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kolumni pääkirjoitus

K
irkkotien ilmestymispäivänä saamme 
tietää, kenestä tulee Joensuun seura-
kunnan uusi kirkkoherra nykyisen jää-
dessä eläkkeelle ensi kesän kynnyksellä. 
Valintaa ovat puntaroineet viime viikot 
erityisesti Joensuun seurakuntaneuvos-
ton jäsenet, joilla on äänioikeus vaalissa 

ja jotka edustavat kaikkia Joensuun seurakuntalaisia. 
Tammikuun vaalipaneelia seuratessani minusta tun-
tui, että kuka tahansa ehdokkaista tulee pärjäämään 
tehtävässä omalla tavallaan mainiosti. 

ENNEN kuin aloitin työt seurakuntayhtymässä, 
kokemukseni kirkkoherroista olivat kovin vähäisiä. 
Mielikuvani perustuivat vanhoihin suomalaisiin 
elokuviin, joissa kirkkoherrat on monesti kuvattu 
arvokkaina ja vakavamielisinä henkilöinä. Viimeis-
ten kolmen kuukauden ajan olen tavannut Joen-
suun alueen kuuden seurakunnan kirkkoherroja 
viikoittain. Näin korona-aikana pidämme yhteyttä 
verkon välityksellä ja hyödynnämme Teams-ko-
kouksia. Sukellus kirkkoherrojen joukkoon on 
ravistellut mielikuviani heti ensimmäisestä tapaa-
misestamme lähtien. 

ENITEN minut yllätti se, miten mutkattomia ja 
sydämellisiä ihmisiä kirkkoherrat ovat. Jokainen on 
oma persoonansa erilaisine taustoineen ja ajatuksi-
neen, mikä tuo yhteistyöhömme oman mausteensa. 
Ihailen sitä, miten moneen kirkkoherrat työssään 
taipuvat. Ja miten he ratkaisuissaan miettivät seu-
rakuntalaisten ja työntekijöiden parasta.

KIRKKOHERRAN tehtävä ei ole helppo normaa-
lioloissakaan – saati sitten nykyisessä jatkuvien 
muutosten ja rajoitusten värittämässä tilanteessa. 
Sujuva yhteistyö kirkkoherrojen välillä nouseekin 
tällä hetkellä entistä tärkeämmäksi. Toivotan ilolla 
mukaan yhteistyöhön myös uuden Joensuun seura-
kunnan kirkkoherran, kunhan sen aika on.

Voisiko olla 
jotain hyvää, joka 
ei olisi joltain 
toiselta pois?
MARRASKUUSSA viimeinen Mannerheim-ristin ritari, 
Tuomas Gerdt, kutsuttiin viimeiseen iltahuutoon. 
Hänen mukanaan päättyi eräs aikakausi, ritarien aika. 
Vielä kanssamme on kuitenkin noin 10 000 sotiemme 
veteraania, tammenlehvän naista ja miestä, pidetään 
heistä yhdessä huolta. Olen ymmärtänyt, että monen 
veteraanin suurimpia toiveita on se, että maamme 
säilyy itsenäisenä ja demokraattisena. Viime aikojen 
tapahtumat eri puolilla maailmaa ovat osoittaneet, että 
sellainen demokraattinen järjestelmä, johon olemme 
tottuneet, on suuressa vaarassa.

HISTORIAN kirjoissa, ja aika usein käytettynä fraasina, 
puhutaan Talvisodan ihmeestä, kansallisen yhdessä 
tekemisen hengen heräämisestä ja yhteisen edun ta-
voittelusta. Tällaisen hengen herääminen vaatii kriisiä, 
suuria hankaluuksia yksin pärjäämisessä. Vaikeina 
aikoina meistä saattaa löytyä se ”Saarijärven Paavo”, 
joka omastaan antaen sanoo perheelleen: ”Pane leipään 
puoli petäjätä, veihän vilu tou’on naapurimme”. Tällä 
lyhyellä elämänkokemuksella uskallan sanoa, että 
hyvinä aikoina monet meistä ovat varsin itsekeskeisiä, 
oman edun etsijöitä.

TÄLLÄ vuosituhannella vallinnut länsimainen ajatus 
jatkuvasta vaurastumisesta on saanut meistä monet 
unohtamaan toisemme ja yhteisen hyvän. Olemme 
hakeneet toisistamme eroavaisuuksia yhtäläisyyksien 
sijaan. Olemme rakentaneet muureja, emme siltoja. On 
helppo naureskella Yhdysvaltain senaatin tapahtumille, 
vaikka periaatteessa samaa tapahtuu omissa someka-
navissamme silmiemme edessä. Väkivallan käyttö, tai 
edes sillä uhkailu, ei kuulu demokraattisen yhteiskun-
nan toimintamalleihin. Ei yhteisön, eikä edes yksilön 
taholta.

MEILLÄ Suomessa on keväällä taas kunnallisvaalit, tilai-
suus, jossa demokratiaamme rakennetaan ja ylläpide-
tään. Olisi hienoa, että moni hakeutuisi, kukin aatteen-
sa mukaisesti, vaaleissa ehdokkaaksi. Suuresti suotavaa 
olisi myös se, että kaikki kynnelle kykenevät antaisivat 
äänensä. Äänestäminen on oikeus, jokseenkin velvolli-
suus, mutta ennen kaikkea etuoikeus. Haluan ajatella, 
että Suomessa haluamme äänestää jonkin puolesta, ei 
jotakin vastaan. Osaisimmeko olla ”saarijärveläisiä”, 
sukupuuhun tai -puoleen katsomatta.

Jarkko Riikonen
erityisnuorisotyöntekijä
Poliisin Ankkuri-ryhmä

jarkko.riikonen@joensuu.fi

Länsimainen ajatus 
jatkuvasta vaurastumisesta 
on saanut meistä monet 
unohtamaan toisemme ja 
yhteisen hyvän.

YHTEISVASTUU on auttanut hädänalaisia jo vuodesta 1950. Viime vuonna Joen-
suun alueen seurakunnissa kerättiin vapaaehtoisten avustuksella vajaat 20 000 
euroa koronakeväästä huolimatta. Viime vuoden keräyskohteena olivat lapsiperheet 
ja vanhemmuuden tukeminen. Tänä vuonna yhteisvastuukeräyksen tuotolla avus-
tetaan vähävaraisia ikäihmisiä. Keräysaikaa on tänä vuonna koko vuosi.
LÄHDE: yhteisvastuu.fi
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Kirkkoherrojen joukossa
Ihailen sitä, miten 
moneen kirkkoherrat 
työssään taipuvat.

27.1.2021
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi
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”Koskaan en voi tietää, 
milloin tarvitsen toista ihmistä”

1 
IHMISARVO. Jokaisen ihmisen 
jakamaton ihmisarvo on aina 
ollut minulle tärkeä arvo. Ih-
misoikeusjulistuksen mukai-
sesti kaikki ihmiset syntyvät 

vapaina ja tasavertaisina arvoltaan 
ja oikeuksiltaan ja tämä tulee aina 
maailman mullistusten keskellä 
muistaa. Tämä näkemys vahvistui 
tehdessäni sairaanhoitajan töitä ja 
ihmisarvosta lähtevä ajattelu on seu-
rannut minua myös myöhempään 
työelämään. 

2 
OIKEUDENMUKAISUUS. 
Toimintaani on aina lei-
mannut vahva pyrkimys 
oikeudenmukaisuuteen ja 
minulle on muodostunut 

vahva halu taistella epäoikeuden-
mukaisuutta vastaan. Maailmassa 
löytyy koko ajan epäoikeudenmu-
kaisuutta, mutta silti sitä vastaan 
pitää tehdä töitä. Pohjois-Karjalaa 
kohtaan on esitetty epäoikeuden-
mukaisia ratkaisuja pitkin aikaa, ja 
oma työni on toimia Pohjois-Karja-
lan edun puolesta.

3 
LÄHIMMÄISENRAKKAUS. 
Jokainen meistä tarvitsee 
toista ihmistä monessa 
elämän vaiheessa, joten 
pyrin kohtelemaan aina 

ihmisiä hyvin. Koskaan en voi tie-
tää, milloin tarvitsen toista ihmistä. 
Jokapäiväisessä arjessa minulla on 
aina vahva pyrkimys kohdella kaik-
kia kunnioittavasti.

4 
VAPAUS. Jokaisella ih-
misellä tulee olla vapaus 
elää valitsemaansa elä-
mää sillä edellytyksellä, 
ettei siitä koidu vahinkoa 

muille. Suomessa meillä on mo-
nia vapauksia kuten sananvapaus, 
omantunnonvapaus, uskonnonva-
paus, elinkeinovapaus, mutta näi-
den vapauksien mukana tulee myös 
vastuu. Vapauden ja vastuun liitto 
mahdollistaa hyvän yhteiskunnan 
kehittämisen.

5 
TASA-ARVO. Kaikkien ih-
misten välinen tasa-arvo 
on länsimaisen yhteiskun-
nan peruspilari. Tasa-ar-
vossa ei voi olla ”mutta 

kun” -toteamusta, vaan ihmisten 
välinen tasa-arvo on ehdoton. Jul-
kisessa virassa toimiessa tasa-arvon 
vaatimus kaikessa toiminnassa on 
itsestäänselvyys, mutta maailma ei 
ole tältäkään osin valmis. Työtä ta-
sa-arvoisen maailman puolesta pitää 
jatkaa, minunkin.

Kirsi Taskinen

MARKUS HIRVONEN.  Pohjois-Karjalan uusi maakuntajohtaja on 
tul lut tutuksi mm. mopoilevana kunnanjohtajana, joka osaa ottaa nuo-
ret huomioon. Toisen ihmisen kunnioittaminen on yksi keskeisim mis-
tä teemoista, kun Hirvonen listaa oman elämänsä tärkeimmät arvot.

Tasa-arvossa ei voi olla ”mutta 
kun” -toteamusta, vaan ihmisten 
välinen tasa-arvo on ehdoton, toteaa 
maakuntajohtaja Markus Hirvonen.
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ajassa
Sosiaalinen media
> Facebook: @luterilainenkirkkojoensuussa
>Twitter: @Joensuunevl

Kiihtelysvaaran kirkkokeräys-
tilin 453 100 euron lisäksi yli 
50 000 euroa on lahjoitettu 
suoraan seurakuntayhtymän 
rakennusrahaston tilille. Näin 
lahjoituksia on yhteensä puoli 
miljoonaa.
KIIHTELYSVAARA-SEURAN KERÄYSVASTAAVA MATTI VÄISTÖ, 

18.1.2021

Yhteisvastuukeräys 2021 
tukee vähävaraisia vanhuksia
Apua kaivataan sekä Suomessa että maailman katastrofialueilla

YHTEISVASTUU on evankelis-luterilaisen kirkon 
vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia 
syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumuk-
seen katsomatta. Yhteisvastuukeräykseen osallistu-
vat kaikki Suomen ev.lut. seurakunnat ja tuhannet 
vapaaehtoiset ympäri Suomen.

Keräyksen tuotosta 60 % ohjataan Kirkon Ulko-
maanavun katastrofirahaston välityksellä kulloi-
senkin tarpeen mukaan yli kymmeneen maahan. 
Valtaosa yhteisvastuuvaroista käytetään pitkävaikut-
teiseen kehitysyhteistyöhön.

Suomeen jää 40 % keräyksen tuotosta. Varoja ohja-
taan taloudellisessa ahdingossa eläville ikäihmisille 
mm. paikallisseurakuntien kautta. Lisäksi varoilla 

kohennetaan ikäihmisten elämänlaatua sekä tar-
jotaan heille maksutonta valmennusta digitaitojen 
kehittämiseksi.

JOENSUUN SEURAKUNNISSA tämänvuotinen yhteis-
vastuukeräyksen teema nähdään erittäin tärkeänä.

– Pyhäselän alueella ikäihmisten vaikeudet nä-
kyvät erityisesti yksinäisyytenä sekä toimeentu-
lovaikeuksina. Pienet tulot ja eläkkeet sekä suuret 
asumiskulut ja mahdollisesti suuret sairauskulut 
yhdessä vaikeuttavat riittävää toimeentuloa, kertoo 
Pyhäselän seurakunnan diakoni Lea Vuojolainen. 

Pielisensuun seurakunnan ikäihmiset eivät ole Jo-
ensuun mittakaavalla pahimmassa taloudellisessa 

YHTEISVASTUUKERÄYS.   Vuoden 
2021 keräyksen tuotolla autetaan talou-
dellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä 
niin Suomessa kuin kehittyvien maiden 
kriisialueilla. Sunnuntaina 7. helmikuu-
ta alkavaan keräykseen voi osallistua 
esimerkiksi lahjoittamalla verkossa tai 
ryhtymällä vapaaehtoiseksi.

Yhteisvastuukeräys tukee ikäihmisiä Suomen lisäksi myös 
kriisialueilla. 67-vuotias Maria Nyrambagazohe on asunut Kyakan 
pakolaisasutusalueella kahden lapsenlapsensa kanssa jo vuodesta 2018. 
He pakenivat Ugandaan Kongon väkivaltaisuuksia, joissa saivat surmansa 
Marian aviomies ja kaksi poikaa. Lasten äiti on edelleen kateissa.
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lyhyestiahdingossa, mutta monien talous on silti tiukilla.
– Meillä on jonkin verran ikäihmisiä, joiden 

taloutta horjuttavat esimerkiksi yllättävät ter-
veydenhuollon menot. Taloushuolia useammin 
kohtaamisissa tulee kuitenkin ilmi yksinäisyyttä 
ja elämän merkityksettömyyttä, jotka ovat lisään-
tyneet korona-aikana, toteaa Pielisensuun seura-
kunnan diakonissa Merja Tuononen.

SEURAKUNTIEN KERÄYSTIIMIEN suunnitelmat 
alkavat olla valmiina ja mukaan toimintaan toi-
votetaan pian tervetulleeksi kymmeniä vapaaeh-
toisia. 

– Toivomme, että saamme motivoitua vapaa-
ehtoisia kerääjiä mukaan myös tänä vuonna. Eri-
tyisesti listakeräys ovelta ovelle on nyt haastava, 
mutta se toteutuu ehkä myöhemmin, kertoo Pie-
lisensuun seurakunnan pastori Timo-Ilkka Antikai-
nen, joka toimii seurakunnan keräyspäällikkönä.

Pielisensuun seurakunnalla on suunnitelmissa 
monenlaisia tapahtumia, joissa yhteisvastuukeräys 
on esillä kevään ja kesän aikana.

– Yksi tapahtumista on Pielisensuu Love 11. 
huhtikuuta. Sinne haemme pariskuntia ja ystäviä, 
jotka haluaisivat kertoa oman tarinansa ja laulunsa 
suositun SuomiLOVE -ohjelman tyyliin. Mukaan 
voi ilmoittautua jo nyt ottamalla yhteyttä diako-
nissa Merja Tuonoseen, Antikainen vinkkaa.

PYHÄSELÄN SEURAKUNNASSA pidetään yhteis-
vastuuteemaa esillä koko keräysajan kaikessa seu-
rakunnan toiminnassa.

– Nettisivuille ja somepostauksiin liitetään ke-
räyksen tiedot lahjoitusviitteineen. Lahjoittamalla 
netin tai tekstiviestin kautta voi turvallisesti auttaa 
taloudellisissa vaikeuksissa olevia vanhuksiam-
me pandemia-aikanakin, Pyhäselän seurakunnan 
pastori ja keräyspäällikkö Heidi Salo kertoo. 

Keräyslippaat ilmestyvät pian paikallisten kaup-
pojen kassoille ja listakeräys ovelta ovelle pyritään 

järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Suunnit-
teilla on myös soppatykkitempaus.

– Teemme jatkuvasti diakoniatyötä taloudelli-
sissa vaikeuksissa olevien ikäihmisten parhaaksi. 
Tänä vuonna iloitsemme siitä, että vanhusväes-
tömme hyvinvointi on laajasti esillä yhteisvastuu-
keräyksen myötä. Kutsumme jokaista osallistu-
maan yhteisvastuun hengessä, Salo sanoo.

Kirsi Taskinen

Topi Linjaman Matkaopas 
Matteus-passioon palkittiin 
sanomalehti Karjalaisen 
Pohjois-Karjalan vuoden 2020 
kulttuuriteko -palkinnolla.

KARJALAINEN, 6.1.2021

Lasisia kestokynttilälyhtyjä on viety 
haudoilta Joensuussa.  
 

SEURAKUNTAYHTYMÄN SAAMA PALAUTE, 2.1.2021

Yhteisvastuu 2021 vähävaraisten 
vanhusten äänenä

RUNSAAT  70 vuotta sitten Suomi oli toipumas-
sa raskaista sotavuosista. Jälleenrakennukseen 
ryhtynyt kansa oli yhtenäinen. Tuolloin syn-
tyi myös Yhteisvastuukeräys auttamaan niitä 
ihmisiä, joiden omat voimat eivät riittäneet. 
Nyt kohtaamamme koronapandemia on oman 
sukupolvemme sota. Vastustaja on näkymätön 
ja arvaamaton. Sen synnyttämät vahingot ovat 
kuitenkin varsin vahvoja ja laajoja. Ne koskevat 
koko maailmaa. 

ERITYISEN kovalla kädellä koronakriisi on 
kohdellut köyhiä vanhuksia. Eristäytyminen 
tarkoittaa sosiaalisten kontaktien katoamista. 
Yksi ongelma synnyttää uusia vaikeuksia ar-

jessa. Monet käytännön asiat tulisi hoitaa tieto-
koneella, jota ei välttämättä ole – ja jos onkin, 
taidot puuttuvat.

TÄNÄ VUONNA Yhteisvastuukeräys toimii köy-
hien vanhusten äänenä. Toivon, että voimme 
yhdessä olla edistämässä ihmisarvoisen arjen 
toteutumista ikäihmisten elämässä niin tääl-
lä kotimaassa kuin kauempanakin. Luodaan 
toiminnallamme uskoa siihen, että huomenna 
kaikki onkin paremmin!

Lämmin kiitos sinulle avustasi.

Tapio Pajunen, keräysjohtaja

JOENSUUN  hautausmaalla sijaitse-
van Ristinkappelin vainajien säilytys-
tilat uusitaan helmikuussa. Urakan 
yhteydessä lisätään säilytyspaik-
koja ja parannetaan säilytystilojen 
tekniikkaa. Remontin valmistuttua 
Ristinkappelissa on yhteensä 45 
kylmäpaikkaa. 

Siunaukset keskitetään helmikuun 
ajaksi Rauhankappeliin. Kappelin 
siunausaikoja on lisätty ja tilaisuuk-
sia voidaan järjestää tunnin välein. 

Väliaikaisena omaisten odotustilana 
toimii Puutarhan työkeskus. 

Kaikki arkipäivien siunaukset 
järjestetään helmikuun ajan Rau-
hankappelissa. Lauantaisin voidaan 
sopia tuhkasiunauksia myös Ristin-
kappeliin. Omaisilla on tällöin mah-
dollisuus hakea vainaja Rauhankap-
pelista kärryillä suntion avustuksella. 
Krematoriossa tuhkataan vainajia 
kaikkina päivinä sunnuntaita lukuun 
ottamatta. 

SEURAKUNTAYHTYMÄN hau-
taus- ja puistotoimeen palkataan yli 
60 kesä- ja kausityöntekijää. Haetta-
vana on kahden kuukauden mittaisia 
työjaksoja nuorille ja opiskelijoille se-
kä viiden kuukauden mittaisia kau-
sityöpaikkoja Joensuussa, Enossa, 
Pyhäselässä, Kiihtelysvaarassa ja 
Tuupovaarassa. 

Kesätyöntekijöitä kaivataan myös 
Joensuun ja Utran kirkkoihin toimi-
maan oppaina vierailijoille. Lisäksi 
Vaivion kurssikeskuksessa on tarjolla 
kahden kuukauden mittaiset tehtä-
vät kiinteistönhoitajalle, keittiötyön-
tekijöille ja kesätyöntekijöille. Lisä-
tiedot ja haku verkkosivuillamme: 
joensuunseurakunnat.fi/rekrytointi.

Kesätyöpaikkojen
haku avattu

Ristinkappelin kylmiöt  
uusitaan helmikuussa

YHTEINEN  kirkkovaltuusto on va-
linnut seurakuntayhtymän toimi-
elinten puheenjohtajiston vuosille 
2021–2022. Kirkkovaltuuston pu-
heenjohtajana jatkaa Matti Keto-
nen Pielisensuun seurakunnasta ja 
varapuheenjohtajana Topi Linjama 
Joensuun seurakunnasta. Yhteisen 
kirkkoneuvoston varapuheenjohta-
jana jatkaa Eevi Väistö Vaara-Karja-
lan seurakunnasta. 

Yhteisen kirkkoneuvoston pu-
heenjohtajana jatkaa Kuopion 
hiippakunnan tuomiokapitulin ni-
meämänä Pielisensuun seurakun-
nan kirkkoherra Tiina Reinikainen. 
Puheenjohtajiston lisäksi yhteinen 
kirkkovaltuusto on nimennyt myös 
yhteisen kirkkoneuvoston vuosiksi 
2021–2022.

Matti Ketonen jatkaa kirkko-
valtuuston puheenjohtajana

Toivomme, että 
saamme motivoitua 

vapaaehtoisia kerääjiä 
mukaan myös tänä 
vuonna.
TIMO-ILKKA ANTIKAINEN

Miten voit osallistua? 
1) Ota yhteyttä seurakuntaasi,  jos haluat 
  vapaaehtoiseksi 
2) Lahjoita verkossa, jokaisella  Joensuun alueen  
 seurakunnalla  on oma lahjoitussivunsa: 
 • yhteisvastuu.fi/eno 
 • yhteisvastuu.fi/joensuu 
 • yhteisvastuu.fi/pielisensuu 
 • yhteisvastuu.fi/pyhaselka 
 • yhteisvastuu.fi/rantakyla 
 • yhteisvastuu.fi/vaara-karjala
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AIKANSA kutakin. 
Näin toteaa kiteeläinen Aki Hukka, kun 

häneltä kysyy, mikä sai Suomen hiihto-
maajoukkueen huoltopäällikön vaihta-
maan pestinsä koulunpenkkiin.

- Päätös oli oma, henkilökohtainen va-
lintani. Minulla olisi ollut mahdollisuus 
jatkaa vielä kaksi vuotta. Kyllähän se aluksi 
tuntui, että tuliko tehtyä oikea päätös. Nyt 
tuntuu, että oli se oikea. Etenkään näin 
koronan aikana ei ole ikävä takaisin, hän 
naurahtaa.  

HUKKA matkusti hiihtomaajoukkueen 
mukana vuosina 2014–2020, ensimmäiset 
neljä vuotta suksihuoltajana ja viimeiset 
kaksi huoltopäällikkönä. 

- Se oli iso, avartava elämänkokemus ja 
mieluisaa aikaa, mutta samalla rankkaa, 
täysipäiväistä työtä. Reissupäiviä kertyi 
viimeisen kahden vuoden aikana 160–170 
per vuosi, olin käytännössä puolet vuodes-
ta reissussa. Vapaa-aika oli todella kortilla, 
kotona ehti käydä pyykit pesemässä.

Päällikön toimenkuvaan kuului vastata 
päivittäisestä huoltotoiminnasta kisapai-
kalla ja hoitaa logistiikkajärjestelyt jouk-
kueen osalta. Siinä ohessa pääsi näkemään 

monenlaista maailman kolkkaa. Reissujen 
myötä korostui se, miten hyvin asiat Suo-
messa ovat.

ENITEN Hukka on jäänyt kaipaamaan työ-
kavereita. 

- Meillä oli siellä hyvä työporukka. Huo-
noinakin hetkinä meillä oli hyvä henki, 
jaksettiin pitää sitä yllä. Eikä minulle mi-
tään sellaista jäänyt, että ei enää koskaan 
suksihommia. On mahdollista, että kun 
vähän happea vetää, olen valmis lähte-
mään taas sinnekin, jos kutsu käy.

TÄLLÄ hetkellä Hukka on kuitenkin kiinni 
kovin toisenlaisissa tehtävissä. Tammikuun 
ajan hän on ollut suntio-opintojen työssä-
oppimisjaksolla Joensuun seurakuntayhty-
mässä, Ristinkappelin krematoriolla. 

Ajatus suntion opintoihin hakeutumises-
ta syntyi vuosi sitten keväällä, kun Huk-
ka oli päättänyt luopua huoltopäällikön 
tehtävistä ja palannut maailmalta kotiin 
Kiteelle. 

- Koronan iskiessä tein jumalanpalve-
lusten striimauksia Kiteen seurakunnalle. 
Siellä kun kirkossa istuin ja touhusin, tuli 
mieleen, että pitääpä katsoa, mikä on sun-

tion ammatti. Olen aina tykännyt kirkois-
ta, ne ovat rauhoittavia paikkoja.

OPINNOT Järvenpään seurakuntaopistol-
la alkoivat syyskuussa, ja lokakuun alusta 
saakka Hukka on ollut Kiteen seurakun-
nassa työssäoppimisjaksolla.  Kun korona 
vei seurakunnasta miltei kaiken muun 
paitsi siunaukset, hän päätti suorittaa tal-
ven sydämessä krematoriokurssin.

Ihan helppo harjoittelupaikka krema-
torion ei luulisi olevan, tarkoittaahan se 
käytännössä vainajien tuhkaamista.

- Kun kävin kysymässä työssäoppimis-
paikkaa Ristinkappelilla, sain katsoa koko 
tuhkausprosessin läpi. Ei se minusta ole 
työtä kummempaa. Työpaikkana krema-
torio on siisti ja viihtyisä, olen tykännyt 
olla täällä.

- Sitähän minä en ole vielä kohdannut, 
että mitä sitten, kun tulee pikku arkku. Se 
on luonnollista, että vanhat ihmiset kuo-
levat, mutta lapsen kuolema on eri asia. 
Uskon, että selviän siitäkin, jos tarve vaatii.

SUNTION tehtävissä Hukka on pitänyt eri-
tyisesti siitä, että siinä saa olla tekemisissä 
monenlaisten ihmisten kanssa. Ihmisiä 
kohdataan erilaisissa elämäntilanteissa, 
niin iloissa kuin suruissa, ja se antaa itsel-
lekin paljon.

- Suntio on kappelilla ensimmäinen ih-
minen, jonka omaiset tapaavat siunauspäi-
vänä. Siinä on aika lailla elämän tosiasioi-
den lähellä. Suntion tehtävä ei ole näissä 
tilanteissa mennä mukaan suruun, vaan 
tukea omaisia surun hetkellä.

Virpi Hyvärinen

Aki Hukka päätti viime keväänä lopettaa huoltopäällikön tehtävät Suomen maastohiihdon maajoukkueessa ja sitä myötä jatkuvan reissaamisen maailmalla.
- Tuntui, että oli aika pysähtyä ja miettiä jotakin muuta, uudistaa vähän itseänsä, toteaa tämän vuoden lopulla suntioksi valmistuva Hukka.

Suksihuoltajasta suntioksi
AMMATINVAIHTO. Vielä vuosi sitten kiteeläinen Aki Hukka reissasi Suomen hiihtomaajoukkueen 
huoltopäällikkönä ympäri maailmaa. Nyt hän opettelee krematoriotyötä Joensuussa Ristinkappelilla.
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Kuka Aki Hukka? 
• Syntynyt: 2.2.1968 
• Ammatti: maanviljelijä, suntio-opiskelija 
• Toimi Suomen hiihtomaajoukkueen  
 suksihuoltajana v. 2014–2018 ja  
 huoltopäällikkönä v. 2018–2020. 
• Perheeseen kuuluu vaimo, pastori Kirsi  
 Hukka, sekä kolme lasta ja kolme 
  lastenlasta.
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Joensuu
Lukas Anas Fareed Zyadin  
Nea Emilja Koski 

Pielisensuu
Valtteri Aarne Kalevi Sivonen
Aaron Eemil Sakari Grönholm  
Mila Sofia Tahvanainen 
Viggo Viking Abrahamsson 

Rantakylä
Lukas Elias Esko Piiroinen 
Lucas Emil Antero Kinnunen
Alvar Kristian Savolainen 
Niklas Olavi Suomalainen 

Pyhäselkä
Viivi Elle Mimosa Saarinen 

Eno
Kasper Onni Iivari Ritoranta
Aatu Martti Samuel Taskinen

Vaara-Karjala
Vili Valtteri Hermanni Hiltunen 

Kontiolahti
Frida Elina Pitkäkoski 
Ella Riia Julia Jääskeläinen  
Alisa Ida Maria Pirinen
Elsa Noelle Wright
Ellen Ilona Anelma Niemeläinen 
Tino Aaro Olavi Toivanen 
Alisa Helmi Marketta Ovaskainen

sana 
MIKÄ on elämäsi kipein hetki?

Kun esitän kysymyksen itselleni, pa-
laan opiskelija-asuntoni sohvalle, jos-
sa suljen puhelimen tärisevin käsin ja 
puhkean itkuun, joka nousee jostakin 
niin syvältä, etten tiennyt sen olevan 
mahdollistakaan. Ystäväni on kuollut, 
yllättäen keskellä arkiaamua ja aivan 
liian nuorena.

Tuossa hetkessä jouduin luopumaan 
niin hänestä kuin siitä turvallisesta nuo-
ruuden ajatuksesta, että elämää on vielä 
paljon edessä. 

TYÖSSÄNI OLEN nähnyt monia kipeitä 
hetkiä. Itkettyjä kyyneliä yksinäisyyden, 
menettämisen, katumuksen ja kaipauk-
sen vuoksi. Syvältä sisimmästä nouse-
vaa, sydäntä kouraisevaa surua, jota on 
sivustakin vaikea kestää. Itkua, joka ker-
too, että jostakin on jouduttu luopumaan. 

On luovuttu henkilöstä, toiveista, unel-
mista, rakkaudesta, ehkä kaunoista ja 
erimielisyyksistäkin.

Luopumisen kyyneleitä vuodattavil-
le olen pappina punonut lohduksi peit-
toa armosta. Se peittää meidät päästä 
varpaisiin. Se ottaa meidät lämpimään 
syliinsä, kun maailma tuntuu kylmältä. 
Sen varaan me saamme pudottautua, 
kun maa jalkojemme alla pettää.

Armo on Jumalan rakkauden vahvin 
kuva. Meitä rakastetaan niin paljon, että 
meidän ei tarvitse pelätä. Me saamme 
tuntea, me saamme elää ja me saamme 

hypätä tuntemattomaan. Armo ympäröi 
meitä ja kantaa, tapahtui mitä tahansa. 

UUTENA VUOTENA moni jätti ilomielin 
hyvästit viime vuodelle. Saimme luopua 
sen synkkyydestä ja kulkea kohti uutta, 
toivottavasti parempaa vuotta. Luulen, 
että melko monelle viime vuosi muis-
tutti, mikä elämässä on tärkeää. Ne 
pienet hyvät hetket, joita siihen kaikesta 
huolimatta sisältyi, tuntuivat entistä ar-
vokkaammilta. Ne hetket toivat lohdun ja 
armon valoa elämään muistuttaen siitä, 
että pimeyden keskelläkin on valoa. 

Harvoin joulun sanoma valon lapsen 
syntymästä on tuntunut yhtä lohdullisel-
ta kuin viime vuonna. 

Sellaista pimeyttä ei ole, etteikö hänen 
valonsa saisi sitä väistymään. 

JOULUN LAPSI loistaa meille armon ja 
anteeksiannon valoa. Rakkauden valoa, 
jonka turvin uskaltaa herätä aamuisin 
kohtaamaan maailman. Joka aamu on 
armo uus, miksi huolta siis kantaa!

Saamme käydä turvallisin mielin tä-
hän vuoteen ja viedä yhdessä armon va-
loa kaikkialle sinne, missä sitä kaivataan. 
Ansaitsemattoman armon lahja kuuluu 
kaikille.

Sanna-Marika Keränen
vs. seurakuntapastori

Enon seurakunta

”Joka aamu on armo uus.” 
– VIRSI 547

3. su ennen paastonaikaa, 31.1.2021
Ansaitsematon armo
Päivän latinankielinen nimi septua-
gesima (seitsemäskymmenes) il-
maisee päivien lukumäärän pääsiäi-
seen, johon seurakunnan katse nyt 
kääntyy. Tästä päivästä on vanhas-
taan alkanut papiston paasto. 
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 18:2–7, 1.  
Sam. 16:1–13, Room. 9:11–23,  
Luuk. 17:7–10

Kynttilänpäivä, su 7.2.2021
Kristus, Jumalan kirkkauden 
säteily
Nimitys kynttilänpäivä juontaa siitä 
keskiaikaisesta tavasta, että tänä 
sunnuntaina vihittiin vuoden aikana 
kirkossa käytettävät kynttilät. Juh-
lan raamatullisena aiheena on Jee-
sus-lapsen tuominen temppeliin ja 
jumalallinen kirkkaus, joka hänessä 
tuli maailmaan.
Liturginen väri: valkoinen, maanan-
taista lauantaihin vihreä.
Päivän tekstit: Ps. 48:11–15, Mal. 3:1–
2, 1. Joh. 1:5–7, Luuk. 2:22–33

Laskiaissunnuntai, 14.2.2021
Jumalan rakkauden uhritie
Sunnuntain suomenkielinen nimi 
tulee paastoon laskeutumisesta. 
Pian alkaa yksinkertaisten elämän-
tapojen, itsekieltäymyksen aika. Jee-
suksen julkinen toiminta saavuttaa 
käännekohtansa. Vaellus kohti kär-
simystä ja kuolemaa alkaa. 
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 31:2–6,
Hes. 18:30–32, 1. Kor. 13 tai 1. 
Tim. 2:4–6, Mark. 10:32–45

Tuhkakeskiviikko, 17.2.2021
Katumus ja paasto
Paastonaika alkaa laskiaisen jälkei-
sestä keskiviikosta, tuhkakeskiviikos-
ta, joka on saanut nimensä paastoon 
liittyneestä tuhkan sirottelemisesta 
pään päälle. Se oli katumuksen ja pa-
rannuksen vertauskuva. Tuhkakeski-
viikkona tunnustamme, että olemme 
syyllisiä Kristuksen kärsimykseen. 
Liturginen väri: violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 57:2–4, 11–12, 
Joel 2:12–17, 2. Piet. 1:1–11, 1. Piet. 
4:1–5, Matt. 6:16–21, Luuk. 13:22–30

kirkkovuosi 

kuulutetut 

Rantakylä
Tuomas Juhani Tikka ja 
Roona Ida Eveliina Kekäläinen

Eno
Niko Nestori Ritoranta ja 
Tanja Anneli Hassinen (vihitty) 

kuolleet  

Joensuu
Aili Maria Kärkkäinen 95 v.
Hilda Annikki Hyvönen 92 v.
Esa Ensio Piironen 91 v.
Onni Kiiskinen  90 v.
Helga Marjatta Sillanpää 90 v.
Leila Irmeli Koivisto 84 v.
Veijo Herman Mustonen 82 v.
Jaakko Naumanen 82 v.
Jouko Verner Vuori 80 v.
Pentti Juhani Kinnunen 80 v.
Leena Maija Puranen  76 v.
Erkki Antero Kukkonen 75 v.
Soile Annikki Autti 68 v.
Sari Pauliina Mikkonen 59 v.
Sirpa Helena Hirvonen 57 v.
Heikki Vesa Sakari Hakkarainen 50 v.

Pielisensuu
Arvo Verner Muttonen 99 v.
Marja Liisa Korhonen 96 v. (Viinijärvi)
Veikko Antero Kortelainen 91 v.
Sirkka Liisa Vänskä 87 v.
Ilma Annikki Saarelainen 85 v. (Joensuu)
Salme Ilona Kallinen 81 v.
Pertti Kalevi Tolvanen 80 v.
Eero Aulis Antero Kähkönen 79 v.
Terho Olavi Muuttoranta 68 v.
Eeva Liisa Kukkonen-Mustonen 67 v.
 
Rantakylä
Oiva Antero Ryynänen 93 v. 
Tarmo Ilmari Kuivalainen 87 v.
Alpo Ilmari Harjula 86 v.
Anja Anelma Lankinen 84 v.
Veikko Juhani Tanskanen 80 v.
Pauli Eljas Tirkkonen 79 v.

Pyhäselkä
Lahja Lotta Esteri Muranen 97 v. 
Kalle Juho Tahvanainen 90 v. 
Bertta Kaarina Hirvonen 89 v. 
Jussi Kalevi Turpeinen 87 v. 
Anna Liisa Puustinen 87 v. 
Juho Kalevi Tuovinen 86 v. 
Heli Aila Marjatta Kurki 68 v. 

Eno
Aili Inkeri Kekäläinen 92 v.
Jaakko Kalevi Kiiskinen 92 v.
Teuvo Kalevi Honkanen 90 v.
Helka Liisa Kyllikki Myller 89 v.
Marjatta Kuivalainen 86 v.
Matti Juhani Korhonen 75 v.
Leena Pirkko Kaarina Pääkkönen 71 v.
(Kontiolahti)

Vaara-Karjala
Raili Leila Sinikka Karppinen 87 v.
Elvi Inkeri Orvokki Myller 80 v. 
Kauko Tapio Hämäläinen 78 v. 
Anja Sisko Tellervo Parviainen 77 v. 

Kontiolahti
Aake Oma Aarre Mäkiranta 92 v. 
Lauri Kalevi Kinnunen 91 v. 
Aila Tellervo Sarkkinen 89 v. 
Anja Pirkko Orbinsky 78 v.
Heimo Kustaa Kemiaro 76 v.
Pirjo Raija Anneli Mutanen 73 v.
Pertti Reino Juhani Leppänen 72 v. 
(Ilomantsi) 
Jimi Mikael Romppanen 3 v. 

kastetut 
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Mika Törrö ja Salla Romo käyvät usein salilla 
yhtä aikaa treeneissä. Molemmat kiittelevät 
voimalajien parissa vallitsevaa yhteishenkeä ja 
paikallista, tärkeäksi tullutta treeniporukkaa.

8 \ Kirkkotie



J
OENSUUN SEURAKUNNAN pastori 
Salla Romo muistaa ensitapaamisensa 
voimamies Mika Törrön kanssa. 

Romo oli pappina mukana Asun-
nottomien yössä lokakuussa 2018, 
kun Törrö kertoi kokemusasiantun-
tijana asunnottomuudesta Sokoksen 
kauppakäytävällä. Romo lähti mu-
kaan kierrokselle, jolla Törrö esitteli 

asunnottomien Joensuuta.
- Se päättyi siihen, että Mika itketti naisia Anttilan li-

pan alla, muistelee Romo.
Voimalajeista kiinnostunut, Törröä Instagramissa seu-

raava Romo kävi esittäytymässä ja laittoi Törrölle vies-
tiäkin treeniin liittyen. Käänne tapahtui kuitenkin alku-
vuodesta 2019, kun Romo oli käynyt testaamassa Juvalla 
voimamieslajeja, ja treenistä tuli video verkkoon. Mika 
bongasi sen, ja loppu onkin historiaa.

Romolle kilahti Törröltä viesti: ”Huh mikä meno. Pal-
jon otat maasta?”

- Siitä näki suoraan, että Sallalla olisi lahjoja voima-
naislajiin. Salla käveli merimieskävelyä 180 kiloa niskas-
sa kuin ilmaa olisi ollut, kommentoi Törrö videota. 

TÖRRÖ SANOI samoin tein Romolle, että toukokuussa 
olisi kisat, nyt otat antidoping-sopimuksen, niin pääset 
mukaan kilpailuun. 

Romolla oli vauhdissa vähän hatussa pitelemistä – oli-
han Törrön tarkoittamaan Suomen vahvin nainen 2019 
–kisaan vain muutama kuukausi aikaa. 

Päätös lähteä mukaan syntyi kuitenkin pian. Kave-
rukset matkasivat yhdessä junalla Hämeenlinnaan tree-
nileirille, ja Sallan pohtiessa asiaa Mika totesi: eikö se ole 
jo päätetty.

Mustana hevosena, vähillä treenimäärillä kilpailuun 
lähtenyt Romo tuli kisassa kolmanneksi. Törrö pokkasi 
Suomen vahvimman miehen tittelin. 

Ja kuten liki jokainen joensuulainen tietänee, vuoden 
päästä syksyllä 2020 Romo kirkasti kolmostilan ykkö-
seksi saaden kilpailuissa Suomen vahvimman naisen 
tittelin. Eikä Törrö jäänyt vähemmälle: hän on Suomen 
vahvin mies 2020.  

 
ROMO JA TÖRRÖ ovat voimalajimenestyksensä lisäk-
si mielenkiintoinen parivaljakko ystävyksinä erilaisten 
taustojensa takia. 

Mikkeliläisestä, perusluterilaisesta perheestä tule-
va Romo päätyi papiksi löydettyään rippikoulun myötä 

seurakunnasta yhteisön, joka hyväksyi koulukiusaami-
sesta kärsineen nuoren sellaisena kuin hän oli.

- Riparilla pääsin leirimessuun liturgiksi, papiksi pa-
pin paikalle, ja silloin muistan miettineeni että vitsit, 
jotkut tekevät tätä työkseen. Lukiossa hain teologiseen. 
Kuusi vuotta opiskelin täällä Joensuussa, ja nyt keväällä 
tulee täyteen 12 vuotta papin töitä, kertoo Romo. 

Törrön elämän varrelle on mahtunut mutka jos toi-
nenkin. Ongelmat ja laitoskierre alkoivat jo lapsena, 
kun Törrö muutti 10-vuotiaana Joensuuhun, eikä kou-
lunkäynti maistunut. 

- Kun pääsin 18-vuotiaana koulukodista pois, rupesin 
juomaan ja olin alkoholisti saman tien. Se johti minut 10 
vuoden vankilakierteeseen. Päihteet hallitsivat elämää-
ni 35-vuotiaaksi saakka. Maaliskuussa 2021 olen ollut 
kuusi vuotta raittiina, kertoo Törrö.

KESKEISIÄ TEKIJÖITÄ Törrön elämänmuutoksessa olivat 
Kontioniemessä sijaitseva kuntouttavan päihdehuollon 
laitoshoitoyhteisö Helppi sekä urheilu. 

Ratkaisevaa Törrön mukaan oli se, kun Soropin Aino 
Hirvonen kehotti Törröä menemään Helppiin koevapau-
teen. 

- Minulla oli vankilatuomio tulossa ja mitta sitä lajia 
täynnä. En käyttänyt enää vankilassa päihteitä ja pääsin 
1.3.2016 koevapauteen Helppiin. 

Helppi tarjosi Törrölle turvallisen ympäristön, oikeita 
ihmisiä ja kuntouttavaa työtoimintaa. 

- Helpissä kaikki työntekijät olivat alkoholisti- ja ad-
diktitaustaisia. Siinä oli esimerkkejä selviytymisestä. 

Kun heidän tarinoitaan kuunteli, alkoi pikkuhiljaa tulla 
usko siihen, että minäkin voisin selvitä. Että minullakin 
on mahdollisuus. 

Kun rinnalle tuli vielä urheilu, ei ollut aikaa ajatella 
tai pyöriä vanhoissa kuvioissa kaupungilla.

- Kun tulin iltakymmeneltä kotiin, se oli vain pää tyy-
nyyn.  

ERILAISET LÄHTÖKOHDAT ovat Romolle ja Törrölle ystä-
vyydessä lähinnä rikkaus.

- Mikan tausta ei ole ollut minulle missään vaiheessa 
ongelma, kun hän on aina tuonut taustaansa avoimesti 
esiin. Se on elettyä elämää, osa häntä. Elämä on tehnyt 
hänestä avarakatseisen, nallekarhumaisen, leppoisan 
ihmisen, sanoo Romo.

- Kyllä erilaisuus on rikkaus kaikessa, eivätkä ketkään 
ole samanlaisia. Menneisyydessä minulla oli putkinä-
kö, kategorisoin ihmisiä. Nyt kun olen raitistunut, se on 
poistunut, ja pystyn antamaan kaikille mahdollisuuden. 
Se on iso lahja, sanoo Törrö.

Romo ja Törrö kiittelevät koko Suomen voimamies-
piirejä ja omaa Joensuun treeniporukkaa hyvästä yh-
teishengestä. Voimamiehistä ja -naisista sekä näiden 
perheistä on kasvanut Joensuussa ystäväjoukko, joka 
treenaa, reissaa ja käy toistensa luona syömässä. 

- Voimamiesporukoissa on kautta koko maan kan-
nustava tunnelma. Se ei ole itseltä pois, jos joku toinen 
tekee hyvän suorituksen, sanoo Törrö.

YSTÄVÄNPÄIVÄN LÄHESTYESSÄ hyvää vauhtia uskaltaa 
voimamieslajien kuninkaalta kysyä, mikä Romossa on 
Törrön mielestä parasta ystävänä.

- Avoimuus ja aitous – Salla puhuu asioita rehellisesti. 
Hänestä aistii lämminhenkisyyden, ja hänellä on vahva 
auttamisenhalu muita kohtaan, vastaa Törrö.

Entäpä mikä on Romon mukaan parasta Törrössä?
- Mikalla on hirveän isot korvat – sellaiset kuuntele-

vat. Hänellä on myös iso taito olla hätäilemättä. Mika on 
jykevä ankkuri. Jos minä otan kieppiä aika helpostikin 
asioista, niin Mika vain sanoo rauhallisesti: sinun täytyy 
nyt päästää tuosta asiasta irti.

Roolit tuntuvat tässä ystävyydessä kääntyvän välil-
lä päälaelleen: entinen vankilakundi on sielunhoitaja, 
kuuntelija ja tiukkojen paikkojen yli kannattelija pasto-
rille. Ja mikäpä sen hienompaa! 

Virpi Hyvärinen

YSTÄVYYDEN 
VOIMALLA
MITÄ seuraa, kun entinen vankilakundi ja nykyinen pastori alkavat treenata  
yhdessä voimamieslajeja? Vastaus: valtava määrä lihasvoimaa, komeat tittelit  
ja kaupan päälle lämmin, salilta koteihin ulottuva ystävyys. 

Salla Romo 
• Syntynyt vuonna 1984, asuinpaikka Joensuu  
• Suomen vahvin nainen 2020  
• Töissä Joensuun seurakunnassa Noljakan piiripappina  
 

Mika Törrö  
• Syntynyt vuonna 1979, asuinpaikka Kontiolahti   
• Suomen vahvin mies 2018, 2019, 2020  
• Kirja Härkä (signeerattu) — Vangista vahvimmaksi  
 (Mika Törrö, Timo Kangasluoma; Docendo) 
  ilmestyy 4.3.2021
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YLEISRADIO Yhdessä pyörii ohjelmasar-

ja Kuusi kuvaa, jossa erilaisissa asioissa 

kunnostautuneet suomalaiset kertovat 

elämästään kuviensa kautta. He ovat 

valinneet elämästään viisi kuvaa ja kuu-

dennen kuvan he kuvittelevat omasta 

tulevaisuudestaan.

VUOSI 2020 meni meillä aivan uuden-

laisten elämän kuvien ja tunteiden val-

litessa. Monet ovat eläneet koko viime 

vuoden epätietoisuuden ja pelon vallas-

sa. Pelättiin ehkä omaa tai läheisten sai-

rastumista tai töiden loppumista. Useat 

yrittäjät ovat olleet hankalassa tilantees-

sa, kun yrityksen kassaan ei tullut rahaa 

ja kuitenkin on pitänyt hoitaa kaikki 

juoksevat menot. Pelko mahdollisesta 

konkurssista on hiipinyt mieleen. Tilan-

ne ei vielä monenkaan kohdalla ole ohi, 

vaikka valtio onkin antanut avustuksia 

yrityksille.

YRITTÄJÄT ja varsinkin pienyrittäjät ovat 

”oma rotunsa”. He uskovat omaan yrittä-

miseensä ja jaksavat tehdä työtä omassa 

firmassaan, joskus jopa ilman palkkaa 

ja lomia. He ovat hyvin sitoutuneet yri-

tykseensä ja siitä luopuminen tapahtuu 

ainoastaan pakon edessä. Ilman tällais-

ta sitoutumista ei Suomessa voisi olla 

toimivia yrityksiä, jotka tuottavat työtä 

meille muille. Viime ja kuluva vuosi ei 

ole kohdellut samalla tavalla kaikkia 

yrityksiä. On myös yrityksiä, joihin ei 

yhteiskunnallinen pandemiatilanne ole 

juurikaan vaikuttanut tai osa yrityksistä 

on saanut jopa lisänostetta.

YRITYSTEN koko liikevaihdosta yli 

puolet syntyy pk-yrityksissä ja BKT:sta 

niiden osuus on runsas 40 prosenttia. 

Yrityksistä 93 % on alle 10 henkilön yri-

tyksiä. Yrittäjistä 68 % on yksinyrittäjiä. 

(Tilastokeskus/Yritysrekisteri 2018)

YRITYKSET ovat yhteiskuntamme talou-

dellinen kivijalka. Miksi emme siis tukisi 

ostopäätöksillämme näitä pienyrityksiä 

käyttämällä kivijalkamyymälöitä sekä 

ostamalla kotimaisia tuotteita mahdol-

lisuuksien mukaan. Myös Raamatussa 

Jeremian kirjassa meitä kehoitetaan toi-

mimaan oman asuinpaikkamme par-

haaksi (Jer 29:7).

Mikä olisikaan kuudes kuva? Millainen 

se olisi yrittäjillä, entä sinulla? Vuoden 

päästä olemme viisaampia!

Olli Humalajärvi

diakoni Rantakylästä

Suosi suomalaista!

takarivejä

vieraskynä

JOENSUUN Siniristi ry järjestää iltatoi-

mintaa asunnottomille, vähävaraisille 

sekä kaikille yksinäisyyttä kokeville ih-

misille keskiviikkoiltaisin klo 16 alkaen. 

Ilta yhdessä -toiminta on kaikille avointa 

ja päihteetöntä. Toiminnan myötä Sini-

ristin päivätoimintakeskus osoitteessa 

Antinkuja 2B on avoinna keskiviikkoil-

taisin klo 16–21. 

ILTATOIMINNAN aikana on mahdolli-

suus kohdata ja tavata muita ihmisiä, 

kahvitella, ruokailla, lukea päivän leh-

tiä, hoitaa nettiasiointia tai vaikkapa 

katsoa televisiota kaikessa rauhassa. Il-

tatoimintaan kuuluu myös erillistä oh-

jelmaa, kuten elokuvailtoja muutamia 

kertoja kuukaudessa. Lisäksi iltatoimin-

nassa on mahdollista saada apua, tukea 

ja neuvontaa elämän ongelmatilanteisiin 

diakoniatyöntekijältä sekä sosiaaliohjaa-

jalta. Osallistuminen ja iltatoimintaan 

kuuluva iltapala tai kevyt iltaruoka ovat 

maksuttomia. 

ILTATOIMINNAN tavoitteena on turvata 

asunnottomille, vähävaraisille ja yksi-

näisyyttä kokeville ihmisille turvallinen, 

päihteetön ja lämmin paikka viettää ai-

kaa myös iltaisin. Toiminnalla pyritään 

lievittämään yksinäisyyttä sekä edistä-

mään yksilön terveyttä, hyvinvointia ja 

osallisuutta yhteisöllisyyden keinoin. 

ILTATOIMINTA järjestetään Joensuun 

kaupungin Kake 2.0 -rahoituksen avul-

la. Iltatoiminnan rahoittavat Etelä-Savon 

ELY-keskus, ESR sekä Joensuun kaupun-

ki. Lisätiedot: toiminnanjohtaja Marika 

Kuittinen, p. 050 409 8500.

Iltatoimintaa 
asunnottomille ja 
yksinäisille

Mietteitä Joensuun kaupunginkirkon 
alttaritaulun äärellä

Hän kallistanut jo päänsä
pian Hän antaa henkensä

syntisten puolesta.

Älä pidä halpana armoa
se maksoi Hänelle paljon

ruoskintaa, sylkemistä
piikkikruununkin.

Ota armo vastaan
pian Hän antaa henkensä
meidän kaikkien puolesta.

- Marja-Leena Jaatinen

lukijan runo
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Diakonia tukee korona-aikana

Joensuun seurakunta
KANTAKAUPUNGIN ALUETYÖ 
Joensuun seurakuntakeskus, 
Kirkkokatu 28 
Ajanvaraus päivystykseen ma klo 
9-11, p. 013 263 5314. Päivystys vain 
ajanvarauksella ti-ke klo 9-10.30. 
Keskusteluajan voit sopia suoraan 
työntekijän kanssa. 
Diakonissa Satu Halonen 
p. 050 385 5139 
Diakoni Pauliina Martikainen 
p. 050 438 7474 
Sosionomi-projektityöntekijä 
(osa-aikainen) Heli Solonen 

NOLJAKKA-MARJALAN ALUETYÖ 
Noljakan kirkko, Noljakantie 81 
Marjalan seurakuntatalo, 
Syyskatu 2 
Ajanvaraus puhelimitse ma, ti ja to 
klo 8-10 
Taloudellisissa asioissa saat ajan 
maanantaille tai tiistaille klo 10-16 
väliselle ajalle.
Diakoni Risto Määttänen 
p. 050 385 5137 
Diakoni Laura Kolehmainen 
p. 050 327 1382 

Pielisensuun seurakunta 
Pielisensuun kirkko, Huvilakatu 8 b   
Hukanhaudan seurakuntatalo, 
Lonikintie 18 

Päivystykset ilman ajanvaraus-
ta Pielisensuun kirkolla ke klo 9-11 
ja Hukanhaudan seurakuntatalolla 
ti klo 10-12.   
Diakoni Saila Musikka 
p. 050 359 1302   
Diakoni Katja Nuuhkarinen 
p. 050 550 8335 
Diakonissa Merja Tuononen 
p. 050 385 5146   

Rantakylän seurakunta
Rantakylän kirkko, 
Rantakylänkatu 2 B 
Puhelinpäivystys ja ajanvaraus, ma, 
ti ja to klo 9-11, p. 013 2635 522.
Diakoni Olli Humalajärvi 
p. 050 385 5140 
Diakoni Auli Pehkonen 
p. 050 338 6066 
Diakoni Raija Alhosaari 
p. 050 338 6065 

Pyhäselän seurakunta
Pyhäselän seurakuntatalo, 
Hammaslahdentie 76 
Reijolan seurakuntatalo, 
Santerintie 11
Ajanvaraukset diakoniatyöntekijän 
tapaamisiin ja kotikäynteihin puhe-
limitse.
Diakoniatyöntekijä 
Lea Vuojolainen 
p. 050 363 6909

Enon seurakunta 
Kunnantie 2, 81200 Eno  
Puhelinajat ma ja ke klo 9-11 
Diakonissa Sari Korhonen 
p. 0400 490 598  

Vaara-Karjalan seurakunta
Tuupovaaran seurakuntatalo, 
Koulutie 10 
Kiihtelysvaaran seurakuntatalo, 
Tohmajärventie 31 
Ajanvaraukset puhelimitse 
Diakoni Suvi Luopakka 
p. 050 377 5607 

Joensuun seurakunta-
yhtymän erityisdiakonia 
Joensuun seurakuntakeskus, 
Kirkkokatu 28
Viittomakielinen päivystysaika ti klo 
10–12. Muina aikoina tapaamisesta 
sovitaan etukäteen.
Erityisdiakoni Tuula Mertanen 
p. 050 366 0892, vain tekstiviestit. 

Kontiolahden seurakunta 
Diakoniatoimisto, Keskuskatu 26 
Avoinna ma klo 13–15 ja to klo 10-12, 
p. 040 761 6432

Lehmon seurakuntakoti, 
Kylmäojantie 57
Asiointi ajanvarauksella 
p. 0400 561 186 
Diakoni/lähetyssihteeri 
Eija Romppanen 
p. 040 830 1336 
Diakonissa Sanna Mutikainen 
p. 0400 561 186 
Diakoniapappi Jari Kainulainen 
p. 0400 806 293

Meihin voit ottaa yhteyttä sopiaksesi hen-
kilökohtaisen tapaamisajan joko toimistolle 
tai kotiin. Kaikessa toiminnassamme huo-
mioidaan ajankohtaiset koronarajoitteet. 

Joensuun seurakunnan diakoniatyöntekijät Pauliina Martikainen (vas.), Satu Halonen ja Jenni Kolehmainen ovat teh-
neet asiakastyötä korona-aikana kasvomaskien kanssa. Diakoniatyöntekijöiden pakeille voi päästä ajanvarauksella, 
tiedot ohessa.
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JOENSUUN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ haluaa 
toimia vastuullisesti nykyisessä koronatilanteessa ja 
noudattaa Itä-Suomen aluehallintoviraston ohjeita. 
Uusimmat rajoitukset vaikuttavat Joensuun seurakun-
tien toimintaan 22.2.2021 saakka.  

JUMALANPALVELUKSET lähetetään edelleen suorina 
verkkolähetyksinä Joensuun kirkosta sunnuntaisin klo 
10. Verkkolähetysten lisäksi on mahdollista seurata 
valtakunnallisia jumalanpalvelusten tv- ja radiolähe-
tyksiä. Muitakin verkkotapahtumia on luvassa seura-
kunnissa helmikuun aikana. Lisätietoa löytyy lehden 
sivuilta 12-13.

JOENSUUN ALUEEN SEURAKUNNAT joutuvat nykyi-
sessä tilanteessa ottamaan ensisijaisesti huomioon se-

kä riskiryhmäläisten että muiden ihmisten terveyden 
ja turvallisuuden, minkä vuoksi jumalanpalveluksia 
voi toistaiseksi seurata vain verkon kautta.  
– Tukea ja keskusteluapua saa seurakunnista ottamalla 
yhteyttä diakoniatyöntekijöihin, pappeihin ja muihin 
työntekijöihin. Heiltä voi myös kysyä mahdollisuudes-
ta saada ehtoollinen korona-aikana, kertoo Joensuun 
seurakunnan kirkkoherra Petri Rask. 
– Yhteydenottoa ei pidä arastella, seurakunnissa on 
vahva tahto auttaa ihmisiä tässä poikkeuksellisessa 
tilanteessa, Rask jatkaa. 

KAIKISSA KIRKOLLISISSA TOIMITUKSISSA on voi-
massa 20 henkilön enimmäismäärä, ja tilaisuuksissa 
noudatetaan Siun soten maskisuositusta, yli kahden 
metrin turvavälejä sekä hyvää käsihygieniaa. 

SEURAKUNTIEN JÄRJESTÄMÄ RYHMÄTOIMINTA on 
pääosin tauolla 22.2.2021 saakka, koululaisten ilta-
päiväkerhot jatkuvat edelleen. Rajoituksilla pyritään 
estämään uudenlaisen helpommin tarttuvan viruksen 
leviäminen. 

SEURAKUNTIEN kevään säännöllisen ryhmätoimin-
nan liitettä ei julkaista koronarajoitusten vuoksi. Ryh-
mätoiminnasta tiedotetaan verkkosivuilla ja Kirkko-
tien tapahtumasivuilla, kunhan koronarajoitukset 
helpottavat. 

AJANTASAINEN TIETO seurakuntien toiminnasta ja 
tapahtumista päivitetään Joensuun seurakuntien verk-
kosivuille: www.joensuunseurakunnat.fi. 

Seurakunnat kantavat huolta koronaviruksen 
leviämisestä – jumalanpalvelukset  
edelleen verkkolähetyksinä koronainfo
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Rantakylän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A,  

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

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia. 

Rantakylän kirkko 
Rantakylänkatu 2
Nämä tilaisuudet toteutuvat, jos 
kokoontumisrajoitukset poistuvat 
23.2. alkaen:
Yhteisessä pöydässä –ruokailu ke 
24.2. klo 11. Maksu aik. 3€, lapset 
1 €. Ruokailun päätteeksi viikko-
messu klo 12.15. 

Arki-illan 
ehtoollinen  
Rantakylän kirkolla 
ke 24.2. klo 19.

Arki-illan ehtoollinen ke 24.2. 
klo 19. 
Nuorten torstaimessu to 25.2. klo 
18, yhteinen valmistelu halukkail-
le klo 17 alkaen. Messun jälkeen 
iltapala. 
Messu 28.2. klo 10. Messun jäl-
keen kirkkokahvit. 

Tapahtumia  
verkossa

Tuomaslauluja,  
rukousta ja Sanaa 
su 14.2. klo 18. Rantakylän 
seurakunnan sivulla  
Facebookissa.

Iltakirkko - Tuomaslauluja, 
rukousta ja Sanaa su 14.2. klo 18. 

Joensuun  
seurakunta  
 › TOIMISTO: Kirkkokatu 28, ma-

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

Noudatamme tilaisuuksissamme
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia. 

Joensuun kirkko 
Papinkatu 1 b
Kirkko avoinna hiljentymistä ja 
keskustelua varten su 7.2. klo 
12-13. 
Kirkko avoinna hiljentymistä ja 
keskustelua varten su 14.2. klo 
12-13. 
Kirkko avoinna hiljentymistä ja 
keskustelua varten su 21.2. klo 
12-13. 
Messu su 28.2. klo 10. 

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28
Sateenkaari-ilta ti 23.2. klo 18. 
Kokoonnumme rajoitusten mu-
kaan joko livenä tai Teamsin kautta. 
Seuraa tarkempaa ilmoittelua 
tapahtumakalenterista ja Face-
bookissa: Sateenkaarimessut 
Joensuussa!
Torstaimessu to 25.2. klo 12. 

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Perhemessu su 28.2. klo 12. 

Tapahtumia  
verkossa
Harmonikan monet kasvot 20 
vuotta -maakuntakonsertti 
kirkkokonserttina ma 1.2. klo 18 
Joensuun kirkosta ilman yleisöä. 
Esiintyjinä konservatorion ammat-
tiopiskelijat ja opettajat. Konsertin 
voi katsoa Joensuun konservatori-
on YouTube-kanavalla.

Verkkojumalanpalvelus Joensuun 
kirkosta su 7.2. klo 10. Jumalanpal-
veluksen jälkeen virtuaaliset kirk-
kokahvit. Voit osallistua Joensuun 
seurakunnan Facebook-sivun 
kautta.
Sateenkaarijumalanpalvelus 
Teamsin kautta ke 10.2. klo 18. Pyy-
dä kutsu Katrilta, katri.vilen@evl.fi
Verkkojumalanpalvelus Joensuun 
kirkosta su 14.2. klo 10. Jumalan-
palveluksen jälkeen virtuaaliset 
kirkkokahvit. Voit osallistua Joen-
suun seurakunnan Facebook-si-
vun kautta.
Tuhkakeskiviikon verkkojuma-
lanpalvelus Noljakan kirkosta ke 
17.2. klo 19.
Online Worship Service Fri 19.2. 
at 6 pm: facebook.com/lutheran-
churchinjoensuu
Verkkojumalanpalvelus Joensuun 
kirkosta su 21.2. klo 10. Jumalan-
palveluksen jälkeen virtuaaliset 
kirkkokahvit. Voit osallistua Joen-
suun seurakunnan Facebook-si-
vun kautta.

tapahtumat: helmikuu 2021
Pielisensuun 
seurakunta
 › TOIMISTO: Huvilakatu 8 b, ma-

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

 
Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia.
 
Pielisensuun kirkko 
Huvilakatu 8 b 
Kirkko avoinna hiljentymistä ja 
keskustelua varten su 31.1. klo 
11–13. Seurakunnan työntekijöitä 
paikalla. 
Kirkko avoinna hiljentymistä ja 
keskustelua varten su 7.2. klo 
11–13. Seurakunnan työntekijöitä 
paikalla. 
Kirkko avoinna hiljentymistä ja 
keskustelua varten su 14.2. klo 
11–13. Seurakunnan työntekijöitä 
paikalla. 

Pielisensuun 
kirkko avoinna
sunnuntaisin klo 11-13 
21.2. saakka.
Max. 20 henkeä.

Kirkko avoinna hiljentymistä ja 
keskustelua varten su 21.2. klo 
11–13. Seurakunnan työntekijöitä 
paikalla. 
Messu su 28.2. klo 10. 

Tapahtumia  
verkossa
Virtuaalikirkkokahvit Faceboo-
kissa su 31.1.  klo 11–11.30: www.
facebook.com/Pielisensuunseu-
rakunta
Virtuaalikirkkokahvit Facebookissa 
su 7.2. klo 11–11.30: www.facebook.
com/Pielisensuunseurakunta
Virtuaalikirkkokahvit Facebookis-
sa su 14.2. klo 11–11.30: 

www.facebook.com/Pielisen-
suunseurakunta

Virtuaali-
kirkkokahvit 
Facebookissa Pielisensuun 
seurakunnan sivulla
sunnuntaisin klo 11-11.30
21.2. saakka.

Virtuaalikirkkokahvit Faceboo-
kissa su 21.2. klo 11–11.30: www.
facebook.com/Pielisensuunseu-
rakunta

Kirppis avoinna 
ma-to klo 11-15 
SPR:n talo, Kauppakatu 35.
Käynti sisäpihan puolelta. 
Otamme vastaan lahjoituk-
sina vaatteita, astioita, ym. 
kodintavaraa.  Tervetuloa 
ostoksille!

Osallistu 
jumalanpalveluksiin 
verkossa!
Suora verkkolähetys Joensuun 
kirkosta joka su klo 10:
www.facebook.com/joen-
suunseurakunta/live/
Jumalanpalvelus on tarkoitettu 
myös Pielisensuun seurakun-
nan jäsenille.

Osallistu 
jumalanpalveluksiin 
verkossa!
Suora verkkolähetys  Joen-
suun kirkosta joka su klo 10:
www.facebook.com/joen-
suunseurakunta/live/
Osallistumiseen ei tarvita 
omaa Facebook-profiilia.

PERUTTU:
Laulun ja   
rukouksen ilta 
Hukanhaudan srk-talolla
pe 29.1. klo 18 peruttu  
koronatilanteen vuoksi. 

Vauvakirkko 

Pielisensuun kirkossa 
su 31.1. klo 15 peruttu  
koronatilanteen vuoksi.
Syksystä 2015 lähtien kastet-
tujen lasten hakematta jääneet 
linnut voi sovitusti noutaa 
seurakunnantoimistosta,  
p. 013 2635 407.

Kohtaamis- ja
harrastuspaikka

TOIMENTUPA
avoinna

ma-to klo 9-15.30,
pe klo 9-14

Joensuun seurakunta-
keskus, Kirkkokatu 28, 

alakerta
Tiedustelut p. 013 2635 344.

JOENSUUN SEURAKUNTA

su 11.4.2021 klo 18
Pielisensuun kirkko, Huvilakatu 8 b

PIELISENSUUN SEURAKUNTA

PARISKUNNAT, YSTÄVÄT, TYÖKAVERIT...
Kertokaa meille oma tarinanne ja yhteinen voimabiisinne.

Ilmoi�audu tai kysy lisää diakonissa Merjalta,
p. 050 385 5146 tai merja.tuononen@evl.fi.

Yhteisvastuun hyväksi

Joensuun seurakuntakeskus, Kirkkokatu 28
Avoinna: ma klo 9-16, ti klo 10-16,
  ke klo 9-16, to 10-17, pe klo 10-14

JOENSUUN SEURAKUNTAParemman maailman puoti Duka
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Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 

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

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia.

Pyhäselän kirkko
Hammaslahdentie 76
Sanajumalanpalvelus su 7.2. klo 10, 
ilman läsnäolevaa seurakuntaa. 
Sanajumalanpalvelus su 14.2. klo 
10, ilman läsnäolevaa seurakuntaa. 
Sanajumalanpalvelus su 21.2. klo 
10, ilman läsnäolevaa seurakuntaa. 
Sanajumalanpalvelus su 28.2. klo 
10, ilman läsnäolevaa seurakuntaa.

Enon  
seurakunta 
 › TOIMISTO: Kunnantie 2, ma-pe 

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

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia.a. 

Radiossa ja  
verkossa
YLE 1 Radion iltahartaus pe 5.2. 
klo 18.50. Uusinta klo 23. Linkki 
hartauden tallenteeseen myös 
Enon seurakunnan Facebook-si-
vujen kautta. Hartaus on kuulta-
vissa myös Areenasta kuukauden 
ajan. Hartauden pitää kappalainen 
Markku Koistinen Enosta. 
YLE 1 Radion iltahartaus pe 12.2. 
klo 18.50. Uusinta klo 23. Linkki 
hartauden tallenteeseen myös 
Enon seurakunnan Facebook-si-
vujen kautta. Hartaus on kuulta-
vissa myös Areenasta kuukauden 
ajan. Hartauden pitää kappalainen 
Markku Koistinen Enosta.

Vaara-Karjalan 
seurakunta 
 › TOIMISTO, KIIHTELYSVAARA:  

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

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

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia. 

Kiihtelysvaaran 
seurakuntatalo 
Tohmajärventie 31
Seurakuntatalo avoinna hiljenty-
mistä varten su 7.2. klo 13-15.
Seurakuntatalo avoinna hiljenty-
mistä varten su 21.2. klo 16-18.

Tuupovaaran 
seurakuntatalo 
Koulutie 10
Seurakuntatalo avoinna hiljenty-
mistä varten su 14.2. klo 10-12. 
Seurakuntatalo avoinna hiljenty-
mistä varten su 28.2. klo 10-12.

Huom! Muutokset 

mahdollisia, katso 

koronainfo sivulla 11.

Paastonajan 
retriittiryhmä 
maanantaisin 22.2.-22.3.
 klo 18  Rantakylän kirkon  
lastenkappelissa. 
Ohjaajina Anna Holopainen ja 
Outi Kärnä. 
Ensimmäisen kokoontumis-
kerran raamatunkohta on 
Jes.1:16-20, jonka ääressä 
voit hiljentyä etukäteen viikon 
verran. 
Ilm. p. 050 585 8714 teksti-
viestillä tai WhatsAppilla. 
Ryhmään otetaan max 8 
osallistujaa. 

Osallistu 
jumalanpalveluksiin 
verkossa!
Suora verkkolähetys  Joen-
suun kirkosta joka su klo 10:
www.facebook.com/joen-
suunseurakunta/live/
Jumalanpalvelus on tarkoitet-
tu myös Rantakylän seura-
kunnan jäsenille.
Osallistumiseen ei tarvita 
omaa Facebook-profiilia, vaik-
ka selaimen sivu voi kirjautu-
mista ehdottaakin.

Hävikkiruokajakelu 
Pyhäselän seurakuntatalon 
pihalla joka toinen to, alk. 4.2. 
Varaathan kassisi numerosta 
050 363 6909 sen viikon ma 
tai ti klo 8-10, jolloin jakelu 
järjestetään. Ruokakassit on 
tarkoitettu vain Pyhäselän 
alueen vähävaraisille  
asukkaille.
Reijolan seurakuntatalon 
pihalla joka toinen to, alk. 11.2. 
Varaathan kassisi numerosta 
050 597 5328 sen viikon ma 
tai ti klo 8-10, jolloin jakelu 
järjestetään.
Ruokakassit on tarkoitettu 
Reijolan ja Niittylahden  
asukkaille. 

Suora lähetys Rantakylän kirkosta 
Facebookissa Rantakylän seura-
kunnan sivulla: www.facebook.
com/Rantakylanseurakunta 
Lähetä esirukouspyyntöjä ja Tuo-
maslaulutoiveita ti 9.2. mennessä 
osoitteeseen 
hanna.pajarinen@evl.fi. 

Lukupiiri Teamsin 
välityksellä 
ma 15.2. klo 14. Tied. Anna 
Holopainen, p. 050 5858 714.

Lukupiiri Teamsin välityksellä ma 
15.2. klo 14: keskustelemme Arttu 
Tuomisen kirjan Verivelka pohjalta. 
Tied. Anna Holopainen, p. 050 
5858 714. 

Osallistu jumalan-
palveluksiin  
verkossa!
Suora verkkolähetys Joen-
suun kirkosta joka su klo 10:
www.facebook.com/joen-
suunseurakunta/live/
Osallistumiseen ei tarvita 
omaa Facebook-profiilia.

Osallistu 
jumalanpalveluksiin 
verkossa!
Suora verkkolähetys  Joen-
suun kirkosta joka su klo 10:
www.facebook.com/joen-
suunseurakunta/live/
Jumalanpalvelus on tarkoitet-
tu myös Enon seurakunnan 
jäsenille.
Osallistumiseen ei tarvita 
omaa Facebook-profiilia, vaik-
ka selaimen sivu voi kirjautu-
mista ehdottaakin.

Toivon tähden  
-kanava  
Youtubessa
Joensuun ev.lut. seurakuntien 
toteuttamia videoita: perhe-
kerhoja, aamunavauksia, har-
tauksia, virsiä ja monenlaista 
muuta. Tule tutustumaan!

Osallistu  
jumalanpalveluksiin 
verkossa!
Suora verkkolähetys  Joen-
suun kirkosta joka su klo 10:
www.facebook.com/joen-
suunseurakunta/live/
Jumalanpalvelus on tarkoi-
tettu myös Vaara-Karjalan 
seurakunnan jäsenille.
Osallistumiseen ei tarvita 
omaa Facebook-profiilia, vaik-
ka selaimen sivu voi kirjautu-
mista ehdottaakin.

Kontiolahden 
seurakunta
 › KIRKKOHERRANVIRASTO:  

Keskuskatu 26, ma-pe klo 9-12,  
p. 040 761 65 69,  
kontiolahti@evl.fi  
Tykkää meistä Facebookissa:  
Kontiolahden ev.lut. seurakunta 

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia. 

Kontiolahden kirkko  
Kirkkotie 6
Sanajumalanpalvelus su 7.2. klo 
10 ilman läsnäolevaa seurakuntaa.
Sanajumalanpalvelus su 14.2. klo 
10 ilman läsnäolevaa seurakuntaa.
Tuhkakeskiviikon hartaushetki 
ke 17.2. klo 18 ilman läsnäolevaa 
seurakuntaa. 
Sanajumalanpalvelus su 21.2. klo 
10 ilman läsnäolevaa seurakuntaa.
Sanajumalanpalvelus su 28.2. klo 
10. 
Koronatilanteen muuttuessa voi 
tulla muutoksia. Seuraa ilmoittelua 
seurakunnan kotisivuilta. Kaikki 
kirkon jumalanpalvelukset kirkosta 
videoidaan suorana. Seurakun-
talaisia emme kuvaa, ainoastaan 
toimittajat ja avustajat. Suoratoisto 
osoitteessa: www.youtube.com, 
hakusanalla: kontiolahdensrk. 

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26
Ystävänkammari aloittaa toimin-
tansa ma 1.2. klo 10. 
Päivä- ja perhekerhot jatkuvat 
viikolla 5. Perheryhmiin ennakkoil-
moittautuminen! 
(virpi.malvalehto@evl.fi)
Seurakuntaruokailu ke 3.2. klo 11, 

-
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 3.3. klo 17.30
Pyhäselän seurakuntatalolla,
Hammaslahden�e 76.
Kokoonnumme seitsemän
kertaa. Ilmoi�autuminen
ke 24.2. mennessä
p. 050 561 3475, Heidi Salo.

Alkaa to 4.3. klo 17
Pielisensuun kirkolla, Huvilakatu 8b.
Kokoonnumme seitsemän kertaa.
Lisä�edot ja ilmoi�autuminen pe 19.2.
mennessä p. 050 5508 335, Katja Nuuhkarinen
tai p. 050 381 1054, Ma� Innanen.
Toimimme koronatilanteen mukaisesti.

Uusien vapaaehtoisten päivystäjien 
koulutus alkaa
lauantaina 27.3.2021.
Tarjoamme sinulle
* merkityksellisen tehtävän
* valmennuksen tehtävään
* oman päivystysryhmän tuen.

Edellytämme sinulta
* vaitiolovelvollisuuden ja nimettö-
   myyden noudattamista
* yhteydenottajan kunnioittamista
* tasapainoista elämäntilannetta,
   jotta jaksat asettua kuuntelijaksi
* halua päivystää kolme tuntia noin 
   kerran kuukaudessa.

Ryhtyisitkö päivystäjäksi
Kirkon keskusteluapuun? 

Ota rohkeasti yhteyttä!
Kirkon keskusteluavun toiminnanohjaaja

Leena Mgaya,  p. 050 5935 736, leena.mgaya@evl.fi
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jatkuen joka keskiviikko. Ruokailu-
tila jaettu kahteen osaan (18 hlöä/
tila). 
Peli-ilta perheille ja varhaisnuorille 
ke 3.2. klo 16.30-17.30. Pelaillaan 
yhdessä perinteisiä lautapelejä. 
Ennakkoilmoittautuminen virpi.
malvalehto@evl.fi 
Raamattupysäkki torstaisin klo 
18.30, alk. to 4.2.
Seurakuntakuoro Canto torstaisin 
klo 18, alk. to 4.2. 
Aseman lähetyspiiri alk. ma 8.2. 
klo 15. 
Näkövammaisten kerho to 11.2. 
klo 12. 
Seurakunnan laulukerho parillis-
ten viikkojen to klo 13, alk. to 11.2. 
Omaishoitajien kerho pe 12.2. klo 
14. 
Pyhäkoulu alk. su 14.2. klo 15-17.  
MieTe-ryhmä, mielenvirkistystä 
arkeen to 11.2. klo 13. Yhteistyössä 
SiunSote. 
Ystävänkammarin kiikkutuoli-
vieraana Eija Pennanen pe 26.2. 
klo 13. 
Seurakuntakerho alk. to 4.2. klo 
13-14.30. 

Lehmon 
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Raamattupiiri alk. ma 1.2. klo 18. 
Pyhäkoulu alk. su 7.2. klo 15-17. 
Seurakuntakerho alk. ti 9.2. klo 
13-14.30. 
MieTe-ryhmä, mielenvirkistystä 
arkeen to 11.2. klo 13. 
Päivä- ja perhekerhot jatkavat toi-
mintaansa viikolla 5. Perheryhmiin 
ennakkoilmoittautuminen! virpi.
malvalehto@evl.fi
Mediatyön lähetyspiiri Toivoa 
naisille ti 16.2. klo 13. 
Elämänpuu-sanajumalanpalvelus 
su 28.2. klo 16. 

Muut paikat
Kylmäojan pyhäkoulu alk. ma 1.2. 
klo 17.30-19 Päivänpaisteen päivä-
kodilla, Pohjatuulentie 6. 
Liikuntapyhäkoulu alk. su 7.2. klo 
10-11 Kulhon koululla, Rekiraitti 9.
Pyhäkoulu alk. su 7.2. klo 15-17 
Varparannan koululla, Riihilahden-
tie 5.
Lauluhetki ti 16.2. klo 13.30 Mön-
nin kylätalolla, Mönnintie 87. Ari 
Lohi laulattaa ja Mönnin kyläyhdis-
tys kahvittaa. 
Kahvihetki yhdessäolon ja lähe-
tyksen merkeissä ma 22.2. klo 
12.30 Kiveläntien kerhohuoneella, 
Kiveläntie 5.
Sanajumalanpalvelus su 28.2. klo 
13 Selkien-Mönnin kappelissa.

Osallistu 
jumalanpalveluksiin 
verkossa!
Suora verkkolähetys Kontio-
lahden kirkosta joka su klo 10 
Youtubessa. Löydät seura-
kuntamme kanavan hakusa-
nalla kontiolahdensrk.
Tykkää meistä myös  
Facebookissa: Kontiolahden 
ev.lut. seurakunta.

Järjestöt

Herättäjä-yhdistys
Ajantasaiset tiedot:
www.h-y.fi/tapahtumakalenteri
Marja Liisa Knuutinen, 
p. 050 384 8598

Siioninvirsiseurat 21.3., 18.4. ja 
16.5. klo 14 Joensuun srk-keskuk-
sessa, Kirkkok. 28. Paikallisosaston 
vuosikokous 21.2. seurojen jälkeen.
Levyseurat ke 10.2., 24.2., 10.3., 
24.3., 7.4. ja 21.4. klo 14 Louhe-
lantuvassa, Kouluk. 7. Poimintoja 
menneiden vuosikymmenien 
herättäjäjuhlilta.
Vappuseurat la 1.5. klo 18 Kiihtelys-
vaaran srk-talolla, Tohmajärventie 
31.
Kesäseurat ti 15.6. klo 18 Männik-
köniemen kesäkodilla, Vainonie-
mentie 2.
Herättäjän verkkoseurat kk:n 1. ja 
3. tiistaina klo 18: 
www.h-y.fi/verkkoseurat 
Matkoja: päiväretki Nilsiän Aholan-
saareen 30.5. ja ryhmämatka Kau-
havan herättäjäjuhlille 2.–4.7.2021, 
tarkemmat tiedot myöhemmin.

                                 
Kansan 
Raamattuseura
Nyyttikesti-ilta Joensuun srk-kes-
kuksessa la 27.2. klo 16, ”Petty-
myksestä rohkeuteen”, Kalle Virta, 
Heikki Salomaa.
Nyyttikesti-ilta Joensuun srk-kes-
kuksessa la 20.3. klo 16, ”Rakkaat 
raajarikot”, Jaakko Pirttiaho, Au-
ne-Inkeri Keijonen.  
Nyyttikesti-ilta Pielisensuun 
kirkolla la 24.4. klo 16, ”Uupumuk-
sesta iloon”,  Mikko Matikainen, 
Outi Kärnä. 
Illoissa on raamatunopetuksen 
lisäksi leppoisaa yhdessäoloa lau-
lun, puheen ja rukouksen parissa. 
Tarjoilu koostuu vapaaehtoisten 
tuomisista. Kevään 2021 osalta 
nyyttikestien toteuttamisesta ja 
muista koronarajoituksista tiedote-
taan erikseen. Illat järjestää Kansan 
Raamattuseura yhdessä Joensuun, 
Pielisensuun ja Rantakylän seura-
kuntien aikuistyön kanssa.

NNKY Joensuu
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Joensuun NNKY:n toimisto
Joy Holopainen ma-pe klo 11–14
puh. 050 3878 950
s-postiosoite:
joensuu.nnky@gmail.com
Malmikatu 2 C 27, 80100 Joensuu
Yhdistyksen omat 
fb- ja verkkosivut

Voimasiskot, kokoontumiset jatku-
vat mahdollisesti syksyllä 2021.
Kamalat äidit -vertaistuki-
ryhmä murrosikäisten äideille 
starttaa taas virkeästi ja luot-
tamuksellisesti keväällä 2021, 
tiedustelut vertaisohjaajilta: 
Henna puh. 0405664324 tai Irinja 
puh.0503556033.
Voimanukkis, voimaa nukkehah-
moista, aikuisten nukkekerho kai-
kenikäisille naisille ja tytöille jatkuu 
nukketaiteilija Marinan johdolla 
maanantaisin klo 16–19. 
Öljymaalauskerho, toiminta 
jatkuu, mutta on täynnä, syksyn 
osalta voit kysyä aloituspaikkoja 
toimistosta.
Nuorten monitoimikerho Mim-
mit, nuorten ideoima toiminta, 
jonka sysäyksenä on NNKY-lii-
ton strategian 2019–21 ideapaja 
nuorten naisten johtajuudesta. 
Vertaisohjaaja Nathalielle etsimme 
kiinnostunutta nuorta ohjauspa-
riksi. Tiedustele, mikäli kiinnostuit 
ja haluat toimia nuorten ryhmässä. 
Tiedustelut Aila 
puh. 044 590 5007.
Laulusisaret-ryhmän jatkon 
mahdollistamiseksi etsimme 
ohjaustukea, tule tiimiimme vaikka 
kertaluontoisesti.
Kansainvälinen toiminta moni-
kulttuurisesti esim. ruokakulttuuri-, 
kädentaito-, taide- tms. yhteista-
pahtumineen. Monien mahdolli-
suuksien toimintavalmius avoimin 
mielin. Odotamme yhteydenot-
toasi!
Tutustu karjalaiseen kulttuuriin! 
Tunnetko karjalaisuutta? Kulttuu-
risen kestävyyden sarja alustus- ja 
keskustelutilaisuuksia kertaluon-
toisina teemoina jatkuu Kalevalan 
päivänä su 28.2.2021, klo 15 teema 
"Karjalaisen kulttuurin arjen henki-
syys ja hengellisyys". Ilmoittautu-
miset toimistoon. 
Kultainen korjaus 2021, kulttuuri-
sen kestävyyden uusi erityishanke 
koronan väsyttämille tytöille, 
naisille ja perheille. Useampia 
eripituisia ja -sisältöisiä toiminnal-
lisia moduuleja sisältävänä alkaa 
keväällä 2021 sisältäen ylisukupol-
vista kestävän kehityksen kier-
totalouteen tähtäävää toimintaa: 
käytännön kädentaito-osioita, 
hyvinvointia lisääviä osioita jatku-
mona yhdistyksen 117-vuotiselle 
ekumeeniselle kaikille avoimelle 
toiminnalle. 
Uutta: NNKY-Galleriassa tulos-
sa keväällä Helena Vartiaisen ja 
Marja Hassisen yhteisnäyttely, sen 
jälkeen lasten kuvataidekerhon 
näyttely jne.
Vertaisryhmät ovat tarjolla 
maksuttomina, kaikenikäisille 
sopivina, ei edellytä perustaitoja 

tai -tietoutta. Mukaan kutsumme 
juuri sellaisena kun olet! Toiminta 
toteutuu luonnollisesti vallitsevan 
koronapandemian ehdoilla. Läm-
pimästi tervetuloa mukaan – ilman 
ennakkoasenteita!
Sirkka Vepsä, Joensuun NNKY ry:n 
puheenjohtaja, 
sirkka.vepsa@gmail.com
Marina Mustametsä, Joensuun 
NNKY:n varapuheenjohtaja, 
marina.mustametsa@gmail.com

Parikanniemen 
orpokotisäätiö

Parikanniemen ystäväseurat Jo-
ensuun srk-keskuksessa pe 12.3., 
9.4. ja 7.5. klo 13.

Pohjois-Karjalan 
ev.lut. 
kansanlähetys 

Kauppakatu 17 B, 80100 Joensuu, 
p. 050 470 7448, 
p-karjalankl@sekl.fi, pohjois-kar-
jala.kansanlahetys.fi. 
Facebook: Pohjois-Karjalan Kan-
sanlähetys, 3K – Kolme Kohtaa-
mista Joensuu, Perjantaipysäkki. 
Instagram: p_kkl, perjantaipysakki. 
YouTube: pohjois-karjalan kansan-
lahetys. 
Kolme Kohtaamista Joensuu, 
nuorten aikuisten ja opiskelijoiden 
ilta, lisätietoja Facebookissa: 3K- 
Kolme Kohtaamista Joensuu. 
Perjantaipysäkki Joensuu, nuorten 
aikuisten ilta, lisätietoja Instagra-
missa: perjantaipysakki, Faceboo-
kissa: perjantaipysäkki. 
Lisätietoa muista kevään illoista 
Facebookissa: Pohjois-Karjalan 
Kansanlähetys. 
Donkkis Big Night Joensuu Nolja-
kan kirkon alakerrassa pe 16.4. klo 
18-20. Kouluikäisten toimintailta. 
Nyyttärit. 
Leipäsunnuntai Joensuun srk-kes-
kuksessa su   7.3. (HPE), 21.3., 4.4. 
(HPE), 18.4., 2.5. (HPE), 16.5. ja 
30.5. (HPE) klo 17.
Kohtaamisen Kahvilan raamattu-
piiri Torikatu 19:ssä ti klo 13.
Raamattu- ja lauluhetki Joensuu 
Noljakan kirkossa su  28.2., 14.3., 

28.3., 11.4., 25.4., 9.5. ja 23.5. klo 17.
Family Bible Group Rantakylän 
kirkolla ti 16.3., 13.4. ja 11.5. klo 17. 
Englanninkielinen perheraamattu-
piiri. Lapsille oma pyhäkoulu, sekä 
kaikkien yhteiset iltapala-nyyttärit. 
Enon Sanan aika – tutkimme 
yhdessä Raamattua Hyvänmielen 
tuvalla (Niskantie 17) ma  8.3., 22.3., 
19.4., 3.5., 17.5. ja 31.5. klo 18. 
Netissä hartaus ti-la klo 18, Raa-
matun tutkistelu ma klo 18, Per-
jantaipysäkin ohjelmaa pe klo 19, 
Leipäsunnuntain tai Raamattu- ja 
lauluhetken opetus su klo 17 You-
tubessa kanavalla pohjois-karjalan 
kansanlahetys ja Facebookissa 
Gerson Mgaya -sivuilla. Live-esi-
tyksen jälkeen voit katsoa videona 
tai lukea hartausopetuksen teksti-
nä Kansanlähetys Pohjois-Karjala 
-Facebook sivulta. 

SLEY 

Messu Röksän ristikiven rukous-
huoneella (Keskijärventie 320) su 
28.2., 28.3., 25.4., 30.5. ja 27.6 klo 
15.
Sanaa & Siionin kannelta -illat 
kaikenikäisille Pielisensuun kirkon 
alasalissa pe klo 18. Muutokset 
mahdollisia koronarajoitusten 
vuoksi.
Evankelisten opiskelijoiden 
teemailta Joensuun srk-keskuk-
sen nuorisotilassa ke klo 18.30. 
Muutokset mahdollisia koronara-
joitusten vuoksi.
Ristinjuhla Pielisensuun kirkossa 
pitkänäperjantaina 2.4. klo 15. 

Suomen  
raamattuopisto
Suomen Raamattuopiston seurat 
pe 23.4. klo 18 Pielisensuun kir-
kossa. Lisätiedot: Jouko Malinen, 
p.050 516 4743, 
jouko.malinen@sro.fi

Huom! Muutokset 

mahdollisia. Tarkistathan 

tiedot järjestöiltä.

järjestöjen kevät 2021

Seurakuntien  
ryhmät 
Kevään toiminnasta tiedote-
taan Kirkkotien tapahtumasi-
vuilla, kun koronarajoitukset 
helpottavat.
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erikoishammasteknikko
Harri Hukka

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

www.eronen.fi www.memoriahautaus.com

TÄYDEN PALVELUN
HAUTAUSTOIMISTO

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

Joensuun Hautaustoimisto Vatanen
Yläsatamakatu 10, 80100 Joensuu

(013) 223 633   |   ma-pe 9-17, la sopimuksen mukaan

www.joensuunhautaustoimisto.fi
info@joensuunhautaustoimisto.fi

Tarjoamme lämminhenkistä ja asiantuntevaa käytännön 
apua kaikissa hautajaisiin liittyvissä järjestelyissä.apua kaikissa hautajaisiin liittyvissä järjestelyissä.

HAUTAKIVIKAIVERRUS
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JOENSUUN
MUISTOMERKKIHUOLTO KY

Puh. (013) 731 582
Gsm 0400 896 409

Kimmo Kinnunen

S-KUKKA JA HAUTAUSPALVELU 
www.s-kukka.fi 

Voimatie 2, Joensuu  
(Kauppakeskus Prisma) 

Ma–pe klo 8–19, la 8–16

Heille, 
joita emme  
unohda.

Puh. (013) 126 454
Lylykoskentie 2, Joensuu

Kauneimmat
hautakivet

Muistoja elämästä
www.joenkivituote.fi

Ilmoitukset 

osoitteeseen:

ilmoitusmyynti@ 

kotimaa.fi

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 /

3 kk vain

23€

Kaikkien kirkkoammattilaisten 
ja -harrastajien lehti!

Tilaa  Kotimaa!
Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 6,9 snt/min, matkapuhelimesta 8,21 snt/
puh. + 14,9 snt/min.  

Tilaus on määräaikainen. Se alkaa seuraavasta mahdollisesta numeros ta ja 
päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa toistaiseksi ja koskee 
vain uusia tilaajia Suomessa. Ulkomaisiin tilauksiin lisätään postikulut. Alle 18-vuotiaalla  
tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen.  Yhteystietoja  voidaan käyttää ja luovuttaa 
suora markkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 

020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Sisältö  ratkaiseeHyvä 
kuntavaali-

ehdokas.
Haluatko näkyvyyttä 

paikallislehdessä?

Ota yhteyttä:

Pirjo Teva
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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nuori kasvo 

TÄMÄN  lehden nuori kasvo 
on 17-vuotias Netta Mielonen 
Pielisensuun seurakunnasta. 
Netta käy toista vuotta Joensuun 
yhteiskoulun lukiota ja harrastaa 
vapaa-ajallaan kuntosalia ja 
tanssimista.

Miksi halusit mennä
isoskoulutukseen?
-  Oma ripari oli niin kiva, että 
halusin kokea sen uudestaan. 

Kirkolla on hyvä ilmapiiri ja oman 
riparin isoset olivat myös niin 
mukavia, että he vaikuttivat 
siihen.

Käytkö usein seurakunnan 
toiminnassa vapaa-ajalla?
-  Kyllä! Tapaan täällä mukavia 
ihmisiä ja täällä viihtyy aina.

Mitä isoskoulutus 
on sinulle antanut?

- Se on antanut minulle roh-
keutta, kärsivällisyyttä, uusia 
tilaisuuksia, huumorintajua, 
uusia ystäviä ja ikimuistoisia 
kokemuksia.

Aiotko tehdä vielä tulevaisuu-
dessa töitä seurakunnalle?
-  Aion jatkaa vielä isosena, 
en tiedä vielä mitä tulevaisuus 
tuo tullessaan.

Veikko Leppänen

NIMI: NETTA MIELONEN
IKÄ:  17 VUOTTA
SEURAKUNTA: PIELISENSUU

Rohkeutta ja ystäviä isoskoulutuksesta

Oma ripari oli niin kiva, 

että halusin kokea sen 

uudestaan.

LAPSIVAIKUTUSTEN  arviointi tuo esiin päätösten vaikutukset lasten hyvinvointiin lyhyellä 
ja pitkällä aikavälillä, sanoo Joensuun seurakunnan lapsiasiahenkilö Noora Kähkönen.

Lapsen etu esille päätöksenteossa
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Lasten mielipiteiden 
kuuleminen 
on olennaista 
lapsivaikutuksia 
arvioitaessa. Fiona 
Wilson (vas.) ja Lilja 
Puttonen tykkäävät 
iltapäiväkerhossa 
eniten puhelinajasta. 
Kerhossa on vartin 
mittainen tuokio, 
jolloin lapset saavat 
olla puhelimilla, 
jolloin niitä ei 
tarvitse kenenkään 
salassa vilkuilla. 
Kuvassa myös 
lapsiasiahenkilö 
Noora Kähkönen.

EURAKUNTIEN PÄÄ-
TÖKSENTEOSSA tulee 
kirkkojärjestyksen mu-
kaan ottaa huomioon 
päätösten vaikutukset 
lapsiin. Tätä varten on 
kehitetty työkalu ni-
meltä LAVA (lapsivai-
kutusten arviointi). Se 

tarjoaa käytännön menetelmiä arvioinnin 
tekemiseen. 

Useisiin seurakuntiin on nimetty erik-
seen lapsiasiahenkilöitä, jotka voivat olla 
apuna arvioinnin tekemisessä. Joensuun 
seurakuntayhtymän seurakunnista Enossa, 
Joensuussa, Pielisensuussa ja Rantakylässä 
on tällä hetkellä nimetyt lapsiasiahenkilöt, 
samoin Kontiolahden seurakunnassa. 

Lapsiasiahenkilöitä on kussakin seu-
rakunnassa kaksi: toinen on työntekijä ja 
toinen vaaleilla valittu luottamushenkilö. 

JOENSUUN SEURAKUNNAN lapsiasiahen-
kilö, nuorisotyönohjaaja Noora Kähkönen 
pitää upeana sitä, että lapset ja nuoret ha-
lutaan nostaa keskiöön.

- Olisi tärkeää, että arvioinnin tekemi-
nen olisi itsestään selvää ja saisimme in-
nostettua tästä asiasta kaikki päätöksiä 
tekevät luottamushenkilöt. Toivon, että 
kirkko voisi olla oikeasti edelläkävijä ja 
esimerkin näyttäjä tässä asiassa.

Kähkönen uskoo, että yhtymän seura-
kuntien päättäjät ja henkilökunta pitävät 
tärkeänä kuulla lapsia ja nuoria tehdessään 
heitä koskevia päätöksiä.

- Pieniä asioita on jo tehty, mutta tässä 
asiassa pitää nyt ehdottomasti siirtyä tilan-
teeseen, jossa LAVA on tuttu kaikille, ja se 
otetaan käyttöön saumattomasti ja järjestel-
mällisesti, sanoo Kähkönen.

KÄHKÖSEN MUKAAN lasten ja nuorten 
ääntä on tähän mennessä kuultu esimer-
kiksi joissakin rekrytoinneissa siten, että 
lapset ja nuoret ovat saaneet esittää kysy-
myksiä hakijoille ja joskus olla myös mu-
kana haastatteluissa. 

- Lasten ja nuorten mielipiteitä on kuultu 
myös tilakysymyksissä, esimerkiksi Nolja-
kan kirkon ryhmätilaa ja Enon uutta seu-
rakuntataloa suunnitellessa.

- Toiminnan suhteen lasten ja nuorten 
toiveita kysytään koko kasvatustyön ken-

tällä aika hyvin jo nyt, samoin palautetta, 
mutta tätäkin voi vielä kehittää huomatta-
vasti, sanoo Kähkönen.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI tullee 
jatkossa Joensuun seurakuntien päätök-
senteossa esille etenkin lasten ja nuorten 
toimintaan liittyvissä päätöksissä sekä 
asioissa, jotka vaikuttavat heidän mahdol-
lisuuteensa osallistua ja vaikuttaa. 

- Tähän liittyvät erottamattomasti toi-
mintamäärärahat sekä työntekijä- ja tilare-
surssit. Minkäänlaista toimintaa ei voi olla, 
jos nämä asiat eivät ole kunnossa, toteaa 
Kähkönen.

Virpi Hyvärinen
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