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Painaako työ tai 
työttömyys?  
Helpotusta huoliin 
papin tai diakonin 
pakeilta.
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Arkkitehti Riikka Kuittinen 
vierailee tällä hetkellä 

normaalia useammin 
synnyinseudullaan. Työn alla 

ovat uuden Kiihtelysvaaran 
kirkon luonnokset.
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Kunnon kaveri
”ELÄMÄSSÄ on niin, että helpommin saa uuden mui-
jan ku kunnon kaverin.” Tämä Simo Salmisen, tai siis 
Sörsselssönin, esittämä mielipide ei varmaankaan ole 
nykyään poliittisesti korrekti, enkä henkilökohtaisessa 
elämässäni ole samaa mieltä, mutta ideaa väitteessä 
on. Riippumatta siitä puhutaanko muijista vai äijistä, 
voi kyynisesti todeta, että ”kyllä meressä kaloja riittää”. 
Ystäviä, hyvistä ystävistä puhumattakaan, ei liikoja ole 
tarjolla. Henkilökohtaisesti olen jokseenkin tarkka 
käyttämistäni termeistä. Minulla on ilokseni paljon 
tuttuja, huomattava määrä kavereita, jonkin verran 
ystäviä ja kourallinen hyviä ystäviä – tai Sörsselssönin 
sanoin, kunnon kavereita. Koen olevani tässä suhteessa 
onnekas.

ULKOMAALAISTEN keskuudessa meille suomalaisille 
annetaan helposti sellainen ennakkoluuloinen leima, 
että meihin on hankala tutustua, mutta kuoren läpäis-
tyään meistä saa luotettavia ystäviä. Heh, nähdäkseni 
tämä hidassyttyisyys ei koske vain ulkomaalaisia, paljon 
pienempikin ”erilaisuus” riittää. Ainakin lapsuuteni 
paikkakunnalla vähäväkisen kirkonkylän ja kunnan 
kasvukeskuksen välillä pidettiin vihaa, käsittääkseni 
noin niin kuin perinteen vuoksi.

MINULLA tulee keväällä kuluneeksi 30 vuotta yliop-
pilaaksi tulosta. Ylioppilaaksi tulo oli yllätys silloin ja 
30 vuoden kuluminen nyt. Olen yrittänyt kompensoi-
da tätä jälkimmäistä yllätystä etsimällä lukioaikaisia 
luokkakavereita ja ottamalla heihin yhteyksiä. Suureksi 
ilokseni varsin monet olenkin löytänyt ja saanut takai-
sin kadonneen yhteyden. Joidenkin ihmisten kanssa 
on helppo jatkaa tarinaa, vaikka väliaikaa on kertynyt 
vuosikymmeniä.

ASIA, josta olen pahoillani ja jokseenkin huolissani, on 
se, että varsin monella nuorella ihmisellä ei näytä ole-
van lainkaan ystäviä, hyvistä ystävistä puhumattakaan. 
Kouluissa ja oppilaitoksissa syntyy tuttavuuksia, mutta 
jostain syystä niitä ei osata syventää ystävyydeksi. Ihmi-
sellä voi olla satoja tai jopa tuhansia seuraajia sosiaali-
sessa mediassa, mutta kadulla ei heistä tunne ketään. 
Voi toki olla, että tämä on uusi normaali ja itse olen taas 
jäänyt ajasta, mutta ajattelen ihmisen kaipaavan myös 
reaalielämän ystäviä. Mitä mieltä sinä olet, onko some-
ystävyys ”oikeaa” ystävyyttä?

HALUAISIN kannustaa kaikkia etsiytymään nykyisten 
tai vanhojen ystävien seuraan, se on ehkäpä helpompaa 
kuin uusien löytäminen. Ennen kaikkea toivoisin, että 
jokaiselle löytyisi ainakin yksi ”kunnon kaveri”.

J
o joutui armas aika, kaikuu näinä päivinä 
jälleen kerran suvenavauksissa eri puolilla 
Suomea. Kauas on tultu niistä vuosista, kun 
opettaja polki täysin voimin harmonia luok-
kahuoneessa ja palkeet puhkuivat suvivirttä 
rauhalliseen tahtiin. Kappale tuntui kenties 
laahaavalta, mutta se merkitsi kesää, lomaa ja 

täyttä vapautta pitkäksi aikaa. Olisiko kunnon kesä 
voinut edes alkaa ilman tuttuja säveliä?

TÄNÄ VUONNA  laulussa on mukana erityisen 
paljon sanatonta toivetta. Koittaako meille va-
paampi kesä, niin kuin olemme aiempina vuosina 
tottuneet? Saammeko kokoontua, juhlistaa kesää 
ja hengähtää hetken pitkän epävarman jakson 
jälkeen?

KORONATILANTEEN hieman helpottaessa oma 
kuoroni sai tauon jälkeen ainutlaatuisen mahdol-
lisuuden Suvivirren parissa. Otimme osaa Ranta-
kylän seurakunnan projektiin, jossa kanttori Janne 
Piipponen kutsuu kuoroja ja lauluryhmiä esittämään 
erilaisia versioita virsistä. Esitykset tullaan tallenta-
maan ja julkaisemaan verkossa kaikkien iloksi.

JOPA MASKI kasvoilla laulaessa ja turvaetäisyyden 
päässä kuorokavereista seisoessa tunsin suurta iloa 
siitä, että ryhmämme on jälleen koossa. Suvivirteen 
löytyi aivan uusi näkökulma ja tunnelma. Arjen 
keskellä en ollut edes huomannut, miten paljon 
olin kaivannut yhdessä tekemistä ja niitä onnistu-
misen hetkiä, kun sävelet osuvat juuri kohdilleen ja 
harmoninen sointi täyttää tilan.

MAHDOLLISUUTTA yhteiseen tekemiseen ja yhdes-
säoloon toivon tänä kesänä kaikille lapsista ikäih-
misiin. Jospa suvivirren taika toimisi jälleen kerran 
ja saisimme nauttia suloisesta suvesta ilman huolia 
ja murheita. Iloa ja hyvää mieltä kesään!

Lapsuuteni paikkakunnalla 
vähäväkisen kirkonkylän ja 
kunnan kasvukeskuksen 
välillä pidettiin vihaa, 
käsittääkseni noin niin kuin 
perinteen vuoksi.

KESÄTYÖSETELIT. Joensuun seurakunnat palkkaavat lisää nuoria erilaisiin kesä-
töihin. Seurakuntiin etsitään mm. kesäsomettajaa sekä puistoissa ja rannoilla kiertä-
viä leikittäjiä. Lisäksi paikkoja on leiri- ja kerhotehtävissä. Kesätyöpaikat ovat kahden 
viikon mittaisia ja ne rahoitetaan kesätyöseteleillä. Työnantajakulujen jälkeen 500 
euron kesätyösetelistä jää nuorelle palkkaa noin 350 euroa. 
Uudet kesätyöpaikat mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön Kirkkohallitukselle 
myöntämä erityisavustus. Avustus on osa hallituksen toimenpidekokonaisuutta, 
jolla pyritään lieventämään koronatilanteen lapsille ja nuorille aiheuttamia haittoja.

LÄHDE: JOENSUUN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

500

Suvi suloinen

Suvivirteen löytyi 
aivan uusi näkökulma 
ja tunnelma.

26.5.2021
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi

Jarkko Riikonen
erityisnuorisotyöntekijä
Poliisin Ankkuri-ryhmä
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Voimaa uniterveydestä

1
UNITERVEYS. Kun tarkastel-
laan uniterveyttä, näkökulma 
vaihtuu uniongelmista ja unet-
tomuudesta terveyden edistä-
miseen. Silloin kysytään, miten 

voimme suojata ja vahvistaa hyvää 
unta eli uniterveyttä? Samalla ta-
voin kuin vaikkapa sydän- ja veren-
kiertoelimistön terveyttä edistetään 
ruokailun, liikunnan ja stressinhal-
linnan avulla, myös hyvän uniter-
veyden edellytykset syntyvät arkisis-
sa tilanteissa työssä ja vapaa-ajalla.

2
LUONTO. Jokainen voi 
vaikuttaa omaan uniter-
veyteensä harrastamalla 
liikuntaa ja nauttimalla 
raittiista ilmasta. Metsässä 

sydämen syke ja verenpaine laskevat 
ja lihasjännitys vähenee. Luonnossa 
samoilu vaikuttaa mielialaan, rau-
hoittaa ja nopeuttaa stressistä pa-
lautumista. Metsäretkellä oma pe-
ruskunto paranee huomaamatta. Ja 
mitä parempi kunto, sitä paremmin 
elimistö osaa käsitellä stressiä.

3 
RENTOUTUMINEN. Ren-
toutuminen on fyysinen 
ja psyykkinen tapahtuma, 
jonka aikana mieli rau-
hoittuu ja elimistön eri 

toiminnot tasaantuvat. Rentoutu-
minen palauttaa voimia. Rentoutu-
minen ei tapahdu kehoa käskemäl-
lä, vaan sitä tulee harjoitella. Hyviä 
rentoutumismenetelmiä voivat olla 
esimerkiksi saunominen, hieronta, 
kevyt liikunta tai hengitysharjoituk-
set. Kokeilemalla ja harjoittelemalla 
kukin löytää itselleen sopivan tavan 
rentoutua. 

4
JOHTAMINEN. Hyvällä 
johtamisella voi tutkitusti 
vaikuttaa työntekijöiden 
uniterveyteen. Jos esimies 
havaitsee muutoksia työn-

tekijän työkyvyssä ja syntyy huoli 
työntekijän uniterveydestä, on hyvä 
ottaa asia puheeksi viivytyksettä. On 
tutkittu, että henkilöstön unitervey-
dellä on yhteys esimerkiksi sisäiseen 
motivaatioon, työn iloon, sitoutu-
neisuuteen, työn tuottavuuteen ja 
sairauspäivien määrään.

5
IDEOINTI. Työpaikalla 
voidaan ratkaista uniter-
veyteen liittyviä ongelmia 
yhteistyössä. Ensin muu-
tetaan tunnistettu ongel-

ma haasteen muotoon. Jos ongel-
mana on esimerkiksi jatkuva kiire, 
haasteena on silloin miettiä, millä 
keinoilla hallinnantunnetta saa li-
sättyä. Sen jälkeen ideoidaan mah-
dollisimman paljon erilaisia ratkai-
suehdotuksia kyseiseen haasteeseen. 
Lopuksi valitaan ehdotuksista sekä 
työntekijän että työyhteisön ja orga-
nisaation kannalta paras idea, jota 
ryhdytään kokeilemaan.

Kirsi Taskinen

PÄIVI FRANSSILA. Uni on tärkeimpiä voimavarojamme sekä 
työssä että vapaa-ajalla. Karelia-ammattikorkeakoulun lehtori Päi-
vi Franssila toimi projektipäällikkönä hankkeessa, jossa tutkittiin, 
miten työhyvinvointi ja unen laatu ovat sidoksissa toisiinsa ja miten 
niihin pystyy vaikuttamaan.

– Pienilläkin muutoksilla voi olla 
yllättävän myönteisiä vaikutuksia 
uneen ja päivän aikaiseen vireystilaan. 
Tärkeintä on aloittaa kevyesti 
kokeilevalla mielellä ja pitää kiinni 
hyviksi koetuista toimintatavoista, sanoo 
Päivi Franssila.
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Lisää ajankohtaisia uutisia
> www.joensuunseurakunnat.fi
> www.kontiolahdenseurakunta.fi
> www.evl.fi

ajassa Vapaaehtoistyö piti 
pintansa koronavuonna. 
Vapaaehtoistyötä tehdään 
mieluiten kasvotusten ja 
järjestöjen tai yhteisöjen 
organisoimana.
EVL.FI, 18.5.2021

Arkkitehtisuunnittelu käynnissä

UUSI KIRKKO. Kiihtelysvaaran kir-
kon arkkitehdilla on vahva yhteys 
Pohjois-Karjalaan. Luonnokset ovat 
parhaillaan suunnitteilla. Uuden kir-
kon piirustukset syntyvät yhteistyös-
sä myös seurakuntalaisten toiveita 
kuunnellen.

Arkkitehti Riikka Kuittinen (toinen vasemmalta) ja Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta –  Anne Angervo, Eevi Väistö, Jussi Nevalainen, Esa Mustonen, Jouni Heiskanen ja Juhani Rouvinen – 
tutustuivat huhtikuussa rauniokirkon maisemiin.
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KIIHTELYSVAARAN tuhopoltetun kirkon paikalle 
suunnittelee parhaillaan uutta kirkkoa oululainen 
arkkitehtitoimisto Luo arkkitehdit Oy. Harva tietää, 
että suunnittelutiimin vetäjä on Enosta kotoisin oleva 
arkkitehti Riikka Kuittinen. Opiskelut veivät Kuittisen 
parikymmentä vuotta sitten Enosta Ouluun, josta löy-
tyi perhe ja uusi koti.

– Monet sukulaiseni asuvat edelleen Enossa ja Joen-
suussa. Vanhempani ilahtuivat kovasti siitä, että saavat 
nyt perhettäni kuukausittain kylään, kertoo suunnit-
telutyön vuoksi useammin Oulun ja Pohjois-Karjalan 
väliä matkustava Kuittinen.

Kuittisen lisäksi suunnittelutiimiin kuuluvat An-
na-Riikka Tiainen ja Virve Väisänen. 

– Suunnittelutapamme on keskusteleva ja projek-
teja ideoidaan aina myös isommalla kokoonpanolla. 
Emme usko yksittäiseen sankariarkkitehtiin vaan sii-
hen, että paras lopputulos syntyy ryhmätyönä.

Kiihtelysvaaran kirkon kilpailutus kiinnosti koke-
nutta oululaisyritystä monestakin syystä.

– Kirkko on tietysti suunnittelutehtävänä hieno, ku-
kapa arkkitehti ei haluaisi suunnitella kirkkoa. Lisäksi 
puurakentaminen on yksi painopistealueistamme. 

Emme usko 
yksittäiseen 

sankariarkkitehtiin 
vaan siihen, että paras 
lopputulos syntyy 
ryhmätyönä.  
 RIIKKA KUITTINEN

Kiihtelysvaaran kirkko syntyy yhdessä ideoiden
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lyhyestiKUITTINEN pääsi huhtikuussa tutustumaan tulevan 
kirkon rakennuspaikkaan. Käynti herätti ajatuksia 
siitä, millainen kirkko Kiihtelysvaaraan sopii. 

– Paikka on hieno ja historiallinen. Tavoittelem-
me ratkaisua, joka palauttaa paikan jälleen ehjäksi ja 
jossa kirkko hallitsee uudelleen kyläkuvaa.

Suunnittelu on vielä alkuvaiheessa, mutta tällä 
hetkellä on jo selvää, että uusi kirkko rakennetaan 
puusta. Arkkitehdille on aina tärkeää pyrkiä paran-
tamaan paikan nykytilannetta.

– Haemme usein eheyttäviä ja olevaa ympäristöä 
yhteensitovia ratkaisuja. Lisäksi huomioimme esi-
merkiksi näkymät, luonnonvalon ja sen, miten tilas-
sa liikutaan. Edelleen pätee vanha totuus, että hyvän 
arkkitehtuurin tulee olla kaunista, kestävää ja käyt-
tökelpoista. Kiihtelysvaaran kirkon suunnittelussa 
painottuu erityisesti suhde rakennusperintöön.

KIRKON suunnittelun tueksi kyseltiin tänä keväänä 
mielipiteitä myös tulevan kirkon käyttäjiltä. Kuit-
tinen uskoo kyselyn kautta saaduista vastauksista 
olevan apua suunnittelutyössä.

– Pidämme osallistavasta työskentelytavasta ja 
ajattelemme, että paikallisasiantuntijoiden kautta 
suunnittelutehtävän ytimeen pääsee paljon no-
peammin kiinni.

Varsinaisessa suunnittelutyössä Kuittinen kertoo 
käyttävänsä vuorotellen tietokonetta ja skissipaperia.

– Tietokoneella työstämisessä on monia etuja, 
mutta välillä ideointi luistaa parhaiten kynä kädessä. 
Lopuksi suunnittelemme kaiken kolmiulotteisella 
tietomallilla, josta saadaan hyvin havainnollista ai-
neistoa myös muita tahoja varten.

YHTEISTYÖTAHOJA projektissa on useampia. Yksi 
niistä on rakennustoimikunta, joka valmisteli ark-

kitehtikilpailutuksen Pohjois-Karjalan hankinta-
toimelle.

– Rakennustoimikunta on ollut tehtävästään 
luonnollisesti innostunut. Nyt kun arkkitehti on 
valittu, pääsemme varsinaiseen tehtäväämme eli 
valmistelemaan esitystä Kiihtelysvaaran uudeksi 
kirkoksi, kertoo rakennustoimikunnan puheenjoh-
taja Juhani Rouvinen.

– Saamme ensimmäiset luonnokset katsottavaksi 
todennäköisesti loppukesästä, Rouvinen sanoo.

Yksi tärkeä yhteistyökumppani on myös museo-
virasto, joka pitää huolta mm. siitä, että kirkkolaissa 
suojellut kirkkopiha, sitä ympäröivä kiviaita ja kel-
lotapuli otetaan projektissa huomioon. 

Yhteistyö museoviraston kanssa on toiminut 
Rouvisen mukaan sujuvasti.

– Nykyinen kokousteknologia mahdollistaa etä-
nä osallistumisen kokouksiin. Näin meillä on ollut 
koko ajan ajantasaisesti käytettävissä Museoviraston 
asiantuntemus. Olemme halunneet minimoida sen 
mahdollisuuden, että virallisessa lausuntovaiheessa 
tulisi vastaan aikaa vieviä muutostarpeita.

Kirsi Taskinen

Helatorstaista helluntaihin kestävä 
Tulkoon Sinun Valtakuntasi 
-kampanja kutsuu suomalaisia 
rukoilemaan meille tärkeiden 
ihmisten ja meille tärkeiden 
asioiden puolesta.
SUOMEN EV.LUT. KIRKKO, 11.5.2021

JOENSUUN seurakuntayhtymän 
yhteinen kirkkoneuvosto päätti 
toukokuun kokouksessaan perustaa 
tulevaisuustyöryhmän, joka avustaa 
seurakuntayhtymää ja siihen kuu-
luvia seurakuntia mm. strategian 
valmistelussa ja kokeilutoiminnas-
sa, seurakuntalaisten osallisuuden 
edistämisessä sekä hengellisen 
ydintehtävän esillä pitämisessä.

Tulevaisuustyöryhmä koostuu 
pääosin seurakuntavaaleilla vali-

tuista luottamushenkilöistä. Työ-
ryhmän jäseniksi nimettiin Tiina 
Sotkasiira, Pekka Auvinen, Petri 
Hämäläinen, Antti Kyytsönen, Iiris 
Lehto ja Kaija Majoinen. Yhteys-
henkilönä tulevaisuustyöryhmän 
ja yhteisen kirkkoneuvoston välillä 
toimii kirkkoherra Tiina Reinikainen. 
Työryhmä toimii nykyisellä kokoon-
panollaan vaalikauden loppuun 
31.12.2022 saakka.

Työryhmä luotsaamaan 
seurakuntien tulevaisuustyötä

JOENSUUN hautausmaalla (Rau-
hankatu 4) sijaitseva Hautainhoito-
rahaston kukkamyymälä on jälleen 
avattu. Kukkamyymälästä voi ostaa 
näppärästi kukkia niin haudoille kuin 
kotia tai puutarhaa kaunistamaan. 
Kesäkukkien, mullan ja lannoittei-
den lisäksi kukkamyymälästä saa 
leikkokukkia, viherkasveja ja kuk-
kasidontaa.

Rauhankappelin läheisyydessä 
sijaitseva myymälä on avoinna vuo-
sittain vapusta pyhäinpäivään. Tou-
kokuun ajan myymälä on avoinna 
ma–pe klo 8.30–16, kesäkuun ajan 
ma–pe klo 8–17 sekä la klo 9–13 ja 
1.7. alkaen ma–pe klo 8.30–16. Pu-
helinnumero kukkamyymälään on 
013 2635 575.

Hautausmaan myymälästä 
kukat myös kotipihaan

KONTIOLAHDEN kirkkovaltuusto 
hyväksyi toukokuussa seurakunnan 
uuden strategian ”Avaa uusi ovi” vuo-
siksi 2021–2026. Strategian myötä 
Kontiolahden seurakunta rohkaisee 
jokaista seurakuntalaista avaamaan 
uuden oven uskoon, toivoon ja rak-
kauteen. Seurakunta tulee seuraavien 
vuosien aikana kehittämään tämän 
suunnitelman avulla omaa työtään 
niin, että se pystyy vastaamaan no-
peasti ajan muuttuviin haasteisiin.

Verkostoituminen ja yhteistyö, 
vapaaehtoisten kouluttaminen ja 

lisääntyvä digitalisaatio ovat seu-
raavien vuosien haasteita seura-
kunnassa. Toimintaa uudistamalla 
uusia jäseniä kutsutaan mukaan 
kantamaan yhteistä vastuuta alueen 
lapsista ja nuorista sekä luomakun-
nasta. Laaja-alainen viestintä on osa 
seurakunnan työn avaamista kirkon 
arjesta vieraantuneille. Seurakunnan 
arjen perustehtävät – kasvatus ja dia-
konia – edistävät kaikkien kontiolah-
telaisten hyvinvointia.

Kontiolahteen strategiaksi 
”Avaa uusi ovi”

Uuteen kirkkoon toivotaan
valoa ja arvokkuutta
SEURAKUNTALAISILLA oli mahdollisuus vaikut-
taa Kiihtelysvaaran uuden kirkon suunnitteluun 
kaikille avoimessa kyselyssä huhti-toukokuun 
vaihteessa. Vastauksia kyselyyn saatiin lähes 40 
kappaletta. Vastauksissa toistui useasti toive puu-
kirkosta, joka tuleekin toteutumaan. Lisäksi toi-
vottiin kylän kiintopistettä, arvokasta rakennusta 
ja kokonaisuutta, joka ottaa huomioon myös van-
hat elementit. 

Monelle vastaajalle tärkeää on valo ja maiseman 
huomioiminen. Samaa mieltä on Vaara-Karjalan 
seurakunnan kirkkoherra Anne Angervo.

– Kiihtelysvaaran kirkko rakennetaan kylän 
kauneimmalle paikalle. Siksi minua viehättää 
ajatus, että avara maisema ja valo ovat osa kirk-
kotilaa, Angervo toteaa.

Uuteen kirkkoon tulevat kaikki seurakunnan 
toiminnot saman katon alle. Kirkosta tulee mo-
nitoimikirkko, jossa voidaan järjestää jumalan-
palvelusten lisäksi mm. erilaisia ryhmäkokoon-
tumisia. 

– Kirkko tulee elämään aivan uudella tavalla, 
sillä se tulee olemaan avoinna arkena ja pyhänä.

OMAN KIRKON puute on näkynyt Angervon mu-
kaan selvästi. 

– Tyhjä kohta kirkon paikalla muistuttaa koko 
ajan ohikulkijaa. Seurakuntatalo on ollut seura-
kuntaelämän keskus yli kahden vuoden ajan, 
mutta kirkkoa se ei ole voinut korvata.

Takana on kaksi pitkää vuotta ja paljon työtä 
ja kohtaamisia. Kipeä kokemus on yhdistänyt 
seurakuntalaisia ja nyt katse on käännetty tule-
vaisuuteen ja uuteen kirkkoon. 

– Yhdessä, toinen toistamme kuunnellen olem-
me selvinneet, uskoneet ja toivoneet. Olemme ko-
keneet, miten meitä on muistettu, myös kaukana 
täältä. Nyt tunnelma on luottavainen ja odottava. 
Yleisin kysymys kohdatessamme on: Mitä meidän 
kirkolle nyt kuuluu?

 Kirsi Taskinen

Kiihtelysvaaran uusi kirkko
• rakennetaan vanhan kirkon paikalle
• materiaalina puu
• budjetti noin 4 miljoonaa euroa
• alustava aikataulu: suunnittelu 2021–2022, 

rakentaminen 2022–2023

Joensuun seurakunnat somessa
> Facebook: @luterilainenkirkkojoensuussa
> Twitter: @Joensuunevl
> Instagram: @toivontahden
> YouTube: Toivon tähden – Luterilainen kirkko Joensuussa

some
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AINA SITÄ ei tule ajatelleeksikaan, miten 
vahvasti kirkko onkaan osa suomalaista 
yhteiskuntaa. Seurakuntien työntekijät 
tekevät arjessa paljon yhteistyötä niin kou-
lujen ja päiväkotien kuin sairaaloiden, op-
pilaitosten ja sosiaalitoimen kanssa, laajaa 
järjestökenttää unohtamatta. 

Joensuun seurakuntayhtymässä on ar-
jessa tehtävän perustyön lisäksi erillinen 
yhteiskuntatyön tiimi, joka tekee paitsi 
käytännön kohtaamistyötä, myös monen-
laista verkosto- ja vaikuttamistyötä.

- Tiimi järjestää vuosittain Ihmisarvopäi-
vän yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa. 

Vast’ikään olimme mukana järjestämässä 
Kuka kuulee köyhää -tilaisuutta ja kirjoi-
tamme säännöllisesti Kirkkotiehen Taka-
rivejä-palstaa, jolla nostamme esiin ajan-
kohtaisia yhteiskunnallisia teemoja, kertoo 
diakoni Saila Musikka.

YKSI TIIMIN tehtävistä on seurata yhteis-
kunnan ja erityisesti työelämän muutoksia 
ja tarvittaessa reagoida niihin. 

- Nyt ajankohtaista on koronan vaiku-
tukset työelämään. Ihmisiä lomautetaan ja 
irtisanotaan, ja me halutaan olla avuksi ja 
tueksi siellä, missä sille on tarvetta. Meihin 
voi olla näiden asioiden tiimoilta yhteydes-
sä, sanoo Joensuun seurakunnan diakoni 
Risto Määttänen.

Koronan vaikutukset ovat näkyneet 
esimerkiksi Pielisensuun seurakunnassa 
diakonina työskentelevän Musikan vas-
taanotolla. Musikan työn yksi painopis-
tealueista on yrittäjyys, ja monelle pien-
yrittäjälle korona-aika on tiennyt erityistä 
niukkuutta.

- Pienyrittäjillä ei useinkaan ole isoja 
säästöjä tai yrityksen tiliä, jossa olisi rei-
lusti euroja tallessa investointeja varten. 
Yrittäjät ovat usein sinnittelijöitä. Kun he 
tulevat hakemaan apua, niin tietää, että nyt 
on todella tarvis, Musikka kertoo.

Käytännössä Musikan tekemä työ pien-

yrittäjien parissa on tällä hetkellä tuen an-
tamista yksilökeskustelujen ja taloudellisen 
tuen muodossa. 

- Taloudellinen tuki, jota pienyrittäjä voi 
seurakunnasta saada, on akuutin kriisi-
tilanteen tukea, jossa on samat perusteet 
kuin kaikilla muillakin diakonian asiak-
kailla, sanoo Musikka. 

YHTEISKUNNALLISTA TYÖTÄ tehdään kui-
tenkin myös muulloin kuin kriisiaikoina. 
Yksi esimerkki tästä on työpaikkapapin 
työ. Joensuun seurakunnan pappi Sanna 
Kauppinen aloitti viime syksynä työpaik-
kapappina Pohjois-Karjalan pelastuslaitok-
sella. Kutsu yhteistyöhön tuli pelastuslai-
toksen puolelta.

- Työpaikkapappi liittyy osaksi työpai-
kan psykososiaalisen tuen kokonaisuutta, 
johon kuuluu myös monia muita tahoja. 
Tarjoan keskusteluapua niin työhön kuin 
yksityiselämään liittyvissä asioissa. Minua 
voi pyytää myös henkilökohtaisiin kriisiti-
lanteiden purkukeskusteluihin tai papiksi 
kirkollisiin toimituksiin, kertoo Kauppi-
nen.

Yhteiskuntatyön tiimiä jo parisenkym-
mentä vuotta sitten perustamassa ollut 
Risto Määttänen on puolestaan tehnyt pit-
kään työttömyystyötä yhteistyössä sosiaa-
litoimen kanssa.

- Kuntouttava työtoiminta on yksi tuen 
muoto, jota olemme pyrkineet järjestä-
mään ihmisille, jotka ovat syystä tai toi-
sesta pudonneet työelämästä. Diakoniassa 
ihminen pyritään kohtaamaan kokonais-
valtaisesti. Roolinani onkin ollut kartoittaa 
asiakkaan kanssa yhdessä hänen elämän-
tilannettaan ja lähteä prosessoimaan sitä 
niin, että ihminen olisi ennemmin tai myö-
hemmin valmis lähtemään työtoimintaan. 
Joskus se voi kestää pitkäänkin, mutta pe-
riksi ei anneta, sanoo Määttänen. 

Virpi Hyvärinen

Oppilaitospappi Markku Fräntilä (vas.), pastori Sanna Kauppinen (edessä) sekä diakonit Saila Musikka ja Risto Määttänen ovat osa Joensuun seurakuntayhtymän yhteiskuntatyön tiimiä.  Tiimin tehtävinä on mm. 
koordinoida seurakuntien työntekijöiden tekemää työpaikkatyötä ja toimia asiantuntijaelimenä, joka reagoi ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja oikeudenmukaisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Työssä ja työttömyydessä
YHTEISKUNNALLINEN 
TYÖ.  Koronan tuoma 
epävarmuus lomautuksi-
neen ja irtisanomisineen 
lisää matalan kynnyksen 
keskusteluavun tarvetta. 
Seurakuntien työntekijät 
ovat valmiita toimimaan 
kuulevina korvina näissä-
kin tilanteissa.
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Yhteiskuntatyön tiimi 
tukena arjessa
• Maksutonta ja luottamuksellista keskus-

teluapua työn, työttömyyden ja yksityis-
elämän kysymyksissä

• Oppilaitospappi Markku Fräntilä, diakoni 
Olli Humalajärvi, pappi Sanna Kauppinen, 
diakonissa Sari Korhonen, pappi Antti 
Kyytsönen, diakoni Saila Musikka, diakoni 
Risto Määttänen ja pappi Ville Ojala

• Yhteystiedot: www.joensuunseurakunnat.fi

Papit ja diakonit tukena
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sana 
”Oi, ihana Valo!”  

Pyhän Kolminaisuuden päivä, 
su 30.5.2021
Salattu Jumala
Jumala on yksi, mutta hän on ilmoit-
tanut meille itsensä Isänä, Poikana 
ja Pyhänä Henkenä. Hän vaikuttaa 
Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä.
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 95:1–2, 6–7, 4. 
Moos. 6:22–27 tai Jes. 66: 1–2, Ef. 
1:3–6 (7–10) 11–14, Matt. 28:16–20

2. sunnuntai helluntaista, 6.6.2021
Katoavat ja katoamattomat aarteet
Rikkauksien tavoittelu johtaa itsek-
kyydestä kasvaviin tekoihin, Juma-
lan rakkaus johtaa hänen tahtonsa 
mukaiseen palvelevaan elämään. 
Siinä Kristus on esimerkkimme.
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 49:6–10, 16–21, 
Sananl. 30:7–9, 1. Tim. 6:6–12, Matt. 
16:24–27

3. sunnuntai helluntaista, 13.6.2021
Kutsu Jumalan valtakuntaan
Maallisen elämän tehtävät ja hou-
kutukset saattavat estää ihmisiä ot-
tamasta vastaan Jeesuksen kutsua. 
Joka epäröi ja vitkastelee, menettää 
tarjotun tilaisuuden.
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 18:17–20, 26–29, 
Hes. 33:30–33, Hepr. 12:1–6, Luuk. 
9:57–62

4. sunnuntai helluntaista, 20.6.2021
Kadonnut ja jälleen löytynyt
Jumala on armollinen Isä. Hän etsii 
eksyneitä, kutsuu syntisiä ja antaa 
synnit anteeksi. Taivaassa iloitaan 
jokaisesta kadonneesta, joka on 
löytynyt.
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 32:1–2, 5–8, Hoos. 
14:2–9, Ef. 2:1–10, Matt. 9:9–13

kirkkovuosi 

kuulutetut 

Rantakylä
Pasi Pitko ja 
Mervi Nevalainen (vihitty)

Eno
Juha Tuomas Kalevi Hämäläinen ja
Taru Annukka Varis (Kontiolahti)

Kontiolahti
Juha Tuomas Kalevi Hämäläinen ja 
Taru Annukka Varis
Henry Janne Petteri Pelkonen ja
Hanna Elisa Pitkänen

hautaan siunatut  

Joensuu
Pentti Sakari Keinonen 96 v
Aino Mirjam Hartikainen 91 v
Kaisa Liisa Mustonen 90 v
Marja Aune Elisa Marjola 86 v
Anja Jokinen 82 v
Päivi Aino Hannele Rissanen 67 v

Pielisensuu
Anja Betty Rakel Kuivalainen 99 v
Ester Oinonen 96 v
Kirsti Liisa Romppanen 86 v
Riitta Johanna Käyhkö 73 v
Sylvi Kaarina Malinen 72 v (Tuusula)
Ilkka Esa Tapio Majoinen 65 v

Rantakylä
Irja Justina Pouttu 91 v
Vappu Taimi Tellervo Immonen 87 v
Pentti Ilmari Ryynänen 83 v
Seija Sofia Lötjönen 80 v
Vuokko Hellevi Jormanainen 72 v
Kim Juhana Tanskanen 46 v

Pyhäselkä
Liisa Talvikki Eskelinen 83 v
Olavi Aarne Mustonen 76 v

Eno
Sylvi Hilda Majoinen 97 v
Väinö Johannes Kärki 88 v
Aune Helena Tahvanainen 86 v
Sirkka Liisa Tykkyläinen 86 v
Pentti Juhani Immonen 72 v

Vaara-Karjala
Iines Kyllikki Meriläinen 93 v
Toivo Aarre Johannes Matikainen 72 v
Alpo Juhani Varis 66 v

Kontiolahti
Eino Olavi Romppanen 94 v
Kerttu Pitkänen 93 v
Taimi Hellevi Pirinen 84 v
Valde Tapani Romppanen 82 v
Matti Ilmari Puustinen 75 v

Joensuu
Veera Emerentia Fedorets
Hannes August Koivuranta
Aari Erkki Kuninkaanniemi
Eeva Varpu Marjatta Uusitalo
Janni Maria Inkeri Vlasoff

Pielisensuu
Kiira Isla Maria Hakkarainen
Elma Edith Lyydia Kvick
Emil Otto Matias Nykänen
Arvi Antero Turunen

Rantakylä
Aarne Rafael Allan Bollström
Mirella Aurora Nevalainen
Lydia Mette Maria Niemeläinen
Onni Ensio Romppanen

Pyhäselkä
Elsi Ida Maria Vlasoff
Eveliina Matilda Vlasoff

Eno
Amanda Tinja Mirella Mutanen
Vilja Maria Oinonen

Kontiolahti
Meea Amanda Havurinne
Sampo Arne Juhani Patama
Aada Helmi Evelin Peltonen
Oliver Jooa Antero Pulkkinen
Jooa Markus Aleksander Raassina
Aida Sanelma Savolainen
Kerttu Karoliina Toivanen
Lilja Ellen Aurora Tuononen
Joel Jack Sebastian Vattulainen

kastetut 

”Käännän väsyneet kasvoni sinuun 
ja jaksan taas. 
Sinä valutat voimasi minuun 
niin kuin nukkuvaan. 
Saan silmäni auki ja jalkani nousemaan. 
Oi ihana valo, niin on nimesi kaunis sana.”
 – Kalle Chydenius

VIHDOINKIN KEVÄT vai voisiko sanoa: 
vihdoinkin on kesä ja kärpäset! Tuntuu, 
kuin hiljalleen heräilisi pitkästä talviu-
nesta, jolloin voi pyyhkiä kylmähyhmät 
silmäkulmista, ojennella jähmeät jäse-
nensä, kääntää katseensa valoa kohti 
ja lämpöön luottaen kylvää siemenet 
maahan satoa odottaen. Jälleen voi 
toivottaa tervetulleeksi mustan mullan 
tuoksun, lehtivihreän ja kukkasten vä-
riloiston! Tervetuloa myös maailman- 
ympärysmatkoilta palaavat linnut kesäi-
sine kiitoslauluineen!

IHMEELLINEN VALO! Taivaan antia riit-
tää jaettavaksi ja sitä on tarjolla kaikille 
tasapuolisesti. Valo vapauttaa, herättää 
ja antaa kasvun. Sanotaan, että ihminen 
Jumalan kuvana heijastaa taivaallista 
valoa ja hyvyyttä. Hyvyydellä on myös 
vapauttava ja kasvuun rohkaiseva vai-
kutus. Usein valo heijastuu toisen ihmi-
sen silmistä, kun katse on hyväksyvä ja 
rakastava. Toisinaan valo välittyy hy-
myssä, toisinaan kosketuksessa, jos-
kus kuulluksi tulemisen kokemuksessa. 
Hetkenkin kestävä hyväksyvä huomio 
voi lohduttaa ja rohkaista, pienikin apu 
tuoda toivon arkihämärän keskelle.

HELLUNTAIN kirkkotekstissä Pyhän 
Hengen voima ilmeni opetuslasten kes-
kellä kielten moninaisuutena – heidän 
kuultiin puhuvan Jumalan teoista monilla 
kielillä. Sanat oli kuitenkin helppo ohittaa 
– useat pilkkasivat ja ajattelivat heidän 
olevan ”makeaa viiniä täynnä”. On kui-
tenkin kieli, jota ei ohiteta ja jota jokainen 
ihminen ymmärtää – rakkauden kieli. Al-
kuseurakunnan ihmiset, Kristuksen seu-
raajat, tunnistettiin heidän teoistaan: He 
pitivät huolta köyhistä, sairaista, leskistä, 
orvoista ja osattomista. Rakkauden kieli 
tunnistettiin, sillä teot ja asenteet puhui-
vat puolestaan. 

”Tule, Pyhä Henki, 
ja lähetä taivaallisen valosi säteily.
Tule, köyhien Isä. Tule, lahjojen antaja. 
Tule, sydänten valo, sinä paras lohduttaja, 
sielun suloinen vieras ja lämpö.

Oi, ihmeellinen valo,
pese se mikä on likaista, 
kastele se mikä on kuivaa,
paranna se mikä on haavoittunut.
Murra se mikä on kovaa, 
lämmitä se mikä on kylmää.
Etsi kaikki eksyneet. 
Anna sinuun luottaville pyhät lahjasi.
Anna uskon vahvistus, 
anna onnellinen loppu, anna ikuinen ilo.”
– Päivän rukous (helluntai), 
Kirkkokäsikirja

Marita Tiili
seurakuntapastori

Pyhäselän seurakunta

Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
olemme kaikki hiljaa kätketyt.

Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan,
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt. 

-VIRSI 600: 1
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MUISTOT.  Kesäkuun 
alussa eläkkeelle jäävä 
kirkkoherra Petri Rask 
poimi kotialbumistaan 
viisi kuvaa, joihin tiivistyy 
jotakin olennaista men-
neistä vuosista kirkon 
palveluksessa.

Tekstit: Virpi Hyvärinen
Kuvat: Petri Raskin kotialbumi

VIISI KUVAA

1
PÄÄTIN JO lukiota käydessäni, että minusta tulee 
kirkon työntekijä. Minulla oli kaksi vaihtoehtoa: 
opiskelisin joko teologiaa tai diakoniaa. Halusin 
käydä armeijan heti lukion jälkeen, ja kun teolo-
gian opintojen aloittamista pystyi sopivasti lykkää-

mään, päädyin yliopistolle. Oli perjantai, kun kotiuduin 
intistä. Maanantaina menin yliopistolle.

Tämä kuva on vuodelta 1978. Olen siinä 21-vuotias teo-
logian opiskelija ja luen Raamatun kreikan Novum-tent-
tiin. Kuva on otettu joulun alla Tervossa vaimoni Ailan 
kotona. Olimme alkaneet seurustella. Kävin Ailan ko-
tona ennen joulua, ja ajoin yöjunalla Helsinkiin ja kotiin 
Kirkkonummelle jouluaatoksi. Muistan, että juna oli aivan 
tyhjä. Matkustin juuri toiseen suuntaan kuin kaikki muut.

Tärkein syy siihen, miksi minusta tuli pappi, löytyy 
varmastikin rippikoulusta ja sen jälkeisistä vuosista seu-
rakuntanuorena Kirkkonummella. Lapsuudenkotini ei ol-
lut uskonnollinen, mutta seurakuntanuorissa syntyi halu 
tehdä töitä kirkon hyvän sanoman, hyvän asian eteen.

Opiskelut Helsingin yliopistossa kestivät 4,5 vuotta. Olin 
kiinnostunut dogmatiikasta, mutta kyllä eksegetiikan eli 
Raamatun tutkimuksen opiskelu aiheutti minulle mer-
kittävimmän syntyprosessin. Syntykontekstin ymmärtä-
minen sai käsittämään, että kaikki ei ole Raamatussa niin 
kauhean mustavalkoista.

Tästä on hyvä esimerkki naisten pappeus: miten ne 
muutamat pappeuteen liittyvät Uuden Testamentin koh-

dat pitäisi tulkita. Viiden naispapin esimiehenä olen ollut 
ja hyvin on tultu toimeen. Siitä voi päätellä, mitä asiasta 
ajattelen.

2
VUONNA 1981 olin kesätöissä Kuopiossa ja 
asuin Poukaman leirikeskuksessa. Olin raa-
hannut sinne puvun ja kravatin, laitoin ne 
päälle ja kävin esittäytymässä piispalle. Pyysin 
pappisvihkimystä. 

Kun tuli vihkimystä edeltävä ordinaatiokoulutus, kävi 
ilmi, että vihittäviä oli kaksi ja paikkoja neljä. Piispa sa-

noi: toinen voisi mennä Nurmekseen, toinen Suomus-
salmelle. Ja sinnehän me sitten Ailan kanssa mentiin, 
Suomussalmelle, heti pappisvihkimyksen jälkeisenä 
aamuna. 

Tämä kuva on otettu pappisvihkimyksestä. Minä olen 
kulkueessa ensimmäisenä oikealla. Viimeisenä kuvassa 
näkyy piispa Jukka Malmivaara. 

Nykyään papit saavat paljon paremman koulutuksen 
seurakuntaelämään kuin me aikanaan. Silloin töiden 
alku oli vähän kuin olisi laiturilta heitetty järveen. Tein 
paljon papin perustöitä. Suomussalmi oli silloin iso paik-
ka. Ensimmäisen vuoden aikana syntyi 200 lasta, joista 
minä kastoin noin 80. 

Olimme Suomussalmella joulukuuhun 1983 ja tuona 
aikana syntyi myös esikoisemme Antti. Suomussalmelta 
siirryin Kuopion Kallavedelle nuorisopapiksi, ja sieltä 
edelleen Viinijärvelle ja Liperiin 1980-luvun lopulla.

Yksi asia, joka on kulkenut mukana vihkimyksestä 
lähtien, on ammattiliitto. Olen ollut Suomen kirkon pap-
pisliitossa mukana myös päättävissä elimissä. Työurani 
aikana papin työstä on korjattu kaksi tärkeää epäkoh-
taa. Lapsiperheen isälle oli helpotus, kun kuusipäiväinen 
työviikko muutettiin aikanaan viisipäiväiseksi ja viime 
vuonna papeillekin alettiin korvata arkipyhänä tehty työ 
lisävapaana.
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VUOSIEN VARRELTA

3
LÄHTEMÄTTÖMÄN JÄLJEN minuun on jät-
tänyt aika rauhanturvaajana Libanonissa 
vuosina 1992–1993. Olin siellä vuoden 
ajan Viinijärven kappalaisen virasta kä-
sin. Sitä ennen olin vuoden sotilaspappina 

Pohjois-Karjalassa.
Tämä kuva on Golanilta. Olen siinä lasteni Sallan ja 

Annin kanssa. Olen ollut käymässä Israelin puolella 
perheen luona. Tässä on se hetki, kun odotetaan, mil-
loin on aika jättää jäähyväisiä.  

Omalla tavallaan tuo aika oli raskasta, kun siinä vai-
heessa oli kolme lasta, mutta päätös lähteä oli perheen 
yhteinen. Aila ja lapset asuivat syksyn Tiberiaksessa, 
jossa oli pieni suomalaisyhteisö. Rauhanturvaajien 
määrä oli tuolloin huipussaan.

Toimin pataljoonan pappina. Pidin jumalanpalve-
luksia ja kävin keskusteluja, diakonin kanssa pyöritim-
me lisäksi radioasemaa ja kirjastoa. Vedin rauhantur-
vaajille ja heidän läheisilleen matkoja Pohjois-Israeliin 
ja Jerusalemiin sekä sunnuntaisin Nahariaan uimaan. 
Kun Israelin miehittämällä vyöhykkeellä sijaitseval-

le Hermonin vuorelle 
satoi lunta, kävimme 
siellä ryhmän kanssa 
laskettelemassa.  

Tuona aikana minul-
la oli myös kiivain työ-
joulu ikinä: Kiersimme 
pataljoonan alueella 
kaikki paikat, joissa oli 
suomalaisia. Pidin var-
maan 20 puhetta jou-
luaattona.

Vuosi Libanonissa on 
varmasti vaikuttanut 
koko loppuelämääni. 
Esimerkiksi veronmak-
su ei ole sen jälkeen ollut kauhean raskas homma, kun 
on sikäläiset elämänolot nähnyt. 

Olen jatkanut tätä puolta sittemmin paitsi kertaus-
harjoituksissa, myös Rauhanturvaajaliiton vertaistuki-
projektissa sekä toimimalla Pohjois-Karjalan prikaatis-

sa sotilaspapin sijaisena vielä vuonna 2011.
Nämä vaiheet toivat mukanaan myös viranomaisyh-

teistyön ja moniammatillisen kriisiauttamisen osaksi 
työtäni pappina, kirkkoherrana ja seurakuntayhtymän 
valmiuspäällikkönä.

4
YKSI JUONNE, joka on papin työssäni ollut koko 
ajan mukana, on liikkuminen. Alkuun rippilei-
reillä pelattiin tosi paljon lentopalloa ja nuorten- 
illoissa koripalloa.

Kuopiosta tehtiin nuorten kanssa retkiä Lap-
piin sekä kesällä että talvella, samoin Viinijärveltä. Yöttömän 
yön rippikoulu Sallassa juhannuksen jälkeen oli viimeisiä 
ripareita, joita Liperissä pidin. Huimaa oli se, kun Liperin 
nuorten kanssa soudettiin Karelia-soudussa monta päivää 
Nurmeksesta Liperiin. 

Siirryin Liperistä Rantakylään papiksi vuonna 2001. Ranta-
kylän aikana kävelin kesät talvet töihin keskustasta, siinä tuli 
kolmen talven aikana yli miljoona askelta työmatkakävelyä. 
Monta kirjaa kuuntelin matkalla. Rantakylän ajalta jäivät vah-
voina kokemuksina mieleen isolla porukalla toteutetut uu-
distukset: jumalanpalvelusuudistus ja rippikoulu-uudistus. 

Tästä kuvasta näkee sen, että olen tyypillinen mies: Heti 
kun alkaa jotakin tekemään, pitää saada oikeanlaiset väli-
neet. Kuva on vuodelta 2017. 5

VUOSIEN MITTAAN meille 
on vaimoni Ailan kanssa 
kehittynyt yhteinen jou-
luseimiharrastus. Olemme 
keränneet seimiä 1990-lu-

vun alusta asti. Äitini toi Italian Rivi-
eralta ensimmäisen, ja enimmillään 
matkoilta keräiltyjä seimiä oli kolmi-
senkymmentä. Tässä kuvassa on tiro-
lilainen seimi.

Kun tulin Joensuun kirkkoherraksi 
tammikuussa 2015, aloitin ruutukaa-
valla vuosittaisen jouluseimipolun 
perinteen. Toivon, että seimipolkua 
jatketaan ja perinteestä tulee pysyvä. 
Lahjoitimme Ailan kanssa kokoel-
mamme suurimmat seimet Joensuun 
seurakunnan jouluseimipolulle.

Ajasta Joensuun kirkkoherrana voin 
sanoa, että olen onnellinen siitä, että 
sain tällaiset kuusi vuotta tehdä. Ne 

ovat olleet minulle tosi tärkeät vuo-
det. Olen löytänyt itsestäni johtajan 
ja saanut siitä myös hyvän palautteen.

Kuuden vuoden aikana vahvistui 
myös käsitykseni siitä, mitkä ovat 
omat heikkouteni. Kirkkoherran teh-
tävä on vaativa. Myös viime vuosien 
työ lääninrovastina Pohjois-Karjalan 
alueella on ollut mielenkiintoista ja 
silmiä avaavaa.

Motokseni olen valinnut Raama-
tunkohdan ”Tämä on se päivä, jonka 
Herra on tehnyt, iloitkaa ja riemuit-
kaa siitä”. Se summaa hyvin myös nyt 
taakse jäävät työvuoteni. Välillä on ol-
lut raskasta, mutta enimmäkseen on 
ollut toisenlaisia päiviä. Olen saanut 
olla paljon tekemisissä mielenkiin-
toisten ihmisten kanssa hyvän asian 
merkeissä. Ja kotoa olen saanut aina 
työhöni hyvän tuen.
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JOENSUUN SEURAKUNTIEN uusi 
Apuristi-toiminta on maksutonta 
vapaaehtoistoimintaa, jolla aute-
taan kotiasioissa apua tarvitsevia. 
Apu voi olla esimerkiksi digi- 
apua, pihatöitä tai pieniä korjaus-
tehtäviä, joiden suorittamiseen ei 
vaadita ammattitaitoa. 

Apuristin tehtävä on tuoda yh-
teen avun tarvitsijat ja vapaaeh-
toiset auttajat. Idean takana ovat 
seurakuntien diakoniatyöntekijät. 

– Meille tulee toisinaan kysely-
jä käytännön avusta. Ja toisaalta 
meille on ilmoittautunut hen-

kilöitä, jotka haluavat auttaa ja 
etsivät itselleen ryhmää, johon 
kuulua. Nämä asiat yhdistettynä 
synnyttivät Apuristi-toiminnan, 
kertoo Pielisensuun seurakunnan 
diakoni Katja Nuuhkarinen. 

Apuristi-toiminnasta voi pyy-
tää apua, jos omasta lähipiiristä 
ei löydy tehtävälle tekijää, eivätkä 
omat taidot tai jaksaminen riitä. 
Tehtävien tulee olla kertaluontoi-
sia.

PALVELUA ALOITETAAN Joen-
suun, Rantakylän, Pielisensuun, 

Vaara-Karjalan ja Pyhäselän 
alueella sitä mukaa, kun vapaa-
ehtoisia ilmoittautuu toimintaan. 

Vapaaehtoiseksi voi hakea ku-
ka tahansa, jolla on mahdollisuus 
auttaa muita.

– Monenlaiset taidot ja lahjat 
ovat tervetulleita. Vapaaehtoinen 
voi itse määritellä, millaisissa 
tehtävissä hän haluaa olla muka-
na auttamassa ja miten usein hän 
haluaa ottaa tehtäviä vastaan, 
Nuuhkarinen kertoo.

Kun tehtäviä tulee, seurakun-
nan työntekijät välittävät vapaa-
ehtoisia kohteisiin, joissa apua 
kaivataan.

YKSI VAPAAEHTOISISTA on Roni 
Heiskanen, joka on valmistautu-
nut auttamaan muun muassa 
pihatöissä, kotitöissä ja laitteiden 
parissa.

Heiskanen ei ole aiemmin 
toiminut varsinaisena vapaaeh-
toisena, mutta on esimerkiksi 
kerännyt roskia luonnosta omin 
päin. Vapaaehtoistyö on hänelle 
luonteva tapa toimia.

– Minua viehättää ajatus siitä, 
että voin auttaa avun tarpeessa 
olevia silloin kun itse pystyn, olet-
taen että hätä ei ole akuutti.

Heiskaselle ja muille ”apuris-
teille” järjestetään vuoden aikana 
muutamia yhteistapaamisia. Dia-
koni Katja Nuuhkarinen lupaa, et-
tä toimintaa kehitetään rennolla 
otteella vapaaehtoisten ja autetta-
vien toiveet huomioiden. 

– Me diakoniatyöntekijät voim-
me taata hyvän mielen palkaksi 
kaikille toimintaan osallistuville!

Kirsi Taskinen

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi 
Apuristi-toimintaan: vapaaehtois-
tyo.fi / Katja Nuuhkarinen, 
p. 050 550 8335.

Apuristi 
yhdistää avun 
tarvitsijat ja 
vapaaehtoiset

JOENSUUN SEURAKUNTIEN 
tilaisuuksiin mahtuu taas ai-
empaa enemmän osallistujia 
koronarajoitusten helpottaessa. 
Itä-Suomen aluehallintoviraston 
viime viikolla julkaisemien oh-
jeiden myötä jumalanpalveluk-

sissa on luovuttu varsinaisesta 
seurakuntalaisten ryhmittelystä 
eri osiin kirkkoa. Kirkkoihin 
pääsee nyt niin moni osallistu-
ja kuin on mahdollista kahden 
metrin turvaetäisyys perhekun-
tien välillä huomioiden. 

Kirkollisissa toimituksissa ja 
muissa tilaisuuksissa seurakun-
nat ottavat tapauskohtaisesti 
huomioon kuhunkin tilaan tur-
vallisesti mahtuvan enimmäishen-
kilömäärän. Uudet ohjeistukset 
mahdollistavat myös ulkotilai-

suuksien ja yleisökonserttien jär-
jestämisen. 

Koronatilanne elää ja muutokset 
ovat mahdollisia lyhyelläkin varoi-
tusajalla. Ajankohtaisin tieto löytyy 
Joensuun seurakuntien verkkosi-
vuilta korona-infosta sekä kunkin 

tapahtuman kohdalta tapahtuma-
kalenterista: www.joensuunseu-
rakunnat.fi/tapahtumat. Neuvoa 
voi kysyä myös seurakuntien toi-
mistoista.

Seurakuntien tilaisuuksiin pääsee  
nyt entistä useampi

JOENSUUN EV.LUT. KIRKKO, Papinkatu 1b
su 6.6. klo 18 Aleksander Viazovtsev, huilu 
  Tuomas Pyrhönen, urut ja piano
su 20.6. klo 18 Lavrenchukin perhe
su 4.7. klo 18 Liisa Karhu, viulu 
  Henna Hirvikangas, piano
su 18.7. klo 18 Sofia Kortelainen, viulu 
  Eliana Morre�, piano
su 1.8. klo 18 Katariina Zaborszky, viulu
  Maria Zaborszky, laulu
  Tatu Eskelinen, piano
  Tuomas Pyrhönen, urut
su 29.8. klo 18 Elina Vitri, laulu
  Tuomas Pyrhönen, urut ja piano

UTRAN KIRKKO, Väisälänkatu 2
su 13.6. klo 18 Jussi-Pekka Heikkilä, piano 
  Lumikki Heikkilä, viulu
  Ruusu Heikkilä, sello
su 27.6. klo 18 Ville Mustonen, kitara
su 11.7. klo 18 Marja Nevankallio, kantele
  Sandy Ahjo, huilu
su 25.7. klo 18 Daniel Kivivuori, sello
  Ville Kivivuori, sello
su 8.8. klo 18 Elina Vitri, laulu
  Pekka Mustaniemi, huilu     
  Janne Piipponen, piano
pe 20.8. klo 18 Santeri Piipponen, kitara
la 21.8. klo 18 Ville Kivivuori, sello 
  Janne Piipponen,  piano
su 22.8. klo 18 Pekka Mustaniemi, huilu
  Janne Piipponen, 
  con�nuo-urku

KONSERTTEIHIN ON 
VAPAA PÄÄSY.

Joensuun seurakunnissa 
kesällä 2021

OTA TALTEEN 

Joensuulainen Roni Heiskanen on valmis tarttumaan vaikka haravaan ja 
auttamaan pihatöissä seurakuntien maksuttoman Apuristi-toiminnan kautta.
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 >>>>>>>>>>>>>>   1.6.–30.6.2021 >>>>>>>>>

Suvi-illan lauluja 
Noljakassa  
 › SUVI-ILLAN LAULUJA  -konsertti lauantaina 12.6. Nolja-

kan kirkossa vie kuulijan matkalle kaipauksen ja rakkauden 
kautta ihmisen sieluun. Laulut käyvät läpi ihmiselämän, aina 
sen syvimmistä toiveista keveimpiin päiväuniin. Ohjelmas-
sa kuullaan suomalaisten säveltäjien sekä romantiikan ajan 
mestareiden teoksia.

Konsertissa esiintyvät kuopiolainen lyyris-dramaattinen 
sopraano Mari-Anni Hilander sekä pianisti, Sibelius-Akate-
mian lehtori Kristian Attila. 

Konsertti Noljakan kirkossa la 12.6.2021 klo 18: Mari-Anni 
Hilander (laulu) ja Kristian Attila (piano). Vapaa pääsy.

Huilu-
musiikkia 
kesäkuuhun 
 › LÄNSISIPERIALAISLÄH-

TÖINEN HUILISTI Alexander 
Viazovtsev aloittaa Joensuun 
kirkon tämän kesän iltamusiikkisarjan. Sunnuntaina 6.6. järjes-
tettävässä konsertissa kuullaan huilumusiikkia Beethovenilta, 
Mozartilta, Leonardo De Lorenzolta ja Donizettilta. Konsertissa 
esiintyy myös urkuri Tuomas Pyrhönen.

Joensuun kaupunginorkesterin soolohuilistina toimiva  
Viazovtsev on opiskellut mm. Cincinnatissa, Yhdysvalloissa ja toimi-
nut huilistina mm. Phoenixin ja Las Vegasin sinfoniaorkestereissa.

Iltamusiikki Joensuun kirkossa su 6.6.2021 klo 18:  Alexander 
Viazovtsev (huilu) ja Tuomas Pyrhönen (urut ja piano). Vapaa 
pääsy.

1 Suven avaus  
pe 4.6. klo 17  
Joensuun kirkonmäellä
On mahtavaa aloittaa 

kesäloma ja avata Suomen suvi 
yhdessä suvivirttä laulaen
kirkonmäellä.

2 Iltamusiikki  
su 13.6. klo 18  
Utran kirkossa
Lahjakas lapsimuu-

sikko Lumikki konsertoi viulullaan 
isänsä Jussi-Pekan säestämänä. 
Lumikki on hämmästyttävän taita-
va nuori viulutaituri. Tätä musiikki-
kokemusta ei kannata jättää väliin.

3 Iltamusiikki  
”Kesäsävel soi” 
su 20.6. klo 18 
Joensuun kirkossa, 

Lavrenchukin perhe
Olen kuullut Lavrenchukin kristilli-
sestä perheorkesterista, mutta en 
ole aikaisemmin ollut heidän kon-
sertissansa. Nyt on hieno mahdol-
lisuus mennä kuuntelemaan hei-
dän esittämiänsä kesäisiä säveliä.

4 Kesäillan hartaus 
ke 30.6. klo 17.30 
Kiihtelysvaaran 
rauniokirkossa

Kesäiltana on kiva hiljentyä ilta-
hartauteen ulkona luonnon hel-
massa rauniokirkossa.

Palstalla kysymme, mitkä neljä 

Kirkkotien kirkollisista ilmoituksista 

löytyvää tapahtumaa tuntuvat 

etukäteen mielenkiintoisimmilta. 

NIMI: KIRSI MEHTONEN
IKÄ: 55
SEURAKUNTA: JOENSUU

miun tapahtumat

Heikkilät 
konsertoivat 
Utrassa 
 › UTRAN KIRKOSSA kuullaan 

su 13.6. 8-vuotiaan Lumikki 
Heikkilän ja 6-vuotiaan Ruusu 
Heikkilän taiturointia viululla 
ja sellolla. Konsertissa esiintyy 

myös diplomipianisti Jussi-Pekka Heikkilä. Lumikki soittaa 
mm. Viotin viulukonserton no 22 ja Wieniawskin Scherzo 
Tarantellan, Ruusu Popperin Gavotten ja Mozartin Rondon.

Lumikki valittiin Viuluakatemian opiskelijaksi 6-vuotiaana 
ja hän soitti Joensuun kaupunginorkesterin solistina jo 6-vuo-
tiaana. Ruusu opiskelee sellonsoittoa Porvoon musiikkiopis-
tossa ja Helsingin konservatoriolla.

Iltamusiikki Utran kirkossa su 13.6.2021 klo 18: 
Lumikki Heikkilä (viulu), Ruusu Heikkilä (sello),
Jussi-Pekka Heikkilä (piano). Vapaa pääsy.

Hyvää 
tapahtuma-

kesää!
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Lavrenchukin perhe  
Joensuussa  
 › JOENSUUN KIRKON iltamusiikkisarjassa kuullaan sunnun-

taina 20.6. klo 18 suomalaisia ja heprealaisia hengellisiä lauluja 
ja instrumentaalikappaleita Lavrenchukin musiikkiperheen 
esittämänä. Lavrenchukit tunnetaan tasokkaista ja monipuo-
lisista konserteistaan, ja he osallistuvat erilaisiin tapahtumiin 
ympäri maailmaa.

Perheen isä Igor on musiikin lisensiaatti ja harmonikkataitei-
lija, äiti Svetlana musiikin maisteri pianonsoiton alalla. Siskokset 
Anastasia ja Alena laulavat sekä soittavat pianoa ja viulua. 
Svetoslav soittaa konserteissa selloa, Mariian soitin on kantele 
ja Elisan viulu.

Iltamusiikki Joensuun kirkossa su 20.6.2021 klo 18:
Lavrenchukin perhe. Vapaa pääsy.
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Kitaramusiikkia 
Utran illassa 
 › SUNNUNTAINA 27.6. Utran kirkossa pääsee nauttimaan kitara-

musiikista, kun kitaristi Ville Mustonen soittaa mm. Gaspar Sanzin 
espanjalaisia barokkikitarakappaleita, argentiinalaisen Jose Luis 
Merlinin sarjan Sueno Con Caballos, italialaisen Carlo Domenico-
nin turkkilaiseen kansanlauluun pohjautuvan variaatiosarjan ja Jo-
hann Sebastian Bachin ensimmäisen sellosarjan kitarasovituksen.

Mustonen valmistui vuonna 2013 musiikkipedagogiksi Kare-
lia-ammattikorkeakoulusta ja jatkoi opintojaan Viron musiikki- ja 
teatteriakatemiassa. Tällä hetkellä Mustonen työskentelee kita-
ransoitonopettajana Keski-Karjalan musiikkiopistossa.

Iltamusiikki Utran kirkossa su 27.6. klo 18: 
Ville Mustonen (kitara). Vapaa pääsy.
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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.  Tarkistathan ajan-
tasaiset rajoitukset verkkosivuilta 
www.joensuunseurakunnat.fi.

Joensuun kirkko 
Papinkatu 1 b
Suvenavaus kirkonmäellä pe 4.6. 
klo 17. Tervetuloa avaamaan Jo-
ensuun ja samalla koko Suomen 
suvi, ja laulamaan yhdessä työn-
tekijöidemme kanssa suvivirttä 
kirkonmäelle! Tilaisuus striimataan 
seurakunnan Facebook-sivulle. 
Messu su 6.6. klo 10.
Iltamusiikki ”Huilun välkettä” su 
6.6. klo 18, Alexander Viazovtsev 
(huilu) ja Tuomas Pyrhönen (piano 
ja urut). Vapaa pääsy. Ks. s. 11.
Konfirmaatio (J2) la 12.6. klo 10. 
J2-rippikouluryhmän konfirmaa-
tiomessu. Tilaisuus lähetetään 
suorana Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa.
Konfirmaatio (J2) la 12.6. klo 15.30. 
J2-rippikouluryhmän konfirmaa-
tiomessu. Tilaisuus lähetetään 
suorana Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa.
Messu su 13.6. klo 10, 
kanttorina Matti Turunen.
Konfirmaatio (J3) su 13.6. klo 12. 
J3-rippikouluryhmän konfirmaa-
tiomessu. Tilaisuus lähetetään 
suorana Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa.
Konfirmaatio (J3) su 13.6. klo 14. 
J3-rippikouluryhmän konfirmaa-
tiomessu. Tilaisuus lähetetään 
suorana Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa.

Yhteislaulutilaisuus ke 16.6. klo 18 
Joensuun kirkon kirkonmäellä. Ota 
oma retkijakkara tai istuinalunen 
mukaan. Sateella tilaisuus pide-
tään kirkossa. 
Messu su 20.6. klo 10, 
saarnaa Sirpa Hiltunen.
Konfirmaatio (J4) su 20.6. klo 12, 
kanttorina Matti Turunen. J4-rip-
pikouluryhmän konfirmaatiomes-
su. Tilaisuus lähetetään suorana 
Toivon tähden -kanavalla YouTu-
bessa.
Konfirmaatio (J4) su 20.6. klo 14, 
kanttorina Matti Turunen. J4-rip-
pikouluryhmän konfirmaatiomes-
su. Tilaisuus lähetetään suorana 
Toivon tähden -kanavalla YouTu-
bessa.
Iltamusiikki ”Kesäsävel soi”  
su 20.6. klo 18, Lavrenchukin 
perhe. Vapaa pääsy. Ks. s. 11.
Messu la 26.6. klo 10, kanttorina 
Matti Turunen.
Ei messua su 27.6. Joensuun  
kirkossa.

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28
Kesäkahvit ke 2.6., 9.6., 16.6., 23.6. 
ja 30.6. klo 13 yläsalissa, järjestää 
kantakaupungin toimintaryhmä. 
Enimmäisosallistujamäärä kesä-
kahveilla 30 henkilöä.

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Messu su 6.6. klo 12.
Suvi-illan lauluja -konsertti la 12.6 
klo 18, Mari-Anni Hilander (laulu) ja 
Kristian Attila (piano). Vapaa pää-
sy. Ks. s. 11.
Messu su 13.6. klo 12, kanttorina 
Matti Turunen.
Messu su 20.6. klo 12, saarnaa 
Sirpa Hiltunen.
Messu su 27.6. klo 12, kanttorina 
Matti Turunen. 

Muut paikat 
Männikköniemen tilaisuuksiin voi 
osallistua sisällä max 10 henkilöä.
Kesäseurat ti 15.6. klo 18 Män-
nikköniemessä (Vainoniementie 
2), veisataan Siionin virsiä. Muka-
na mm. Anna-Riitta Pellikka, Ilkka 
Raittila. Sään salliessa ulkona.
Joensuun seurakunnan vapaa-
ehtoisten kesäilta ma 21.6. klo 17 
Männikköniemessä (Vainoniemen-
tie 2). Kaikki Joensuun seurakunnan 
vapaaehtoiset mukavan yhdessä-
olon äärelle vaihtamaan kuulumisia 
ja nauttimaan kesäillasta. Ilm. viim. 
15.6.: www.joensuunseurakunnat.
fi/ilmoittaudu tai Pauliina Martikai-
selle, p. 050 438 7474 (mieluiten 
tekstiviestillä). 
Juhannusjuhlat juhannusaattona 
pe 25.6. Männikköniemessä: tar-
joilu alkaa klo 17.30, ohjelma klo 18 
ja juhannustulet klo 19.30. Yhteis-
työssä Kansanlähetyksen kanssa. 
Tekemisen iloa ti 29.6. klo 13 Män-
nikköniemessä (Vainoniementie 2). 
Teemme rautalangasta enkeleitä.
Sateenkaari-ilta ti 29.6. klo 18 
Männikköniemessä (Vainoniemen-
tie 2). Sään salliessa ulkona nuo-
tion äärellä.

tapahtumat: kesäkuu 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. Tarkistathan ajan-
tasaiset rajoitukset verkkosivuilta 
www.joensuunseurakunnat.fi.

Pielisensuun kirkko
Huvilakatu 8 b 
Messu su 6.6. klo 10. Messu 
lähetetään suorana Toivon tähden 
-kanavalla YouTubessa.
Konfirmaatiomessu  la 12.6. klo 
12 (P1-talvirippikoulu). Messu 
lähetetään suorana Pielisensuun 
seurakunnan YouTube-kanavalla.
Messu su 13.6. klo 10.
Konfirmaatiomessu la 19.6. klo 12 
(P3-rippileiri). Messu lähetetään 
suorana Pielisensuun seurakun-
nan YouTube-kanavalla.
Konfirmaatiomessu su 20.6. klo 10 
(P4-rippileiri). Messu lähetetään 
suorana Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa.
Messu la 26.6. klo 10.
Konfirmaatiomessu su 27.6. klo 
10 (P2-päivärippikoulu). Messu 
lähetetään suorana Toivon tähden 
-kanavalla YouTubessa.

Muut paikat
Eräilijöiden nuotioilta ti 1.6. klo 18 
Sulkulan kodalla (Kesärannantie 
10) eräilystä kiinnostuneille.  
Makkarat talon puolesta.
Kesäillan kirkko su 6.6. klo 18 
Kukkolan kodalla (Vanha Valtatie 
70).
Eräilijöiden retki ti 15.6. Koitajoelle 
eräilystä kiinnostuneille. Lähtö 
Hukanhaudan seurakuntatalon 
pihasta yhteiskyydein klo 10. Mu-

kaan mahtuu niin monta kuin on 
paikkoja yhteiskyydeissä. Paluu  
n. klo 16. Omat eväät mukaan. Rei-
tin pituuden voi itse valita. Ilm. ja 
tied. viim. 11.6.: Katja Nuuhkarinen, 
p. 050 550 8335. 

Juhannusaattojuhla pe 25.6. klo 17 
Sulkulan kodalla (Kesärannantie 
10).
Luomakunnan sunnuntain 
jumalanpalvelus su 27.6. klo 18, 
yhteistyössä Joensuun seurakun-
nan kanssa Penttilän amfilla.

Männikköniemen 
kesäiltoja
ei järjestetä kesällä 2021.
(Poikkeuksena opiskelijoi-
den ja nuorten aikuisten illat, 
ks. s. 14.)

Torstaimessut
jatkuvat syyskauden alussa.

Kotiseurat
Yhteisvastuulle 
su 13.6. klo 13 Riitta Laasosella 
(Tesokatu 6). Musiikissa Vuori-
puro. Vapaaehtoinen kahvira-
ha Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi.

Yhteisvastuu-
Kesäkeikku  
to 17.6. klo 11–14 Hukanhau-
dan srk-talon pihalla. Myyn-
nissä keittoa (3 €), makkaraa 
(1 €) ja mehua (0,50 €). Pientä 
puuhaa ulkona aikuisille ja lap-
sille. Viimeisen tunnin aikana 
myydään keittoa omiin astioi-
hin (5 €/litra). Tuotto Yhteis-
vastuulle!

Eräilijöiden retki
ti 15.6. Koitajoelle. Ilm. ja tied. 
viim. 11.6., p. 050 550 8335.

Diakoniapäivystys 
9.6.–31.8. ke klo 9–11 vain 
Pielisensuun kirkolla, ei ke 
2.6. Hukanhaudan seurakun-
tatalolla ei päivystystä.

SPR:n kirppis 
(Kauppakatu 35). Avoinna 
ma–ke klo 11–15. Käynti taka-
pihalta, opaste ovessa.

ma 21.6. klo 17
Männikköniemen kesäkodilla
Vainoniementie 2

Yhdessäoloa, kuulumisten vaihtoa, 
kesäillasta nauttimista, tarjoilua.

Ilm. viim. 15.6.: 
joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu 
tai p. 050 438 7474 (mieluiten 
tekstiviesti)

Joensuun kirkonmäellä
Papinkatu 1b
ke 16.6., 14.7. ja 11.8. klo 18
Oma retkijakkara tai 
istuinalunen mukaan.
Sateella kirkossa.
Tervetuloa! 

Kohtaamis- ja
harrastuspaikka

TOIMENTUPA
kesätauolla

29.5.–5.9.2021
 

Aurinkoista 
kesää 

kaikille!
 

JOENSUUN SEURAKUNTA

SUNNUNTAI
Luomakunnan sunnuntain
jumalanpalvelus

Penttilän amfissa su 27.6. klo 18.
Mukana Pielisensuun seura-
kunnan aikuistyön vastuuryhmä.

JOENSUUN SEURAKUNTA
PIELISENSUUN SEURAKUNTA
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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.  Tarkistathan ajan-
tasaiset rajoitukset verkkosivuilta 
www.joensuunseurakunnat.fi.

Rantakylän kirkko
Rantakylänkatu 2
Messu su 6.6. klo 10.

Kärrikahvila ke 9.6. klo 17: pop up 
-lettukahvila lähetyksen hyväksi.
Messu su 13.6. klo 10.
Messu su 20.6. klo 10.
Kärrikahvila ke 23.6. klo 17: pop up 
-lettukahvila lähetyksen hyväksi.

Juhannusaaton juhla pe 25.6. klo 
18: ohjelmassa lipunnosto, har-
taushetki, yhteislaulua, tarjoilua ja 
yhdessäoloa.
Messu la 26.6. klo 10.
Jumalanpalvelus su 27.6. klo 10.

Utran kirkko
Väisälänkatu 2

Iltarukous su 6.6. klo 18.
Iltamusiikki su 13.6. klo 18: Jus-
si-Pekka Heikkilä, piano, Lumikki 
Heikkilä, viulu. Vapaa pääsy.  Ks. s. 11.

Iltarukous su 20.6. klo 18.
Iltamusiikki su 27.6. klo 18, Ville 
Mustonen, kitara. Vapaa pääsy. 
Ks. s. 11.

Muut paikat

Kärrikahvila lapsiperheille Ranta-
kylän seurakunnan alueen leikki-
puistoissa kesäkuun ajan. Leikkiä, 
kahvia, mehua. Tulethan terveenä, 
noudatamme voimassaolevia ko-
koontumisrajoituksia ja toimimme 
säävarauksella. 
Ajat ja paikat:
• ma 7.6., 14.6. ja 21.6. klo 9–12 
 Jynkänpuisto (Törönpurontie 13)
• ti 1.6., 8.6., 15.6. ja 22.6. klo 9–12 

Lähiötalon piha (Riihisärkänkatu 6)
• ke 2.6., 9.6, 16.6. ja 23.6. klo 9–12 

Lähiötalon piha (Riihisärkänkatu 6)
• ke 2.6., 9.6., 16.6. ja 23.6. klo 

17–19 Rantakylän kirkon piha 
(Rantakylänkatu 2), 9.6. ja 23.6. 
kärrikahvilana toimii lähetystyön 
pop-up lettukahvila!

• to 3.6., 10.6. ja 17.6. klo 17–19 
 Riippapuisto 1 (Riihisärkänkatu 11)
• pe 4.6., 11.6. ja 18.6. klo 9–12 
 Riippapuisto 1 (Riihisärkänkatu 11)

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. Tarkistathan ajan-
tasaiset rajoitukset verkkosivuilta 
www.joensuunseurakunnat.fi.

Pyhäselän kirkko
Hammaslahdentie 76 
Messu 6.6. klo 10.
Konfirmaatiomessu su 13.6. 
klo 13. Tarkoitettu konfirmoitaville 
ja heidän läheisilleen.
Konfirmaatiomessu su 20.6. 
klo 13. Tarkoitettu konfirmoitaville 
ja heidän läheisilleen.
Sanajumalanpalvelus la 26.6. 
klo 10.
Messu su 27.6. klo 10.

Pyhäselän  
seurakuntatalo 
Hammaslahdentie 76
Sanajumalanpalvelus su 13.6. 
klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 20.6. 
klo 10.
Juhannusaaton juhlahetki pe 25.6. 
klo 17.45. Lipun nosto, pieni har-
taushetki ja yhteislaulua. Jäätelö-
tarjoilu. Säävaraus.

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. Tarkistathan ajan-
tasaiset rajoitukset verkkosivuilta 
www.joensuunseurakunnat.fi.

Enon kirkko
Enontie 28
Sanajumalanpalvelus 
su 6.6. klo 10.

Rukouspolku la 12.6. klo 14. 
Kuljemme Enon kirkon pihapiirissä 
eri rukouspisteillä ja päätämme 
tilaisuuden ehtoollisen viettoon. 
Tied. diakoni Sari Korhonen, 
p. 0400 490 598.
Messu su 13.6. klo 10.
Messu su 20.6. klo 10.

Kesäillan lauluja ke 23.6. klo 18. 
Yhteislauluja, laulutoiveet viim. 21.6. 
sähköpostilla: hanna.autio@evl.fi.
Messu la 26.6. klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 27.6. 
klo 10.

Muut paikat
Hautausmaapäivä ke 9.6. Enon 
hautausmailla. Hartaus siunaus-
kappelilla klo 9. Marttojen järjestä-
mä kahvio.

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. Tarkistathan ajan-
tasaiset rajoitukset verkkosivuilta 
www.joensuunseurakunnat.fi.

Kiihtelysvaaran  
seurakuntatalo 
Tohmajärventie 31

Perhekerhopäivä ti 8.6. klo 9.30.
Messu su 13.6. klo 13.
Nuorten kahvipysäkki to 17.6. 
klo 18. Tarjolla kahvia ja makkaraa.
Sanajumalanpalvelus su 20.6. 
klo 13.
Sanajumalanpalvelus su 27.6. 
klo 10. 

Tuupovaaran kirkko
Koulutie 5
Messu su 6.6. klo 10.

Iltamusiikki su 13.6. klo 16.
Sanajumalanpalvelus su 20.6. 
klo 10.

Ajantasaiset tiedot verkossa:

www.joensuunseurakunnat.fi

Kesäkahvit
Utransaaren kodalla 
torstaisin 3.6.–22.7. 
klo 13–14.30. 
Pannukahvia, mehua ja makka-
raa. Vapaaehtoinen maksu Yh-
teisvastuukeräykseen. Muka-
na seurakunnan työntekijöitä. 
Huomioidaan turvavälit ja hy-
gienia. Maskin käyttö suositel-
tavaa.

Pop up 
-lettukahvila 
ke 9.6. ja 23.6. klo 17 
Rantakylän kirkolla
lähetystyön hyväksi. 

Iltarukous
Utran kirkossa 
su 6.6. ja 20.6. klo 18.

Kohtaamisten 
kahvila-kirpputori 
Lahjanpuistossa 
avoinna kesän aikana pe 28.5., 
18.6., 30.7. ja 27.8. klo 10–13. 
Pe 28.5. arpajaiset lähetystyön 
hyväksi.

Hautojen hoitopäivä 
pe 11.6. alk. klo 9.
Alkuhartaus, kukkien myyntiä 
(Turtiaisen kioski), kahvitarjoilu 
pientä maksua vastaan (Suh-
muran Martat).

Rukouspolku
la 12.6. klo 14 
Enon kirkon pihapiirissä.

Perhekerhopäivä
ti 8.6. klo 9.30 
Kiihtelysvaaran seurakunta-
talolla.

Iltamusiikki
su 13.6. klo 16
Tuupovaaran kirkossa.

Yhdessä kokoNAINEN -ryhmä
Päihteiden käytöstä toipuville 
tai päihteiden käyttöään pohtiville naisille 
Rantakylän kirkolla syksyllä 2021

Kahdeksan kokoontumiskertaa, alk. to 30.9. klo 10.
Ammatillisesti ohjattu, luottamuksellinen vertaisryhmä.
Ryhmässä keskitytään naiseuden teemoihin, jotka lisäävät hyvin-
vointia ja voimavaroja sekä antavat keinoja elää parempaa arkea.
Ohjaajat: Tanja Saukkonen ja Auli Pehkonen. 

Tied. ja ilm. viim. 31.8.:  Auli Pehkonen, p. 050 3386 066 
ma-pe klo 9-11. Voit jättää myös soittopyynnön.

HÄVIKKIRUOKAJAKELU
* to 3.6. Reijolan srk-talon pihalla 
   Reijolan ja Niittylahden asukkaille
* to 10.6. ja 24.6. Pyhäselän srk-talon pihalla 
   (10.6. Hammaslahden asukkaille, 
    24.6. koko Pyhäselän alueen asukkaille)  
 

Ruokakassit on tarkoitettu 
vain Pyhäselän alueen
vähävaraisille asukkaille.

Varaa kassisi klo 8–10 sen 
viikon ma tai ti, jolloin jake-
lu järjestetään, puhelinnu-
merosta 050 597 5328.

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

Juhannusaaton 
juhla
pe 25.6. klo 18
Rantakylän kirkolla. 

Kärrikahvila 
tulee taas!
Lapsiperheiden kärrikahvila 
Rantakylän seurakunnan 
alueen leikkipuistoissa ke-
säkuun ajan. Leikkiä, kahvia, 
mehua.

Kesäillan lauluja
ke 23.6. klo 18 Enon kirkossa. 
Yhteislaulua.
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Kontiolahden 
seurakunta
 › KIRKKOHERRANVIRASTO:  

Keskuskatu 26, ma-pe klo 9-12,  
p. 040 7616 569,  
kontiolahti@evl.fi  
Tykkää meistä Facebookissa:  
Kontiolahden ev.lut. seurakunta 

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia. 

Kontiolahden kirkko
Kirkkotie 6
Messuihin osallistujat ryhmitel-
lään eri osiin kirkkoa. Ryhmittely 
huomioiden Kontiolahden kirkon 
jumalanpalveluksiin voi osallistua 
105 henkilöä. Jumalanpalvelukset 
nähtävissä suorana lähetyksenä 
YouTube-kanavallamme.

Messu su 6.6. klo 10. 
Sanajumalanpalvelus su 13.6. 
klo 10. 
Messu su 20.6. klo 10, konfirmaatio 
(Hirviranta 1). 
Messu su 20.6. klo 14, päivärippi-
koulun konfirmaatio. 
Sanajumalanpalvelus la 26.6. 
klo 10, kesäasukkaiden kirkkopyhä, 
lehtikuohujuoma. 
Messu su 27.6. klo 10, konfirmaatio 
(Hirviranta 2).

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26 
Ystävänkammarin kiikkutuoli-
vieraana ke 2.6. klo 12–13 Ari Lohi.

”Hengellisesti heiluen” -pihajump-
pa ke 2.6., 9.6. ja 16.6. klo 13.30 
srk-keskuksen takapihalla. Tule 

jumppaamaan hengellisen musiikin 
tahtiin, vetäjinä Eija Pennanen ja 
Sanna Mutikainen.
Piirakkatalkoot to 3.6. alk. klo 9 
lähetystyön ja YV-keräyksen 
hyväksi. Nouto seurakuntakeskuk-
selta alk. klo 13. Piirakat 0,70 €/kpl, 
tilaukset viim. ma 1.6.: Eija Romppa-
nen, p. 040 830 1336.
Näkövammaisten kerhon kauden 
päättäjäiset to 3.6. klo 12, sään 
salliessa ulkona.
Ystävänkammarin kiikkutuoli-
vieraana ke 9.6. klo 12–13 Jukka 
Reinikainen.

Jatkosodan muistot -keskustelu-
tilaisuus ke 9.6. klo 14, mukana Juk-
ka Reinikainen, Ritva Ahvenainen ja 
Ilpo Saarelainen. Jatkosodan alka-
misesta tulee kuluneeksi 80 vuotta. 
Tule kertomaan ja kuuntelemaan 
jatkosodan ajan muistoja niin sodan 
kuin kotirintamankin tapahtumista. 
Kahvitus.
Karjalan kunnailla -yhteislaulu-
hetki ke 16.6. ja 23.6. klo 17.30 
takapihalla, tarjoilu.

Lehmon  
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Nuorten minikirkko ke 2.6. klo 
19.15. Ovet auki klo 18–22, iltapalaa.
Läksin minä kesäyönä käymään 
-lauluilta ke 9.6. klo 18 pihalla. 
Tarjoilua klo 17.30 alkaen. Muka-
na myös lauluyhtye Kaiutin sekä 
Kesäkuu-band.
Nuortenilta pe 11.6. klo 18–19, ovet 
auki klo 17–21, iltapalaa.
Pihakirppis la 12.6. klo 10–14. Omil-
la pöydillä/vilteillä, paikkamaksu 
10 € Yhteisvastuulle. Metsämus-
kari perheen pienimmille, tarjoilua 

yms. Paikkavaraukset: Sanna 
Mutikainen, p. 040 056 1186.

Muut paikat 

Hirvirannan juhannus pe 25.6. 
klo 18 Hirvirannan leirikeskuksella 
(Hirvirannantie 19). Yhteislaulua ja 
hartaus ranta-alttarilla, tarjoilua, 
ohjelmaa lapsille, kokko klo 19 sään 
salliessa. 
Selkien-Mönnin kappelin messu 
su 27.6. klo 13. Messuihin osallistu-
jat ryhmitellään eri osiin kappelia. 
Ryhmittely huomioiden Sel-
kien-Mönnin kappelin jumalanpal-
veluksiin voi osallistua 35 henkilöä.

Paikka avoinna

Kontiolahden seurakunnassa 
on haettavana 

B-kanttorin 
viransijaisuus 
1.10.2021–5.6.2022. 
Työt mahdollista aloittaa jo 
1.9.2021. Hakuaika 18.6.2021 
klo 16 asti. Lisätiedot: www.
kontiolahdenseurakunta.fi – 
Info ja asiointi – Avoimet työ-
paikat

Tuupovaaran  
seurakuntatalo
Koulutie 10
Perhekerhopäivä to 10.6. klo 9.30.
Keskipäivän hartaus ke 16.6. klo 15 
seurakuntatalon pihalla.
Keskipäivän hartaus ke 30.6. klo 
15 seurakuntatalon pihalla.

Muut paikat
Kesäillan hartaus su 6.6. klo 18 
Kiihtelysvaaran rauniokirkossa 
(srk-talolla, jos sää on huono).
Perhekerhopäivä ti 8.6. 
klo 17.30–19 Heinävaaran toimiti-
lassa (Pitkäpelto 1 H 14).
Nuorten kahvipysäkki to 10.6. 
klo 18–20 Määtän majalla (Joen-
suuväylä 17). Tarjolla kahvia ja 
makkaraa.
Keskipäivän kerhon retki to 10.6. 
klo 10.30 Tuupovaaran Ullakolle 
(Onnelankuja 5). Ilm. ja tied.: diako-
ni Suvi Luopakka, p. 050 377 5607.
Hautojenhoitopäivä pe 11.6. klo 
9–12 Tuupovaaran hautausmaalla 
(Ristolantie 6).
Messu su 13.6. klo 10 Hoilolan 
kirkossa (Hoilolantie 133 b).
Kesäillan hartaus ke 16.6. klo 17.30 
Kiihtelysvaaran rauniokirkossa 
(Aprakkatie 3).
Iltamusiikki to 17.6. klo 18 Hoilolan 
kirkossa.
Juhannuspäivän hartaushetki 
26.6. klo 13 Suvensaaressa (Su-
vensaarentie).
Sanajumalanpalvelus la 26.6. 
klo 16 Kiihtelysvaaran rauniokir-
kossa.
Kesäillan hartaus ke 30.6. 
klo 17.30 Kiihtelysvaaran raunio-
kirkossa.

Keskipäivänkerhon 
retki
to 10.6. klo 10.30 Tuupovaaran 
Ullakolle (Onnelankuja 5). Ilm. 
ja tied.: diakoni Suvi Luopakka, 
p. 050 377 5607.

Hautojenhoitopäivä 
pe 11.6. klo 9–12 Tuupovaaran 
hautausmaalla (Ristolantie 6).

Jatkosodan  
muistot 
-keskustelu-
tilaisuus
ke 9.6. klo 14 Kontiolahden 
seurakuntakeskuksessa. 
Tule kertomaan ja kuunte-
lemaan muistoja. Mukana 
Jukka Reinikainen, Ritva Ah-
venainen ja Ilpo Saarelainen.

Pihakirppis
la 12.6. klo 10–14 Lehmon 
seurakuntakodilla. 
Paikkavaraukset (10 €): 
Sanna Mutikainen, 
p. 040 056 1186.

Hirvirannan 
juhannus
pe 25.6. klo 18 Hirvirannan 
leirikeskuksella.
Kokko klo 19 sään salliessa.

Seurakuntien 
yhteiset 
tapahtumat

Erityisdiakonia

Verrokki-ryhmä to 17.6. klo 
13–14.30. Vierailu Helvi Soikkelin 
siirtolapuutarhaan Linnunlahdella. 
Ilmoittautumiset Tuula Mertaselle 
ke 16.6. mennessä, p. 050 366 
0892 (vain tekstiviestit). 

Opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Männikköniemen kesäillat 
opiskelijoille ja nuorille aikuisille 
Joensuun seurakuntien kesäko-
dilla (Vainoniementie 2) torstaisin 
klo 18–21. Vierailijat: 3.6. diakoni 
Laura Kolehmainen, 10.6. las-
tenohjaaja Jussi Nurmiainen, 17.6. 
viestintäpäällikkö Kirsi Taskinen, 
24.6. kansainvälisen työn ohjaaja 
Topi Nieminen ja 1.7. pastori (ort.) 
Joonas Ratilainen.
Pohjois-Karjalan kunnaat -koti-
seuturetket ma 7.6., 14.6., 21.6. ja 
28.6. Lähtö Joensuun srk-keskuk-
sen  Yläsatamakadun puoleiselta 
P-paikalta klo 13. 
Kohteet: 7.6. Kontiolahti: mm. kirk-
ko ja Mönnin kappeli,  14.6. Liperi: 
mm. kirkko ja Rantamakasiini, 21.6. 
Tohmajärvi: mm. kirkko ja Pitä-
jäntupa, 28.6. Outokumpu: mm. 
kirkko ja Vanha Kaivos.
Hyvinvointia luonnosta -patikoin-
nit ke 2.6., 9.6., 16.6., 23.6. ja 30.6. 
Lähtö Joensuun srk-keskuksen 
Yläsatamakadun puoleiselta 
P-paikalta klo 12. Omat eväät 
mukaan! Kohteet: 2.6. Kontion-
polku Kontioniemi trail (9 km), 9.6. 
Nahkiaissalon luontopolku/Kolo-
vesi (3,3 km), 16.6. Mäkrän kierto/
Koli (7 km), 23.6. Kuikankierros/
Petkeljärvi (6,5 km), 30.6. Mänty-
polku/Patvinsuo (4,5 km).

parisuhteen tueksi
lasta odottaville ja pienten lasten vanhemmille
syksyllä 2021

10 kokoontumista keskiviikkoisin välillä 15.9.–15.12.
Paikka: Hukanhaudan seurakuntatalo (Lonikintie 18)
Luottamuksellinen ryhmä, tarkoitettu erityisesti nuorille 
vanhemmille sekä hauraista tai traumaattisista lähtökohdista 
tuleville. Ryhmä ei sovi akuutissa kriisissä oleville. 
Parit haastatellaan ennen ryhmän aloittamista.  
Lastenhoito järjestetään lähikokoontumisten aikana.
Ohjaajina perheneuvojat Anna-Riitta Pellikka ja Salla Ulvi-Altio.
Ilm., tied. ja haastatteluajan varaaminen viim. 13.8. 
ma–to klo 9–11, p. 050 430 8472/Joensuun perheasiain 
neuvottelukeskus. 5.–25.7. voi jättää soittopyynnön.

JOENSUUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

Vaara-Karjalan seurakunta
hakee määräaikaista

nuorisotyön-
ohjaajaa

Hakuaika päättyy
31.5.2021.

Tarkemmat tiedot ja hakemuk-
sen täyttäminen verkossa: 
joensuunseurakunnat.fi/

rekrytointi

Pihajumppa
ke 2.6., 9.6. ja 16.6. klo 13.30
Kontiolahden seurakunta-
keskuksen takapihalla.

Kontiolahden seurakunnan 

kirkkoherranvirasto 
ja taloustoimisto 
avoinna 
1.6.–31.8.2021 ma–to klo 
9–12, pe suljettu.

Verrokki-ryhmän
vierailu Linnunlahden 
siirtolapuutarhaan to 17.6.

Juhannusaaton
JUHLIA

perjantaina 25.6.

Sulkulan kodalla 
Kesärannantie 10, klo 17
Männikköniemessä 
Vainoniementie 2, klo 17.30
Pyhäselän seurakuntatalolla 
Hammaslahdentie 76, klo 17.45
Rantakylän kirkolla 
Rantakylänkatu 2, klo 18
Hirvirannan leirikeskuksessa 
Hirvirannantie 19, klo 18

Jumalan-
palvelukset
Kontiolahden kirkosta myös 
YouTubessa.
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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

Kuntavaaliehdokas

Pekka Leppäkorpi (ps.)
yrittäjä, asentaja
80130 Joensuu

 

Löydät kannanottoni Karjalaisen, 
YLEn, IS, IL ja HS vaalikoneista276

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.

Ilmoitusmyynti 
Pirjo Teva 

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

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

INHIMILLISEN JA ELINVOIMAISEN 

JOENSUUN PUOLESTA

68

EILAHEINONEN.FI
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Laaja-alaista kokemusta
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Joensuu

TULEVAISUUS TEHDÄÄN YHDESSÄ.

Kansanedustaja,  
sairaanhoitaja,  
terveystieteiden tohtori

MERJA
MÄKISALO-
ROPPONEN

112 VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA
AVIOMIES JA KOLMEN PIENEN 
LAPSEN ISÄ. 

SIMO OJANEN
yksilövalmentaja, sosionomi (AMK)
aviomies ja koiranomistaja

TANELI SAARINEN

Kontiolahti, 
Lehmo

11

Kontiolahti,
Kylmäoja

Pidetään

KOKO KONTIOLAHTI MUKANA

10

Kirkkotie \ 15 



16 \ Kirkkotie16 \ Kirkkotie

/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
///////////////////////////////
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
///////////////////////////////
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
///////////////////////////////
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// 
/////////////////////////////// //
///////////////////////////////////

nuori kasvo 

HAASTATTELIN tämän lehden 
nuorena kasvona Joensuun lyse-
on peruskoulua käyvää 9-luokka-
laista Vera Hassista.

Minkä takia hait isoseksi? 
Hain isoseksi, koska tykkään olla 
muiden ihmisten kanssa, sieltä 
saa uusia kavereita ja saa uusia 
työkokemuksia. Isosena saa olla 
vähän niin kuin oikeassa työ- 
maailmassa eli saa kokea jo 

nuorena, miltä tuntuu työsken-
nellä erilaisten ihmisten kanssa.

Mitä olet oppinut ja millaista 
koulutusta olet saanut?
Olen oppinut sen, että pitää osa-
ta kantaa vastuu itse ja pitää 
luottaa itseensä, kun ohjaa mui-
ta ihmisiä. Olen saanut itsevar-
muutta ja sosiaaliset taitoni ovat 
kehittyneet ajan myötä. 

Keneltä olet voinut kysyä 
apua isosasioihin liittyen? 
Olen saanut apua nuorisotyön-
ohjaajilta, ja se apu ja tuki on tul-
lut todellakin tarpeeseen. 

Miten isoshommat ja koulu 
sujuvat yhtä aikaa? 
Aina on saanut hommat hoidet-
tua, mutta välillä on tullut kiire. 
Kannattaa suunnitella etukäteen 
viikko, ettei päällekkäisyyksiä tulisi.

Minkä takia kannattaisi 
hakea isoseksi? 
Siellä oppii paljon uutta, saa uusia 
kavereita, itsenäistyy eli osaa kan-
taa vastuuta omista asioista. Sieltä 
saa muistoja, jotka varmasti muis-
taa koko loppuelämänsä. 

Tiia Korhonen

NIMI: VEERA HASSINEN
IKÄ:  16 VUOTTA
SEURAKUNTA: JOENSUU

Uudenlainen maailma avautuu

NUORET. Isostoiminnassa opetellaan tuntemaan itseä, Jumalaa ja toisia. Rippileireillä isosten 

tärkeintä työaikaa on leiriläisten vapaa-aika.

Ihanat, tärkeät isoset
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Joensuun seurakunnan 
isosleiriä pidettiin Vaivion 
kurssikeskuksessa 
16.–18.4. Etualalla isonen 
Anni Tyni.  

SEURAKUNTIEN RIPPILEIRIKAUSI lähes-
tyy, ja se tietää aktiivisia leiriviikkoja myös 
suurelle joukolle isosia. Rippikoululaisia 
vuoden tai pari vanhemmat isoset ovat 
saaneet seurakunnan isostoiminnasta eväät 
tehtäväänsä ja ovat valmiita ohjaamaan 
pienryhmiä ja toteuttamaan iltaohjelmia 
riparilaisten riemuksi.

Isosten tehtäväkenttä leireillä on mo-
nipuolinen. Monien mieliin painuneiden 
sketsien lisäksi isoset vetävät raamiksia ja 
ohjaavat helmi- ja hartaushetkiä, juttele-
vat, leikkivät ja pelaavat rippikoululaisten 
kanssa. Tehtäviin voi kuulua myös esimer-
kiksi sosiaalisen median päivittämistä, ui-
mavalvontaa, ehtoollisen jakoa ja aikatau-
luista huolehtimista.

RANTAKYLÄN SEURAKUNNAN nuoriso-
pappi Heikki Mujunen kertoo, että isos-

koulutus pitää Rantakylässä sisällään 
isosleirejä ja koulutusiltoja. Lisäksi nuoret 
osallistuvat mahdollisuuksien mukaan pie-
niin vastuutehtäviin seurakunnassa. 

- Isostoiminta rakentuu pitkälti tavan-
omaisen seurakuntaelämän ympärille. 
Isoset muodostavat nuorten seurakun-
tayhteisön ja ovat aktiivisia muun muassa 
musisoinnissa.  Aktiivisin porukka ei kat-
so, onko kyseessä isoskoulutus vai muu 
nuorten toiminta. Kirkolle tullaan joka 
tapauksessa. 

MONET OPETELTAVAT isostaidot ovat seu-
rakunnasta riippumatta samoja. Joensuun 
seurakunnan nuorisotyönohjaaja Delila 
Myyryn mukaan isostoiminnassa opetel-
laan tuntemaan itseä, Jumalaa ja toisia. 

- Asioita, joita käydään läpi, ovat mm. 
leikittäminen, vuorovaikutustaidot, isos-

ryhmien ohjaaminen, helmihetken ohjaa-
minen, kerhoisosen tehtävät, kristittynä 
kasvaminen ja musiikki. 

Joensuun seurakunnassa on lisäksi eri 
tehtäviin liittyviä tiimejä, joissa harjoitel-
laan jotakin erityistä taitoa. 

- Esimerkiksi sosiaaliseen mediaan 
liittyvässä tiimissä tutustutaan tekijänoi- 
keuksiin ja siihen, millainen on hyvä kuva. 
Verkkopelaamiseen liittyvässä lanitiimis-
sä taas opetellaan, miten lanit järjestetään 
ja miten kannustat peleissä toisia, kertoo 
Myyry.

ISOSKOULUTUS KESTÄÄ keskimäärin 
yhden kouluvuoden verran ja nuoria kan-
nustetaan pysymään toiminnassa mukana 
useamman vuoden ajan.

- Isoskoulutus syvenee sen mukaan mi-
tä pidempään nuori on mukana toimin-

nassa. Täysi-ikäisyyden kynnyksellä nuori 
voi halutessaan siirtyä avustajakoulutuk-
seen. Avustajana voivat toimia täysi-ikäi-
set avustajakoulutuksen käyneet nuoret. 
Heillä vastuu on normaalia isosta selvästi 
suurempi, kertoo Mujunen.

Mutta millainen on hyvä isonen, kenen 
sellaiseksi kannattaa alkaa?

- Hyvä isonen on esimerkiksi aito, rei-
lu, luotettava ja innostunut. Mutta ennen 
kaikkea oma itsensä. Ei ole yhtä tiettyä hy-
vän isosen mallia, koska jokainen on hyvä 
isonen omilla vahvuuksillaan, sanoo Py-
häselän seurakunnan nuorisotyönohjaaja 
Eeva-Riitta Arffman.

Virpi Hyvärinen 


