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Kun kaikki 
muuttuu
Kolari muutti Kirsi 
Leskelän ja Marika-
tyttären elämän.

aikuiset 6 & 10 
 
Rippikoulu  
voi yllättää  
aikuisen 
Emilia Röschin  
ennakkoluulot saivat 
tuuletusta.

Ylös, ulos ja luontokerhoon!   
 4-5

Rantakylän seurakunnan luontokerholaiset 
seikkailevat Utran saarilla vielä muutaman kerran 
tänä keväänä. Elea Koistinen (edessä) ja Jasper 
Rossi nauttivat jokinäkymistä.



lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

Rukouksesta 
lapsen sanoin
MIETIN iltasella, mistä aiheesta kirjoittaisin kolumnin 
Kirkkotie-lehteen. Inspiraatio lähti liikkeelle, kun ky-
syin neuvoa perheemme eskarilaiselta, joka täytti juuri  
7 vuotta. Keskustelu kulki näin:

TYTÄR: Oliko se lehti se Jeesuksen ystävien lehti?
Minä: Joo, voi sen niinkin sanoa.
Tytär: No sitten kirjoita rukouksesta, kun se liittyy  
Jumalaan ja kirkkoon.
Minä: Hyvä aihe. Mitä mä siitä rukouksesta kirjoittaisin?
Tytär: No kirjoita, että jos on jotakin pelkoja, niin silloin 
voi rukouksella kertoa sen Jumalalle.
Minä: Tuokin on tärkeä ajatus. Milloin itse rukoilet?
Tytär: No aina, kun minua pelottaa tai jos en pysty pitä-
mään jotain asiaa sisällä. Että jos on vaikkapa salaisuus, 
jota ei saisi kertoa muille kavereille, niin sen voin kertoa 
aina Jumalalle. 

MINÄ: Miltä tuntuu, kun rukoilee?
Tytär: Siltä, että Jumala kuuntelee. Ja että se on tosi vii-
sas. Ja itsellekin tulee sellainen olo, että on viisaampi.
Minä: Onko koskaan ollut sellaista oloa, että Jumala ei 
kuule?
Tytär: No ei. Mutta kerran pienenä, kun rukoilin, että 
voisiko Jumala lähettää bussin nopeasti tulemaan, kun 
olin niin väsynyt ja halusin päästä kotiin. Niin silloin 
Jumala vastasi, että ei voi kiiruhtaa bussia, mutta voi 
lähettää minulle malttamista, että jaksan odottaa.

MINÄ: Mikä on sinulle mieluisin rukous?
Tytär: Isän rukous (eli Isä meidän -rukous), se on kiva ja 
erityisesti se leipäkohta. 
Minä: Ai, mikä siitä leivästä tekee kivan?
Tytär: Kun siitä tulee mieleen se, kun Jeesus antoi sille 
vihamiehellekin leipää (hän muistelee kertomusta 
viimeisestä illallisesta, jolloin Jeesus jakoi leipää myös 
Juudakselle). 

TYTÄR: Oikeastaan ristinmerkin tekeminen on kaikkein 
kivoin ja samalla voi sanoa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen 
nimeen. Ja sitten teen sen heti uudestaan ja sanon: siu-
naa ajatukset, tunteet ja kätten työt. Se on kiva.
Tytär: Ja hei sitten mulla olisi vielä yksi juttu. Jos on 
ristikaulakoru, niin siitä voi joskus olla kiva pitää kiinni, 
kun rukoilee, tai painaa se rintaan samalla kun rukoilee. 
Joskus helpottaa, kun kätkee ristin kämmenen sisään, 
kun rukoilee.
Tytär: Äiti, haittaako, että nää on vaan mun juttuja ja 
ajatuksia? Että mä vaan kerron, miltä musta tuntuu ja 
mitä ajattelen.
Minä: Ei haittaa, ei haittaa ollenkaan. Kiitos, kun ker-
roit. Ja kiva, kun tehtiin tämä yhdessä.

T
änä keväänä suorittamani ensiapukurssi 
opetti minut elvyttämään oikein myös 
korona-aikana. Muutakin jäi kurssilta 
lähtemättömästi mieleen. Erityisen vai-
kutuksen teki kurssin vetäjän esittämä 
kuvallinen materiaali erilaisista onnet-
tomuustilanteista. Miten avuton ihmi-

nen onkaan silloin, kun häneen kohdistuu valtavia 
ulkopuolisia voimia.

KOKO ELÄMÄ voi muuttua silmänräpäyksessä. 
Oli sitten kyse liikenneonnettomuudesta, sai-
rauskohtauksesta tai jostain muusta pysäyttävästä 
tapahtumasta, mikään ei ole sen jälkeen ennallaan. 
Muutosta on hyvin hankala kuvitella etukäteen. 
Meidän on vaikea uskoa, että tilanne voisi tulla 
eteen juuri itselle.

OLEN MIETTINYT miltä muutos tuntuu. Jos on 
onnekas ja pääsee ajoissa hoitoon, saattaa herätä 
sairaalassa leikattuna, tikattuna, puudutettuna 
ja paikattuna. Mistä löytyy voimaa käsitellä tuota 
muutosta, jonka on kokenut niin yhtäkkiä ja yl-
lättäen? Miten nopeasti ihminen sopeutuu uuteen 
tilanteeseen?

PARHAIMMILLAAN ja ajan myötä muutoksesta voi 
seurata myös hyvää. Se saattaa muuttaa ihmisen 
elämän suunnan niin, että löytyy jotain aivan uut-
ta. Se saattaa ohjata jopa päinvastaiseen suuntaan 
verrattuna siihen, mihin on ennen tapahtunutta 
kulkenut. Arki, arvot, toiveet ja tavoitteet – kaikki 
punnitaan uudelleen.

YKSI ESIMERKKI siitä, miten ihminen voi selvitä 
vaikeasta tilanteesta, löytyy tämän lehden keski-
aukeamalta. Liikenneonnettomuus muutti koko 
perheen elämän, kun tytär vammautui ja äidistä 
tuli omaishoitaja. Kaiken jälkeen perheen tarina 
on ennen kaikkea tarina selviytymisestä, voimasta 
ja vahvuudesta, joka tulee esiin, kun sitä eniten 
tarvitaan.

Jos on vaikkapa salaisuus, jota 
ei saisi kertoa muille kavereille, 
niin sen voin kertoa aina 
Jumalalle.

LAHJOITUS KIIHTELYSVAARAN KIRKOLLE.  Joensuulainen Yrjö Huurrekorpi 
on lahjoittanut Kiihtelysvaaran kirkon rakennusrahastoon yli 150 000 euron arvos-
ta osakkeita tukeakseen uuden kirkon rakentamista. Eläkkeellä oleva Huurrekorpi 
kertoo, että ajatus lahjoituksesta oli mielessä jo viime kesästä lähtien ja kypsyi vähi-
tellen. Seurakuntayhtymä ja Vaara-Karjalan seurakunta kiittävät sydämellisesti Yrjö 
Huurrekorpea lahjoituksesta.
LÄHDE: JOENSUUN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
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Kun kaikki muuttuu 
silmänräpäyksessä

Arki, arvot, toiveet 
ja tavoitteet – kaikki 
punnitaan uudelleen.

28.4.2021
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi
Suvi-Maria Saarelainen

TT, yliopistonlehtori
suvi.saarelainen@uef.fi
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Oma tyyli tuunaamalla

1
TYYLI. Olen aina ollut kiinnos-
tunut muodista. Omassa tyylis-
säni tykkään yhdistellä erilaisia 
vaatteita. Esimerkiksi merk-
kivaatteita ja vähän kalliim-

pia kenkiä voi hyvin pitää yhdessä 
kirpparivaatteiden kanssa. Itselle 
tulee hyvä mieli, kun näkee itsensä 
uusissa ja hienoissa vaatteissa. Se on 
harrastukseni.

2
TUUNAUS. Vaatteiden 
tuunauksessa parasta on 
se, kun kaikista vaatteista 
voi tehdä oman näköisiä. 
Kaupasta en aina löydä sel-

laisia vaatteita, joita haluaisin. Saan 
ideoita tuunaukseen siitä, kun näen 
jossain hienoja vaatteita. Aloin tuu-
nata vaatteita enemmän noin vuosi 
sitten. Silloin siirryttiin etäkouluun 
ja aikaa oli käytössä enemmän kuin 
aiemmin. Kaikkia kankaita voi 
tuunata, mutta työstän eniten fark-
kukangasta. Värjäyksessä käytän 
klooria ja pesukoneeseen laitettavia 
värinappeja. Batik-tekniikalla saa 
hienoja kuvioita. 

3 
OMPELUKONE. Käytän 
vaatteiden tuunaamiseen 
pääasiassa ompeluko-
netta. Lisäksi tarvitaan 
tietysti sakset ja lankaa. 

Aiemmin lainasin mummoni ompe-
lukonetta, mutta nyt minulla on aika 
uusi oma Singer-ompelukone. Om-
pelukoneella käsittelen enimmäk-
seen farkkuja, huppareita ja t-pai-
toja. Lyhennän liian pitkät farkut 
ja saatan myös leventää niitä, jotta 
farkuista tulee siistimmän näköiset 
ja saan aikaan erilaisia malleja. Vä-
lillä lisään vaatteisiin yksityiskohtia 
tai teen niihin reikiä.  

4
NETTIKIRPPUTORIT. Os-
tan vaatteita enimmäk-
seen nettikirpputoreilta. 
Ne ovat yhteisöjä, joissa 
vaatteista kiinnostuneet 

ihmiset tapaavat. Monet myyvät net-
tikirpputoreilla vanhoja vaatteitaan. 
Itsekin myyn ylimääräisiä vaatteita 
sitä kautta samalla kun etsin uusia. 
Uusina vaatteina ostan nuorten suo-
malaisten suunnittelijoiden tuottei-
ta.

5
KAVERIT. Tyyli yhdistää 
ihmisiä. Omassa kaveripii-
rissäni todella monet ovat 
kiinnostuneita vaatteista 
ja osa heistä myös tuunaa 

niitä. On aina kiva löytää ihmi-
siä, jotka pitävät samoista asioista. 
Käymme yhdessä kirpputoreilla. 
Vaihdamme, lainaamme ja myym-
me vaatteita toisillemme.

Kirsi Taskinen

TOPIAS PEKKANEN. Joensuulainen Topias Pekkanen, 15, tuntee 
oman tyylinsä. Oman näköiset vaatteet syntyvät tuunaamalla esi-
merkiksi nettikirpputoreilta löydettyjä farkkuja ja huppareita. 

- Kaikkia kankaita voi tuunata, mutta 
työstän eniten farkkukangasta. 
Vaatteisiin voi esimerkiksi lisätä 
kangaspaloja tai tehdä reikiä, jotta 
niistä tulee oman näköiset, kertoo 
joensuulainen Topias Pekkanen.

E
S

A
 H

U
U

S
A

R
I

Kirkkotie / 3



ajassa
Sosiaalinen media
> Facebook: @luterilainenkirkkojoensuussa
>Twitter: @Joensuunevl

Joensuun seurakuntien 
lahjoitustilit ja -tavat 
löydät verkosta: www.
joensuunseurakunnat.fi/
yhteisvastuukerays #vanhuus 
#köyhyys #yhteisvastuu
JOENSUUN SEURAKUNNAT TWITTERISSÄ, 15.4.2021

Laulua, leikkiä ja ulkoilua
Ilmoittautuminen syksyn päiväkerhoihin on käynnistynyt

PÄIVÄKERHOT. Seurakuntien päivä-
kerhot ovat maksuttomia ryhmiä, jot-
ka kokoontuvat viikoittain. Kerhot ovat 
avoimia kaikille kirkon jäsenyydestä 
riippumatta. Haku syksyn päiväkerhoi-
hin on parhaillaan käynnissä.

Rantakylän seurakunnan luontokerhossa etsittiin hyvän paimenen sunnuntain innoittamana Utran saareen piilotettuja lampaan kuvia vihjeiden avulla. Kerholaiset Elea Koistinen (vas.) ja Jasper Rossi, 
harjoittelija Jemina Pulkkinen sekä ohjaajat Paula Suliman ja Anu Hynninen seuraavat, kun Sara Rossi merkitsee löydetyn lampaan muistiin. 
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SEURAKUNTIEN MAKSUTTOMAT PÄIVÄKERHOT 
on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Kerhot 
kokoontuvat ryhmästä riippuen muutaman kerran 
viikossa. Ryhmiä perustetaan sinne, missä on eniten 
kysyntää.

– Pielisensuun seurakunnan kerhot kokoontuvat 
normaalisti kahdesti viikossa ja niitä on Pielisen-
suun kirkolla, Hukanhaudalla ja Karsikossa. Perin-
teiset päiväkerhot on tarkoitettu 3–5-vuotiaille. Ensi 
syksyksi on suunnitteilla myös 2-vuotiaiden oma 
taaperoryhmä, kertoo varhaiskasvatuksen ohjaaja 
Riitta Mälkönen.

Rantakylän seurakunnassa lapset pääsevät Ran-
takylän kirkolla kokoontuvan päiväkerhon lisäksi 

myös ulkona järjestettävään luontokerhoon kaksi 
kertaa viikossa. Kaikkien päiväkerhojen toiminta 
perustuu samanlaiseen monipuoliseen ja avoimeen 

Kerhomme ovat 
avoimia kaikille 

riippumatta kristillisestä 
vakaumuksesta. 
 LAURA KARVINEN
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lyhyestivarhaiskasvatukseen kuin kunnallisella puolella. 
– Kerhoissa muun muassa askarrellaan, leikitään, 

lauletaan, soitetaan, lorutellaan, luetaan ja ulkoil-
laan, kuvailee Rantakylän seurakunnan varhaiskas-
vatuksen ohjaaja Laura Karvinen.

PÄIVÄKERHORYHMIÄ OHJAA kaksi lastenohjaajaa, 
jotka ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Lasten 
määrä vaihtelee vuosittain.

– Meillä Pielisensuussa ryhmät ovat nykyisin 
pieniä, sillä kahdella ohjaajalla on noin kahdeksan 
lasta ohjattavanaan. Isompien ryhmään voidaan 
ottaa tilasta riippuen jopa viisitoista lasta, Riitta 
Mälkönen toteaa.

Pieni ryhmäkoko antaa ohjaajalle mahdollisuu-
den huomioida jokainen lapsi yksilönä.

Kerhoissa lapset oppivat tunne- ja vuorovaikutus-
taitoja ja turvallista ryhmässä toimimista. Vanhem-
mille kerhot tarjoavat myös hengähdyshetken ar-
keen ja tarvittaessa tukea omaan vanhemmuuteen.

KRISTILLISET ARVOT NÄKYVÄT seurakuntien 
päiväkerhojen toiminnassa monin tavoin. Toisia 
kohdellaan hyvin, kiistat sovitaan ja leikkivälineitä 
jaetaan kaikkien kesken. 

–Meille jokainen lapsi on Luojan luoma ihme, 
sellaisenaan arvokas ja ainutlaatuinen. Ryhmässä 
opetellaan yhdessä elämään todeksi lähimmäisen-
rakkautta eli toisten huomioimista ja auttamista, 
Laura Karvinen kuvailee.

Kerhojen hartaushetket ovat lyhyitä ohjattuja tuo-
kioita, joissa lapset pääsevät itse tekemään ja liikku-
maan. Päivään voi kuulua esimerkiksi lasten virsi 
sekä piirihetki, jossa kuullaan raamatunkertomuk-
sia. Vaikka seurakunnat tukevat kotien kristillistä 
kasvatusta, kerhossa käyminen ei edellytä kirkon 
jäsenyyttä lapselta eikä vanhemmalta.

– Kerhomme ovat avoimia kaikille riippumatta 
kristillisestä vakaumuksesta. Kaikki ovat tervetul-
leita mukaan, Karvinen kertoo.

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN PÄIVÄKERHOIHIN 
on jo avattu. Lisätietoa hakutavoista ja hakulomak-
keista löytyy Joensuun seurakuntien verkkosivuilta. 

– Kerhoon voi ilmoittautua mukaan milloin vain, 
jos kerhossa on vapaita paikkoja, Laura Karvinen 
vinkkaa.

Tänä keväänä koronarajoitukset ovat vaikuttaneet 
myös päiväkerhojen toimintaan ja kaikkia ryhmiä 
ei ole voitu järjestää. 

– Toivottavasti syksyllä tilanne palautuu sen 
verran, että ryhmät voivat toimia. Meillä oli jo en-
nestäänkin tapana pestä käsiä usein kerhopäivän 
aikana ja sitä jatkamme. Mikäli tilanne vaatii, lapset 
voi tuoda yksitellen ulko-ovelle ja hakea ulkoilusta, 
Riitta Mälkönen toteaa.

Kirsi Taskinen

Kirkkohallitus perusti tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuustyöryhmän. 
Työryhmän tehtävänä on 
toimia kirkon tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden 
kehittämistyön suunnittelijana ja 
aktivoijana.
EVL.FI, 19.3.2021

Ilmastokriisi on uhka 
mielenterveydelle. 
Ympäristökriisit lisäävät 
toivottomuuden ja pelon tunteita 
sekä masennusta ja ahdistusta.  
 

MIELI.FI, 16.3.2021

SEURAKUNTAYHTYMÄN kesä- ja 
kausityöpaikat kiinnostivat jälleen 
monia. Hautaus- ja puistotoimeen 
tuli määräaikaan mennessä yh-
teensä 602 hakemusta. Hakijoista 
palkataan yhteensä 65 henkilöä 
Joensuun, Enon, Pyhäselän, Kiihte-
lysvaaran ja Tuupovaaran hautaus-
maille. 

Joensuun ja Utran tiekirkkoihin ha-
ettiin kesäksi oppaita. Hakemuksia 
saatiin 96, ja paikkoja on kahdeksalle 
henkilölle. Myös Vaivion kurssikes-
kukseen haettiin täksi kesäksi tuu-
raajia kiinteistö- ja keittiötehtäviin. 
Erilaisia tehtäviä oli tarjolla neljä, 
hakijoita oli yhteensä kolmekym-
mentä.

Runsaasti hakijoita kesätöihin

KIIHTELYSVAARAN uuteen kirk-
koon – saman katon alle – tulevat 
kaikki seurakunnan toiminnot. Kir-
kosta tulee monitoimikirkko, jossa 
voidaan järjestää jumalanpalvelus-
ten lisäksi mm. erilaisia ryhmäko-
koontumisia. Suunnittelun tueksi 
toivotaan seurakuntalaisten ideoita 
siitä, mitä kaikkea monitoimikirkon 
pitäisi mahdollistaa ja millaiset si-
sätilat palvelisivat seurakuntalaisia 
parhaiten.

– Meille on tärkeää kuulla, millai-
sia toiveita seurakuntalaisilla on, sillä 
kyseessä on heidän kirkkonsa. Kut-
summe kaikki mukaan ideoimaan, 

sanoo Vaara-Karjalan seurakunnan 
kirkkoherra ja rakennustoimikunnan 
jäsen Anne Angervo. 

Ideat ja ehdotukset voi toimittaa 
omalla nimellä varustettuna Kiih-
telysvaaran seurakuntatalon pihalla 
sijaitsevaan postilaatikkoon (Toh-
majärventie 31) tai Joensuun seura-
kuntien verkkosivujen lomakkeella 
(www.joensuunseurakunnat.fi). 
Vastausaikaa on 16.5.2021 saakka. 
Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoi-
mikunta toimittaa toteuttamiskel-
poiset ideat arkkitehdille, joka aloit-
taa uuden kirkon suunnittelutyön 
kevään aikana.

Kerro toiveesi Kiihtelysvaaran 
uudesta kirkosta

SUOMEN EVANKELIS-LUTERI-
LAISEN KIRKON kirkolliskokouk-
sen toukokuun istuntokausi siirtyy 
elokuulle. Istuntokausi järjestetään 
3.−6.8. Turun kristillisellä opistolla. 
Kirkkohallituksen täysistunto päätti 
asiasta ylimääräisessä istunnossaan 
7.4.2021.

Kirkolliskokouksen siirtämisestä 
pyydettiin kannanotto kirkollisko-

kouksen puhemiesneuvostolta, joka 
ehdotti kokouksen siirtoa elokuulle. 
Pandemiatilanteen vuoksi kirkollisko-
kouksen ei ole puhemiesneuvoston 
mukaan mahdollista kokoontua tou-
kokuussa, mutta vuoden 2021 ensim-
mäistä istuntokautta ei voi kuitenkaan 
jättää pitämättä käsiteltävien asioiden 
suuren määrän vuoksi.

Toukokuun kirkolliskokous 
siirtyy elokuulle

Uusia elämyksiä luonnosta
REIPAS KOLMIKKO kiipeilee kantojen päällä, 
ratsastaa oksista tehdyillä keppihevosilla ja 
tarjoilee kerhonohjaajille herkullisia kivisiä 
pannukakkuja. Käynnissä on Rantakylän seu-
rakunnan luontokerho, joka kokoontuu kaksi 
kertaa viikossa Utran saarilla. 

Sara Rossin (6 v), Jasper Rossin (4 v) ja Elea 
Koistisen (5 v) mukaan luontokerhossa on pa-
rasta ”kaikki”. 

– Tänään bongasimme hämähäkin ja joutse-
nia. Seuraamme vuodenaikoja ja opimme siinä 
ohessa, kertoo lastenohjaaja Anu Hynninen. 

– Kaikki tekeminen löytyy luonnosta. Olem-
me muotoilleet lumesta ehtoollisleipiä ja seu-
ranneet, miten lumelle käy, kun sitä lämmittää 
nuotion avulla, jatkaa kollega Paula Suliman.

Luontokerho on elämys sekä lapsille että 
ohjaajille. 

– Kerhossa saa käyttää luovuutta ja suun-
nitella yhdessä lasten kanssa, mitä kerhossa 
tehdään, Suliman kertoo.

– Lasten kanssa myös huomaa luonnossa sel-
laisia asioita, joita ei muuten huomaisi, Hyn-
ninen sanoo.

Ohjaajien mukaan kauden aikana lapsista 
kuoriutuu ketteriä luonnossa liikkujia. Kerho 
kokoontuu ulkona lähes joka säällä. 

– Ainoastaan kovat pakkaset ja myrsky ovat 
tänä vuonna estäneet kokoontumisen. Ja ensi 
syksystä lähtien käytössämme on tarvittaessa 
Talastuvan kerhopiste, Hynninen kertoo.

 Kirsi Taskinen

Seurakuntien päiväkerhot
• Tarkoitettu alle kouluikäisille
• Maksuttomia ja avoimia kaikille
• Toimivat eri alueilla:

•  Joensuun srk: Keskusta, Marjala
• Pielisensuun srk: Pielisensuun kirkko, Hukan-

hauta, Karsikko
• Rantakylän srk: Rantakylän kirkko, Utran saaret
• Enon srk: Eno, Uimaharju
• Pyhäselän srk: Reijola

• Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  
www.joensuunseurakunnat.fi  > Tule mukaan 
> Lapsille ja lapsiperheille > Valitse haluamasi 
seurakunta
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ENNEN TAVATTIIN rippikoulun käynnin 
yhteydessä puhua ”naimaluvan hankki-
misesta”. Ja niinhän se yhä vain on, että 
jos kirkossa aikoo vihille päästä, pitäisi 
rippikoulu olla käytynä. 

Tämä onkin yksi tavallisimmista syistä 
hakeutua aikuisena rippikouluun. Toinen 
tyypillinen syy on se, että kummiuden 
kunniatehtävä odottaa nurkan takana. 
Siihenkin tarvitaan rippikoulutodistus – 
ja sen lisäksi vielä konfirmointi päälle.

JOENSUULAINEN 37-VUOTIAS kotiäiti 
Emilia Rösch hakeutui rippikouluun tämän 
vuoden tammikuussa. Hänellä syynä pa-
pin pakeille tuloon ei ollut kummius tai 
vihkiminen, vaan kyse oli vuosien mittaan 

heränneestä halusta tutustua luterilaisuu-
teen ja pohtia omaa uskoa.

- Kaikkein kiinnostavinta rippikoulussa 
oli omien ennakkoluulojen rapistuminen 
ja ajatusten muuttuminen. Mutta kyllä 
minulla on myös sellainen hiljainen sisäi-
nen liekki syttynyt, että täältä voi saada 
jonkinlaista rauhaa. Sitä en ole aiemmin 
ymmärtänytkään.

Rösch kävi rippikoulun pienessä ryh-
mässä, jossa tehtiin ennakkotehtäviä ja 
tavattiin keskustelujen merkeissä. Lisäk-
si tutustuttiin käytännön asioihin kuten 
kirkkotilaan, ehtoollisella käymiseen ja 
diakoniatyöhön. Konfirmaatio toteutet-
tiin yksityisesti maaliskuun alussa Pieli-
sensuun kirkossa.

- Se oli hieno kokemus. Paikalla oli pieni 
joukko läheisiä. Kirkkosali oli hiljainen, ja 
kun minulta kysyttiin alttarin edessä, tah-
dotko liittyä tähän uskoon, kirkonkellot 
alkoivat soida. Se oli samalla kertaa sekä 
hyvin fyysinen että henkinen kokemus.  

RÖSCHIN RIPPIPAPPINA toiminut Pie-
lisensuun kirkon aikuistyön pappi Antti 
Kyytsönen kertoo, että Joensuun seura-
kuntayhtymässä järjestetään vuosittain 
ainakin yksi aikuisrippikouluryhmä. Sen 
lisäksi yksityisrippikouluja järjestetään 

seurakunnissa muutamia vuosittain.  
Kyytsönen kokee aikuisrippikoulun pi-

tämisen hyvin mielekkäänä.
- Ne ovat olleet minulle todella antoisia. 

Erityisen mukavaa on, kun tulija on aidosti 
kiinnostunut asioista. Aikuisrippikoulussa 
tulee usein esiin näkökulmia ja kysymyk-
siä, jotka ovat antoisia opettajallekin. Ne 
haastavat miettimään, mitä kirkko tästä 
opettaa ja mitä itse tästä ajattelen.  

AIKUISRIPPIKOULULAISILTA voi tulla 
myös uusia ideoita seurakunnan toimin-
taan. Diakoniatyöntekijä Katja Nuuhkarinen 
poimi korvan taakse Röschin heittämän 

ajatuksen siitä, että moni ei tiedä seura-
kunnasta paljoakaan, ja seurakuntaan voi-
si järjestää tutustumiskierroksia.

- Nyt Pielisensuun seurakunnassa ke-
hitellään Polku seurakuntaan -kierrosta, 
jonka avulla ihmiset voivat tulla tutus-
tumaan esimerkiksi diakoniatyöhön, 
kirkkotaiteeseen tai vaikkapa siihen, mi-
tä seurakunnassa on aikuisille tarjolla, 
Nuuhkarinen kertoo. 

Polulle pääsee mukaan jo nyt ottamal-
la yhteyttä suoraan Nuuhkariseen. Hänet 
tavoittaa sähköpostitse osoitteesta katja.
nuuhkarinen@evl.fi ja puhelimitse nu-
merosta 050 550 8335.

Lue lisää Emilia Röschin rippikouluko-
kemuksesta s. 10.

Virpi Hyvärinen

Emilia Rösch (kesk.) päätti aikuisiällä tutustua luterilaiseen uskoon ja lopulta liittyä kirkkoon. Keskustelut rippikoulua vetäneen pappi Antti Kyytsösen ja diakoniatyöntekijä Katja Nuuhkarisen kanssa purkivat 
ennakkoluuloja. - Suosittelisin aikuisrippikoulua kaikille, jotka vähänkin sitä miettivät. Astu kirkkoon, ei se niin pelottava paikka ole, sanoo Rösch.

Ripille vaikka keski-iässä
RIPPIKOULU.  Aikuis-
ripari haastaa parhaim-
millaan niin rippikoulun 
kävijän kuin vetäjänkin 
ajattelua. Kokonaisuus 
räätälöidään kävijän tar-
peista käsin. 
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Kaikkein 
kiinnostavinta 

rippikoulussa 
oli omien 
ennakkoluulojen 
rapistuminen 
ja ajatusten 
muuttuminen.
EMILIA RÖSCH

Mikä aikuisrippikoulu?
• Laajuus vähintään 20 tuntia
• Perustuu Suuri Ihme -rippikoulu- 

suunnitelmaan
• Toteutetaan henkilökohtaisen  

suunnitelman mukaan
• Kävijöitä Suomen ev.lut. kirkossa  

vuosittain n. 1000 
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sana 
”Saat kasvaa!”  

4. sunnuntai pääsiäisestä, 2.5.2021
Taivaan kansalaisena maailmassa
Seurakunta kulkee Voittajan jäljissä 
totuudessa ja rakkaudessa koh-
ti täydellistä iloa taivaassa. Pyhän 
Hengen johtamina kristityt saavat jo 
nyt elää taivaan kansalaisina maail-
massa.
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 98:2–9, Jes. 4:2–
6, 1. Joh. 3:18–24, Joh. 15:10–17

5. sunnuntai pääsiäisestä, 9.5.2021
Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Rukoussunnuntain tekstit puhuvat 
siitä, mitä rukoileminen on ja mitä 
lupauksia siihen sisältyy. Teksteissä 
kerrotaan myös Kristuksesta suu-
rena esirukoilijana ja rukoilemisen 
opettajana.
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 40:2–6, 2. Moos. 
17:8–13, Jaak. 5:13–16, Luuk. 11:5–13

helatorstai, 13.5.2021
Korotettu Herra
Kristus korotettiin taivaisiin. Hän on 
astunut taivaalliselle valtaistuimelle 
ja istuu nyt Jumalan oikealla puolel-
la. Hänelle on annettu kaikki valta 
taivaassa ja maan päällä. 
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 47:6–9, Jes. 33:5–
6, Ap. t. 1:1–11 tai Room. 8:31–39, 
Luuk. 24:46–53

6. sunnuntai pääsiäisestä, 16.5.2021
Pyhän Hengen odotus
Kristuksen lupaama Pyhä Henki luo 
yhteyden taivaaseen astuneen Her-
ran ja opetuslasten välille, karkottaa 
pelon ja tekee kristityt osallisiksi Kris-
tuksesta ja hänen lahjoittamastaan 
pelastuksesta. 
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 27:1–3, 7–9, Sak. 
14:7–9, Ef. 1:16–23, Joh. 17:18–23

kirkkovuosi 

kuulutetut 

Joensuu
Joni Markus Bies ja 
Saana Maaria Lintunen (vihitty)

Rantakylä
Nina Anneli Heiskanen ja 
Miika Aleksi Karjunen (vihitty)

hautaan siunatut  

Joensuu
Joutsi Aarre Juhani Lievonen 98 v
Jouko Väinö Sakari Pesonen 92 v
Laina Maria Vehviläinen 92 v
Helvi Ester Asikainen 91 v
Aune Annikki Nissinen 91 v
Ilmari Räsänen 91 v (Outokumpu)
Lea Rakel Sinkkonen 88 v
Erkki Mikkonen 86 v
Eeva Marjatta Leppänen 85 v
Olavi Johannes Nevalainen 81 v
Pertti Edvin Antero Ratilainen 79 v 
(Tohmajärvi)
Kalle Pekka Holopainen 73 v
Markku Vilho Juhani Tolvanen 73 v (Kitee)
Esko Pekka Ylönen 71 v
Vesa Uljas Antero Kotilainen 69 v
Timo Veikko Juhani Uunila 69 v
Jouni Olavi Ratilainen 59 v

Pielisensuu
Maikki Hirvonen 100 v
Elvi Särmä 93 v
Lahja Annikki Raassina 91 v
Ilkka Niilo Makkonen 90 v
Martti Paavo Johannes Kinnunen 88 v
Kerttu Annikki Haverinen 86 v
Reino Johannes Kankkunen 82 v
Irma Eila Annikki Laine 79 v
Seppo Juhani Lavinen 76 v
Eero Kalevi Hirvonen 75 v
Kari Ilmari Kinnunen 63 v

Rantakylä
Sylvi Inkeri Saastamoinen 96 v 

Erkki Aadolf Koponen 88 v 
Sirkka Iida Heleena Kanninen 84 v 
Anja Elina Lehtonen 84 v 
Pirkko Ritva Irmeli Hänninen 81 v 
Reetta Kanerva Kauhanen 81 v 
Taisto Tapio Pesonen 81 v 
Pentti Juhani Hukka 62 v 
Markku Vesa Tapio Niemeläinen 61 v
(Töölö)

Pyhäselkä
Vieno Westman 95 v
Martti Paavali Hyvärinen 92 v
Eila Maria Leppänen 90 v
Pekka Armas Parviainen 81 v

Eno
Väinö Ilmari Nousiainen 97 v
Terttu Leena Jaatinen 72 v
Markku Kalervo Hämäläinen 68 v

Vaara-Karjala
Rauni Sisko Annikki Koponen 88 v
Maija Magdaleena Vuori 80 v

Kontiolahti
Kerttu Annikki Huttunen 94 v
Kerttu Eila Räsänen 93 v
Edit Lydia Sarlund 86 v
Urpo Aulis Raninen 86 v
Irja Akaatta Mujunen 80 v
Irja Marjatta Kaarina Kinnunen 73 v
Martti Juhani Romppanen 67 v
Lauri Marko Mikael Pääkkönen 65 v
Pauli Olavi Karjunen 61 v

Joensuu
Minja Enna Josefiina Bies 
Camilla Rosa Linnea Markkanen 
Safina Josefina Modig 
Viljo Johannes Ojala 
Toivo Matias Simonen

Pielisensuu
Väinö Jaakko Juhani Antikainen 
Urho Evert Hautanen 
Isla Mimmi Irene Kortelainen 
Oskari Ensio Johannes Kosunen 
Leo Kristian Kyllönen 
Noel Matias Niemelä 
Kouta Veikko Salomon Partanen 
Hugo Oliver Pikkarainen 
Kerttu Lumina Ronkainen 
Hugo Arvo Leevi Saario 
Oiva Väinö Salminen 
Eino Aleksanteri Timoskainen 
Onni Tapio Ilmari Tukiainen 
Veikka Veli Ilmari Tykkyläinen

Rantakylä
Aatu Nooa Tapio Hakkarainen 
Andreas Toivo Mikael Hyttinen 

Enni Aino Eveliina Maaranen 
Aaron Ensio Tapani Parviainen 
Inna Frida Maarit Tuominen 
Oliver Juhani Merlin Tuominen 

Pyhäselkä
Jesse Elmeri Kankkunen
Kiia Maija Sofia Kinnunen
Eino Aapo Elmeri Laukkanen
Neo Ville Oskari Alarik Lappalainen

Eno
Viljami Aatu Oskari Kuivalainen
Eevi Eulia Maarala

Vaara-Karjala
Jare Niklas Kurki
Eemeli Onni Tapani Nissinen 

Kontiolahti
Venla Aino Vanessa Lappalainen 
Hilda Beata Määttänen
Helmi Ilona Partanen 
Iida Anna Maria Puumalainen
Miro Urho Matias Sallinen

kastetut 

ILOISET LESKENLEHDET ja valko- ja 
sinivuokot ovat ilmestyneet sulaneille 
pihoille ja tienvarsille. Vappuna on vielä 
karu ja paljas maa, mutta siellä täällä elä-
mä alkaa taas virkoamaan eloon. Kevättä 
ilmassa ja rinnassa!

Uuden satokauden eteen ahkerat vi-
herpeukalot ovat tehneet jo kuukausien 
esityön. Taimia on kasvateltu ikkunalau-
doilla ja kohta viime syksynä istutetut 
kukkasipulit ja taimet virkoavat uuteen 
elämään. On lupa odottaa uutta satoa ja 
kasvatustyön hedelmää.

TOUKOKUUN ENSIMMÄISEN sunnun-
tain evankeliumitekstissä Jeesus puhuu 
siitä, miten liikkeelle lähteminen, vaivan-
näkö ja hedelmän tuottaminen liittyvät 
yhteen. ”Ette te valinneet minua, vaan 
minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, 
että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedel-
mää, sitä hedelmää joka pysyy” (Joh 15).

Uusi hedelmä, sato ja kasvu syntyvät 
liikkeelle lähtemisen seurauksena. Uusi 
kasvu tarvitseekin aina vaivannäköä ja 
liikkeelle lähtöä. Kylvämättömät sieme-
net eivät tuota satoa jäädessään kome-
ron hyllylle. Maahan istuttamatta jääneet 
kukkasipulit joko kuivuvat tai märäntyvät 
kellarin nurkkaan. Maasta irrotetut siir-
totaimet tulee laittaa hyvään ja kosteaan 
maaperään. Uusi kasvu vaatii vaivannä-
köä. Lähde sinäkin uudelleen liikkeelle Ju-
malan pelloille ja hedelmätarhoille. Sinun 
työpanostasi nimittäin tarvitaan!

RAAMATUSSA PUHUTAAN paljon siitä, 
että vain Jumala saa aikaan uutta elämää. 
Jopa niin, ettei ihmiselle jätetä paljon teh-
tävää uuden luomisen synnyssä. Kuiten-
kin rohkaisevaa on Jumalan sanaa luki-
essa, että ihmistäkin tarvitaan Jumalan 
valtakunnan taimitarhoilla.

Paavali, Jumalan innokas hengellinen 
puutarhuri, nimittäin kirjoitti kokemuk-
sistaan: ”Minä istutin ja Apollos kasteli, 
mutta Jumala antoi kasvun” (1. Kor. 3:6). 
Tähän Jumalan sanaan olen useasti tu-
keutunut. Voin istuttaa, voin kylvää, voin 
kastella ja jopa suojella taimia kuumuu-
delta tai hallaöiltä, mutta itse kasvun an-
taa Jumala.

LOHDULLISTA ON kuulla, että Jumala 
antaa kasvun. Myös minun hengellisen 
elämäni kasvun, oman opetuslapsena 
tehtävän työni kasvun ja Jeesuksen tun-
temisen kasvun. 

Jumalan puutarhoissa on aina kevään 
riemua ja iloa. Sinäkin saat kasvaa yli 
omien mittojen ja ihmisten asettamien 
rajojen. Keväällä Jumalan taivas on kor-
keimmillaan. Saat kasvaa!

Jukka Reinikainen
kirkkoherra

Kontiolahden seurakunta
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Kirsi Leskelän mukaan Marika-tytär kommunikoi silmillään ja vastaa kysymyksiin silmänräpäyksillä.  - Kyllä Marika mielestäni ymmärtää hyvinkin paljon, vaikka ei pysty sanoilla kommentoimaan. 
Silmät ovat sielun peili. Niistä näkyy ilo, suru, pelko ja kaikki.
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Marika on huumorintajuinen tyttö. - Kotona on koira ja neljä kissaa, joiden touhujen seurailu on Marikalle mieluisaa. Ja 
kun telkkarissa on joku hauska juttu, niin ihan oikeassa kohdassa hän huvittuu, sanoo Kirsi Leskelä. 

K
IR

S
I L

E
S

K
E

L
Ä

Onnellinen viulun omistaja päivää ennen onnettomuutta. Kuvassa Marika on 
iältään 2 v 5 kk.
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S
IITÄ ON  nyt 18 vuotta ja 25 päivää, kun 
ylämyllyläisen Kirsi Leskelän elämä 
muuttui peruuttamattomasti.

Kirsi oli ollut miehensä ja 2-vuoti-
aan tyttärensä Marikan kanssa Liek-
sassa siskoaan tapaamassa, kun heti 
kotimatkan alussa, Rauhalan koulun 
ohi päästyä, vastaantuleva auto olikin 
yhtäkkiä Kirsin perheen auton kaistal-

la. Törmäys oli väistämätön. 
Auto alkoi savuta. Tuli hirveä hätä, että nyt se syttyy tu-

leen. Kirsi katsoi takapenkille. Näytti siltä, että Marika nuk-
kuu.  

- Menin nostamaan häntä autosta. Sanoin hänelle, että 
heräähän. Sitten huomasin, että kypärämyssy alkoi mennä 
vereen.

SIITÄ ALKOI Kirsin odottamaton ja yhä jatkuva matka vam-
mautuneen lapsen äidiksi ja omaishoitajaksi. Kolaripaikalta 
Marika vietiin Ilmari-helikopterilla Kuopion yliopistolliseen 
keskussairaalaan, jossa hänet leikattiin ja siirrettiin teholle. 

- Olimme siellä kuukauden ja sitten vielä puolitoista 
kuukautta sairaalassa Joensuussa. Lopulta saimme mukaan 
puhe- ja liikuntakyvyttömän tytön entisen vilkkaan papu-
patatytön sijaan.

EI UUSI arki kotona helppoa ollut. Perushoitajan koulutuk-
sen saanut Kirsi ei ollut aiemmin hoitanut epileptikkoa. Ma-
rikan hoito tarvitsi jatkuvaa läsnäoloa ja valvontaa, mutta 
ulkopuolinen hoitaja kävi alkuun vain kuusi tuntia viikossa. 
Niin, että Kirsi pääsi kauppaan.  

Kun toisella kymmenellä olevien isosisarusten lisäksi 
Marikalle syntyi vuoden kuluttua vielä pikkuveli, alkoivat 
Kirsiltä kädet loppua. Silloin Marikalle saatiin kotiin lisää 
hoitoapua. 

- Marikan hoidettavuus on vuosi vuodelta lisääntynyt. 
Hänelle tehtiin uusia leikkauksia pään alueelle jo ensim-
mäisen vuoden aikana, ja kasvamisen vuodet ovat tuoneet 
uusia sairauksia. Tuli skolioosileikkaus, mikä johti trakeos-
tomiaan. Tuli haimatulehdus, mikä johti munuaistoimenpi-
teeseen. Kyllä tässä melkoisen sairaanhoitajan oppimäärän 
on suorittanut ihan kantapään kautta. 

Vaikka vuosiin liittyi paljon haasteita ja sairauksia, va-
loakin niissä oli. Yksi tärkeä hetki tuli puolentoista vuoden 
päästä kolarista.

- Marika oli aluksi lähes sokea, silmät katsoivat tyhjyy-
teen eikä niihin saanut kontaktia. Sitten kerran, kun katse-
lin telkkaria ja Marika istui sylissäni, jäin katsomaan hänen 
silmiään. Tuntui, että nyt sieltä katsoo joku. Hymyilin, ja 
hän hymyili takaisin. Siinä tuli itku. Joku lukko Marikassa 
oli auennut.

JOS IHMISEN fysiologia ja anatomia tulivat Kirsille vuo-
sien mittaan tutuiksi tyttären sairauksia seuratessa, 
eräänlaista korkeakoulua on käyty myös erilaisten tukien 
ja korvausten hakemisessa. Papereita on laitettu vetämään 
niin vakuutusyhtiöön, maistraattiin, sosiaalitoimen vam-
maispalveluihin kuin Kelaankin. 

Aina tuen saaminen ei ole ollut helppoa, olipa kyse hoi-
don saamisesta kotiin Marikalle tai omaishoidon tuen ja 
vapaiden myöntämisestä Kirsille.

- Olen pyrkinyt aktiivisesti löytämään vertaistukea niin 
Aivovammaliitosta kuin tapaturmaisesti vammautunei-
den lasten Tatu ry:stä. Toimin itsekin Tatun hallituksessa 
ja vertaistukiäitinä.

MYÖS OMAISHOITAJIEN verkosto on tullut Kirsille vii-
me vuosina tärkeäksi. Hän toimii aktiivisesti Joensuun 
seudun omaishoitajissa ja on käynyt vertaisohjaajakoulu-
tuksen.

- Lähdin mukaan alun perin siksi, että monesti 
omaishoitajat mielletään puolisoitaan hoitaviksi ikäihmi-
siksi. Mutta ei omaishoitajuus ole vain ikäihmisten juttu. 
Se voi koskettaa ketä vain, ja hoidettava voi olla puolison 
sijaan lapsi, vanhempi tai muu läheinen. 

Kirsin mukaan monella omaishoitajalla on huoli omas-
ta tai läheisten jaksamisesta. Hän toivoo, että viranomai-
set ymmärtäisivät sitä puolta, että sekä omaishoitajat että 
hoidettavat vanhenevat ja apuja tarvitaan. 

- Kun apua menee pyytämään, vastaukseksi tarjotaan 
helposti laitospaikkaa, vaikka omaishoitaja ei itse sitä 
haluaisi. Vaikka apua saisi kotiin paljonkin, se on silti 
yhteiskunnalle halvempaa kuin laitoshoito.

Marikan kohdalla yhteiskunnalta saatava tuki on sin-
nikkään paperityön tuloksena tällä hetkellä parempi kuin 
koskaan. Parikymppiseksi nuoreksi naiseksi varttunut 
Marika saa Kelalta eläkettä ja vakuutusyhtiön korvaama-
na kuntoutuksena fysioterapiaa kolme kertaa viikossa. 
Erityisen mieluinen musiikkiterapia on koronan vuoksi 
tauolla.

- Puolentoista vuoden ajan Marikalla on ollut myös 
säännöllinen yöhoito, mikä helpottaa elämäämme ko-
vasti. Vaikka Marikalla on nyt hoitaja 48 tuntia viikossa, 
jää minulle silti 16 tuntia joka päivä ja lisäksi kokonainen 
vuorokausi. Ei se ihan kevyttä ole.

KUN KIRSI katsoo nyt menneitä vuosia taaksepäin, vai-
keinta niissä eivät ole olleet paperityöt saatikka sairaan 
lapsen hoitaminen. Vaikeinta on ollut suru siitä, mitä lap-
si vammautumisen myötä elämässään menettää.

- Yllätin itseni jo ensimmäisinä päivinä teholla sure-
masta sitä, että Marika ei ikinä saa kokea tiettyjä elämän-
vaiheita: uusiin ystäviin tutustumista, puolison löytämis-
tä, perheen perustamista. 

- Tällaisten miettiminen tuntui aluksi hölmöltä, mutta 
kun olen jutellut vertaisten kanssa, olen ymmärtänyt, että 
tällaisia vammautuneen lapsen äiti murehtii.

Myös ihmisten tapa suhtautua vammaiseen tyttäreen 
on toisinaan satuttanut syvästi.

- Joku lääkäri sanoi kerran, että Marikahan on vain 
häkkilintu, oman kehonsa vanki. Muistan, miten seisoin 
sen jälkeen sairaalan käytävässä ja soitin miehelle ja tyt-
tärelle, että tulkaa, minulla leviää pää. Monta kertaa on 
ollut mielessä, että miten joku voi sanoa niin. 

ILOA PUOLESTAAN on tuonut Marikan positiivinen luonne.
- En tiedä, mistä hän sen ilon kerää, mutta joskus kun 

itsestä tuntuu, että miten tästä selvitään, niin Marika 
silmillään viestii: kuule äiti, ei mitään hätää, kyllä tästä 
mennään. 

Sitä Kirsi on miettinyt, että elämänhaluko se tytössä on 
niin vahva, että tässä yhä ollaan, vaikka menettämisen 
pelko on usein ollut todellinen ja vahvasti läsnä.  

- Monta kertaa Marika on ollut sairaalassa kriittises-
sä tilassa ja meille on sanottu, ettei lääketiede enää voi 
tilanteelle mitään. Siinä tullaan siihen, että kuka sitten 
voi. Kuka on voinut? 

Kirsi on liimannut Marikan huoneen seinälle tarran, 
jossa lukee monelle tuttu Raamatun säe: Pyytäkää, niin 
teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin 
teille avataan. 

- Ehkä sitä on aina pyydetty, etsitty, kolkutettu. Ihmeel-
lisen taistelijatyttären olen saanut. Nöyräksi tällainen ih-
misen tekee. Sitä ymmärtää, että elämä ei ole itsestään 
selvää. Marikan kohdalla kun jokainen päivä on ollut 
lahja. 

Virpi Hyvärinen

UUSIKSI  
MENNYT ELÄMÄ
ELÄMÄNKULKU.  Lapsen vammautuminen kolarissa on saanut Kirsi Leskelän 
näkemään jokaisen arkisen päivän arvon. Elämä kun voi muuttua tai päättyä mil-
loin vain.

Ihmeellisen 
taistelijatyttären olen 

saanut. Nöyräksi tällainen 
ihmisen tekee.

Kyllä tässä melkoisen 
sairaanhoitajan 

oppimäärän on suorittanut 
ihan kantapään kautta. 
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MITÄ SINULLE kuuluu, hyvä lukija?
”Mitä kuuluu” ovat vain pari pientä sa-
naa, mutta niillä voi olla iso merkitys. Ne 
kertovat välittämisestä ja kiinnostuksesta 
toista kohtaan ja lievittävät yksinäisyyt-
tä ja ulkopuolisuuden kokemusta. Ne 
kertovat siitä, että toinen on tärkeä. Jos 
asiaa ajattelee omalle kohdalle, niin kuka 
meistä ei halua tulla kohdatuksi? 

KULUNEENA VUOTENA yksinäisyys on 
ollut paljon pinnalla, mutta on sitä ol-
lut aivan liikaa jo aiemminkin. Yksinäi-
syyttä tuntuu olevan eniten ikäihmisten 
ja pienituloisten keskuudessa sekä viime 
aikoina opiskelijoiden parissa. Voisim-

meko me tehdä jotain oman tai toisten 
yksinäisyyden lievittämiseksi? Vastuu 
toisten kohtaamisesta on aivan jokaisella 
meistä. Sitä ei voi ulkoistaa tai sysätä ke-
nellekään, ei edes hyvinvointiyhteiskun-
nalle. Se, miten kohtaamme toisiamme, 
lähtee meistä itsestämme ja toinen toisis-
tamme. Lähimmäisenrakkaus velvoittaa.

KUULUMISIA VOI kysellä kahvihuonees-
sa, aamulla töihin tullessa tai sieltä läh-
tiessä. Kuulumisia voi kysellä naapuril-
ta, kaverilta koulussa, opiskelupaikalla, 
lenkkipolulla, päiväkahveilla, puheli-
messa tai vaikka Teamsissa, Zoomissa 
ja Discordissa. Eikä sovi unohtaa myös-

kään kaikkein läheisimpiä ihmisiä, sillä 
heidänkään tuntemuksiaan ei voi ottaa 
itsestäänselvyytenä. 

VUORISAARNASSA JEESUS haastoi 
kuulijoitaan tervehtimään kaikkia: ”Jos 
te tervehditte vain ystäviänne, mitä erin-
omaista siinä on?” (Matt. 5:47.) Kenet si-
nä voisit kohdata omassa arjessasi niin, 
että syntyisi kokemus arvostuksesta ja 
tärkeydestä? Kuulumisia kyselläkseen 
ei tarvitse tuntea toista hyvin. Tietysti 
tuttu ihminen voi kertoa helpommin 
asioitaan. Mutta ehkä joku tuntematon ei 
ole aidosti kohdannut toista ihmistä tai 
tullut aidosti kohdatuksi pitkään aikaan. 

Ehkä hän kärsii yksinäisyydestä. Koh-
taaminen voi tällöin olla kevätauringon 
lämpöä pitkän talven kylmyyden jälkeen.

JOS KUULUMISTEN vaihtamisen jälkeen 
haluaa vielä toivottaa toiselle jotakin oi-
kein hyvää, niin aina voi toivottaa siu-
nausta. Jos tätä ei uskalla tai halua sanoa 
ääneen, niin sen voi kuitenkin kuiskata 
hiljaisena rukouksena Jumalalle. Pi-
detään huolta siitä, että meille kaikille 
kuuluisi mahdollisimman hyvää!

Antti Kyytsönen
pappi

Pielisensuun seurakunta

Mitä kuuluu?

takarivejä

lukijan kynästä

VAKAVAMIELINEN, synneillä pelotteleva, 
syyttävä, sisäänpäin lämpenevä, seksuaali-
vähemmistöjä hylkivä, ylpeä, ylenkatsova,
naisia väheksyvä, vanhoillinen ja kopea.

Tällaisia ajatuksia minulla oli kirkosta 
ja kristinuskosta. Nämä ajatukset elivät 
pitkään vahvasti mukana. Miksi minä ha-
luaisin kuulua tuollaiseen yhteisöön, jo-
ka muita tuomitsee ja itsensä ylemmäksi 
nostaa? Toki ymmärsin kyllä, että kirkolla 
on ollut suuri rooli yhteiskunnassamme 
vuosisatoja, ja sieltä on myös tullut hienoja 
arvoja kuten lähimmäisestä välittäminen.

Tarvitsin paljon kokemuksia uskoak-
seni, että olin ollut väärässä ja ajatukseni 
kirkosta olivat vanhanaikaisia tai vanhen-
tumassa. 

ENSIMMÄINEN omakohtainen kosketus oli 
avioliittoon siunaaminen. Mieheni suvun 
”perhepappi”, jo tuolloin eläkkeellä oleva 
Risto Ruskomaa ei kyseenalaistanut sitä, 
etten kuulunut kirkkoon tai kysellyt, miksi 
en ollut käynyt rippikoulua, vaan siunasi 

liittomme kauniilla sanoilla helmikuussa 
2012. 

Kirkko tuli hiljalleen lähemmäksi per-
heenlisäyksen myötä, eikä silloinkaan kir-
kon toimistossa syytelty tai ylenkatsottu, 
miksi en ollut kirkon jäsen. Syystä tai toi-
sesta uskaltauduin perhekerhoon ja koke-
mukset kerho-ohjaajista ja keittiöhenkilö-
kunnasta olivat aivan ihania. Tästä suuresti 
kiitän Pielisensuun kirkon henkilökuntaa. 
Perheemme keskimmäinen lapsi osallistui 
ensimmäiseen kerhoon jo kuuden päivän 
iässä. Lapsiemme kastepapit osoittautui-
vat ihmisiksi, eivätkä olleet yliluonnollisia 
olentoja. 

LOPULTA tein päätöksen: ehkä minunkin 
tulisi uida taas vastavirtaan ja liittyä kirk-
koon. Nuorena uin vastavirtaan enkä käy-
nyt rippikoulua, vaikka lähes kaikki muut 
kylän nuoret sen kävivätkin. 

Kirkkoon liittymisen haasteeksi nousi 
käymätön rippikoulu, ja tästä pääsinkin 
erittäin mielenkiintoiseksi muotoutuneel-

le matkalle aikuisrippikouluun. En käy 
rippikoulua avioliiton, kummikunnian tai 
jonkun toisen painostuksesta, vaan vilpit-
tömästä omasta tahdostani tutustua luteri-
laisuuteen ja pohtia omaa uskoani. Ripari 
koostuu jumalanpalveluksien seuraami-
sesta, keskustelukokonaisuuksista papin 
ja pienen ryhmän kesken, Raamattuun 
tutustumisesta, oppikirjaan paneutumi-
sesta sekä diakoniatyöhön tutustumisesta 
ja tietenkin huipentuu konfirmaatioon.

RIPPIKOULUMATKALLA ajatukset luteri-
laisuuden ahdasmielisyydestä ovat muut-
tuneet paljon avarakatseisemmiksi ja ar-
mollisemmiksi. Henkilökohtaisesti suurin 
oivallus uskosta on rauhoittuminen het-
keen tai rukoukseen. Minä, ruuhkavuosia 
elävä perheenäiti, tarvitsen juuri näitä het-
kiä, etten huomaisi vuosien vaan hävin-
neen. Olemme sopineet ystäväni kanssa, 
että alamme satunnaisesti käymään sun-
nuntaisin kirkossa. Ehkä me molemmat 
tarvitsemme sen hetken hiljentymiseen. 

KIITOS teille kaikille, jotka olette olleet täl-
lä matkalla tässä vaiheessa mukana. Luu-
lenpa, että edesmenneet isovanhempani 
voivat huokaista haudassa: ”Kävihän se 
vihdoinkin sen rippikoulun”. Mummoni 
yritti aikoinaan rahalla lahjoa minua käy-
mään riparin sanoen, että se vasta olisikin 
Jumalan pilkkaa, jos sen rahasta kävisin 
– enkä käynyt!

Emilia Rösch

Rohkeasti rippikouluun aikuisena
Minä, 
ruuhkavuosia 

elävä perheenäiti, 
tarvitsen juuri 
näitä hetkiä, etten 
huomaisi vuosien 
vaan hävinneen. 
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 >>>>>>>>>>>>>>   1.5.–31.5.2021 >>>>>>>>>

Polkupyörävaellus 
Vaivioon toukokuussa 
 › JOENSUUN EV.LUT. SEURAKUNNAT  järjestävät 

polkupyörävaelluksen Vaivion kurssikeskukseen su 23.5. 
klo 9–16. 
 Retkelle lähdetään klo 9 Noljakan kirkolta, eväitä 
pysähdytään syömään Jyrinkylän Kirkkoniemessä. Vai-
viossa tarjoillaan lounas, jonka jälkeen vietetään messua 
kappelissa. Kirkkokahvien jälkeen pyöräillään Onttolan 
kautta takaisin Noljakan kirkolle. Pyöräilymatkaa on 
yhteensä noin 30 km. Huoltoauto kulkee mukana. 
 Vaelluksen hinta on 10 euroa. Mukaan otetaan 
enintään 20, vähintään 8 pyöräilijää. Ilmoittautuminen 
viimeistään ma 17.5. osoitteessa www.joensuunseura-
kunnat.fi/ilmoittaudu. 

Polkupyörävaellus Noljakasta Vaivioon su 23.5. 
Lisätiedot: Anna Holopainen, p. 050 585 8714 ja 
Salla Romo, p. 050 372 8323.

Tilaa soiva 
äitienpäiväkortti
 › JOENSUUN SEURAKUNTA tarjoaa mahdollisuuden tilata 

äidille, mummille, puolisolle tai muulle äiti-ihmiselle soivan 
äitienpäiväkortin. Seurakunnan lauluryhmä Laululintuset 
soittaa lahjan saajalle ja laulaa toiveen. Äitienpäiväkortin hinta 
on 10 euroa, ja se menee lyhentämättömänä Yhteisvastuuke-
räykseen.
 Ohjeet äitienpäiväkortin tilaukseen: 1) Valitse laulu laululistalta. 
2) Lähetä numeroon 050 431 1627 tekstari, jossa kerrot toivelaulun 
nimen, lahjan saajan nimen ja puhelinnumeron sekä lahjan antajan 
nimen sulkeissa. Esimerkiksi: Äideistä parhain, Maija Meikäläinen 
040 123 456 (Mirja Meikäläinen).
 Voit tilata laulusi 4.–7.5.2021. Saat paluuviestinä ohjeet 
äitienpäiväkortin maksamiseen sekä ajankohdan, jolloin laulusi 
soitetaan vastaanottajalle. Äitienpäivätervehdykset soitetaan la–
su 8.–9.5.
 Lauluvaihtoehdot: 1) Äideistä parhain 2) Äidin sydän 3) Orvok-
keja äidille 4) Tahtoisin toivoa sinulle 5) Sinua siunata tahdon.

Tilaa soiva äitienpäiväkortti 4.–7.5. numerosta 050 431 1627. 
Hinta 10 € Yhteisvastuukeräykselle. Tarkemmat ohjeet yllä.

1 Perennojen vaihtopäivä  
la 29.5. Kontiolahden  
srk-keskuksen 
takapihalla

Vietän paljon aikaa omalla pihalla. 
Perennojen vaihtopäivänä voisi 
löytyä uusia lajeja pihaan, ja sa-
malla pääsisin itse eroon ylimää-
räisistä perennoista.

2 Kesäkerho 6–9-v. 
lapsille Kontiolahden 
srk-keskuksella 
31.5.–24.6.

Perheestämme löytyy tämän 
ikäisiä lapsia. Kokemukseni seu-
rakunnan kerhoista on hyvät. 
Kesäkerhotoiminta on hyvä tapa 
saada virikkeellistä toimintaa lap-
sille lomien aikoina.

3 Perheiden ilta  
ma 17.5. klo 17.30 
Lehmon seura- 
kuntakodilla

Olen käynyt näissä tapahtumissa 
joitakin kertoja, kun isommat lap-
seni olivat pieniä. Tapasin siellä 
vanhoja tuttuja ja sain uusia. Voi-
sin ajatella käyväni pienempien 
lasteni kanssa.

4 Kirppis ma–to  
klo 11–15,  
Kauppakatu 35
Harrastan kirppis-

telyä, vaikka korona-aikana on 
silläkin saralla ollut hiljaisempaa. 
Nurkkiin on kertynyt paljon kier-
toon laitettavaa ja ainahan sitä 
jotain uutta löytää tilalle.

Palstalla kysymme, mitkä neljä 

Kirkkotien kirkollisista ilmoituksista 

löytyvää tapahtumaa tuntuvat 

etukäteen mielenkiintoisimmilta. 

NIMI: HELI TUUNANEN
IKÄ: 43
SEURAKUNTA: KONTIOLAHTI

miun tapahtumat

Terapeuttinen 
keskusteluryh-
mä ikäihmisille

 › RANTAKYLÄN SEURAKUNNASSA käynnistyy 
tulevana syksynä uusi Senioripysäkki-ryhmä. Seniori-
pysäkit ovat HelsinkiMission kehittämiä, yli 60-vuoti-
aille tarkoitettuja ammattilaisen ohjaamia terapeuttisia 
keskusteluryhmiä. Ryhmässä on tarkoituksena jakaa 
omia ajatuksia ja tunteita sekä löytää niille uusia mer-
kityksiä ja näkökulmia. Tavoitteena on yksinäisyyden, 
alakuloisuuden ja ahdistavan olon lieveneminen.
 Ryhmä kokoontuu kerran viikossa yhteensä 15 ker-
taa, ja siihen osallistuu 5–8 henkilöä. Ohjaaja haastat-
telee jokaisen ryhmäläisen ennen ryhmän alkamista. 
Ryhmään liittyminen ei edellytä seurakunnan jäse-
nyyttä eikä Rantakylän alueella asumista. Toiminta on 
maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista.

Senioripysäkki-ryhmä Rantakylän kirkolla maanan-
taisin 13.9.2021 alkaen. Lisätiedot ja haastatteluajan 
varaus 16.6. mennessä: Raija Alhosaari, diakoni, 
p. 050 338 6065 tai raija.alhosaari@evl.fi.

Kohtaamisen kirpputori 

pe 7.5. klo 10-13 Lahjan-

puiston kerhohuoneella 

Hammaslahdessa.

Eräilijöitä etsitään 
Pielisensuussa 
 › PIELISENSUUN SEURAKUNNAN Eräilijä-ryhmään etsitään 

eräilystä kiinnostuneita henkilöitä. Tavoitteena on järjestää 
yhteisiä eräretkiä ja kartuttaa erätaitoja. 
 Joensuun alueella asuu retkeilystä haaveilevia perheitä, 
mutta taitoa ja uskallusta puuttuu. Eräilijä voi halutessaan toimia 
myös eräohjaajana perheille pienillä retkillä. 
 Olisitko sinä sopiva henkilö joukkoomme? Ota yhteys diakoni 
Katja Nuuhkariseen, p. 050 550 8335, katja.nuuhkarinen@evl.fi 
tai ilmoittaudu mukaan toimintaan osoitteessa vapaaehtoistyö.fi.

Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta eräharrastuksen merkeis-
sä? Ilmoittaudu mukaan: www.vapaaehtoistyö.fi.

Perillä Vaiviossa odottaa ihana järvenranta. 
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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 ryhmitellään 
eri osiin kirkkoa. Ryhmittely huomi-
oiden Rantakylän kirkon jumalanpal-
veluksiin voi osallistua 40 henkilöä.
Messu su 2.5. klo 10, messupyhis 
lapsille lastenkappelissa/päiväker-
hohuoneessa.
Tuomasmessu su 2.5. klo 18,  
Arepa ja tuomasmessuryhmä.
Pienryhmäohjaajien palaveri ti 4.5. 
klo 13, suunnitellaan syksyä. 
Messu su 9.5. klo 10, messupyhis 
lapsille lastenkappelissa/päiväker-
hohuoneessa.
Helatorstain messu to 13.5. klo 10. 
Messu su 16.5. klo 10, messupyhis 
lapsille lastenkappelissa/päiväker-
hohuoneessa.
Messu su 23.5. klo 10.
Päällystetään kirkkopihan pölkyt 
to 27.5. klo 16–18. Tule mukaan luo-
maan uusi ilme kirkkopihan pölkyille 
kesäksi 2021. Ks. ilmoitus Rantaky-
län rivi-ilmoitusten lopussa.  
Nuorekas messu to 27.5. klo 18. 
Messu nuorille ja nuorille aikuisille. 
Messua voi tulla valmistelemaan 
klo 17.  
Messu su 30.5. klo 10.

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 jumalan-
palveluksiin voi osallistua 60 hen-
kilöä.
Messu su 2.5. klo 10.
Konfirmaatio (J1) su 2.5. klo 12. 
J1-rippikouluryhmän konfirmaa-
tiomessu. Tervetuloa seuraamaan 
konfirmaatiota striimin välityksel-
lä Toivon tähden -kanavalle You-
Tubessa. 
Konfirmaatio (J1) su 2.5. klo 14. 
J1-rippikouluryhmän konfirmaa-
tiomessu. Tervetuloa seuraamaan 
konfirmaatiota striimin välityksel-
lä Toivon tähden -kanavalle You-
Tubessa. 
Messu su 9.5. klo 10, saarnaa Kir-
si Heikkinen. Messu on nähtävis-
sä myös Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa ja Joensuun seura-
kunnan Facebook-sivulla. 
Messu to 13.5. klo 10.
Sateenkaarimessu to 13.5. klo 18. 
Sateenkaarimessu on jumalanpal-
velus kaikille sateenkaari-ihmisil-
le ja heidän ystävilleen. Jos haluat 
osallistua messuun, jossa jokainen 
saa olla omanlaisensa, olet terve-
tullut mukaan! Messu on nähtävis-
sä myös Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa ja Joensuun seura-
kunnan Facebook-sivulla. 
Messu su 16.5. klo 10, liturgina  
Anssi Törmälä.

Helluntain kaksikielinen messu, 
Pentecostal Celebration, su 23.5. 
klo 10, saarnaa Kati Kemppainen. 
Messu on nähtävissä myös Toi-
von tähden -kanavalla YouTubes-
sa ja Joensuun seurakunnan Face-
book-sivulla.
Messu su 30.5. klo 10. 

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28

Saksankielinen luento Saksan pap-
pilakulttuurista pe 7.5. klo 18.  Pas-
tori Hans-Christian Beutelin teema-
na on ”Das evangelische Pfarrhaus 
– Eine Wanderung durch die deut-
sche Kulturgeschichte”. Tilaisuu-
den enimmäisosallistujamäärä on 
20 henkilöä. Joensuun Suomi–Sak-
sa yhdistys ja Suomen saksalainen 
seurakunta.
Seurat su 16.5. klo 14, veisataan Siio-
nin virsiä. Mukana mm. Anna-Ma-
ria Kupiainen, Kati Nissi, Martti Miet-
tinen. Tilaisuus on nähtävissä myös 
Toivon tähden -kanavalla YouTubes-
sa. Tilaisuuden enimmäisosallistuja-
määrä on 20 henkilöä.
Kastepäivä la 22.5. klo 12 alkaen. Ks. 
s. 13. 

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Messuihin osallistujat ryhmitellään 
eri osiin kirkkoa. Ryhmittely huomi-
oiden Noljakan kirkon jumalanpal-
veluksiin voi osallistua 40 henkilöä.
Messu su 2.5. klo 12. 
Messu su 9.5. klo 12, saarnaa  
Kirsi Heikkinen.
Messu su 16.5. klo 12, saarnaa  
Kirsi Heikkinen. 

Perhemessu su 23.5. klo 12. 
Messu su 30.5. klo 12. 

Muut paikat 
Polkupyörävaellus Vaivion kurssi-
keskukseen su 23.5. klo 9. Osallis-
tumismaksu 10 €. Lisät. ja ilm. viim. 
17.5.: www.joensuunseurakunnat.
fi/ilmoittaudu. Ks. s. 11.

Tapahtumia  
verkossa
Vapun säveliä -konsertti la 1.5. 
klo 12 suorana lähetyksenä Toi-
von tähden -kanavalla YouTubes-
sa ja Joensuun seurakunnan Face-
book-sivulla. Ks. s. 12. 
Striimattu lähetystilaisuus to 13.5. 
klo 12 Toivon tähden -kanaval-
la YouTubessa ja Joensuun seura-
kunnan Facebook-sivulla. Vieraina 
etäyhteyden kautta nimikkolähe-
tit Tuula ja Kimmo Kosonen. Joen-
suun ja Rantakylän seurakuntien 
yhteinen lähetystilaisuus.
Suomen ortodoksisen kanttori-
kuoron konsertti suorana lähetyk-
senä Joensuun ev. lut. kirkosta la 
29.5. klo 19.30 osoitteessa ort.fi/
klp. Konsertti on osa Ortodoksisia 
kirkkolaulupäiviä 28.–30.5.2021.

tapahtumat: toukokuu 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 2.5. klo 10. Messu strii-
mataan Toivon tähden -kanavalle 
YouTubeen.
Messu su 9.5. klo 10.
Helatorstain messu to 13.5. klo 10. 
Messu striimataan Toivon tähden 
-kanavalle YouTubeen.
Messu su 16.5. klo 10. Messu strii-
mataan Toivon tähden -kanavalle 
YouTubeen.
Messu su 23.5. klo 10.
Messu su 30.5. klo 10. Messu strii-
mataan Toivon tähden -kanavalle 
YouTubeen.

Kiitokset
Kirkkoherra Petri Raskin eläk-
keelle jäämisen muistamisina 
kertyi ystävyysseurakuntam-
me Teman seurakunnan lapsi-
työlle Ghanaan 1523,45 €.
Kiitämme lämpimästi kaikkia 
lahjoittajia!
Joensuun seurakunta

Kirppis 
ma–to 11–15 
SPR:n talo, Kauppakatu 35
Tervetuloa tekemään löytöjä.
Otamme vastaan kesäisiä 
tuotteita.

Luento Saksan 
pappilakulttuurista
pe 7.5. klo 18 Joensuun seura-
kuntakeskuksessa. Luennon 
kielenä saksa.

Puuhaparkki 
ti 4.5., 11.5. ja 18.5. klo 9 
Pikku-Ketun kerhohuoneella 
Karsikossa. 
Maksuton, lyhytkestoinen las-
tenhoitopalvelu.
Varaa paikka viim. edellisenä 
pe, p. 050 375 4084.

Jumalanpalvelus 
Pielisensuun kirkosta 
2.5., 13.5., 16.5. ja 30.5. klo 10
Toivon tähden -kanavalla You-
Tubessa.

Kesälaulujen ilta
Rantakylän kirkkopihassa 
su 30.5. klo 18. Max 20 hlöä.

Perjantai 30.4. klo 12–18
VAPUN HERKUT HELPOSTI Joensuun seurakun-
takeskukselta, Kirkkokatu 28
Duka-myymälästä voit käydä vappuaa�ona 
ostamassa tuoreita munkkeja ja itsetehtyä simaa!
Hinnat:
Sima 4€/litran pullo
Munkit 1€/kpl, myydään 2 kpl ja 5 kpl 
pusseissa. Tuo�o Yhteisvastuukeräykselle!

Lauantai 1.5. klo 12 
VAPPUPÄIVÄN SÄVELIÄ suorana lähetyksenä 
Joensuun seurakunnan Facebook-sivulla ja 
Toivon tähden  -kanavalla YouTubessa.
Keväisiä yhteislauluja ja musiikkia, kan�ori 
Tuomas Pyrhönen, laulaja Anneli Hynninen.
Mukana Katri Vilén ja Pauliina Mar�kainen.

VAPPUA
Juhlitaan yhdessä

Sunnuntaina 2.5. klo 18
Rantakylän kirkossa

Saarnaamassa pappi
Anna Holopainen 

Mukana 
Tuomasmessuryhmä ja Arepa, 

johtaa Janne Piipponen 
Tervetuloa!

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

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

Tule kumppanisi kanssa huoltamaan 
parisuhde�anne! 
Illassa musiikkia, iltapalaa ja parisuh-
teellista pohdintaa.

Tarjoilun hinta 10 e/pari. Lisä�edot:
Hanna Pajarinen, p. 050 327 3805. 

Ilmoi�autuminen su 16.5. mennessä:
joensuunseurakunnat.fi/ilmoi�audu

LUTERILAINEN KIRKKO JOENSUUSSA,
PARISUHDETYÖ

to 20.5.2021 klo 18
Männikköniemessä 
Vainoniemen�e 2, Joensuu
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Kesälaulujen ilta kirkkopihassa su 
30.5. klo 18. Kahvitarjoilu Kirkon 
Ulkomaanavun hyväksi. 

Muut paikat
Ihan pihalla -luontoperhekerho ma 
10.5. klo 17 Utran saaressa. Yhteisiä 
ulkopuuhia ja hartaushetki. Ota 
mukaan omat retkieväät. Makka-
ranpaistomahdollisuus. Ilm. viim. 
10.5. klo 15, p. 050 372 3189. Pe-
ruthan varauksesi, jos et pääsekään 
kerhoon!
Parisuhteen keväthuolto Männik-
köniemessä to 20.5. klo 18. Ilm. 
viim. 16.5.: www.joensuunseura-
kunnat.fi/ilmoittaudu. Ks. s. 12.
Luontokirkko ja perheiden ret-
kipäivä Utran saaressa su 23.5. 
klo 15. Kirkkohetki, ulkopuuhia ja 
makkaranpaistomahdollisuus. 
Seurakunta tarjoaa mehut, kahvit ja 
makkarat. Ilm. 10.–22.5.: www.jo-
ensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu.

Tapahtumia  
verkossa
Raamatunlukupiiri JitsiMeet-yh-
teydellä maanantaisin klo 18. Tied. 
Pirjo Kela, p. 050 530 8260. 
Hengellisen kirjan lukupiiri Jitsi-
Meet-sovelluksella to 6.5. ja 20.5. 
klo 18. Keskustelemme Wille Riek-
kisen ja Kari Kuulan kirjan Paavalin 
jalanjäljissä pohjalta. Tied. 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.
Konfirmaatiomessu su 2.5. klo 
13. Tarkoitettu konfirmoitaville ja 
heidän läheisilleen. Konfirmaa-
tiomessu striimataan Pyhäselän 
seurakunnan Facebook-sivulle.
Messu su 9.5. klo 10.
Keskipäivän ehtoollishetki ke 12.5. 
klo 12.
Helatorstain messu to 13.5. klo 10. 
Saarna Petri Tiusanen, mukana 
Kirkkokuoro. Pappi Heidi Salon 
ja pappi Marita Tiilin tehtävään 
siunaaminen. Messu striimataan 
Pyhäselän seurakunnan Face-
book-sivulle.
Messu su 16.5. klo 10. Messun 
jälkeen kaatuneiden muistopäivän 
seppeleenlasku.  
Messu su 23.5 klo 10. Kanttorina 
Laura Vuorijoki-Elo. Isosten tehtä-
vään siunaaminen.
Messu su 30.5. klo 10. Kanttorina 
Samuli Moilanen.

Pyhäselän  
seurakuntatalo 
Hammaslahdentie 76 
Sanajumalanpalvelus su 2.5. klo 10.

Reijolan  
seurakuntatalo
Santerintie 11
Messu su 23.5 klo 13. Kanttorina 
Laura Vuorijoki-Elo.

Muut paikat 
Toukosiunaus to 6.5. klo 10 Lauk-
kasella (Sarakankaantie, Ohvana). 

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 ryhmitellään 
eri osiin kirkkoa. Ryhmittely huo-
mioiden Enon kirkon jumalanpal-
veluksiin voi osallistua 56 henkilöä.
Messu su 2.5. klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 9.5. 
klo 10.
Helatorstain messu to 13.5. klo 10.
Messu su 16.5. klo 10.

Messu su 23.5. klo 10.
Messu su 30.5. 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.
Vappuseurat la 1.5. klo 18, He-
rättäjä-Yhdistys, mukana Kyösti 
Kettunen.
Messu su 2.5. klo 13.
Helatorstain messu to 13.5. klo 12.
Pieni iltamessu su 23.5. klo 16.
Sanajumalanpalvelus su 30.5. 
 klo 13.

Tuupovaaran 
seurakuntatalo
Koulutie 10
Jumalanpalveluksiin voi osallistua 
enintään 10 henkilöä.
Messu su 2.5. klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 9.5. klo 14.
Helatorstain messu to 13.5. klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 16.5.  
klo 10.
Messu su 23.5. klo 10. Huom! Mikäli 
rajoitukset sallivat, messu pidetään 
Tuupovaaran kirkossa. 
Max. 20 osallistujaa.

Muut paikat
Sanajumalanpalvelus su 30.5.  
klo 10 Hoilolan kirkossa (Hoilolantie 
133b). Max. 20 osallistujaa.

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. Juma-
lanpalveluksiin voi osallistua myös 
YouTube-kanavallamme.
Messu su 2.5. klo 10. 
Messu su 9.5. klo 10.
Helatorstain messu to 13.5. klo 10.
Hiihtolomarippikoulun konfirmaa-
tiomessu to 13.5. klo 13.
Messu su 16.5. klo 10.
Messu su 23.5. klo 10.
Messu su 30.5. klo 10.

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26 
Take away -seurakuntaruokailu 
toukokuun ajan keskiviikkoisin  
klo 11. Jaossa 50 valmiiksi annos-
teltua rasiaa.
Raamattupiiri ti 4.5. ja 18.5. klo 14. 
Vapaaehtoisten ulkoiluystävien 
koulutuspäivät ti 4.5. klo 13–16 ja  
to 6.5. klo 9–13. Mukana Kontio-
lahden kunta ja paikallinen SPR. 
Ilm. ja tied. viim. 28.4.: Sanna 
Mutikainen, p. 040 056 1186.
Lautapeli-ilta ke 5.5. klo 16.30–
17.30 perheille ja alakouluikäisille. 
Alle kouluikäiset vanhempien 
kanssa. 
Raamattupysäkki to 6.5. klo 18.30.

Messu helluntaina
su 23.5. klo 10
Enon kirkossa.
Lämpimästi tervetuloa!

Verkkohartaus
Enon seurakunnan Face-
book-sivuilla joka keskiviikko 
klo 18. 

Ajantasaiset tiedot verkossa:

www.joensuunseurakunnat.fi

Perinteinen 
pölkkyjen 
päällystys
to 27.5. klo 16–18
Rantakylän kirkkopihassa.
Tule mukaan luomaan uusi ilme 
kirkkopihan istuinpölkyille ke-
säksi 2021! Pölkkyjen päällys-
tykseen käytetään virkkaus- ja 
neuletöitä tai muita tekstiilejä, 
suositaan kierrätystä. Mukaan 
toivotaan kaikenikäisiä rantaky-
läläisiä ja yhteisöjä. Varaa oma 
pölkkysi etukäteen: 
Auli Pehkonen, p. 050 338 6066, 
auli.pehkonen@evl.fi. 
Max 20 hlöä.

Kesätoimintaa 
alakoululaisille 
Enossa 
Kesällä järjestetään koronan 
salliessa perinteiset Murikan 
leirit alakoululaisille sekä Tu-
sinaretki vuonna 2008–2009 
syntyneille. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
leireille: www.janoa.fi/Enon 
seurakunta/koululaiset.

KASTEPÄIVÄ
Lauantai 22.5.2021 klo 12 alkaen
Joensuun seurakuntakeskus, Kirkkokatu 28

Kaste on hyvä alku elämälle. Siinä pyydetään Jumalan 
siunausta lapsen elämään ja hänet liitetään seurakun-
nan jäseneksi. Mikäli ris�äiset ovat jääneet pitämä�ä 
tänä poikkeuksellisena aikana, tarjoamme mahdolli-
suu�a vaiva�omaan ja mukavaan tapaan kastaa lapsesi.
Kasteajat klo 12, 13, 14 ja 15. Kasteen jälkeen seura-
kunta tarjoaa kakkukahvit viereisessä �lassa. Mukaan 
voi o�aa sukua ja ystäviä juhlistamaan �laisuu�a, eikä 
perheelle koidu kasteesta mitään kuluja.
Lisä�edot ja ilmoi�autumiset 14.5. mennessä
An� Kyytsönen, p. 050 3231 746, an�.kyytsonen@evl.fi tai 
Hanna Pajarinen, p. 050 3273 805, hanna.pajarinen@evl.fi.

LUTERILAINEN KIRKKO JOENSUUSSA

HÄVIKKIRUOKAJAKELU
* ke 12.5. ja to 27.5. Hammaslahden seurakuntatalon 
   pihalla, Hammaslahden�e 76
* to 6.5. ja to 20.5. Reijolan ja Nii�ylahden
   asukkaille Reijolan seurakuntatalon pihalla,
   Santerin�e 11

Ruokakassit on tarkoite�u 
vain Pyhäselän alueen
vähävaraisille asukkaille.

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

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA
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Perheiden ilta ma 10.5. ja 24.5.  
klo 17.30–19. Iltapala tarjotaan. 
Ilm. etukäteen Virpi Malvalehdolle 
viestillä, p. 040 045 2570.
Pyhäkoulu su 16.5. klo 15–17. 
Seurakuntakerho ke 26.5.  
klo 13–14.30. Huomioi päivä!
”Hengellisesti heiluen” -piha-
jumppa ke 26.5. ja 2.6. klo 13.30 
srk-keskuksen takapihalla. Tule 
jumppaamaan hengellisen musii-
kin tahtiin, vetäjänä Eija Pennanen 
ja Sanna Mutikainen. 

Perennojen vaihtopäivä la 29.5. 
klo 10–14 seurakuntakeskuksen 
takapihalla. Tule ja tuo tullessasi 
perennoja, vie mukanasi uusia 
kukkatuttavuuksia. Vapaaehtoinen 
maksu Yhteisvastuulle. Myytävänä 
makkaraa ja kahvia. 
Piirakkatalkoot to 3.6. alk. klo 9 lä-
hetystyön ja YV-keräyksen hyväksi. 
Nouto seurakuntakeskukselta alk. 
klo 13. Piirakat 0,70€/kpl, tilaukset 
viim. ma 31.5. Eija Romppaselta,  
p. 040 830 1336.

Lehmon  
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Messuissa käytössä ns. sektori-
malli, osallistujia enintään 20.
Messu su 2.5. klo 13.  
Pyhäkoulu su 2.5. ja 16.5. klo 15–17. 
Seurakuntakerho 4.5. ja 18.5. klo 
13–14.30.
Nuorten Minikirkko ke 5.5. klo 
19.15, ovet auki 18–22.
MieTe-ryhmä 6.5. klo 13.
Messu su 9.5. klo 13. 
Toivoa naisille -medialähetyksen 
oma kerho ti 11.5. klo 13.
Messu su 16.5. klo 13. 
Perheiden ilta ma 17.5. klo 17.30–
19. Iltapala tarjotaan. Ilm. etukäteen 
Virpi Malvalehdolle viestillä, 
p. 040 045 2570.
Messu su 23.5. klo 13. 

Elämänpuu-messu su 30.5. klo 16. 
Kerhojen päätös. 

Muut paikat 
Liikuntapyhis su 2.5. ja 16.5. 
klo 10–11 Kulhon koululla.
Pyhäkoulu su 2.5. ja 16.5. klo 15–17 
Varparannan koululla.
Aseman lähetyspiiri ma 3.5. klo 15. 

Omaishoitajat pe 7.5. klo 14 
Hirvirannan saunatuvalla (Hir-
virannantie 19). Omaishoitajalla 
mahdollisuus ilmaiseen hierontaan 
klo 11 alkaen (J. Siippola). Varaa aika 
Sanna Mutikaiselta, 
p. 040 056 1186.  
Kahvihetki lähetyksen merkeissä 
ma 17.5. klo 12.30 Kiveläntien ker-
hohuoneella (Kiveläntie 5).
Lauluhetki ti 18.5. klo 13.30 Mönnin 
kylätalolla (Mönnintie 87). Ari Lohi 
laulattaa ja Mönnin kyläyhdistys 
kahvittaa.
Mielenvirkistystä luontoretkeltä, 
yhdessäoloa ja makkaranpaistoa 
to 27.5. Lähtö klo 10. Tied. ja ilm. 
viim. 24.5.: Eija Romppanen, 
p. 040 830 1336. 
Messu su 30.5. klo 13 Selkien-
Mönnin kappelissa (Selkientie 1). 
Käytössä ns. sektorimalli, osallis-
tujia max 20.

Omaishoitajien
tapaaminen
pe 7.5. klo 14 Hirvirannan 
saunatuvalla.

Perennojen 
vaihtopäivä
la 29.5. klo 10–14 
Kontiolahden srk-keskuksen 
takapihalla.

Kesäkerho 
6–9-v. lapsille 
Kontiolahden srk-keskuksel-
la 31.5.–24.6.2021. Ilm. ja tied. 
viim. 9.5. klo 16: www.kontio-
lahdenseurakunta.fi/tule-mu-
kaan/ilmoittautumiset.

Leikkipäivä-
tapahtuma 
kirkonmäellä pe 28.5. klo 9–19 
välisenä aikana. 
Puuhaa perheille ja päivähoi-
don ryhmille. 

kesätoimintaa lapsille

KOULULAISTEN KESÄLOMAT 
käynnistyvät jo kesäkuun alussa, 
mutta moni vanhempi on tuolloin 
vielä töissä. Seurakuntien kesäker-
hot tarjoavat pienille koululaisille 
edullisen ja turvallisen paikan aloit-
taa kesäloma.

JOENSUUN SEURAKUNTA
v. 2011–2014 syntyneille 
ma–pe 7.–30.6.2021 klo 9–14 
Marjalan seurakuntatalolla ja 
Noljakan kirkolla 
Hinta: 3e/pvä (sis. toiminnan, 
ruuan ja vakuutuksen)

PIELISENSUUN SEURAKUNTA
v. 2011–2013 syntyneille 
ma–pe 10.–24.6.2021 klo 10–14.30 
Hukanhaudan seurakuntatalolla
Hinta: 3e/pvä (sis. toiminnan, 
ruuan ja vakuutuksen)
v. 2014–2017 syntyneille 
ma–pe 10.–24.6.2021 klo 10–13 
Pielisensuun kirkolla
Hinta: 2e/pvä (sis. toiminnan, 
ruuan ja vakuutuksen)

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA
v. 2011–2014 syntyneille 
ma–pe 9.–24.6.2021 klo 9.30–14 
Rantakylän kirkolla
Hinta: 3e/pvä (sis. toiminnan, 
ruuan ja vakuutuksen)

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA
v. 2011–2014 syntyneille 
ma–pe 7.–11.6.2021 klo 9–14 
Hammaslahden seurakuntatalolla
v. 2011–2014 syntyneille 
ma–pe 14.–18.6.2021 klo 9–14 
Reijolan seurakuntatalolla
Kerhot maksuttomia, omat eväät

Ilmoittautuminen kerhoihin 26.4. 
alkaen verkossa: www.joensuun-
seurakunnat.fi/ilmoittaudu.

Koululaisten kesäkerhot
Joensuun seurakunnissa

JOENSUUN SEURAKUNTA ja He-
rättäjän paikallisyhdistys järjestävät 
matkan Kauhavan herättäjäjuhlille 
2.–4.7.2021. Matkaan lähdetään lin-
ja-autolla perjantaina 2.7. ja mukaan 
pääsee usealta pysäkiltä. Linja-au-
to lähtee Enon Matkahuollosta klo 
8.30, Uuron ABC:ltä klo 8.50, Ran-
takylän kirkolta klo 9.05, Niinivaaran 
Tekulta klo 9.15, Joensuun seura-
kuntakeskukselta klo 9.25, Noljakan 
kirkolta klo 9.30, Ylämyllyn Shelliltä 
klo 9.45 ja Outokummun Shelliltä 
klo 10.15. Paluumatkalle lähdetään 
sunnuntaina 4.7. päätösseurojen 
jälkeen. Joensuuhun saavutaan noin 
klo 22.

Matkalla majoitutaan Härmän 
kylpylähotellissa. Matkan hin-

ta on kahden hengen huoneessa  
210 € / hlö ja yhden hengen huo-
neessa 290 € / hlö. Hinta sisältää 
kaksi yöpymistä, aamiaisen ja mat-
kat. Matkan voi varata myös ilman 
majoitusta, jolloin hinta on 60 € / 
hlö.

Ilmoittaudu mukaan matkalle vii-
meistään maanantaina 31.5. soitta-
malla Joensuun seurakuntakeskuk-
sen neuvontaan p. 013 263 5300 tai 

täyttämällä lomake verkossa osoit-
teessa www.joensuunseurakunnat.
fi/ilmoittaudu. Matka on maksetta-
va viimeistään tiistaina 1.6. Joen-
suun po/Herättäjä-Yhdistyksen 
tilille FI2057700520276442.

Lisätiedot: 
Maija Korhonen p. 050 492 7843 ja 
Liikenne Kinnunen Oy 
p. 040 512 6349

herättäjäjuhlat

Herättäjäjuhlamatka 
Kauhavalle heinäkuussa

KONTIOLAHDEN SEURAKUN-
NASSA on haettavana nuoriso-
työntekijän (rippikoulutyö) viran-

sijaisuus 15.8.2021–28.2.2022. 
Hakuaika on avoinna 10.–
31.5.2021. 

Lisätiedot: www.kontiolahden-
seurakunta.fi – Info ja asiointi – 
Avoimet työpaikat

avoimet työpaikat

Nuorisotyöntekijäksi Kontiolahteen?

LAPSET
Kesäleirit Hirvirannassa
7–10-v. lasten leiri 22.–24.6.
9–12-v. lasten leiri 28.–30.6.
11–14-v. veneily- ja toimintaleiri 
2.–4.7. 
7–10-v. lasten leiri 4.–6.8.
Suunnattu kontiolahtelaisille, 
ensisijaisesti jo koulun aloittaneille. 
Hinta 30 e/hlö, sisaralennus -5 e. 
Ilm. 10.–28.5.: 
www.kontiolahdenseurakunta.fi.

NUORET
Talkooleiri Kuohu
Hirvirannassa 21.–23.5.
Kunnostamme veneily- ja purjeh-
duskaluston ja siivoamme Hiljai-

suuden talon. Lisäksi veneily- ja 
purjehduskoulutusta. 
Ilm. viim. 12.5.: 
www.kontiolahdenseurakunta.fi.

Pursileiri yli 12-vuotiaille
Hirvirannassa 7.–11.7. 
Jollapurjehduksen alkeet, purjeh-
dus- ja veneilykoulutusta. Tapahtu-
ma toteutetaan yhteistyössä mui-
den kunnan toimijoiden kanssa.
Ilm. viim. 28.6.: 
www.kontiolahdenseurakunta.fi.

Lisätiedot nuorten leireistä: 
klaus.tefke@evl.fi,  
p. 040 087 0559

   Kesäleirejä 
   Kontiolahdella
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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

�����������������������
���������������������
�������������������

��
	�����������

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

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

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

jumalanpalvelusverkossa.fi

merkityksellistä mediaa

Hyvä 
kuntavaaliehdokas.

Haluatko näkyvyyttä 
paikallis lehdessä?

Ota yhteyttä:

Pirjo Teva
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Uskoa, toivoa & rakkautta

 askel.la
TICO SUKELSI 
KEVÄTJÄIHIN

HURMOSTA VAI 
HILJAISUUTTA?

SUMUINEN MAISEMA 
ON MIELENTILA

TEEMU RINNE: OLLI VALTONEN:HETKI LUONNOSSA:

Mikä auttaa  
uupunutta?

Näin syntyy  
Tuomasmessu

Koti paloi,  
tärkein säilyi
 

Maaret Kallio:  
Tartu toivoon

Lotta Svärd

100
vuotta

   irtonumero 9,50 €4/21

PUUTARHA:
PIHOJEN  

KESTÄVÄT  
KAUNOTTARET

• 020 754 2333 • asiakaspalvelu@kotimaa.fi
Puhelun hinta matkapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 14,9 snt/min, lankapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 6,9 snt/min.  Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta ja se päättyy 
automaattisesti tilausjakson loputtua. Kirjalahja toimitetaan kun lehtitilaus on maksettu.  Tarjous koskee vain uusia tilaajia Suomessa.  Ulkomaisiin tilauksiin lisätään postikulut.  
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja  voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 

Askel on korkeatasoinen lehti, joka pohtii 
elämän isoja kysymyksiä. Lehden vahvuu-
tena ovat syvälliset henkilöhaastattelut 
ja kolumnistit. Askel-lehti antaa voimia ja 
lohdutusta arkeen, se on lämmin, läheinen 
ja luotettava. Lehdessä yhdistyvät hyvää 
arkea ja kohtuullisuutta arvostava sisältö 
sekä kaunis ja laadukas ulkoasu. Askel 
kertoo ihmisistä, jotka ovat löytäneet 

Lehtitilaus on lahja, 
joka muistuttaa 
antajastaan aina kun 
se saapuu lukijan iloksi

Jokaisella aukeammalla on Hannan 
voimalause. Kirjaa voi käyttää 
päiväkirjana tai muistikirjana.

Ilahduta äitiä 
lehdellä ja 
kirjalla!

4 kk vain

39 €
sis. 

lahjakirjan

Kampanjakoodi:
Äidit21
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nuori kasvo 

TÄMÄN LEHDEN nuori kasvo 
on Kontiolahden lukiossa 
ensimmäistä vuotta opiske-
leva Milla Vartiainen. Millan 
harrastuksiin kuuluvat erilaiset 
tanssilajit ja musiikki.

Mitä kuuluu?
- Ihan hyvää! Ihanaa, että 
vihdoin on alkanut näkymään 
kevään merkkejä ja jaksaa vielä 

hetken koulussakin panostaa, 
kun tietää, että kesä häämöttää 
jo lähellä. 

Miten olet ollut mukana seura-
kunnan toiminnassa?
- Olen mukana erilaisissa 
nuorten jutuissa. Käyn nuor-
tenilloissa, minikirkoissa ja 
myös leireillä. Ne ovat ihan 
huippuja!

Olet ollut lastenleireillä isose-
na. Millaista se oli?
- Oli tosi hauskaa päästä lasten 
kanssa leikkimään ja tekemään 
kaikkea. Parasta oli leirillä muo-
dostuva mahtava yhteishenki ja 
hauskanpito isolla porukalla.

Mitä suunnitelmia sinulla on 
tulevaksi kesäksi?
- Hain tänä vuonna ripareille 

isoseksi. Muita suunnitelmia 
olisi mennä muuallekin kesä-
töihin, olla kavereiden kanssa 
ja tehdä kaikkea mikä vaan on 
tämän koronatilanteen aikaan 
mahdollista. Kokea mahdolli-
simman paljon uusia juttuja ja 
pitää hauskaa!

Anna Muhonen

NIMI: MILLA VARTIAINEN
IKÄ:  17 VUOTTA
SEURAKUNTA: KONTIOLAHTI

Kevään merkkejä ja kesäsuunnitelmia

LAPSET. Kirjepyhäkoulun materiaalipakettiin sisältyy askartelu- ja hartausohjeiden lisäksi myös 

perinteinen pyhäkoulutaulu, johon saa joka kirjeessä uuden tarran.

Puuhapostia lapsille Kontiolahdella
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Ensimmäinen 
kirjepyhäkoulun paketti 
alkaa olla valmis. Mukana 
tulee myös raikasilmeinen 
pyhäkoulutaulu, jota 
lastenohjaaja Helena 
Leppänen esittelee 
kuvassa nuorelle 
makutuomarille.   

KONTIOLAHDEN SEURAKUNNASSA käyn-
nistyy toukokuussa uusi toimintamuoto, 
kirjepyhäkoulu. 4–12-vuotiaille lapsil-
le tarkoitetun kirjepyhäkoulun voi tilata 
maksutta seurakunnasta, ja se kolahtaa 
postilaatikkoon noin 7 kertaa vuodessa. 
Ensimmäinen kirje lähtee seurakunnasta 
lapsille toukokuun puolivälin jälkeen.

Kirjepyhäkoulu on materiaalipaketti, jo-
ka sisältää erilaisia tehtäviä, värityskuvia, 
askartelu-, peli- ja leikki-ideoita sekä jos-
kus askartelumateriaalejakin. Ja tietenkin 
mukana on aina myös hartaus sekä pyhä-
koulutauluun liimattava osallistumistarra.

- Pyhäkoulutaulun lapsi saa ensimmäi-
sessä kirjeessä, samoin väritettävän altta-
ritaulun, jonka voi laittaa aina pöydälle 
pyhäkouluhetken ajaksi, kertoo toimintaa 
ideoinut lastenohjaaja Helena Leppänen.

LEPPÄSEN MUKAAN pyhäkoulukirjettä 
suunniteltaessa mietitään askarteluohjet-
ta siitä näkökulmasta, että työ pystytään 
toteuttamaan mahdollisimman monen 
tavoitettavissa olevilla materiaaleilla, esi-
merkiksi luonnonmateriaaleista. 

- Kirjeen sisältö on sellainen, että kou-
lussa oleva pystyy sen kaikkineen itse 
lukemaan ja toteuttamaan. Pienempien 
kohdalla tarvitaan ison sisaruksen tai van-
hemman apua. 

Kirjepyhäkoulun sisällöt ovat Leppäsen 
mukaan sellaisia, että niissä opitaan elä-
män perusasioita kuten kiitollisuutta, tois-
ten kunnioittamista, itsensä arvokkaaksi 
kokemista ja Jumalan hyvyyteen ja huolen-
pitoon luottamista. Hartauksissa seurataan 
kirkkovuotta ja tutustutaan raamatunker-
tomuksiin.

- Pyhäkoulussa on tarjolla niin elä-
mänarvoja kuin tietoakin sekä mahdolli-
suus olla hetki pyhän äärellä. 

LEPPÄNEN ODOTTAA mielenkiinnolla, 
millaisen vastaanoton kirjepyhäkoulu 
Kontiolahdella saa. Seurakunnassa toimii 
tällä hetkellä tavallinen pyhäkoulu viidessä 
paikassa: kirkonkylällä, Lehmossa, Varpa-
rannalla, Kylmäojalla ja Kulhossa. Kävijöitä 
on ollut mukavasti.

- Kontiolahden alue on kuitenkin laaja, 
eikä kaikilla lapsilla ole mahdollisuutta tai 
kyytiä nykyisiin pyhäkouluihin. Kirjeessä 
kotiin tulevan pyhäkoulun voi tilata minne 
vain. Toiveena on, että tavoittaisimme tätä 
kautta entistä enemmän lapsia ja lapsiper-
heitä, ja tukisimme perheiden kristillistä 
kasvatusta.

Tärkeätä on myös se, että kirjepyhäkoulu 
tarjoaa puitteet perheen yhteiselle tekemi-
selle.

- Pyhäkoulua voivat pitää myös van-
hemmat sisarukset nuoremmille, kummit 
kummilapsilleen, isovanhemmat lapsen-
lapsille. Tämä on koko perheen juttu!

Virpi Hyvärinen 

Tule mukaan  
kirjepyhäkouluun!
• Tilaukset 28.4.2021 alkaen: helena.leppa-

nen@evl.fi. Ilmoita nimi, osoite ja ikä.
• Ensimmäinen kirje postitetaan viikolla 20.
• Voit liittyä postituslistalle milloin vain.


