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Jonotuksia
”SYDÄN-, keuhkotauti, tupakoitteko?” Napakka ohjeis-
tus: ”rinta levyä vasten, leuka ylös, hetki hiljaa hengit-
tämättä, saa hengittää, seuraava”. On minun vuoroni. 
Vuosi on 1981. Yläosa-alastomien miesten jono etenee 
tasaisesti. On menossa pienoisröntgenkuvaus tuberku-
loosin tukahduttamiseksi. Rutiiniseurannasta luovuttiin 
myöhemmin 1980-luvulla, kun tubi alkoi olla voitettu 
kanta.

RÖNTGENSEULONTA oli tehokasta ja vaivatonta. 
Kuvauspäivästä ja -paikasta tuli kotiin kirje, jossa oli 
kuvaukseen mukaan otettava lomake. Tutkimustulos 
tuli kirjeitse kotiin.

VUONNA 1985 taisteltiin polioepidemiaa vastaan 
rokottamalla väestö makeasti. Sokeripalaan tiputettiin 
heikennettyjä, eläviä polioviruksia. Viidessä kuukau-
dessa rokotettiin 95 % väestöstä. Moni sai sokeripalansa 
kouluterveydenhoitajalta. Itse piipahdin terveyskes-
kuksen ajanvarauksettomassa rokotuspisteessä ja sain 
merkinnän rokotuskorttiin, joka on ollut lompakossani 
vuodesta 1972 lähtien.

NYT 2021 otetaan koronarokotus. Kuulun riskiryhmään 
1, mutta en ole vielä onnistunut saamaan rokotusaikaa. 
Verkkovarausten tekniikka ei ole kestänyt yhteydenot-
tomääriä. Tähän mennessä myöskään puhelinjonotus ei 
ole tuottanut tulosta. Onnellisia ne, jotka ovat ajanva-
rauksessa onnistuneet.

LAPSUUDESTANI muistan, kuinka päivystävälle lääkä-
rille jonotettiin pienessä odotustilassa ilman ajanvaraus-
ta. Sitten saatiin uusi terveyskeskus, jossa istuin kerran 
odottamassa vuoroani. Paikalle saapui sairas ihminen 
päästäkseen lääkäriin. Ei onnistunut. Ilmoittautumi-
sessa kerrottiin, että ajan saisi vain puhelimitse. Häntä 
neuvottiin soittamaan ajanvaraukseen ilmoittautumisen 
vieressä olevasta yleisöpuhelimesta. Virkailija antoi 
ajanvarausyrittäjälle 50 penniä, koska hänellä ei ollut 
kolikoita. Vain hetki ja rahanantaja vastasi puhelimeen 
ja aika järjestyi.

ASIOILLA on tapana järjestyä. Kyllä jokainen saa ro-
kotuksensa, vaikka ajankohta olisikin vielä hämärän 
peitossa.

V
uosi sitten elimme koronan alkuvaihei-
ta. Tilanne oli uusi ja herätti monenlai-
sia tunteita ihmetyksestä ja epäuskosta 
huoleen ja pelkoon. Paljon on tapah-
tunut, ja vuoden jälkeen olemme jo 
jollain lailla turtuneet koronaan. Muu-
toksiin varautuminen ja uusien ohjeis-

tusten täytäntöönpano on arkipäivää monelle – myös 
meillä Joensuun alueen seurakunnissa.

KIRKON tutkimuskeskus selvitti vastikään, mitä 
vaikutuksia pitkittyneellä poikkeustilalla on ollut 
seurakuntatyöhön. Selvitys tehtiin, koska poik-
keusoloissa toimiminen on vaatinut seurakuntien 
työntekijöiltä ylimääräisiä voimavaroja ja luovuutta. 
Pitkittynyt tilanne on koetellut monin tavoin seu-
rakuntien kriisinkestävyyttä. Tutkimuskeskuksen 
tekemät huomiot kuulostavat varsin tutuilta. 

VERKKO on vallannut alaa koronapandemian 
aikana. Seurakunnista riippuen erilaisia toimin-
toja jumalanpalveluksista lasten pyhäkouluihin ja 
lukupiireihin on siirretty verkkoon. Selvityksen 
mukaan verkkovälitteinen toiminta tavoittaa seu-
rakuntalaisia, mutta se ei voi korvata jumalanpal-
velus- ja hartausyhteyttä. Jos uskaltautuu unel-
moimaan koronan jälkeisestä ajasta, voi huomata 

verkkoon siirtymisessä myös hyviä puolia. Useampi 
työntekijä on löytänyt uusia digitaalisia työtapoja ja 
menetelmiä, joita haluaa hyödyntää täydentävinä 
elementteinä myös pandemian jälkeen. 

MONEN jaksaminen on ollut koetuksella viimeisen 
vuoden aikana, mutta Kirkon tutkimuskeskuksen 
selvityksen mukaan työntekijät kuitenkin luottavat 
pääosin omiin voimavaroihinsa kohdata muutoksia 
ja haasteita työssä. Osalta korona on vähentänyt 
perinteisiä töitä ja pakottanut muuttamaan toimin-
tamalleja, ja osan kalenterit se on täyttänyt äärim-
milleen. Tilanne ei ole ollut helppo kenellekään ja 
kiitos kärsivällisyydestä kuuluu jokaiselle tasapuo-
lisesti. Yhdessä jaksamme – päivä kerrallaan. Hyvää 
ja turvallista pääsiäisen aikaa!

Vuonna 1985 taisteltiin 
polioepidemiaa vastaan 
rokottamalla väestö 
makeasti. Sokeripalaan 
tiputettiin heikennettyjä, 
eläviä polioviruksia. 
Viidessä kuukaudessa 
rokotettiin 95 % 
väestöstä.

SYMBOLIT.  Pääsiäisajan jumalanpalveluksiin sisältyy paljon symboliikkaa. Tämä 
näkyy alttarivaatteiden väreissä, kukissa, kynttilöiden määrässä ja musiikissa. Pit-
käperjantai on vuoden ainoa pyhäpäivä, jonka liturginen väri on musta eikä alttari-
kynttilöitä käytetä lainkaan. Pitkäperjantaina vietetään sanajumalanpalvelus, jossa 
viivytään ristin juurella. Alttarilla käytetään kukkina viittä ruusua kuvaamaan Jeesuk-
sen haavoja. Urkuja tai muita instrumentteja ei soiteta, vaan virret lauletaan ilman 
säestystä. Palvelus on kaiken kaikkiaan koruton.
LÄHDE: www.evl.fi
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Tutkittua tietoa
Jos uskaltautuu 
unelmoimaan koronan 
jälkeisestä ajasta, voi 
huomata verkkoon 
siirtymisessä myös 
hyviä puolia.

31.3.2021
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi

Ari Autio
kirkkoherra

Rantakylän seurakunta
ari.autio@evl.fi
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mielessäx5

Laskettaisko rimaa?

1
OIREILU. Nuorten tiimin palvelu-
jen tarve on koronan myötä kas-
vanut Joensuussa. Myös muilta 
nuoria auttavilta tahoilta kuuluu 
viestiä ruuhkautumisesta. Mo-

nen asiakkaan psyykkinen oireilu on 
muuttunut entistä vakavammaksi. Jos 
aiemmin oli haasteita opiskeluissa tai 
vaikkapa sosiaalisten tilanteiden pel-
koa, ne ovat koronan aikana voineet 
pahentua esimerkiksi syömishäiriöksi 
tai itsetuhoisuudeksi. 

2
HUOLI. Nyt kun koronan 
kanssa on eletty vuosi, 
meille tulee selkeästi lisää 
uusia asiakkaita, jotka kär-
sivät yleisestä ahdistunei-

suudesta ja väsymyksestä. Erityisesti 
minua huolettaa se, että uupumus 
koskettaa yhä useammin koko per-
hettä. Nuorten uupumuksessa näkyy 
negatiivisten uutisten paino: on il-
mastonmuutos, on korona, Suomes-
ta loppuu raha, ei ole töitä, mitä me 
tehdään aikuisena. Uutispaasto on 
monelle nuorelle tarpeen.

3 
KEINOT. Koronarajoitus-
ten takia monet tunne-
hallinnan keinot kuten 
harrastukset ja kavereiden 
tapaaminen eivät toimi 

normaalisti. Olemme miettineet 
nuorten kanssa, miten itseään voi 
hemmotella kotona: käydä lämpi-
missä suihkuissa, laittaa naamioita, 
katsoa leffaa yhdessä perheenjäsen-
ten kanssa. Moni on löytänyt ulkoi-
lun ja sen, miten ihanaa onkaan, kun 
on aikaa miettiä asioita. Kun pitää 
kiinni unesta, ruokailuista ja lähim-
mistä sosiaalisista suhteista, se on jo 
paljon. 

4
TUKI. Nuoret tarvitsevat 
vanhemmilta ennen kaik-
kea aikaa, ymmärrystä ja 
myötätuntoa. Nuorelle tu-
lisi tavalla tai toisella viestiä 

sitä, että hänestä välitetään. Jos nuori 
ei halua jutella, vanhempi voi laittaa 
vaikka tekstarin keskellä päivää ja 
viestittää: olet rakas. Rento yhdessä 
oleminen tekee hyvää, ei niinkään 
jatkuvat kyselyt ja terapiaistunnot 
kotona.

5 
TOIVO. Yritän aina tsempata 
nuoria sanomalla, että heil-
lä on elämän parhaat hetket 
edessäpäin. Heidän voi ol-
la vaikea sitä uskoa, mutta 

minun se on helppo nähdä. Aikuisil-
le sanoisin, että aina kun pakka alkaa 
levitä, kannattaa keskittyä siihen, mi-
hin voi vaikuttaa: omiin valintoihin, 
oman perheen ytimeen. Kannattaa 
listata asioita, jotka ovat hyvin. Ja 
jos omat keinot eivät riitä, kannattaa 
pyytää apua muualta. Se on vahvaa 
vanhemmuutta, että kun huomaa 
tarvitsevansa apua, pyytää sitä.

Virpi Hyvärinen

TANJA IKONEN. Koronan vaikutukset näkyvät joensuulaisnuorten 
parissa lisääntyneenä ahdistuneisuutena ja väsymisenä. Kasvatus- 
ja perheneuvolan sosiaaliohjaaja Tanja Ikonen kehottaa nuoria ja 
vanhempia armollisuuteen: Tee se, minkä jaksat. Se riittää.

Siun soten perheneuvolassa 
työskentelevän Tanja Ikosen 
mukaan nuoria kuormittaa 
korona-aikana erityisesti arjen 
vaihtuvuus. 
- Välillä ollaan etänä, välillä 
läsnä, harrastukset ovat välillä 
auki ja välillä kiinni. Se on 
aikuisillekin raskasta, jos ei pysty 
ennakoimaan, millaista arki parin 
viikon päästä on, Ikonen sanoo.
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ajassa
Sosiaalinen media
> Facebook: @luterilainenkirkkojoensuussa
>Twitter: @Joensuunevl

Kirkon diakoniatyöntekijät 
auttoivat entistä useampia 
ihmisiä vuonna 2020. 
Avustusten kokonaismäärä 
nousi 8,4 miljoonaan euroon 
(2019: 6,6 miljoonaa euroa).
EVL.FI 10.3.2021

Ammattilaisten hoidossa haudat pysyvät siistinä joka säällä

Kesäkukat tilataan huhtikuussa
HAUDANHOITOPAKETIT.    
Haudan pitäminen siistinä on yksi tapa 
muistaa ja kunnioittaa edesmenneitä 
läheisiä. Haudan hoitamisen voi ha-
lutessaan antaa seurakuntayhtymän 
hauta- ja puistopalveluiden huolehdit-
tavaksi.

Joensuun hautausmaalla hautamuistomerkit 
kurkistelevat vielä lumen alta, mutta pian on kevät ja 
hautojen hoitokausi alkaa. ”Haudanhoitopaketteihin 
kuuluu koko hauta hautamuistomerkkiä lukuun 
ottamatta”, puistopuutarhuri Eeva Laurikainen 
muistuttaa.
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VALON MÄÄRÄ lisääntyy kovaa vauhtia ja kevät on 
tuloillaan. Nyt on oikea aika kääntää katseet kohti 
tulevaa ja varmistaa, että edesmenneiden omaisten 
haudat ovat siistejä ja kauniita myös ensi kesänä. Joen-
suun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä tar-
joaa haudanhoitopalveluja kaikilla hautausmaillaan. 

Haudalle voi valita monenlaisia hoitovaihtoeh-
toja nurmikosta perennoihin ja kesäkukkiin oman 
mieltymyksen mukaan. Hoitotilauksen kestoksi voi 
valita yhden, viisi tai kymmenen vuotta. Hoidosta 
sopiminen on helppoa ja yhteyttä voi ottaa kaikkien 
hautausmaiden asioissa suoraan Joensuun hauta- ja 
puistopalveluihin. Pyhäselässä, Vaara-Karjalassa ja 
Enossa haudanhoitoasioissa apua saa myös seura-
kuntasihteereiltä. 

– Kun asiakas ottaa meihin yhteyttä, käymme läpi 
eri vaihtoehdot ja asiakkaan toiveet hoidon suhteen. 
Tämän jälkeen lähetämme tarjouksen, jonka maksa-

malla hoitosopimus tulee voimaan, kertoo hautaus-
toimen päällikkö Virpi Kiviniemi tilauskäytännöistä.

TULEVAN KESÄN haudanhoitopaketteihin kuuluvat 
kesäkukat on tilattava huhtikuun loppuun ja peren-
nat toukokuun loppuun mennessä. 

Tieto siitä, että hauta 
pidetään siistinä ja 

istutukset hyvinvoivina, 
lohduttaa sekä helpottaa 
arkea.
 VIRPI KIVINIEMI
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lyhyesti– Hoitopakettien hinta määräytyy haudan tyy-
pin ja koon sekä valitun hoitoajan mukaan. Myös 
valitut kukat vaikuttavat hoidon hintaan, sillä 
perennahoito on jonkin verran edullisempi kuin 
kesäkukkahoito, Kiviniemi kertoo.

Seurakunnan hautausmailla työskentelevät puu-
tarhurit ovat alansa ammattilaisia ja huomaavat oi-
keat tavat reagoida esimerkiksi sään muutoksiin. 
Perennahoidoissa puutarhurit osaavat valita kulle-
kin haudalle juuri sillä paikalla menestyvät kasvit. 

HAUDANHOITOPALVELUILLE voi tulla tarvetta 
monessa eri elämäntilanteessa. 

– Elämä voi kuljettaa ihmisiä eri suuntiin, ja 
omaiset saattavat asua kaukana läheistensä hau-
doista. Tai ehkä oma terveys tai aikataulu ei anna 
myöten käydä haudalla säännöllisesti hoitamassa 
istutuksia ja kitkemässä ylimääräistä kasvustoa, 
Kiviniemi toteaa.

– Tieto siitä, että hauta pidetään siistinä ja is-
tutukset hyvinvoivina, lohduttaa sekä helpottaa 
arkea. 

Edesmenneiden omaisten haudalla käyminen on 
perinteinen ja kaunis tapa. Haudalle tullaan muis-
telemaan menneitä aikoja ja rakkaita lähimmäisiä.

– Haudan pitäminen siistinä on yksi tapa muis-
taa ja kunnioittaa kuolleita sekä työstää omaa su-
rua ja käsitellä nykyhetkeä.

Kirsi Taskinen

Perheneuvoja Piia Nurhonen 
palkittiin Kirkon perheneuvonnan 
neuvottelupäivillä vuoden 
2020 perheneuvontateosta: 
osaamisen jakamisesta video-
välitteisessä asiakastyössä.
JOENSUUN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ 18.3.2021

Rasismi aiheuttaa myös 
mielenterveysongelmia.  
 

KIRKKO JA KAUPUNKI 17.3.2021

JOENSUUN EV.LUT. SEURAKUN-
TAYHTYMÄ hakee jatkoa nykyisel-
le ympäristödiplomilleen vuosiksi 
2021–2025. Diplomin uusiminen 
on edellyttänyt laajan sisäisen ym-
päristökatselmuksen tekemistä 
vuonna 2020 ja seurakuntayhty-
män ympäristöohjelman auditoin-
tia alkuvuodesta 2021. Kirkkohallitus 
myönsi ympäristödiplomin Joensuun 
seurakuntayhtymälle ensimmäisen 
kerran joulukuussa 2010. 

Kirkon ympäristödiplomi on Kirk-
kohallituksen myöntämä todistus 
seurakuntayhtymälle, joka on si-
toutunut kehittämään toimintaansa 
ympäristön kannalta jatkuvasti pa-
remmaksi. Se on vapaaehtoinen jär-
jestelmä, jonka avulla pyritään edis-
tämään ympäristöasioiden hoitoa. 

Ympäristökysymykset ovat jo pit-
kään olleet keskeisesti esillä seura-
kuntien toiminnassa ja ne linkittyvät 
vahvasti luomisen teologiaan. 

Seurakuntayhtymä hakee 
jatkoa ympäristödiplomilleen

KIIHTELYSVAARAN uuden kirkon 
suunnittelijaksi on valittu oululainen 
Luo arkkitehdit Oy, joka aloittaa kir-
kon suunnittelutyön kevään aikana. 
Päätöksen suunnittelijasta teki Joen-
suun ev.lut. seurakuntayhtymän 
yhteinen kirkkoneuvosto kokouk-
sessaan 23.3.2021. Arkkitehtikil-
pailutusta hoiti Pohjois-Karjalan 
hankintatoimi Joensuun ev.lut. seu-
rakuntayhtymän toimeksiannosta.

Kiihtelysvaaran kirkon rakennus-
hankkeessa on kyse kulttuurihis-
toriallisesti merkittävästä raken-

nuspaikasta, joten kilpailutuksen 
osallistujille asetettiin tarkat kriteerit. 
Kriteerien perusteella arvioitiin mm. 
kokemusta kirkollisten rakennusten 
suunnittelusta, puurakentamisesta 
sekä monitoimitilojen rakentami-
sesta. 

Luo arkkitehdit Oy on oululainen 
vuonna 2014 perustettu arkkiteh-
titoimisto, jonka ydinosaamista on 
puurakentaminen sekä ympäristöä 
kunnioittava täydennysrakentami-
nen. Yrityksellä on kokemusta myös 
seurakuntatilojen suunnittelusta.

Kiihtelysvaaran kirkon 
suunnittelijaksi 
Luo arkkitehdit Oy

JOENSUUN EV.LUT. SEURAKUN-
TAYHTYMÄN viime vuoden tilinpää-
töksen mukaan seurakuntayhtymälle 
tilitettiin vuoden 2020 aikana kirkollis-
veroja 11 160 592 euroa. Muutos edel-
liseen vuoteen oli vain -0,3 prosenttia, 
vaikka viime syksynä kirkollisverotu-
lojen arvioitiin koronapandemian ta-
lousvaikutusten johdosta putoavan 
Suomessa noin 3–5 prosenttia.

Koronapandemia on vaikuttanut 
seurakuntayhtymän ja seurakun-
tien toimintaan maaliskuusta 2020 

alkaen. Vuonna 2020 koronarajoi-
tusten voimassaollessa töitä tehtiin 
joustavasti yli yksikkö- ja tehtävära-
jojen. Erityisesti panostettiin diako-
niatyöhön sekä erityisjärjestelyin tai 
verkossa tapahtuvien kohtaamisten 
suunnitteluun ja toteutukseen. 

Joensuun ev.lut. seurakuntien jä-
senmäärä oli vuoden 2020 lopussa 51 
135 henkilöä ja evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon kuului alustavien tilastojen 
perusteella 66,6 prosenttia (2019: 
67,3 %) joensuulaisista.

Kirkollisverotulot säilyivät 
lähes ennallaan koronasta 
huolimatta

Kukkaloistosta huolehtii  
puistopuutarhuri työntekijöineen
JOENSUUN ALUEEN hautausmailla kukkivat 
kesäisin kesäkukat. Seurakuntayhtymän hau-
danhoitopaketeista suosituin on ns. kesäkuk-
kahoito, jossa asiakas voi tilata kukat ja määri-
tellä itse myös kukkien kappalemäärän.

– Kesäkukista ylivoimaisesti suosituin on 
mukulabegonia ja perennoista suosittuja ovat 
erilaiset kuunliljat, kertoo puistopuutarhuri 
Eeva Laurikainen. 

– Asiakkaat toivovat yleensä kukkien kuk-
kivan koko kesän, joten kesäkukat ovat suo-
sittuja. Myös valikoimamme perennoilla on 
koristeellinen lehdistö, jotta ne olisivat mah-
dollisimman näyttäviä koko kesän.

PUISTOPUUTARHURIN APUNA hautausmai-
den hoidossa toimivat keväästä syksyyn kau-
sityöntekijät, joista ensimmäiset aloittavat jo 
huhtikuun puolivälin jälkeen. 

– Meillä on hyvin ammattitaitoiset ja moti-
voituneet kausityöntekijät, jotka palaavat joka 
vuosi takaisin töihin. Työvoimaa on eniten 
keväällä ja alkukesästä, jolloin on kiireisintä ja 
eniten töitä. Väkimäärä vähenee syksyä koh-
den, Laurikainen kertoo.

Hautojen hoitotöihin osallistuvat kesän ai-
kana myös vakinaiset kenttätyöntekijät sekä 

nuoret kesätyöntekijät. Enimmillään hautaus-
mailla työskentelee kesällä 60 kausi- ja kesä-
työntekijää.

 
VIRALLINEN HOITOKAUSI kestää kesäkuun 
alusta syyskuun loppuun, mutta työt aloitetaan 
jo toukokuun puolella. Aluksi haravoidaan 
hautausmaa ja lajitellaan talven jäljiltä kierrä-
tykseen hautojen kynttilät, havut ja kanervat. 
Kesäkukat istutetaan kesäkuussa, kun yöpak-
kaset ovat ohi.

Seurakuntayhtymän hoidettavina olevat 
haudat käydään läpi viikoittain useaan ker-
taan. Koko hauta hautamuistomerkkiä lukuun 
ottamatta kuuluu palvelun piiriin. 

– Kukat siistitään ja kastellaan, kasvintu-
hoojat ruiskutetaan tarvittaessa ja huonoksi 
menneet kukat vaihdetaan. Myös nurmikot 
leikataan ja reunat siistitään trimmerillä, Lau-
rikainen kuvailee kesän työsarkaa.

– Kesäkukat poistetaan hoitohaudoilta vii-
meistään syyskuun lopussa. Tilalle istutetaan 
callunat niille haudoille, joiden sopimuksiin 
syyskukat kuuluvat.

 Kirsi Taskinen

Näin huolehdit haudasta
• Hae kestokynttilälyhdyt haudalta  

viimeistään keväällä.
• Tilaa tarvittaessa haluamasi haudanhoitopaketti 

kesäksi: kesäkukat 30.4. mennessä,  
perennat 31.5. mennessä.

• Pidä hautamuistomerkin takaosa siistinä,  
älä varastoi siellä maljakoita tai työkaluja.

Haudanhoitopaketit
• Nurmikonhoito (5 tai 10 vuoden sopimus)
• Perennahoito (5 tai 10  vuoden sopimus)
• Kesäkukkahoito (1, 5 tai 10 vuoden sopimus)
• Hoito omilla kukilla (1, 5 tai 10 vuoden sopimus)

Yhteystiedot
• Joensuun hauta- ja puistopalvelut,  

p. 013 263 5573, hautauspalvelut.joensuu@evl.fi

Hinnasto
• www.joensuunseurakunnat.fi > Info ja asiointi > 

Hautaus ja hautojen hoito
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MILLAINEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ha-
luamme olla? Mitkä ovat toiminnan pai-
nopisteet? Näihin kysymyksiin pureu-
duttiin Joensuun alueen seurakuntien 
luottamushenkilöiden ja työntekijöiden 
kesken tulevaisuusverstaassa, joka kokosi 
pari viikkoa sitten verkkoyhteyden ääreen 
reilut kuusikymmentä osallistujaa. Tilai-
suuden tunnelma oli toiveikas, lämmin-
henkinen ja innostunut.

Pohdittavana oli isoja asioita: Kun hen-
gellisyys ja yhteiskunta muuttuvat, mistä 
kirkon on tärkeä pitää kiinni ja mitä asioita 
on muutettava. Mikä on kirkon anti ympä-
ristökriisissä? Miten autamme vähäosaisia 
ja luomme toivoa toivottomuuden keskelle? 

Teemoja käsiteltiin videoalustuksissa, 
osallistujien muodostamissa pienemmissä 
ryhmissä sekä paneelikeskustelussa. Pa-
neelikeskusteluun ottivat osaa maakunta-
johtaja Markus Hirvonen, Pohjois-Karjalan 
Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnanjohtaja 
Elina Pajula, teologian tohtori Heikki Salo-
maa sekä seurakuntayhtymän hallintojoh-
taja Tommi Mäki.

KIRKON ROOLI ihmisten keskellä ja sen 
perussanoma ovat keskustelujen perus-
teella jatkossakin tärkeitä. Yhä enem-
män kaivataan tiivistä ja vastavuoroista 
yhteistyötä seurakuntalaisten kanssa, 
joustavuutta, ihmisten kohtaamista ja 
kuuntelemista. Erilaisilla verkostoilla ja 
yhteistyökumppaneilla on suuri merkitys 
seurakuntien työssä.

Kirkon halu ottaa vastuuta ympäristös-
tä on vahva. Kirkon strategian mukaisesti 
tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuo-
teen 2030 mennessä. Seurakunnat halua-
vat näyttää esimerkkiä ja muun muassa 
Reilun kaupan seurakuntiamme halutaan 
tuoda entistä enemmän esiin.

Seurakunnat haluavat myös kaataa 
raja-aitoja, jotta jokainen voi osallistua 
toimintaan omana itsenään ja tuntea 
olevansa osa jotakin suurempaa. Erittäin 
tärkeänä koettiin ihmisten pariin mene-
minen ja arjen kokeminen yhdessä hei-
dän kanssaan. Entistä enemmän halutaan 
tuoda ihmisten tietoisuuteen kaikkea sitä 
hyvää työtä, jota kirkko tälläkin hetkellä 
tekee.

IDEA TULEVAISUUSTYÖSKENTELYSTÄ 
syntyi alun perin Joensuun seurakunta-
neuvoston kokouksessa. Ajatus laajeni 
nopeasti koko seurakuntayhtymää kos-
kevaksi.

– Tulevaisuutta on suunniteltava yhty-
män tasolla, koska on todennäköistä, että 
jatkossa yhteistyötä tehdään nykyistäkin 
enemmän, toteaa Joensuun seurakunta-
neuvoston jäsen ja seminaaria valmistel-
leen työryhmän puheenjohtaja Tiina Sot-
kasiira.

Sotkasiiran lisäksi tulevaisuusverstaan 
työryhmään kuuluivat Pekka Auvinen, 
Petri Hämäläinen, Antti Kyytsönen, Iiris Leh-
to ja Kaija Majoinen. Linkkinä työryhmän 
ja kirkkoneuvoston välillä toimi yhteisen 
kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tiina Rei-
nikainen.

Työryhmän vetäjälle jäi tilaisuudesta 
hyvä mieli.

– Käsittelimme monipuolisesti eri tee-
moja, ja keskusteluista välittyi toivo ja usko 
tulevaan. Konkreettisia päätöksiä emme 
tehneet, mutta hahmottelimme yhdessä 
tärkeitä tulevaisuuden kysymyksiä jatko-
työskentelyä varten, Sotkasiira kertoo.

– Osallisuuden ja yhdessä tekemisen 
teema nousi vahvasti esiin. Seurakuntien 
sisällä on intoa ja halua pohtia näitä kysy-
myksiä laajemminkin myös niiden kanssa, 
jotka eivät tällä hetkellä ole aktiivisia seu-
rakunnan toiminnassa.

Tulevaisuusverstas oli vasta lähtölau- 
kaus pitkäjänteiselle tulevaisuustyölle, joka 
kytkeytyy strategiatyöhön. Tulevaisuuden 
suunnitelmia tullaan hiomaan Joensuussa 
sekä seurakuntien että yhtymän tasolla. 

– On tärkeää, että pohdiskelu siirtyy seu-
raavaksi seurakuntien tasolle, jotta joen-
suulaiset pääsevät sanomaan sanansa siitä, 
mitä he kirkolta ja seurakunnilta odottavat, 
Sotkasiira toteaa.

Kirsi Taskinen

Joensuun seurakuntaneuvoston jäsen Tiina Sotkasiira toivottaa kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi pohtimaan seurakuntien tulevaisuutta yhdessä seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

Ovet auki uusille ideoille
Millainen on seurakuntien tulevaisuus?

TULEVAISUUDEN 
SUUNNITELMAT.   
Muuttuva hengellisyys, 
seurakuntien ympäris-
tövastuu, vähäosaisista 
huolehtiminen, seura-
kuntalaisten osallista-
minen. Muun muassa 
näitä teemoja käsiteltiin 
maaliskuisessa verkkose-
minaarissa, joka käynnisti 
seurakuntayhtymän tule-
vaisuustyöskentelyn.
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Keskusteluista 
välittyi toivo ja 

usko tulevaan. 
TIINA SOTKASIIRA
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Joensuu
Eelis Alvari Ikonen 
Hertta Aurora Piironen 
Aada Inka Emilia Tahvanainen 
Nea Ellen Aurora Tahvanainen 
Jemias Onni Iivari Turunen 
Väinö Pekka Viljami Laakkonen
Adessa Viola Isabella Toivola 
Joakim Havu Kurttila
Eeva Lotta Olivia Kaipainen

Pielisensuu
Casperi Antero Juhani Nousiainen 
Selina Margit Hintsala 
Oliver Kristian Heiskanen 
Veikka Kalervo Väänänen
Rasmus Benjamin Laivamaa 
Selma Adalmiina Päivinen 
Eeli Aleksanteri Väänänen 
Livia Eden Emilia Hujanen 
Elias Wilhelm Väkevä 
Eevi Isabel Palviainen
Selja Nea Olivia Ryhänen 
Nooa Viljami Ratilainen 
Kaisla Lotta Helinä Vartiainen 
Mila Alisa Kristiina Nevalainen 
Topias Oiva Ilmari Salminen 
Veikka Valtteri Tukiainen 
Frans Artturi Kervola 
Peppi Linnea Louhelainen 

Rantakylä
Eino Ukko Akseli Juuti 
Uula Atlas Otava Kähkönen
Konsta Onni Albin Kärki 

Maija Elisabet Neuvonen 
Tuisku Juhani Oinonen 
Jalmari Pauli Antero Nevalainen 
Iia Milla Mariella Nevalainen 
Konsta Oskari Hartikainen 
Amir Aaban Eljas Sher Mohammed 
Enni Olivia Kananen 
Sofiina Amelia Salminen 
Milo Liam Kaspian Räsänen 
Pinja Aira Maria Tuutijärvi 

Pyhäselkä
Miki Oskari Ensio Avonius
Selina Isla Maria Asikainen
Aliisa Iina Sylvia Laamanen
Mandi Petra Lyydia Modig
Alisa Aino Eveliina Penttinen
Sara Sofia Päivänurmi
Vieno Elina Räsänen

Eno
Enna Adeliina Pesonen

Kontiolahti
Elsi Aurora Sormunen
Verna Greeta Maria Moilanen
Emma Veera Annika Sorsa
Sara Amanda Vuorela
Sofia Aurora Vuorela 
Aava Salme Aurora Koikkalainen
Oona Elma Kristiina Simonen
Armas Onni Nicolas Delicata

sana 
”Murhe väistyi, ilo voitti: 
pääsiäisen aamu koitti”  

– LASTEN VIRSI 38

Kiirastorstai, 1.4.2021
Pyhä ehtoollinen
Kiirastorstai muodostaa pääsiäisjak-
son käännekohdan. Tuhkakeskiviik-
kona alkanut katumusaika päättyy 
kiirastorstain ehtoollisjumalanpalve-
lukseen. Raamatullisena pääaiheena 
on ehtoollisen asettaminen.
Liturginen väri: violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 111:2–5, 2. Moos. 
12:1–8, 11–14, 1. Kor. 10:16–17, Matt. 
26:17–30

Pitkäperjantai, 2.4.2021
Jumalan Karitsa
Pitkäperjantain sanoma julistaa: Kris-
tus on kuollut meidän edestämme. 
Hänen sovitustyönsä on täytetty. 
Pitkäperjantain raamatunteksteis-
sä seurataan Golgatan tapahtumia 
ristiinnaulitsemisesta Jeesuksen 
kuolemaan.
Liturginen väri: musta
Päivän tekstit: Ps. 22:7–20, Jes. 53, 
Hepr. 5:7–10 tai Hepr. 10:12–20, Matt. 
27:33–54

Pääsiäispäivä, su 4.4.2021
Kristus on ylösnoussut!
Pääsiäispäivänä riemu kaikuu seu-
rakunnassa: Kristus on ylösnoussut! 
Pääsiäisen sanoma on kristillisen us-
kon ydin ja perusta. Kristus on voitta-
nut kuoleman, synnin ja kadotuksen 
vallan. 
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 118:15–23 (24), 
Hoos. 6:1–3 tai Jes. 25:8–9, 1. Kor. 
5:6–8, Matt. 28:1–8

2. pääsiäispäivä, ma 5.4.2021
Ylösnousseen kohtaaminen
Toisena pääsiäispäivänä muistetaan 
ylösnousseen Jeesuksen ilmesty-
mistä opetuslapsille ja muutamille 
naisille. Ilmestykset vakuuttivat hei-
dät hänen kuolleista nousemises-
taan ja jatkuvasta läsnäolostaan. 
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 16:8–11, Ps. 73:23–
28, 1. Piet. 1:18–23, Matt. 28:8–15

kirkkovuosi 

kuulutetut 

Pielisensuu
Antti Tapio Väänänen ja Katja Annukka Pussinen

kuolleet  

Joensuu
Viljo Kalervo Roininen 100 v.
Sirkka Liisa Hirvonen 96 v.
Kirsti Annikki Wagner 95 v. 
Irja Annikki Jääskeläinen 93 v.
Liisa Annikki Mutanen 92 v.
Armas Henrik Laitinen 91 v.
Terttu Sinikka Kaltiainen 91 v. 
Seppo Kalevi Vento 90 v.
Vieno Mirjam Turunen 88 v.
Raita Marja Ruskomaa 88 v. (Pyhäselkä)
Aila Kaarina Vainio 87 v.
Veijo Kalevi Tuovinen 87 v.
Eila Tellervo Kyllikki Eklund 84 v.  
Erna Anneli Hyvärinen 84 v.
Raija Sinikka Voutilainen 83 v.
Raili Sinikka Nevalainen 82 v.  
(Vaara-Karjala)
Maija Liisa Pajarinen-Kolehmainen 81 v.
Niilo Olavi Kettunen 79 v.
Timo Ilmari Kemppainen 78 v. 
(Pielisensuu)
Martti Ensio Helenius 74 v.
Mauri Alpo Tolkki 74 v.
Eero Juhani Posti 74 v.
Arja Helena Kortelainen 74 v. 
(Tohmajärvi)
Hannu Kalevi Kovanen 73 v.
Heimo Johannes Soikkeli 72 v.
Hannu Asko Olavi Romppanen 65 v. 
Timo Mikko Juhani Törönen 62 v. 
Anna Liisa Maria Sivonen 54 V.

Pielisensuu
Elli Kaltiainen 90 v.
Maija Liisa Hämäläinen 86 v.
Eila Kaarina Sinikka Valve 86 v.
Sulo Einari Vänskä 86 v.
Eila Inkeri Multanen 85 v.
Seppo Pertti Kalervo Kaita 85 v.
Salme Eedit Siponen 85 v.
Eelis Johannes Tolonen 84 v.
Kirsti Anneli Salonen 76 v.
Leena Kaarina Aalto 75 v.
Kirsti Annikki Lösönen 74 v. 
Raimo Hannu Olavi Hiljanen 73 v.
Reino Räty 71 v.
Terho Olavi Lindström 61 v.
Timo Juhani Mutanen 61 v.

Rantakylä
Maija Liisa Hämäläinen 86 v.
Tyyne Annikki Turunen 82 v. 
Reino Juhani Keränen 81 v. 
Kaija Marjatta Auvinen 80 v.  (Ilomantsi)
Osmo Matti Koskenranta 79 v. 
Kirsti Anneli Salonen 76 v.
Leena Kaarina Aalto 75 v.
Kari Matti Suihko 74 v. 
Aatu Asko Turunen 72 v. 
Reino Räty 71 v.
Heino Kalevi Sormunen 64 v. 
Markku Tapio Eloranta 56 v.

Pyhäselkä
Helli Annikki Holopainen 96 v.
Kerttu Eila Räsänen 94 v. (Kontiolahti)
Keijo Kalevi Penttinen 88 v.
Toivo Hartikainen 87 v.
Tyyne Parviainen 84 v.
Pertti Toivo Tapani Kauppinen 84 v.
Mauno Antero Hietanen 81 v.
Pentti Tapani Lievonen 71 v.

Eno
Alma Laakkonen 96 v.
Miina Mirjam Lappalainen 96 v.
Irja Annikki Puhakka 95 v.
Aino Elina Tamminen 90 v.
Lempi Annikki Törrönen 89 v.
Maila Unelma Hirvonen 83 v.
Marja-Leena Lämsä 60 v.
Pasi Matti Sakari Miettinen 47 v.

Vaara-Karjala
Asa Aatu Antero Pesonen 85 v.
Lahja Annikki Raassina 81 v. (Pielisensuu)

Kontiolahti
Aini Annikki Tahvanainen 91 v.
Airi Ester Pörhönen 90 v.
Bertta Terttu Kaarina Saarinen 86 v.
Pertti Juhani Mölsä 74 v.
Leena Anneli Eronen 72 v.
Seppo Juhani Tallgren 66 v.
Jukka-Pekka Karppinen 56 v.
Jukka Antero Tukiainen 55 v.

kastetut 

OLETKO KOSKAAN miettinyt pääsiäi-
sen evankeliumia? Sitä, kun naiset, Mag-
dalan Maria ja se toinen Maria, menivät 
katsomaan Jeesuksen hautaa?  

Raamatun kertomuksista on tehty elo-
kuvia ja niitä on kuvitettu monin tavoin, 
mutta nyt kehotan sinua eläytymään 
haudalle saapuvan opetuslapsen rooliin. 
Millaisena näet ja koet pääsiäisaamun ta-
pahtumat? Millainen tunnelma on tuo-
na aamuna, kun matkaat kohti hautaa? 
Keskusteletko muiden kanssa vai olette-
ko hiljaa? Mitä havaitset ympärilläsi, mil-
laiset ovat maisemat, mitä ääniä kuulet, 
mitä tuoksuja tunnet, millainen sää on?

MINULLE PÄÄSIÄISAAMU piirtyy mie-
leen aurinkoisena, hiljaisena ja tunnel-
maltaan jotenkin salaperäisenä. Haudan 
ympärillä ei näy liikettä, kaikki on ikään 
kuin pysähtynyttä. Ehkä muutama yksit-
täinen linnunlaulu kantautuu korviin. 

Kuvittelen myös, että haudan luona 
kasvaa kukkia ja niiden mieto tuoksu 
leijailee ilmassa. Katson hautaa ja sen 
suurta kiveä.

MATTEUKSEN EVANKELIUMIN mu-
kaan maa alkoi vavahdella ja järistä. Sitten 
taivaasta laskeutui valkopukuinen enkeli, 
joka siirsi kiven pois haudalta. Vartijat kaa-
tuivat pelästyneinä maahan.

Tämä tuo rytinää pääsiäisaamun sees-
teisyyteen. Jeesuksen seuraajat olivat 
nähneet ja kokeneet ihmeellisiä tapah-

tumia, mutta tämä näky pelästytti myös 
naisia. Tällaiseen he eivät olleet varautu-
neet haudalle mennessään. Enkeli kään-
tyi naisten puoleen ja puhui heille.

- Älkää te pelätkö. Tulkaa katsomaan, 
hän ei ole enää täällä, hän on ylösnous-
sut. Menkää ja kertokaa opetuslapsille; 
Hän on noussut kuolleista, te näette hä-
net Galileassa. 

Enkelin sanat kuultuaan naiset lähtivät 
haudalta peloissaan ja riemuissaan vie-
mään sanaa. Entä sinä, missä tunnelmis-
sa lähdet tyhjältä haudalta? 

ENKELISANOMA on tarkoitettu kuulta-
vaksi tänäkin päivänä ja tänäkin pääsiäi-
senä. Älkää pelätkö, Kristus on ylösnous-
sut! Hän on Jumalan Poika. 

Pääsiäisen sanoma kertoo toivosta. 
Kuoleman valta on voitettu, pimeys on 
väistynyt. Virsi 105 kuvaa Kristuksen 
valoa: ”Aurinkomme ylösnousi, paistaa 
voittovuorella. Lämmin valo sieltä loistaa, 
surut, murheet hajottaa.”

Psalmi 118:24 muistuttaa: Tämän päi-
vän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuit-
kaa siitä! Kuinka pääsiäisriemu ilmenee 
sinussa?  

Siunattua pääsiäistä!

Eija Majasaari
sairaalapastori

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä
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Pääsiäisen aika antaa Ruut 
Hurtigin mukaan hyvän mallin 
ekologiselle elämäntavalle.
- Paastoajan 
yksinkertaistaminen ja 
pääsiäisen juhla on ekologista 
ajattelua. Ympäristön kannalta 
olisi hyvä, että perusarjessa 
elettäisiin yksinkertaisesti, 
mutta juhla saisi olla juhla. 
Silloin juhlasta myös nauttii 
enemmän, kun se nousee 
arjen yläpuolelle.
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P
OHJOISEN väkevä valo.

Se on asia, jonka Kontiolahden seu-
rakunnan pappi Ruut Hurtig nostaa 
esiin, kun aletaan puhua pääsiäiseen 
liittyvistä muistoista. 

Torniossa varttuneen Hurtigin koti-
pihasta pääsi metsän läpi hiihtämällä 
merelle, ja niinpä nuoruuden pääsiäi-
siin liittyi erottamattomasti hiihtämi-

nen yksin tai perheen kanssa Perämeren keväisellä jäällä. 
Kokemus oli riemukas, täynnä nuoruuden voimaa. 

Ympärillä luonto: keväthanget, jää, niin kirkas aurinko. 
Ja korvissa riipivän kauniit Matteus-passion ja Pääsiäis- 
oratorion sävelet.

MYÖS lestadiolaisten Siionin laulujen poljentoon Hurtig 
kasvoi lapsuudenkodissaan. Kun huumaavaan pohjoisen 
kevätvaloon yhdistyivät ristillä riippuvasta Jeesuksesta 
kertovat voimalliset laulut, ei niiden jättämä jälki ihmi-
sestä helpolla lähde. 

Eikä Hurtig sitä haluakaan. Päinvastoin. Vaikka tie 
on vienyt pastoria etäämmälle lapsuuden hengellisestä 
maisemasta, hän on varta vasten halunnut siirtää jotakin 
perinteestä lapsilleen. 

TUO jokin on nimenomaan laulut, jotka saavat aavis-
tamaan asioiden suuruutta ja syvyyttä enemmän kuin 
yksikään saarna tai järkiperäiset sanat. Niinpä Hurtigin 
lapset Tuulikki, 7, ja Leino, 4, ovat jo pieninä saaneet pää-
siäisiinsä annoksen lestadiolaista mystiikkaa.

TÄMÄN PÄÄSIÄISEN alla Hurtigilla on soinut mielessä 
etenkin Siionin laulu Nouse jo pilvi verinen. Jo laulun 
alkusäe kuulostaa tottumattoman korvaan erikoiselta, 
mutta lapsesta asti symboliseen kieleen tottuneelle Hur-
tigille laulu on rakas.

- Se kertoo vahvoin kielikuvin sekä ilosta ja toivosta 
että koti-ikävästä. Siinä on sekä verinen pilvi että veren-
punainen aurinko. 

- Laulu kertoo kaipauksesta, että Jumalan rakkaus ja 
syntien anteeksiantaminen sytyttäisivät sydämessä uut-
ta elämää: uskoa, toivoa ja rakkautta: ”Suo sätees meitä 
sulattaa, kun mailman kylmyys uuvuttaa.”

Lapsuuden lestadiolaisessa pääsiäisessä korostui vah-
vasti ajatus siitä, että Jeesus sovitti ihmisten synnit ristillä. 
Mystiset kielikuvat verestä liittyvät tiiviisti tähän ajatuk-
seen.

- Sanoma syntien anteeksiantamisesta on herätysliik-
keessä keskeinen ja synninpäästö julistetaan aina ”Jee-
suksen nimessä ja veressä”. Ajatus Jeesuksen haavoista 
ja puhdistavasta verestä toistuu seurasaarnoissa ja Siionin 
lauluissa usein. 

Tornion Rauhanyhdistyksellä, eli Hurtigin lapsuuden 
lestadiolaisella seurapaikalla, on puhujanpöydän takana 
ikkunassa suuri lasiteos, jossa pelikaaniemo ruokkii poi-
kasiaan omalla sydänverellään. 

- Symboli on siihen tottumattomalle rujo, mutta poh-
jimmiltaan se kuvaa Jumalan itsensä antavaa rakkautta 
luotujaan kohtaan.

NYT LUTERILAISEN kirkon pappina ja suhteellisen tuo-
reena perheenäitinä Hurtig elää pääsiäisen alusaikaa 
melko lailla arkisen pyörityksen keskellä. Kotona pienet 
lapset tarvitsevat vielä paljon syliä ja konkreettista apua.

- Tässä kohtaa sitä miettii, millä tavalla lasten kanssa 
pääsiäistä eletään. Heille on tärkeää kaikki konkreetti-
nen: virpomavitsat, pääsiäismunat, tiput ja puput. Ajat-
telen, että lapsiperheessä riittää, kun jonkun pöydänkul-
man raivaa ja rakentaa siihen juhlan: ikonin, kynttilän ja 
vaikka sen rairuohon, jos on jaksanut kasvattaa.

Lukuisten sanojen ja arkisen tahkoamisen keskellä 
Hurtigin mieli hakeutuu symboleihin ja rituaaleihin. 

- Kirkon riisuminen kiirastorstain iltamessun päät-
teeksi ja alttarin pukeminen mustaan on minulle aina 
vaikuttava kokemus. Kynttilät sammutetaan ja alttarille 
tuodaan viisi punaista ruusua Jeesuksen haavojen mer-
kiksi. Pitkäperjantaina kirkossa on hiljaista, soittimet 
vaikenevat, palvelus on koruton.  

- Ehkä näissä on jotakin samaa kuin Siionin lauluissa. 
Symbolien kielellä voi aavistaa jotakin syvemmin kuin 
rationaalisella selittämisellä.

SYMBOLIEN KIELTÄ Hurtig toisi mielellään entistäkin 
enemmän luterilaiseen kirkkoon. Mallia voisi ottaa vaik-
kapa siitä ortodoksisesta pääsiäisyön palveluksesta Viron 
Setumaalla vuosia sitten, johon Hurtig osallistui yhdessä 
japanilaisen opiskelijatoverinsa kanssa. 

Kokemus oli voimakas. Pieni kirkko oli pakkautu-
nut täyteen ihmisiä, jotka seisoivat tuohukset kädessä. 
Puheista ja lauluista Hurtig ei ymmärtänyt muuta kuin 
”Kristus nousi kuolleista”. Ympärillä levittäytyi pimeä, 
toukokuinen, huumaava Viron maaseutu.

- Palvelus kesti monta tuntia, ja kun se aamukolmelta 
oli ohi, kaikki halukkaat saivat mennä soittamaan kir-
konkelloja. Ja kun tulimme alas kirkkosaliin, vanhat nai-
set olivat kantaneet pöydät täyteen ruokaa. 

Tuon pitopöydän Hurtig mielellään näkisi yhä useam-
min myös luterilaisissa kirkkosaleissa pääsiäisyönä.

- Me ollaan oltu vahvasti sanan kirkko. Pikkuhiljaa 
meillä aletaan tajuta yhä enemmän sitä, että viestiä voi 
kertoa muutenkin kuin sanoilla. On hienoa, että myös 
meidän liturginen perinteemme on rikastunut. 

LUTERILAISUUTTA ON toisinaan syytetty myös liiasta 
juuttumisesta pitkäperjantain synkkyyteen pääsiäisen 
riemun sijaan. Syytös voi olla osin aiheellinen, mutta 
Hurtigin mielestä mustallakin on tarinassa paikkansa. 
Ei valo näy valoa vasten, vaan varjoa.

- Sillä on arvonsa, että jossakin kohtaa vuotta voidaan 

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA  >>

SEN VALON TIELTÄ 
VARJOT HÄVIÄÄ
RUUT HURTIGIN pääsiäiseen kuuluvat lestadiolainen verimystiikka, Perämeren 
aurinko ja Setumaan mummojen rahkajuusto. Sekä Kristus, joka kärsii Koskelan 
surmatun nuoren rinnalla ja tulee luoksemme kuin tuntematon ystävä.

Kuka Ruut Hurtig?
• Kontiolahden seurakunnan pappi
• Kirkolliskokousedustaja ja Hiljaisuuden ystävät ry:n  

hallituksen jäsen
• Naimisissa, uusperheeseen kuuluu kahden yhteisen 

lapsen lisäksi puolison kaksi aikuista lasta
• Harrastukset: hyötyliikunta, kasvun ihmettely, mökkeily
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Seuraava Kirkkotie ilmestyy 28.4.2021

syvällä tavalla kohdata myös se kärsimys, 
mitä me itse aiheutamme. Pääsiäinen an-
taa tälle hyvän mahdollisuuden ja puitteet. 

Oman syyllisyyden, henkilökohtaisen 
pitkäperjantain, uskaltaa ehkä kohdata, 
kun siihen liittyy tieto pääsiäisestä. Siitä, 
että Jumala ei hylkää sen takia, että täällä 
ollaan huonoja ja epäonnistuneita. Armo 
tulee merkitykselliseksi juuri siinä.

- Anna-Maija Raittila sanoi jotenkin niin, 
että ristiltä Jumalan rakkaus loisti kirk-
kaammin ja selvemmin kuin koskaan ai-
kaisemmin. Sitä rakkautta vasten uskal-
taa katsoa omaa syyllisyyttä, ihmisyyden 
varjoa.

JOS LAPSUUDEN lestadiolaisuudessa pai-
nottui yksilön syyllisyys ja siitä vapautu-
minen Jeesuksen ristinkuoleman kautta, 
nykyisin Hurtigin pitkäperjantaissa pai-
nottuvat sen rinnalla yhteisöllisen syylli-
syyden ja rakenteellisen synnin näkökul-
mat.

- Onhan se ihmisen syntisyys niin hir-
veän kouriintuntuvaa esimerkiksi ympä-
ristön tilassa ja siinä kaikessa kahtiajakau-
tumisessa, minkä keskellä tänä päivänä 
elämme. 

Hurtig on huolestunut kokemusmaail-
mojen jakautumisesta, mikä tulee nopeas-
ti vastaan, kun avaa vaikkapa sosiaalisen 
median.

- On pelottavaa huomata, että se, mikä 
on aikaisemmin otettu yhteisesti jaettuna, 
kuten tieteellisen tiedon luotettavuus, ei 
olekaan enää kaikille perustavanlaatuinen 
lähtökohta. Tämä näkyy esimerkiksi koro-
nakeskusteluissa.

JA JOS AIEMMIN ristin äärellä korostui 
oma syyllisyys Jeesuksen kärsimyksiin 
ja kuolemaan, nyt tärkeäksi on noussut 
ajatus siitä, että Jeesuksen kärsimyksessä 
Jumala liittyy ihmisen kärsimykseen ja 
jakaa sen.

- Korona-aika on tuonut monen elä-
mään kärsimystä. Ajattelen erityisesti hei-

tä, jotka ovat joutuneet kuolemaan yksin, 
ja heitä, jotka ovat menettäneet läheisensä 
ilman, että olisi päässyt jättämään edes hy-
västejä. He eivät ole olleet kärsimyksessään 
yksin.

Viime kuukausina suomalaisia on jär-
kyttänyt myös sietämättömän pahalta tun-
tuva nuoren surma Helsingin Koskelassa.

- Hän kuoli häväistynä, ystäviensä pet-
tämänä. Siinä on hirveän paljon samaa 
kuin pitkäperjantain tapahtumissa. 

- Ei se poista tapahtuneen kauheutta ja 
pahuutta, että käsittämättömällä, salatulla 
tavalla Kristus on ollut siinä läsnä, nimen-
omaan sen nuoren kanssa. Ja myös kuole-
man jälkeen. 

Silti Hurtig löytää lohtua ajatuksesta. 
Siitä, että nuori ei ole ollut kärsimykses-
sään lopulta kokonaan yksin. 

- Sitä se ristin teologia on, että Jumala 
on siellä, mistä Hänet kaikkein vähiten 
odottaa löytävänsä. 

HILJAISEN VIIKON ja pääsiäisen sanomas-
sa on niin valtavasti tasoja, että joka vuo-
delle riittää uutta löydettävää.

Tänä vuonna Hurtig tuntee erityistä lä-
heisyyttä Raamatun lehdiltä löydettäviin 
Emmauksen tien kulkijoihin. Opetuslap-
siin, jotka kolmen päivän päästä Jeesuk-
sen kuolemasta kävelevät kahden tunnin 
matkaa Jerusalemista Emmaukseen kes-
kustellen hämmentyneinä kaikesta, mitä 
oli tapahtunut. 

- Siinä on kaksi ystävää kävelyllä. He 
ovat menettäneet ystävänsä. Siihen on 
helppo samaistua. 

- Tänä pääsiäisenä moni meistä käy ys-
tävänsä kanssa kävelyllä ja juttelee siitä, 
mikä tämä kulunut koronavuosi oikein oli. 
Monella vuoteen liittyy isoja menetyksiä.  

Emmauksen tien kulkijoiden seuraan 
liittyy mies, jota he eivät tunnista, ennen 
kuin pysähtyvät tauolle.  Silloin mies ottaa 
leivän, kiittää, murtaa ja jakaa sen. 

- Tässä on taas tämä: Jumala ei ilmesty 
meille sillä tavalla kuin me odotamme.

- Jeesus tunnistetaan tavasta, jolla hän 
murtaa leipää ja jakaa sitä. Siitä jakami-
sesta meidät kristitytkin pitäisi tunnistaa.

PAPIN TYÖSSÄ pääsiäinen ei jää kevääseen, 
vaan kulkee Hurtigin mukana ympäri vuo-
den. Erityisesti se on läsnä hautajaisissa. 
Läheisen kuoltua moni kysyy, onko toivoa 
jälleennäkemisestä. Päättyikö kaikki tähän?

- Se on tilanne, jossa ollaan aika avoimia 

ajatukselle ylösnousemuksesta. Monesti 
puhun hautajaisissa rististä – siitä, että se 
ei ole kuoleman merkki, vaan se on toivon 
merkki.

Hautajaisissa ovat läsnä yllättävän 
usein, kuin vaivihkaa, myös Emmauksen 
tien kulkijat. Ensimmäisenä pääsiäisenä, 
kuljettuaan tovin matkaa tuntemattoman 
seurassa, ystävykset pyysivät miestä jää-
mään luokseen, koska ”päivä on jo kään-
tymässä iltaan”.  

Samaa pyytää moni saattoväki hautajai-
sissa laulamalla menetyksen äärellä virttä 
Oi Herra luoksein jää, jo ilta on. Siinä vir-
ressä on Emmauksen tien, ensimmäisen 
pääsiäisen kaiku. 

Sun, Herra, ristisi mua valaiskoon,
kun tieni painuu kuolon laaksohon.
Sen valon tieltä varjot häviää.
Eläissä, kuollessa sä luoksein jää. 
- Virsi 555: 4

Virpi Hyvärinen
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Monesti puhun 
hautajaisissa 

rististä. Siitä, että 
se ei ole kuoleman 
merkki, vaan toivon 
merkki.

Ruut Hurtig hiihti lapsena Perämeren jäällä, nyt Hurtigin omien lasten pääsiäisiin kuuluvat Paalasmaan 
saaristo ja hiihtäminen Pielisen jäällä. Kuvassa Ruutin lisäksi lapset Leino (oik.) ja Tuulikki.
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UT2020 palvelee mobiilikäyttäjää
SUOMESSA julkaistiin 22.10.2020 Uuden 
Testamentin käännös, joka on kansainvä-
lisesti tarkasteltuna raamatunkäännöstyön 
uranuurtaja. UT2020 on ensimmäinen raa-
matunkäännös, joka on tehty alkukielestä 
suoraan mobiilikäyttäjälle. Samalla se on 
ensimmäinen käyttäjäkeskeinen raama-
tunkäännös. 

UT2020 on suomennettu 2020-luvun 
ihmisille, jotka elävät arjessaan jo täysin 
digimaailmassa. 

- Käännös on kuitenkin tehty virallisen 
käännöksen rinnalle, ei korvaamaan sitä, 
toteaa UT2020-projektin vetäjänä toiminut 
Pipliaseuran viestintä- ja varainhankin-

tajohtaja Terhi Huovari Kirkon viestinnän 
tiedotteessa. 

KÄÄNNÖSTEKSTIN muotoilussa on mie-
titty, miten teksti toimii kännykän pienellä 
näytöllä, käyttöliittymässä selaillen ja hy-
pellen. Tekstin muotoilua on ohjannut myös 
se, että sen tulee toimia samaan aikaan sekä 
luettuna, puhuttuna että kuultuna. 

UT2020:ssa merkityksiä on häivytetty 
mahdollisimman vähän uskonnollisten 
erityistermien tai vanhojen, yleiskielelle 
vieraiden sanojen taakse. Kääntämistä 
on ohjannut nykysuomalaisten, etenkin 
15–25-vuotiaiden kielentaju. Kuvitteelli-

nen mallilukija ”Elisa” on parikymppisen 
lukijan prototyyppi, joka luotiin erilaisten 
tutkimusten pohjalta.

UUSI KÄÄNNÖS on Joensuun seurakunnis-
ta käytössä Kirkkoraamatun rinnalla jo ai-
nakin Rantakylässä. Pastori Anna Holopai-
nen kertoo pyytävänsä rippikoululaisiaan 
lataamaan kännykkäänsä Piplia-appin, 
koska sitä käytetään rippikoulussa.

- Olen käyttänyt UT2020-käännöstä 
myös saarnassa ja raamattupiirissä. Eten-
kin silloin, kun raamatunkohta on ollut 
vaikea ymmärtää, olen katsonut, miten 
se on käännetty UT2020-käännöksessä.

UT2020-KÄÄNNÖKSEN on tehnyt iso 
joukko akateemisesti ansioituneita asian-
tuntijoita. Käännöstyön ekumeeninen 
ohjausryhmä luki ja kommentoi tekstiä 
prosessin alusta loppuun asti. 

UT2020 löytyy luettavana ja kuunnelta-
vana versiona Piplia-sovelluksesta, jonka 
voi ladata Google Playsta tai Apple Stores-
ta. Audioversion lukija on näyttelijä Krista 
Kosonen.

Virpi Hyvärinen

10 \ Kirkkotie10 \ Kirkkotie



 >>>>>>>>>>>>>>   1.4.–30.4.2021 >>>>>>>>>

Kanttoreiden ukulele-
kurssi verkossa 
 › RAAMATUN AJAN IHMISET ylistivät Luojaansa har-

pun ja lyyran säestyksellä, Martti Luther taas tunnettiin 
innokkaana luutun soittajana. Myös tämän päivän 
hittisoitin ukulele taipuu mainiosti virsien soittoon.  
 Kanttorit Hanna Autio ja Janne Piipponen opas-
tavat virsien soittoon ukulelellä Toivon tähden -kana-
valla YouTubessa. Sovitukset ovat helppoja, kahdella 
soinnulla pääsee jo pitkälle. Sarja alkoi torstaina 25.3. ja 
jatkuu joka toinen torstai 3.6. saakka. 
 
Opettele virsiä ukulelellä -videot YouTubessa. Uusi 
osa sarjassa joka toinen torstai 3.6. saakka.

Pääsiäissivusto 
hoosianna.fi on avattu 
 › JOENSUUN ev.lut. seurakuntien pääsiäissivusto on avattu 

osoitteessa hoosianna.fi. Sivustolle on koottu seurakuntien 
hiljaisen viikon ja pääsiäisen tapahtumia sekä muuta pääsiäisai-
heista sisältöä.
 Hoosianna.fi-sivuston kautta löytyvät hiljaisen viikon ahti-
saarnat maanantaista keskiviikkoon. Kiirastorstaina, pitkäper-
jantaina ja pääsiäisenä julkaistaan Virren äärellä -videot. Lisäksi 
sivustolta löytyy pääsiäisteemaisia askarteluvideoita ja myös 
pääsiäispolulle on mahdollista matkata videon välityksellä.

Joensuun ev.lut. seurakuntien pääsiäissivusto verkossa: 
www.hoosianna.fi.

1 Kiirastorstain messu 
verkkolähetyksenä 
Noljakan kirkosta to 1.4. 
klo 19

Kiirastorstain messun myötä on 
hyvä aloittaa pääsiäisen vietto. 
Messua voi seurata kätevästi kotoa 
käsin. Myös mukana olevien muu-
sikoiden esitykset kiinnostavat.

2 Pääsiäisyön Tuomas-
messu verkkolähe-
tyksenä Rantakylän 
kirkosta la 3.4. klo 22

En ole aiemmin ollut Tuomasmes-
sussa, joten tämä olisi aivan uusi 
kokemus. Myös gospelryhmä Are-
pan esitykset kiinnostavat. Ilta-aika 
sopii hyvin kaltaiselleni iltavirkulle.

3 PielisensuuLOVE  
su 11.4. klo 18 Pieli-
sensuun seurakunnan 
YouTube-kanavalla

Tämä vähän erilainen tilaisuus kiin-
nostaa kokonaisuudessaan. On ai-
na mielenkiintoista kuulla ystävys-
ten ja pariskuntien tarinoita. Lisäksi 
tässäkin tapahtumassa on tarjolla 
muusikoiden esityksiä.

4 Stabat Mater 
virtuaalisesti 
Joensuun kirkosta  
pe 16.4. klo 18

Olen harrastanut klassista mu-
siikkia pienestä pitäen, joten osal-
listun mielelläni tähän konserttiin. 
Rossinin säveltämä Stabat Mater 
on hieno teos.

Palstalla kysymme, mitkä neljä 

Kirkkotien kirkollisista ilmoituksista 

löytyvää tapahtumaa tuntuvat 

etukäteen mielenkiintoisimmilta. 

NIMI: ANTTI TASKINEN
IKÄ: 42
PAIKKAKUNTA: JOENSUU

miun tapahtumat

Stabat Mater virtuaali-
sesti Joensuun kirkosta
 › JOENSUUN konservatorion laulunopiskelijat järjestävät Joen-

suun kirkosta lähetettävän virtuaalikonsertin pe 16.4. klo 18.  
Konsertissa esitetään Gioaccino Rossinin Stabat Mater.
 Solisteina ovat Kirsi Thum (sopraano), Tiia Jaatinen (sop-
raano), Sergey Usachev (tenori) ja Mirko Lehtomäki (basso). 
Kuoroa johtaa Ella Kinnunen. Säestäjänä Kemal Achourbekov.

Stabat Mater -konsertti pe 16.4. klo 18 verkossa Joensuun 
konservatorion YouTube-kanavalla.

Talkoisiin ja 
saunomaan Vaivioon
 › VAIVION kurssikeskuksessa järjestetään keväinen 

talkoopäivä ma 3.5. Päivän aikana tehdään talkootöitä, 
syödään ja saunotaan. Tehtävinä on mm. ulkoalueiden 
siistimistä, haravointia, ikkunoiden pesua, polttopuiden 
tekemistä, grillikodan siistimistä, aittakylän siivousta ja 
kunnostamista. Kuljetus minibussilla, mukaan mahtuu 
8 henkilöä. Lähtö klo 8 Joensuun seurakuntakeskuksel-
ta, paluu n. klo 18.30. 
 Ilmoittautuminen ja lisätietoja 25.4. saakka: 
www. joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu. Voit ottaa 
yhteyttä myös vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Leena Mgayaan, p. 050 5935736, leena.mgaya@evl.fi.

Keväinen talkoopäivä Vaiviossa ma 3.5.2021.

Yhteisvastuu-

podcast Toivon 

tähden -kanavalla 

YouTubessa!

Kevätretki Aholan- 
saareen toukokuussa
 ›  JOENSUUN SEURAKUNTA ja Herättäjä-Yhdistyksen paikal-

lisosasto järjestävät su 30.5.  päiväretken herännäissaarnaaja 
Paavo Ruotsalaisen (1777-1852) kotisaareen Nilsiään. Retkellä 
voi osallistua Saaren seuroihin, joissa puhuvat Tuomo Ruuttu-
nen, Reetta Meriläinen, Seppo Kääriäinen ja Liisa Seppänen. 
 Lähtö Joensuusta n. klo 7.15. Laivakuljetus saareen, saaren 
esittely, lounas, seurat klo 13 ja lähtökahvit. Paluu  n. klo 18. Hinta 
max 59 €. Maksut 17.5. jälkeen Joensuun po/Herättäjä-Yhdis-
tyksen tilille FI20 5770 0520 2764 42. 
 Matka toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 15 ja rajoitukset 
sallivat. Tied. 050 384 8598.

Ilm. www.joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu tai 
p. 013 2635 300 (ma-pe 9-11 ja 12-15) viim. 16.5.

Vaiviota laitetaan kesäkuntoon talkoilla.
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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
Messuihin osallistujat ryhmitel-
lään eri osiin kirkkoa. Ryhmittely 
huomioiden Rantakylän kirkon 
jumalanpalveluksiin voi osallistua 
40 henkilöä.
Kiirastorstain messu 1.4. klo 18 ja 
klo 20.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus 
pe 2.4. klo 10.

Pääsiäisyön 
Tuomasmessu 
la 3.4. klo 22 Rantakylän 
kirkossa ja Toivon tähden 
-kanavalla YouTubessa.

Pääsiäisyön Tuomasmessu la 3.4. 
klo 22, Arepa ja tuomasmessuryh-
mä. Tuomasmessuun voi osallistua 
myös YouTubessa Toivon tähden 
-kanavalla, jossa Tuomasmessu 
lähetetään suorana lähetyksenä. 
Pääsiäispäivän messu su 4.4. 
klo 10, messupyhis lapsille.
Jumalanpalvelus 2. pääsiäispäivä-
nä 5.4. klo 10.

LapsiArkki to 8.4. klo 17, ilm. ja lisä-
tiedot Auli Pehkoselta, p. 050 338 
6066 tai auli.pehkonen@evl.fi.

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 huomi-
oiden Joensuun kirkon jumalanpal-
veluksiin voi osallistua 60 henkilöä.
Omatoimisesti kierrettävä pääsiäis-
polku Joensuun kirkossa 1.-5.4. Au-
kioloajoista tiedotetaan tapahtuma-
kalenterissa verkkosivuilla 
www.joensuunseurakunnat.fi.
Kiirastorstain messu to 1.4. klo 19. 
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 2.4. klo 10.
Kristuksen hautaamisen rukous-
hetki pe 2.4. klo 18.
Easter Service Sat 3.4. at 11 pm. Mul-
ticultural Worship Service in English 
and in Finnish, kaksikielinen moni-
kulttuurinen jumalanpalvelus.
Pääsiäispäivän messu su 4.4. klo 10, 
liturgina Anssi Törmälä.
2. pääsiäispäivän messu ma 5.4. 
klo 10.
Messu su 11.4. klo 10, nähtävissä ver-
kossa Joensuun seurakunnan Face-
book-sivun kautta ja Toivon tähden 
-kanavalla YouTubessa. 
Messu su 18.4. klo 10.
Messu su 25.4. klo 10, nähtävis-
sä verkossa Joensuun seurakunnan 
Facebook-sivun kautta ja Toivon täh-
den -kanavalla YouTubessa.

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28
Seurat su 18.4. klo 14, veisataan 
Siionin virsiä. Mukana mm.  An-

na-Riitta Pellikka, Tuomo Käyhkö, 
Petri Karttunen, Raimo Ursin. Max.  
20 osallistujaa. Seurat striimataan 
Toivon tähden -kanavalle YouTu-
been.
Sateenkaari-ilta ti 27.4. klo 18. Kes-
kusteluilta sateenkaari-ihmisille ja 
heidän ystävilleen. Rajoitusten sal-
liessa kokoonnumme seurakunta-
keskuksella, muussa tapauksessa 
Teamsissa. Seuraa ilmoittelua Face-
bookista Sateenkaarimessut Joen-
suussa –sivulta.

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Messuissa osallistujat ryhmitellään 
eri osiin kirkkoa. Ryhmittely huomi-
oiden Noljakan kirkon jumalanpal-
veluksiin voi osallistua 40 henkilöä.
Kiirastorstain messu to 1.4. klo 19, 
nähtävissä verkossa Joensuun seu-
rakunnan Facebook-sivun kautta ja 
Toivon tähden kanavalla YouTubes-
sa. Musiikissa mukana Pekka Mus-
taniemi (huilu), Henna Pekkinen 
(laulu), Tanja Miettinen (laulu) ja He-
li Solonen (laulu).
Kristuksen kuolinhetken hartaus 
pe 2.4. klo 15.
Pääsiäispäivän perhemessu su 4.4. 
klo 12.
Pääsiäisen ilo -tapahtuma ma 5.4. 
klo 13-15. ks. s. 12.
Messu su 11.4. klo 12. 
Messu su 18.4. klo 12. 
Messu su 25.4. klo 12.

tapahtumat: huhtikuu 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.
Kiirastorstain iltamessu 1.4. klo 
19. Messun päättyessä kirkon alt-
tari riisutaan ja puetaan mustaan.
Pitkäperjantain sanajumalan-
palvelus 2.4. klo 10. Jumalan-
palvelukseen voi osallistua 
myös Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa.
Ristinjuhla pe 2.4. klo 15, SLEY.
Pääsiäisyön Taizé-messu la 3.4. 
klo 23.
Pääsiäispäivän messu su 4.4.klo 
10. Jumalanpalvelukseen voi 
osallistua myös Toivon tähden 
-kanavalla YouTubessa.
2. pääsiäispäivän messu ma 5.4. 
klo 10.
Messu su 11.4. klo 10.
Messu su 18.4. klo 10. Jumalan-
palvelukseen voi osallistua myös 
Toivon tähden -kanavalla YouTu-
bessa.
Messu su 25.4. klo 10.

Hukanhaudan 
seurakuntatalo 
Lonikintie 18  
Viittomakielinen messu to 1.4. 
klo 17.30. Ks. ilmoitus viereisellä 
palstalla.

Tapahtumia  
verkossa

PielisensuuLOVE su 11.4. klo 
18 Pielisensuun seurakunnan 
Youtube-kanavalla Yhteisvastuu-
keräyksen merkeissä. Kuulet ja näet 
ystävysten ja pariskunnan kertovan 
videolla tarinansa ja muusikoiden 
esittävän heidän laulunsa. Kevään 
ja valon tunnelman toteutuksessa 
mukana Pielisensuun seurakun-
nan YV-tiimi ja muusikot Mikko 
Juntunen, Elina Vitri ja Liisa Karhu. 
Tule kanavalle! Haku: Pielisensuun 
seurakunta Youtube. 

Viittomakielinen 
ehtoolliskirkko
Viittomakielinen ehtoolliskirkko
kiirastorstaina 1.4. klo 17.30 
Hukanhaudan seurakuntatalolla.
Max. 20 osallistujaa. Ilmoittau-
tuminen etukäteen tekstiviestil-
lä, p. 050 366 0892 tai 
tuula.mertanen@evl.fi. 
Mukana kuurojenpappi Seppo 
Laukkanen ja erityisdiakoni 
Tuula Mertanen.  Jos koronati-
lanteen vuoksi tulee muutoksia, 
niistä ilmoitetaan somessa eri 
kanavilla sekä tekstiviestillä.
Jos tulijoita on enemmän kuin 
20, pyritään pitämään kaksi 
ehtoolliskirkkoa peräkkäin.

Jumalanpalvelukset 
Pielisensuun kirkosta 
Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa pe 2.4., su 4.4. ja su 
18.4. klo 10.

Torstaimessut 
Joensuun seurakuntakeskuk-
sessa  ovat tauolla 31.5.2021 
saakka. 
Torstaimessujen alkamisesta il-
moitetaan Kirkkotie-lehdessä 
ja tapahtumakalenterissa verk-
kosivuilla
www.joensuunseurakunnat.fi.
Seuraa ilmoittelua.

PielisensuuLOVE 
su 11.4. klo 18 Pielisensuun 
seurakunnan Youtube-kana-
valla Yhteisvastuukeräyksen 
merkeissä. 

LapsiArkki
to 8.4. ja to 22.4. klo 17 Ranta-
kylän kirkolla, ilm. ja lisätiedot, 
p. 050 338 6066.

YHTEISVASTUU-
JUMPPA VERKOSSA

Katsottavissa Joensuun seura-
kunnan Facebook-sivun kautta

ja Toivon tähden -kanavalla
YouTubessa.

Kuvallinen ohjevihko ostettavissa 
Dukasta sekä Toimentuvalta,

Kirkkokatu 28, hinta 5 €/vihko. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.

Ulkoilemaan

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

PÄÄSIÄISRASTEILLE 
RANTAKYLÄN KIRKOLLE

Kierrettävissä ajalla 
29.3.-11.4.2021

PÄÄSIÄISPOLULLE 
UTRANSAAREENtai

Polut ja rastit
toimivat 
QR-koodein.

HÄVIKKIRUOKAJAKELU
* to 1.4. ja to 15.4. Hammaslahden seurakuntatalon 
   pihalla, Hammaslahdentie 76
* to 8.4. ja to 22.4. Reijolan ja Niittylahden
   asukkaille Reijolan seurakuntatalon pihalla,
   Santerintie 11

Ruokakassit on tarkoitettu 
vain Pyhäselän alueen
vähävaraisille asukkaille.

Varaa kassisi sen viikon ma 
tai ti klo 8-10, jolloin jakelu 
järjestetään, puhelinnume-
rosta 050 597 5328.

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

Pääsiäisen
ilo

JOENSUUN SEURAKUNTA

ma 5.4. klo 13 ja 14 
Noljakan kirkko 

PERHETAPAHTUMA

TAPAHTUMA ON MAKSUTON. 

Lisätiedot ja
ennakkoilmoittautuminen 

WWW.JANOA.FI 

* Lasten pääsiäislaulut *
* Vohvelikahvila *

* Pääsiäismunien etsintä *
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Enon seurakunta hakee

LASTENOHJAAJAA
Hakuaika päättyy 5.4.2021.

Pielisensuun seurakunnassa
on haettavana

NUORISOTYÖN-
OHJAAJAN VIRKA

Hakuaika päättyy 16.4.2021 klo 15. 

Tarkemmat tiedot molemmista:
joensuunseurakunnat.fi/rekrytointi

ENITEN YLLÄTTI

KÖYHYYS

LUE LISÄÄ
joensuunseurakunnat.fi/
yhteisvastuu

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

Messu su 11.4. klo 10, messupyhis 
lapsille.
Lukupiiri ma 12.4. klo 14, keskuste-
lemme Sally Salmisen kirjan Katrina 
pohjalta.
Messu ja isosten tehtävään siunaa-
minen su 18.4. klo 10.
LapsiArkki to 22.4. klo 17. Ilm. ja lisä-
tiedot Auli Pehkoselle, p. 050 338 
6066 tai auli.pehkonen@evl.fi.
Messu su 25.4. klo 10, messupyhis 
lapsille.
Vauvakirkko su 25.4. klo 16.

Utran kirkko 
Väisälänkatu 2
Saksankielinen jumalanpalvelus pe 
9.4. klo 18. Hans-Chistian Beutel. 

Muut paikat

Ihan pihalla -luontoperhekerho 
Utransaaressa ma 12.4. klo 17-18.30.  
Omat eväät mukaan. Makkaran-
paistomahdollisuus. Ilm. 12.4. klo 15 
mennessä, p. 050 3723 189.
Ihan pihalla -luontoperhekerho 
ma 26.4. klo 17 Riippapuisto 1:n ken-
tällä, Riihisärkänkatu 9. Ilm. 26.4. 
klo 15 mennessä, p. 050 3723 189. 

Tapahtumia  
verkossa
Hengellisen kirjan lukupiiri etänä 
JitsiMeet-sovelluksella torstaisin 
8.4. ja 22.4. klo 18. Keskustelemme 
Wille Riekkisen ja Kari Kuulan kirjan 
Paavalin jalanjäljissä pohjalta. 
Yhteyshenkilö Pirjo Kela, 
p. 050 530 8260.
Raamatunlukupiiri JitsiMeet-yhtey-
dellä maanantaisin 12.4., 19.4. 
ja 26.4. klo 18, yhteyshenkilö
Pirjo Kela, p. 050 530 8260.

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
Messuihin osallistujat ryhmitellään 
eri osiin kirkkoa. Ryhmittely huomi-
oiden Pyhäselän kirkon jumalanpal-
veluksiin voi osallistua 50 henkilöä.
Kiirastorstain messu to 1.4. klo 18. 
Mukana Kapsäkki.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus 
pe 2.4. klo 10. Mukana kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu su 4.4. klo 10.
Messu su 11.4. klo 10.
Messu su 18.4. klo 10.
Messu su 25.4. klo 10.
Keskipäivän ehtoollishetki ke 28.4. 
klo 12.

Pyhäselän 
seurakuntatalo
Hammaslahdentie 76
Munkkien ja siman myynti Pyhä-
selän seurakunnan pihalta pe 30.4. 
klo 11-12 Yhteisvastuukeräyksen ja 
kirkkokuoron hyväksi. Tilaus pe 23.4. 
klo 12 mennessä: pyhaselan.seura-
kunta@evl.fi tai 013 741 047.

Reijolan  
seurakuntatalo
Santerintie 11
2. pääsiäispäivän messu ma 5.4. 
klo 10.

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
Messuihin osallistujat ryhmitel-
lään eri osiin kirkkoa. Ryhmittely 
huomioiden Enon kirkon juma-
lanpalveluksiin voi osallistua 56 
henkilöä.

Kiirastorstain messu to 1.4. klo 18.
Pitkäperjantain sanajumalan-
palvelus pe 2.4. klo 10.
Pääsiäispäivän messu su 4.4. 
klo 10.
2. pääsiäispäivän sanajumalan-
palvelus ma 5.4. klo 10.
Messu su 11.4. klo 10.
Messu su 18.4. klo 10.
Iltamessu su 25.4. klo 18.

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.
Kiirastorstain messu to 1.4. klo 18.

Pitkäperjantain kuolinhetken 
hartaus pe 2.4. klo 15.
Pääsiäispäivän messu su 4.4. 
klo 13, saarna Kati Kemppainen 
Suomen Lähetysseurasta.
EU-ruokajakelu pe 9.4. Jakelu to-
teutetaan ajanvarausperiaatteella 
klo 10-16 koronarajoitusten vuoksi. 
Varaa aika diakoni Suvi Luopakalta, 
p. 050 377 5607.
Sanajumalanpalvelus su 11.4. 
klo 13.
Sanajumalanpalvelus su 25.4. 
klo 13.

Tuupovaaran 
seurakuntatalo 
Koulutie 10
Jumalanpalveluksiin voi osallistua 
enintään 10 henkilöä.

Kiirastorstain messu to 1.4. klo 18.
Pitkäperjantain sanajumalanpal-
velus pe 2.4. klo 10.
Pääsiäispäivän messu su 4.4. 
klo 10.
EU-ruokajakelu ti 6.4. Jakelu 
toteutetaan ajanvarausperiaat-
teella klo 10-16 koronarajoitusten 
vuoksi. Varaa aika diakoni Suvi 
Luopakalta, p. 050 377 5607.
Sanajumalanpalvelus su 11.4. 
klo 10.
Pieni iltamessu su 18.4. klo 16.
Sanajumalanpalvelus su 25.4. 
klo 10.

Muut paikat

Pääsiäispolku kuljettavissa 
27.3.–11.4.2021, ks. www.joen-
suunseurakunnat.fi/vaara-karja-
lan-seurakunta.
2. pääsiäispäivän messu ma 5.4. 
klo 10 Hoilolan kirkossa.

Saksankielinen 
jumalanpalvelus 
pe 9.4. klo 18 Utran kirkossa. 

EU-ruokakassien jako
to 15.4.2021 klo 13.30
Pyhäselän seurakuntatalon 
pihasta. Varaa kassi to 8.4. 
mennessä diakonilta, 
p. 050 597 5328.

Hävikkiruoan jako 
Hammaslahdessa ja Reijolassa, 
ks. ilmoitus sivulla 12.

Tervetuloa messuun 
Hoilolan kirkkoon 
2. pääsiäispäivänä 
ma 5.4. klo 10! 

EU-ruokajakelu 
ajanvarauksella ti 6.4. Tuupo-
vaaran seurakuntatalolla ja pe 
9.4. Kiihtelysvaaran seurakun-
tatalolla. Varaa aikasi ennakkoon 
Suvi Luopakalta, 
p. 050 377 5607.

Ihan pihalla -luon-
toperhekerho
Utransaaressa ma 12.4. klo 
17-18.30.  Ilm. 12.4. klo 15 
mennessä, p. 050 3723 189.

Hartaus
Enon seurakunnan 
Facebook-sivulla 
keskiviikkoisin klo 18.

Tervetuloa pää-
siäisen jumalan-
palveluksiin
Enon kirkkoon! 
Max. 56 osallistujaa.

Kristuksen kuolin-
hetken hartaus
pe 2.4. klo 15 Kiihtelysvaaran 
seurakuntatalolla.

Pääsiäispolku
Vaara-Karjalassa 
27.3.–11.4.2021.

Aurinkomme ylösnousi,
paistaa voittovuorella.
Lämmin valo sieltä loistaa,
surut, murheet hajottaa
- Virsi 105:1

Ajantasaiset tiedot verkossa:

www.joensuunseurakunnat.fi

Kiirastorstain 
messu
to 1.4. klo 18 Tuupovaaran 
seurakuntatalolla.

Joensuun hautausmaan Ristinkappeli sai alkuvuonna uudet kylmiöt vainajien 
säilytykseen. Remontoiduissa säilytystiloissa on nyt 45 kylmäpaikkaa 
kolmessa eri kerroksessa. Seurakuntamestari Arto Hyttinen näyttää, miten 
arkut saadaan siirrettyä korkeammallekin säilytykseen uuden nostolaitteen 
avulla.
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IHMISELLÄ näyttää olevan kaksi 
päätapaa suuntautua tulevaisuu-
teen: toivo ja pelko. Vuoden ajan ne 
ovat kamppailleet sekä sydämis-
sämme että uutisotsikoissa.

Jokainen toivoo parempaa. Tänä 
keväänä sydän rukoilee erityisesti: 
”Päästä meidät pandemiasta.” Toi-
vomme aikaa, jolloin elämä palaa 
taas normaaliksi. Silloin saa hala-
ta isovanhempia, liikkua vapaasti, 
juhlia yhdessä ja matkustaa minne 
haluaa.

Mutta toivo voi olla myös perus-
teetonta. Katteeton toivo ei ole kes-
tävää. Luulottelu ja haihattelu ovat 
itsensä pettämisen muotoja, ja pa-
himmillaan ne ovat vieneet monet 
perikatoon. 

Järkisyillä on usein helpompi pe-
rustella pelkoa kuin toivoa. Vaaralli-
sessa maailmassa on viisasta lukita 
ovet ja huolehtia vakuutuksista. Kul-
kutaudin keskellä pelko voi suojella 
tartunnalta, jopa kuolemalta. 

Pelko on joskus hyvä renki, mut-
ta aina huono isäntä. Pitkittyessään 
pelko saa vallan ja muuttuu lamaan-
nuttavaksi. Isännän asemaan pääs-
syt pelko imee elämästä kaiken ilon. 
Jäljelle jää vain apatia ja epätoivo. 

Pelko ja epätoivo välähtävät myös 
Raamatun pääsiäiskertomuksissa. 
Getsemanessa Jeesus rukoilee 
ahdistuneena ja ristillä hän huutaa: 
”Jumalani, miksi hylkäsit minut!” 

Järkyttävien tapahtumien jälkeen 
oppilaat pettyvät toivossa, pake-
nevat peloissaan ja murehtivat ma-
sentuneena: ”Me olimme eläneet 
siinä toivossa, että hän olisi se, joka 
lunastaa Israelin” (Luuk. 24:21).

Pääsiäisaamu yllättää juuri ne, 
joiden elämästä pelko on imenyt 
toivon. Tyhjä hauta näytetään niille, 
joiden elämässä epätoivo on saanut 
ylivallan. Ja vielä enemmän: heille 
Ylösnoussut ilmestyy itse ja paljas-
taa haavansa. ”Rauha teille!”

Pääsiäisen aamuna toivo herätet-
tiin kuolleista. Siksi Raamattu puhuu 
”elävästä toivosta”. Se ei perustu ih-
misen toiveajatteluun, vaan Juma-
lan pelastaviin tekoihin: ”Suuressa 
laupeudessaan Jumala on synnyt-
tänyt meidät uuteen elämään ja 
antanut meille elävän toivon herät-
tämällä Jeesuksen Kristuksen” (1. 
Piet. 1:3).

Pääsiäisen ilosanoma Kristuksen 
kuolemasta ja ylösnousemuksesta 
kuuluu kaikille. Erityisesti se kuuluu 
sinulle, jonka mielessä pelko pyrkii 
murtamaan toivon. Ole vapaa ja 
turvassa, sillä Kristuksen voitto on 
sinun voittosi.

Kristus nousi kuolleista, kuole-
mallaan kuoleman voitti ja haudas-
sa oleville elämän antoi!

Jari Jolkkonen
Kuopion hiippakunnan piispa

KTS:n etäyleisöilta
Ti 20.4. klo 18: TT Eveliina Ojala: 
Mobiililaitteiden ja sosiaali-
sen median käyttö Suomen 
ev.lut. kirkon rippikoululeireillä 
yhteisöllisyysnäkökulmasta 
tarkasteltuna. 

KTS:n & Veritas Forumin  
keskustelutilaisuus 
ti 27.4. klo 18. TT Pauliina Kainu-
lainen, prof. Ari Lehtinen ja dos. 
Panu Rantakokko: On toivon ja 
toiminnan aika. 

www.karjalanteologinenseura.fi

  toimituksen 
  poiminnat

piispan pääsiäistervehdys

Elävä toivo

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
Kirkossa toistaiseksi käytössä ns. 
sektorimalli, osallistujia enintään 
60 kolmessa eri sektorissa. Kirkon 
palveluksiin osallistuminen myös 
YouTube-kanavallamme.
Kiirastorstain messu to 1.4. klo 18. 
Mukana Kaisku. 
Kiirastorstain messu to 1.4. klo 
20. Lopuksi alttarin pukeminen 
mustaan.
Pitkäperjantain sanajumalanpal-
velus pe 2.4. klo 10. Mukana Canto.
Pääsiäisen messu su 4.4. klo 10. 
Mukana Canto.
2. pääsiäispäivän messu ma 5.4. 
klo 10.
Messu su 11.4. klo 10.
Messu su 18.4. klo 10.
Messu su 25.4. klo 10.

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26

Pääsiäispolku perheille 
1. –11.4.2021 seurakuntakeskuksen 
ympäristössä.
Pilke-kuoro kouluikäisille lapsille 
torstaisin klo 15-16.
Seurakuntakerho to 1.4., 15.4. ja 
29.4. klo 13-14.30.
Raamattupiiri ti 6.4. ja 20.4. klo 14.
Peli-ilta lapsille ja perheille ke 7.4. 
klo 16.30. Alle kouluikäiset van-
hemman kanssa.

Seurakuntaruokailu jatkuu take 
away -muodossa valmiiksi annos-
telluissa astioissa joka keskiviikko 
klo 11–12.
Näkövammaisten kerho to 8.4. 
klo 12, vieras palo- ja pelastuslai-
tokselta.
Raamattupysäkki torstaisin 
(ei 1.4., 15.4.) klo 18.30.
Kuulumisia pakolaistyöstä seura-
kunnan nimikkoläheteiltä Heidiltä ja 
Markukselta su 11.4. klo 14. Ilm. viim. 
8.4. viestillä Eija Romppaselle, 
p. 040 830 1336. Max. 20 henkilöä.
Perheiden ilta ma 12.4. klo 17.30–
19. Ilm. viestillä, p. 040 045 2570.

Omaishoitajien kerho pe 16.4. 
klo 14, vieraana Leena Knuuttila 
Muistiliitosta.
Aseman lähetyspiiri ma 19.4. klo 
15.
MieTe-kerho to 22.4. klo 13 mielen 
virkistykseksi, sauvakävelyä 
ulkona.
Perheiden ilta ma 26.4. klo 17.30–
19. Ilm. viestillä, p. 040 045 2570.

Lehmon 
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Pilke-kuoro kouluikäisille lapsille 
torstaisin klo 16.30–17.30.
Pääsiäisen messu su 4.4. klo 13. 
Käytössä ns. sektorimalli, 1 sektori/ 
osallistujia max 20.
Seurakuntakerho ti 6.4. ja 20.4. 
klo 13–14.30.
MieTe-kerho to 8.4. klo 13 mielen 
virkistykseksi.     
Messu su 11.4. klo 13. Käytössä ns. 
sektorimalli, 1 sektori/ osallistujia 
max 20.
Toivoa naisille -medialähetyksen 
kerho ti 13.4. klo 13.   
Nuorten minikirkko ke 14.4. 
klo 19.15, ovet auki 18-22.

Perheiden ilta ma 19.4. klo 17.30-
19. Ilm. viestillä, p. 040 045 2570. 
Messu su 18.4. klo 13. Käytössä ns. 
sektorimalli, 1 sektori/ osallistujia 
max 20.
Elämänpuu-messu su 25.4. klo 16. 
Käytössä ns. sektorimalli, 1 sektori/ 
osallistujia max 20.
Nuorten ilta pe 30.4. klo 18-19, 
ovet auki 17-21.

Muut paikat
Leikkipäivä-viikko viikolla 16. Tälle 
viikolle tulossa erillistä toimintaa 
lapsille ja perheille. Seuraa ilmoitte-
lua kotisivuiltamme sekä sosiaali-
sesta mediasta. Leikkipäivän teema 
”Leikkien lähelle luontoa”, ja se 
toteutetaan yhteistyössä kunnan 
muiden varhaiskasvatuksen toimi-
joiden kanssa. 
Lähetyksen merkeissä ma 19.4. 

klo 12.30 Kiveläntien kerhohuo-
neella (Kiveläntie 5).
Lauluhetki ti 20.4. klo 13.30 
Mönnin kylätalolla (Mönnintie 87). 
Ari Lohi laulattaa ja Mönnin kyläyh-
distys kahvittaa.
Messu su 25.4. klo 13 
Selkien-Mönnin kappelissa (Sel-
kientie 1). Käytössä ns. sektorimalli, 
käytössä 1 sektori, osallistujia max 
20.

Tapahtumia  
verkossa
Kontiolahden kirkon jumalanpal-
velukset YouTube-kanavallamme. 

Lähde mukaan 
vapaaehtoiseksi 
ulkoiluystäväksi! 
Koulutamme sinut ystäväksi 
ulkoiluttamaan henkilöitä, jotka 
tarvitsevat juuri sinua kävelylen-
kille mukaan.  Mukana myös 
Kontiolahden kunta ja paikal-
linen SPR. Lisätietoja Sanna 
Mutikaiselta, p. 040 056 1186.

Perheiden ilta
ma 19.4. klo 17.30-19 
Lehmon seurakuntakodilla. 
Ilm. viestillä, p. 040 045 2570.

Lauluhetki
ti 20.4. klo 13.30 Mönnin 
kylätalolla.

”Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla.” - Saarnaaja 3:1
Kiitos seurakuntalaiset, Joensuun seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt, 
Joensuun rovastikunnan papisto ja yhteistyökumppanit - ketään unohtamatta 
- yhteisestä, mielenkiintoisesta ja antoisasta matkasta Joensuun kirkkoherrana 
ja Joensuun rovastikunnan lääninrovastina. Nöyrä kiitos monenlaisesta 
muistamisesta jäädessäni eläkkeelle. - Petri Rask, kirkkoherra 
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ILAHDUTA ITSEÄSI JA LÄHEISTÄSI HANKKIMALLA LIPUT  

CLUB FOR FIVE VIRRET ETÄKONSERTTIIN 
PITKÄPERJANTAINA 2.4.2021 KLO 19
NAUTI VOIMAANNUTTAVASTA MUSIIKISTA  

TURVALLISESTI KOTISOHVALTASI.

KONSERTTI OSOITTEESSA: www.jumalanpalvelusverkossa.fi
TALTIONTI KATSOTTAVISSA 8.4. ASTI.

CLUB  
FOR  
FIVE

LIPPU.FI

merkityksellistä mediaa

Pääsiäispolku  
perheille
1.-11.4. seurakuntakeskuksen 
ympäristössä.

Omaishoitajien 
kerho
pe 16.4. klo 14 srk-keskuksella.
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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

Hyvä 
kuntavaali-

ehdokas.

Haluatko 
näkyvyyttä 

paikallis
lehdessä?

Ota yhteyttä:

Pirjo Teva
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

KAUPPANEUVOKSEN 
KAHVILA
Meillä voit järjestää erilaiset muistotilaisuudet 
ja perhejuhlat idyllisessä miljöössä. Valittavissa 
useita erilaisia tiloja. Tarjoilut tilaisuuksiin 
saat Kauppa neuvoksen omasta keittiöstä.

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

 

 

 
 
 
 
 

Nuorta Voimaa & Palveluita Oy 
 

- Talonmiespalvelut  
- Lumenpudotukset/lumityöt 
- Siivouspalvelut 

   
Toimimme Pohjois-Karjalan alueella. 
Hinta alkaen 25€/t. Työ on 
kotitalousvähennyskelpoista. Puh. 040 031 4299 

ENON KUKKA JA
HAUTAUSPALVELU
Niskantie 44, Eno
p. 013 761 396

Kukkakauppa | Hautauspalvelu | Perukirjapalvelu

KONTIOLAHDEN KUKKA
JA HAUTAUSPALVELU
Keskuskatu 24, 
Kontiolahti
p. 013 731 602

hautauspalvelurimpilainen.fi | 0440 731 602

Kirkkotie \ 15 
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nuori kasvo 

TÄMÄN LEHDEN nuori kasvo 
on Heidi Nyholm, joka harrastaa 
partiota ja pilatesta. Heidi käy 
Heinävaaran yhtenäiskoulun 
9. luokkaa.

Miten näet seurakunnan 
toiminnan olevan yhteydessä 
partioon?
- Partio tekee yhteistyötä seu-
rakunnan kanssa. Esimerkiksi 
itsenäisyyspäivänä olemme 
apuna kirkossa jumalanpalve-

luksessa. Autamme keräämään 
kolehtia, tuomme lipun kirkkoon 
ja seisomme kunniavartios-
tossa. Olemme myös mukana 
erilaisissa seurakunnan tapah-
tumissa.

Miten olet itse osallistunut 
seurakunnan toimintaan partion 
yhteydessä?
- Olen ollut kunniavartiostossa, 
keräämässä kolehtia ja luke-
massa Raamatun tekstejä. 

Mikä on ollut näistä  
hommista paras?
- Kunniavartiosto, koska siinä 
tunnen oloni tärkeäksi ja viralli-
seksi.

Onko seurakunnan tapahtumis-
sa auttaminen muodostunut 
sinulle perinteeksi?
- Itsenäisyyspäivän jumalanpal-
velus on muodostunut perin-
teeksi.

Onko seurakunta mielestäsi 
sopivasti mukana partion toi-
minnassa?
- Olemme sopivasti erillään. Ke-
nenkään partiolaisen ei tarvitse 
sitoutua seurakuntaan. Koen, 
että toimintaa on juuri sopivasti.

Hilma Myller

NIMI: HEIDI NYHOLM
IKÄ:  15 VUOTTA
SEURAKUNTA: VAARA-KARJALA

“Partiolainen osana seurakuntaa”

LUOVAA RAAMATTUTYÖSKENTELYÄ. Raamattuihin on aina tehty muistiinpanoja ja alleviivauksia 

tärkeistä kohdista. Bible Journaling vie raamatuntutkistelun entistä luovempaan ja visuaalisempaan 

suuntaan.

Skräppää,  maalaa, askartele
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Bible Journaling 
-ryhmässä kukin keskittyy 
omaan tekemiseensä, 
mutta lopuksi töitä myös 
jaetaan.
– Minulla harrastukseen 
liittyy vahvasti myös 
valokuvaus ja sosiaalinen 
media. Omia ideoita on 
kiva jakaa toisille myös 
somessa, sanoo Sanna 
Maunu (oik.). Kuvassa 
myös ryhmän ohjaaja 
Riitta Mälkönen.

PIELISENSUUN KIRKOLLA on jo viiden 
vuoden ajan kokoontunut pieni, mutta sitä-
kin innokkaampi Bible Journaling -ryhmä. 
Edes korona ei ole tätä ryhmää pysäyttänyt 
– sen toiminta siirtyi viime keväänä Sky-
peen ja jatkuu verkossa yhä.

Ryhmässä sukelletaan Raamatun tekstei-
hin luomalla niihin henkilökohtainen suh-
de visuaalisen työskentelyn avulla. Käsien 
työstäessä kuvaksi sitä, mitä mieli ja sydän 
miettii, yksittäinen raamatunjae voi kasvaa 
työstäjälleen tärkeäksi voimalauseeksi.

RYHMÄN KOKOONTUMISET alkavat yhtei-
sellä tutustumisella päivän tekstiin, ja tois-
ten kanssa keskustellessa kukin saa ideoita 
ja näkökulmia työskentelyynsä. Osa ryh-
mäläisistä tekee kuvituksia suoraan Raa-
matun lehdille, osa erillisille papereille tai 
alustoille.

- Toiset ovat enemmän askartelijoita: he 
leikkaavat, liimaavat, leimaavat, ja heillä 
kertyy kerroksia töihin. Toiset taas maa-
laavat tai tekevät piirroksia värikynillä. Jo-
kaisella on oma tyylinsä, kertoo Pielisen-
suun seurakunnan ryhmää ohjaava Riitta 
Mälkönen.

SEURAKUNTAAN ON hankittu paljon ma-
teriaaleja työskentelyä varten: papereita, 
maaleja, teippejä, leimailuvälineitä, tarroja 
ja muita askartelutarvikkeita. Mukaan tulija 
tarvitsee vain oman Raamatun.

- Bible Journaling -harrastajille valmis-
tetaan myös ihan omanlaisiaan Raamat-
tuja, joissa on usein leveät marginaalit tai 
tyhjiä välilehtiä, joille raamatunlauseita 
voi työstää, kertoo Mälkönen, joka itse tyk-
kää työstää kuvia nimenomaan Raamatun 
sivuille.

Ryhmässä jo vuodesta 2017 asti muka-
na ollut teologianopiskelija Sanna Maunu 
puolestaan tekee kuvitukset aina erillisil-
le papereille, koska Raamatun sivut tun-
tuvat liian pieneltä tilalta hänen helposti 
isoiksi paisuville töilleen. 

- Olemme kokeilleet monenlaisia työta-
poja, kuten esimerkiksi pahvilaatikoista kol-
miulotteisten mallien rakentamista ja parta-
vaahdolla painamista – jälkimmäisestä jää 
hauskat kuviot paperiin. Konstit ovat monet, 
eikä tekeminen meidän ryhmässä jää pel-
kästään Raamatun sivuille, Maunu kertoo.

MÄLKÖSEN MUKAAN Amerikasta Suo-
meen 2010-luvulla rantautunut Bible Jour-
naling on ennen kaikkea hiljaista aikaa Ju-
malan kanssa.

- Juttu ei ole taiteellisen teoksen hienou-
dessa tai lopputuloksessa, vaan siinä, että 

työskennellessä ollaan yhteydessä Juma-
laan. Itselleni se on aina virkistävä, hen-
gellinen kokemus, intensiivistä rukouksen 
tilassa olemista.

Virpi Hyvärinen 

Tuunaa Raamattusi!
• Bible Journaling -ryhmä joka toinen ma  

klo 18 Skypessä, alk. 12.4.
• Pyydä linkki Skypeen ohjaaja  

Riitta Mälköseltä, riitta.malkonen@evl.fi.
• Tervetuloa mukaan!


