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Pekka Kontu tuntee 
ruutukaavan kadut.
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Uudet 
osallisuuden 
muodot 
eivät saa 
eriarvoistaa 
tai sulkea  
ulos ketään.
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lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

M
uistan elävästi uuden upean kau-
punginkirjaston, joka avattiin 
80-luvun alkupuolella Vanaja-
veden rannalle silloiseen koti-
kaupunkiini Hämeenlinnaan. 
Koululaisen tie vei kirjastoon 
aina kun mahdollista, ja repussa 

kulkeutui vuorollaan kotiin suurin piirtein koko las-
ten- ja nuortenosaston valikoima. Parhaat kirjasarjat 
ja seikkailujen päähenkilöt muistuvat mieleen vielä-
kin kaikkien näiden vuosien jälkeen. Ja kun suljen 
silmät, näen edessäni kirjastosalin ja ne läpikolutut 
hyllyväliköt, joista löytyi kiinnostavimmat teokset 
innokkaalle lukijalle.

KIRJAMAKUNI on muuttunut lapsuudesta, mutta 
lukemisen ilo on säilynyt ennallaan. Kirjastokort-
tejakin on kertynyt useammasta kaupungista aina 
sen mukaan, mihin olemme perheen kanssa muut-
taneet. Viime vuosina olen löytänyt myös sähköiset 
kirjat, joiden lainaaminen sujuu sukkelasti vaikka 
omalta kotisohvalta.

JOTKUT kirjat tekevät lukijaansa lähtemättömän 
vaikutuksen. Syitä voi olla monia: Joskus kirjan 
lukee juuri sellaisessa elämäntilanteessa, jossa se 

osuu ja uppoaa täydellisesti. Joskus teos on vain 
uskomattoman taidokkaasti kirjoitettu tai tarina 
niin hieno, että sitä jää muistelemaan pitkäksi 
aikaa jälkeenpäin. Joskus vaikutuksen tekee toisen 
ihmisen eletty elämä, monenlaiset käänteet, jotka 
ovat itselle uutta ja ihmeellistä.

TÄMÄN lehden keskiaukeama on täynnä kirjoja, 
jotka ovat tehneet vaikutuksen lukijaansa. Mukana 
on suomalaisia ja ulkomaisia klassikkoja, filosofi-
siksi teoksiksi paljastuvia lastenkirjoja, hengellisiä 
teoksia ja paljon muita. Meitä lukutoukkia löytyy 
aika tavalla, ja toisten suosituksista on mukava poi-
mia itsellekin mieluisaa luettavaa. Mikä olisikaan 
näinä aikoina parempaa puuhaa pakkaspäivän 
iltana kuin vetää viltti jaloille ja uppoutua kirjan 
vietäväksi. 

Osallistuva  budjetointi 
ottaa  ensiaskeleitaan 
seurakunnissa
LUIN tammikuun lopulla uutisen, jossa kerrottiin 
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa käynnistyvästä 
verkkoäänestyksestä. Tämän Kotimaan jutun mukaan 
seurakuntalaiset saavat valita, mihin kahteen hankkee-
seen suunnataan varoja tänä vuonna. Vaihtoehtoja oli 
seitsemän ja ne kohdistuivat diakoniatyön raha-apuun, 
ruoka-avun organisointiin, sähköautojen latauspisteiden 
hankkimiseen sekä kirkon ympäristön kehittämiseen 
muutamia esimerkkejä mainitakseni. Hankkeiden bud-
jetit vaihtelivat 10 000 eurosta 30 000 euroon.

EDELLÄ kertomani verkkoäänestys on esimerkki osallis-
tuvasta budjetoinnista, joka kansainvälisten kokemus-
ten innoittamana on käytössä kymmenissä kunnissa. 
Kysymyksessä on menetelmä, jossa asukkaat otetaan 
mukaan yhteisöä koskevaan suunnitteluun ja päätök-
sentekoon. Osallistuva budjetointi näyttää tällä hetkellä 
olevan yksi keskeisiä menetelmiä, joilla halutaan vahvis-
taa asukkaiden suoria vaikutusmahdollisuuksia kun-
nissa. Nyt se ottaa ensiaskeleitaan myös seurakunnissa. 
Mitä hyötyä tai riskejä tästä voisi syntyä?

KESKEISIÄ osallistuvan budjetoinnin hyötyjä on nähty 
siinä, että se lisää hallinnon ja jäsenten välistä vuoro-
vaikutusta sekä päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Varsin 
usein toimintatapaa käytetään kylän tai kaupunginosan 
infrastruktuurin tai palvelujen suunnitteluun, jolloin 
se voimaannuttaa yhteisön jäseniä ottamaan vastuuta 
omasta lähiyhteisöstään. Kun rahaa on entistä vähem-
män, menetelmää on sovellettu onnistuneesti myös 
säästökohteiden valintaan. 

ON SELVÄÄ, että osallistuva budjetointi vaatii resursseja, 
ei vain taloudellisia. Tarvitaan työntekijöiden työaikaa ja 
osaamista prosessin organisoimiseksi sekä viestinnälli-
siä ja teknologisia resursseja. Tärkeää on muistaa myös 
heitä, joilla ei ole tietoteknisiä mahdollisuuksia osallis-
tua kotoa käsin verkossa tapahtuvaan suunnitteluun ja 
äänestämiseen. Uudet osallisuuden muodot eivät saa 
eriarvoistaa tai sulkea ulos ketään.

MIELESTÄNI myös seurakunnissa on hyvä kehittää uusia 
osallisuuden muotoja. Joukon mukana ei tarvitse men-
nä, vaan ponnistaa omista arvoista ja perustehtävästä 
käsin. Rohkaisevaa on, että ei ole olemassa yhtä oikeaa 
tapaa tai menetelmää. Osallistuvaa budjetointia voi olla 
sekin, että veroeurojen jakamisen sijasta lähdetään yh-
teisvoimin hankkimaan lisätuloja kuten Kiihtelysvaaran 
kirkkokeräyksessä. Se tuotti huikeasti yli 500 000 euroa. 
Tulos osoittaa vahvaa sitoutumista ja sydämen rakkautta 
kirkkoa kohtaan. Osallisuutta parhaimmillaan!

Osallistuvaa budjetointia voi 
olla sekin, että lähdetään 
yhteisvoimin hankkimaan 
lisätuloja kuten Kiihtelysvaaran 
kirkkokeräyksessä.

NELIHENKINEN PERHE  heittää ruokaa pois keskimäärin 500 euron edestä vuo-
sittain. Ruokahävikki on yksi niistä teemoista, jotka nostetaan esiin vuoden 2021 
valtakunnallisessa Ekopaasto-kampanjassa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
kampanjassa innostetaan suomalaisia liittymään pääsiäispaastoon tavalla, joka aut-
taa myös hillitsemään ilmastonmuutosta.

Vuosien aikana kampanjassa on painotettu erilaisia ympäristöteemoja kristillisestä 
näkökulmasta sekä luterilaista paastoperinnettä. Vuonna 2021 Ekopaasto-kampan-
jassa vaalitaan puhdasta vettä. Yhteistyökumppaneita ovat HSY, SYKE, Martat sekä 
Baltic Sea Action Group.
LÄHDE: www.ekopaasto.fi

500

Kirjan viemää
Joskus kirjan lukee 
juuri sellaisessa 
elämäntilanteessa, 
jossa se osuu ja 
uppoaa täydellisesti.

24.2.2021
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi

Kaija Majoinen
hallintotieteiden tohtori, 

dosentti
kaija.majoinen@outlook.com
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mielessäx5

Lumisen talven auramies

1 
WILLE. Joensuun katujen kun-
nossapitoa hoitaa Pielisjoen 
pohjoispuolella kaupungin tek-
ninen toimi ja eteläpuolella YIT. 
Molemmat ovat jakaneet alueita 

myös pienemmille toimijoille. Minä 
tulen talvisin kaupungin raken-
nusmiehen hommista muutamaksi 
kuukaudeksi aurahommiin. Ajan 
Wille-traktoria ruutukaavalla, pi-
dän huolta pyöräteistä Koskikadun 
pohjoispuolella. 

2 
VAIHTELU. Päivät eivät 
ole tässä työssä samanlai-
sia, vaikka samoja polkuja 
pitkälti ajellaankin. Sää 
määrittelee töitä paljon. 

Kun sataa lunta, päivät menevät 
auratessa, ja kun ei sada, lähdetään 
madaltamaan risteysten penkkoja 
ja siistimään bussipysäkkejä. Kun 
sää lauhtuu, aloitetaan hiekoitus-
hommat, ja kevään koittaessa höy-
rytellään kaivoja auki ja sulatellaan 
rumpuja.

3 
ASENNE. Auramiehen työ 
vaatii tarkkaavaisuutta, 
rauhallisuutta ja vähän 
huumorintajuakin. Joen-
suussa on jo omakotitaloja 

varmaan toistakymmentä tuhatta ja 
auramiehiä muutama kymmenen. 
Pitäisi olla sen yhden punanuttui-
sen taito, että pystyisi olemaan joka 
mökin kohdalla yhtä aikaa. Joskus 
sitä saa tien päällä osakseen niitä 
kansainvälisiä käsimerkkejäkin. 
Kyllä siinä pitää pysyä rauhallisena, 
koettaa olla vastailematta.

4 
YÖVUOROT. Normaali 
työaikani on seitsemästä 
puoli neljään, mutta jos 
lunta tulee, voi päivä jat-
kua ylitöinä. Öitä varten 

meillä on päivystäjä, joka käy yöllä 
kelikierroksen ja hälyttää tarvittaes-
sa miehet töihin. Joskus vuoroon 
tullaan jo kahden-kolmenkin ai-
kaan, se voi olla sitten kolmentoista 
tunnin päivä. Öinen Joensuu on aika 
hiljainen, ja hyvä niin. Mukavampi 
on olla teillä hämmentämässä, kun 
on vähemmän kulkijoita liikkeellä.

5 
PALVELU. Tässä työs-
sä ollaan tavallaan kau-
punkilaisten palvelijoita. 
Koetamme pitää tiet siinä 
kunnossa, että ihmiset 

pääsevät ajoissa töihin, liikkumaan 
ja kauppoihin. Kun on kovasti lumi-
nen sää ja paljon kalustoa liikkeellä, 
niin kyllä siellä voi monenlaista sat-
tua ja tapahtua. Tarkkana saa olla. 
Onneksi vahinkoja sattuu kuitenkin 
vähän. 

Virpi Hyvärinen

PEKKA KONTU. Kun talvi äityy oikein lumiseksi, tietää auramies 
Pekka Kontu, että töihin lähtö saattaa tulla vaikka aamukahdelta. 
Tähän vuoteen aamuyön ajoja on kertynyt jo useita.

”Tiellä liikkujilta toivoisin, että 
aurauskalustolle annettaisiin tilaa toimia, 
eikä ajettaisi ihan koneeseen kiinni. Ja jos 
mahdollista, väistetään tai valitaan toinen 
reitti, niin kaikki sujuu sutjakammin”, 
sanoo Joensuun kaupungilla auramiehenä 
työskentelevä Pekka Kontu.
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ajassa
Sosiaalinen media
> Facebook: @luterilainenkirkkojoensuussa
>Twitter: @Joensuunevl

Tulevaisuusverstaassa 
18.3.2021 ideoidaan 
seurakuntien tulevaisuutta 
ja keskustellaan toiminnan 
painopisteistä. Samalla 
käynnistyy strategiatyö.
JOENSUUN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.2.2021

Vapaaehtoistoiminta tuo mielekkyyttä elämään

”Antaessaan saa”
VIIME VUODEN LOPULLA Joensuun ev.lut. seurakun-
tayhtymä ja valtakunnallinen toimija Verve yhdistivät 
voimansa vapaaehtoistoiminnan tutkimiseksi. Mie-
lipiteitä vapaaehtoistyötä tekeviltä ja seurakuntien 
työntekijöiltä saatiin mm. verkkokyselyn avulla. Ky-
selyn lisäksi viidessä seurakunnassa pystyttiin ko-
ronarajoituksista huolimatta järjestämään erillinen 
Vapaaehtoisuus voimavarana -tilaisuus.

– Saimme tilaisuuksista hyvää palautetta kasvo-
tusten kokoontumisesta ja avoimesta keskustelusta, 
kertoo seurakuntayhtymän vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori ja hanketta vetänyt Leena Mgaya.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vapaaeh-
toistoiminnan mahdollisuuksia ja tukea toiminnan 
kehittämistä. Vapaaehtoiset ovat merkittäviä yh-
teistyökumppaneita seurakunnille. Tekijöilleen va-

paaehtoistoiminta tarjoaa kanavan osallistua kirkon 
toimintaan ja kohdata ihmisiä.

– Halusimme hankkeen kautta edistää seurakun-
talaisten sitoutumista vapaaehtoistoimintaan ja ta-
voittaa myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät vielä ole 
löytäneet seurakunnan toiminnasta sisältöä omaan 
elämäänsä, Mgaya sanoo.

VAPAAEHTOISTEN VERKKOKYSELYYN vastasi 120 
henkilöä, joista kaksi kolmasosaa oli eläkeläisiä ja 
loput pääosin opiskelijoita ja työssäkäyviä. 

– Suurimmalle osalle vastaajista vapaaehtoistyön 
tekeminen seurakunnissa oli jo ennestään tuttua, 
Mgaya kertoo.

Yleisimpiä vapaaehtoistöitä ovat olleet ikäihmisten 
tukeminen sekä avustaminen erilaisissa tapahtumis-

VAPAAEHTOISUUS VOIMAVARANA.    
Leipominen, ulkoilukaverina  
toimiminen, kolehdin kerääminen  
ja ryhmien ohjaaminen ovat  
kaikki töitä, joita tekevät lukuisat  
seurakuntien vapaaehtoiset.  
Vapaaehtoisuus voimavarana  
-hanke selvitti, mikä saa ihmiset  
auttamaan toisia pyyteettömästi.

Vapaaehtoisena toimiva Ilona Suojama käy 
vapaa-ajallaan lukemassa Kirkkotie-lehden
 ääneen Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry:n 
toimistolla. Yhden lehden lukemiseen kuluu 
aikaa noin kolme tuntia.
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lyhyestisa ja hengellisissä tilaisuuksissa. Myös meneillään 
oleva Yhteisvastuukeräys houkuttelee joka vuosi 
lukuisia vapaaehtoisia.

Kyselyn mukaan harvinaisempia vapaaehtoistöi-
tä ovat olleet kiinteistöjen hoitoon liittyvät työt ku-
ten lumityöt ja haravointi. Myös monikulttuurista 
vapaaehtoistyötä ja vammaistyötä tehtiin kyselyn 
mukaan vähemmän kuin muita. Lasten ja nuorten 
kanssa tehtävä vapaaehtoistyö kiinnostaa monia, 
vaikka ei aivan kärjessä kyselyssä ollutkaan.

VAPAAEHTOISET NÄKEVÄT työssään monenlaista 
arvoa. Moni kyselyyn vastaaja kertoi yhdessä te-
kemisen ja joukkoon kuulumisen tuovan merki-
tyksellisyyttä elämään. Ilon tuominen muille tuo 
hyvän olon itsellekin. Myös kristillinen rakkaus 
motivoi auttamaan toisia.

Kyselyyn vastaajat toivoivat lisäkoulutusta eniten 
kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa, jotka ovat 
aina läsnä vapaaehtoistoiminnassa.

– Toiminta perustuu siihen, että kohtaamme 
toinen toisemme ja elämme vuorovaikutuksessa. 
Vastaajat näkevät tämän teeman tärkeänä, koska 
haluavat oppia siitä lisää, Mgaya sanoo.

Lisäkoulutusta kaivattiin myös haastavien tilan-
teiden ratkaisuun ja oman jaksamisen tukemiseen 
vapaaehtoistyössä. 

– Tällaiset koulutukset ovat hyviä, koska niissä 
kuulee myös toisten kokemuksia ja niistä saa ide-
oita sekä näkökulmia itselle.

– On tärkeää, että vapaaehtoinen tunnistaa omat 
rajansa, etsii ja löytää voimavaroja, ottaa taukoa 
kun on tauon tarve ja pitää huolta omasta jaksa-
misestaan.

SEURAKUNTIEN TYÖNTEKIJÄT vastasivat verkko-
kyselyssä mm. kysymykseen, mikä on helpointa 
vapaaehtoistoiminnassa.

– Ohjaaminen ja perehdyttäminen nousivat vas-
tauksissa kärkeen, Mgaya toteaa.

– Vapaaehtoinen on jo löytänyt tien omaan teh-
tävään, joten hän on innostunut ja halukas yhteis-
työhön. Silloin työntekijän on helppoa ohjata ja 
perehdyttää.

Hankalammaksi koettiin uusien vapaaehtoisten 
rekrytointi. 

– Se on yksi niistä asioista, joissa on aina kehit-
tämistä. Yhteistyöllä voimme löytää uusia tapoja 
rekrytoida, Mgaya pohtii.

Kirsi Taskinen

Virkatodistuksen voi nyt tilata 
tietoturvallisesti verkossa.
EVL.FI, 12.2.2021

Pandemia näkyy nuorison 
pahoinvointina, myös päihteiden  
käyttö on lisääntynyt.  
 

PIELISJOKISEUTU 4.2.2021

Ilonan ääni kertoo Kirkkotien  
kuulumiset näkövammaisille
Enolainen Ilona Suojama on lukenut jo puolen-
toista vuoden ajan lähes joka kuukausi Kirk-
kotie-lehden artikkelit ääneen. Yhteistyössä 
Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry:n kanssa 
Kirkkotie muuntuu äänilehdeksi, jonka avulla 
myös näkövammaiset pysyvät ajan tasalla seu-
rakuntien elämästä.

Suojama suuntaa yhdistyksen toimistolle 
kerran kuussa Kirkkotien ilmestymisen aikoi-
hin. Kerrallaan lehden lukemiseen kuluu aikaa 
kolmisen tuntia. Äänilehden teossa käytetään 
avuksi tietokoneen äänitysohjelmaa. Tietoko-
neohjelman hallitsemisen lisäksi äänilehden 
tekijälle on muitakin vaatimuksia.

– Äänihuulten pitää olla kunnossa, jotta pys-
tyy olemaan tunteja äänessä. Lisäksi lukemisen 
pitää sujua rauhallisesti ja selkeästi, Suojama 
kertoo.

Suojama on tehnyt vapaaehtoistöitä koko ai-
kuisikänsä ajan, joten auttamisesta on tullut jo 
tapa.

– Ihmisten auttaminen ja hyvän mielen tuo-
minen heille tuo hyvää mieltä myös itselle ja 
antaa merkitystä elämään. Vapaaehtoistyö tuo 
myös uusia ihmiskontakteja ja sosiaalisen yh-
teisön, johon kuulua.

Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita Suo-
jama kehottaa ottamaan rohkeasti yhteyttä pal-
veluita järjestäviin organisaatioihin.

– Suosittelen kokeilemaan itselle sopivaa va-
paaehtoistyötä, koska se on antoisaa ja siitä tu-
lee hyvä mieli. Jos sopivaa vaihtoehtoa ei löydy 
tarjolla olevista, omaan seurakuntaan tai johon-
kin voittoa tavoittelemattomaan yhdistykseen 
voi myös esittää uusia ideoita ja tarjota omaa 
osaamistaan.

JOENSUUN  SEURAKUNNAN  uu-
deksi kirkkoherraksi on valittu Katri 
Vilén (39 v). Vilén toimii tällä hetkellä 
kappalaisena Joensuun seurakun-
nassa. Hän on työskennellyt pappina 
yhteensä 12 vuoden ajan.

Joensuun seurakunnan kirkkoherra 
valittiin välillisellä vaalilla. Valinnan teki 
Joensuun seurakunnan seurakunta-
neuvosto kokouksessaan keskiviik-
kona 27.1.2021.

Kokouksessa pidetyssä kirkkoher-
ranvaalissa Vilén sai 9 ääntä ja Jaakko 

Muhonen 6 ääntä. Äänestyksessä 
olivat paikalla kaikki seurakuntaneu-
voston jäsenet.

Kirkkoherran virka avautuu 1.6.2021 
nykyisen kirkkoherra Petri Raskin siir-
tyessä eläkkeelle.

SEITSEMÄN ARKKITEHTITOI-
MISTOA  on valittu jatkoon Kiih-
telysvaaran kirkon arkkitehtikil-
pailutuksessa. Valitut ehdokkaat 
ovat Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto 
ja Arkkitehdit Ok Oy Joensuusta, 
Luo arkkitehdit Oy, Arkkitehdit m3 
Oy ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy 
Oulusta, OOPEEAA office for peri-
pheral architecture Oy Helsingistä 
sekä Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy 
Lahdesta. Ehdokkaille on lähetetty 
tarjouspyynnöt Kiihtelysvaaran uu-

den kirkon suunnittelusta. Valinta 
tehdään maaliskuussa.

Kiihtelysvaaran uuden kirkon 
suunnittelijaa on haettu joulukuun 
alussa käynnistyneen kaksivaihei-
sen kilpailutuksen avulla. Ensim-
mäisessä vaiheessa arvioitiin mm. 
kokemusta kirkollisten rakennusten 
suunnittelusta, puurakentamisesta 
sekä monitoimitilojen rakentamises-
ta. Vaativista kriteereistä huolimat-
ta osallistumishakemuksensa jätti 
kymmenen eri arkkitehtitoimistoa. 

Kiihtelysvaaran kirkon  
arkkitehtikilpailutus etenee

Katri Vilén 
valittiin  
Joensuun  
kirkkoherraksi

JOENSUUN EV.LUT. SEURAKUN-
TAYHTYMÄN   yhteinen kirkko-
neuvosto päätti helmikuun kokouk-
sessaan järjestää Herättäjäjuhlat 
Joensuussa 1.–3.7.2022. Muut järjes-
täjätahot ovat Herättäjä-Yhdistys ja 
Joensuun kaupunki. Juhlien päänäyt-
tämönä on Joensuun Kerubi Stadio-
nille rakennettava juhlakenttä. 
Herättäjäjuhlat piti järjestää Joensuus-
sa alun perin jo tänä kesänä 2021, 
mutta korona muutti suunnitelmia. 

Herättäjäjuhlat syntyvät ensi si-
jassa vapaaehtoisin talkoovoimin. 

Talkoolaiset osallistuvat mm. juhla-
kentän rakentamiseen, ruokailun ja 
majoituksen järjestämiseen, liiken-
teen ohjaamiseen ja juhlaohjelman 
tuottamiseen. 

Herättäjäjuhlille kokoontuu perin-
teisesti juhlavieraita ympäri maata, ja 
juhlat ovat alueellemme merkittävä 
tapahtuma. Herättäjäjuhlien ohjelma 
koostuu seuroista ja sunnuntaina 
vietettävästä jumalanpalveluksesta. 
Lisäksi juhlaohjelmaan kuuluu erilai-
sia konsertteja ja nuorten ohjelmaa. 

Herättäjäjuhlat järjestetään 
Joensuussa kesällä 2022

On tärkeää, että 
vapaaehtoinen 

tunnistaa omat rajansa.
 LEENA MGAYA

Mikä motivoi  
vapaaehtoistoimintaan? 
• Halu auttaa 
• Hyödyksi oleminen 
• Tarpeellisuuden tunne 
• Uudet ystävät 
• Yhdessä tekeminen 
• Oma yksinäisyys 
• Antaessaan saa 

Lähde: Vapaaehtoisuus voimavarana -kysely
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KELLO ON VARTTIA VAILLE kymmenen 
helmikuisena sunnuntaiaamuna, kun Jo-
ensuun seurakunnan Topi Nieminen antaa 
vielä viime hetken vinkkejä kollega Heidi 
Väyryselle ja avustaja Janica Mustoselle 
suoraa verkkolähetystä varten. Tällä kertaa 
Joensuun kirkon jumalanpalveluksen ku-
vauksen ja lähetyksen hoitaa kolmen hen-
gen tiimi yhteistyössä. Kaksi tietokonetta 
ja videokamera on sijoitettu kirkon kes-
kikäytävälle muutamien metrien päähän 
alttarista. 

Samaan aikaan sakastissa tilaisuuden 
alkuun valmistautuvat liturgi Katri Vilén 
sekä teologian opiskelija Susanna Leppälä, 
joka pitää tänään saarnan osana Joensuun 
seurakunnassa suorittamaansa harjoitte-
lua. Paikalla on myös seurakuntamestari 
Satu Laakkonen, joka vastaa tilaisuuden 
äänentoistosta. Urkuparvelle kiipeää kant-
tori Tuomas Pyrhönen ja verkkolähetysten 
elävöittämiseksi etualalle tuodun pianon 
ääreen istuu kanttori Elina Vitri.

Kun kirkonkellot hiljenevät, kamera on 
suunnattu liturgina toimivaan Katri Vilé-
niin, joka toivottaa jumalanpalveluksen 
seuraajat tervetulleiksi. Tuntuu kuin kak-
si eri maailmaa kohtaisi kirkossa tänään. 
Toisaalta tunnelma on harras ja perintei-
nen, kun puhe ja musiikki täyttävät kirk-
kosalin. Toisaalta kirkon keskikäytävälle 
sijoitetut laitteistot tuovat tilaisuuteen 
oman uudenaikaisen ja teknisen maus-
teensa. 

SIIRTYMINEN VERKKOLÄHETYKSIIN on 
ollut jatkuvaa uuden opettelua seurakun-
nissa. Verkkolähetyksen laatua ja lähe-
tyskanavia on pyritty parantamaan askel 
kerrallaan, ja kehitystyö jatkuu edelleen.

– Tavoitteena on ottaa käyttöön useam-
pia kameroita ja uusia kuvakulmia, verk-
kolähetyksiä oman työnsä ohessa kehittä-
nyt Topi Nieminen kertoo.

Liturgin näkökulmasta verkkojumalan-
palvelus eroaa osittain normaalista.

– Valmistelun kannalta tehtävä on aika 
sama. Suurin ero on siinä, että ei näe ih-
misiä, joille puhuu. Tuntui aluksi oudolta 
puhua vain kameralle, kun ei näe ihmis-
ten ilmeitä ja eleitä. Olen koittanut kuvi-
tella mielessäni niitä ihmisiä, jotka käyvät 
usein kirkossa, jotta tuntuisi, että puhun 
tutuille ihmisille, Katri Vilén kuvailee ko-
kemuksiaan.

JOENSUUN ALUEEN SEURAKUNNISSA on 
yhteisellä päätöksellä keskitetty verkkolä-
hetykset Joensuun kirkkoon. Muissa kir-
koissa alkuvuoden jumalanpalvelukset on 
järjestetty suljetuin ovin ilman seurakun-
talaisia. Suljettujen ovien takana korostuu 
rukouksen merkitys.

– Siellä rukoillaan kaikkien seurakunta-
laisten ja maailman asioiden puolesta. Itse 
olen kokenut ne todella pyhinä hetkinä. 
Poikkeusaikoina on tuntunut tärkeältä, 
että saa rukoilla muiden puolesta ja tie-
tää, että minunkin puolestani rukoillaan. 
Rukous yhdistää, kun muuten joudutaan 
olemaan erillään, Vilén sanoo.

VERKKOLÄHETYKSEN JÄLKEEN hengäh-
detään hetki ennen virtuaalisia kirkkokah-

veja. Tauon aikana kirkossa valmistellaan 
kuvauksen istumajärjestystä ja testataan 
mikrofonien toimivuutta. Kameran eteen 
asettuvat Katri Vilén ja Susanna Leppälä, 
jotka jutustelevat päivän tunnelmista ja 
ovat valmiina kommentoimaan verkon 
kautta lähetettyjä viestejä. 

– Tänään ei tullut kovin paljon vuoro-
vaikutusta katsojien kanssa, mutta hyvät 
mahdollisuudet siihenkin kyllä on. On 
mukava viivähtää vähän aikaa juttelemas-
sa yhdessä vähän vapaamuotoisemmin, 
Vilén pohtii puolisen tuntia kestäneiden 
kirkkokahvien jälkeen.

Pian on aika pakata kamerat kasaan ja 
sulkea tietokoneet. Seuraavalla viikolla 
ollaan taas uuden edessä, kun Joensuun 
kirkon ovet avataan rajoitusten mukaisesti 
myös seurakuntalaisille. Huolimatta siitä, 
mitä korona tuo vielä tullessaan, verkko-
lähetykset ovat erittäin todennäköisesti 
tulleet jäädäkseen.

Kirsi Taskinen

Verkkolähetykset yhdistävät kaksi erilaista maailmaa, kun perinteiseen jumalanpalvelukseen tuodaan mukaan tekniset laitteet. Liturgi Katri Vilén toivottaa verkkolähetyksen seuraajat tervetulleiksi Topi Niemisen kuvatessa.

Kirkko verkossa
VIDEOKAMERAN VÄLI-
TYKSELLÄ.  Jumalanpal-
veluksiin ja kirkkokahvei-
hin voi korona-aikana  
ottaa osaa vaikka omalta 
kotisohvalta. 
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Näin osallistut jumalan-
palvelukseen verkossa 
1. Avaa verkkosivut osoitteessa 
  www.joensuunseurakunnat.fi 
2. Löydät ohjeet ja linkit YouTuben ja  
 Facebookin verkkolähetyksiin  
 etusivun koronainfosta. 
3. Voit katsoa videoita myös jälkikäteen  
 noin viikon ajan.

Tuntui aluksi 
oudolta puhua 

vain kameralle, kun ei 
näe ihmisten ilmeitä 
ja eleitä. 
KATRI VILÉN
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Joensuu
Enni Sofia Liukkonen
Aapo Venni Julius Klimov 

Pielisensuu
Nella Maria Kempas 
Toivo Onni Elmeri Kärkkäinen 
Aarni Tapani Hottinen 
Ellen Adelina Tiilikainen 
Oliver Leevi Petteri Väisänen 
Lilia Aada Emilia Papunen 
Venni Eemil Onni Könönen 
Eemi Antero Laukkanen 
Veikka Kalervo Laukkanen
Lilli Aliisa Korhonen 
Eemi Venni Viljami Kortelainen 
Linda Minna Sofia Martiskainen 

Rantakylä
Leo Viljami Riihinen

Pyhäselkä
Aada Helmi Matilda Ikonen 

Eno
Lilja Lempi Ilona Räty

Kontiolahti
Luca Emil Mikael Karttunen 
Adele Titta Anita Näykki 
Peetu Väinö Matias Partanen 
Nuutti Noel Alvar Olavi Varonen 
Eetu Juhani Åke 
Noel Vesa Olavi Nuutinen 
Niilo Esa Pekka Nuutinen 
Niilo Armas Roope-Eevertti Hirvonen 
Hilla Iita Maria Tahvanainen 
Paavo Antero Haukka 
Venni Sisu Waltteri Kavakka 

sana 
TOINEN PAASTONAJAN sunnuntai 
kutsuu pohtimaan uskoa ja rukousta. 
Millaista on oma usko tai rukouselämä? 
Miten pitäisi uskoa tai rukoilla?

Ensi pyhän evankeliumiteksti (Luuk. 
7:36-50) kertoo kahdesta erilaisesta 
tavasta uskoa. Toisaalla on Simon-fari-
seus, joka arvioi toisten uskoa ja kaikes-
ta päätellen elää itse ihan kunnollista 
elämää. Hänellä on myös ateriayhteys 
Jeesuksen kanssa. Sitten toisaalla on 
nimetön syntinen nainen. Hän vaikuttaa 
surulliselta, mutta palvelee Jeesusta, mi-
tä Simon ei tehnyt. 

VAIKUTTAISI SILTÄ, että fariseuksen 
ajatuksissa epäpyhä voi pilata pyhän. 
Jeesus puolestaan edustaa aivan toisen-
laista näkökulmaa. Jeesuksen toimin-
nassa Jumalan pyhyys kätkee epätäy-
dellisen ja vajavaisen. Jeesuksen pyhyys 
siirtyy syntiseen eikä syntisyys Jeesuk-
seen. Aivan samasta on kyse kasteessa 
ja ehtoollisessa. Jumalan pyhyys tulee 
meihin ja kätkee meidän pahuutemme ja 
riittämättömyytemme. Kun pyydämme 
Jumalalta syntejämme anteeksi, saam-
me saman vastauksen kuin Jeesus antoi 
naiselle: ”Kaikki sinun syntisi on annettu 
anteeksi.”

Sen jälkeen kelpaa ottaa vastaan Jee-
suksen lähetys ”Uskosi on pelastanut si-
nut. Mene rauhassa.” Meidätkin lähete-
tään rauhassa palvelemaan, esimerkiksi 
jumalanpalveluksen lopussa. 

JUMALAN RAUHA on tavoittelemisen 
arvoinen, ihmeellinen asia, vaikka lopul-
ta sen saakin lahjaksi. Se syntyy uskon 
kautta. Voi luottaa siihen, että Jumala ra-
kastaa ja toivoo parasta. Mikä silloin voisi 
estää rauhaa? Tosin, aina välillä tuntuu, 
ettei ole rauhasta tietoakaan. Päässä 
pyörii miljoona ajatusta, stressaa ja huo-
lestuttaa. Ehkä tällaisessa tilanteessa ru-
kous voisi auttaa.

Rukous ja usko nimittäin kuuluvat 
yhteen. Ne ovat saman kolikon kaksi 
eri puolta. Ei ole vain yhtä oikeaa tapaa 
rukoilla. Tuossa tekstissä tuntuu, että 
rukous oli imeytynyt naisen kyyneliin. 
Huokaus voi olla rukouksen kyllästämä. 
Ja tietysti rukous voi olla sanoja. Jos tun-
tuu, ettei rukoilemisesta tule mitään, niin 
aina voi turvautua Isä meidän -rukouk-
seen. Opettihan Jeesus sen itse. 

RUKOUKSESSA SAA pyytää vahvis-
tusta uskolle, joka voi olla vain pienen 
pieni kipinä pimeässä yössä. Mutta ole-
matonkin kipinä riittää. Omalla uskolla ei 
tarvitse saada Jumalan huomiota, vaan 
Jumalan pyhyys ja rakkaus voi sytyttää 
pienimmänkin kipinän roihuun.

Antti Kyytsönen
kappalainen

Pielisensuun seurakunta

”Mene rauhassa”  
– LUUK. 7:50

2. paastonajan sunnuntai, 28.2.2021
Rukous ja usko
Jeesus taisteli pimeyden valtoja 
vastaan myös parantamalla sairaita 
ja antamalla synnit anteeksi. Tähän 
toimintaan liittyivät rukous ja usko.
Liturginen väri: violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 25:1–10, 
1. Moos. 32:23–32, Jaak. 1:2–6,
Luuk. 7:36–50

3. paastonajan sunnuntai, 7.3.2021
Jeesus, Pahan vallan voittaja
Kertomukset pahojen henkien ulos-
ajamisesta liittyvät erityisesti kol-
manteen paastonajan sunnuntaihin. 
Pääsiäistä edeltävä aika oli vanhalla 
ajalla kasteelle valmistautumisen ai-
kaa. Kastetoimitukseen taas sisältyi 
useita eksorkismeja eli pahan hen-
gen ulosajamisia. 
Liturginen väri: violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 25:11–20, 
Jer. 7:23–26, 1. Joh. 5:18–20, 
Joh. 8:46–59

4. paastonajan sunnuntai, 14.3.2021
Elämän leipä
Leipäsunnuntain tekstit puhuvat 
viidentuhannen ruokkimisesta ja ih-
misten tarvitsemasta hengellisestä 
ravinnosta. Jeesus itse on elämän 
leipä. 
Liturginen väri: violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 84:6–10, 13,  
Jes. 55:1–3, Ilm. 21:6–7, Joh. 6:48–58

Marian ilmestyspäivä, 21.3.2021
Herran palvelijatar
Tämän pyhäpäivän aiheena on enkeli 
Gabrielin ilmestyminen neitsyt Ma-
rialle ilmoittamaan Jeesuksen syn-
tymisestä. Tästä tulee myös juhlan 
nimi eri kielissä. Marian saamassa 
lupauksessa näkyy Jumalan armon 
koko rikkaus.
Liturginen väri: Valkoinen, maanan-
taista lauantaihin violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 113:1–8, 1.  
Sam. 2:1–2, 6–9, Room. 8:1–4,  
Luuk. 1:46–55

kirkkovuosi 

kuulutetut 

Joensuu
Hannu Juhani Sahlman ja 
Anja Marjatta Pihlajakangas

Pielisensuu
Juuso Matias Räisänen ja 
Riikka Elisa Malinen

Rantakylä
Hannu Tapio Lehikoinen ja 
Katri Susanna Eriksson (vihitty)

Kontiolahti
Pekka Juhani Kämäräinen ja 
Pia Kaarina Lehikoinen (vihitty)
Teemu Pekka Joonas Kemppainen ja 
Soile Anna-Helena Kyllönen 
Timo Tapio Nuutinen ja 
Laura Elina Pöllänen

kuolleet  

Joensuu
Hilja Maria Tanskanen 98 v.
Eija Hulda Ellen Ahokas 96 v.
Veijo Aksel Saloheimo 96 v.
Hilkka Ilona Väyrynen 96 v. 
Paavo Vilho Salmensuu 94 v.
Eeva Marjatta Komara 93 v.
Maija Liisa Hiltunen 91 v.
Lyyli Sirkka Päivinen 90 v.
Riitta Liisa Hiltunen 87 v.
Reino Kalervo Asikainen 83 v. 
Urpo Kalevi Niemi 83 v.
Arja-Liisa Koitermaa 80 v. 
(Kuopio)
Eila Annikki Piironen 79 v. 
(Rantakylä)
Anja Liisa Penttinen 79 v. (Eno)
Ilpo Veli Olavi Rummukainen 79 v. 
Toivo Tarmo Tapio Piironen 65 v. (Eno)
Seppo Juhani Makkonen 65 v. (Kajaani)
Markku Jouni Antero Ryynänen 64 v.
(Kontiolahti)
Raija Liisa Elina Mutanen 60 v. 
Merja Helena Hyytiäinen 59 v.

Pielisensuu
Matti Varis 85 v.
Raili Inkeri Saukkonen 83 v.
Salme Ilona Kallinen 81 v.
Veikko Matias Uusitalo 73 v.
Pertti Juhani Vallius 73 v. 
Veli Juha Ruusunen 59 v.
Jarmo Juhani Wallin 56 v.

Rantakylä
Sirkka Siviä Sivonen 90 v. 
Anna-Liisa Kuosmanen 79 v. (Pyhäselkä)
Taisto Ilmari Tanskanen 71 v. 
Aaro Jorma Juhani Hartikainen 70 v.
Sirkka Sanelma Kotilainen 70 v. 

Pyhäselkä
Vieno Annikki Koljonen 93 v. 
Helvi Aila Marjatta Kurki 68 v.  
Juha Tapani Puhakka 62 v. 
Simo Arttu Tontti 35 v. 

Eno
Mirjam Vappu Liimatta 97 v. 
Aino Elisabet Mielonen 92 v. 
Katri Helena Tahvanainen 89 v. 
Elvi Anelma Nevalainen 85 v. 
Vieno Annikki Pitkänen 82 v. 
Kaija Inkeri Väänänen 75 v. 
Raimo Hannu Olavi Hiljanen 73 v. 
Mirja Anneli Kilpiä 72 v.
Teuvo Kalevi Tahvanainen 71 v. 
Pauli Ensio Tahvanainen 63 v. 

Vaara-Karjala
Lyyli Mirjam Purmonen 92 v.
Aune Helinä Kakkonen 89 v.

Kontiolahti
Sylvi Annikki Mutanen 86 v. 
Sakari Armas Johannes Järvinen 67 v. 
Ari Juhani Pouta 54 v.

kastetut 
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Topi Linjaman 
ajatteluun on viime 
aikoina vaikuttanut 
Rutger Bregmanin 
teos Hyvän historia.

Kaija Santin suosikkeja 
ovat Tove Janssonin 
Muumi-kirjat.

Niina Riihimäki vaikuttui 
syvästi Paulo Coelhon 
kirjasta Pyhiinvaellus.

Mika Ruotsalainen on saanut 
elämäänsä eväitä Douglas 
Adamsin kirjasta Linnunra-
dan käsikirja liftareille.
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T
OTISESTI – KIRJALLA voi olla lukijaan-
sa valtaisa vaikutus. 

Tämä kävi selväksi lukiessa kom-
mentteja, joita ihmiset jättivät so-
siaalisessa mediassa Kirkkotien 
kysymykseen hengellisesti tai elä-
mänkatsomuksellisesti merkittävistä 
kirjoista. 

Vai voiko muuta sanoa vaikkapa 
tästä joensuulaisen nuorisotyönohjaaja Niina Riihimäen 
kokemuksesta koskien Paulo Coelhon teosta Pyhiinvael-
lus?

- Luin kirjan sielunhoidon koulutuksen yhteydessä 
noin 15 vuotta sitten. Teos järisytti maailmaani niin, ettei 
se enää palannut samalle radalle. Joku tuon kirjan sa-
nomassa jäi kytemään jonnekin siten, että vuosia myö-
hemmin lähdin itse kävelemään halki Espanjan kohti 
Santiago de Compostelaa.

Eikä Riihimäki ole ainoa kyselyyn vastanneista, jonka 
kyseinen kirja on saanut ihan konkreettisestikin liik-
keelle.

- Minullakin Coelhon Pyhiinvaellus aiheutti matkan 
Santiagon tielle vuosituhannen vaihteessa. Ja ihmeitä 
sillä tiellä tapahtui, kertoo enolainen henkilökohtainen 
työnohjaaja Ilona Suojama.

KIRKKOTIE INNOSTUI kysymään kokemuksia elämän-
katsomuksellisesti merkittävistä kirjoista Luterilainen 
kirkko Joensuussa Facebook-sivulla siksi, että kirjojen 
merkitys suomalaisten arjen uskonnollisuuteen kävi il-
mi lokakuussa 2020 julkaistussa Suomen ev.-lut. kirkon 
nelivuotiskertomuksessa vuosilta 2016–2019. 

Sen mukaan suomalaisten arjen uskonnollisuudes-
sa painottuvat hiljaisuus, luonto ja auttaminen, mutta 
myös esimerkiksi musiikista ja kirjallisuudesta saadaan 
hengellisiä kokemuksia. Noin kolmannes vastaajista 
mainitsi suomalaisten uskonnollisuutta ja arvoja kar-
toittaneessa Gallup Ecclesiastica 2019 -kyselyssä jonkin 
kirjan, jolla oli hengellistä merkitystä. 

KIRKKOTIEN SOMEKYSELY kirvoitti kommentteja noin 
30 henkilöltä niin sosiaalisessa mediassa kuin sähköpos-
tiviesteinä toimitukseen. Esille nousi lähes 50 yksittäistä 
kirjaa tai tietyn kirjailijan tuotantoa yleisemmin.

Eniten mainintoja yksittäisistä kirjoista sai Anthony 
de Mellon Havahtuminen, jonka mainitsi merkittäväksi 
lukukokemukseksi neljä vastaajaa. 

Yksi heistä, espoolainen freelancer Maria Junes kertoo 
lukeneensa kirjan ensimmäistä kertaa muutama vuosi 
sitten ollessaan varsin epätoivoinen ja masentunut. 

- Kirja havahdutti siihen, kuinka paljon rakastan it-
sessäni masentunutta mieltä, ja sai miettimään, mitä 
ihminen tarvitsee ollakseen onnellinen. Ymmärsin, että 
onnellinen voi olla, vaikka mitä olisi tapahtunut. Kirja 
ohjasi pyrkimään kohti läsnä olevaa, havaitsevaa elä-
mää, jossa kykenee kokemaan todellisia tunteita. 

Nyt kun Junes lukee kirjaa uudelleen, joka kohta 
teoksessa ei ole enää niin tajunnanräjäyttävä. Silti Junes 
suosittelee kirjaa jokaiselle, joka on tavalla tai toisella 
kiinnostunut aistit auki elämisestä, uskonnon harjoitta-
misesta tai uskonnonfilosofiasta.

- Pieneksi kirjaksi Havahtuminen on täyttä tavaraa. 

  

TOINEN USEITA mainintoja kerännyt teos vastausten 
joukossa oli Martti Lutherin Galatalaiskirjeen selitys. 
Säyneisläinen isä Martti eli Martti Rantakylä kertoo luke-
neensa liki 600-sivuisen tiiliskiven yli kaksikymmentä 
kertaa, ja joka kerralla teos on avautunut uudella tavalla. 

- Se on aivan verraton tulkki Raamattuun. Muuten 
koko Raamattu jää ihan hepreaksi. 

Rantakylä kiittelee teosta lohdullisuudesta ja suora-
puheisuudesta. Tekopyhyys ja ulkokohtainen uskonnol-
lisuus saa kirjassa kyytiä. 

- Kirja laittaa ihmisen ahtaalle portille, jossa odote-
taan, että Kristus ilmestyy ihmiselle. Silloin hän alkaa 
ikävöidä suurta salaisuutta: olla Kristuksessa. Se riisuu 
ihmisestä tekopyhyyden, ja ihminen ymmärtää, että 
enhän minä muulla tee hittojakaan. Samalla luottamus 
kasvaa: eihän tämä usko ollutkaan niin hankala asia.

Myös Joan Bradyn Jumala tulee harrikalla ja Gregori-
us Nyssalaisen Sielusta ja ylösnousemuksesta nousivat 
yksittäistä mainintaa enemmän esille. Joensuulainen 
perheneuvoja Anna-Riitta Pellikka tiivistää Nyssalaisen 
kirjan merkityksellisyyden syyt seuraavasti:

- Koska alkukirkon teologia sykkii elämää, ja koska 
dialogissa vastaa Gregorioksen sisko Makrina.

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA  >>

OSUI 
JA UPPOSI
JOSKUS kohdalle osuu kirja, joka sysää lukijansa katsomaan uudella tavalla  
sisäistä maisemaansa. Toisinaan se johtaa suureenkin muutokseen siinä,  
millä tavalla ihminen elämää ja maailmaa katsoo.

Kirja havahdutti siihen, 
kuinka paljon rakastan 

itsessäni masentunutta 
mieltä, ja sai miettimään, 
mitä ihminen tarvitsee 
ollakseen onnellinen. 
MARIA JUNES Anthony de Mellon teoksesta 
Havahtuminen

Teos on aivan verraton 
tulkki Raamattuun. 

Muuten koko Raamattu jää 
ihan hepreaksi. 
MARTTI RANTAKYLÄ Martti Lutherin teoksesta 
Galatalaiskirjeen selitys
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Kirkkotie
63. vuosikerta
Seuraava Kirkkotie ilmestyy 31. 3. 2021

Myös nämä tekivät vaikutuksen
ESIIN NOSTETTUJEN kirjojen joukossa 
oli paitsi selkeästi hengellisiä tai muutoin 
elämänkatsomuksellisia kirjoja, myös 
puhtaasti kaunokirjallisia teoksia. 

Joensuulainen, eläkkeellä oleva kir-
jallisuustieteilijä Riitta Suutari pitää sä-
vähdyttävimpänä lukukokemuksenaan 
Volter Kilven teosta Alastalon salissa. 
Suutarin mukaan kyseinen eepos on 
sekä vakava että koominen, ja erityisen 
merkityksellistä siinä on sen kyky kes-
kustella muiden merkittävien länsimais-
ten teosten kanssa. 

Syvimmän vaikutuksen Suutariin te-
kee kuitenkin teoksen elämänusko. Kir-
jassa jokainen henkilö näkee ”nälkänsä”, 
eli henkilökohtaiset pyrkimyksensä elä-
mässä.

- Harvempaa some-meressä seilaavaa 
purjehtijaa Alastalon salissa puhuttelisi, 
sillä teos on ennätyksellisen verkkaisesti 
kerrottu – liki tuhat sivua kuluu kuuden 
tunnin kuvaamiseen. Mutta matka on 
vaivan arvoinen yhä tänä päivänä, kom-
mentoi Suutari.

Oululainen tiedottaja Mervi Päivärinta 
puolestaan nostaa esiin William Goldin-
gin romaanin Kärpästen herra, josta ker-
too oppineensa, miten helppoa ihmistä 
on hallita pelon kautta, ja liperiläinen 
järjestelmäasiantuntija Mika Ruotsalai-
nen Douglas Adamsin Linnunradan kä-
sikirjan liftareille, josta kertoo saaneensa 
monta hyvää oppia elämän varrelle.

MUTTA MISTÄ ammentaa elämäänsä vii-
sautta joensuulainen pastori Kaija Santti? 
Hänen suosikkejansa ovat Muumipeik-
ko-kirjat, erityisesti Muumilaakson mar-
raskuu.

- Kirja rohkaisee löytämään omat vah-
vuudet, hyväksymään keskeneräisyyden 
ja opettelemaan kovin erilaisina yhteistä 
elämää. Taikatalvi puolestaan opetti, että 
ei pitäisi haikailla jotain mennyttä tai tu-
levaa – nykyisyydessä löytyy paljon hie-
noa ja elämisen arvoista, jos malttaa siinä 
pitäytyä. 

Muumien lisäksi pastorilla on toki suo-
sikkikirjansa myös siinä kirjastossa, jota 
Raamatuksi sanotaan. Lempikirja Raa-
matun 66 kirjan joukosta on vaihdellut 
vuosien varrella elämäntilanteiden mu-
kaan, mutta tällä hetkellä Ensimmäinen 
Mooseksen kirja on Vanhan Testamentin 
puolelta tärkeä.

- Sen syvästi inhimillinen henkilö-
galleria jaksaa kiehtoa yhä uudelleen. 
Elämän rosoisuus, erehdykset ja huip-
puhetket, koko inhimillisen elämän tun-
nekirjo. Kaikki elettiin Jumalan silmien 
alla, ja Jumalan puhuttelu oli osa elämää. 

Uuden Testamentin kirjoista puoles-
taan Luukkaan evankeliumi puhuttelee 
Santtia sanomallaan Jumalan armosta. 

- Tuhlaajapoikakertomukseen en kyl-
lästy koskaan!

Virpi Hyvärinen

Marcus J. Borg: Kristinuskon sydän
Oma pää ei aina tahdo "suostua" luterilaiseen op-
piin. Tämä kirja toi uusia näkökulmia Jumalaan 
uskovalle, kuitenkin myös epäilevälle, jolle myös 
tiede on hyvin totta: minä voin uskoa näin!
- Kirsi Hukka

Rutger Bregman: Hyvän historia
Bregmanin kirjan radikaali väittämä on, että ih-
miset ovat yleensä ottaen aivan kunnollisia. Sa-
malla hän tulee tuulettaneeksi läntisen kirkon 
ihmiskuvaa, jossa perisynti näyttelee turhan isoa 
roolia. Arkikokemus tukee Bregmanin teesiä.
- Topi Linjama

Paulo Coelho: Valon Soturin käsikirja
Kirja teki minuun vaikutuksen tarinoillaan ja 
opetuksillaan, joilla on vahvasti kristillinen 
pohja. Kirja on aikanaan antanut minulle sekä 
inspiraatiota elämääni että uusia hengellisiä nä-
kökulmia pohdittavaksi.
- Juho Vornanen

Bo Giertz: Kalliopohja
Norjalaisen piispan ja kirjailijan kirjoittama 
historiallinen elämänkertaromaani kolmesta 
romaanihahmosta ja heidän kasvustaan kristit-
tyinä omassa ajassaan. Antaa peilikuvaa omille 
pohdinnoille.
- Timo Sund

Victor Hugo: Kurjat
Klassikko. Ihmisyyden eri ääripäät, hyvyyden py-
syminen ihmisessä ympäristön muutoksista huo-
limatta ja toisaalta äärimmäinen itsekkyys ja sen 
oikeutus itselle. Javert-paran elämän tuhonnut 
yhden päämäärän tavoittelu ja siinä epäonnistu-
minen. Kaikkea sitä, mitä ihmisyydestä löytyy.
- Saila Musikka

Nunna Kristoduli:
Maahan kumartuneet  sypressit 
– pyhät ihmiset ja ihmeet 
Kirjassa kuvatut pyhät ihmeet puhuttivat, itkin 
kirjaa lukiessani ja Jumalan ihmeellisen voiman 
ja johdatuksen merkkien äärellä. Oivalsin, että 
on muitakin ihmisiä kuin minä, jotka uskovat 
ihmeisiin nykyaikanakin, ei siis vain jossain ajal-
lisesti kaukaisissa Raamatun tarinoissa, ja että 
eri puolilla maailmaa on lähiaikoinakin ollut 
ihmisiä, jotka saavat välittää Jumalan rakkautta 
ihmeiden kautta.
- Maria Kauppila

Martti Lindqvistin kirjat 
Eetikko Martti Lindqvistin kirjat tekivät aikanaan 
minuun lähtemättömän vaikutuksen. Hänen 
tavassaan sanoittaa uskoa ja elämää on jotain 
syvästi inhimillistä, koskettavaa, armollista ja 
samaistuttavaakin. Nuoruudessa pyörin melko 
mustavalkoisissa hengellisissä piireissä, jotka 
alkoivat aikuistumisen kynnyksellä ahdistaa ja 
muuttuivat itselleni mahdottomiksi. Lindqvistin 
kirjat räjäyttivät tajunnan: näinkin voi ajatella ja 
tulkita!
- Emilia Karhu 

Thomas Moore: 
Sielun ohjaama elämä
Uudempi, psykoanalyyttinen kirja. Mooren teok-
sessa maailman yhteiset tarinat syvenevät, tut-
tuus laajenee ihmeeksi.
- Anna-Riitta Pellikka

Henry J. M. Nouwenin kirjat
Sanat hiljaisesta rukouksesta, sisäisestä tulesta ja 
myötätunnosta ovat jääneet sisimpääni.
- Anna Holopainen

Erling Poulsen: Älä itke, Saara
Ensimmäinen aikuisten kirja, jonka luin. Olin 
viidennellä luokalla. Kirja teki lähtemättömän 
vaikutuksen ja sytytti rakkauden Jumalan omai-
suuskansaa kohtaan. Tämän jälkeen luin myös 
muita juutalaislasten kohtaloita käsitteleviä kir-
joja, lukioikäisenä jopa ruotsiksi.
- Sarianna Voutilainen

Leena Punkari: 
Päivö Parviaisen kiinalainen elämä
Mielenkiintoinen elämänkerta lähetystyöntekijän 
seikkailusta. Tutustuin häneen henkilökohtai-
sesti Ilomantsin seurakunnan varhaisnuorten 
leireillä ja Jeesus-matkoilla.
- Tuula Sivonen

Liisa Seppänen: Maa jalkojeni alla
Sain tämän pienen, kauniin kirjan yllätyslahjana 
rakkaalta ystävältä. Jo esineenä se on kuin viehät-
tävä koru. Kelttirukoukset ovat helposti lähes-
tyttäviä, usein arkielämästä nousevia, mutta silti 
syvästi hengellisiä. 
- Päivi Kivivuori

Tomas Sjödin: Se tapahtuu kun lepäät 
Tämän olen lukenut useampaan kertaan. Tässä 
on armollinen ote.
- Minna Snellman

Ljudmila Ulitskaja: Daniel Stein
Venäläisen kirjallisuuden ikiomien Kristus-hah-
mojen joukkoon liittyy Dostojevskin tuttujen 
hahmojen lisäksi Ulitskajan mahtava Daniel 
Stein! Suosittelen ehdottomasti.
- Olli Hyvärinen

Kurt Vonnegut: 
Jumala teitä siunatkoon, 
herra Rosewater
Hengellinen kirjallisuus ei ole koskaan minua 
hirveästi kiinnostanut. Siis sellaiset kirjat, joissa 
joku kertoo, miten pitäisi hengellisistä asioista 
ajatella. Minun ajatukseni on etsiä hengellisyyttä 
sieltä, missä sitä ei tarjoilla hengellisyyteen kää-
rityssä paketissa.
- Elias Tanni

Mika Waltari: Valtakunnan salaisuus
Luin Valtakunnan salaisuuden noin 25-vuotiaa-
na. Hämmennyin tunteistani: tuli aavistuksen 
verran jopa uskonnollisiksi luettavia tunteita. 
Jälkikäteen ja insinööriksi valmistumisen myötä 
olen toki kieltänyt ne: eihän sellaista voi mitata.
- Sauli Karhu

Owe Wikström: Häikäisevä pimeys
Kirjassa puhuttelee se, miten Wikström ohjaa 
tielle kaipauksen, armon kautta. Miten yössä 
valo loistaa, ja Jumala häikäisee. Retriitissä olen 
saanut kokea pimeydessä loistavan valon.
- Marja-Leena Sokura

Irja Askolan runo- ja rukouskirjat
Fransiskus Assisilaisen runo-rukoukset
John Bunyan: Kristityn vaellus
Lorna Byrne: Toivon viesti enkeleiltä
Nicky Cruz: Juokse poika juokse
Umberto Eco: Foucaultin heiluri
Paul Evdokimov: The Sacrament of Love
Tommy Hellsten: Tietäjä-trilogia
Charlotte Davis Kasl: If Buddha Dated 
Antti Kylliäinen: Kaikki pääsevät taivaaseen
Kalevi Lehtinen: Sinulle
Thomas Merton: Tie sisäiseen todellisuuteen
Henry M Nouwen: Kutsumus
Eppu Nuotio: Maggie ja minä
Boris Pasternakin Tohtori Zivagon runot 
Raamattu
Anna-Maija Raittilan kirjat
Serafim Seppälä: Taivaalliset voimat - enkeleistä
Serafim Seppälä: Tie ylösnousemukseen
Kallistos Ware: Sisäinen valtakunta
David Wilkerson: Risti ja linkkuveitsi

Virpi Hyvärinen
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 >>>>>>>>>>>>>>   1.3.–31.3.2021 >>>>>>>>>

Musiikkia paaston
aikaan Noljakassa 
 › JOS KORONATILANNE suo, Noljakan kirkossa 

saadaan nauttia ke 31.3. hiljaisen viikon musiikista 
Elina Vitrin (laulu) ja Atso Vänskän (kitara) esittämänä. 
Konsertissa kuullaan paastonaikaan ja pääsiäisen 
odotukseen sopivia lauluja rukouksesta, hiljaisuudesta 
ja itsetutkiskelusta. Konsertin laulut ovat suurelta osin 
tuttujen gospelmuusikoiden käsialaa, mm. Pekka Si-
mojokea ja Jaakko Löyttyä. Elina Vitri on Joensuun seu-
rakunnan kanttori, ja yhdessä kitaristi Atso Vänskän 
kanssa ystävykset ovat konsertoineet ja esiintyneet yli 
kymmenen vuotta.   
 
Hiljaisen viikon lauluja -konsertti ke 31.3. klo 18 
Noljakan kirkossa. Vapaa pääsy, max 40 osallistujaa. 
Konsertti striimataan Joensuun seurakunnan Face-
book-sivulle.

Jumalanpalvelukset  
avataan kaikissa  
seurakunnissa – myös 
ryhmätoiminnan aloitus 
suunnitteilla 
 
• Joensuun alueen jumalanpalvelukset avataan 
 seurakuntalaisille voimassa olevia turvallisuusohjeita  
 noudattaen. Tilavissa kirkkosaleissa osallistujat 
 ryhmitellään eri osiin kirkkoja, joten maksimihenkilömäärä  
 vaihtelee tilan koon mukaan.  Lisätiedot kunkin 
 seurakunnan kohdalla  sivuilla 12–13.
• Joensuun kirkon jumalanpalvelus lähetetään edelleen 
 myös suorana verkkolähetyksenä. Lisätiedot sivulla 12. 
• Säännöllisen ryhmätoiminnan avaamista suunnitellaan 
 kaikissa seurakunnissa talvilomaviikon jälkeen 15.3.2021 
 alkaen, jos koronatilanne pysyy rauhallisena. 
 Lisätiedot sivulla 14.
 
Ajantasaiset tiedot: www.joensuunseurakunnat.fi

1 Pääsiäispolku Joensuun 
kirkossa 29.3.–5.4. 
En ole aiemmin käynyt Pää-
siäispolulla. Olisi mielenkiin-

toista päästä ensimmäisen kerran 
kokemaan Pääsiäispolun tunnel-
ma. Mikä parasta, sen voi käydä 
kiertämässä omatoimisesti ilman 
opastusta. 

2 Perheiden 
pääsiäisaskarteluilta 
ma 22.3. klo 17 Lehmon 
seurakuntakodilla

Askarrellessa voi päästää valloil-
leen oman luovuuden ja kekseliäi-
syyden. Olisi mukavaa tehdä yh-
dessä lasten kanssa kotiin erilaisia 
pääsiäiskoristeita. Samalla voisi 
koristella myös virpomavitsoja.

3 Palmusunnuntain 
perhemessu su 28.3. 
klo 16 Rantakylän 
kirkossa

Palmusunnuntaista alkaa hiljainen 
viikko, jolloin muistellaan Kristuk-
sen kärsimyskertomusta. Perhe-
messuun on mukava mennä yh-
dessä koko perheen voimin, koska 
lapset on otettu siellä erityisesti 
huomioon. 

4 Hiljaisen viikon 
urkumusiikkia ke 31.3. 
klo 19 Pielisensuun 
kirkossa

Urkumusiikkia on aina ihana kuun-
nella. Se on melankolista ja kaunis-
ta, mutta samalla valoisaa ja toivei-
kasta. Musiikkia kuunnellessa voi 
hiljentyä pääsiäisen viettoon.

Palstalla kysymme, mitkä neljä 

Kirkkotien kirkollisista ilmoituksista 

löytyvää tapahtumaa tuntuvat 

etukäteen mielenkiintoisimmilta. 

NIMI: ANNI PURUSKAINEN
IKÄ: 34
SEURAKUNTA: PIELISENSUU

miun tapahtumat

Netti-
Saapas-
koulutus 
kutsuu  
 › HALUAISITKO tukea nuoria erilaisissa elämänkysymyksissä 

verkossa? Joensuun Saapas järjestää NettiSaappaan vapaaeh-
toiskoulutuksen 13.-14.3.2021 klo 12-19 Joensuun seurakunta-
keskuksella. 
      Kouluttajana toimii erityisnuorisotyönohjaaja Matti Nevalai-
nen. Teemoina koulutuksessa ovat mm. Saapas-toiminnan ja 
verkkoauttamisen perusteet sekä kohtaaminen ja tunneilmaisu 
verkossa. Myös verkon eri toimintaympäristöt tulevat tutuksi. 
NettiSaapas käy keskusteluja nuorten kanssa verkossa eri 
alustoilla, kuten Suomi24:lla, YouTubessa, Instagramissa, Tuki-
netissä ja Tiktokissa. Toiminta on tarkoitettu 18 vuotta täyttä-
neille, mutta koulutukseen voi osallistua täytettyään 17 vuotta. 
Koulutus on maksuton. 
 
Ilmoittautuminen koulutukseen viim. 5.3.2021 verkossa: 
http://bit.ly/nskoulutus21kevät.

Koronainfo

Osallistu  
Yhteisvastuu 
keräykseen
verkossa
 ›  YHTEISVASTUUKERÄYS 2021 kerää varoja kaik-

kein heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten 
auttamiseksi Suomessa ja maailmalla. Yhteisvastuu-
keräyksen toteuttaman selvityksen mukaan merkittä-
vä osa vanhusväestöstä Suomessa syrjäytyy yh-
teiskunnan alati lisääntyvän digitalisaation takia. Osa 
vuoden 2021 keräystuotoista ohjataankin ikäihmisten 
digitaitoja edistäviin koulutuksiin. Yhteisvastuukerä-
ystä tukevien tapahtumien järjestäminen on tänä ke-
väänä epävarmaa. Keräykseen voi kuitenkin osallistua 
esimerkiksi lahjoittamalla rahaa suoraan verkossa.  
 
Joensuun ev.lut. seurakuntien keräystilien  
tiedot verkossa:  
www.joensuunseurakunnat.fi/yhteisvastuukerays 

Pääsiäispolku 

Joensuun 

kirkossa 
29.3.5.4.!
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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
Messuissa osallistujat ryhmitel-
lään eri osiin kirkkoa. Ryhmittely 
huomioiden Rantakylän kirkon 
jumalanpalveluksiin voi osallistua 
40 henkilöä.
Messu su 28.2. klo 10.

Arki-illan  
ehtoollinen 
ke 3.3. klo 19
Rantakylän kirkolla.

Arki-illan ehtoollinen ke 3.3. klo 19.
Messu su 7.3. klo 10.
Tuomasmessu su 7.3. klo 18, 
pastori Minna Snellman saarnaa. 
Lastenkaitsenta. Ilmoittautuminen 
www.joensuunseurakunnat.fi/
ilmoittautuminen. 
Lukupiiri ma 8.3. klo 14, keskuste-
lemme Eero Huovisen kirjan ”Äitiä 
ikävä” pohjalta. 
Arki-illan ehtoollinen ke 10.3. klo 19. 
Messu su 14.3. klo 10 ja klo 11 (rippi-
koululaisia mukana n. 20).
Arki-illan ehtoollinen ke 17.3. klo 
19. 

LapsiArkki 
to 18.3. klo 17-19 Rantakylän 
kirkolla. Maksuton lastenhoi-
topalvelu 2-7-vuotiaiden huol-
tajille.  Huom! Ennakkoilmoit-
tautuminen, ks. vier. palsta.

LapsiArkki to 18.3. klo 17-19. Mak-
suton lastenhoitopalvelu 2-7-vuo-
tiaiden huoltajille. Ilm. ja lisätiedot 
perhediakoni Auli Pehkoselta, 
p. 050 338 6066 tai 
auli.pehkonen@evl.fi. 
Messu su 21.3. klo 10 ja klo 11 
(rippikoululaisia mukana n. 20).
Arki-illan ehtoollinen ke 24.3. klo 19.
Nuorten torstaimessu to 25.3. klo 
18, yhteinen valmistelu halukkaille 
klo 17. Messun jälkeen iltapala.
Messu su 28.3. klo 10 ja klo 11 
(rippikoululaisia mukana n. 20).
Palmusunnuntain perhemessu 
su 28.3. klo 16, ilmoittautuminen 
www.joensuunseurakunnat.fi/
ilmoittaudu. 
Hiljaisen viikon iltakirkko ma 29.3. 
klo 18. 
Hiljaisen viikon iltakirkko ti 30.3. 
klo 18.
Hiljaisen viikon iltakirkko ke 31.3. 
klo 18. 

Tapahtumia  
verkossa
Hengellisen kirjan lukupiiri joka 
toinen torstai (11.3., 25.3.) klo 18 Jit-
siMeet-yhteydellä. Keskustelem-
me Wille Riekkisen ja Kari Kuulan 
kirjan Paavalin jalanjäljissä pohjalta. 
Yhteyshenkilö Pirjo Kela, 
p. 050 5308 260.
Raamatunlukupiiri JitsiMeet–yh-
teydellä maanantaisin (1.3., 15.3., 
22.3., 29.3.) klo 18, yhteyshenkilö 
Pirjo Kela, p. 050 530 8260. 

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
Messuihin osallistujat ryhmitellään 
eri osiin kirkkoa. Ryhmittely huo-
mioiden Joensuun kirkon juma-
lanpalveluksiin voi osallistua 60 
henkilöä. Messut ovat nähtävissä 
verkossa Joensuun seurakunnan 
Facebook-sivun kautta ja Toivon 
tähden -kanavalla YouTubessa.
Messu su 28.2. klo 10. Huom! Tätä 
messua ei poikkeuksellisesti striimata, 
vaan Noljakan kirkon messu, ks. alla.
Messu su 7.3. klo 10. 
Messu su 14.3. klo 10. Virtuaaliset 
kirkkokahvit n. klo 11.15 Joensuun 
seurakunnan Facebook-sivun 
kautta.
Messu su 21.3. klo 10.
Messu su 28.3. klo 10. 
Pääsiäispolku Joensuun kirkossa 
29.3.-5.4. Omatoimisesti kierret-
tävä polku. Aukioloajat:  
www.joensuunseurakunnat.fi/
tapahtumat
Sateenkaari-ilta ti 30.3. klo 18. 
Keskusteluilta kaikille sateenkaa-
ri-ihmisille ja heidän ystävilleen. 
Käymme kiertämässä kirkossa 
pääsiäispolun ja sään salliessa 
olemme vielä sen jälkeen yhdessä 
ulkona!

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28
Yhteyden iloa ti 23.3. klo 11-13. Se-
niorien toiminta- ja virkistyspäivä. 
Kokoontuu kevään ajan poikkeuk-

sellisesti kahvin ja keskustelun 
merkeissä. Tervetuloa poikkea-
maan päiväkahville ja vaihtamaan 
kuulumisia!

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Messuissa osallistujat ryhmitel-
lään eri osiin kirkkoa. Ryhmittely 
huomioiden Noljakan kirkon 
jumalanpalveluksiin voi osallistua 
40 henkilöä.
Perhemessu su 28.2. klo 12. Messu 
on nähtävissä verkossa Joensuun 
seurakunnan Facebook-sivun 
kautta ja Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa. 
Messu su 7.3. klo 12.
Ei messua su 14.3.
Perhemessu su 21.3. klo 12.
Messu su 28.3. klo 12.
Hiljaisen viikon lauluja -konsertti 
ke 31.3. klo 18. Elina Vitri (laulu) ja 
Atso Vänskä (kitara). Vapaa pääsy. 
Konsertti striimataan Joensuun 
seurakunnan Facebook-sivulle.

Tapahtumia  
verkossa
Online Worship Service Fri 19.3. at 
6 pm on YouTube and Facebook.
Nettinyyttikesti-ilta la 20.3. klo 
16. ”Rakkaat raajarikot”. Mukana 
raamattukouluttaja Jaakko Pirtti-
aho (KRS) sekä pastorit Aune-In-
keri Keijonen ja Antti Kyytsönen 
Joensuusta.
Linkki la 27.2. klo 9  
alkaen www-sivulta  
www.kansanraamattuseura. fi/
joensuussa sekä Facebook-sivulta 
Nyyttikesti-illat. 

tapahtumat: maaliskuu 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  
Messuihin osallistujat ryhmitel-
lään eri osiin kirkkoa. Ryhmittely 
huomioiden Pielisensuun kirkon 
jumalanpalveluksiin voi osallistua 
60 henkilöä.
Messu su 28.2. klo 10.
Messu su 7.3. klo 10. 
Messu su 14.3. klo 10. 
Messu su 21.3. klo 10.
Messu su 28.3. klo 10.
Hiljaisen viikon urkumusiikkia ke 
31.3. klo 19, Mikko Juntunen.

Tapahtumia  
verkossa

Virtuaalikirkko-
kahvit 
su 28.2. klo 11.30–12 Pielisen-
suun seurakunnan Face-
book-sivulla.
Tervetuloa!

Virtuaalikirkkokahvit su 28.2. 
messun jälkeen klo 11.30–12, 
www.facebook.com/Pielisen-
suunseurakunta.

Teematupa 
tiistaisin alkaen 16.3. klo 13 
Pielisensuun kirkon yläsalissa. 

Niinivaaran 
lähetyspiiri to 25.3. klo 13 
Pielisensuun kirkon yläsalissa.

Kirppis avoinna 
ma-to klo 11-15 SPR:n talossa,
Kauppakatu 35.
Käynti sisäpihalta.

Tuomasmessu 
7.3. klo 18 
Rantakylän kirkossa.
Saarna: pastori Minna Snellman 
Lastenkaitsenta. 
Ilmoittautuminen: 
www.joensuunseurakunnat.fi/
ilmoittautuminen
Tervetuloa!

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

Kirkkokahvit verkossa messun 
jälkeen su 14.3. noin klo 11.15

Voit osallistua seurakunnan 
Facebook-sivun kau�a.

Mahdolliset muistamiset:
FI76 5770 0520 2182 04, Suomi-

Ghana ry, viestiksi Teman lapsityö, 
Petri Raskin muistaminen.

JOENSUUN SEURAKUNTA

Kirkkoherra Petri Raskin

LÄKSIÄISET

Joensuun seurakuntakeskus,
Kirkkokatu 28

Avoinna ma klo 9-16,
ti-ke klo 10-16, to 10-17,

pe klo 10-14

Paremman maailman puoti Duka
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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
Jumalanpalveluksissa osallistu-
jat ryhmitellään eri osiin kirkkoa. 
Ryhmittely huomioiden Kontiolah-
den kirkon jumalanpalveluksiin voi 
osallistua 60 henkilöä. Messut ovat 
nähtävissä myös suoratoistona ja 
tallenteena verkossa osoitteessa: 
youtube.com/kontiolahdensrk
Messu su 28.2. klo 10.
Messu su 7.3. klo 10.
Messu su 14.3. klo 10.
Perhemessu su 21.3. klo 10.  
Messu 28.3. klo 10, isosten siu-
naaminen.

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26
Perheiden ilta ma 1.3. klo 17.30. 
Seurakuntaruokailut ke 3.3., 
10.3., 17.3., 24.3. ja 31.3. klo 11 ta-
keaway-mallilla valmiiksi annos-
teltuina rasioihin, ei omia rasioita.
Peli-ilta lapsille ja perheille ke 
3.3. klo 16.30. Alle kouluikäiset 
vanhemman seurassa.
Raamattupysäkki to 4.3., 11.3., 
18.3. ja 25.3. klo 18.30. 
Aseman lähetyspiiri ma 8.3. ja 
22.3. klo 15. 
Raamattupiiri ti 9.3. ja 23.3. klo 14.
Näkövammaisten kerho to 11.3. klo 12.
Omaishoitajien vertaisryhmä pe 

12.3. klo 14.
Perheiden ilta ma 15.3. klo 17.30.
MieTe-ryhmä mielen virkistyk-
seksi to 25.3. klo 13.
Pääsiäispiirakat Yhteisvastuu-ke-
räyksen hyväksi ma 29.3. nou-
dettavissa klo 14-15, hinta 0,60e/ 
kpl, tilaukset viim. 22.3. Sanna 
Mutikaiselle p. 040 056 1186.

Lehmon 
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Jumalanpalveluksiin voi osallistua 
enintään 20 henkilöä. 
Elämänpuu-sanajumalanpalvelus 
su 28.2. klo 16. 
Raamattupiiri ma 1.3., 8.3., 15.3., 
22.3. ja 29.3. klo 18.
Messu su 7.3. klo 13.
MieTe-ryhmä mielen virkistyk-
seksi to 11.3. klo 13.
Messu su 14.3. klo 13.
Toivoa Naisille -medialähetys-
työn piiri ti 16.3. klo 13.
Nuorten Minikirkko ke 17.3. klo 
19.15, ovet auki 18-22.
Messu su 21.3. klo 13.  
Perheiden pääsiäisaskarteluilta 
ma 22.3. klo 17.
Nuorten ilta pe 26.3. klo 18, ovet 
auki 17-21.
Elämänpuu-messu su 28.3. klo 16. 
Perheiden pääsiäisaskarteluilta 
ma 29.3. klo 17.

Muut paikat
Jumalanpalveluksiin voi osallistua 
enintään 20 henkilöä.
Sanajumalanpalvelus 28.2. klo 
13 Selkien-Mönnin kappelissa 
(Selkientie 1).
Raamattupiiri to 11.3. ja 25.3. klo 18 
Eila Sarkkisella (Ukkosentie 6). 
Kahvittelu lähetyksen merkeissä 
ma 22.3. klo 12.30 Kivelän Kerho-
huoneella (Kiveläntie 5).
Messu 28.3. klo 13 Selkien-Mön-
nin kappelissa. 

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
Messuissa osallistujat ryhmitel-
lään eri osiin kirkkoa. Ryhmittely 
huomioiden Pyhäselän kirkon 
jumalanpalveluksiin voi osallistua 
50 henkilöä.
Messu su 28.2. klo 10.
Messu su 7.3. klo 10.
Messu su 14.3. klo 10.
Keskipäivän ehtoollishetki ke 
17.3. klo 12.
Messu su 21.3. klo 10.

Palmusunnuntain 
messu
Pyhäselän kirkossa su 28.3. 
klo 10.

Palmusunnuntain messu su 28.3. 
klo 10.

Reijolan  
seurakuntatalo
Santerintie 11
Hiljaisen viikon maanantain messu 
ma 29.3. klo 18.

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. 

Enon kirkko
Enontie 28
Messuissa osallistujat ryhmitel-
lään eri osiin kirkkoa. Ryhmittely 
huomioiden Enon kirkon juma-
lanpalveluksiin voi osallistua 56 
henkilöä.
Iltamessu su 28.2. klo 18.
Messu su 7.3. klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 14.3. klo 10.
Messu su 21.3. klo 10.
Iltamessu su 28.3. klo 18.

Pääsiäispolku  
perheille 
Enon kirkon ympäristössä 
28.3.-5.4.

Pääsiäispolku perheille Enon 
kirkon ympäristössä palmusun-
nuntaista 28.3. toiseen pääsiäis-
päivään 5.4. asti. Polun voi kiertää 
itsenäisesti oman aikataulun 
mukaan. 
Ahti-ilta ma 29.3. klo 18, hiljaisen 
viikon evankeliumin ympärillä. 
Ahti-ilta ti 30.3. klo 18, hiljaisen 
viikon evankeliumin ympärillä. 
Lasten pääsiäiskirkko ke 31.3. klo 
18, lapsille ja heidän perheilleen 
suunnattu pääsiäiskirkko.

Muut paikat
Lintukerho ke 24.3. klo 11.30 Hy-
vänmielen Tuvalla (Niskantie 17).
Lähetyskahvila la 27.3. klo 10 
Hyvänmielen Tuvalla.
Raamattupiiri ma 29.3. klo 18 
Hyvänmielen Tuvalla.

Tapahtumia  
verkossa
Hartaus Enon seurakunnan Face-
book-sivuilla keskiviikkoisin klo 18.

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
Jumalanpalveluksiin voi osallistua 
enintään 20 henkilöä.
Messu 28.2. klo 13.
Sanajumalanpalvelus su 7.3. 
klo 13.
Messu su 14.3. klo 13.
Sanajumalanpalvelus su 21.3. 
klo 13. 
Messu su 28.3. klo 13.

Tuupovaaran 
seurakuntatalo 
Koulutie 10
Jumalanpalveluksiin voi osallistua 
enintään 10 henkilöä.
Messu 28.2. klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 7.3. 
klo 10.
Messu su 14.3. klo 10 
Messu su 28.3. klo 10.

Muut paikat
Sanajumalanpalvelus su 21.3.  
klo 10 Hoilolan kirkossa  
(Hoilolantie 133 b).
Ekumeeninen hartaus la 27.3. 
klo 15 Pirttijärven rauniopesällä 
(Pirttijärventie 135).

Huom! Muutokset 

mahdollisia, katso 

koronainfo sivulla 11.

Hävikkiruokajakelu 
Hammaslahden seurakuntata-
lon pihalla joka toinen to alk. 4.3. 
Pyhäselän alueen vähävaraisille 
asukkaille. Varaathan kassisi 
numerosta 050 597 5328 sen 
viikon ma tai ti klo 8-10, jolloin 
jakelu järjestetään. 

Reijolan seurakuntatalon 
pihalla joka toinen to alk. 11.3. 
Varaathan kassisi numerosta 
050 597 5328. Jakelu on tar-
koitettu Reijolan ja Niittylahden 
asukkaille.

Pääsiäispolku 
kuljettavissa 27.3- 11.4. 
Vaara-Karjalan seurakunnan 
alueella. Lisätietoja: 
www.joensuunseurakunnat.fi/
vaara-karjalan-seurakunta.

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.fiJÄRJESTÄÄ: 4H, JOENSUUN KAUPUNGIN NUORISOTOIMI, KIRJASTO JA PYHÄSELÄN SEURAKUNTA 

Perinteisen talvitapahtuman sijaan
järjestämme tehtäväpisteitä ympäri

Hammaslahtea 1.-14.3.2021. 

Tehtäväpisteet löytyvät nuorisoseurantalolta, 
kirjastolta ja Pyhäselän seurakuntatalolta!

Osallistua voi�e 4H.seppo.io tai kirjastolta 
löytyvien paperiversioiden avulla.

Polun kaikki ras�pisteiden
tehtävät suori�aneet osallistuvat 16.3.

suorite�avaan arvontaan! 

Hammaslahden

TALVITAPAHTUMAPOLKU
kaikenikäisille

ahti-illat
ma 29.3. ja ti 30.3. 

klo 18 Enon kirkossa

Hetki hiljaisen viikon
evankeliumin

ympärillä.

Enon seurakunta
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Hiljainen viikko on pääsiäistä edeltävä viik-
ko. Sitä kutsutaan myös nimellä piinaviikko tai 
suuri viikko. Hiljaisella viikolla kristityt keskit-
tyvät muistelemaan Jeesuksen kärsimystä.

Jokaisella hiljaisen viikon päivällä on oma 
nimityksensä: palmusunnuntai, malkamaa-
nantai, tikkutiistai, kellokeskiviikko, kiirastors-
tai, pitkäperjantai, lankalauantai, pääsiäinen eli 
sukkasunnuntai. 

Hiljaisen viikon viettäminen kristillisessä kir-
kossa on ikivanha tapa. Jerusalemissa sitä vie-
tettiin jo 300-luvulla. Kristikunnan läntisessä 
perinteessä hiljaisen viikon vietto kehittyi jon-
kin verran myöhemmin.

Viikon jokaisena päivänä kokoonnutaan 
seuraamaan kärsimyshistorian tapahtumia. 
Kärsimyshistoria on perinteisesti jaettu kuu-
teen lukuun eli ahtiin, joista saarnattiin juma-
lanpalveluksissa hiljaisen viikon päivinä. Näitä 
tilaisuuksia on nimitetty ahtisaarnoiksi. Ahteja 
voidaan käyttää edelleen, mutta nykyisessä 
Evankeliumikirjassa niiden sijasta on katkel-

mat Luukkaan, Johanneksen ja Matteuksen 
evankeliumeista.

Nykyisin ovat tulleet suosituiksi erilaiset 
kärsimysnäytelmät. Tällaisissa Via Dolorosa- 
tai Via Crucis -näytelmissä esitetään Kris-
tuksen kärsimystien tapahtumia draaman 
keinoin.  (Lähde: evl.fi)

Tänä vuonna Joensuun torilla ei koronan 
vuoksi järjestetä perinteistä Ristin tie -näy-
telmää, mutta useat seurakunnat järjestävät 
itsenäisesti kuljettavia pääsiäispolkuja seu-
rakuntalaisille. Ahteihin voi osallistua koro-
nan salliessa Enon kirkossa. Vaara-Karjalan 
videoituja ahteja pääsee joka tapauksessa 
seuraamaan Joensuun ev.lut. seurakuntien 
pääsiäissivustolla hoosianna.fi. Sivustolta löy-
tyvät kootusti seurakuntien pääsiäistapahtu-
mat sekä esimerkiksi pääsiäispuuhaa lapsille.

Joensuun ev.lut. seurakuntien pääsiäissivus-
to hoosianna.fi avautuu viikolla 11.

Pääsiäisen odotukseen kuuluu paasto, jonka 
avulla valmistaudutaan suureen juhlaan. Kris-
tuksen autiomaapaaston esikuvan mukaises-
ti pääsiäisen paasto kestää 40 päivää. Se on 
kirkkovuoden tärkein paastojakso. 

Kristillinen paasto voi olla pidättäytymistä 
tietyistä ruuista tai se voi olla pyrkimystä yk-
sinkertaiseen elämäntyyliin. Tärkeintä ei ole 
ulkonainen paasto, vaan tilan raivaaminen 
hiljentymiselle, uskolle ja rakkaudelle.  

Perinteisen paaston sijaan voi ottaa osaa 
myös Ekopaastoon, joka on Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon vuosittainen kampanja. 
Ekopaaston tarkoituksena on innostaa suo-
malaisia liittymään pääsiäispaastoon tavalla, 
joka osaltaan auttaa myös hillitsemään ilmas-
tonmuutosta. 

Ekopaasto-kampanja käynnistyi tänä vuonna 
tuhkakeskiviikkona helmikuun puolivälissä. Jo 
kymmenettä kertaa järjestettävä kampanja 
jatkuu 3. huhtikuuta saakka. Seuraavana päi-
vänä juhlitaan pääsiäistä ja paaston päätty-
mistä.  

Ekopaaston teemana on tänä vuonna vesi ja 
vesistöt. Teeman avulla halutaan muistuttaa 
siitä, kuinka tärkeää on vaalia vettä, jotta myös 
tulevat sukupolvet voisivat nauttia puhtaista 
vesistöistä. Kampanja nostaa esiin kolme 
alateemaa: vaatteet ja veden, roskat ja veden 
sekä ruuan ja veden. Kampanja näkyy myös 
sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella 
#Ekopaasto. 

(Lähteet: evl.fi ja ekopaasto.fi) 

Karjalan 
teologisen seuran 
etäyleisöilta 
ti 23.3. klo 18.
Yliopistonlehtori, TT Suvi-Ma-
ria Saarelainen:  Ikääntyvien 
kokemus elämän merkityk-
sellisyydestä.  Lisätietoja: 
karjalanteologinenseura.fi

Seurakuntakerhot 
Kontiolahdella
to 4.3. ja 18.3. klo 13-14.30 
Kontiolahden seurakuntakes-
kuksessa ja
ti 9.3. ja 23.3. klo 13-14.30 
Lehmon seurakuntakodilla.

  toimituksen 
  poiminnat

pääsiäinen ryhmätoiminta

-

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

ETSITÄÄN VAPAAEHTOISIA
Ilmoittaudu Yhteisvastuukeräyksen lipaskerääjäksi. Toteutamme pitkin 
kevättä ja kesää lipaskeräyksiä paikallisissa kaupoissa.
Lähde mukaan vapaaehtoiseksi ulkoiluystäväksi. Koulutamme sinut 
ystäväksi ulkoiluttamaan henkilöitä, jotka tarvitsevat apua kävelylenkille. 
Mukana Kontiolahden kunta ja paikallinen SPR.
Lisätietoja: Sanna Mutikainen, p. 040 056 1186.

ENITEN YLLÄTTI

KÖYHYYS

LUE LISÄÄ
joensuunseurakunnat.fi/
yhteisvastuu

Joensuun  
seurakunta
Seurakuntakeskus 
Rukouksen talo tiistaisin 16.3, 23.3. ja 
31.3. klo 10 yhteinen esirukousaamu ja 
Sanan tutkimista.
Nuorten aikuisten olohuone keskiviik-
kona 31.3. klo 18. Pientä iltapalaa, yhteis-
tä tekemistä ja hengailua.

Noljakan kirkko 
Miesten keskustelu- ja olohetki tiistaina 
23.3. klo 18.30. Mukana Leo Vatanen. 

Pielisensuun  
seurakunta
Pielisensuun kirkko
Bible Journaling joka toinen maanantai 
klo 18, alk. 15.3.
Perhekerho tiistaisin klo 9.30, 
alk. 16.3. Ilmoittautuminen kerhoon  
p. 050 385 5133 viimeistään edellise-
nä päivänä. 

Hukanhaudan  
seurakuntatalo
Raamattu- ja keskusteluillat joka 
toinen torstai klo 18 alk. 18.3. 
Miestenpiiri torstaina 25.3. klo 13.
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30, 
alk. 17.3. Ilmoittautuminen kerhoon  
p. 050 592 7149 viimeistään edellise-
nä päivänä. 
Avoin keskustelukerho joka toinen 
tiistai klo 14, alk. 30.3.

Pikkuketun kerhohuone
Tuunausateljee keskiviikkoisin klo 17, 
alk. 17.3.
Perhekerho torstaisin klo 9.30, alk. 
18.3. Ilmoittautuminen kerhoon  
p. 050 375 4084 viimeistään edellise-
nä päivänä. 

Hiljaisella viikolla  
seurataan  Kristuksen 
kärsimystietä

Perinteinen vai ekopaasto?

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän johto-
ryhmä päätti helmikuussa avata seurakuntien 
säännöllisen pienryhmätoiminnan talviloman 
jälkeen, mikäli koronatilanne säilyy Joensuus-
sa rauhallisena. Toiminta käynnistyisi tällöin 
15.3.2021. 

Jos toiminta päästään käynnistämään, se to-
teutetaan voimassa olevien koronarajoitusten 
ja -suositusten puitteissa niin osallistujamää-
rien, maskisuositusten kuin hygieniaohjeiden 
suhteen. Seurakuntayhtymä tiedottaa ryh-
mien avaamisesta verkkosivuillaan viimeis-
tään viikolla 10.

Seurakunnat järjestävät normaalioloissa mo-
nenmoista ryhmätoimintaa eri-ikäisille ja eri 
elämäntilanteissa oleville ihmisille. Tänä ke-
väänä ryhmätoiminta ei ole Joensuun ev.lut. 
seurakunnissa päässyt koronan vuoksi alka-
maan täydellä vauhdilla vielä lainkaan, lähinnä 
iltapäiväkerhot ovat jatkaneet toimintaansa.

Seurakuntien ryhmät kokoontuvat normaa-
listi viikon tai kahden viikon välein ja tuovat iloa 
monen elämään. Jokaisessa Joensuun alueen 
kuudessa seurakunnassa on ryhmiä moneen 
lähtöön: Aikuiset kokoontuvat keskustelemaan 
ja harrastamaan erilaisten askareiden parissa, 
nuoret nuorten iltoihin ja ikäihmiset esimerkik-
si jumppa- ja päiväkahvihetkiin. Koululaisille 
on tarjolla omat kerhonsa, ja perheen pienim-
mille on tarjolla muun muassa perhekerhoja 
ja muskareita. Kuorot ja muut musiikkiryhmät, 
kansainvälinen toiminta sekä sateenkaarimes-
sut ja -illat täydentävät valikoimaa, eikä pidä 
unohtaa rukous- ja raamattupiirejä sekä eri-
tyisryhmien omaa toimintaa. 

Jos koronatilanne on rauhallinen ja säännöl-
linen ryhmätoiminta voidaan käynnistää, ajan 
tasalla olevat tiedot ryhmien kokoontumisesta 
löytyvät Joensuun ev.lut. seurakuntien tapah-
tumakalenterista osoitteessa www.joensuun-
seurakunnat.fi/tapahtumat. 

Ohessa poimintoja Joensuun ja Pielisensuun 
seurakuntien ryhmien maaliskuun kokoontu-
misista, jos koronatilanne sallii aloituksen 15.3.

Ryhmätoiminnan  avaamista  
suunnitellaan  Joensuun 
seurakunnissa

Pääsiäinen  

verkossa vko 11  

alkaen:  
hoosianna.fi
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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

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 /

Eläkeliiton sopeutumista tukevat kurssit 2021  
Isovanhemmuus erossa -kurssi on tarkoitettu yli 50-vuotiaille iso-
vanhemmille. Kurssilla käsitellään omien lasten erosta tms. syystä joh-
tuvaa lapsenlapsista vieraantumista. Tavoitteena on auttaa haastavassa 
elämäntilanteessa ja tarjota mahdollisuus tilanteen jäsentelyyn, siihen 
liittyvien tunteiden käsittelyyn ja uusien näkökulmien löytämiseen.
• 8.–12.9. Lehmiranta, Salo, haku 23.7. mennessä
Erosta eheäksi® -kurssit on tarkoitettu yli 50-vuotiaille avio- tai 
avoeron kokeneille. Tavoitteena on uusien näkökulmien saaminen 
 muuttuneeseen elämäntilanteeseen.
• 4.–8.10. Peurunka, Laukaa, haku 30.7. mennessä
Yhtäkkiä yksin® -kurssit on tarkoitettu yli 50-vuotiaille leskeksi 
jääneille. Kurssilla käydään läpi suruun liittyviä asioita ja yksin jäämi-
sen aiheuttamia tunteita.
• 24.–28.5. Rauhalahti, Kuopio, haku 19.3. mennessä
• 15.–19.6. (työikäiset) Lehmiranta, Salo, haku 9.4. mennessä
• 24.–28.8. Lehmiranta, Salo, haku 11.6. mennessä
• 1.–5.11. Break Sokos Hotel Eden, Oulu, haku 27.8. mennessä
Kurssit tarjoavat mahdollisuuden muiden samassa elämäntilanteessa 
olevien kohtaamiseen ja vastavuoroiseen kokemusten vaihtoon 
kokeneen ammattilaisen ohjauksessa. 
Kurssit ovat avoimia kaikille. Voit hakea kurssille, jos erosta tai leskeksi 
jäämisestä on kulunut vähintään puoli vuotta tai pääsääntöisesti 
 enintään kolme vuotta. Isovanhemmuus erossa -kurssin osalta 1–6 
vuotta tilanteen alkamisesta. Kurssit ovat maksuttomia, mutta matkat 
kurssipaikalle maksaa osallistuja.
Lisätietoja ja sähköinen haku 
www.elakeliitto.fi/sopeutuminen tai 
hakulomakkeiden tilaus p. 040 7257 561, 
anu.korhonen@elakeliitto.fi

Hyvä 
kuntavaali-

ehdokas.

Haluatko 
näkyvyyttä 

paikallis
lehdessä?

Ota yhteyttä:

Pirjo Teva
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

 

KOTI TV 
TERVETTÄ RYTMIÄ SENIORIN ARKEEN

Ikäihmisten hyvinvoinnin ja kotona asumisen tueksi kokeil-
laan uudenlaista kotikuntoutuksen muotoa Pohjois-Karjala- 
ssa. Siun sote tarjoaa 30.6.2021 saakka etäkuntoutusohjel-
maa, johon kuka tahansa voi osallistua television välityksellä.

Koti TV:n ohjelmat sisältävät sekä fyysistä toimintaa että muis-
tiin ja oppimiseen liittyviä harjoituksia. Ohjelmat on suunnitel-
tu ja tuotettu yhdessä vanhuskuntoutuksen ja etäoppimisen 
ammattilaisten kanssa, kuntien senioritoimien ja omais- ja 
senioriverkostojen asiantuntijoita kuullen. Harjoituksissa on 
huomioitu ikäihmisten toimintakyvyn eri tasot. Esimerkiksi 
pääasiassa istuen tehtävät harjoitteet tulevat eri aikaan kuin 
pääasiassa seisten tehtävät harjoitteet. Näin tarjonnasta voi 
muokata yksilölliseen tarpeeseen sopivan viikko-ohjelman.

MISSÄ JA MILLOIN KOTI TV NÄKYY?
 
Koti TV näkyy joka arkipäivä klo 11–13 Pohjois-Karjalassa 
antennitalouksissa kanavapaikalla 33 ja DNA-kaapelitalouksissa 
kanavapaikalla 66.

Koti TV:n ohjelmaa voi seurata samaan aikaan myös verkossa 
osoitteessa www.kotitv.fi

www.siunsote.fi

Lisätietoa: 
Koti TV:n infonumero 050 551 4066 ma-pe klo 10–12
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nuori kasvo 

KIRKKOTIEN nuori kasvo on 
tällä kertaa Taika Kakkinen, joka 
laulaa, soittaa pianoa, lukee ja 
käy Kontiolahden lukiota.

Mitä teet Enon seurakunnassa?
- Kolme vuotta isosena on an-
tanut mahdollisuuden tutustua 
huipputyyppeihin ja hyödyntää 
vahvuuksiani messujen ja akti-
viteettien suunnittelussa isos- ja 

lastenleireillä. Kerhonohjaajana 
leivon ja ohjaan kaikkea kivaa. 
Tykkään suunnitella ja pitää 
hartauksia!

Mikä on parasta?
- Tutut ja uudet ihmiset, onnis-
tumisen kokemukset ja itsensä 
kehittäminen. On parasta nähdä 
toisten ilo ja oman tekemisen 
merkitys.

Meillä on uusi kanttori ja pian 
uusi tila. Millaista nuorten toi-
mintaa toivoisit?
- Kanttori on mahtava juttu. Mu-
siikki on miulle tärkeää. Toivon 
yhteislaulu- ja soittotilaisuuksia 
sekä mahdollisuuksia kokeilla 
uusia soittimia. 

Mitä musiikki tuo elämääsi?
- Kuuntelen paljon fiiliksen 

mukaan. Laulaminen on tärkeää 
ja rentouttavaa. Musiikki auttaa 
käsittelemään ja sanoittamaan 
tunteita ja ajatuksia. Faniryhmis-
sä tutustun ihmisiin. Artistien 
keikoilla mietin, että ”onko tää 
oikeasti totta”. On parasta nähdä 
ja kuulla lempiartistia.

Iiris Määttälä

NIMI: TAIKA KAKKINEN
IKÄ:  18 VUOTTA
SEURAKUNTA: ENO

“Musiikki auttaa käsittelemään tunteita”

ERITYISLAPSET. Kehitysvammaisten lasten vanhempien vertaisryhmässä jaetaan arkea ja mietitään, 
mitä on minun hyvä elämäni kehitysvammaisen lapsen vanhempana nyt ja tulevaisuudessa.

Miten teillä menee?
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Kehitysvammaistyön 
pastori Minna Snellmanin 
työnantaja on Joensuun 
seurakuntayhtymä, 
mutta työpiste sijaitsee 
Honkalampi-keskuksessa 
Liperissä. Korona-aikana 
vanhempien vertaisryhmä 
päätettiin järjestää 
verkossa.

KENEN KANSSA peilata vanhemmuuttaan, 
kun oman lapsen kohdalla kysymykset 
tuntuvat kovin erilaisilta kuin muilla? 

Kehitysvammaistyön pastori Minna Snell-
manin mukaan tämä on ajatus, joka saattaa 
helposti nousta esiin kehitysvammaisen 
lapsen vanhemmalla.

- Erityislapsen vanhempi voi tuntea ko-
kemuksellista kuilua muihin vanhempiin. 
Vertaisia ei niin helposti vaikkapa työpai-
kan kahvipöydästä löydy. Omat kysymyk-
set ja oma arki voivat tuntua hyvin toisen-
laisilta kuin muilla.

NIINPÄ SNELLMAN on käynnistämässä yh-
dessä Vaalijalan kehitysvammaistyön pap-
pi Sanna Huovisen kanssa alakouluikäisten 
kehitysvammaisten lasten vanhemmille 
verkkopohjaista vertaistukiryhmää.

- Ryhmän tarkoituksena on tarjota mah-
dollisuus keskusteluun toisten samassa 
elämäntilanteessa olevien kanssa. 

Alakouluikäisten vanhemmat valikoitui-
vat kohderyhmäksi siksi, että kouluunme-
no on yksi isoista virstanpylväistä kehitys-
vammaisen lapsen ja hänen vanhempiensa 
elämässä.

- Siinä kohtaa moni vanhempi tunnistaa 
uudella tavalla oman lapsensa ja vanhem-
muutensa erityisyyttä. 

RYHMÄSSÄ ON tarkoitus antaa tilaa kes-
kustelulle perheiden arjesta: kysymyksille 
siitä, missä mennään tällä hetkellä, mitä 
arki on ollut tähän mennessä, miltä se 
näyttäytyy tästä eteenpäin. 

- Alakouluikäisten lasten perheissä on 
usein vielä tosi paljon kuntoutustoimia ja 
erilaisia terapioita, jotka saattavat puhut-
taa. Ja ihan se arjessa selviytyminen on 
varmasti yksi esiin nouseva teema. 

Kehitysvammaisten lasten perheissä ky-
symykset voivat olla moninaisia, ja perhei-
den todellisuus voi erota paitsi ”tavallisten 

lasten” perheistä, myös toisista erityislasten 
perheistä suuresti.

- Vanhempien kokemukset esimerkiksi 
siitä, mikä on raskasta, voivat olla hyvin 
erilaisia: toiselle se voi olla lapsen ylivilk-
kaus, toiselle lapsen täydellinen hoidolli-
suus, avaa Snellman.

Yksi tärkeä teema ryhmässä tulee ole-
maan sen kysyminen, mitä vanhemmalle 
itselleen kuuluu. 

- On aivan keskeistä pysähtyä mietti-
mään sitä, mitä minun hyvä elämäni ke-
hitysvammaisen lapsen vanhempana on 
tänään, ja mitä se on tulevaisuudessa. Tämä 
on tärkeätä, sillä vanhemman hyvä elämä 
tekee myös lapsen elämästä hyvää. 

MAALISKUUSSA ALKAVA ryhmä kokoon-
tuu verkossa Teams-alustalla viisi kertaa. 

- Koska luottamuksellisuus on ryhmässä 
tärkeätä, menemme alusta loppuun saman 
ryhmän kanssa. Kannattaa ilmoittautua 

siis ajoissa, matkalta ei pääse enää ryh-
mään mukaan, Snellman kehottaa.

Virpi Hyvärinen

VERTAISRYHMÄ  
alakouluikäisten  
kehitysvammaisten  
lasten vanhemmille
• Kokoontumiset Teamsissa ti 30.3., 13.4., 

27.4., 11.5. ja 25.5. klo 9.30–11
• Osallistuminen maksutonta
• Ryhmän jäsenet esihaastatellaan
• Ilm. viim. 15.3.2021: minna.snellman@evl.fi, 

p. 050 3877 786


