
alkupuolelle, hakuajat vaihtelevat tehtä-
väkohtaisesti. Hakemus kannattaa täyttää 
mahdollisimman pian, sillä osa tehtävistä 
voidaan täyttää jo hakuajan kuluessa. Tehtä-
viin haetaan sähköisellä hakemuksella. Ha-
kemus ja tarkemmat tehtäväkohtaiset tiedot 
löytyvät Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän 
verkkosivuilta osoitteesta www.joensuunevl.
fi/rekry.

Sari Jormanainen
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EPÄILEVÄN Tuomaan 
mukaan nimetty tuo-
masmessu on avara-
henkinen luterilainen 
jumalanpalvelus, jossa 
yhdistyvät arkielämän 
kysymykset, rukous, 
vanhan kirkon traditio 
ja mukaansatempaava 
musiikki. 

MAALISKUUN 7. PÄIVÄ 2020 tulee ku-
luneeksi tasan 30 vuotta siitä, kun Jo-
ensuussa vietettiin ensimmäistä kertaa 
tuomasmessua. Kahta vuotta aiemmin 
Helsingissä syntynsä saanut, suureen suo-
sioon noussut uudenlainen jumalanpal-
velus rantautui Joensuuhun paikallisten 
seurakuntien työntekijöiden aloitteesta. 

Ensimmäisessä Joensuun tuomasmessussa 
saarnasi yksi Helsingin tuomasmessun pe-
rustajista, pastori Olli Valtonen. Täkäläisen 
Tuomasmessun 30-vuotisen historian ym-
pyrä sulkeutuu sunnuntaina 15.3.2020 Ran-
takylän kirkossa, kun sama mies, sosiaali-
neuvos Olli Valtonen, saarnaa juhlamessussa. 

MUTTA MIKÄ tämä pyöreitä vuosiaan 
viettävä tuomasmessu oikeastaan on? 
Kyseessä on luterilainen, ilta-aikaan vie-
tettävä ehtoollisjumalanpalvelus, joka on 
saanut nimensä Raamatun ”Epäileväs-
tä Tuomaasta”. Nimellä halutaan tuoda 
esiin tilaisuuden helppoa lähestyttävyyt-
tä kaikenlaisille ihmisille. Tavallisesta 
sunnuntai-aamun jumalanpalveluksesta 
tuomasmessu poikkeaa paitsi ajankoh-
daltaan, myös toteuttamistavoiltaan ja 
tunnelmaltaan. 

Yksi omaleimainen tekijä tuomasmes-
sussa on vetävä hengellinen musiikki, joka 
koostuu muun muassa tuomaslauluista ja 
moderneista virsisovituksista. Joensuussa, 
Rantakylän kirkolla kerran kuukaudessa 
vietettävien tuomasmessujen  musiikista 
vastaa kanttori Janne Piipponen yhdessä 
nuorista aikuisista koostuvan Arepa-kuo-
ron ja orkesterin kanssa.

- Eräs tuomasmessun löytänyt nuori 
aikuinen sanoi, että hän on kaivannut 
”tavallisiin” kirkon messuihin enemmän 
iloa, ja nyt hän on löytänyt tämän ilon 
näistä messuista, kertoo tuomasmessuja 
Joensuuhun tuomassa ollut rovasti Au-
ne-Inkeri Keijonen. 

”PERUSJUMALANPALVELUKSESTA” tuo-
masmessu poikkeaa myös siltä osin, että 
messun rukousjakso on tavallista moni-

puolisemmin toteutettu. Se tarjoaa kirk-
koon tulijalle monia osallistumisen mah-
dollisuuksia. Toisaalta messussa voi myös 
vain istua penkissä ja laulaa – tai vain olla 
läsnä.

Aune-Inkeri Keijoselle tuomasmessu 
onkin ennen kaikkea rukousmessu, jossa 
pyhä ja arki koskettavat konkreettisesti 
toisiaan. 

- Myös liike on rukousta. Tuomasmes-
sussa voi lähteä liikkeelle rukousjakson ai-
kana sytyttämään rukouskynttilöitä, kir-
joittamaan lapulle rukouspyyntöjä ja tulla 
öljyllä voideltavaksi rukousalttarille. Myös 
lyhyeen sielunhoidolliseen keskusteluun, 
henkilökohtaiseen synninpäästöön ja 
siunaukseen on aina mahdollisuus, hän 
kertoo.

- Uutena mahdollisuutena messuun 
ovat tulleet rukouskivet. Yhdellä ru-
kousalttarilla on vesimalja, johon voi 
pudottaa erivärisiä kiviä sen mukaan, 
millaisen asian haluaisi tuoda yhteisessä 
rukouksessa kannetuksi Jumalan eteen, 
kertoo Keijonen.

RANTAKYLÄN tuomasmessuista tällä het-
kellä vastaava rovasti Anna Holopainen 
nostaa näiden messujen erityispiirteenä 
esiin myös sen, että messu syntyy poikke-
uksellisen vahvasti vapaaehtoisten seura-
kuntalaisten voimin. 

- Meillä sitä tekee noin 20 henkilön 
joukko vapaaehtoisia seurakuntalaisia. 
Kuka tahansa voi tulla vapaaehtoisteh-
täviin. Tehtäviä on monenlaisia alkaen 
kirjojen jakamisesta ja iltateen keittämi-
sestä öljyllä voitelemiseen ja ehtoollisen 
jakamiseen. Jokaiseen tehtävään annetaan 
tukea ja ohjausta tarpeen mukaan. Teh-
tävään ei tarvitse sitoutua, vaan siinä voi 
palvella vaikka vain yhden messun ajan, 
rohkaisee Holopainen. 

Rantakylän tuomasmessuun kuuluvat 
joka kerta myös seurakunnan järjestämä 
lastenkaitsenta sekä kaikille yhteinen il-
tatee messun jälkeen seurakuntasalissa. 

 Virpi Hyvärinen

Tuomasmessu 30 vuotta Joensuussa

Juhlakevään messut 
Rantakylän kirkossa
•  Juhlamessu su 15.3. klo 18, saarnaa  

sosiaalineuvos Olli Valtonen.
• Juhlakevään muut tuomasmessut: 

Pääsiäisyön tuomasmessu la 11.4. klo 22 
(saarna Anna Holopainen),  
tuomasmessu su 3.5. klo 18.

Rantakylän kirkolla vietettiin 
tuomasmessua viimeksi 
sunnuntaina 16.2. Messussa 
saarnasi rovasti Aune-Inkeri 
Keijonen (vas.).
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kastetut sana 
JÄRKYTTÄVÄÄ. Vihapuhetta. Tuntuu 
pahalta. Eihän Jeesus oikeasti sanoisi 
kenellekään noin, eihän. Jeesus kuiten-
kin sanoi niin Pietarille, joka oli tavallaan 
opetuslapsijoukon johtaja. Häntä voisi 
myös kutsua Jeesuksen kaveriksi. Mitä 
Pietari sitten teki, että Jeesus reagoi ki-
vahduksella?

JEESUS oli puhunut siitä, että hän tulisi 
kärsimään ja kuolemaan. Se ei kuiten-
kaan sopinut Pietarin ajatuksiin, vaikka 
Jeesus sanoikin nousevansa kuolleista. 
Eihän nyt messiaan sopinut kuolla. Se 
olisi yhtä kuin tappio. Pietari ei halunnut 
Jeesukselle kärsimystä ja kuolemaa, 
koska hän välitti Jeesuksesta. Eikä Pie-
tari halunnut sitä itsensä takia. Jeesuk-
sen tappio olisi samalla Pietarin tappio.

VAIKUTTAISI siltä, että Pietari osui ar-
kaan paikkaan. Jeesus joutui kiusauk-
seen jättää tehtävänsä kesken. Kuinka 
paljon helpompaa olisi ollut sivuuttaa 
kärsimys ja kuolema? Lisäksi koette-
lemus tuli aivan lähipiiristä, sellaiselta 
ihmiseltä, joka tukee ja haluaa parasta. 
Ja varmasti Pietari ajatteli Jeesuksen 
parasta. Jeesuksen piti torjua napakasti 
tämä houkuttava kiusaus. Sen takia hän 
kivahti Pietarille.

EHKÄ meidänkin elämässämme tulee 
vastaan tilanteita, joissa tiedämme, että 

jotain vain tulisi tehdä. Ehkä se voi liittyä 
alkavaan paastoon: ruutuajan vähentä-
miseen, herkuista kieltäytymiseen tai 
vaikka hiilijalanjäljen pienentämiseen. 
Tavoite voi tuntua vaikealta ja epämiel-
lyttävältäkin. Kaikki eivät kuitenkaan 
ymmärrä tavoitetta. Läheisiltä ihmisiltä 
voi tulla hyvää tarkoittavaa kannustus-
ta, mutta se ei auta oikeaan suuntaan.

MEILLÄ ihmisillä sattuu lipsahduksia ja 
lapsuksia silloin tällöin, oli tavoitteem-
me kuinka hyvät tahansa ja saimmepa 
kuinka paljon kannustusta tahansa. Ei 
maailma siihen kaadu. Mutta jos Jeesus 
olisi langennut kiusaukseen, niin maa-
ilma olisi kaatunut siihen. Tiukka vas-
taus varmasti tuntui Pietarista pahalta. 
Pelissä oli kuitenkin meidän ihmisten 
kohtalo, myös Pietarin.

JEESUKSEN vastaus voi järkyttää mei-
tä tänäänkin. Se, että Jeesus hoiti teh-
tävänsä, on kuitenkin meille siunaus. 
Järkytys voi vaihtua ymmärrykseen. 
Kokemus vihapuheesta voi muuttua 
Jumalan armon tutkimiseksi. Paha olo 
voi muuttua rauhaksi Jeesuksen pelas-
tustyön tähden.

Antti Kyytsönen
pastori

Rantakylän seurakunta

”Väisty tieltäni, 
Saatana!” 
– LÄHDE MATT.16:23

1. paastonajan sunnuntai, 
1.3.2020
Jeesus, kiusausten voittaja
Ensimmäisen paastonajan sun-
nuntain keskeinen aihe on ker-
tomus Jeesuksen kiusaamisesta 
autiomaassa. 
Liturginen väri: Violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 91:1-4, 11-12, 
1. Moos. 4:3-10 tai 
1. Moos. 3:1-7 (8-19), Jaak. 1:12-15, 
Matt. 16:21-23

2. paastonajan sunnuntai, 
8.3.2020
Rukous ja usko
Jeesus taisteli pimeyden valtoja 
vastaan myös parantamalla sai-
raita ja antamalla synnit anteeksi. 
Tähän toimintaan liittyivät rukous 
ja usko.
Liturginen väri: Violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 25:1-10, 
2. Kun. 20:1-7, 1. Kor. 10:12-13 ja 
Mark. 9:17-29

3. paastonajan sunnuntai,
 15.3.2020
Jeesus, Pahan vallan voittaja
Kertomukset pahojen henkien 
ulosajamisesta liittyvät erityisesti 
kolmanteen paastonajan sunnun-
taihin. 
Liturginen väri: Violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 25:11-20, 
Jer. 26:12-16, 
Ilm. 3:14-19, 
Joh. 12:37-43

Marian ilmestyspäivä, 
22.3.2020
Herran palvelijatar
Tämän pyhäpäivän aiheena on en-
keli Gabrielin ilmestyminen neitsyt 
Marialle ilmoittamaan Jeesuksen 
syntymisestä. 
Liturginen väri: Valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 113:1-8, 
1. Moos. 3:8-15,
Gal. 4:3-7, 
Luuk. 1:39-45

kirkkovuosi 

kuolleet  

Joensuu
Aava Karoliina Jetsonen 
Matilda Lahja Josefiina Keskikylä 
Aava Edith Maria Kuikka 
Kaisla Agnes Toukontytär Aunio 

Pielisensuu
Sinna Ella Lydia Kostamo 
Niklas Konsta Hartikainen 
Urho Juhani Kuutti 
Hilda Martta Elisa Hämäläinen
Eeli Väinö Olavi Partanen
Onni Toivo Juhani Holopainen
Lukas Eemil Lappeteläinen
Ronja Kerttu Karoliina Sinkkonen
Onni Alvar Daniel Melander
Otto Armas Pöllänen
Konsta Aleksi Kaukonen
Toivo Emiel Tuokko
Noel Lionel Lehtomaa 

Rantakylä
Selia Vienna Verenia Kukkonen 
Janni Minna Anneli Sorsa 
Eemeli Ensio Mironpoika Jussila 
Sofia Lumi Ellen Saarelainen 
Aava Unna Olivia Väyrynen 
Onni Miika Johannes Kemppainen 

Pyhäselkä
Elli Aino Johanna Pakarinen 

Kontiolahti
Mios Liam Rafael Sissonen
Iida Ronja Martta Hirvonen
Joona Aleksanteri Väisänen
Lotta Ellen Turpeinen
Elsi Lilian Lyytikäinen
Iisa Aurora Varpiola

kuulutetut 

Joensuu
Timo Tuomas Villanen Ja Laura Maria Rebekka Solje

Joensuu
Paavo Sallinen  94 v. 
(Pyhäselkä evl.)
Saima Onerva Hirvonen 91 v.
Anna Ester Turunen 91 v. (Eno evl.)  
Tapani Tykkyläinen 88 v.
Saini Rauha Hyttinen 87 v.
Samuli Kuosmanen 87 v.
Eira Sinikka Kinnunen 86 v.
Pertti Johannes Keskinen 82 v.  (Eno evl.)
Hannu Juhani Pakarinen 82 v.
Salme Mirjami Vartiainen 81 v.
Eila Orvokki Kärkkäinen 81 v.
Yrjö Ensio Matilainen 81 v.
Aune Annikki Kortelainen 78 v.
Teuvo Kalevi Päivinen 76 v.
Seppo Jouko Juhani Pesonen 75 v.
Aune Annikki Nuutinen 74 v.
Antti Vilho Sakari Loimaa 70 v.
Raili Inkeri Saarelainen 69 v.
Markku Antero Santaharju 61 v.
Virpi Hilja Anneli Vänttinen 53 v.

Pielisensuu
Sirkka Hulkkonen 91 v.
Laina Mirjam Nevalainen 90 v. 
(Rantakylän evl.)
Kirsti Kyllikki Lehikoinen 89 v. 
Maiju Ester Lempelto 88 v. 
Raija Anneli Ilvonen 83 v. 
Matti Kalevi Turunen 79 v.
Liisa Marjatta Hakkarainen 75 v.
Heikki Juhani Simpanen  69 v.
Raino Arto Muhonen 61 v.
Kari Risto Juhani Meriläinen 52 v.  

Rantakylä
Sylvi Lahja Piiroinen 94 v.
Sirkka Sylvi Kemppainen 89 v. 
Sirkka Maj-Lis Katainen 88 v.
Ritva Anna-Liisa Salminen 86 v.
Anna (Annikki) Immonen 85 v.

Hilkka Kyllikki Ronkainen 80 v. 
Tuula Mariitta Honkanen 78 v.
Anja Liisa Puustinen 72 v. 
Reino Martti Karvonen 70 v. 
Veijo Sakari Lavikainen 69 v. 
Seppo Kalervo Mustonen 66 v. 

Pyhäselkä
Sylvi Mirjam Kyllikki Kolehmainen 96 v. 
Aino Esteri Räsänen 93 v. 
Heikki Eronen 92 v. 
Aino Elina Kemppainen 88 v. 
Tuovi Kyllikki Makkonen 85 v. 
Terttu Sisko Luukkainen 85 v. 
Mauno Antero Alm 70 v.
Mika Juhani Nissinen 55 v. (Eno evl.) 

Eno
Anna Katri Finne 92 v. 
Jaakko Jantunen 90 v. 
Toini Maria Heiskanen 87 v. 
Raimo Veli Lehikoinen 84 v. 
Salme Maire Helinä Pölönen 84 v. 
(Juuan srk) 
Toini Marketta Keronen 83 v. 
Jouko Ensio Riissanen 74 v.

Vaara-Karjala
Aimo Mikael Suomalainen 89 v.
Maija Meeri Kyllikki Myller 84 v.
Tero Tapio Lauronen 74 v. 
Veijo Tapani Ronkainen 68 v.

Kontiolahti
Kirsti Marjatta Mäkiranta 92 v.
Maila Tanskanen 84 v.
Pentti Ilmari Savinainen 80 v.
Pauli Juhani Jaatinen 80 v.
Sirkka Annikki Hämäläinen 80 v. 
Pentti Olavi Pehkonen 79 v.
Anna Maija Romppanen 76 v.
Laura Lempi Aspelund 56 v.
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opulaarikulttuuri on täyn-
nä eri uskontoperinteisiin 
luokiteltavia ilmiöitä, en-
nustuksia, paho laisia, uh-
kaavia maailmanloppuja ja 
hyvän puolelle liittoutuvia 
pelastajia. Supersankarei-
den joukossa on uskon-
tojen keskushenkilöitä 

muistuttavia hahmoja. Kristillisen perinteen 
läpi katsottuna monet supersankarit saavat 
esimerkiksi Jeesuksen ja pyhimysten piirtei-
tä”, kertoo teologian tohtori Joona Salminen.

Modernin supersankarikerronnan juuret 
palautuvat 1900-luvun alkupuoliskolle. Nai-
set ovat edelleen vähemmistössä. Ihmenai-
nen-sarjakuvan inspiroima Wonder Woman 
-elokuva esitteli Dianan, joka ensimmäisen 
maailmansodan aikana teki sankaritekoja 
taistellessaan saksalaisia vastaan.

”Monille katsojille on ollut tärkeää nähdä 
nainen sankarina. Elokuva on puhunut nais-
ten emansipaation eli vapautumisen puolesta 
monin tavoin”, Joona Salminen kommentoi.

SUPERVAKOOJA James Bond on ollut valkoi-
sen maskuliinisen ylivallan ja suvereeniuden 
ilmentymä. Viimeisissä elokuvissa on käsitel-
ty Bondin haavoittuvuuksiakin.

”Naiset eivät ole vain hyvältä näyttävän ob-
jektin tai pelastettavan Bond-tytön roolissa, 
ja pahiksissakin nähdään inhimillisyyttä.”

Mustien tähdittämä supersankarielokuva 
Black Panther on ollut Joona Salmisen mu-
kaan vaikuttava erityisesti tummaihoiselle 
yleisölle. X-Men -elokuvasarjassa supersan-
karien joukkoon liittyvät mutantit. Salmi-
nen pitää sarjan suurena teemana erilaisuu-
den käsittelyä ja hyväksymistä.

”Ajan henkeen kuuluu erilaisten vähem-
mistöjen entistä vahvempi edustus super-
sankareiden joukossa.”

KAUHUELOKUVISTA Joona Salminen nostaa 
esiin Painajainen Elm Streetillä -elokuva-
sarjan Freddy Kruegerin. Eräässä kohtauk-
sessa murhaaja ja naisuhri painivat, mikä 
on kuva henkisestä kamppailusta viitaten 
Raamatun Jaakobin painiin ja kristinuskon 
varhaiseen askeettiseen kirjallisuuteen. Toi-

SUPERSANKARIT 
MAAILMAN PELASTAJINA
SUPERSANKARIT  ovat ottaneet paikkan-
sa antiikin sankareiden ja kristinuskon hah-
mojen rinnalla. Popkulttuurissa on jo vuosia 
eletty supersankaribuumia, sanoo teologian 
tohtori Joona Salminen. P

”Monien messiashahmojen joukossa 
vain yksi messias on ylitse muiden. 
Supersankarit varmistavat voimakeinoin ja 
usein näyttävästi pullistellen, että hyvä ja 
oikeudenmukaisuus voittavat. Kristuksen 
pelastustyö tapahtuu toisella tavalla”, 
kirjoittaa Janne Villa.
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Supersankareiden 
joukossa on uskontojen 

keskushenkilöitä 
muistuttavia hahmoja. 
Kristillisen perinteen 
läpi katsottuna monet 
supersankarit saavat 
esimerkiksi Jeesuksen ja 
pyhimysten piirteitä.

saalta se kuvaa paholaisen mellastamista – 
Jumalan sallimuksella: mahti on kuitenkin 
murrettu.

”Kauhu ja yliluonnollinen kiinnostavat 
katsojia, jotka kokevat, etteivät hallitse elä-
määnsä vaan näkevät ulkopuolisten voi-
mien, esimerkiksi terrorismin tai talous-
kriisin, saavan rellestää tahtonsa mukaan”, 
Salminen arvioi. Samalla vahva länsimainen 
usko yksilöön näkyy: sankarit nousevat 
puolustamaan hyvää.

”Yleisö vetää voimattomuuden ja toimet-
tomuuden tunnetta turpaan supersankarei-
den kanssa. Katsojalle tulee voimaantunut 
olo: jotain täällä voi vielä tehdä!”

MONIEN messiashahmojen joukossa vain yk-
si messias on ylitse muiden. Supersankarit 
varmistavat voimakeinoin ja usein näyttävästi 
pullistellen, että hyvä ja oikeudenmukaisuus 
voittavat. Kristuksen pelastustyö tapahtuu 
toisella tavalla.

”Kristillisessä perinteessä hyvä on huo-
maamatonta, pieniä rakkauden tekoja, it-
sensä kieltämistä ja toisten osaan asettumis-
ta, jota toki näkyy supersankareillakin.”

”Hyvän voima on hauraassa ja heikos-
sa paketissa. Paavali sanoi, että voima tulee 
täydelliseksi heikkoudessa. Kristus voittaa 
heikkona, ruoskittuna ja häväistynä”, kuvaa 
tutkija-pappi Salminen.

TÄLLÄ vuosituhannella monen tajuntaan 
eniten vaikuttanut supersankari on J.K. Ro-
wlingin luoma Harry Potter. Kaunokirjalli-
sesti ja eettisesti korkeatasoinen sarja kolahti 
lapsiin ja nuoriin.

Yliluonnollisia ominaisuuksia ja voimia 
saanut supersankari Potter on olemuksel-
taan ja tunne-elämältään ikäänsä vastaava, 
inhimillinen ja helposti samaistuttava. Hän 
tarvitsee ystävien ja aikuisten tukea. Toisaal-
ta hän on pelastajahahmo, ja hänetkin yri-
tettiin tappaa Jeesuksen lailla jo lapsena.

Taistelu persoonallista pahaa ja pimey-
den voimia vastaan kuuluu keskeisesti Pot-
ter-saagaan. Käärmemäinen Voldemort on 
siirtynyt ”tavallisen pahuuden” tuolle puo-
len absoluuttiseen pahaan. Rahtukin katu-
musta saattaisi riittää parannuksen tekoon, 
mutta Pimeyden Lordi ei pysty paatumuk-
seltaan enää katumaan tekojaan.

TEOKSEN teologia on klassisten satujen ta-
voin niin yksinkertainen, että lapsikin ym-
märtää, kenen joukoissa haluaa seistä. Tavik-
set joutuvat valitsemaan, antavatko he pirulle 
pikkusormensa vai pysyvätkö hyvän puolella 
silloinkin, kun se saattaa tulla kalliiksi tai 
maksaa hengen.

Päätösosassa on paljon temaattisia yh-
teyksiä pääsiäisen suureen kertomukseen 
uhrautuvasta rakkaudesta. Potterin vahvin 
ase on hänen myötätuntonsa ja rakkautensa. 
Hän on valmis antamaan henkensäkin, jotta 
toiset pelastuisivat pahan kynsistä ja saisivat 
elää.

Harry ja Hermione käyvät kirkonkello-
jen soidessa Harryn vanhempien haudalla. 
Hautakivessä siteerataan Paavalia ( 1. Kor. 
15 ) , joka puhuu kuolleiden ylösnousemuk-
sesta: ”Vihollisista viimeisenä kukistetaan 
kuolema.”

’”Se ei tarkoita kuoleman kukistamista 
sillä tavalla kuin kuolonsyöjät tarkoittavat 
sitä’, Hermione sanoi lempeällä äänellä. ’Se 
tarkoittaa… Sinähän tiedät… tuonpuoleista 
elämää. Kuoleman jälkeistä elämää’”, J. K. 
Rowling antaa ihastuttavan sankarittarensa 
sanoa.

Potter luopuu siitä vallasta, jota hänelle 
tarjotaan. Hänen tuskainen matkansa kiel-
lettyyn metsään Voldemortin uhriksi – ja 
tämän tuhoajaksi – vertautuu Jeesukseen 
Getsemanen puutarhassa. Läheiset ovat loh-
duttajina viimeisellä matkalla. Lähestytään 
pääsiäisdraaman kovaa ydintä.  

Janne Villa

Kaduttaako jokin? Lupaava alku 
paastolle!

Morkkis on mahdollisuus. Se 
tsemppaa taistoon pahoja tapoja 
vastaan. Moraalisesta ja hengel-
lisestä alennustilasta pääsee vain 
ylöspäin.

Tuhkakeskiviikko on saanut 
nimensä Raamatusta, jossa tuh-
kan ripotteleminen pään päälle on 
vertauskuva katumuksesta ja pa-
rannuksen teosta. Yritys olla oman 
elämänsä supersankari ei ole men-
nyt ihan putkeen.

Paastoa voi verrata riippuvuuk-
sien vankilasta tai synnin orjuu-
desta vapautumiseen. Synti erottaa 
ihmiset toisistaan ja Jumalasta. 
Paasto on tuhlaajapoikien pyrki-
mystä palata yhteyteen ja rakkau-
teen.

Kristillinen paasto ei siis ole si-
säisen sankarin oman navan ym-
pärillä pyörimistä. Kyseessä ei ole 
uskonnollinen suoritus tai sanka-
riteko, jolla saadaan Ylituomarilta 
bonuspisteitä. Siksi kilvoittelul-
laan ei kannata kehuskella.

Päämääränä ei ole moraalisen 
mielihyvän hankkiminen, vaan 
kääntyminen kohti Kristusta ja toi-

sia ihmisiä. Mikäli on profeetta Je-
sajaa ( 58: 1–9 ) uskominen, omaa 
etua etsivä paastoaja voi unohtaa 
antaa nälkäiselle omastaan ja ravi-
ta sen, joka kärsii puutetta.

Nasaretin mies kutsuu ”kaap-
pihyviä” sanoista tekoihin, muo-
toili runoilija Tommy Tabermann. 
Arjen enkeli ei saisi mitään hyvää 
aikaiseksi, jos hän uskoisi uskoa, 
toivoa ja rakkautta myyräntyök-
seen nakertavien lannistajien lau-
seen: ”Eihän yksi ihminen voi vai-
kuttaa…”

Sielua syväpuhdistava paasto 
yhdistää pääsiäistä kohti matkaa-
vat kristityt mielenmuutoksen 
rintamaan. Se ei ole vain taistelua 
velttoa ruumista tai mieltä vas-
taan vaan positiivista ponnistelua 
paremman elämän ja maailman 
puolesta.

Paasto ei pelasta, mutta se voi 
harjaannuttaa hyveisiin ja opettaa 
olennaiseen keskittymistä sekä 
kiusausten voittamista. Kukin 
kilvoittelija ja itsensä tutkiskelija 
määrittelee omaan pirtaansa sopi-
vat paastosäännöt ja kehityshaas-
teet.

Janne Villa

PAASTO PALJASTAA 
SISÄISEN  
ANTISANKARIN
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62. vuosikerta
Seuraava Kirkkotie ilmestyy 25. 3. 2020

PIELISENSUUN SEURAKUNTA  osallistuu 
tänä vuonna Suomen ev.lut. kirkon Eko-
paastoon järjestämällä perhekerhoihin ja 
Hukanhaudan seurakuntatalolle vaattei-
denvaihtotorin. Ekopaastoa vietetään kir-
kossa vuosittain tuhkakeskiviikosta pää-
siäiseen, eli tänä vuonna 26.2.–11.4.2020. 
Tämän vuoden teemana on vaatteiden 
vastuullisuus ja toivon näköalat.

EKOPAASTON TÄMÄN vuoden teemasta 
innostuttiin Pielisensuun seurakunnassa 
niin, että Hukanhaudan seurakuntatalolle 
järjestetään pidempiaikainen vaatteiden-
vaihtotori ja Pielisensuun kirkon sekä Pik-
ku-Ketun perhekerhoihin kertaluontoiset 
vaatteidenvaihtotapahtumat. 

 Hukanhaudan vaatteidenvaihtotori 
käynnistyy keskiviikkona 18.3., ja on auki 

pääsiäiseen saakka ma-to klo 9-11. Pieli-
sensuun kirkon perhekerhossa tempaus 
toteutetaan tiistaina 17.3. klo 9.30-11 ja 
Karsikossa sijaitsevan Pikku-Ketun ker-
hohuoneella torstaina 19.3. klo 9.30-11. 
Pikku-Ketun kerhohuone sijaitsee osoit-
teessa Kettuvaarantie 25.

- Kirkon ja Pikku-Ketun perhekerhoissa 
ei ole tilaa säilytellä vaateita, joten niissä 
Ekopaastoa toteutetaan kertaluonteisesti, 
kertoo varhaiskasvatuksen ohjaaja Riitta 
Mälkönen.

Mälkönen innostui vaatteidenvaihtoto-
rin järjestämisestä kuultuaan tämän vuo-
den Ekopaaston teemasta muilta kirkon 
työntekijöiltä.

- Lisää vettä myllyyn toi se, että kuulin 
perheiden kyselleen mahdollisuutta lahjoit-
taa vaatteita eteenpäin. Lastenohjaajat innos-

tuivat ajatuksesta myös, kertoo Mälkönen. 

VALTAKUNNALLISTA EKOPAASTO-KAM-
PANJAA on toteutettu vuodesta 2012. 
Kampanjassa innostetaan suomalaisia 
liittymään pääsiäispaastoon tavalla, joka 
osaltaan auttaa myös hillitsemään ilmas-
tonmuutosta.

Suurimmat hiilipäästöt tulevat yksit-
täisillä ihmisillä ruuasta, liikkumisesta ja 
asumisesta. Vanha kristillinen tapa luopua 
paastonajaksi lihan syönnistä on siis vuo-
sisatoja vanha ekoteko. Samoin vaikuttaa 
elämän tahdin hidastaminen. Ekopaas-
toajat voivat etsiä itselleen hyvän tavan 
liittyä paastoon.

Virpi Hyvärinen

Pielisensuussa tempaistaan Ekopaaston 
merkeissä – vaatteidenvaihtotori 
Hukanhaudalla ja perhekerhoissa 

SUOMEN EV.LUT. KIRKON sairaalapapeilla 
oli vuonna 2019 kaikkiaan yli 56 000 yk-
silökohtaamista. Kohtaamisista valtaosa, 
noin 60 prosenttia oli potilaiden kanssa ja 
noin joka viides kohtaaminen tapahtui lä-
heisen tai sairaalan henkilökunnan kans-
sa. Joensuussa sairaalapapeilla oli viime 
vuonna reilut 2000 kohtaamista, joista yli 
puolet oli potilaiden kanssa.

Sairaalapastorin kanssa keskusteltiin 
useimmin terveydestä ja sairaudesta, 
elämänkriiseistä, sairauden aiheuttamista 
kriiseistä, elämän merkityksestä ja uskos-
ta sekä ihmissuhteista. 

SAIRAALASIELUNHOIDOSSA pyritään 
ihmisen auttamiseen ja tukemiseen elä-
män muutostilanteissa, vakavassa sairas-
tumisessa ja kuoleman läheisyydessä. Ta-
voitteena on tukea ihmistä oman elämän 
syvempään ymmärtämiseen ja merkityk-
sellisyyden löytämiseen. Sairaalapappi on 
myös työpaikkapappi. Hän tukee henki-
lökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa 
tilanteissa.

SAIRAALAPAPIT ovat koulutukseltaan 
teologian maistereita, ja heillä on pap-
pisvihkimys sekä lisäksi sairaalasielun-
hoitajan erityiskoulutus. Sairaalapappi 
työskentelee terveydenhuollon tai sosiaa-
lihuollon yksikössä; sairaalassa, kotisai-
raalassa, kotisairaanhoidossa, palveluasu-
misen yksiköissä ja avohoidossa.

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymässä 
on kaksi sairaalapappia. Papit työskente-
levät Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ja 
Siilaisen kuntoutumiskeskuksessa.

Lähde: Kirkon viestintä

P
IX

A
B

A
Y

/
 JIA

N
G

M
IL

L
IN

G
T

O
N

Sairaalapapeilla oli 
yli 56 000 kohtaamista

Perheneuvonnan 
asiakasmäärät kasvoivat 

ekopaasto.fi • Facebook, Instagram ja Twitter: Ekopaasto

ekopaasto

KIRKON perheneuvonnassa kävi ennä-
tysmäärä asiakkaita vuonna 2019.  Koko 
maassa kirkon perheneuvonnasta apua sai 
yli 18 500 ihmistä. Kaikkiaan asiakkaita 
kohdattiin yli 90 000 kertaa. 

Joensuun perheasiain neuvottelukes-
kuksessa kävi viime vuonna 600 asia-
kasta. Asiakaskohtaamisia oli kaikkiaan 
noin 2200. Asiakkaita oli kaikista Poh-
jois-Karjalan kunnista sekä Heinävedel-
tä. Asiakasmäärät kasvoivat hieman myös 
Joensuussa vuonna 2019. 

Suurin syy hakea apua perheneuvon-
nasta oli vuorovaikutusongelmat. Joen-
suussa lähes yhtä paljon perheneuvojan 
luokse hakeuduttiin erokysymysten tii-
moilta. Joensuun perheasiain neuvotte-
lukeskuksen asiakkaista selvä enemmis-
tö oli työssäkäyviä 30-39-vuotiaita, jotka 
elävät avioliitossa.

PERHENEUVOJAT ratkovat ihmissuhde-
ongelmia ja antavat vinkkejä parisuhteen 
kehittämiseen myös verkossa. Viimeisen 
kahden vuoden aikana perheneuvojat ovat 
vastanneet kysymyksiin Parisuhdeneuvo-

lassa Vauva.fi:ssa sekä kirjoittaneet suuren 
suosion saanutta Rakkauden ammattilaiset 
-blogia. Parisuhdeneuvolan ja kirkon blo-
gien sisältöjä on luettu yhteensä yli kaksi 
miljoonaa kertaa kahden vuoden aikana.

Kirkon perheneuvonta on mukana 
myös perhekeskustoiminnassa, jossa eri 
lapsiperhetoimijat keskittävät palveluita 
sekä muodostavat yhteistä palveluverkos-
toa alueellisesti ja maakunnallisesti.

SUOMESSA on 41 kirkon perheasiain neu-
vottelukeskusta, joissa työskentelee yli 180 
työntekijää. Joensuun perheasiain neuvot-
telukeskuksessa työskentelee neljä perhe-
neuvonnan ammattilaista. Perheneuvonta 
on asiakkaille maksutonta. Joensuun per-
heasiain neuvottelukeskus toimii koko 
Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella.

Lähde: Kirkon viestintä

10 \ Kirkkotie



 >>>>>>>>>>>>>>   1.3.–31.3.2020 >>>>>>>>>

Konevitsa-kvartetti 
vierailulla Joensuussa 
 › PIETARILAINEN  a cappella -yhtye Konevitsa-kvar-

tetti esiintyy Joensuun kirkossa pe 13.3. Kvartetti esit-
tää suuren paaston ja pääsiäisen ajan lauluja. Lisäksi 
konsertissa kuullaan kvartetin uusi ohjelma ”Musiik-
kia ilman rajoja”, lauluja monista maista, useilla kielillä. 
    Kvartetti perustettiin 1992, kun Pietarin konser-
vatorion neljä nuorta muusikkoa alkoi kesäisin lau-
laa Konevitsan luostarin kirkossa. Kvartetin laulajat 
hallitsevat perinteisen venäläisen laulutradition ja 
osalla jäsenistä on myös klassisen laulajan solis-
tikoulutus. Kvartetti on vuosien varrella osallistu-
nut lukuisiin festivaaleihin eri puolilla Eurooppaa. 
Konevitsa-kvartetin konsertti Joensuun ev.lut. kir-
kossa pe 13.3. klo 19. Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.

Kehtolauluja aikuisille 
kansanmusiikkimaustein 
Hukanhaudalla
 › HUKANHAUDAN  seurakuntatalolla kuullaan ma 23.3. kan-

sanmusiikkivaikutteisia kehtolauluja aikuisille. Konsertissa 
esiintyvät Joensuun konservatoriolla kansanmusiikkia opis-
kelevat Katrijn Convents, Inkeri Laakso ja Vuokko Sajaniemi.  
    Unilinnun vastaanotto -konsertissa kuullaan tuttuja ja tun-
temattomampia, iloisia ja synkempiä, kauniita ja karuja - ja 
tietysti sopivasti unettavia kehtolauluja Suomesta ja muualta. 
Kaksiäänistä laulua säestävät pienkanteleet, nokkahuilut, jou-
hikko ja kitara. Konsertissa esitetään enimmäkseen kansanlau-
luja mutta myös muuta musiikkia esiintyjien omina sovituksina. 
Unilinnun vastaanotto -konsertti Hukanhaudan seurakunta-
talolla ma 23.3. klo 18. Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuulle. 
Konsertti sopii kaikenikäisille.

Kontiolahdella 
elokuvailta ”Kidutettu 
Kristuksen tähden” 
 › KONTIOLAHDEN  seurakuntakeskuksessa järjestetään ke 

18.3. elokuvailta, jossa katsotaan romanialaispappi Richard 
Wurmbrandista kertova elokuva ”Kidutettu Kristuksen tähden”. 
Elokuva on kuvattu alkuperäisissä olosuhteissa Romaniassa.  
     Romanialainen pappi Richard Wurmbrand oli 14 vuotta vangit-
tuna uskonsa tähden. Niistä kolme vuotta hän virui eristyssel-
lissä hylätyssä psykiatrisessa vankilassa, jossa monet kristityt 
menettivät aikoinaan henkensä. 60-luvulla hänet lopulta va-
pautettiin. Vapauduttuaan Richard Wurmbrand perusti Mart-
tyyrien Ääni -järjestön, joka alkoi auttaa vainottuja kristittyjä eri 
puolilla maailmaa. Wurmbrandin aloittama työ jatkuu yhä.
Elokuvailta ”Wurmbrand -vainottu Kristuksen tähden” ke 18.3. 
klo 18 Kontiolahden seurakuntakeskuksessa. K-16. Vapaa pää-
sy. Kolehti Marttyyrien Ääni ry:n työlle, kirjamyynti, iltapalaa.

Talvisodan päättymisen  
muistokonsertti Joensuussa
 › JOENSUUN kirkossa kuullaan su 15.3. klo 18 Talvisodan 

päättymisen muistokonsertti. Konsertin musiikillisesta an-
nista vastaavat MPK Savo-Karjalan soittokunta Mika Hir-
vosen johtamana sekä Joensuun Mieslaulajat johtajanaan 
Kari Väänänen. Tervetulosanat lausuu Pohjois-Karjalan 
aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Petri Rantanen, 
juhlapuheen pitää Pohjois-Karjalan rajavartioston ko-
mentaja eversti Marko Turunen ja seurakunnan puheen-
vuoron kirkkoherra Petri Rask. Konsertin jälkeen kirkko-
kahvit Kontiolahden sotilaskotiyhdistyksen toimittamana 
Joensuun Yhteiskoulun ruokalassa klo 19.30-20.30.  
Talvisodan päättymisen muistokonsertti su 15.3. klo 18 
Joensuun ev.lut. kirkossa. Vapaa pääsy. Järj. Joensuun 
seurakunta ja Pohjois-Karjalan aluetoimisto.

Marianpäivän konsertti 

su 22.3. klo 16 

Kontiolahden kirkossa!

1Talvisodan päättymisen 
muistokonsertti su 
15.3. klo 18 Joensuun 
kirkossa, MPK Savo-

Karjalan soittokunta, Joensuun 
Mieslaulajat
Olen aina pitänyt puolustus-
voimien soittokunnan musiikista. 
Nuorena olisin halunnut käydä 
armeijan ja haaveammattini oli 
rajavartija.

2 Lähetys- ja musiikki-
iltapäivä Skuoritsan 
kirkon hyväksi 
su 29.3. klo 15 

Rantakylän kirkossa
Hyvää musiikkia ja laulua 
kuunneltavissa.  Enon 
kirkkokuoro on mukana. 

3Lähetyspiiri pe 13.3. 
klo 14 Hyvänmielen 
Tuvalla Enossa
Olisi mielenkiintoista 

paneutua tähän aiheeseen.

4Vanhoja koululauluja 
-yhteislaulutilaisuus 
ti 3.3. klo 13.30 
Mönnin kylätalolla. 

Kanttori Ari Lohi laulattaa ja 
Mönnin kyläyhdistys kahvittaa.
On varmasti nostalginen laulu-
tilaisuus, ja saisi laulaa tuttuja 
lauluja.

Palstalla kysymme, mitkä neljä 

Kirkkotien kirkollisista ilmoituksis-

ta löytyvää tapahtumaa tuntuvat 

etukäteen mielenkiintoisimmilta. 

NIMI: ASTA LAPPALAINEN
IKÄ: 69
PAIKKAKUNTA: ENO

miun tapahtumat

Konsertin esiintyjät opiskelevat kansanmusiikkia Joensuun 
konservatoriolla

Konevitsa-kvartetti vuonna 2018.

Konsertis-
sa esiintyy 
soittokunnan 
lisäksi Joensuun 
Mieslaulajat.
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tapahtumat: maaliskuu 2020
Joensuun 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Kirkkokatu 28, ma-

pe klo 9-12, p. (013) 2635 363,  
joensuun.seurakunta@evl.fi. 
HUOM! Toimisto palvelee to 5.3. 
vain puhelimitse klo 9-12. Toimis-
to on suljettu pe 6.3.

 
Joensuun kirkko
 › Papinkatu 1 b 

Messu su 1.3. klo 10. 
Messu su 8.3. klo 10. 
Konevitsa-kvartetin konsertti pe 
13.3. klo 19.Vapaa pääsy, ohjelma 
15 euroa. Ks. s. 11. 
Messu su 15.3. klo 10, mukana 
Joensuun kirkon kuoro. 
Talvisodan päättymisen muisto-
konsertti su 15.3. klo 18. MPK Sa-
vo-Karjalan soittokunta, Joensuun 
mieslaulajat, juhlapuhe eversti 
Marko Turunen, vapaa pääsy, kirk-
kokahvit Yhteiskoululla. Ks. s. 11. 
Messu su 22.3. klo 10, mukana 
lauluryhmä Mariat. 
Bach-konsertti su 22.3. klo 18, 
Tuomas Pyrhönen (urut) ja Topi 
Linjama (juontaja). Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 euroa. Ks. ilmoitus alla. 
Messu su 29.3. klo 10. 

Joensuun 
seurakuntakeskus
 › Kirkkokatu 28 

Torstaimessu to 5.3. klo 12. 
Worship Service pe 6.3. klo 17. 
International Service and soup 
after the Service. 
Maanantaimessu ma 9.3. klo 18. 
Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden 
maanantaimessu. 
Neurologisten vammaisjärjestö-
jen tilaisuus ke 11.3. klo 12. 
Torstaimessu to 12.3. klo 12. 
Lähetyksen Legacy-ilta 14.3.  
klo 18, ks. s. 14. 
Torstaimessu to 19.3. klo 12. 
Seurat su 22.3. klo 14, veisataan 

Siionin virsiä, puhujina mm. Tuomo 
Käyhkö ja Raimo Ursin, kanttori 
Paavo Korhonen. 
Maanantaimessu ma 23.3. klo 18. 
Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden 
maanantaimessu. 
Torstaimessu to 26.3. klo 12. 
Lähetyksen kevätmyyjäiset la 
28.3. klo 11-13, yhteistyössä lähe-
tyksen toimijoiden kanssa. 
Nyyttikesti-ilta la 28.3. klo 16, 
”Pettymyksestä rohkeuteen”, 
Jaakko Pirttiaho (KRS), Aune-Inke-
ri Keijonen. 

Earth Hour 
-messu 

la 28.3. klo 20.30 Joen-
suun srk-keskuksessa. 

Earth Hour -messu la 28.3. klo 
20.30. Earth Hour -Tapahtuma 
muistuttaa vastuustamme luoma-
kuntaa kohtaan. Tule viettämään 
messua, hiljentymään, rukoile-
maan maailman puolesta! 
Radio Dein ja Sansan Testamentti 
tutuksi -iltapäivä su 29.3 klo 13. 
Tule kuulemaan hyvää tekevistä 
testamenteista. Ilm. tarjoilun takia 
viim. ke 18.3. sansa@sansa.fi tai 
019 457 7700. 
Yhteyden iloa - seniorien toimin-
ta- ja virkistyspäivä ti 31.3. klo 
11-14, päivään sisältyy lounas ja 
kahvi, hinta 5€ /hlö. 
Sateenkaari-ilta ti 31.3. klo 18. 
Sateenkaari-ihmisille ja heidän 
ystävilleen tarkoitettu keskustelu- 
ja oleiluilta. Iltateet ja kahvit! 

Noljakan kirkko
 › Kervilänkuja 2 

Messu su 1.3. klo 12. 
Ghanan itsenäisyyspäiväjuhla 
la 7.3. klo 16. Afrikkalaisia pelejä, 
näyttelyesineitä, Narrow Way 
esiintyy. Tule katsomaan Afrikkaa 
eri näkökulmasta! 

Messu su 8.3. klo 12. 
Messu su 15.3. klo 12, Nou Hä-
tä-ryhmän juhlamessu. Kaikki 
sydämellisesti tervetulleita! 
Perhemessu su 22.3. klo 12. 
Messu su 29.3. klo 12. 

Muut paikat 
Koivupihan viikkomessu to 5.3. 
klo 14. Kaikille avoin viikkomessu 
palvelukeskus Koivupihassa (Kirk-
kokatu 13), ravintola Kantarelli. 
Senioripihan viikkomessu pe 6.3. 
klo 13.30. Kaikille avoin viikkomes-
su Senioripihassa (Rauhankatu 1a) 
Mattitalo, ravintola Suvanto. 

Pielisensuun 
seurakunta
 › TOIMISTO: Huvilakatu 8 b, ma-

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

Pielisensuun kirkko
 › Huvilakatu 8 b 

Messu yhdessä Rautatieläisten Kris-
tillisen Yhdistyksen kanssa su 1.3. klo 
10, saarnaa rovasti Esa Lipasti. 
Messu su 8.3. klo 10. 
Taizé-messu su 8.3. klo 18. Mes-
sun jälkeen iltatee. 
Purim-juhla ti 10.3. klo 18, yhteis-
työssä P-K:n Suomi-Israel-yhdis-
tyksen kanssa.
Messu su 15.3. klo 10. 
Konsertti ’Niin lähellä taivas on 
maata’ su 15.3. klo 18, Pirkko ja Ta-
pani Nuutinen. Vapaa pääsy, kolehti 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Raamattupiiri ”Minun Raamatun-
kohtani” ma 16.3. klo 12.30, pastori 
Anna-Maria Kupiainen. 
Messu su 22.3. klo 10. Mukana 
vuoden 2020 rippikouluryhmät 
P2, P3 ja P4. 
Kasvisruokailta su 22.3. klo 16 
nuorisotilassa. Vapaaehtoinen 
tarjoilumaksu. Ruokailun jälkeen 
Taizé-messu kirkkosalissa klo 18. 
Taizé-messu su 22.3. klo 18. Mu-
kana rippikouluryhmät P5 ja P6. 
Messun jälkeen iltatee. 
Siipimessu su 29.3. klo 10. 
Puuhaa lapsiperheille su 29.3. klo 
11, askartelua Yhteisvastuukerä-
yksen teemalla päiväkerhotilassa, 
kadonneen lampaan etsintää ja 
pulmapähkinöitä kirkkosalissa. 

Ystäväilta 
Pielisensuun kirkolla 

su 29.3. klo 17, mukana 
René Laulajainen, Radio 

Dei ja Sanansaattajat.

Radio Dein ja Medialähetys Sa-
nansaattajien Ystäväilta su 29.3. 
klo 17. Musiikissa René Laulajai-
nen. Kahvitarjoilu. 
Kirkkokahvit aina sunnuntaisin 
messun jälkeen. 

Hukanhaudan 
seurakuntatalo
 › Lonikintie 18 

Tiistaikerho ti 10.3. klo 13. Kinkerit, 
aihe: Kristilliset symbolit, seura-
kuntapastori Jukka Erkkilä. 

Sinkut 40+ 
Hukanhaudan srk-talolla 

la 14.3. klo 18.

Sinkut 40+ la 14.3. klo 18. Tarjoilu 
2,5 €. 
Kehtolaulukonsertti ’Unilinnun 
vastaanotto’ ma 23.3. 18, esiintyji-
nä Katrijn Convents, Inkeri Laakso 
ja Vuokko Sajaniemi. Kehtolauluja 
aikuisille; tilaisuus sopii kaikenikäi-
sille. Vapaa pääsy. Ks. s. 11. 
Elon iloa ikäihmisille to 26.3. klo 11. 
Porinaparlamentti luopumisesta. 
Maksu 5 €/hlö sisältää ohjelman, 
lounaan ja kahvit. Ilmoita erikois-
ruokavalio emäntä Veera Martikai-
selle, p. 050 301 9757. 
Laulun ja rukouksen ilta pe 27.3. 
klo 18. Ks. ilmoitus alla.

Muut paikat 
Medialähetyspiiri ti 3.3. klo 18 Pirk-
ko Myllerillä (Tiaisenkatu 16 A 4). 
Ehtoollishartaus to 5.3. klo 13 
Karsikon palvelukeskuksessa 
(Lepikkoahontie 3).
Hartaus to 12.3. klo 13 Suvituulen 
palvelukeskuksessa (Suvikatu 21). 
Kotiseurat YV-keräyksen hyväksi 
su 22.3. klo 13 Riitta Laasosella 
(Tesotie 6). Mukana lauluryhmä 
Vuoripuro.

Bach-konsertti
Joensuun kirkossa  
su 22.3. klo 18   
”Liebster Jesu, wir sind hier” 
-konsertissa kuullaan J.S. 
Bachin urkuteoksia Tuo-
mas Pyrhösen esittämänä. 
Teoksia taustoittaa musiikki-
tieteilijä Topi Linjama.  Kon-
serttia edeltävänä päivänä 
21.3. tulee kuluneeksi 335 
vuotta Bachin syntymästä. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 
€. Tuotto ohjataan lyhentä-
mättömänä Joensuun kirkon 
urkurahastoon. 

Karjalanpiirakoita 
leivotaan ja 
myydään 
to 27.2. klo 11-13  
Joensuun srk-keskuksessa  
(2. krs, Olavi-huone) 
Laktoosittomia ja vegaa-
nisia piirakoita 0,70 €/kpl. 
Myös ennakkotilauksen voi 
jättää seurakuntakeskuksen 
neuvontaan, p. 013 2635 
300. Myyntituloilla tuetaan 
Joensuun herättäjäjuhlien 
2021 järjestämistä. H-Y:n 
Joensuun paikallisosasto. 

JOENSUUN SEURAKUNTA

La 28.3.2020 klo 11-13
Joensuun seurakuntakeskus,

Kirkkokatu 28

Myös Paremman maailman 
puo� Duka avoinna!

kevät- 
myyjäiset
LÄHETYKSEN 

BIBLE STUDY
Joensuu Parish Hall, 

Kirkkokatu 28
Wednesdays at 6-7.30 p.m.

25th March, 8th April, 22nd April, 6th May, 
20th May

More information:
Topi, 050 4652 434 or topi.nieminen@evl.fi

perjantaina 27.3. klo 18
Hukanhaudan srk-talolla,
Lonikintie 18.
Yhteistä laulua ja rukousta. Mu-
kana Tuija Pennanen (KRS) ja 
Elena Levshina Pietarista ker-
tomassa Pietarin katulapsityös-
tä sekä lauluryhmä Vuoripuro. 
Kahvitarjoilu, vapaaehtoinen maksu.

PIELISENSUUN SEURAKUNTA

Vertaistukiryhmä 7-12 v.
läheisensä menettäneille 
lapsille.
Alkaa 20.4.2020 klo 18 -19.30
Noljakan kirkolla, Noljakan�e 81

Kokoonnumme kerran viikossa,
yhteensä viisi kertaa. 

Ryhmässä käsitellään menetystä, 
luopumista ja niihin lii�yviä tunteita
lasten ehdoilla. 

Ilmoi�autumiset to 9.4.2020
mennessä: Marja Ikonen,
p. 050 3271 382 tai
www.joensuunevl.fi/ilmoi�audu.
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Rantakylän 
seurakunta
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A, 

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

Rantakylän kirkko
 › Rantakylänkatu 2

Messu su 1.3. klo 10, lapsille mes-
supyhis ja lastenhoito, kirkkokahvit 
ja paastonajan pöytäpuhe ”Minä 
olen tie, totuus ja elämä”. 
Viikkomessu ke 4.3. klo 19. 
Konfirmaatiomessu (R2) su 8.3. 
klo 10, lapsille messupyhis ja 
lastenhoito.
Lukupiiri ma 9.3. klo 14, keskus-
telemme Johanna Venhon kirjasta 
”Ensimmäinen nainen”. 
Yhteisessä pöydässä -ruokailu 
ke 11.3. klo 11, hinta 3 €/aik., 1 €/lapset, 
ruokailun jälkeen viikkomessu klo 12.15. 
Viikkomessu ke 11.3. klo 19.
Nuorten messu to 12.3. klo 18, 
yhteinen valmistelu alkaa klo 17, 
messun jälkeen iltateet. 
Messu su 15.3. klo 10, lapsille mes-
supyhis ja lastenhoito, kirkkokahvit 
ja paastonajan pöytäpuhe ”Minä 
olen elämän leipä”. 

 Tuomasmessu 
su 15.3. klo 18 Rantakylän 

kirkossa. Saarna:  
sosiaalineuvos Olli Valto-
nen. Tuomasmessu 30 v.

Tuomasmessu su 15.3. klo 18, 
sosiaalineuvos Olli Valtonen saar-
naa. Lastenkaitsenta järjestetty, 
messun jälkeen iltatee. 
Viikkomessu ke 18.3. klo 19. 
Messu 22.3. klo 10, lapsille mes-
supyhis ja lastenhoito, kirkkokahvit 
ja paastonajan pöytäpuhe ”Minä 
olen maailman valo”. 
Vauvakirkko su 22.3. klo 16, ks. 
vier. palsta.
Viikkomessu ke 25.3. klo 19. 
Suomen Pipliaseuran vuositee-
makoulutus ”Ihmisiä Lähi-idässä” 
pe 27.3. klo 9-13. Ks. vier. palsta.  
Messu su 29.3. klo 10, lapsille 
messupyhis ja lastenhoito, kirkko-

kahvit ja paastonajan pöytäpuhe, 
”Minä olen tosi viinipuu”. 

Iltapäivä 
Skuoritsan kirkon 

hyväksi  su 29.3. klo 15  
Rantakylän kirkolla.

Iltapäivä  Skuoritsan kirkon hyväksi  
su 29.3. klo 15  Rantakylän kirkolla.
Lähetys- ja musiikki-iltapäivä 
Skuoritsan kirkon hyväksi su 
29.3. klo 15, Polvijärven enti-
sen kirkkoherran Esko Jalkasen 
90-vuotiskahvit, Tapani Nuutinen, 
laulu, Jarmo Kuittinen, laulu, Matti 
Grönfors, laulu, Enon seurakunnan 
kirkkokuoro, ym. 
Kauneimmat hengelliset laulut 
YV:n hyväksi su 29.3. klo 18: yh-
teislaulua ja kahvikakkuarpajaiset, 
kahvitarjoilu. 

Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 76, 

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

 
Pyhäselän kirkko
 › Hammaslahdentie 76 

Messu su 1.3. klo 10, saarna Ella 
Turunen, pystykahvit kirkossa. 
Veisuumessu su 8.3. klo 10, 
mukana Kirkkokuoro, pystykahvit 
kirkossa. 
Messu su 15.3. klo 10, pystykahvit 
kirkossa. 
Messu su 22.3. klo 10, mukana 
Sävelsiskot, johtaa Pirkko Myller, 
pystykahvit kirkossa. 
Su 29.3. ei messua kirkossa 

Pyhäselän 
seurakuntatalo 
 › Hammaslahdentie 76 

Raamattupiiri Taivasvalo to 5.3. 
klo 18.30, ”Rukous elämässäni, 
Ps. 25”, sekä vapaavalintainen, 
henkilökohtaisesti tärkeä Raama-
tun kohta. 
Perheilta to 12.3. klo 18-20, pieni 
hartaushetki, askartelua ja iltapala. 
Piirakkatalkoot to 26.3. klo 8 lä-
hetystyön hyväksi, avoimet kaikille 
kiinnostuneille. Tilaukset pe 20.3. 
mennessä p. 013 741 047 ma-pe 
klo 9-12. Hinta 0,70 € kpl. 

Tuomasmessu 
Pyhäselän srk-talolla 

29.3. klo 10. Mukana Kap-
säkki-kuoro, kirkkokahvit.

Tuomasmessu 29.3. klo 10, muka-
na Kapsäkki-kuoro, kirkkokahvit. 
Taukoa tarvitsevien äitien ilta ti 
31.3. klo 18. 

Reijolan 
seurakuntatalo
 › Santerintie 11

Veisuumessu su 8.3. klo 13 
mukana Sävelsiskot, johtaa Pirkko 
Myller, pystykahvit. 
Raamattupiiri to 12.3. klo 18, ”Ylös-
nousemus - 1. Kor. 15”, pastori 

Enon  
seurakunta 
 › TOIMISTO: Kunnantie 2, ma-pe 

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

Enon palvelupisteen 
valtuustosali
 › Kunnantie 2, 3. krs. 

Messu, vapaaehtoisten kirkkopy-
hä su 1.3. klo 10, vapaaehtoistyön 
esittelyä. 

YV-lounas 
Enon palvelupisteellä su 

1.3. messun jälkeen.

Yhteisvastuulounas messun 
jälkeen su 1.3. n. klo 11, tarjolla her-
nekeittoa ja pannaria, hinta 8 €. 
Sanajumalanpalvelus su 8.3. klo 10. 
Messu su 15.3. klo 10. 
Messu su 22.3. klo 10. 
Iltamessu su 29.3. klo 18.  

Muut paikat 
Hartaus ke 11.3. klo 13 Kasarilla 
(Harjunraitti 18). 
Lähetyspiiri pe 13.3. klo 14 Hyvän-
mielen Tuvalla (Niskantie 17). 
Eläkeikäisten päiväkahvi pe 20.3. 
klo 12 Hyvänmielen Tuvalla. 

Jumalanpalvelusten toimittajat 

löydät verkosta osoitteista: 

www.joensuunevl.fi  

www.kontiolahdenseurakunta.fi

Gerson Mgaya Kansanlähetyk-
sestä. 
Perheilta ti 17.3. klo 18-20, pieni 
hartaushetki, askartelua ja iltapala. 
Ikinuoret ke 25.3. klo 13. 

Muut paikat 
Raamattupiiri Lukulamppu to 
5.3. klo 10, Autoilijantie 13, 82200 
Hammaslahti, ”Rukous elämässä-
ni Ps. 25”, sekä vapaavalintainen, 
henkilökohtaisesti tärkeä raama-
tun kohta. 
Tölpän lähetyspiiri ti 3.3. klo 15, 
Tölpäntie 61. 
Savikko-Niittylahden lähetyspiiri 
ma 16.3. klo 12 Leena Auvisella, 
Savikontie 98

Vauvakirkko 
su 22.3. klo 16 Rantakylän 
kirkossa
Laulamme, soitamme, leikim-
me ja hiljennymme yhdessä 
siunauksen saattelemana. Omat 
helistimet mukaan! Vauvakirkko 
kestää puolisen tuntia ja sen jäl-
keen jaamme kastettujen lasten 
linnut kastepuusta. Kahvi- ja 
sosetarjoilu.  Tervetuloa perheet, 
kummit ja läheiset vauvan kans-
sa kirkkoon! 

Kohtaamisen 
kirpputori 
pe 6.3. klo 10-13 Lahjan-
puiston kerhohuoneella  
Tule ostoksille ja kohtaa-
maan toinen toisiamme. 
Tuotto lähetystyöhön. 
Keittolounas Yhteisvastuun 
hyväksi 5 €. 

Veisuumessu 
su 8.3. klo 10 Pyhäselän 
kirkossa ja klo 13 Reijolan 
srk-talolla  
Veisataan Siionin virsiä 
virsikirjasta. Voit halutessasi 
pukeutua ”vanhaan tyyliin”. 
Lopuksi pystykahvit. 

Musiikki- ja  
draamaleiri 
pe 20.3. - su 22.3.  
Vaivion kurssikeskuksessa  
kaikenikäisille musiikista ja 
draamasta kiinnostuneille ja 
heidän läheisilleen. Leirille 
voi tulla perheenä, kaverin 
kanssa tai yksin (alle 10 v. 
vain aikuisen kanssa). Ilm. ja 
tied: www.janoa.fi/eno. Järj. 
Enon srk ja Veräjä ry.

Suomen Piplia-
seuran vuosi-
teemakoulutus 
”Ihmisiä Lähi-idässä”  
pe 27.3. klo 9-13. 

Maksuttomassa koulutuksessa 
perehdytään Pipliaseurojen ja 
kirkkojen työhön Israelissa ja 
Egyptissä. Osallistujat saa-
vat aineistopaketin. Mukaan 
kutsutaan vapaaehtoisia 
seurakuntien vastuunkantajia ja 
työntekijöitä. Kouluttajana Satu 
Toukkari Pipliaseurasta. Ilm. 
viim. ma 23.3.: www.joensuu-
nevl.fi/ilmoittaudu. 

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

LAAVUKAHVIO

Sunnuntaisin klo 12-14
Utransaaressa Kalastajan
laavulla (saaren eteläpää) 

1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3.
Kahvi, tee, mehu, makkara, 

munkki - 1,50 €/tuote.

Taizé-lauluja,

rukousta,

hiljaa olemista,

keskustelua 

PAASTONAJAN
retriittiryhmä
tii�aisin 3.-31.3.2020 klo 18 Rantakylän kirkolla,
Rantakylänkatu 2.
Ennen ryhmän kokoontumi�a hiljennytään raamatunkoh-
dan äärellä noin 20 min päivässä viikon verran. Ensimmäisen 
kerran raamatunkohta on Jaak. 1:12-15. Ei ennakkoilmoittau-
tumi�a.
Ohjaajina Outi Kärnä ja Anna Holopainen, p. 050 5858 714. 

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

HUOM!
hiihtolomaviikko
LOMAILLAAN!

Muistattehan, että 
koululaisten kerhot 

sekä lasten päiväkerhot 
ja iltapäiväkerhot sekä 

PERHEKERHOT ovat 
tauolla viikolla 10 
(2.-6.3.2020). 

Vaara-Karjalan seurakunta
hakee määräaikaista,
osa-aikaista (52 %) 

SEURAKUNTA-
SIHTEERIÄ

Hakuaika päättyy
su 8.3.2020.

Tarkemmat tiedot ja
hakemuksen täyttäminen: 
www.joensuunevl.fi/rekry.

Lapsiparkki 
torstaisin klo 9.30-11.30 
Pyhäselän srk-talolla 2-5 
-vuotiaille. Maksuton, 
ennakkoilmoittautuminen. 
Lisät. ja ilm. p.  050 435 
7299. HUOM! Lapsiparkkia 
ei vko 10.
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Kontiolahden  
seurakunta  
 › KIRKKOHERRANVIRASTO: 

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

Kontiolahden kirkko
 › Kirkkotie 6 

Messu su 22.3. klo 10, Nuoren 
seurakunnan veisukirjan lauluja, 
isos- ja kerhonohjaajien siunaus.
Marianpäivän konsertti su 22.3. 
klo 16, seurakunnan työntekijät 
musisoivat Yhteisvastuun hyväksi, 
ohjelmat, kolehti. 
Messu su 29.3. klo 10, mukana 
HR5-ripari.  

Kontiolahden  
seurakuntakeskus
 › Keskuskatu 26 

Messu su 1.3. klo 10.
Toimintaa 6-9 v. lapsille ke 4.3. ja 
to 5.3. klo 9-14, ks. ilmoitus alla.
”Kerro minulle tarinasi”- historia-
ryhmä ke 4.3. klo 14-16 Yhteisöti-
lassa. Lisätietoja p. 050 573 8753.
Messu ma 8.3. klo 10.
Mukulamessu ma 15.3. klo 10, 
ruokailu ja ohjelmaa perheille.
Seurakuntaruokailu ke 18.3. klo 11-12 
”Kerro minulle tarinasi”- historia-
ryhmä ke 18.3. klo 14-16 Yhteisöti-
lassa. Lisätietoja p. 050 573 8753.
Elokuvailta ”Wurmbrand” - vai-
nottu Kristuksen tähden ke 18.3. 
klo 18. K16. Ks. s. 11.
Näkövammaisten kerho ke 19.3. 
klo 12 Yhteisötilassa. Mukana eri-
tyisliikunnanohjaaja Eija Pennanen.
Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus 
–luento- ja keskustelutilaisuus ke 
25.3. klo 18, luostaripappi Pauliina 
Kainulainen. Teemoja: Kiitollisuus 
 – mitä on ekoteologia? Miten 
paastonaika ja luomakunnan tasa-
paino liittyvät toisiinsa? Ks. s. 14.
Ikämiesten päiväkahvit pe 28.3. klo 11.
Tilauskarjalanpiirakat Yhteisvas-
tuun hyväksi ma 6.4. klo 13 hinta 
0,70 e/kpl. Ennakkotilaukset viim. 
ti 30.3 p. 0400561186. 

Lehmon  
seurakuntakoti
 › Kylmäojantie 57 

Messu su 1.3. klo 13.
Hiljaisuuden messu su 8.3. klo 13.
Messu su 15.3. klo 13, mukana 
HR2-ripari.
Ompelulanit pe 20.3. klo 16 – la 
21.3. klo 19. Yli vuorokauden kestä-
vä käsityötapahtuma. Ks. s. 14.
Messu su 22.3. klo 13.
Omaishoitajien tapaaminen pe 
27.3. klo 14 mukana puheenjohtaja 
Terttu Turunen. 
Elämänpuumessu su 29.3. klo 16, 
mukana Hiihtolomaripari.  

Muut paikat 
Vanhoja koululauluja -yhteislau-
lutilaisuus ti 3.3. klo 13.30 Mönnin 
kylätalolla (Mönnintie 87). Kanttori 
Ari Lohi laulattaa ja Mönnin kylä-
yhdistys kahvittaa. 
Raamattu-rukouspiiri to 12.3. ja to 
26.3. klo 18 Eila Sarkkisella (Ukko-
sentie 6, Paihola). 
Kahvihetki yhdessäolon ja lähe-
tyksen merkeissä ma 23.3. klo 13. 
Vanhustentalojen kerhohuoneella 
(Kiveläntie 5). 
Messu su 29.3 klo 13 Selkien-
Mönnin kappelilla (Selkientie 1).

Seurakuntien 
yhteiset  
tapahtumat

”Missä taivas on?” 
Matka Lähetysjuhlille Lahteen 
22.-24.5. 

Lähtö pe 22.5. klo 11 Rantakylän 
kirkolta. Bussi pysähtyy Joensuun 
seurakuntakeskuksessa, Pielisen-
suun kirkon pysäkillä Tikkamä-
entiellä ja tarvittaessa Noljakassa 
ja Ylämyllyllä. Paluu Lahdesta su 
24.5. messun jälkeen n. klo 13. 
Hinta 220 € / hlö/ 2 hh, 310 €/
hlö/1hh. Hinta sis. bussikuljetuk-
sen, majoituksen ja aamupalan 
Greenstar-hotellissa, Vesijärven-
katu 1. Matkaa hotellilta Lahden to-
rille on n. 800 metriä. Myös pelkkä 
majoitus ja aamiainen tai pelkkä 
linja-autokyyti on mahdollinen. 
Mukaan mahtuu 30 ensin ilmoit-
tautunutta. Matka toteutetaan, jos 
lähtijöitä on 20. Sitova ilm. viim. 
12.4. www.joensuunevl.fi/ilmoit-
taudu. 
Matkanjohtajina toimivat Anna 
Holopainen 050 5858 714 ja Topi 
Nieminen 050 4652 434 (9.3. 
alkaen). Vastuullisena matkan-
järjestäjänä toimii Hetta Matka 
Oy. Lähetysjuhlien teemana on 
Namibia. Ohjelma: www.lahetys-
juhlat.fi. 

Yhteiskristillinen The Legacy 
Project Joensuussa 14.3.

Suomalaisten lähetysjärjestö-
jen yhteistyöhanke, The Legacy 
Project, vierailee Joensuussa 
maaliskuussa. Joensuun seura-
kuntakeskuksessa järjestetään 
uuden sukupolven lähetystilai-
suus, Legacy-ilta, 14.3. klo 18. 
Tilaisuus on yhteiskristillinen ja 
avoin kaikenikäisille. 
The Legacy Projectin tavoitteena 
on mobilisoida uusi sukupolvi 
vastaamaan Jumalan kutsuun ja 
Jeesuksen antamaan lähetyskäs-
kyyn lähettämällä heidät lyhytai-
kaiseen lähetystyöhön kaikkialle 
maailmaan. Hankkeen ytimessä 

on lähetysjärjestöjen yhteinen 
unelma uudesta lähetystyön 
aallosta. 
Mukana on useita suomalaisia 
lähetysjärjestöjä: Fida Interna-
tional, Lähetysyhdistys Kylväjä, 
Medialähetys Sanansaattajat, 
Operaatio Mobilisaatio, Wycliffe 
Raamatunkääntäjät, Suomen 
Vapaakirkon Nuoret, SVK Missio ja 
YWAM Finland.

Vaara-Karjalan 
seurakunta
 › TOIMISTO: Kiihtelysvaara: Toh-

majärventie 31, ti ja pe klo 9-13, 
pirkko.l.hamalainen@evl.fi

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

Kiihtelysvaaran  
seurakuntatalo
 › Tohmajärventie 31

Messu su 1.3. klo 10.
Messu su 15.3. klo 10.
Pieni iltamessu su 22.3. klo 16. 
Messuvastuuryhmä mukana.
Messu su 29.3. klo 10. 

Tuupovaaran 
seurakuntatalo
 › Koulutie 10

Messu su 1.3. klo 13.
Miesten piiri to 5.3. klo 17. Seppo 
Kuosmanen vieraana.
Näkövammaisten kerho pe 6.3. 
klo 12.15. Lähtö Kiihtelysvaaran 
srk-talolta klo 11.15.
Naisten päivän tuokio su 8.3. klo 
10.30. Teemana ”Minun maise-
mani”. Tilaisuuden jälkeen mahd. 
jäädä lämpimälle aterialle ja 
soppakirkkoon.
Lämmin ateria su 8.3. klo 12. Va-
paaehtoinen maksu. Huom! Aterian 
jälkeen klo 13 jumalanpalvelus.
Messu su 8.3. klo 13.
Eu-ruokajakelu ti 10.3. klo 10-12 
vähävaraisille tuupovaaralaisille, 
kahvitarjoilu.
Piirakkakoulu to 12.3. klo 10. Opis-
kellaan karjalanpiirakoiden valmis-
tamisen saloja käytännössä.
Messu su 22.3. klo 13.
Lämmin ateria to 26.3. klo 11. Va-
paaeht. maksu. A-ryhmä heti aterian 
jälkeen srk-talon olohuoneessa.

Muut paikat
Messu su 15.3. klo 13 Koveron 
nuorisoseurantalolla. Yhteisvas-
tuukeräys K-market 
Tuohitorven pihassa pe 27.3. 
klo 10.30-14.30. Lipaskeräys ja 
kuumaa makkaraa YV:n hyväksi. 
Kauppias tarjoaa kahvit.
Messu su 29.3. klo 13 Hoilolan 
kirkossa.

Hiihtoloma- 
toimintaa  
6-9 v. lapsille 
ke ja to 4.- 5.3. klo 9-14 
Kontiolahden seurakunta-
keskuksessa (kirkonkylällä). 
Ohjelmaa sisällä ja ulkona. 
Mukaan ulkoiluvaatteet ja 
tukeva välipala, joka korvaa 
lounaan. Ilm. viim. 27.2., 
p. 040 777 8215/ Sirkka 
Väätäinen.  

Äidit ja  
tyttäret -ilta 
Kontiolahden srk-keskuk-
sessa to 23.4 klo 17.30 
alkaen. 
Ilta on suunnattu 5-10 v.  
tytöille yhdessä äidin kans-
sa. Ennakkoilmoittautumi-
nen p. 040 777 8215/ Sirkka 
Väätäinen.

Joensuun ev.lut. 
seurakunta- 
yhtymä myy
 
- Tontti, Pappilantie 4,   
 80260 Joensuu,  
 167-14-1411-2

- Täydennysrakennusoikeus,  
 Koulukatu 7,  
 80110 Joensuu,  
 167-4-67-4

Tarjousten jättöaika päättyy 
20.3.2020

Lisätiedot:  
Kiinteistöpäällikkö Jussi Ne-
valainen, p. 050 361 0544, 
jussi.nevalainen@evl.fi

Joensuun  
seurakunta- 
yhtymän 
keskusrekisteri on suljettu 
ti 10.3. koulutuksen vuoksi. 
Keskusrekisteri suljetaan 
ma 9.3. klo 11.30.

Kaipaatko tieto-
ja seurakuntien 
kerho tarjonnasta? 
Säännöllisesti kokoontuvat 
ryhmät, piirit ja kerhot löydät 
Joensuun ev.lut. seurakun-
tien osalta osoitteista  
www.joensuunevl.fi ja janoa.
fi (nuoret ja koululaiset). 
Kontiolahden seurakunnan 
tiedot löytyvät osoitteesta 
www.kontiolahdenseura-
kunta.fi. 

KARJALAN TEOLOGISEN  
SEURAN YLEISÖILLAT 

To 27.2. klo 18 Itä-Suomen yli-
opistolla, Agora-rakennuksen sali 
AG100. Raamatunkäännöstyön 
asiantuntija Chris Pekka Wilde: 
Kieli ja raamatunkäännöstyö.
 
Ti 17.3. klo 17 Joensuun pääkir-
jaston Muikkusalissa. TT Sini 
Mikkola: Reformaatio kirjeiden 
välityksellä – Kirjeenvaihto, 
vallankäyttö ja Martin Lutherin 
naisverkostot. 
Lisätietoja: 
www.karjalanteologinenseura.fi

”KIITOLLISUUS, KUNNIOITUS, 
KOHTUUS” -LUENTO- JA  
KESKUSTELUSARJA 

nyrjähtäneen luontosuhteemme 
parantamisesta Kontiolahden 
seurakuntakeskuksessa.
Alustaa ekoteologi, luostaripappi 
Pauliina Kainulainen. 

Ke 25.3. klo 18 Kiitollisuus – mitä 
on ekoteologia? 
Miten paastonaika ja luomakun-
nan tasapaino liittyvät toisiinsa? 

Ke 1.4. klo 18 Kunnioitus – 
miten suomalainen vanha 

maail mankatsomus ja kristinus-
ko kohtaavat? 
Millaista on metsän teologia ja 
järven hengellisyys? 

Ti 14.4. klo 18 Kohtuus – miten 
hengellisyys voimistaa työtä 
luonnon puolesta? Miten se 
vapauttaa ahdistuksesta toivoon 
ja toimintaan kohtuullisemman 
elämäntavan puolesta? 

Illoissa on aluksi tarjolla iltateet 
ja reilun kaupan naposteltavaa. 
Jokainen ilta päättyy yksinker-
taiseen hiljaisuuden rukoushet-
keen.

  toimituksen poiminnat

Pe 20.3. klo 16 – la 21.3. klo 19
Lehmon seurakuntako�, Kylmäojan�e 57 
Ota mukaan oma koneesi ja 
kankaasi tai muita käsitöitä.
Mukana voi olla koko ajan tai 
osan ajasta. Lisä�etoja ja 
ilmoi�autuminen 13.3.
mennessä p. 050 471 1286, 
Ruut.

Yli vuorokauden kestävä käsityötapahtuma

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA
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JOENSUUN
MUISTOMERKKIHUOLTO KY

Puh. (013) 731 582
Gsm 0400 896 409

Kimmo Kinnunen

erikoishammasteknikko
Harri Hukka

Kukka- ja Hautaus- ja Perukirjapalvelu
PAULI RIMPILÄINEN

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

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

Puh. (013) 126 454
Lylykoskentie 2, Joensuu

Kauneimmat
hautakivet

Muistoja elämästä
www.joenkivituote.fi

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

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

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

erikoishammasteknikko
Jarmo Miettinen
050 561 0783

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

www.eronen.fi www.memoriahautaus.com

TÄYDEN PALVELUN
HAUTAUSTOIMISTO

Ilmoitusmyynti 
Pirjo Teva 

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

013 122506
NIINIVAARANTIE 52, 80200 JOENSUU
KAINULAISENHAUTAUSPALVELU.FI

Paimentytöntuvan
juhla- ja pitopalvelu

Liisa Hämäläinen
Öllöläntie 163, Öllölä

040 747 3770

liisa@paimentytontupa.fi
www.paimentytontupa.fi

KIITOS
Lämmin kiitos luottamuksesta 
hiippakuntavaltuuston vaalissa. 
Onnea ja siunausta eri 
tehtäviin valituille.
”Kiittäkää Herraa; sillä hän on hyvä, ja 
hänen laupeudesta pysyy iankaikkisesti.”
Eevi Väistö 
seurakuntaneuvos, KM

 

 

 

  

 
                                  

                                 Kiitos  

        tuestanne ja luottamuksestanne 
                    kirkollisvaaleissa                                                                  

Matti Ketonen 
 
 

                                                                                                     

                                               

S-kukka ja Hautauspalvelu
Voimatie 2, Joensuu 

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

Tarjous on voimassa kotimaassa 30.4.2020 asti uusille tilauksille. Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta. Nimi- ja yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Hengellisen 
elämän  

perus asioita ja 
uusia virtauksia.

6 lehteä vain

(Norm 54,00)

34,50Innostavia 
tarinoita 

suurista ja 
pienistä elämän-

muutoksista. 

Henkistä 
hyvinvointia, 

juurevaa arkea ja 
ihmissuhteita.

Tilaa Tilaa Tilaa Tilaa Tilaa Tilaa Tilaa Tilaa Tilaa askelaskelaskelaskelaskelaskel
Hyvän elämän erikoislehti

Soita: 020 754 2333*

Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@kotimaa.fi 

TILAUSKOODI: Kirkkotie-2-20-K

Kestotilaustarjous: 1. jakso 6 lehteä vain 34,50 euroa (norm 54 €), jonka jälkeen tilaus jatkuu normaalihintaisena 
kunnes irtisanot sen. Kaupan päälle hyvä mieli; Askel tukee Naisten Pankkia yhdellä eurolla/tilaus.
*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 6,9 snt/min, matkapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 14,9 snt/min. 
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nuori kasvo 

Parasta ovat ihmiset
TÄMÄN viikon nuori kasvo on 
Ida Hassinen, joka harrastaa 
teatteria, meripartiota sekä 
tanssia ja käy yhdeksättä 
luokkaa Pielisjoen koulussa. Ida 
on myös mukana isoskoulutuk-
sessa. 

Kuinka päädyit mukaan  
seurakunnan toimintaan ja 
mikä siinä on parasta?
- Pienenä olin seurakunnan las-

tenleireillä ja sitten rippikoulun 
myötä innostuin lähtemään mu-
kaan isoskoulutukseen. Parasta 
seurakunnan toiminnassa ovat 
ihmiset, joihin pääsee tutustu-
maan: isoskaverit, ohjaajat ja 
rippikoululaiset. On myös kiva 
saada lisää ohjaamiskokemusta
.
Mikä on mukavin muisto 
omasta rippikoulustasi?
- Varmaankin leirillä pelaa-

mamme lähetysjalkapallo, 
jossa sai ostaa kaverille sellaisia 
hauskoja härnäyksiä tai sitten 
toiseksi viimeinen iltahartaus, 
kun kaikki olivat tosi rauhallisesti 
ja lauloimme yhteen ääneen. 
Tunnelma oli silloin tosi rento ja 
rauhallinen.  

Millä mielin odotat tulevaa 
kesääsi rippikoulun isosena?
- Odotan tosi innolla ja ehkä pie-

nellä jännityksellä! Eniten odo-
tan varmaan sitä, että päästään 
toimimaan siinä isosporukassa.  

Olivia Moilanen

NIMI: IDA HASSINEN
IKÄ:  15 VUOTTA
SEURAKUNTA: PIELISENSUU

JOENSUUN seurakuntakeskuksen salissa 
on pimeää, vain tietokoneiden näytöt tuo-
vat valoa. Paikalla olevien liki 20 nuoren 
ja muutaman aikuisen ilmeet ovat keskit-
tyneitä. Sieltä täältä kuuluu iloisia kiljah-
duksia ja toisinaan harmistuneita huoka-
uksia. Käynnissä on tietokonepeliturnaus.

Joensuun seurakuntayhtymä järjesti 
14.-15.2.2020 järjestyksessään 10. Holyla-
nit. Lanit tarkoittaa lähiverkkotapahtumaa 
tai verkkopelitapahtumaa. Käytännössä 
kyse on tapahtumasta, jossa useat ihmi-
set kokoontuvat pelaamaan tietokonepe-
lejä yhdessä. Koska järjestäjänä on seura-

kuntayhtymä, on Holylanit tapahtumalle 
luonteva nimi.  

- Tapahtuma alkaa alkuhartaudella. Ho-
lylaneilla ajatuksena on, että olemme ystä-
vällisiä toisille eli lähimmäisen rakkauden 
näkökulmasta tsempataan ja kannustetaan 
toisiamme, Joensuun seurakunnan nuoris-
työnohjaaja Delila Myyry kertoo.

HELMIKUUN Holylaneille osallistui 19 nuor-
ta. Tällä kertaa kaikki nuoret olivat poikia. 
15-vuotias Jesse Temisevä osallistui ensim-
mäistä kertaa pelitapahtumaan.

- Kavereiden kanssa tuli idea, että tullaan 
tänne vähän pelailemaan. Odotan mukavaa 
iltaa ja yötä. Suunnitelmissa on pysyä koko 
yö hereillä, mutta katsotaan, pystynkö siihen. 

- Kyllä ajatus on valvoa koko yö. Parasta 
tapahtumassa on se, että pystyy pelaamaan 
yhdessä ja näkee kavereita, toista kertaa Ho-
lylaneilla olevat 15-vuotias Aatu Pussinen 
sanoo.

Koko yön valvomisen pojat uskoivat on-
nistuvan kavereiden ja hyvien eväiden avul-

la. Paikalla olevat työntekijät pitivät myös 
huolen siitä, että koko yötä ei istuta koneen 
ruutua tuijottaen.

- Pidämme yökisan eli menemme kirk-
kosaliin leikkimään ja pelailemaan. Lisäksi 
iltahartaus pidetään eri tilasta, jotta koneiden 
äärestä tulee noustua pois, Myyry kertoo.

Illan ensimmäinen peliturnaus päättyy 
raikuviin aplodeihin. Temisevä ja Pussinen 
nappasivat turnauksen kaksi ensimmäis-
tä sijaa. Voittajien on luonnollisesti helppo 
hymyillä, mutta tapahtuman ilmapiiri saa 
kiitosta myös muilta.

- Täällä on aivan mahtava ilmapiiri. Tääl-
lä ei dissata toisia, toteavat useammat kaup-
paan evästä ostamaan menossa olevat pojat.

NUORET ovat itse saaneet toivoa tapahtu-
massa pelattavia pelejä. Räiskintäpelit ovat 
selvästi toivotuimpia ja suosituimpia pelejä 
nuorten keskuudessa. Tämän kautta tur-
nauspeliksikin valikoitui räiskintäpeliksi 
luonnehdittava CS:GO.

- CS:GO on se, mitä pääasiassa toivotaan. 

Peli on ilmainen ja ikäraja sopii tapahtu-
maan, koska sitä saa pelata aikuisen seuras-
sa 13 vuotta täyttäneet. Pelikasvatus on myös 
yksi osa tapahtumaa, Myyry sanoo.

Myyryn mukaan Holylan-tapahtuman 
idea on mennä sinne, missä nuoretkin ovat. 
Pelaaminen on nuorille tärkeää. 

- Luulen, että tapahtuman suosio perus-
tuu siihen, että olemme tässä ajassa kiinni. 
Tämä on kivaa yhdessäoloa ja vanhemmat 
voivat luottaa siihen, että täällä pelataan tur-
vallisten aikuisten kanssa. Seuraavat Holyla-
nit on jo tiedossa. Ne järjestetään vappuna eli 
1.-2.5.2020. 

Miten nuorten yö sitten meni?
- Ei tullut nukuttua ollenkaan. Tämä oli 

mahtava kokemus, tulen uudestaan, toteaa 
Temisevä aamupäivällä.

- En nukkunut. Hyvä kokemus oli ja haus-
kaa oli, Aatu Pussinen sanoo.

Sari Jormanainen

*Lisätietoa tulevasta Holylan-tapahtumsta 
löytyy osoitteesta janoa.fi/holylan.

Jesse Temisevä (vas.) 
ja Aatu Pussinen 
keskittyivät tiiviisti 
peliin turnauksen 
aikana. Kokeneiden 
pelaajien ei tarvinnut 
edes katsoa 
näppäimistöä, koska 
sormet löysivät 
tottuneesti oikeille 
näppäimille.

Yö yhdessä pelaten - Holylanit jo 10. kerran Joensuussa

JOENSUUN seurakun-
takeskuksella järjestet-
tiin Holylanit eli yön oli 
kestävä pelitapahtuma 
ystävänpäivänä. 
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On kiva saada 

ohjaamis-

kokemusta!


