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Kirkkotie

tue maailman tärkeimmän työn tekijöitä – isiä ja 
äitejä - suomessa ja maailman katastrofialueilla. 
osallistu yhteisvastuukeräykseen.

SINÄ RIITÄT
hyvään vanhemmuuteen.

Keräyslupa RA/2019/704, voimassa 1.9.2019-31.8.2020, Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 23.8.2019. Keräyslupa ÅLR 2019/3450, voimassa 1.9.2019-31.8.2020, Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands landskapsregering 2.5.2019.
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kolumni pääkirjoitus

Yhteisvastuukeräys  
ajankuvana 70 vuotta
PIAN on se aika, kun Yhteisvastuukeräyksen lippaat 
ilmestyvät katukuvaan. Samalla Yhteisvastuu alkaa 
juhlia 70-vuotista taivaltaan. Vuonna 1950 Suomi oli 
toipumassa sodan aiheuttamista koettelemuksista. 
Oli paljon asunnottomuutta, sotainvalideja, leskiä, 
orpoja, mutta myös viriävää uskoa tulevaisuuteen. 
Hallavuosien seurauksena erityisesti Itä-Suomes-
sa oli paljon ajallista puutetta. Piispainkokouksen 
päätös keräyksestä otettiin seurakunnissa innostu-
neesti vastaan. Tulos oli kaksinkertainen tavoittei-
siin verrattuna. Diakoniatyön kautta voitiin köyhiin 
koteihin toimittaa ruoka-apua, invalidille pyörätuoli 
sekä vanhukselle kunnollinen vuode. 

YHTEISVASTUUN teemat heijastavat aikaansa. Koko 
kampanjan ajan on pystytty tunnistamaan yhteis-
kunnan syvävirtoja. Aluksi kohteena olivat lesket, 
orvot, asunnottomat tai vammaiset. Viime vuosien 
teemoja ovat olleet saattohoito, ruoka-apu, yksi-
näiset vanhukset sekä lasten koulutustuki. Tänä 
vuonna tuetaan vanhemmuutta ja siinä lapsen ja 
vanhemman välisen suhteen lujittumista erilaisilla 
hankkeilla yhteistyössä järjestöjen kanssa.

KERÄYKSEN tuotot kertovat myös ajan hengestä. 
Vaikka alkuvuosina elettiin niukkuudessa, keräystu-
lot kasvoivat. Nyt kasvu on taittunut, vaikka elintaso 
on noussut. Korkein tuotto jäsentä kohti on köyhissä 
seurakunnissa. Rautavaaran seurakunta oli viime 
vuonna koko maan ykkönen (5,36 e/jäsen). Meidän 
seurakuntayhtymän paras tulos tehtiin Vaara-Karja-
lan seurakunnassa, 2,63 euroa/jäsen. Raamatun ker-
tomus köyhän lesken rovosta elää tänäkin päivänä. 
Köyhät antavat eniten.

MIKSI kirjoitan yhteisvastuusta? Ensiksi haluan 
osoittaa arvostukseni vapaaehtoisten ja diako-
nia-ammattilaisten työlle.  Älä kulje heidän ohitse, 
vaan anna Luojalta lahjaksi saamasi kolikko tai seteli 
keräykseen! Toiseksi teema liittyy työskentelyyni 
Kirkkopalvelut ry:n hallituksessa. Yritämme innos-
taa seurakuntia uudistamaan rahankeruumuotoja, 
koska käteisrahan käyttö vähenee. Uudistamalla 
yhteisvastuukeräys säilyy elinvoimaisena. Ennen 
kaikkea haluan vahvistaa myötätunnon ja välittä-
misen kulttuuria sekä edistää sosiaalisesti kestävää 
kehitystä. Yhdyn presidentti Urho Kekkosen Yh-
teisvastuun avaussanoihin vuodelta 1972: ”Juuri nyt 
tarvitaan niitä, joilla on valmius luopua omastaan 
vapaaehtoisesti. Ilman toisten ihmisten olemassa-
olon kysymyksiin antautumista elämä on kylmää”.

Antaessaan saa hyvän mielen!

Kaija Majoinen
hallintotieteiden tohtori, 

dosentti
kaija.majoinen@outlook.com

Raamatun kertomus 
köyhän lesken rovosta 
elää tänäkin päivänä.

VUODEN 2020 Yhteisvastuukeräys alkaa 2. helmikuuta. Tänä vuonna juhlitaan 
keräyksen 70 vuotta jatkunutta työtä tärkeiden asioiden puolesta. Vuoden 2020 
keräyksellä tuetaan ennen kaikkea vanhemmuutta. Keräysvaroista 20 % ohjataan 
vanhemmuutta tukevaan hankkeeseen, 20 % käytetään monipuoliseen avustus-
toimintaan paikallisseurakuntien kautta ja 60 % käytetään vanhemmuuden tukemi-
seen kehitysmaissa.  

LÄHDE:  WWW.YHTEISVASTUU.FI
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K
ädessäsi oleva Kirkkotie-lehti näyt-
tää pitkälti samalta kuin aiemmin, 
mutta joitakin muutoksia lehden 
sivuilla on tapahtunut vuodenvaih-
teen jälkeen. Yksi muutoksista on, 
se että vuoden ensimmäinen lehti 
ilmestyi tammikuun viimeisenä 
keskiviikkona. Aiemmin lehden il-

mestymispäivä on vaihdellut kuukausittain, nyt uusi 
lehti julkaistaan aina kuukauden viimeisenä keski-
viikkona. Poikkeuksena on vain heinäkuu, jolloin 
lehti on kesätauolla.

TOISEN  merkittävän muutoksen huomaat, kun pää-
set lehden loppupäähän. Seurakuntien tapahtuma-
sivujen ilmettä on hieman uudistettu. Toivottavasti 
mielenkiintoiset tapahtumat löytyvät nyt aiempaa 
helpommin. Selkeyttä tapahtumasivuille on tuotu 
mm. sillä, että tapahtumat on ilmoitettu kokonaisen 
kuukauden ajalta, eli tässä lehdessä on kerrottu hel-
mikuun tapahtumat. Lisäksi tapahtumat on jaoteltu 
seurakuntien sisällä tilojen perusteella, myös tapah-
tuman nimeä on nostettu paremmin esille.

PIENISTÄ muutoksista huolimatta Kirkkotie on py-
synyt pääosin entisellään. Lehdestä löytyy tuttuun 
tapaan uutisia, ilmiöitä, ihmisiä, seurakuntien toi-
mintaa sekä kirkkovuoden ajankohtaisia asioita. Py-

rimme luomaan lehdestä aiheiltaan mielenkiintoisen 
kokonaisuuden. Vuoden ensimmäisessä lehdessä 
keskiössä ovat kirkolliskokous ja erilaisuuden tee-
mat eri näkökulmista. Perinteiseen tapaan lehdessä 
seurataan myös kirkkovuoden kulkua ja tarjotaan 
mahdollisuus hiljentyä hartauskirjoituksen äärellä.

KIRKKOTIE-LEHDELLÄ on myös verkkolehti osoit-
teessa www.kirkkotie.fi. Vuoden verran käytössä ol-
leen verkkolehden lukijamäärät ovat kasvaneet hil-
jalleen. Uusia lukijoita on tullut ympäri maailman. 
Verkkolehti julkaistaan samassa rytmissä painetun 
lehden kanssa. 

TOIVON sinulle mukavia lukuhetkiä Kirkkotien pa-
rissa ja hyvää vuotta 2020! •

Vuoden 
ensimmäisessä 
lehdessä keskiössä 
ovat kirkolliskokous ja 
erilaisuuden teemat 
eri näkökulmista.

Sopivasti uutta ja tuttua

29.1.2020
Sari Jormanainen
viestintäpäällikkö

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä
sari.jormanainen@evl.fi
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Yhteistä tietä 
kulkien

1
 KIRKOLLISKOKOUS.  Kirkol-
liskokous keskittyy pykäliin ja 
rahaan. Eli päättää kirkkolain-
säädännöstä ja keskushallinnon 
budjettiraamista. Mutta seura-

kuntien toimintaan ja talouteen se 
ei juuri puutu. Tämä usein hämär-
tyy. Kirkolliskokouksessa ei kannata 
tehdä seurakuntien toimintaan liit-
tyviä aloitteita. 

2
VAIKUTTAMINEN. Kyllä 
kirkolliskokouksessa edus-
tajat saavat puhua, vaikka 
äänensä käheäksi. Mutta 
yksittäiset todistuspu-

heenvuorot eivät johda mihinkään, 
ellei edustaja kykene herättämään 
luottamusta ja tekemään yhteistyö-
tä. Aina pitää etsiä kokonaisetua 
yhdessä. Odotan tulevalta kirkol-
liskokouskaudelta kirkon ykseyden 
vaalimista.

3
VAALIT. Avoin keskustelu 
tekee asioita läpinäkyväk-
si ja yhteistä keskustelua 
tarvitaan ehdottomas-
ti. Toisaalta liian tyrkky 

ehdokas voi karkottaa äänestäjiä. 
Kirkollisissa vaaleissa arvostetaan 
vaatimattomuutta. Ymmärrän sitä. 
Kirkolliskokouksen vaalitavasta on 
puhuttu paljon. Kirkolliskokous on 
aina päätynyt siihen, että nykyinen 
järjestelmä tukee parhaiten sellais-
ten edustajien valintaa, jotka ovat 
sitoutuneita kirkon uskon elämään 
ja nauttivat yleistä luottamusta pai-
kallisseurakunnissa. Edustuksel-
linen demokratiakin on demok-
ratiaa.

4
MUISTOJA.  Jouduin vuon-
na 2012 kylmiltään yleis-
valiokunnan puheenjoh-
tajaksi. Tuli työruuhkakin. 
Mutta syntyi hyvä yhteis-

henki ja selvisimme lopulta vaikeis-
takin asioista. Ja kerran marraskuun 
istunnon lopuksi kirkolliskokouksen 
naisväki lauloi tulevan isänpäivän 
johdosta onnitteluvirren. Se kosketti 
ja itketti. Taisi osua koti-ikävään.

5
YHDESSÄ. Kirkolliskokous 
ei ole parlamentti, jossa eri 
puolueet yrittävät päästä 
valtaan, jyrätä läpi oman 
blokkinsa tavoitteet ja ni-

tistää opposition. Kirkolliskokous on 
synodi. Se tarkoittaa Kristuksen seu-
raajien yhteisöä, joka etsii yhdessä 
”yhteistä tietä” (syn-hodos). Tämän 
ymmärtäminen on aivan ratkaise-
vaa. Kirkolliskokoukseen ei kaivata 
identiteettipolitiikkaa, vaan yhteisen 
tien kulkijoita. •

Sari Jormanainen

KUOPION hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen odottaa tulevalta kirkollis-
kokouskaudelta kirkon ykseyden vaalimista. Kirkolliskokousvaalit toimi-
tetaan 11.2.2020. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat seurakuntien luotta-
mushenkilöt ja papit.

Piispa Jari Jolkkosen 
mukaan kirkolliskokous 
on synodi, mikä tarkoittaa 
Kristuksen seuraajien 
yhteisöä, joka etsii 
yhdessä ”yhteistä tietä”.
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ajassa
Sosiaalinen media
> www.facebook.com/luterilainenkirkkojoensuussa
>Twitter: @Joensuunevl

Ehdokkaat esittäytyvät

Kirkolliskokouksen uudet edustajat valitaan helmikuussa
SUOMEN EV.LUT. KIRKON ylimmän päätöksenteon eli-
men eli kirkolliskokouksen vaalit toimitetaan 11.2.2020. 
Vaaleilla kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedus-
tajaa ja 32 pappisedustajaa. Äänioikeutettuja maallikko-
vaaleissa ovat seurakuntien luottamushenkilöt ja pappis-
vaaleissa seurakuntien papit. 

KIRKOLLISKOKOUSVAALEISSA  äänestysalueet on jaettu 
hiippakunnittain. Joensuun seurakunnat ja Kontiolahden 
seurakunta kuuluvat Kuopion hiippakuntaan. Kuopion 

hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitaan kuusi maal-
likkoedustajaa ja kolme pappisedustajaa.

JOENSUUN ja Kontiolahden alueelta kirkolliskokouk-
seen on ehdolla kahdeksan maallikkoa ja kolme pappia. 
Kirkkotie kysyi kaikilta ehdokkailta heidän arvoistaan ja 
asioista, joihin he haluaisivat vaikuttaa kirkolliskokouk-
sessa. Ehdokkaiden äänestysnumerot on jätetty esittelystä 
pois, koska vaalitavan vuoksi tieto ei ole tarpeellinen suu-
rimmalle osalle lehden lukijoista. Seurakuntalaiset voi-

vat kuitenkin halutessaan tuoda esille omia näkemystään 
kirkolliskokousvaaleista keskustelemalla seurakuntien 
luottamushenkilöiden kanssa. Vaaleissa äänioikeutetut 
seurakuntien luottamushenkilöt ja papit löytävät ehdo-
kasnumerot mm. ehdokasgalleriasta osoitteesta www.
ehdokasgalleria.evl.fi. Samassa osoitteessa pääsee tutus-
tumaan myös tarkemmin kaikkiin kirkolliskokousvaalien 
ehdokkaisiin.

Teksti: Sari Jormanainen

Toivotan Tohmajärven 
ja Kiteen seurakunnat 
lämpimästi tervetulleiksi 
Kuopion hiippakunnan 
yhteyteen. Yhteinen 
matkamme alkaa 1.1.2020.
PIISPA JARI JOLKKONEN, TWITTER 1.1.2020

Nimi: Ruut Hurtig
Ikä: 35 v.
Seurakunta: Kontiolahti
Valitsijayhdistys: 
Yhteisen tulevaisuuden rakentajat

1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) 
asiat, joihin haluat vaikuttaa kirkollis-
kokouksessa?

Haluan rakentaa sellaista Kristuk-
sen kirkkoa, jonka seurakuntalaiset 
voivat kokea itselleen merkityk-
sellisenä hengellisenä yhteisönä. 
Osallistava tapa toimia sekä tunnis-
tettava kieli ovat tässä keskeisessä 
roolissa. Arvojen ja keskustelukult-
tuurin koventuessa yhteiskunnassa 
kirkon on asetuttava rohkeasti hei-

kompien puolelle niin ihmisoikeus- 
kuin ympäristökysymyksissä.

2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi 
kirkolliskokoustyöskentelyssä?
Kristittyjen välisen yhteyden vaali-
minen erimielisyyksistä huolimatta 
ja paluu juurille; iloon, armahtavai-
suuteen ja yksinkertaisuuteen.

Nimi: Markku Fräntilä
Ikä: 54 v.
Seurakunta: Pielisensuu
Valitsijayhdistys: Sanan kirkko

1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) asiat, 
joihin haluat vaikuttaa kirkolliskokouk-
sessa?
Kirkon kallein aarre on evankeliu-
mi. Sen tulee säilyä alkuperäisenä, 
sen varassa on elettävä ja sitä on tar-
jottava kaikille. Lisäksi kirkon tulee 
edelleenkin toimia kristillisen sano-
man levittämiseksi ja lähimmäisen-
rakkauden toteuttamiseksi. Haluan 
omalta osaltani olla vaikuttamassa 
siihen, että kirkko uskaltaa myös 
2020-luvulla pysyä Jumalan sanassa 
ja tunnustuksessaan sekä keskittyä 

niihin tehtäviin, jotka sille on uskot-
tu hoidettavaksi.
2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi 
kirkolliskokoustyöskentelyssä?
Aikamme populistinen tendenssi 
pyrkii horjuttamaan kirkon kivijal-
kaa, repimään rikki Raamatun sa-
noman ja lyömään kiilaa kristittyjen 
keskinäiseen yhteyteen. Kirkolla on 
päivittäin kasvava kiusaus luopua 
ydintehtävistään -puhtaasta evan-
keliumin julistamisesta ja oikein toi-
mitetuista sakramenteista- ja hukata 
mahdollisuutensa eksymällä omaan 
monitouhuisuuteensa. Kirkon on 
oltava rohkeasti kirkko, pääasian 
on pysyttävä pääasiana. Se on "Ju-
malan kunnian ja armon kaikkein 
pyhin evankeliumi".

Nimi: Mikko Juvonen
Ikä: 48 v.
Seurakunta: Kontiolahti
Valitsijayhdistys: Pohjois-Karjala
 
1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) 
asiat, joihin haluat vaikuttaa kirkol-
liskokouksessa?
Haluan osaltani vaikuttaa siihen, et-
tä kirkon opetus ja toiminta säilyvät 
Raamatun, Jumalan sanan, perustal-
la. Keskeisin Raamatun viesti on se, 
kuinka ihminen pelastuu. Haluan 
toimia niin, että kirkosta ei tulisi 
vain hyvän elämän opettaja, vaan 
että sanoma pelastuksesta säilyisi 
opetuksen ja toiminnan perustana.

Osallisuutta, eli seurakuntalaisten 
omaa toimintaa ja tekemisen mah-
dollisuuksia on edistettävä. Seu-
rakunnan työntekijät tarvitsevat 
rohkaisua tähän yhdessä tekemisen 
opetteluun. Seurakunta työpaikka-
na ei ole helpoimpia. Toivon, että 
rakenteita ja toimintamalleja ohja-
taan niin, että seurakunnissa olisi 
hyvä olla töissä. Hyvä työilmapiiri 
kutsuu seurakuntalaisia osallistu-
maan ja rakentamaan kirkkoa.
 

2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi 
kirkolliskokoustyöskentelyssä?
Armo ja totuus.

Nimi: Anton Sutinen 
Ikä: 27 v. 
Seurakunta: Pielisensuu
Valitsijayhdistys: Pohjois-Karjala
 
1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) 
asiat, joihin haluat vaikuttaa kirkollis-
kokouksessa?
Nykyistä monipuolisemmat ja in-
nostavammat tavat osallistua kir-
kon toimintaan, esim. katukuvas-
sa näkyminen tarjoamalla vaikkapa 
lounasta. Tulevaisuudessa vapaaeh-
toistyö tulee näkymään suurem-
massa roolissa vähenevien varojen 
takia, siihen on uskallettava lähteä 
rohkeammin mukaan tarjoamalla 
vapaaehtoisille monipuolisempia 

osallistumismahdollisuuksia.
Kirkko positiivisen muutoksen te-
kijäksi koko maahan. Maaseudul-
la on mahdollisuuksia ja valtava 
potentiaali tulevaisuudessa, kun 
ihmiset ja luonto kohtaavat käsi 
kädessä. Kiertävä pappi voi palvella 
niin kansallispuistossa kuin kylä-
kaupassa. Kirkon tilaisuudet voivat 
olla rentouttavia ja leppoisia, niis-
sä voi kokea niin joulujuhlan kuin 
jumalanpalveluksen, monenlaisten 
ihmisten kanssa. 
 
2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi 
kirkolliskokoustyöskentelyssä?
Avoimuus, nuorekkuus, 
tasapuolisuus.

Nimi: Anneli Tuulia Parkkonen
Ikä: 68 v.
Seurakunta: Kontiolahti
Valitsijayhdistys Pohjois-Karjala

1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) 
asiat, joihin haluat vaikuttaa kirkollis-
kokouksessa?
Suurin haaste on kirkkoon kuuluvien 
jäsenten ja kasteiden väheneminen. 
Haluan olla edistämässä ja ylläpitämäs-
sä kirkkomme asemaa suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Tähän tavoitteeseen 
pääsemme keskittymällä siihen mitä 
ajattelemme, mitä puhumme ja kuinka 
toimimme, sekä hyväksymällä erilai-
suutta.
Meidän tulee pitää kynnys matalana 
kaikille ihmisille ja toiminnalle, joka 
edesauttaa yhteisöllisyyttä. Päämäärä-
nä tulee olla, että pidämme omaa lu-

terilaista seurakuntaamme esillä kaik-
kien muiden uskontojen puristuksessa. 
Edistäisin hiippakuntatyöskentelyä, 
enkä olisi hiippakuntia lopettamassa. 
Hiippakunnat tuovat esiin alueittensa 
yksilölliset piirteet ja näin on helpom-
pi vastata edessä oleviin haasteisiin.

2. Mitkä olisivat keskeiset arvosi kir-
kolliskokoustyöskentelyssä?
Työskentelen ahkerasti niiden 
asioiden eteen, joita pidän oikeina 
ja tärkeinä. Pidän mielessäni, että 
teemme päätöksiä seurakuntalais-
temme ja kirkkomme parhaaksi. 
Päätöksentekijänä kuuntelen seu-
rakuntalaisia herkällä korvalla, olen 
viestiviejänä kumpaankin suun-
taan. Olen avoin myös erilaisuu-
delle. En luokittele ihmisiä heidän 
mielipiteidensä perusteella.

Nimi: Maiju Ahlholm
Ikä: 53 v.
Seurakunta: Eno
Valitsijayhdistys: Pohjois-Karjala 

1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) 
asiat, joihin haluat vaikuttaa kirkollis-
kokouksessa?
Haluan vaikuttaa siihen, että kir-
kon varojen vähetessä menojen 
pienentämistä etsittäisiin muusta 
kuin varsinaisesta työstä. Haluan, 
että esimerkiksi kasvatus (lapsi- ja 
nuorisotyö) pysyisi arvossaan ja 

siihen panostettaisiin edelleen ei-
kä tulisi supistuksia. Voisiko kirkko 
keventää esimerkiksi hallintoa? 

2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi 
kirkolliskokoustyöskentelyssä? 
Tärkeimpänä on rakkaus Jumalaan 
ja lähimmäiseen. Arvostan myös 
avoimuutta ja aitoutta.

Maallikkoehdokkaat: Pohjois-Karjala

Pappisehdokkaat
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Kirkon diakoniarahasto sai 
200 000 euron lahjoituksen 
nuorten tukemiseen. 
Lahjoitus on peräisin 
presidentti Sauli Niinistön 
vaalikampanjabudjetista jäljelle 
jääneistä varoista.
KIRKON VIESTINTÄ, 20.1.2020

Erityisesti kristittyihin kohdistuvaa 
uskonnollista vainoa seuraavan 
kansainvälisen järjestön mukaan 
260 miljoonaa kristittyä kokee 
vakavaa vainoa uskontonsa vuoksi.
KIRKKO JA KAUPUNKI, 15.1.2020

Joensuun herättäjäjuhlien 
tunnus on valmis

Eija Majasaari  
sairaalapastoriksi

JOENSUUSSA järjestetään herät-
täjäjuhlat kesällä 2021. Juhlille on 
laadittu tunnus, joka näkyy herät-
täjäjuhlilla ja niiden viestinnässä. 
Tunnuslause ”Lohduksi toisillem-
me” valittiin lähes sadan ehdotuk-
sen joukosta. 

- Siionin virrestä 180 olevat sa-
nat viestivät välittämisestä, vierellä 
kulkemisesta ja lähimmäisen rak-
kaudesta. Tunnus muistuttaa meitä 
kaiken lohdun antajasta Jumalasta, 
Joensuun herättäjäjuhlien pääsih-
teeri Noora Kähkönen kuvaa.

Juhlatunnus sisältää myös vi-
suaalisen ilmeen, jonka on toteut-
tanut graafinen suunnittelutoimis-
to Duo Seinäjoelta. Visuaaliseen 
ilmeeseen haluttiin ihmisyyttä, 
lämpöä ja läheisyyttä.

- Toivon, että logo omalta osal-
taan viestittää Joensuussa vallin-
nutta, vieraanvaraista ”meille saa 
tulla” -kulttuuria. Toivotamme, syli 
avoinna ihmiset niin läheltä kuin 
kaukaakin tervetulleeksi juhlille, 
kokemaan yhteisöllisyyttä ja hyviä 
sanoja, juuri sellaisena kuin ihminen 
on, Kähkönen sanoo.

Herättäjäjuhlia vietetään Joen-
suussa 2.-4.7.2021. Tapahtumaan 
odotetaan yli 20 000 vierasta. 

JOENSUUN ev.lut. seurakuntayh-
tymän yhteinen kirkkoneuvosto 
valitsi kokouksessaan 21.1.2020 
Eija Majasaaren sairaalapastorin 
virkaan. Sairaalapastorin virka va-
pautuu 1.7.2020, kun nykyinen vi-
ranhaltija jää eläkkeelle. Sairaala-
pastorin virkaan oli 18 hakijaa, joista 
17 täytti viran kelpoisuusehdot.

Eija Majasaari työskentelee tällä 

hetkellä Pielisensuun seurakun-
nan vt. kappalaisena. Majasaari on 
aiemmin toiminut myös sairaala-
pastorin sijaisena Joensuun seura-
kuntayhtymässä.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 
kokouksessaan myös avata haet-
tavaksi Vaivion kurssikeskuksen 
emännän tehtävän. Tehtävän ha-
kuaika päättyy 9.2.2020.

KRISTUKSEN kärsimystarinan 
kertovaan näytelmään haetaan 
uusia näyttelijöitä. Joensuun ev.lut. 
seurakunnat järjestävät perinteisen 
Ristintie -vaellusnäytelmän pitkä-
perjantaina 10.4.2020 Joensuun 
torilla. Näytelmän ohjaa Janne Hyy-
tiäinen ja Jeesuksen roolissa näh-
dään tänä vuonna Tomi Laurikainen.

Tapahtumaan kaivataan mukaan 
uusia ja innokkaita näyttelijöitä. 
Kaikki näytelmään mukaan halua-
vat ovat tervetulleita, aikaisempi 

näyttelijäkokemus ei ole välttämä-
töntä.  Esitystä harjoitellaan maa-
lis-huhtikuussa Joensuun seura-
kuntakeskuksella (Kirkkokatu 28). 

Ensimmäiset harjoitukset pide-
tään tiistaina 10.3. klo 16.30 alkaen. 
Toiset harjoitukset ovat torstaina 
12.3. klo 16.30 alkaen. Näytelmään 
osallistumisesta kiinnostuneet 
henkilöt voivat tulla suoraan mu-
kaan harjoituksiin tai ottaa yhteyt-
tä näytelmän tuotantovastaavaan 
Cecilia Riikoseen (p. 050 541 4181).

Ristintie -näytelmään 
haetaan uusia näyttelijöitäNimi: Ville Ojala

Ikä: 49 v.
Seurakunta: Joensuu
Valitsijayhdistys: 
Yhteisen tulevaisuuden rakentajat

1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) asiat, joihin 
haluat vaikuttaa kirkolliskokouksessa? 
Hallinnon keventäminen ja jäntevöittämi-
nen kaikilla kirkon toiminnan tasoilla.

2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi kirkollis-
kokoustyöskentelyssä? 
Luottamus, aitous ja tavoitteellisuus

Nimi: Matti Ketonen
Ikä: 70 v.
Seurakunta: Pielisensuu
Valitsijayhdistys: Yhteisellä matkalla 

1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) asiat, joihin 
haluat vaikuttaa?
Kirkon tulee avoimesti ja rohkeasti keskit-
tyä sanomassaan sen ytimeen, Kristukseen, 
josta käsin kirkon tehtävä kaikkinensa muo-
toutuu. Toimintaympäristön muutoksiin pe-
rustuvasti kirkon tulee keventää hallintoaan 
ja sopeuttaa talouttaan.

2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi kirkollis-
kokoustyöskentelyssä?
Toimintaa ohjaaviksi arvoiksi sopivat ih-
misen kunnioittaminen, asiantuntemus, 
luotettavuus, rohkeus ja tavoitteellisuus. 
Työskentelyssä tarvitaan hyvää johtamista, 
rakentavaa ja sovinnollista vuoropuhelua, 
vastuullisuutta, yhdenvertaisuutta ja avoi-
muutta.

Nimi: Kimmo-Ilari Juntunen
Ikä: 19 v.
Seurakunta: Pielisensuu
Valitsijayhdistys: 
Yhteisen tulevaisuuden rakentajat

1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) asiat, joihin 
haluat vaikuttaa kirkolliskokouksessa?
Seurakuntalaisen osallisuus kirkon toimin-
nassa ja samaa sukupuolta olevien vihki-
misoikeus.

2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi kirkollis-
kokoustyöskentelyssä?
Lähimmäisenrakkaus.

Nimi: Janne "Rysky" Riiheläinen
Ikä: 53 v.
Seurakunta: Joensuu
Valitsijayhdistys: 
Yhteisen tulevaisuuden rakentajat

1. Mitkä ovat tärkeimmän (max. 2) asiat, joihin 
haluat vaikuttaa kirkolliskokouksessa?
Uskon, että minulla olisi annettavaa siihen, 
miten kirkkomme viestinnän kautta elää ja 
toimii.  Niin kirkko voi tuottaa parhaiten 
sitä toivoa, jolle näinä maailmanaikoina on 
yhä enemmän kysyntää. Viestinnästä on 
kysymys myös siinä, miten voisimme koh-
data paremmin kirkon sisäisiä jakolinjoja.

2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi kirkollis-
kokoustyöskentelyssä?
Kirkko elää ja toimii sekä ajassa että ikui-
suudessa. Ikuisuuspuoli on hoidossa, mutta 
ajassa me voimme toimia aina paremmin. 
Se tarkoittaa uusien toimintatapojen, läs-
näolon ja kohtaamisen mallien sekä orga-
nisaatioiden kokeilemista. Yhteiskunnan 
tasolla kirkko ei voi myöskään tyytyä seu-
raamaan katseella kehityskulkuja, vaan 
se saa ja sen pitää olla aktiivinen osa tätä 
maata.  

Nimi: Topi Linjama
Ikä: 42 v.
Seurakunta: Joensuu
Valitsijayhdistys: 
Yhteisen tulevaisuuden rakentajat

1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) asiat, joihin 
haluat vaikuttaa kirkolliskokouksessa?
Haluan tuoda ympäristöteemoja vahvem-
min mukaan kirkon päätöksentekoon ja 
keskusteluun.

2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi kirkol-
liskokoustyöskentelyssä?
Arvoista tärkeimpiä on rehellisyys: haluan 
edistää päätöksentekoa, jossa maailma ja 
ihmisen elämä nähdään mahdollisimman 
rehellisesti sellaisena kuin se on. Päätök-
senteon avoimuus ja läpinäkyvyys liittyvät 
tähän läheisesti.

Maallikkoehdokkaat: Yhteisellä matkalla

Maallikkoehdokkaat: Yhteisen tulevaisuuden rakentajat
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NARRATIIVISESSA 
sururyhmässä surulle 
haetaan sanoja paitsi 
puhumalla, myös ru-
nojen ja kirjoittamisen 
avulla.

SURURYHMÄ ON on vertaistukiryhmä, jo-
ka tarjoaa läheisensä menettäneelle mah-
dollisuuden näyttää suruaan. Se on paikka, 
jossa surusta saa puhua, ja erilaisia suruun 
liittyviä tunteita voi turvallisesti ja luotta-
muksellisesti ilmaista.

Rantakylän kirkolla käynnistyy helmi-
kuun puolivälissä uudentyyppinen, nar-
ratiivinen sururyhmä, jossa surua lähesty-
tään paitsi perinteiseen tapaan puhumalla, 
myös runojen ja kirjoittamisen avulla. Ryh-
mä on tarkoitettu läheisensä menettäneille 
Joensuun ja Kontiolahden asukkaille. 

Menetyksestä olisi hyvä olla kulunut jon-
kin verran aikaa, noin 2-6 kuukautta. Ryh-
mään voivat osallistua myös jo aiemmin 
perinteiseen sururyhmään osallistuneet.

AJATUS NARRATIIVISEN sururyhmän jär-
jestämisestä lähti opintovapaalla olevalta 

Kontiolahden seurakunnan diakoniatyö-
tekijä Miia Muhoselta, joka valmistelee 
sosionomi (YAMK) -opintoihin kuuluvaa 
opinnäytetyötään aiheesta Sanoja surun 
sanattomuuteen – kuoleman suru ja ru-
nous. Itsekin runoja kirjoittava, diakonin 
työssään useita sururyhmiä ohjannut 
Muhonen toimii Rantakylän ryhmän oh-
jaajana yhdessä pastori Hanna Pajarisen 
kanssa.

RYHMÄ KOKOONTUU kevään 2020 aikana  
tiistai-iltaisin yhteensä seitsemän kertaa. 
Tapaamisissa lähdetään liikkeelle mene-
tyksen alkuhetkistä ja hautajaismuistoista 
edeten tulevaisuuden ja toivon ajatuksiin. 
Ryhmässä mietitään, miten jaksaa surun 
kanssa elämässä eteenpäin. 

- Kokoontumisiin kuuluu hartaushetki 
sekä surun sanoittamista yhdessä kunkin 
kerran teeman mukaisesti. Käytämme Eli-
na Salmisen ja Anna-Mari Kaskisen runoja 
apuna surun sanoittamisessa.  Runoilla on 
vahva rooli ryhmän tapaamisissa, kertoo 
Muhonen.

Kirjoittamisen rooli on tässä sururyh-
mätyöskentelyssä erityisen tärkeässä ase-
massa. 

- Tavallisissakin sururyhmissä saatetaan 
hyödyntää kirjoittamista, mutta tässä se 
on korostunut. Ryhmäläiset kirjoittavat  

tapaamiskertojen väleissä päiväkirjan- 
omaisesti ylös tunteitaan ja ajatuksiaan, 
kertoo Muhonen.

TAVALLISESTA SURURYHMÄSTÄ Ranta-
kylän narratiivinen sururyhmä poikkeaa 
myös siltä osin, että se nivoutuu tiiviisti 
Muhosen opinnäytetyöhön.

- Kyseessä on sururyhmä, ja sen kes-
kiössä on ryhmän osallistujille tarjoama 
mahdollisuus surun sanoittamiseen. 
Samalla tämän ryhmän toiminta on 
kuitenkin myös osa tutkimustani, jossa 
analysoin ryhmäläisten kirjoituksia ja ta-
paamisistamme kirjoittamiani muistiin-
panoja, kertoo Muhonen.

- Tulen käyttämään lainauksia ryhmä-
läisten ajatuksista raportointivaiheessa. 
Tässä on ehdottoman tärkeää luottamus. 
Analysoidessani materiaalia kiinnitän 
erityistä huomiota tietosuojaan liittyviin 
kysymyksiin. Ryhmäläiset allekirjoittavat 
tutkimusluvan, avaa Muhonen.

Muhonen haastattelee tutkimukseen 
myös runoilijat Anna-Mari Kaskisen ja 
Elina Salmisen.

SURURYHMÄN TAVOITTEENA on Muho-
sen mukaan löytää surun keskeltä toivo ja 
voima jaksaa eteenpäin.

- Kuoleman surusta sanotaan, että se on 
usein sanatonta. Kuitenkin sanojen löy-
täminen ja surun sanoittaminen on tär-
keää. Runous ja ajatusten kirjoittaminen 
esimerkiksi päiväkirjanomaisesti voivat 
toimia apuna. Sururyhmässä on tärkeää 
vertaistuki ja mahdollisuus puhua surusta, 
toteaa Muhonen. 

* Rantakylän narratiivisen sururyhmän 
lisäksi Pielisensuun ja Pyhäselän seura-
kunnissa on lähiaikoina käynnistymässä 
sururyhmät. Katso lisätietoja aiheesta s. 13.

 Virpi Hyvärinen

Löytyykö surulle sanoja?

Narratiivinen sururyhmä 
Rantakylän kirkolla
•  Maksuton, ohjattu vertaistukiryhmä 

 läheisensä menettäneille
•  Kokoontumiset ti 18.2., 25.2., 17.3., 24.3., 

31.3., 7.4. ja 21.4. klo 18-20.
•  Ilm. viim. 13.2. Miia Muhoselle,  

p. 040 329 0923.  
Ryhmään mahtuu max. 8 hlöä.

Narratiivisen 
sururyhmän ohjaajina 
toimivat diakoni 
Miia Muhonen (vas.) 
ja pastori Hanna 
Pajarinen.
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kastetut sana 
MISTÄ ottaisi edes vähän, tuolle ovelle 
tulleelle, hyvään tarkoitukseen rahaa 
keräävälle ihmiselle. Miten sanoisi, että 
ei ole, on vain vähän ruoanlaittotarpei-
ta eivätkä nekään riitä, lapset tarvitse-
vat jokapäiväisen leipänsä. On pakko 
haudata häpeänsä, hakea avustusta 
ruokaan ja koulukirjoihin, on jaksettava 
olla äiti tänäänkin.

ÄITI-MARIALLA oli käärö sylissään, 
tulevaisuuden toivo, isällä kyyhkyset 
uhrina – perheen rukous ja lahja Ju-
malan huoneelle. Toivo, lupaus ja kipu 
– äidin sydän, joka jo jotain isompaa on 
aavistellut, löytää saman viestin nyt Si-
meonin sanoissa.  ”Minun silmäni ovat 
nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet 
kaikille kansoille valmistanut… valon, 
joka koittaa pakanakansoille.”

SAMA valo lähettää yhä matkalle, py-
hille paikoille, elämän keskelle kuule-
maan ihmisen tarinaa, tuomaan toivoa 
hätääntyneille, osallistumaan osatto-
muuteen. Maailman lapsilla on nälkä, 
ruoan nälkä, oppimisen nälkä, vanhem-
muuden nälkä. Siksi Yhteisvastuukerä-
ys tänä vuonna tukee vanhemmuutta ja 
sanomallaan tuo toivoa ja tukea maa-
ilmalle.

TOIVON tuoja, hän, joka lepäsi äsken 
äitinsä sylissä, kansoille luvattu lohdu-
tus, on temppelissä läsnä. Pyhä Henki 

johdatti Simeonin pyhäkköön, nosti 
hänen kansalleen ja koko maailmalle 
luvatun lohdun vanhuksen käsivarsil-
le. Yhteen pieneen elämään kätkeytyi 
kaikki tämä, jonka äärellä me olemme 
tänään.

JEESUS KRISTUS, maailman valo, 
loistaa kirkkaana siellä, missä kiite-
tään Jumalaa kaikista elämän lahjoista. 
Erityisen kirkkaana pyhä valo valaisee 
siellä, missä pimeys uhkaa niellä, missä 
kamppaillaan selviytymisen äärirajoil-
la. Silloin siihen, kaiken pärjäämättö-
myyden ja voimattomuuden keskelle, 
osuu tulevaisuuden toivon säde. Se on 
juhlavalaistus, se lämmittää, niin kuin 
kynttilänpäivän tuhannet siunatut liekit 
lämmittävät ihmisten sydämet.

MEILLÄ on yhä toivoa, koska se rak-
kaus ja huolenpito, joka kulkee as-
falttikaduilla ja hiekkaisilla kyläteillä, 
vie sanomaa ihmistä suuremmasta 
rakkaudesta. Se ottaa käsivarsilleen 
vastasyntyneen, lahjoittaa elämän 
tien niin maan mahtaville kuin mahtia 
ja voimaa vailla oleville. Se rakkaus ei 
erottele, vaan ottaa valtaansa, vie tu-
tuille ja tuntemattomille teille, kuljettaa 
ihmisen ihmisen luo. 

Armi Rautavuori
kirkkoherra

Enon seurakunta

Toivon tähden  
matkaan lähden

Joensuu
Eemeli Oskari Alenius 
Neela Helmi Elina Puustinen 
Vili Armas Ilmari Nenonen 

Pielisensuu
Leila Eva Kristiina Naumanen 
Iivo Pekka Matias Lankinen 
Julia Vanessa Laakkonen 
Kasper Eemil Kaipainen 
Voitto Pietu Juhani Tuomainen 
Iisa Selma Aurora Vatanen 
Joel Veikka Viljami Laasonen 
Samu Joel Sjöholm 
Setti Andreas Pisilä 
Kerda Eevi Loviisa Partanen 
Eino Matias Antero Yrttiaho 
Armi Tilda Tuulikki Vänskä 
Alvar Oiva Enevald Valta 
Edea Veea Aliisa Kollani 

Rantakylä
Mila Aada Evelin Immonen 
Jami Daniel Nyholm 
Matias Joel Ilmari Hyttinen 
Hilma Anneli Hassinen 
Sulevi Ilmari Räty 
Vilja Anna Kaarina Hollström, Lieksa Evl  
Elsa Olivia Otronen 
Pavel Leevi Ilari Lehtinen 
Hilja Elli Helmiina Sutinen 

Riia Hannele Hovatov
Lenni Aatos Halonen 

Pyhäselkä
Enni Veronika Kainulainen 
Eeli Sakari Timonen 
Sofia Linnea Martikainen 
Evelin Iina Alisa Back 
Aatu Toivo Antero Holopainen

Eno
Johannes Patrik Kuivalainen 
Senni Sylvi Emilia Nuutinen
Lydia Sini Edith Tahvanainen (Haminan srk)

Vaara-Karjala
Leo Toivo Antero Vartiainen

Kontiolahti
Joel Gabriel Pitkäkoski 
Miro Veikko Ilmari Toivanen 
Tomas Adriano Rodriguez 
Lyly Tapio Kristian Toivanen 
Aleksi Matti Juhani Sorsa 
Alisa Eila Matilda Toivanen 
Venla Eeva Kakkinen 
Eetu Noel Eelis Laukkanen 
Reetta Aurora Honkanen 
Ilona Hilla Sofia Manninen 
Eemil Joona Aleksi Tammelin-Hämäläinen

Kynttilänpäivä, su 2.2.2020
Kristus, Jumalan kirkkauden 
säteily
Nimitys kynttilänpäivä juontaa 
siitä keskiaikaisesta tavasta, että 
tänä sunnuntaina vihittiin vuoden 
aikana kirkossa käytettävät 
kynttilät. 
Liturginen väri: Valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 48:11-15, 
2. Moos. 33:18-23, 
1. Tim. 6:13-16, 
Luuk. 2:22-33 

3. su. ennen paastonaikaa, 
9.2.2020
Ansaitsematon armo
Päivän evankeliumiteksteissä 
muistutetaan, että Jumalan armoa 
ei ansaita. 
Liturginen väri: Vihreä
Päivän teksti: Ps. 18:2-7, 5. 
Moos. 7:6-8, Fil. 3:7-14, 
Matt. 19:27-30

2. su. ennen paastonaikaa, 
16.2.2020
Jumalan sanan kylvö
Jeesus on kylväjä, mutta myös 
hänen opetuslapsensa on lähe-
tetty uskollisesti kylvämään sanaa 
luottaen siihen, että Jumala antaa 
aikanaan kasvun.
Liturginen väri: Vihreä
Päivän tekstit: Ps. 44:2–5,
 Hoos. 10:12–13, 
1. Kor. 3:7–15, 
Joh. 4:31–38

Laskiaissunnuntai 23.2.2020
Jumalan rakkauden uhritie
Laskiaisen nimi tulee paastoon 
laskeutumisesta. Pian alkaa yk-
sinkertaisten elämäntapojen, 
itsekieltäymyksen aika. 
Liturginen väri: Vihreä
Päivän teksti: Ps. 31:2-6, 
Jer. 8:4-7, 1. Kor. 13 tai 
Gal. 2:19-21, Joh. 12:25-33

kirkkovuosi 

Joensuu
Raili Annikki Karhu 95 v. 
Irja Aino Tuulikki Tyrväinen 95 v. 
Hellin Sirkka Kekäle 93 v.
Aini Onerva Seppänen 92 v. 
Anna Mirjami Gröhn 92 v. 
Hilda Elsa Inkeri Parviainen 92 v.
Erkki Gunnar Ristolainen 91 v.
Meeri Liinamo  89 v. 
Kaarlo Teodor Manninen 89 v. 
Lauri Veli Henrikki Hassinen 89 v.  
Tauno Johannes Kainulainen 89 v.
Martti Kalevi Kähkönen 89 v. 
Martti Aarno Olavi Koljonen 87 v.
Leo Armas Liimatta 87 v.
Seppo Juhani Kaarna 86 v.
Juho Muikku 85 v.
Salme Soininen 82 v. 
Eila Irene Hirvonen 79 v.
Heimo Kalevi Hassinen 78 v.
Arja Liisa Kainulainen 76 v.
Smertsi Rainer Tapio Ratinen 70 v. 
Tapani Antero Kärkkäinen 69 v.
Keijo Kalevi Pöntinen 63 v. (Kontiolahti evl.)

Pielisensuu
Hilja Miinalainen 93 v.
Esa Veikko Korhonen 88 v.
Raili Serafina Raimoaho 87 v.
Helli Annikki Malinen 86 v.
Rakel Liisi Sinikka Pippuri 81 v.
Matti Kalevi Turunen 75 v.
Aune Orvokki Nironen 75 v.
Pekka Antero Järviluoto 72 v.
Arja Tellervo Tiainen 69 v.

Rantakylä
Sirkka Annikki Nykänen 95 v.
Alpo Viljo Ensio Pakarinen 83 v. 
Vuokko Inkeri Lappalainen 82 v. 
Esko Karppinen 80 v.
Thea Kaarina Sivula 73 v.
Riikka Susanna Kekarainen 47 v.

Pyhäselkä
Tapio Parviainen 91 v. (Rantakylä evl.)
Kauko Armas Kervinen 87 v. 
Liisa Stedt 86 v.
Pertti Kalevi Partanen 74 v. 
Heikki Petteri Kokko 60 v. (Psuu evl.) 
Seppo Visa Johannes Kalpio 59 v. 

Eno
Anna Ester Turunen 91 v. 
Irja Kirsti Liisa Karjalainen 86 v. 
Väinö Tietäväinen 76 v. 
Aira Elina Lehikoinen 72 v. 
Jukka Veli Penttinen 69 v. 
Seija Annikki Laakkonen 66 v. 
Rauni Rebekka Sorsa 51 v.

Vaara-Karjala
Anja Hilkka Inkeri Hellämäki 88 v.
Eeva Esteri Pyykönen 82 v.
Liisa Iida Annikki Pesonen 80 v. 
Hilkka Kaarina Pietilä 79 v. 
Taisto Johannes Huovinen 78 v. 
Arvo Toivo Mononen 76 v. 
Matti Olavi Niiranen 73 v. 
Heimo Juhani Pulkkinen 71 v. 
Pertti Kalevi Seittenranta 59 v. (Enon srk) 

Kontiolahti
Sirkka Elisabeth Kolehmainen 92 v.
Anja Kyllikki Puhakka 84 v.
Martti Johannes Ryynänen 82 v.
Jaakko Johannes Kinnunen 82 v.
Reino Sinkkonen 76 v.
Pirkko Tellervo Halonen 75 v.
Reino Antero Korhonen 73 v.
Oiva Albert Ryynänen 72 v.
Pentti Ensio Pikkarainen 70 v.
Eini Annikki Heiskanen 69 v.
Toivo Juhani Kettunen 68 v.
Hannu Olavi Kauppinen 67 v.
Keijo Kalevi Pöntinen 63 v.
Ari Esa Uolevi Laakkonen 56 v.
Anna-Liisa Beatrice Ikonen 51 v.

Joensuu
Matias Aleksi Hassinen ja 
Emmi Kaisa Anette Haring

Pyhäselkä
Satu Sinikka Nieminen ja 
Marko Hans Petteri Meriläinen (vihitty) 

Anni Sara Josefina Kolehmainen ja
Samu Petteri Martikainen (vihitty)

Kontiolahti
Mika Antero Räisänen ja 
Minna Anitta Tiainen (vihitty) 

kuulutetut 

kuolleet  
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un Joensuun kau-
pungilla talonra-
kennuspuolen in-
sinöörinä toiminut 
Heimo Karhapää 
oli istunut kuusi 
vuotta maallik-
koedustajana kir-
kolliskokouksessa, 

hän sai uudeksi vierustoverikseen Kajaa-
nin seurakunnan kappalaisen Petri Kart-
tusen. Elettiin vuotta 1984.  

Viereisille istumapaikoille samaa hiip-
pakuntaa edustaneet Karhapää ja Karttu-
nen päätyivät aakkosjärjestyksen perus-
teella. Parivaljakolla riitti keskusteltavaa 
käsillä olevista asioista niin, että usealla 
kaudella he päätyivät myös huonetove-
reiksi. 

Näin siitä huolimatta, että konservatii-
visena pidetyn Suomen Kansanlähetyk-
sen puheenjohtajana toiminut Karhapää 
ja liberaaliksi luonnehditun herännäisyy-
den läheiseksi kokenut Karttunen olivat 
useista asioista eri mieltä.

Myöhemmin parivaljakko teki pitkään 
yhteistyötä myös Joensuussa seurakun-
nan ja seurakuntayhtymän asioiden hoi-
tamisessa. Karttunen toimi Joensuussa 
kirkkoherrana v. 1991-2015 ja Karhapää 
vuosikymmenten ajan johtavana luotta-
mushenkilönä, mm. yhteisen kirkkoval-
tuuston puheenjohtajana.

TÄNÄKIN PÄIVÄNÄ Pohjois-Karjalan 
Kansalähetyksen puheenjohtajana ja seu-
rapuhujana toimiva Karhapää kertoo tul-
leensa uskoon v. 1965 ylioppilaskokouk-
sessa Lahdessa, minkä jälkeen hengelliset 
asiat tulivat erityisen rakkaiksi kristillisen 
kotikasvatuksen saaneelle nuorukaiselle. 

Oma paikka löytyi varsin pian v. 1967 
perustetusta Kansanlähetyksestä. Niin 
sanotun viidennen herätysliikkeen syliin 
syntynyt yhdistys sai Karhapään mukaan 
alkunsa osin reaktiona ajan yhteiskun-
nallisiin ilmiöihin. Elettiin jännitteistä 

murrosaikaa: ylioppilaat valtasivat Van-
han ylioppilastalon, Hannu Salama kävi 
Jumalanpilkka-oikeudenkäyntiä ja libe-
raaliteologia nosti päätään raamatuntut-
kimuksen parissa. Perinteiset arvot kuten 
kirkko, isänmaa ja asepalvelus tulivat ky-
seenalaistetuksi.

- Keskeistä ja minulle itselleni erityisen 
läheistä Kansanlähetyksessä oli kuiten-
kin nimenomaan lähetyksen ajatus, sanoo 
Karhapää.

Karttunen on puolestaan herännäisyy-
den eli körttien Joensuun paikallisyhdis-
tyksen ja v. 2021 Joensuun Herättäjäjuhli-
en juhlatoimikunnan jäsen. 

- Jos jonkun herätysliikkeen voin ko-
dikseni sanoa, niin herännäisyyden.  
Meidän muita herätysliikkeitä yhdistää 
vahvasti pietistinen perinne, jolle on omi-
naista uskovien yhteisön ihanne. Sitä pi-
detään yllä seurakuntakurin avulla sekä 
sitoutumalla yhteisöön ja sen ihanteisiin. 
Herännäisyydessäkin on ollut tätä piir-
rettä, mutta se on jäänyt taka-alalle. Siinä 
korostuu enemmänkin armahtava suhde 
toisiin ihmisiin. Uskoa ei mitata elämän-
tavalla ja onnistumisilla, vaan sillä, mitä 
Kristus ja hänen armonsa merkitsevät 
meille ja miten se heijastuu tapaan, jolla 
kohtaamme toisemme.

MUTTA KOKEEKO Karhapää olevansa 
konservatiivi, entäpä Karttunen liberaali?

- Varmaan minulle on monenlaistakin 
leimaa pantu niskaan. Jos se on positiivi-
nen, niin kyllä niinkin voi sanoa. Omasta 
mielestäni olen aina ollut yhteistyön ra-
kentaja, sanoo Karhapää.

- Olen ajatellut hengellistä työtä kirkon 
tehtävästä käsin, joka kirkon tunnustuk-
sen mukaan on sanan ja sakramenttien 
jakaminen, kristillisen sanoman levittä-
minen ja lähimmäisenrakkauden toteut-
taminen, hän jatkaa.

Karttunen suhtautuu varauksella koko 
konservatiivi-liberaali-jaotteluun. Hän to-
teaa jaottelun tulleen Suomeen alun pe-

VAIKUTTAMINEN. Rovasti Petri Karttunen ja 
seurakuntaneuvos Heimo Karhapää istuivat 10 
vuotta vierustovereina kirkolliskokouksessa. Oli 
isojakin asioita, joista he äänestivät eri tavalla. 
Silti parivaljakkoa voi hyvällä syyllä  luonnehtia 
ystävyksiksi.

rin Yhdysvalloista. Jaottelu on Karttusen 
mukaan täynnä myyttejä, jotka harvoin 
ovat totta edes syntysijoillaan, saati sitten 
täkäläisessä todellisuudessa.

- Toiselta taholta on ajateltu, että kon-
servatiivit ovat sellaisia, että he eivät ota 
tosiasioita huomioon, heille tiede on uh-
ka, he eivät osaa asettua toisen ihmisen 

asemaan, vaan pitävät jäykästi kiinni van-
hoista periaatteista. Tämä on karikatyyri, 
joka harvan osalta pitää paikkaansa. Joku 
äärimmäinen tyyppi saattaa tietysti löy-
tyä, sanoo Karttunen.

-  Konservatiivisella taholla taas ajatel-
laan, että liberaaleille usko ja Raamattu 
eivät ole tärkeitä, vaan siellä seurataan 

K

YHTÄ KÖYTTÄ VAI KÖYDENVETOA?

8 \ Kirkkotie



V
IR

P
I H

Y
V

Ä
R

IN
E

N

sellaista, että olisimme yrittäneet kam-
meta toisiamme kannasta toiseen. Halu-
simme tietää toisen argumentit ja perus-
teet, sanoo Karttunen.

MITKÄ SITTEN olivat asioita, joista Karha-
pää ja Karttunen äänestivät kirkon ylintä 
valtaa käyttävässä, ”kirkon eduskunnak-
sikin” luonnehditussa kirkolliskokouk-
sessa eri tavalla? 

Ainakin kysymys pappisviran avaami-
sesta naisille (v. 1984, 1986) sekä ns. Por-
voon julistus, jossa oli kyse muun muassa 
pappeuden ja ehtoollisyhteyden hyväk-
symisestä anglikaanisen kirkon ja poh-
joismaisten luterilaisten kirkkojen välillä. 
Karttunen äänesti molemmissa asioissa 
puolesta, Karhapää vastaan.

- Porvoon kysymys oli niin monimut-
kainen, että katsoin teologeilla olevan 
siitä parempi tietämys, ja menin siinä 
Kansanlähetyksen kannan mukaan. Vir-
kakysymyksestä ajattelin puolestaan tuol-
loin, että papin virka on miehelle annettu 
tehtävä, mutta siinä kysymyksessä käsi-
tykseni on muuttunut. Ratkaisu on aika-
naan tehty, mennään nyt sen mukaan. 
Tärkeintä on löytää armahtava Jumala, 
sanoo Karhapää.

- Minua vakuutti virkakysymykses-
sä Lutherin opetus pappeudesta, jonka 
mukaan meidät kaikki on kutsuttu Kris-
tuksen lähettiläiksi. En näe raamatullisia 
perusteita sille, että pappisvirka kuuluisi 
vain miehelle, toteaa Karttunen.

VIIME VUOSIEN kuuma peruna kirkollis-
kokouksessa on ollut kysymys siitä, tu-
lisiko Suomen ev.lut. kirkon sallia samaa 
sukupuolta olevien parien vihkiminen 
avioliittoon. Tästä asiasta Karhapää ja 
Karttunen eivät ole olleet äänestämässä. 
Jos nyt pitäisi äänestää, Karttunen äänes-
täisi puolesta, Karhapää vastaan.

-  Se on vaikea kysymys. Emerituspiis-
pa Eero Huovinenhan oli aikanaan sitä 
mieltä, että kirkon tulisi luopua vihkioi-

keudesta, jos tasa-arvoinen avioliittolaki 
tulee, pohdiskelee Karhapää. 

Karttunen kritisoi julkisuudessa usein 
esillä olevaa mielikuvaa kirkon hitaudesta 
ja konservatiivisuudesta. Hän huomaut-
taa, että kirkolliskokouksessa tiettyihin 
päätöksiin tarvitaan 2/3 määräenemmis-
tö, kun eduskunnassa päätöksentekoon 
riittää yksinkertainen enemmistö. 

- Siksi on luonnollista, että kirkossa 
joudutaan keskustelemaan asioista pi-
dempään, ennen kuin riittävä enemmistö 
syntyy. Siinä on hyvätkin puolensa – asiat 
tulevat käsiteltyä pohjamutia myöten. 
Toisaalta hitaus turhauttaa ihmisiä, joita 
asia henkilökohtaisesti koskettaa. Ja on 
harmillista, että kaikki paukut menevät 
vuosien ajan tähän keskusteluun, kun 
voitaisiin esimerkiksi miettiä sitä, miten 
tukea ihmisiä pitämään huolta avioliitois-
taan, sanoo Karttunen.

JOS KIRKOLLISKOKOUKSESSA tuli toi-
sinaan esiin asioita, joista Karhapää ja 
Karttunen olivat eri mieltä, paikallista-
solla vastaavia tilanteita ei juuri eteen 
tullut. Vuosikymmenten yhteisen työnsa-
ran jälkeen Karhapäällä ja Karttusella on 
muotoutunut toisistaan vankka näkemys 
henkilönä ja kirkollisena vaikuttajana. 
Miten he toisiaan luonnehtivat?

- Heimon tärkeä ominaisuus on se, 
mitä meillä kaikilla ei ole: Heimo on 
hyvä kuuntelija. Hän ei epäile keskuste-
lukumppanin vakaumusta niissäkään ti-
lanteissa, joissa asioista ollaan eri mieltä, 
sanoo Karttunen.

- Petri on ollut Joensuun seurakunnassa 
sellainen esimies, joka on antanut tilaa 
erilaisille näkemyksille. Teologinen asian-
tuntemus ja laaja hallinnollinen kokemus 
olivat keskeisiä viran vuosien aikana. 
Yhdessä tekeminen on tärkeää Petrin 
toiminnassa. Olen iloinen, että olemme 
kohdanneet, sanoo Karhapää.

Virpi Hyvärinen

maailmaa ja halutaan olla sille mieliksi. 
Sekin on karikatyyri. Moni kristitty kat-
soo rakkauden vaativan asioiden tarkaste-
lua jatkuvasti täydentyvän tiedon valossa, 
sen miettimistä, olisiko tarpeen tarkistaa 
joitakin ratkaisumalleja. He tekevät nämä 
arviointinsa uskostaan käsin, uskollisena 
Raamatulle ja raamattunäkemykselleen.

Karttuselle tärkeätä on olla avoimessa 
keskusteluyhteydessä ihmisten kanssa – 
olipa asioista samaa mieltä tai ei.

- Jos olemme esimerkiksi Heimon 
kanssa äänestäneet kirkolliskokouksessa 
joistakin asioista eri tavalla, niin useim-
mista on äänestetty samoin. Ei meidän 
keskustelu ollut eri mieltä ollessakaan 

YHTÄ KÖYTTÄ VAI KÖYDENVETOA?

Petri Karttunen (vas.) ja Heimo 
Karhapää olivat kirkolliskokouksessa 
samaa mieltä useimmista asioista. 
Erityisen merkittävää ja kiinnostavaa 
oli työ uuden raamatunkäännöksen 
ja virsikirjan parissa. ”Yhteinen 
projektimme oli kirkon hallinnon 
keventäminen. Siinä emme tainneet 
onnistua”, naurahtaa Karttunen. 
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62. vuosikerta
Seuraava Kirkkotie ilmestyy 26. 2. 2020

ISTAHDIN it-asiantuntijamme Javanaisen 
Mikaelin kanssa sattumalta saman pöy-
dän ääreen. Luimme molemmat sanoma-
lehtiä, joiden otsikot hehkuivat vaikeasti 
ymmärrettäviä, harkittuja eliminointeja ja 
ohjusiskuja, levottomuutta ja tarkkailua 
siitä, miten maiden johtajat tapahtumiin 
reagoivat ja mitä sanoja he käyttävät. Sa-
nomalehtien katselusta kehkeytyi mielen-
kiintoinen kahvipöytäkeskustelu. Kenellä 
on lopulta mahdollisuus olla lietsomatta 
lisää uhoa vai eskaloituvatko tapahtumat 
yhä kovemmiksi? 

Mikä on se taho tai ketkä ovat ne henki-
löt, jotka kasvojen menettämisen pelossa 
ehkä koventavat otteitaan? Mikä on riit-
tävä vastaus tapahtumiin niin, ettei val-
tioiden sisäinen valtataistelu ryöpsähdä 
väkivallaksi? Erityisesti Lähi-idän valti-
oiden hauras tasapaino suistuu helposti 
ääriliikkeiden vallaksi. Poissuljettua se ei 
ole näköjään länsimaissakaan.

OMASSA maassaan jokaisen valtaa pi-
tävän on oltava uskottava pitääkseen 
asemansa. Tämä on totta yhtälailla Suo-
messa, Amerikan Yhdysvalloissa kuin 
Iranissakin. Muoto on erilainen riippuen 
siitä, toteutuuko valta demokratian vai 
diktatuurin keinoin. Joka tapauksessa 
maapallomme ei kestä uskottavuuden 
todentamista ohjuksin. Suomessa vallan-
vaihto tapahtuu nykyään – Luojan kiitos 
– rauhanomaisin keinoin. Enää ei tarvita 

1900- alun Verikoirat -järjestöä eikä sa-
lamurhia. Siitä saamme kiittää tylsältä 
tuntuvaa mutta toimivaa systeemiämme, 
jonka rakentamiseen ovat yhdessä osal-
listuneet eri tavoin ajattelevat puolueet, 
kirkot ja yhteisöt. Välillä kiivaasti riidel-
len, mutta silti yhdessä. 

Erilaiset mielipiteet ja niiden kans-
sa toimiminen on arkista elämää meille 
jokaiselle. Osalle oma mielipide on ai-
noa oikea eikä muita voi olla. Toisille on 
haasteena oman mielipiteen muodosta-
minen ja varsinkin sen ilmaiseminen. 
Molemmissa tapauksissa rakentavaan 
keskusteluun tarvitaan rohkeutta; roh-
keutta kuunnella erilaista näkökulmaa tai 
rohkeutta tuoda esiin oma näkemyksen-
sä. Ihmisten välisessä kanssakäymisessä 
tarvitaan tunteiden lukutaitoa. Muoto 
muuttuu hieman tilanteen mukaan, mut-
ta periaate näyttää olevan aika lailla sama. 
Samat lainalaisuudet ovat läsnä suurten 
johtajien ja meidän tavallisen pulliaisten 
kanssakäymisessä.

MYÖNTEISTÄ on se, että meillä on mah-
dollisuus kasvaa ihmisyydessä, sillä kaik-
ki kanssakäyminen on mahdollisuus 
uuden oppimiseen. Lasten ja erityisesti 
teini-ikäisten vanhempana joutuu jat-
kuvasti tilanteisiin, joissa rajanveto on 
välttämätöntä. On mahdotonta välttyä 
ristiriidoilta ja kiistoilta. Ehdottomuus ja 
jyrkkyys ei kuitenkaan ole tapa, jolla ra-

kentavaa rajaa vedetään. Niiden vaarana 
on huomaamatta rakentuva muuri, jota 
kumpikaan ei oikeasti halua. 

Nyt jo aikuisten lasten kanssa oli useita 
tilanteita, joissa oli oltava se tylsä ja tyh-
mä äiti. Minun kieltoni oli varmasti lasten 
ajatusmaailmassa suuri henkilökohtaiseen 
vapauteen kohdistuva isku. ”Ei, nyt ei to-
dellakaan syödä herkkuja, vaikka niitä 
tuossa pöydällä onkin. Ruoka on kohta 
ja se syödään ensin.” Metrin korkeudelta 

kuuluu selkeä mielipide: ”Tyhmä äiti.”  
Otan vakaasti tehdyn arvion vastaan. En 
lähde haastamaan mielipidettä, siihen ei 
ole tarvetta. Metrin mittainen ihminen 
kääntyy takaisin leikkeihin eikä siitä sen 
enempää. Molemmat säilyttivät kasvonsa.

Saila Musikka

diakoniatyöntekijä

Pielisensuun seurakunta

Kukaan meistä ei halua menettää kasvojaan

JOENSUUN seurakuntakeskuksessa jär-
jestettiin joulukuun alkupuolella viime 
vuonna ”God Love Pride” -valokuvanäyt-
tely. Päätimme pystyttää sen kappeliin, 
koska se oli ainut tila seurakuntakeskuk-
sella, joka oli tuona aikana käyttämättö-
mänä. Lisäksi se on sellainen tila, jonka 
kohdalla jokainen voi itse valita, menee-
kö sisään vai ei. Näin näyttelyä ei joudu 
katsomaan ikään kuin vahingossa. Kaikki 
eivät ole kokeneet kappelia sopivaksi pai-
kaksi näyttelylle. Olen pahoillani, jos joku 
on pahoittanut mielensä tästä 

Kirkossamme sateenkaaritoiminta on 
tyypillinen uusi toimintamuoto, joka on 
alkanut ruohonjuuritasolta eikä siitä ole 
kirkossamme yhteisiä ohjeita tai toimin-
tatapoja. Tampereen seurakuntayhtymän 
sateenkaarimessusta sanotaan Tuomio-
kirkkoseurakunnan nettisivuilla: ”Kai-

kille avoin messu, erityisesti tervetuloa 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvat läheisineen.”

Kallion seurakunnassa vuoden 2019 
pappi Jaana Partti on tehnyt sateenkaari-
työtä 20 vuotta. Suomen kirkon pappis-
liiton jäsenlehdessä CRUX hän perustelee 
työtään näin: “Motivaationi sateenkaari-
työhön nousee evankeliumeista: Jeesuk-
sen tavasta suhtautua erilaisiin ihmisiin 
sekä luomisteologiasta. Jokainen ihminen 
on Jumalan kuva juuri sellaisena kuin 
on.”

Joensuun seurakunnassa järjestettiin 
aiemmin yksi sateenkaarimessu vuodessa 
Pride-viikolla. Useilta seurakuntalaisilta 
tulleen toiveen mukaan olemme nyt li-
sänneet messujen määrää ja järjestäneet 
keskusteluiltoja, joista on tullut paljon 
hyvää palautetta.

PIISPAMME kokoontuivat Joensuussa 
elokuussa 2018.  He antoivat selonteon 
avioliittolain muutoksen johdosta. Tuon 
asiakirjan johdannossa on kirjoitettu se 
luterilainen etiikka, jonka pohjalta nou-
see suhtautumisemme sukupuolivähem-
mistöihin:

”Vaihtelevien elämäntilanteiden kes-
kellä kirkko haluaa tukea ihmisiä ja ju-
listaa hyvää sanomaa pyhästä Jumalasta, 
jonka edessä kaikki ovat syntisiä ja jonka 
armoa kaikki tarvitsevat (Room. 3:22–24). 
Jokainen ihminen on Jumalan kuva (1 
Moos. 1:27) riippumatta iästä, alkuperäs-
tä, kielestä, kansalaisuudesta, uskonnosta, 
seksuaalisesta suuntautumisesta tai per-
hemuodosta. […] 

Kirkossa on tilaa erilaisille perheille, 
yksineläville, leskille, eronneille sekä sek-
suaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuu-

luville. Kristuksessa kaikki ovat yhdenver-
taisia (Gal. 3:26–28) ja kutsutut pitämään 
toista parempana kuin itseään (Fil. 2:3). 
Erilaisten vähemmistöjen karsastaminen 
tai poissulkeminen on vastoin lähimmäi-
senrakkauden periaatetta.”

 TÄSSÄ meillä on opettelemista. Valitet-
tavasti kaikki seurakuntalaisemme eivät 
koe jumalanpalveluksia sillä tavalla tur-
valliseksi paikaksi, että uskaltaisivat tulla 
mukaan. Siksi tarvitaan sateenkaarimes-
sua. Tavoite olisi tietysti se, että joskus voi-
simme vapain mielin olla kaikki yhdessä 
yhteisessä jumalanpalveluksessa.

Petri Rask

Joensuun ev.lut. seurakunnan

 kirkkoherra

Miksi ja mitä sateenkaaritoimintaa?

  näkökulma

takarivejä
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 >>>>>>>>>>>>>>   1.2.–29.2.2020 >>>>>>>>>

Karkaa vihille!
 › OLETTEKO miettineet naimisiinmenoa? Nyt siihen 

olisi vaivaton ja ainutlaatuinen mahdollisuus, kun Jo-
ensuun kirkossa järjestetään karkauspäivänä 29.2. 
vihkitapahtuma “Karkaa vihille”.Tapahtumaan on mah-
dollista varata oma vihkiaika klo 17 alkaen, puolen  tun-
nin välein. Ajat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Jokaiseen pariin ollaan yhteydessä etukäteen ja sovi-
taan vihkimisen yksityiskohdista ja musiikkitoiveista. 
Vieraita saa kutsua niin paljon kuin haluaa. Vihkiminen 
on maksuton. Huom! Avioliiton esteiden tutkinta pitää 
olla tehtynä ennen vihkimistä, lisätietoja seurakuntien 
keskusrekisteristä tai esteidentutkinta.fi. 
Karkaa vihille -tapahtuma Joensuun kirkossa la 29.2. 
Ilm. viim. 21.2. klo 12. Lisätietoja: pastori Katri Vilén, 
katri.vilen@evl.fi.

Unkarilaista  
mieskuorotaituruutta
 › JOENSUUN kirkossa kuullaan 21.2. maailmanluokan kirkko-

musiikkikonsertti, kun unkarilainen Saint Ephraim Male Choir 
esittää bysanttilaista kirkkomusiikkia Tamás Bubnón johdolla. 
Kuoro on voittanut mm. ensimmäisen palkinnon Hajnowkan 
kansainvälisillä ortodoksisen kirkkomusiikin festivaaleilla Puo-
lassa v. 2006, ja se on esiintynyt lukuisilla festivaaleilla ympäri 
maailmaa.  Konsertti järjestetään yhteistyössä Joensuun seu-
rakunnan kanssa.
Bysanttilaisen kirkkomusiikin juurilla -konsertti pe 21.2. klo 19 
Joensuun kirkossa. Liput tuntia ennen ovelta 20€, ennakkoon 
18€ www.nettilippu.fi

Sata lasta konsertoi 
Pielisensuussa  
 › SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO ja Pielisensuun seu-

rakunta järjestävät lapsikuorotapahtuman Joensuussa 1.- 
2.2.2020. Tapahtuma on kaksipäiväinen kurssi, johon kuuluu 
konsertti la-iltana ja lasten rakentamat Siipimessut sunnuntaina 
Pyhäselän ja Pielisensuun kirkossa. Tapahtumaan on osallis-
tumassa satakunta lapsikuorolaista johtajineen Itä-Suomen 
alueelta: Tiuku ja Mosaiikki -kuorot Pielisensuusta, Pilke Kon-
tiolahdesta ja Loiske Savonlinnasta. 
Lapsikuorotapahtuman konsertti Ehtookellojen aikaan
Pielisensuun kirkossa la 1.2. klo 18. Konserttiin on vapaa pääsy, 
ohjelma 5 €. 

KTS:n symposiumin 
aiheena Maailma 
 › KARJALAN teologinen seura järjestää 10.-11.2. Maailma-sym-

posiumin Itä-Suomen yliopistolla Joensuussa. Teemaa tarkas-
tellaan maailmankatsomusten ja ihmisen maailmassa toimimi-
sen näkökulmista. Aiheina ovat mm. ihmistenväliset konfliktit, 
kirjallisuuden ja todellisuuden suhde, kirkkojen ekologinen ajat-
telu sekä luonnonsuojelun paikalliset kysymykset
Symposium 10.-11.2. Itä-Suomen yliopistolla, Aurora II, sali 
AU100. Kaikille avoin, hinta 20 € (tietyillä ryhmillä vapaa pääsy). 
Lisätiedot ja ilm. viim. 31.1.: www.karjalanteologinenseura.fi. 

Georgialaista polyfoniaa 
Joensuun kirkossa
 › GEORGIALAINEN lauluyhtye Rivorera konsertoi Joen-

suun kirkossa to 6.2. Konsertin ohjelmisto koostuu geor-
gialaisesta ortodoksisesta kirkkomusiikista ”á capella” 
sekä kansanlaulusta osin perinteisillä soittimilla. Yhtyeen 
taiteellisena johtajana toimii Vasiko Dolidze, joka on saanut 
lukuisia tunnustuksia. Konsertti järjestetään yhteistyössä 
Joensuun seurakunnan kanssa.
Georgialaisen lauluyhtye Rivoreran konsertti 
Joensuun kirkossa to 6.2. klo 19. Liput tuntia ennen ovelta 
25 € (käteinen), ennakkoon 22,5 € 
lippu.fi:stä.

Taizé-messu su 9.2. 

ja 23.2. klo 18 Pieli-

sensuun kirkossa!

1Sateenkaarimessu 
ke 5.2. Joensuun  
srk-keskuksessa
Messu keskellä hektistä 

viikkoa. Turvallisen tilan periaate 
takaa, että messussa on hyvä ja 
turvallista olla - kenellä vain. Olen 
suunnattoman onnellinen siitä, et-
tä tällaisia järjestetään Joensuussa!

2 Laskiaisen riemu 
-ulkoilutapahtuma 
su 23.2. Joensuun 
kirkolla

Tänne koko perheen kanssa! Oli-
si kiva päästä vielä kerran pulk-
kamäkeen oman lapsen kanssa, 
ja mikäs sen parempi paikka tä-
hän on kuin kirkonmäki. 

3Kasvisruokailta  
su 23.2. Pielisensuun 
kirkolla
Mahtavaa, kun voi val-

mistaa yhdessä ruokaa ja sitä voi 
nauttia hyvässä seurassa! Samalla 
saattaa oppia uuden reseptin ja ty-
kästyä uusiin makuihin. Tämän jäl-
keen voi jatkaa iltaa Taizé messussa.

4Tuhkakeskiviikon 
iltamessu ke 26.2. 
Pielisensuun kirkolla
Tuhkakeskiviikon mes-

suista on tullut itselle tärkeä osa 
paastoon laskeutumista. Tuhka-
risti otsalla on hyvä muistutus sii-
tä, mistä tässä kaikessa on kyse. 

Palstalla kysymme, mitkä neljä 

Kirkkotien kirkollisista ilmoituksis-

ta löytyvää tapahtumaa tuntuvat 

etukäteen mielenkiintoisimmilta. 

NIMI: KATJA RÄSÄNEN-VESALA
IKÄ: 28 
PAIKKAKUNTA: PIELISENSUU

miun tapahtumat
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tapahtumat: helmikuu 2020
Joensuun 
seurakunta
 › TOIMISTO: Kirkkokatu 28, ma-

pe klo 9-12, p. 013 2635 363, 
joensuun.seurakunta@evl.fi 
Seurakunnantoimisto suljettu 
10.-11.2.2020.

Joensuun kirkko 
 › Papinkatu 1 b 

Messu su 2.2. klo 10, mukana 
Joensuun seurakunnan orkesteri, 
joht. Igor Lavrenchuk. 
Georgialaisen Rivorera-lauluyh-
tyeen konsertti to 6.2. klo 19. Liput 
tuntia ennen ovelta 25 €, vain 
käteisellä, lippu.fi/artist/rivorera 
22.50 €. Ks. s. 11. 
Messu su 9.2. klo 10, mukana 
Joensuun kirkon kuoro. 

Viikkomessu  
12.2. klo 18 Joensuun 

kirkossa, piispa Jari Jolk-
konen, Akanvirta-kuoro, 

joht. Sanna Heikkinen.

Viikkomessu ke 12.2. klo 18, mes-
sun toimittaa piispa Jari Jolkkonen, 
mukana Akanvirta-kuoro, joht. 
Sanna Heikkinen. 
Sotilasvala to 13.2. klo 11, Poh-
jois-Karjalan rajavartioston saapu-
miserä 1/20. 
Perinteiset ystävänpäivät pe 14.2. 
klo 13 Leena Suikkasella (Tuppiku-
ja 2 D 20).
Afrikka-sunnuntain messu su 
16.2. klo 10, mukana Narrow Way 
ja muusikko Katri Sannelvuo-Pit-
känen. Messun jälkeen afrikka-
laiset kirkkokahvit ja ilon juhla 
seurakuntakeskuksessa. Ks. s. 12. 
Saint Ephraim Male Choir -kon-
sertti pe 21.2. klo 19, bysanttilaisen 
kirkkomusiikin juurilla, johtaa 

Tamás Bubnó. Liput 20 € ovelta 
tuntia ennen ja 18 € ennakkoon 
www.nettilippu.fi. Ks. s. 11. 
Perhemessu su 23.2. klo 10.
Laskiaisen riemu -ulkoilmata-
pahtuma su 23.2. perhemessun 
jälkeen n. klo 11.30 kirkonmäellä, 
Yhteisvastuun hyväksi myynnissä 
mm. makkaraa ja laskiaispullia. 
Toimintaa pienille ja isoille. Ks. s. 13. 
Joensuun musiikkitalven konsert-
ti su 23.2. klo 14, ”Tahdotko sinä 
– häämusiikkia kirkossa”, kamari-
musiikkiyhtye Virta Ensemble ys-
tävineen sekä Tuomas Pyrhönen 
(urut). Vapaa pääsy, ohjelma 5 €. 
Tuhkamessu ke 26.2. klo 19. 

Joensuun 
seurakuntakeskus
 › Kirkkokatu 28 

Lohtuhuiviryhmä ke 5.2. klo 10-14 
Toimentuvassa, tied. pastori Salla 
Romo. 
Sateenkaarimessu ke 5.2. klo 
18, kirkkokahvit ja teet messun 
jälkeen. 
Torstaimessu to 6.2. klo 12. 
Maanantaimessu ma 10.2. klo 18. 
Ystävänpäiväkorttiaskartelua ke 
12.2. klo 10 Toimentuvassa. Pieni 
tarvikemaksu. 
Torstaimessu to 13.2. klo 12. 
Afrikka-sunnuntain ilon juhla 
su 16.2. n. klo 12 Joensuun kirkon 
messun jälkeen, juhlassa tarjolla 
afrikkalaisia makuja sekä kuu-
lumisia Joensuun seurakunnan 
nimikkotyöstä Afrikan mantereel-
la. Ks. s. 12 
Torstaimessu to 20.2. klo 12, 
messun jälkeen kirkkokahvit sekä 
kutsuvieraille syntymäpäiväjuhla-
tilaisuus. 
Nyyttikesti-ilta la 22.2. klo 16, 
”Vaatimuksista lepoon”, toimin-
nanjohtaja Ulla Saunaluoma (KRS), 
lääkintöneuvos Matti Ketonen. 
Seurat su 23.2. klo 14, veisataan 
Siionin virsiä, puhujina mm. An-
na-Maria Kupiainen, Ilkka Raittila. 

Maanantaimessu ma 24.2. klo 18. 
Seniorien toiminta- ja virkistys-
päivä ti 25.2. klo 11-14, päivään 
sisältyy lounas ja kahvi, 
hinta 5 €/hlö. 
Sateenkaari-ilta ti 25.2. klo 18, 
iltateet ja kahvit. 
Torstaimessu to 27.2. klo 12. 

Noljakan kirkko
 › Kervilänkuja 2 

Messu su 2.2. klo 12. 
Messu su 9.2. klo 12. 
Perhemessu su 16.2. klo 12. 
Messu su 23.2. klo 12. 

Muut paikat
Viikkomessu to 6.2. klo 14 Koi-
vupihassa, ravintola Kantarelli 
(Kirkkokatu 13). 
Viikkomessu pe 7.2. klo 13.30 Se-
nioripihassa, Matti-talo, ravintola 
Suvanto (Rauhankatu 1A). 

Pielisensuun 
seurakunta
 › TOIMISTO: Huvilakatu 8 b, ma-

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

Pielisensuun kirkko
 › Huvilakatu 8 b 

Konsertti ”Ehtookellojen aikaan” 
la 1.2. klo 18. Valtakunnallisen lapsi-
kuorotapahtuman konsertti. Ks. s. 11.
Siipimessu ja Yhteisvastuukerä-
yksen avaus su 2.2. klo 10. Messu 
liittyy lapsikuorotapahtumaan; 
mukana kouluttaja Mari Torri-Tuo-
minen, Tiuku ja Mosaiikki. 
Vauvakirkko su 2.2. klo 15. Kesän 
ja syksyn 2019 kasteperheiden 
kutsukirkko. 
Messu su 9.2. klo 10. Mukana 
vuoden 2020 rippikouluryhmät P1, 
P5 ja P6. 
Taizé-messu su 9.2. klo 18. Iltatee. 
Avoin musiikkiryhmä kanttorin 
johdolla klo 17. 
Siipimessu ’Jumalan sanan kylvö’ 
su 16.2. klo 10. 
Ystävänpäiväkonsertti su 16.2. 
klo 14, yhteistyössä Lions Club 
Carelian ry. Vapaa pääsy, ohjelma 
15 € sis. kahvitarjoilun. Tuotto etsi-
vään nuorisotyöhön diakoniatyön 
kautta. Ks. s. 13. 
Messu su 23.2. klo 10, saarnaa 
rovasti Ulla Saunaluoma Kansan 
Raamattuseurasta. Kirkkokah-
veilla päivätilaisuus ”Rakkaudesta 
armoon – KRS 75 v”. 
Kasvisruokailta su 23.2. klo 16 
Pielisensuun kirkon nuorisotilassa; 
vapaaeht. tarjoilumaksu. Ruokai-
lun jälkeen klo 18 Taizé-messu 
kirkkosalissa. 
Taizé-messu su 23.2. klo 18. Ilta-
tee. Avoin musiikkiryhmä kanttorin 
johdolla klo 17. 
Raamattupiiri Minun Raamatun-
kohtani ma 24.2. klo 12.30, pastori 
Anna-Maria Kupiainen. 

Tuhkakeskiviikon iltamessu ke 
26.2. klo 18. 
Kirkkokahvit sunnuntaisin mes-
sun jälkeen. 

Hukanhaudan 
seurakuntatalo
 › Lonikintie 18 

Tiistaikerho, kinkerit ti 11.2. klo 13, 
Kristilliset symbolit; pastori Jukka 
Erkkilä. Rauhanyhdistys.

Toivon säveliä 
Hukanhaudan srk-talolla 

to 13.2. klo 18.

Toivon säveliä -ilta to 13.2. klo 
18. Muusikko-evankelista Samu 
Saarinen laulaa omia laulujaan ja 
kertoo armosta, Jumalan kohtaa-
misesta sekä siitä, mitä ne ovat 
merkinneet hänen oman elämän-
sä kipukohdissa. Kolehti Song for 
Life ry:lle. Tarjoilu klo 17.30. 
Sinkut 40+ la 15.2. klo 18. Kahvitar-
joilu 2,50 euroa. 
Elon iloa ikäihmisille to 27.2. klo 
11–14. Runoja elämänkaaren vai-
heilta, mukana Elsi Komu.  Maksu 
5 € sis. lounaan ja kahvin.
Laulun ja rukouksen ilta pe 28.2. 
klo 18. Yhteistä laulua ja rukousta. 
Musiikissa lauluryhmä Vuoripuro. 
Lopuksi kahvitarjoilu.

Muut paikat
Hartaus to 6.2. klo 13 Karsikon palve-
lukeskuksessa, Lepikkoahontie 3 A.
Hartaus to 13.2. klo 13 Suvituulen 
palvelukeskuksessa, Suvikatu 21.

Raamattu-aamu 
ma 3.2. ja 17.2. klo 7.30 - 9 
srk-keskuksella, kokous-
huone Olavissa. Raamattu- 
ja rukouspiiri joka toinen ma 
seurakuntakeskuksella.

Toimentuvan  
retki Liperiin 
ja Ylämyllylle ti 11.2. 

Lähtö klo 9 srk-keskus ja 
klo 9.05 Koivupiha. Hinta 
n. 25-30 € sis. matkan ja 
ruokailun. 
Käyntikohteina mm. Liperin 
kirkko, Liperin Mylly ja Käsi-
työyhdistys Lippi Ylämyllyllä. 
Tied. ja ilm. viim. 
pe 7.2. Toimentupaan, 
p. 013 2635 344. 
Toimentuvan retkille ovat 
kaikki tervetulleita! 

Vauvakirkko
su 2.2. klo 15 
Pielisensuun kirkossa

Kasvisruokaillat 
su 23.2., 22.3. ka 26.4. klo 
16 Pielisensuun kirkolla

� �.2.K� 18 ��SUUN PÄÄKIRJAS�,
MUIKKU-SALI, KOSKIK�U 25

���I��A �RHET�A�U I
MIKKO �HIH�,

��SUUN �RHET�A�AKESKUS OY.

-�P� PÄÄ�-

Afrikka-sunnuntai 16.2.2020
Klo 10 kaksikielinen messu 

(suomi-englan�)
Joensuun kirkossa.

Kirkkokahvit ja Ilon juhla 
Joensuun seurakunta-

keskuksella. Ohjelmassa 
terveisiä lähetyskohteista, 

musiikkia, tanssia, iloa!

JOENSUUN SEURAKUNTA

ilon 
juhla

TERVETULOA!

70 -vuotias Yhteisvastuukeräys 
STARTTAA sunnuntaina 2.2.2020!
Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan tällä kertaa vanhemmuutta Suo-
messa ja maailman katastrofialueilla. Starttisunnuntaina messu-
jen yhteydessä on mahdollista kuulla lisää �etoa keräyksestä ja 
ilmoittautua mahdollisiin vapaaehtoistehtäviin. Seurakunnat jär-
jestävät keräyksen aikana mm. lipaskeräyksiä kauppaliikkeissä, 
lisäksi listakerääjät käyvät keräämässä rahaa ko�kierroksilla.

Avataan keräys yhdessä!
Klo 10 messu Joensuun kirkossa.
Klo 10 perhemessu Rantakylän kirkossa.
Klo 10 Siipimessu Pielisensuun kirkossa, mukana Tiuku ja Mosaiik-
            ki, messu on osa lapsikuorotapahtumaa, ks. s. 11.
Klo 10 perhemessu Pyhäselän kirkossa, mukana Loiske-kuoro, 
            messu on osa lapsikuorotapahtumaa, ks. s. 11. Perhe-
            päivä jatkuu seurakuntatalossa keittolounaalla ja koko
            perheen toiminnalla.
Klo 10 messu Enon palvelupisteen valtuustosalissa.
Klo 10 messu Kon�olahden seurakuntakeskuksessa.
Klo 10 messu Kiihtelysvaaran seurakuntatalolla.
Klo 12 messu Noljakan kirkossa.
Klo 13 messu Tuupovaaran seurakuntatalolla.www.yhteisvastuu.fi

#SINÄRIITÄT
#MINÄKANNANYHTEISVASTUUTA
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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

Perhemessu su 2.2. klo 10, Yhteis-
vastuukeräyksen aloitus, messun 
jälkeen kirkkokahvien yhteydessä 
infoa ja mahdollisuus ilmoittautua 
tehtäviin. 
Naisten ilta ti 4.2. klo 18. ”Hoitava 
ääni - musiikki mielen ja kehon 
liikuttajana”, ks. virt. palsta. 
Aamurukouspiirin ajankohta on 
muuttunut maanantaista keski-
viikkoon. Piiri ke 5.2. klo 6.30. 
Messu su 9.2. klo 10, kirkkokahvit. 
Lähetystilaisuus ti 11.2. klo 18. 
Salome ja Olli Olenius kertovat 
SLEY:n tekemästä lähetystyöstä 
Virossa. Lapsilla mahdollisuus 
leikkiä kokoushuoneessa. Kahvi-
tarjoilu. 
Yhteisessä pöydässä -ruokailu 
ke 12.2. klo 11, hinta 3 €/aik., 1 €/
lapset. 
Viikkomessu ke 12.2. klo 12.15. 
Sotainvalidien ystävänpäivä-
konsertti pe 14.2. klo 17, MPK 
Savo-Karjalan soittokunta, joht. 
kapellimestari Mika Hirvonen. 
Ks. vier. palsta
Messu su 16.2. klo 10, julistustyön 
johtaja Petri Kortelahti Raamattuo-
pistolta saarnaa, kirkkokahvit. 

Tuomasmessu 
su 16.2. klo 18 Rantakylän 
kirkossa. Saarna: rovasti 

Aune-Inkeri Keijonen.

Tuomasmessu (30 vuotta 
Joensuussa) su 16.2. klo 18, 
saarnaa rovasti Aune-Inkeri 
Keijonen, lastenkaitsenta, iltatee. 
Lukupiiri ma 17.2. klo 14, Lucia 
Berlin: Siivoojan käsikirja. 
Messu su 23.2. klo 10, kirkkokahvit. 
Bach to You -konsertti su 23.2. klo 
18. Jouni Someron pianokonsert-

ti.  Kolehti Kiihtelysvaaran kirkon 
rakentamisrahastoon. Ks. alla. 
Tuhkamessu ke 26.2. klo 19.

Muut paikat

YV-lipaskeräys pe 7.2. klo 12-18 
Prismassa.
YV-lipaskeräykset pe 14.2. klo 
12-18 Rantakylän S-Marketilla ja 
K-Supermarketilla.

Pyhäselän  
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 76, 

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

Pyhäselän kirkko
 › Hammaslahdentie 76 

Perhemessu su 2.2. klo 10, 
nuorisotyönohjaaja Eeva-Riitta 
Arffmanin tehtävään siunaaminen, 
mukana Loiske-kuoro. Messun 
jälkeen keittolounas srk-talossa 
Yhteisvastuun hyväksi, vapaa-
ehtoinen maksu. Kivaa toimintaa 
koko perheelle. 
Messu su 9.2. klo 10, saarna Petri 
Tiusanen Parikannieni-säätiöstä, 
messun jälkeen virsivartti. 
Messu su 16.2. klo 10, mukana 
Mysterium-lauluyhtye, johtaa 
Janne Piipponen. 
Messu su 23.2. klo 10, mukana 
Kirkkokuoro. 

Pyhäselän  
seurakuntatalo
 › Hammaslahdentie 76 

Raamattupiiri Taivasvalo to 6.2. klo 
18.30, ”Samuel kuulee Jumalan 
kutsun – 1. Sam. 3:1-10”. 
Sanan ja rukouksen ilta pe 7.2. 
klo 18. 
Taukoa tarvitsevien äitien ilta ti 
25.2. klo 18. 
Piirakkatalkoot to 27.2. klo 8 lähe-
tystyön hyväksi, avoimet kaikille 
kiinnostuneille. Tilaukset viim. pe 
21.2. seurakunnantoimistoon, 
p. 013 741 047, ma-pe klo 9-12. 
Hinta 0,70 € kpl. 

Reijolan 
seurakuntatalo
 › Santerintie 11 

Messu su 9.2. klo 13, saarna 
pastori Petri Tiusanen Parikan-
niemi-säätiöstä, messun jälkeen 
virsivartti. 
Raamattupiiri to 13.2. klo 18, ”Ar-
molahjat - 1. Kor. 14”, pastori Ger-
son Mgaya Kansanlähetyksestä.

Muut paikat 
Tölpän lähetyspiiri ti 4.2. klo 15, 
Tölpäntie 61. 

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 su 2.2. klo 10, Yhteisvas-
tuukeräyksen avaus. 
Messu su 9.2. klo 10.
Messu su 16.2. klo 10. 
Messu su 23.2. klo 18.

Muut paikat 
Kaste kantaa -kirkkohetki viime 
vuonna kastetuille lapsille su 
9.2. klo 17 Hyvänmielen Tuvalla 
(Niskantie 17). Kutsutilaisuus 
viime vuonna kastettujen lasten 
perheille. 
Lähetyspiiri pe 14.2. klo 14 Hyvän-
mielen Tuvalla (Niskantie 17) 
Eläkeikäisten päiväkahvi pe 21.2. 
klo 12 Hyvänmielen Tuvalla (Nis-
kantie 17) 
Laskiaistapahtuma su 23.2. klo 
10 Ukkopadalla, mäenlaskua ja 
muuta mukavaa puuhaa perheille. 
Mahdollisuus osallistua Yhteis-
vastuukeräykseen. Mukana Enon 
MLL. 
Hartaus ke 26.2 klo 13 Kasarilla 
(Harjunraitti 18).

Jumalanpalvelusten toimittajat 

löydät verkosta osoitteista: 

www.joensuunevl.fi  

www.kontiolahdenseurakunta.fi

Raamattupiiri Lukulamppu to 
6.2. klo 10, Autoilijantie 13, 82200 
Hammaslahti, ”Ansaitsematon 
armo – Matt. 19:27-30”. 
Ystävänpäivän Yhteisvastuuta-
pahtuma pe 14.2. klo 11-17 Reijolan 
K-marketilla. Keittoa Yhteisvas-
tuun hyväksi (vapaaehtoinen 
maksu). 

Koko perheen 
talvitapahtuma 

la 15.2. klo 10-14 
Pyhäselän koululla ja 

kirjastolla. 
Järj. Pyhäselän srk, 

Joensuun kaupunki ja 
paikalliset järjestöt

Koko perheen talvitapahtuma la 
15.2. klo 10-14 Pyhäselän koululla 
ja kirjastolla.
Savikko-Niittylahden lähetyspiiri 
ma 17.2. klo 12 Eeva Tikalla ja Pentti 
Björnisellä, Kuusenjuurentie 10. 
Vieraana Salome ja Olli Olenius 
SLEY:stä.

Kohtaamisen 
kahvila 
perjantaisin klo 10-13  
Lahjanpuiston kerho- 
huoneella (Lahjantie 10). 
Tule ostoksille ja kohtaa-
maan toinen toisiamme 
kahvien merkeissä. Ehjiä ja 
puhtaita vaatteita otetaan 
vastaan aukioloaikoina. 
Tuotto lähetystyöhön. 

Sotainvalidien 
ystävänpäivän 
konsertti
pe 14.2. klo 17  
Rantakylän kirkossa, 
MPK Savo-Karjalan soitto-
kunta, joht. kapellimestari 
Mika Hirvonen.
Tervetuloa veteraanit, 
puolisot, lesket, lahjoitta-
jat ja yhteistyökumppanit! 
Jäsenten ilm. omaan piiriin, 
osastoon tai yhteyshenkilöl-
le. Konsertin lopuksi kahvit. 
Vapaa pääsy, avoin kaikille.
Järj. MPK:n Savo-Karjalan 
soittokunta, Sotainvalidien 
P-K:n Perinneyhdistys,  
Rantakylän srk ja Sotainvali-
dien Veljesliiton P-K:n piiri. 

Bach to You 
-konsertti 
Rantakylän kirkossa su 
23.2. klo 18, Jouni Somero 
(piano). Tarinoita ja musiik-
kia Bachista. Konsertissa 
kohdataan suuren säveltäjän 
elämän iloja ja suruja. Vapaa 
pääsy, kolehti Kiihtelysvaa-
ran kirkon rakentamisrahas-
toon.

Eläkeikäisten 
päiväkahvit 
pe 21.2. klo 12  
Hyvänmielen Tuvalla.

Arkiruokailu 
tiistaisin klo 11  Hyvänmielen 
Tuvalla, lounas 3€.

Naisten ilta 
ti 4.2. klo 18 Rantakylän 
kirkolla. ”Hoitava ääni - 
musiikki mielen ja kehon 
liikuttajana”, musiikkitera-
peutti Maija-Riitta Hirvonen. 
Kahvitarjoilu. 

Ystävänpäivä-
konsertti 

Järjestäjä 
Lions Club  
Carelian ry

 Su 16.2. klo 14  
Pielisensuun kirkossa

 ESIINTYJÄT
Matti Turunen (basso)

Eini-Annukka Perälä (sopraano)
Kemal Achourbekov (piano)

Käsiohjelman hinta 15 € 
Hintaan sisältyy kakkukahvit

Konsertin tuotto lahjoitetaan  
kokonaisuudessaan  

paikalliseen diakoniatyöhön.

Sururyhmiä sinulle,
JONKA LÄHEINEN ON KUOLLUT
Ryhmät ovat avoimia kaikille, vaikka asuinalue
olisi eri kuin ryhmän järjestävän seurakunnan
alue. Sururyhmään voi ilmoittautua, kun läheisen
kuolemasta on vähintään noin kolme kuukautta.

Alkaa ke 12.2. klo 18
Pyhäselän seurakuntatalolla,
Hammaslahden�e 76.
Kokoonnumme seitsemän
kertaa viikon välein.
Ilm. ma 3.2. mennessä
puh. 050 3407 382.

Alkaa ke 4.3. klo 17
Pielisensuun kirkolla,
Huvilakatu 8b.
Kokoonnumme kuusi kertaa, pääsääntöi-
ses� kahden viikon välein. Lisä�edot ja ilm.
pe 14.2. mennessä diakonissa Merja Tuo-
noselle, puh. 050 3855 146 tai pappi Ma� 
Innaselle puh. 050 3811 054.

Klo 10 perhemessu Joensuun kirkossa, klo 11.30 Laskiaisen riemu 
-ulkoilutapahtuma kirkonmäellä. Mäenlaskua omalla laskuvälineel-
lä, lapsille mukavaa toimintaa. Ulkoilmakahvio.
Klo 10 laskiaistapahtuma Enon Ukkopadalla. Mäenlaskua ja muu-
ta mukavaa puuhaa perheille. Yhteistyössä Enon MLL.
Klo 13 jumalanpalvelus Raatevaaran kylätalolla, Hyypiän�e 681, 
laskiaistapahtuma. Yhteistyössä MLL ja par�olaiset.
Klo 14-17 laskiaistapahtuma Lehmon seurakuntakodilla, Kylmä-
ojan�e 57, ja sen ympäristössä. Mäenlaskua, ulkopelejä ja  -leikkejä, 
myytävänä hernekeittoa ja laskiaispullia. Liikuttava messu klo 16, 
mukana Pilke-kuoro. Yhteistyössä FB-Factor.

Tilaisuuksissa mahdollisuus tukea Yhteisvastuukeräystä.
sunnuntaina 23.3.2020LAskiAinen
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Kontiolahden  
seurakunta  
 › KIRKKOHERRANVIRASTO: 

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

Kontiolahden  
seurakuntakeskus 
 › Keskuskatu 26 

Kynttilänpäivän messu su 2.2. klo 
10, Yhteisvastuukeräyksen aloitus 
ja info messun jälkeen.
Messu su 9.2. klo 10.
Piirakkatalkoot ma 10.2. klo 10-13 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Ennakkotilaukset 0.70 € /kpl viim. 
6.2., p. 040 830 1336. 
Ystävänpäivätapahtuma ”Laula 
ystävän kanssa” pe 14.2. klo 10-13, 
ohjelmassa karaoke, lounas, mu-
kana mm. Ursulat ja SPR.
Messu su 16.2. klo 10, mukana 
seurakuntakuoro Canto.
Aseman lähetyspiiri ma 17.2. klo 
15.
Näkövammaisten kerho to 20.2. 
klo 12.
Laskiaissunnuntain messu su 
23.2. klo 10.
Perheiden ilta ma 24.2 klo 17.30-
19, mäenlaskua, kaakaota ja 
iltahartaus.
Tuhkakeskiviikon Hiljaisuuden 
messu ke 26.2. klo 12. 

Lehmon  
seurakuntakoti 
 › Kylmäojantie 57  

Kynttilänpäivän messu su 2.2. 
klo 13.
Messu su 9.2. klo 13, mukana 
HR1-ripari.
Toivoa Naisille -medialähetyspiiri 
Lydia-salissa ti 11.2. klo 13.
Parsi, paikkaa ja korjataan -ta-
pahtuma la 15.2. klo 10-14. Onko 
Sinulla nappeja ompelematta, 
sukkia parsimatta tai muuta sen 
sellaista tekemättä? Tuo puhtaana 
korjattavaksi ja maksa haluamasi 
summa Yhteisvastuu-lippaaseen. 
Tied. inka.turunen@evl.fi,  p. 044 
25 28 054. Korjattavaa voi tuoda 
klo 10-12.
Messu su 16.2. klo 13, Tuo ystäväsi 
kirkkoon! Mukana HR3-ripari.

Laskiaistapahtuma su 23.2. klo 
14-17, mukana FB-Factor, Liikutta-
va messu klo 16. Ks.s. 13.
Tsemppiä mielenterveyskun-
toutujille -ryhmä Lydia-salissa to 
27.2. klo 13.

Muut paikat 
Raamattupiiri to 6.2. klo 18 Eila 
Sarkkisella (Ukkosentie 6).
Messu su 23.2. klo 13 Sel-
kien-Mönnin kappelissa (Selkientie 
1).
Kahvihetki yhdessä jakamisen ja 
lähetyksen merkeissä 24.2. klo 
13 Kiveläntien Vanhustentalojen 
kerhohuoneella (Kiveläntie 5).

Seurakuntien 
yhteiset  
tapahtumat

”KAIKEN KESKELLÄ ILO” 
Linja-autoretki Naistenpäiville 
Oronmyllylle la 29.2. Lähtö klo 
7.30 Rantakylän kirkolta, sen jäl-
keen srk-keskukselta (Kirkkokatu 
28) ja Pielisensuun kirkon pysäkil-
tä Tikkamäentieltä. Paluu 
n. klo 19 mennessä. Hinta 20 € 
sis. kuljetuksen, kerätään bussissa. 
Jokainen maksaa itse ruokailun ja 
kahvin. Vetäjinä mm. Kaisa ja Timo 
Tuikkanen, Sari Pennanen ja Seija 
Uimonen. 
Ohjelma: www.oronmylly.fi. 
Ilm. viim. ti. 18.2. 
www.joensuunevl.fi/ilmoittaudu. 
Tied. Anna Holopainen,
 p. 050 5858 714, 
anna.holopainen@evl.fi. 

Ihmisiä Lähi-idässä –vuositee-
makoulutus pe 27.3. klo 9-13 
Rantakylän kirkolla. Maksuton, 
seurakuntien vapaaehtoisille ja 
työntekijöille suunnattu koulutus, 
jossa perehdytään Pipliaseurojen 
ja kirkkojen työhön Pyhällä maalla 
ja Egyptissä. Kouluttaja Satu Touk-
kari Pipliaseurasta. Ilm. viim. 23.3. 
www.joensuunevl.fi/ilmoittaudu.
Tied. Anna Holopainen, 
p. 050 5858 714. 
 Järj. Suomen Pipliaseura ja
 Rantakylän seurakunta 

MISSÄ TAIVAS ON? 
Matka Lähetysjuhlille
Lahteen 22.-24.5. Hinta 220 € / 
henkilö 2hh, 310 €/hlö 1hh, sis. 
bussikuljetus, majoitus ja aamu-
pala Greenstar-hotellissa. 
Sitova ilm. viim. 12.4. 
www.joensuunevl.fi/ilmoittaudu. 
Matkanjohtajina Anna Holopainen, 
p. 050 5858 714 ja Topi Nieminen. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
Hetta Matka Oy. 

Pääsiäisen ignatiaaninen retriitti 
6.-13.4.2020 Vaivion kurssi-
keskuksessa. Ilm. ja tied.: peppi.
sievers@fimnet.fi

VaaraKarjalan  
seurakunta
 › TOIMISTO: Kiihtelysvaara: Toh-

majärventie 31, ti ja pe klo 9-13, 
p. 040 7374 656, pirkko.l.hama-
lainen@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 2.2. klo 10. Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitus. Kirkkokahvit.
Messu su 9.2. klo 10.
Messu su 16.2. klo 10. Pihlat-kuoro 
tarjoaa kirkkokahvit Suojapirtil-
lä messun jälkeen n. klo 11.30, 
kuoron konsertti klo 12. Tuotto 
kirkkokeräykselle.
Iltamessu su 23.2. klo 16. Kerran 
kuukaudessa vietettävä iltamessu. 
Kahvit Kiihtelyksen Martat.
Naisten ilta ti 25.2 klo 18, ”Kau-
neimmat käsityöt”. Ota mukaan 
valmis tai keskeneräinen käsityö. 
Iltapala. Vapaaehtoinen kahviraha.
Tuhkakeskiviikon jumalanpalve-
lus ke 26.2. klo 11.

Tuupovaaran  
seurakuntatalo
 › Koulutie 10

Sultsinalounas su 2.2. klo 12.Tuot-
to Yhteisvastuun hyväksi.
Messu su 2.2. klo 13. Mukana 
diakoniatyön vastuuryhmä.
Näkövammaisten kerho pe 7.2. 
klo 12.15. Lähtö Kiihtelysvaaran 
srk-talolta klo 11.15.

Askarteluilta 
to 13.2. klo 17 Tuupovaaran 

srk-talolla.

Askarteluilta to 13.2. klo 17, ”Ystä-
vänpäivä”. Hartaus, vapaaehtoi-
nen tarjoilu- ja tarvikemaksu.
Messu su 16.2. klo 13.
Lämmin ateria to 27.2. klo 11. Va-
paaehtoinen maksu.

Muut paikat
Helmi-Heläys la 1.2. klo 15 Heinä-

vaaran koululla, ks. alla.
Särkivaaran opintopiiri to 6.2. klo 12 
Särkivaaran kylätalolla (Kissapurontie 
10). Keskustelua Aam. 3 pohjalta.
Lukupiiri ke 12.2. klo 14 Hoilolan 
seurakuntasalissa (Hoilolantie 133 b).

Kinkerit 
ke 12.2. klo 18 Annikki Tu-
rusella (Vaaranpääntie 9).
Mukana Heimo Karhapää.

Kinkerit ke 12.2. klo 18 Annikki Tu-
rusella (Vaaranpääntie 9). Mukana 
Heimo Karhapää. Arpajaiset ja 
kahvit Yhteisvastuulle.
Tuupovaaran miesten piiri ke 19.2. 
klo 14 Sirkka Jurvasella (Kaarretie 9).
Jumalanpalvelus ja laskiastapah-
tuma Yhteisvastuun hyväksi su 
23.2. klo 10 Raatevaaran kylätalol-
la (Hyypiäntie 681). Mukana MLL ja 
partiolaiset. Ks. s. 13.
Messu su 23.2. klo 13 Hoilolan 
kirkossa.
Yhteisvastuukahvit Kiihtelys-
vaaran Salella pe 28.2. klo 8-18. 
Kiihtelyksen Martat.

Sultsinalounas 
su 2.2. klo 12 
Tuupovaaran srk-talolla. 
Tuotto Yhteisvastuulle.

Helmi-Heläys 
la 1.2. klo 15 Heinävaaran  
koululla (Isäntäläntie 1).  
Stand Up-koomikko Mikko 
Vaismaa. Paikkakunnan 
pojat Suklaamunat soittavat. 
Tuotto lyhentämättömänä 
Kiihtelysvaaran kirkkokerä-
ykseen.  
Liput 20€, lapset 7-15 v. 
puoleen hintaan. Kahvila 
väliajalla – vapaaeht, tarjoi-
luraha.  
Järj. Kiihtelysvaara-Seura 
ry/kirkkokeräys.

Mukulamessu-
musiikkiryhmä 
koko perheelle kokoontuu 
muutaman kerran Kontio-
lahden srk-keskuksessa ja 
valmistaa yhdessä musiikkia 
15.3. klo 10 Mukulamessuun. 
Aloituskerta sovitaan ilmoit-
tautuneiden kesken. Ilm. ja 
tied. mari-annika.heikkila@
evl.fi, p. 044 970 4534. 

Pilke- 
musiikkiryhmä 
lapsille torstaisin klo 16.30-
17.30 Lehmon srk-kodilla. 
Soitetaan eri soittimia ja 
lauletaan.

Ystävän Kammari 
avoinna Kontiolahden 
srk-keskuksessa ma, ke ja 
pe 10-14.

Sydämellinen 
kiitos! 
Kontiolahden seurakunnan 
diakonia- ja lähetystyö kiit-
tää kaikkia yksityisiä henki-
löitä, yrityksiä ja yhdistyksiä 
saamistaan lahjoituksista, 
joilla voitiin jakaa jouluiloa 
lähelle ja kauas. Siunausta 
alkaneelle vuodelle 2020. 

Yhä useammalla ei ole omaisia niin paljon, että 
viimeiselle matkalle riittäisi kantajia. Olisiko sinulla 
aikaa ja mahdollisuutta toimia vapaaehtoisena 
arkunkantajana? Myös naiset voivat toimia 
kantajina.
Joensuun ev.lut.seurakunnat järjestävät
vapaaehtoisille arkunkantajille koulutuk-
sen
Joensuun hautausmaan Isossa
Ris�nkappelissa ma 19.2.2020 klo 13-15.
Koulutuksessa käydään läpi siunaus�lai-
suuden kulku ja arkunkantajien tehtävät.
Ilmoi�autumiset 12.2.2020 mennessä
www.joensuunevl.fi/ilmoi�audu.
Tiedustelut: vapaaehtoistoiminnan koor-
dinaa�ori Leena Mgaya, puh. 050 5935 736, 
leena.mgaya@evl.fi.

Koulutus on maksuton, eikä se velvoita
osallistujia mihinkään.

Joensuun ev.lut. seurakunta-
yhtymä hakee 

EMÄNTÄÄ
Vaivion kurssikeskukseen 

vastaamaan kurssikeskuksen 
keittiö- ja asiakaspalvelun 

tehtävistä. 

Hakuaika päättyy
su 9.12.2020.

Tarkemmat tiedot: 
www.joensuunevl.fi/rekry.

Joensuun seurakunnilla on 
tarjolla kesätyöpaikkoja mm. 
hautaus- ja puistopalveluissa, 
varhaisnuoriso- ja rippikoulu-

työssä sekä Vaivion kurssi-
keskuksen keittiö- ja kiinteistö-

palveluissa.

Tutustu kesätyötarjontaamme 
ja täytä hakemuksesi verkossa

joensuunevl.fi/rekry.

KESÄTYÖPAIKKOJA
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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

EHDOLLA 
HIIPPAKUNTAVALTUUSTOON

EEVI VÄISTÖ
Seurakuntaneuvos,  KM

44
Vaalipäivä 11.2.2020

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

PIRKKO VESAVAARA
EVANKELISTA

10.2.2020  klo 18.00
KOTISEUTUKESKUKSESSA

Vierevänniementie 5, 
80100 KONTIOLAHTI

ja
19.2.2020 klo 18.00

VAPAAKIRKOSSA, Kanervalatalo,
Leinikkitie 1, 80130 JOENSUU

TERVETULOA!

Äitimme Kerttu Pesonen täyttää

90 vuotta.
Ystävät ja naapurit

Tervetuloa juhlistamaan merkkipäivää 
7.3.2020 alkaen klo 12.00
Maatilamatkailu Hirvoseen. 

Osoite: Rostilantie 52, 82210 Suhmura.
Kukkien ja lahjojen asemasta äitimme

toivoi tuettavan Pyhäselän 
kirkkokuoron toimintaa. 

Lahjoitukset tilille FI3341080010 
Viesti: Kerttu Pesonen 90v.

Ilmoitathan osallistumisestasi
 29.2.2020 mennessä 

puh. 040 706 3769 / Elvi

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

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 askel
Hyvän elämän erikoislehti

Soita: 020 754 2333*

Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@kotimaa.fi

TILAUSKOODI: Kirkkotie-1-20-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. 

Kaikki palvelu- ja  
tuotehintamme:

P KO - H A U TA U S PA LV E L U . F I

Nurmeksentie 4, Jns, p. 010 762 3822  
ma–pe 9–17.30, la 9–14
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nuori kasvo 

Uusi vuosikymmen täynnä odotuksia
TÄMÄN lehden nuori kasvo on 
tanssia ja teatteria harrastava, 
lukiosta haaveileva Rebekka 
Ruokonen. Hän käy yhdeksättä 
luokkaa Lyseon Peruskoulussa 
ja kouluttautuu tällä hetkellä 
isoseksi. 

Miten on alkanut vuosi  
lähtenyt käyntiin?
- Yllättävän kiireistä on ollut, 
mutta olen kuitenkin innoissani. 
Kaikkea uutta kivaa on luvassa 

ja odotan pääseväni näkemään 
mitä uusi vuosikymmen pitää 
sisällään.

Teitkö uuden vuoden  
lupauksia?
- Tein aika montakin! Lupasin 
olla karkkilakossa ja muita 
herkkuja syön vain poikkeusta-
pauksissa. Yritän myös pelata 
enemmän Just Dance -peliä, 
parantaa lihaskuntoani, säästää 
ja kierrättää. 

Onko teidän perheessänne 
uuden vuoden perinteitä?
- Oli, mutta ne taidettiin rikkoa 
tänä vuonna, mutta ennen pela-
simme aina lauta-ja korttipelejä 
juuri ennen vuoden vaihtumista 
perheen kesken. 

Onko sinulla odotuksia tälle 
vuodelle?
- Odotan pärjääväni koulussa 
hyvin ja saavani peruskoulun 
päätökseen hyvin arvosanoin. 

Odotan myös lukion alkamista, 
uuteen kouluun kotiutumista ja 
uusien kavereiden tapaamista, 
mutta vanhatkin saisivat pysyä 
matkassa mukana. Toivon myös 
näkeväni lempiartistini tänä 
vuonna!

Saara Pennanen

NIMI: REBEKKA RUOKONEN
IKÄ:  15 VUOTTA
SEURAKUNTA: JOENSUU

JOENSUUN seurakunnan lastenohjaajat Tuu-
la Valomäki, Jaana Pulkkinen ja Kaisa Hink-
kanen ovat tehneet pitkään töitä seurakun-
nan varhaiskasvatuksessa. Heille on tuttua 
se, että erilaisuus kiinnostaa lapsia – usein 
täysin neutraalista tiedonjanosta käsin, toi-
sinaan myös oudoksunnan aiheena.

MONESTI erilaisuuden kohtaamiseen liitty-
vät tilanteet syntyvät kerhoissa keskellä ar-
kea. Vaikkapa välipalapöydässä saattaa tulla 
lapsilta kommenttia, johon aikuiset tarttuvat.

- Lapset ovat saattaneet nähdä kerhomat-
kalla vaikkapa pyörätuolissa istuvan ihmisen, 
ja keskustelemme sitten, mistä pyörätuolis-
sa olemisessa on kyse. Jollakin voi olla ke-
hitysvammainen tuttava, joku on näöltään 
erilainen, liikkuu eri tavalla, ei näe tai kuule 
– tällaiset asiat eivät ole välttämättä selviä 
kaikille, ja siksi niistä on tarpeen tilaisuuden 
tullen keskustella, sanoo Valomäki.

LASTEN kesken erilaisuus saattaa tulla ker-
hossa vastaan monella tavalla. Esimerkiksi 
kansainvälisyys on jo tuttu juttu Joensuun 
seurakunnan varhaiskasvatuksessa – keskus-
tan kerhossa on ollut enimmillään edustet-
tuna jopa seitsemän eri kansallisuutta. Eri-
lainen ulkonäkö ei lastenohjaajien mukaan 
herätä lapsissa juurikaan kommentteja, 
enemmän nousevat esiin tilanteet, joihin 
liittyy lapsen kielitaito.

- Eräänä vuonna meillä oli lapsi, joka ei 
puhunut suomea lainkaan. Aluksi muut lap-
set vieroksuivat häntä, mutta sitten keksim-
me kuvion, jossa muut lapset saivat opettaa 

hänelle suomea, ja hän opetti muille lapsille 
oman maansa tanssia. Siitä se sitten lähti su-
jumaan, kertoo Tuula Valomäki. 

MITKÄ asiat lasten kerhoarjessa vaativat eni-
ten suvaitsevaisuuskasvatusta? 

- Jos ajattelee iltapäiväkerhoryhmiä, niin 
kyllä sosiaaliset taidot on asia, mihin joutuu 
eniten puuttumaan. Jaksetaanko odottaa 
vuoroa, miten kohdellaan toista, miten osa-
taan leikkiä, miten siedetään pettymystä? Jos 
jollakin mene hermo aina kun häviää pelissä, 
voi toisille tulla sellainen olo, että häntä ei ole 
kivaa pyytää mukaan, kertoo Jaana Pulkki-
nen.

TÄLLAISTEN tilanteiden varalle kerhoissa 
panostetaan Valomäen mukaan alkukau-
desta kovasti ryhmäyttämiseen. Siihen, että 
meillä on jokaisella yhtä arvokas paikka ryh-
mässä ja kaikille samat säännöt. Se kantaa 
hedelmää. 

- Konfliktitilanteiden purkamiseen tar-
vitaan tietenkin aikuista avuksi. Mietim-

me lapsen kanssa sitä, mitä tapahtui, miltä 
lapsesta tuntui, voisiko seuraavalla kerralla 
laittaa vaikka käden taskuun, jos tekee mieli 
lyödä, kertoo Kaisa Hinkkanen.

- On tärkeää, että ei syyllistetä sitä, joka 
mottaa. Voi olla, että häntä, joka lopulta löi, 
oli ärsytetty. Opettelemme lasten kanssa tun-
netaitoja ja tunteiden kanssa toimimista, hän 
jatkaa.

LÄHTÖKOHDAT erilaisuuden hyväksymistä 
korostavaan kasvatukseen nousee seurakun-
nan  varhaiskasvatussuunnitelmasta, jossa 
puhutaan erilaisuuden kohtaamisesta ja jo-
kaisen ihmisen arvokkuudesta lähtökohdista 
riippumatta.
- Tärkeätä on toisen arvostus ja kunnioitus, 
halu tutustua ja ymmärtää. Tärkein viesti, 
jonka haluamme lapsille välittää, on se, et-
tä jokainen on omana itsenään tervetullut 
ryhmään. 

Hanna Koponen

Lastenohjaaja Tuula 
Valomäen (2. vas.) 
mukaan kirjat ovat 
usein hyvä apuväline 
erilaisuuden 
kohtaamisen teeman 
käsittelyssä. Celina 
Vienola (vas.) ja 
Aada Taponen 
lukivat Marjalan 
iltapäiväkerhossa 
kirjaa, jossa siili 
kohtaa muita eläimiä, 
ja ajattelee jokaisen 
kohdalla: olisinpa 
minäkin tuollainen. 
Kirjan opetus on se, 
että kukin on arvokas 
sellaisena kuin 
on. Kuvassa myös 
lastenohjaaja Jaana 
Pulkkinen.

Kerhoissa opetellaan hyväksymään erilaisuutta
”LAPSET saattavat 
kysyä meiltä ohjaajilta 
melkein mitä vain. On 
tärkeätä, että lasten 
kysymyksiä ei väiste-
tä”, sanoo lastenohjaa-
ja Tuula Valomäki. 
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