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Ympäristö- 
diplomi  
Joensuuhun 
Seurakunnat panos-
tavat ympäristö- 
työhön.

Kesäkaverit leikittävät  
lapsia rannoilla 16

Stina Kinnunen (vas.) ja Elina Hukkala saivat 
kesätyösetelipaikat Joensuun seurakunnasta 

alakouluikäisten kesäkavereina. 
- Toivomme, että löydämme etenkin sellaisia lapsia, 

joilla ei ole leikkikavereita, ja saamme heidät mukaan 
yhteisiin leikkeihin ja peleihin, sanoo Hukkala. 
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lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

Monipaikkaisuus 
elävöittää paikallis-
yhteisöjen toimintaa
ELÄMME sitä aikaa vuodesta, jolloin valtatiet täyttyvät 
ainakin viikonloppuisin matkailijoista. Koronapande-
mian myötä lomanvietossa on tapahtunut muutoksia ja 
yhä useamman suomalaisen matkailu keskittyy koti-
maahan. Jo jonkin aikaa on ollut nähtävissä kasvavaa 
kiinnostusta kesämökkejä kohtaan. Loma-ajan lisäksi 
niitä käytetään ympärivuotiseen vapaa-ajan asumiseen 
sekä etätyön tekemiseen. 

LOMAILIJAT ja vapaa-ajan asukkaat ovat yksi osa mo-
nipaikkaisuuden laajaa ilmiötä. Monipaikkaisuus voi 
liittyä myös työhön, kuten etä- tai kausityöntekoon, 
pendelöintiin, opiskeluun sekä perhesuhteisiin, kuten 
lasten vuoroasumiseen ja etäomaishoitoon. Monipaik-
kaisuudella tarkoitetaan kaiken kaikkiaan sitä, että 
yhden kiinteän asuinpaikan sijaan ihmiset viettävät 
arkea ja vapaa-aikaa useissa eri paikoissa sekä liikkuvat 
näiden paikkojen välillä.

MONIPAIKKAISUUS on noussut näkyväksi nyt koro-
na-aikana, koska yli miljoona suomalaista on tehnyt 
pääsääntöisesti etätyötä. On arvioitu, että näistä 20–30 % 
on työskennellyt vapaa-ajan asunnolta käsin.  Vaikka 
korona-aika joskus päättyy, etätyö on tullut jäädäkseen.
 
MONISSA kunnissa monipaikkaisuus nähdään mah-
dollisuutena elävöittää paikallisyhteisöä ja saada lisää 
tuloja. Tämän takia pannaan pystyyn etätyötiloja ja 
parannetaan nettiyhteyksiä. On myös käynnissä erilaisia 
kokeiluja, kuten maaseutuasumiskokeiluja ja somet-
tavien etätyölähettiläiden toimintaa. Tutustuin äsket-
täin Koillismaan monipaikkahankkeen kokemuksiin. 
Kokeilussa ollut perhe ihastui väljyyteen ja luonnon-
läheisyyteen niin, että he halusivat muuttaa pysyvästi 
sinne asumaan. Elämänlaatu parani ja nettikokoukset 
näyttivät sujuvan takkatulen ääressä.

MONIPAIKKAISUUDEN mukanaan tuoma potentiaali ei 
konkretisoidu itsestään. Tarvitaan kehittämistoimintaa, 
jossa luodaan eri toimijoita ja sektoreita yhdistävä, sopi-
muspohjainen yhteistyömalli ja kehittämisalusta. Tässä 
tärkeitä toimijoita kuntien lisäksi ovat palveluja tarjoavat 
yritykset, yhdistykset ja seurakunnat. Yhdessä toimien 
vapaa-ajan palveluiden ja tapahtumien saavutettavuus 
paranee ja näkyvyys lisääntyy. 

KIRKON uusi Ovet auki -strategia rohkaisee seurakuntia 
hyödyntämään monipaikkaisuutta. Iloa tuottavat toki 
vakiintuneet kesävieraiden kirkkopyhät. Vieraanvarai-
sina yhteisöinä seurakunnat löytävät varmasti muitakin 
uusia toimintoja. Niiden ansiosta pitäjiemme vetovoima 
voi vahvistua nykyisestään. 

K
esän alussa kuulimme iloisen uutisen, 
kun seurakuntayhtymämme sai jälleen 
jatkoa ympäristödiplomille vuoteen 2025 
saakka. Jo kolmannen diplomin saavut-
taminen kertoo siitä, että Joensuun seu-
rakunnissa tehdään pitkäjänteisesti työtä 
ympäristön hyväksi. Diplomi ei ole orga-

nisaatiollemme pelkkä paperinpala, joka ripustetaan 
seinälle. Se on osoitus siitä, että kannamme vastuuta 
ja pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme.

YMPÄRISTÖTYÖ näkyy seurakuntien toiminnassa 
monella eri tasolla. Kun ympäristöohjelmamme 
auditoitiin keväällä 2021, saimme erinomaista palau-
tetta lukuisista asioista: Järjestämme luontokirkkoja, 
huolehdimme ympäristökasvatuksesta ja osallis-
tumme erilaisiin ympäristötapahtumiin. Otamme 
ympäristöasiat huomioon hautausmaiden hoidossa 
ja jätehuollossa. Olemme tehostaneet tilojen käyt-
töastetta ja rakennamme uutta ympäristökriteerit 
huomioiden.

YMPÄRISTÖDIPLOMIPROSESSI auttaa meitä 
käymään läpi kaikki toimintamme osa-alueet. 
Käytännön toteutukseen osallistuu jokainen – toi-
mistotyöntekijöistä pappeihin ja lapsi- ja nuoriso-
työntekijöistä keittiöhenkilökuntaan vain muutamia 

mainitakseni. Pienetkin teot merkitsevät, kun kyse 
on elintärkeästä asiasta.

OLEN iloinen siitä, että seurakuntayhtymässämme 
on oma ympäristötyöryhmä, jossa on mukana sekä 
työntekijöitä että seurakuntien luottamushenkilöitä. 
Työryhmän tuella hiomme ympäristöohjelmaam-
me ja pystymme kehittymään jatkuvasti. Verkostot 
ovat meille tärkeitä. Olemme mm. osa Joensuun 
seudun ilmastokumppanuusverkostoa. Kirkon 
yhteisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on 
hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä. Tässä 
pyrkimyksessä olemme ilolla mukana. 

Tuore ympäristödiplomi innoitti toimitustamme 
käsittelemään luontoon ja ympäristöön liittyviä 
teemoja laajemminkin. Lue lisää tästä lehdestä!

Monipaikkaisuus on noussut 
näkyväksi nyt korona-aikana, 
koska yli miljoona suomalaista 
on tehnyt pääsääntöisesti 
etätyötä.

HIILIJALANJÄLKI. Joensuun seurakuntien hiilijalanjälki on laskettu. Vuoden 2019 
päästöt olivat noin 2,3 tuhatta tonnia hiilidioksidia. Suurimpia päästölähteitä olivat läm-
mitys, rakentamis-, korjaus- ja kunnossapitopalvelut sekä sähkö ja kaasu. Hiilijalanjälki 
perustuu Suomen ympäristökeskuksen kehittämään laskentamalliin.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut kansalliseen ja kansainväliseen 
työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tavoitellen lämpenemisen rajoittamista 1,5 
asteeseen esiteollisesta ajasta. Kirkon tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030.

LÄHDE: KIRKKOHALLITUS

2,3

Ympäristön ehdoilla

Pienetkin teot 
merkitsevät, kun 
kyse on elintärkeästä 
asiasta.

30.6.2021
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi

Kaija Majoinen
hallintotieteiden tohtori, 

dosentti
kaija.majoinen@outlook.com
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mielessäx5

”Metsissä riittää töitä”

1
SIENESTYS. Metsä on minulle 
rentoutumisen paikka ja turva-
paikka. Metsästä haen rauhaa, 
jos on liikaa vilskettä pään sisäl-
lä. Moni työasia ratkeaa metsäs-

sä liikkuessa. Kerään myös marjoja, 
mutta sienestäminen menee usein 
överiksi, koska se on niin hauskaa. 
Hyvät sienipaikat ovat kullanarvoi-
sia ja parhaista paikoista on kova 
kilpailu. Kerään sienistä peruslajeja. 
Herkkutatit ovat niin kilpailtuja, että 
en lähde enää siihen mukaan – pitäisi 
olla niin aikaisin aamulla liikkeellä, 
että se menisi työn puolelle.

2
YHTEISTYÖ. Metsien parissa 
riittää töitä. Ne ovat meille 
tärkeä elinkeinonlähde, 
työllistäjä ja vapaa-ajan ym-
päristö. Tehtäväni on auttaa 

muita ihmisiä ja organisaatioita saa-
maan hyötyä ja arvoa metsistä. Pyrin 
edistämään sitä, että eri toimijat teki-
sivät yhteistyötä ja saisimme yhdessä 
vietyä asioita samaan suuntaan.

3 
SOMEKESKUSTELU. Olen 
huolissani siitä yhteiskun-
nallisesta keskustelusta, 
jota käydään metsiin liit-
tyvistä asioista. Erityisesti 

somessa asiat kärjistyvät, ja se on ra-
sittavaa. Ei tarvitse olla samaa miel-
tä, mutta olisi hyvä yrittää ymmärtää 
toisen näkökantaa. Kun puhutaan 
avohakkuusta, monimuotoisuudes-
ta ja muusta, kaipaisin enemmän 
rakentavaa keskustelua. Meillä ei ole 
olemassa yhtä metsänkasvatuksen 
tapaa, joka olisi kaikilla kriteereillä 
ylivoimaisesti paras.

4
ILMASTONMUUTOS. Tie-
dämme, että ilmaston-
muutos tuo haasteita: 
kuumia jaksoja tulee lisää 
ja toisaalta myös rankkasa-

teet lisääntyvät. Nyt on se hetki, kun 
pitäisi alkaa miettiä sitä, miten met-
sää kasvatetaan vähän lämpimäm-
mässä ilmastossa. Meillä on keinoja 
ja eväitä lähteä ratkomaan tilannetta. 
Meillä on osaamista ja teknologiaa. 
Kehitämme parhaillaan ratkaisuja 
helpottamaan metsäpalojen torjuntaa 
sekä estämään ravinnevalumia vesis-
töihin metsänkäsittelyn yhteydessä. 

5
OSAAMINEN. Kun suoma-
lainen metsänomistaja käy 
maksuttomassa metsaan.fi- 
palvelussa tarkistamassa 
tiedot omasta metsästään, 

hän ei välttämättä ymmärrä, miten 
ainutlaatuinen palvelu se on. Sellaista 
ei ole missään muualla maailmassa. 
Se tarjotaan verovaroin ja se kertoo 
siitä, miten tärkeitä metsät ovat koko 
yhteiskunnallemme. Suomen osaa-
minen on näissä asioissa maailman 
kärkeä, ja se on meidän mahdollisuu-
temme.

Kirsi Taskinen

LEENA LESKINEN. Metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Leena 
Leskinen kaipaa rakentavaa keskustelua metsänkasvatuksesta kär-
jistävien kommenttien sijaan. Vapaa-ajallaan Leskinen nauttii met-
sissä liikkumisesta ja erityisesti sienestämisestä. 

Metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö 
Leena Leskiseen ovat tehneet 
vaikutuksen itäsuomalaiset 
metsähautausmaat.
– Olen itse kotoisin Länsi-Suomesta. 
Minusta on hienoa, että idässä 
perheenjäsenet voidaan haudata 
keskelle metsää. Se kertoo jotenkin siitä, 
mitä metsä suomalaisille merkitsee.
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Lisää ajankohtaisia uutisia
> www.joensuunseurakunnat.fi
> www.kontiolahdenseurakunta.fi
> www.evl.fi

ajassa Yhtenä Hiilineutraali kirkko 2030 
energia- ja ilmastostrategian 
tavoitteena on saada 
sähköautojen latauspisteet 
tiekirkkoihin.

EVL.FI, 18.6.2021

”Ympäristödiplomi 
ei ole läpihuutojuttu”

Joensuun seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö Virpi Kiviniemi ihastelee hautausmaan kuusten käpysatoa. Suuret puut ovat hautausmaaluonnon monimuotoisuuden kannalta olennaisen 
tärkeitä.
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MISSÄ KIRKKO ja ympäristötyö kohtaavat? Kaikessa, jos 
asiaa tarkastellaan ympäristödiplomin näkökulmasta. 
Kirkon ympäristödiplomin saaminen edellyttää, että ym-
päristönäkökulma otetaan huomioon esimerkiksi raken-
tamisessa, maankäytössä, sijoittamisessa, hankinnoissa 
ja kasvatustyössä.

Viime talven aikana seurakuntayhtymässä kerättiin 
yhteen tietoa ympäristötyöstä. Alkuvuodesta suoritettiin 
auditointi ja toukokuussa 2021 Kirkkohallitus myönsi 
Joensuun seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin. Nyt 
kolmatta kertaa myönnetty diplomi on voimassa vuodet 
2021–2025.

Piispa Jari Jolkkonen onnitteli yhtymää Kuopion hiippa-
kunnan tuomiokapitulin juhlaistunnossa 10.6.2021.

– Joka tuntee tätä järjestelmää, tietää, ettei ympäristö-
diplomi ole muodollisuus tai läpihuutojuttu, Jolkkonen 
sanoi.

YMPÄRISTÖDIPLOMIN teologisena perustana on Jumalan 
rakkaus luomaansa ihmistä ja luomakuntaa kohtaan. Tä-
mä rakkaus velvoittaa meistä jokaista toimimaan elämän 
varjelemiseksi.

Joensuun seurakuntayhtymässä ympäristötyöryhmä 
ohjaa ympäristödiplomin toteutumista ja pitää ympäristö-
asioita esillä työyhteisössä. Työryhmän jäsenet ovat samal-
la oman seurakuntansa tai työalansa ympäristövastaavia.

Ympäristötyötä seurataan erilaisin mittarein. Luupin 
alla ovat esimerkiksi jätteen syntyminen sekä veden ja 
sähkön kulutus.

Syvempiä vaikutuksia on kuitenkin vaikeampi mitata. 

Vai kuinka mitattaisiin vaikkapa sitä, kuinka paljon kir-
kon ympäristötyö on muokannut ihmisten luontosuhdetta 
lempeämpään suuntaan?

SEURAKUNTIEN diakoniatyössä hyödynnetään kauppojen 
hävikkiruokaa. Kiihtelysvaarassa on menty askel pidem-
mälle ja järjestetty seurakuntalaisille hävikkiruoasta läm-
min ateria kerran viikossa. Yhteisen ruokapöydän ääreen 
kutsuminen ja kokoontuminen on kristillistä perinnettä 
kauneimmillaan.

Seurakuntien toiminnassa ruokahävikkiä pyritään 
minimoimaan. Vaivion leirikeskuksessa ruokahävikkiä 
vähennetään esimerkiksi huolellisella ruokalistasuun-
nittelulla ja tiedottamisella. Suunnittelussa huomioidaan 
erilaisten asiakasryhmien tarpeet ja toiveet, ateriat val-
mistetaan hyvistä raaka-aineista ja asiakkaita ohjataan 
ottamaan ruokaa sen verran, minkä jaksaa varmasti syödä.

Ympäristön kannalta on järkevää suosia lähiruokaa. Py-

YMPÄRISTÖTYÖ. Joensuun seu-
rakuntayhtymälle myönnettiin 
kolmatta kertaa ympäristödiplomi.
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lyhyestihäselän seurakunnan emäntä Kirsi Schmidt mai-
nitsee villiyrtit yhtenä lähiruoan raaka-aineena. 
Hän on tänä keväänä lisännyt kuivattua nokkosta 
esimerkiksi sämpylätaikinaan ja kastikkeeseen 
pinaatin sijasta.

HAUTAUSMAILLA ympäristötyö näkyy hautaus-
toimen päällikkö Virpi Kiviniemen mukaan monin 
tavoin. Hän toimii myös Joensuun seurakuntayh-
tymän ympäristötyöryhmän puheenjohtajana.

Hautausmailla käytetään akkukäyttöisiä pien-
koneita ja suositaan yleisistutuksissa perennoja. 
Perinteisen kukkahoidon vaihtoehdoksi on tarjol-
la kukaton ruohohoito tai perennahoito. Nurmi-
koita ei kastella ja kukkapenkkejä on madallettu 
siten, että vesi jää paremmin kukkien käyttöön.

– Kirkon kasvatustyössä pyritään vahvistamaan 
läheistä ja myönteistä luontosuhdetta. Eväiden 
jätteet lajitellaan, retkeillään lähiluonnossa ja 
opitaan samalla jokamiehenoikeuksia ja huo-
mataan pieniä juttuja ympärillä, sanoo varhais-
kasvatuksen ohjaaja Riitta Mälkönen Pielisensuun 
seurakunnasta. Lasten kanssa keskustellaan siitä, 
kuinka eläimiä voi auttaa selviytymään.

Arvo- ja asennevaikuttaminen on kirkon kas-
vatustyössä tärkeää: sitä, mitä rakastaa, ei halua 
vahingoittaa.

Ympäristötyötä kyllä tehdään seurakunnissa, 
mutta sitä ei välttämättä osata sanoittaa, huo-
mauttaa Kiviniemi. Vaikkapa kirkkokierros pol-

kupyörillä tai lasten kanssa tehty eväsretki lähi-
metsään on ympäristötyötä, vaikka sitä ei ehkä 
tule ajatelleeksi.

Topi Linjama

Joensuun seurakuntayhtymän 
yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti 
kokouksessaan tuloveroprosentin 
säilyvän ennallaan 1,55 prosentissa 
vuonna 2022.

JOENSUUN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ, 15.6.2021

JOENSUUN seurakuntayhtymän 
ylläpitämillä Joensuun, Utran ja Ket-
tuvaaran hautausmailla on toimitettu 
kuulutuksia hautapaikoille, joiden hal-
linta-aika on päättynyt vuoden 2020 
lopussa ja joiden haltijoita ei ole pys-
tytty muutoin tavoittamaan. Vihreillä 
kuulutuslapuilla toivotaan haudalla 
mahdollisesti vierailevien omaisten 
kiinnittävän huomiota asiaan.

Hautaoikeuden haltijalla on halu-
tessaan oikeus jatkaa haudan hal-
linta-aikaa 20–40 vuodella. Hallin-

ta-ajan jatkamisesta on ilmoitettava 
31.12.2021 mennessä hautausmaan 
toimistoon. Jos jatkoilmoitusta ei tule, 
hauta palautuu seurakuntayhtymälle. 

Lisäksi hoitamattomille haudoille 
on lisätty valkoisia kunnostuskeho-
tustiedotteita. Näiden hautojen kun-
toon laittamiseen on aikaa noin kaksi 
vuotta, ennen kuin hautaoikeus to-
detaan menetetyksi. Lisätietoja saa 
hautausmaan toimistosta, p. 013 
2635 571 tai 013 2635 573 (ma–to 
klo 8.30–15, pe klo 8.30–14). 

Vihreitä ja valkoisia  
lappuja haudoilla

JOENSUUN, Pielisensuun ja Ranta-
kylän seurakunnat järjestävät lauan-
taina 21.8.2021 Hääyö-tapahtuman 
Joensuun kirkossa. Hääyö mahdollis-
taa ainutlaatuisen ja vaivattoman kir-
kollisen vihkimisen ilta-aikaan ilman 
suuria kustannuksia. Tilaisuuteen 
tarvitaan vain vihittävä pari, sormuk-
set, avioliiton esteettömyystodistus ja 
molempien henkilöllisyystodistukset.

Hääyö-tapahtumaan on mahdol-
lista varata oma vihkiaika. Aikoja on 

tarjolla puolen tunnin välein klo 16 
alkaen ja vihkivä pappi tavataan juuri 
ennen vihkimistä. Vieraita tilaisuu-
teen saa kutsua niin paljon kuin ha-
luaa: paikalle voi tulla kaksin, pienellä 
porukalla tai suurella suvulla elokuun 
mahdolliset koronarajoitukset huo-
mioiden. Vihkiminen on maksuton. 
Lisätiedot ja ajanvaraus osoitteessa 
www.joensuunseurakunnat.fi/il-
moittaudu.

Hääyö-tapahtuma Joensuun 
kirkossa elokuussa

Kontiolahden seurakunta 
hakee ympäristödiplomia
KONTIOLAHDEN seurakunta on hakemassa 
tänä vuonna kirkon ympäristödiplomia en-
simmäistä kertaa. Diplomia haetaan vuosille 
2022–2026.

Ympäristödiplomin valmistelussa on saatu 
apua Karelia-ammattikorkeakoulun ympäris-
töalan opiskelijoilta. He tekivät osana opinto-
jaan syksyllä 2020 ympäristökatselmuksen, 
jossa selvitettiin, millaista ympäristötyötä seu-
rakunnassa tehdään. Katselmuksen pohjalta 
seurakunta hahmottelee, millaisiin tavoitteisiin 
diplomikaudella pyritään.

Kirkkoherra Jukka Reinikaisen mukaan dip-
lomi haastaa seurakunnan pohtimaan ympä-
ristötyötä monelta kantilta.

Ympäristönäkökohtia pohditaan esimerkiksi 
korjaus- ja uudisrakentamisessa. Lämmitys-
järjestelmiä uusittaessa tullaan suosimaan 
maalämpöä ja aurinkoenergiaa. Kirkkoon on 
mahdollista asentaa myös ilmalämpöpumppu-
ja. Öljylämmitteisiä kiinteistöjä Kontiolahden 
seurakunnalla ei enää ole.

VIIME VUONNA Kontiolahdella vihittiin käyt-
töön seurakuntakeskus. Rakennuksen katolle 

rakennetaan aurinkopaneeleita sen verran, että 
niillä katetaan noin 15 % talon sähkötarpeesta. 

– Paneeleihin on saatu Business Finlandil-
ta hankerahoitusta, minkä ansiosta paneelit 
voivat maksaa itsensä takaisin kymmenessä 
vuodessa, sanoo Reinikainen.

Tämäntapaisten ratkaisujen avulla seura-
kunta etenee kohti hiilineutraaliutta, johon 
Suomen evankelisluterilainen kirkko pyrkii 
vuoteen 2030 mennessä.

Reinikainen on huomannut, että suhtau-
tuminen ympäristöasioihin on muuttunut 
viimeisten viiden vuoden aikana. Nykyisin 
ympäristönäkökulma nivoutuu luontevasti 
esimerkiksi papiston työhön. Vuosikalenteriin 
kuuluvat esimerkiksi kylvösiunaus ja sadosta 
kiittäminen, luomakunnan sunnuntai ja ran-
takirkko leirikeskus Hirvirannassa.

– Voimme olla ylpeitä, jos saamme diplomin. 
Se ei ole mikään lelu vaan oikea työkalu, Rei-
nikainen toteaa.

 Topi Linjama

Mikä ympäristödiplomi?
• Kirkkohallituksen myöntämä ympäristödiplomi 

on todistus seurakunnalle tai seurakuntayhty-
mälle, joka on sitoutunut kehittämään toimin-
taansa ympäristön kannalta jatkuvasti parem-
maksi.

• Diplomi on työkalu, jonka avulla seurakunnat 
voivat seurata ja kehittää ympäristötyötään.

• Ympäristödiplomi myönnetään viideksi vuodeksi 
kerrallaan.

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

some

Lähiruoan raaka-
aineena käytetään 

myös villiyrttejä.
 KIRSI SCHMIDT

KIRKON keskusteluavun päivystäjille 
voi purkaa huolia ja ahdistusta myös 
kesällä. Keskustelut ovat luottamuk-
sellisia ja päivystäjät ovat sitoutuneet 
vaitioloon. Kirkon keskusteluavun pal-
veleva puhelin on auki joka ilta, myös 
viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Palve-
levan puhelimen numeroon 0400 

221 180 (pvm/mpm) voi soittaa kello 
18–24 välisenä aikana.

Verkossa on lisäksi mahdollisuus 
jättää nimetön viesti ympäri vuoro-
kauden. Päivystäjät vastaavat vies-
teihin muutaman päivän kuluessa. 
Keskusteluapuun saa yhteyden myös 
perinteisellä kirjeellä. 

Kirkon keskusteluapu 
päivystää
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ENON UUSI seurakuntatalo on valmis-
tumassa kesäkuun loppuun mennessä. 
Seurakunnan työntekijät ja toiminnot 
muuttavat kirkon vieressä sijaitseviin uu-
siin tiloihin kesän aikana. Avoimien ovien 
päiviä vietetään 21.–22.8.2021 ja piispa Jari 
Jolkkonen vihkii tilat käyttöön 19.9.2021.

Seurakunnan työntekijät odottavat uu-
siin tiloihin pääsyä iloisin ja toiveikkain 
mielin. 

- Tulevat tilat ovat terveet, mutta vähän 
pienemmät kuin aikaisemmin. Muutoksia 
on myös seurakuntamme työntekijöissä, 
sillä tulemme jatkossa toimimaan kah-
della papilla entisen kolmen sijaan. Uutta 
toimintaa käynnistellään tunnustellen, 
kertoo Enon seurakunnan vt. kirkkoherra 
Markku Koistinen.

PUURAKENTEISEN SEURAKUNTATALON 
kerrosala on 648 neliötä. Talosta löytyvät 
niin kerho- ja neuvottelutilat kuin tilat 
lasten ja nuorten toimintaan, väliseinällä 
kahteen osaan jaettavissa oleva seurakun-
tasali, toimistotilat työntekijöille sekä uusi, 
nykyaikainen keittiö. 

- Piha-alue liittyy kirkkopihaan ja sa-
malla kirkon ja seurakuntatalon pysä-
köintipaikat yhdistyvät yhdeksi koko-
naisuudeksi. Piha-alueelle tulee aidattu 
leikkipaikka, kertoo hankkeen suunnit-
telua ohjannut seurakuntayhtymän kiin-
teistöpäällikkö Jussi Nevalainen.

Työntekijöiden kanssa on pidetty hank-
keen aikana suunnittelupalavereita, joissa 
on voinut tuoda esille toiveitaan. Toiveita 
kalustuksesta on kysytty myös seurakun-
talaisilta. Lasten ja nuorten toiveista ovat 
toteutumassa ainakin kerhotilan kiipei-
lyseinä, biljardi- ja pingispöytä sekä iso, 
mukava sohva. 

Taloa suunniteltaessa kiinnitettiin huo-
miota myös ympäristövaikutuksiin. Talon 
katolle on asennettu aurinkopaneeleita, 
joiden teho on noin 22 kW. Tällä saadaan 
aikaan merkittäviä säästöjä rakennuksen 
energiakustannuksissa. 

- Järjestelmän myötä kiinteistön lasken-
nallinen hiilidioksidipäästöjen vähennys 
on 3036 kg hiilidioksidia vuodessa. Tiloi-

hin tulee nykyaikaiset, laadukkaat led-va-
laisimet, jotka ovat energiatehokkaita. Va-
laisimet ovat käytännössä huoltovapaita 
ja niiden elinajanodote on pitkä, kertoo 
Nevalainen.

JOS TYÖNTEKIJÄT iloitsevat uusista ti-
loista, tärkeät ja odotetut ne ovat ennen 
kaikkea seurakuntalaisille. Enon seura-
kuntaneuvoston varapuheenjohtaja Maiju 
Ahlholmin mukaan uusi seurakuntatalo on 
enolaisille erityisen tärkeä jo paikallisiden-
titeetin kannalta. 

- Seurakunta on entisen Enon kunnan 
asukkaille tärkeä yhdistävä tekijä. Kun 
meillä ei ole enää kuntaa, seurakunta on 
se, mikä meillä vielä on. Se on sellainen, 
mihin me kuulutaan. 

Ahlholm iloitsee myös siitä, että uudet 
tilat mahdollistavat aivan uuden, virkis-
tävän aloituksen yhteiselle seurakunnal-
liselle toiminnalle.

- On tärkeää kuulla seurakuntalaisten 
toiveita. Meillä on nyt hyvät mahdollisuu-
det tarjota monenlaista toimintaa kaiken- 
ikäisille. Myös yhteistyö eri toimijoiden 
välillä on Enossa mieluisaa ja luontevaa.

ENOON PÄÄDYTTIIN rakentamaan uusi 
seurakuntatalo, kun vanhan seurakun-
tatalon sisäilmaongelmien korjaamisen 

arvioitiin tulevan lähes yhtä kalliiksi kuin 
uuden, nykyaikaisen ja nykyisiin tarpeisiin 
paremmin soveltuvan seurakuntatalon ra-
kentamisen.

Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen 
kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntatalon 
hankesuunnitelman 4.12.2018 sekä ra-
kennussuunnitelmat ja kustannusarvion 
22.10.2019. Rakentaminen aloitettiin ke-
säkuussa 2020. Rakennuksen pääsuunnit-
telijana on toiminut arkkitehti Ilkka Kärnä 
Arcadia Oy:stä.

Virpi Hyvärinen

Vt. kirkkoherra Markku Koistisen mieleen uusista tiloista ovat tutustumiskäynneillä jääneet etenkin valoisa sali ja ikkunanäkymä 
salista kirkkoon. Seurakuntayhtymän taidetyöryhmä vaikuttaa tilojen tuleviin taidehankintoihin.  Kuvassa myös seurakuntaneuvoston 
varapuheenjohtaja Maiju Ahlholm. 

Uudet tilat käyttöön Enossa
YHTEISÖLLISYYS.  Enon 
seurakuntatalon raken-
nustyöt ovat viimeistely-
vaiheessa. Tilojen odote-
taan tuovan uusia tuulia ja 
yhteisöllisyyttä seurakun-
taan ja koko kylälle.
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Avoimien ovien päivät 
Enon seurakuntatalolla
• La 21.8. klo 12–15 vapaamuotoista tutustu-

mista taloon, musiikkia, ohjelmaa lapsille, 
kahvit, makkaraa. Klo 18–22 nuorten ilta.

• Su 22.8. klo 10 messu kirkossa, minkä 
jälkeen kirkkokahvit, ohjelmaa ja tiloihin 
tutustumista seurakuntatalolla.
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sana 
”Myös isämme 

uskoivat ennen”
-VIRSI 178

Apostolien päivä, su 4.7.2021
Herran palveluksessa
Kristus on katsonut myös meidät 
arvollisiksi osallistumaan työhönsä. 
Kuuliaisina Jumalan sanalle olemme 
osallisia uudesta elämästä Kristuk-
sessa.
Liturginen väri: punainen, maanan-
taista lauantaihin vihreä
Päivän tekstit: Ps. 145:3–7, Jes. 
66:18–19, 2. Tim. 3:14–17 tai Ap. t. 
26:12–23, Mark. 3:13–19

7. sunnuntai helluntaista, 11.7.2021
Rakkauden laki
Kristus tuli täyttämään Jumalan tah-
don ja käskyt, ei kumoamaan niitä. 
Siksi myös kristityn on noudatettava 
rakkauden lakia, vieläpä paremmin 
kuin lainopettajien ja fariseusten.
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 28:1–2, 6–9, Joos. 
24:21–27 tai 2. Kun. 6:8–23, Hepr. 
12:25–29, Luuk. 6:27–31

Kirkastussunnuntai, 18.7.2021
Kirkastettu Kristus
Kristuksen kirkastuminen oli hänen 
elämänsä taitekohta. Apostolit saivat 
omin silmin nähdä hänen jumalalli-
sen suuruutensa ja kuulla Jumalan 
äänen: ”Tämä on minun rakas Poi-
kani, kuulkaa häntä.” 
Liturginen väri: valkoinen, maanan-
taista lauantaihin vihreä
Päivän tekstit: Ps. 97:1–2, 5–6, 10–11, 
2. Moos. 34:29–35, 2. Kor. 3:7–18, 
Luuk. 9:28–36

9. sunnuntai helluntaista, 25.7.2021
Totuus ja harha
Kristitty joutuu elämässään kamp-
pailemaan erottaakseen totuuden 
valheesta ja oikean väärästä. Jumalan 
tunteminen ja hänen tahtonsa kyse-
leminen ohjaavat häntä totuuteen.
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 92:5–10, 13–16, Jer. 
7:1–7, Hepr. 12:14–17, Matt. 7:24–29

kirkkovuosi 

kuulutetut 
Joensuu
Juuso Aleksi Oinonen ja 
Iida Eveliina Huuskonen
Jussi Akseli Eklund ja 
Linda Lea Josefiina Paukku
Pekka Hannes Mönkkönen ja 
Janika Rosanna Karvinen
Lauri Petteri Savolainen ja 
Ella Maria Hyvärinen (Malmin seurakunta)

Pielisensuu
Timo Tapio Tikka ja 
Katja Kristiina Lääti
Teemu Joel Juhani Hotari ja 
Riitta Susanna Lappalainen 
Ville Aleksi Kemppainen ja 
Viivi Ella Helena Kolehmainen
Eetu Hermanni Kotivuori ja 
Nina Ilona Mustonen

Rantakylä
Olli Heikki Räsänen ja 
Heidi Sofia Ahponen
Janne Petteri Rapa ja 
Minna Jenni Johanna Matilainen

Eno
Marko Antero Mutanen ja 
Mia Kristiina Kiiski

Kontiolahti
Matti-Esko Olavi Ahtonen ja 
Janissa Emilia Lintunen
Henry Janne Petteri Pelkonen ja 
Hanna Elisa Pitkänen (vihitty)
Juha Tuomas Kalevi Hämäläinen ja 
Taru Annukka Varis (vihitty)

hautaan siunatut  
Joensuu
Aino Katri Korhonen 98 v
Martti Kalevi Leppänen 95 v
Irja Surakka 92 v
Inkeri Silventoinen 91 v
Aino Annikki Soikkeli 91 v
Taimi Inkeri Sykkö 90 v
Pirkko Inkeri Kataja 88 v
Kaarina Eeva Kälviäinen 88 v
Seppo Tapani Mikkola 88 v
Anja Maria Nikkonen 87 v
Kaija Sisko Paavilainen 85 v
Maire Inkeri Venäläinen 85 v
Jouko Martti Juhani Mikkola 83 v
Risto Olavi Hämäläinen 78 v
Marja-Leena Orvokki Jaatinen 77 v
Ari Ilmari Halinen 74 v
Jaakko Veijo Kalevi Antikainen 69 v
Ritva Heli Marjukka Leppänen 67 v
Rauno Antero Koistinen 66 v

Pielisensuu
Arvo Julius Kortelainen 97 v
Esko Kalevi Pikkarainen 91 v
Pentti Sakari Silvennoinen 86 v
Kaisa Mujunen 86 v 
Kaija Sisko Paavilainen 85 v
Mauri Mikael Viholainen 84 v
Veikko Einari Kallinen 82 v
Leevi Antero Rytkönen 82 v
Hilkka Liisa Kettunen 80 v
Risto Ilmari Kärki 64 v
Tiina Helka Tuulikki Ryynänen 62 v

Rantakylä
Pirjo Helinä Pennanen 91 v
Laina Kyllikki Salo 91 v
Tytti Lyyli Annikki Tuppurainen 89 v 
(Vaasan Hakunilan srk)

Raimo Edvard Martikainen 81 v
Rauni Kyllikki Kenttälä 72 v
Margit Kaarina Ojatalo 72 v
Martti Kalevi Byckling 63 v

Pyhäselkä
Laila Maria Sokkanen 91 v
Alpo Kalevi Sallinen 87 v
Sirkka Liisa Niiranen 72 v
Seppo Ilmari Varis 72

Eno
Juho Puhakka 94 v
Veikko Tolonen 94 v
Valma Kaarina Niskanen 85 v
Eila Kerttu Kaarina Salokorpi 71 v
Asko Antero Vainikainen 70 v
Salme Annikki Karhapää 68 v
Anita Hannele Mustonen 57 v

Vaara-Karjala
Taimi Sisko Roivas 81 v
Kauko Pekka Hämäläinen 79 v
Eeva Leena Marjatta Räty 71 v

Kontiolahti
Aino Maria Puhakka 97 v
Eine Inkeri Sinkkonen 90 v
Heikki Johannes Kettunen 88 v
Pertti Antero Pihlman 82 v
Aune Marjatta Vartiainen 79 v
Risto Kalevi Halonen 77 v
Väinö Kalevi Mustonen 74 v
Martti Ensio Lukkarinen 62 v
Lea Tuulikki Hiltunen 56 v
Tuukka Pekka Kuusimäki 51 v

Joensuu
Max Miikkael Aaltonen
Toivo Juhani Heiskanen
Veikko Joonatan Isopahkala
Toivo Miikka Matias Levy
Vanamo Lyydia Niskanen
Topias Rikhard Paavilainen
Alvari August Pekkarinen
Antton Oiva Anselm Savolainen

Pielisensuu
Martta Lotta Aurora Heino
Kaisla Lilja Wilhelmiina Hurskainen
Helmi Helena Korhonen
Oliver Onni Ilmari Leppänen
Hugo Mikael Nupponen
Tiitus Onni Aron Partinen
Eemi Veli Kaspian Poutanen
Vieno Silvia Salmi
Peetu Santeri Sormunen
Nanna Lilja Maria Sorsa
Emil Atte Antero Timonen
Mico Caspian Valovirta
Alexander Kalevi Tapio Virnes
Vilko Daniel Väkeväinen

Rantakylä
Oskari Olli Mikael Airaksinen
Veeti Antti Ilmari Hurskainen
Tuukka Kaarle Eemeli Jussila

Vilppu Eemeli Kangas
Miina Ellen Esteri Karkkola
Aada Emilia Kristiina Korhonen
Janni Julia Maaranen
Väinö Heikki Johannes Mikkonen
Nestori Sisu Olavi Ruohola
Ella Liisa Tuulikki Strömberg
Minea Ellen Alissa Tahvanainen
Niila Aukusti Vartiainen
Aale Oiva Arvo Väisänen
Ella Vilhelmiina Vänskä

Pyhäselkä 
Metti Lea Kaarina Hämäläinen
Mitja Alvari Niemeläinen

Eno
Eevi Maria Aurora Könönen
Sulo Eino Petter Tahvanainen
Niklas Eemi Amadeus Vainikainen

Kontiolahti
Leona Aada Elisabeth Hirvonen
Jooa Julius Ikonen
Eevert Leo Viljami Inkinen
Bea Elle Aurora Parviainen
Oiva Johannes Tapani Reponen
Roope Toivo Olavi Ronkainen
Otto Kasperi Räsänen

kastetut 

KUN MUMMUNI jokunen vuosi sitten 
kuoli, lähdin äitini ja tätini avuksi tyhjen-
tämään hänen asuntoaan. Kuten arvata 
saattaa, oli sinne kertynyt kaikenlaista 
tavaraa. Mummuni kuoleman aikaan 
opiskelin jo teologiaa, joten aika luon-
tevasti minun omistukseeni hänen ja 
ukin jäämistöstä päätyi suvun vanha, 
kuluneista nahkakansistaan jo hieman 
repsottava Raamattu. Siihen oli kirjoi-
tettu suvun tapahtumat jo vuosikym-
menten ajan. 

MONTA VUOTTA tuon päivän jälkeen 
rupesin selailemaan sitä Raamattua 
rauhassa kotini sohvalla. Sivujen vä-
listä pelmahti tupakan ja vanhan pirtin 
haju, vuosien takaisia tuoksumuistoja. 
Tuossa isovanhempieni Raamatussa 
oli kahdenlaisia merkintöjä. Toiset oli-
vat mustekynällä tehtyjä alleviivauksia 
ja toiset lyijykynällä tehtyjä sulkuviivoja. 

KOIN SAANEENI suuren lahjan. En ollut 
koskaan ehtinyt puhua isovanhempieni 
kanssa Jumalasta tai uskosta ylipäätään, 
mutta tuossa hetkessä sain silti kuulla 
heidän ajatuksistaan Jumalasta noiden 
merkintöjen kautta. Sain tietää, mitkä 
Raamatun kohdat olivat heille erityisen 
tärkeitä. Moni kohta aukesi minulle ihan 
uudella tavalla, kun näin sen alleviivat-
tuna ja luin sen heidän elämänsä läh-

tökohdista katsoen. Tutut sanat saivat 
uuden merkityksen. Huomispäivästä 
huolehtimattomuus on minulle aivan 
eri asia kuin yhdeksänlapsisen per-
heen äidille, joka omasta pellosta riipi 
elantoansa kokoon, jos sato nyt edes 
oli onnistunut. Meille annetun opetus-
lapsen tehtävän voi täyttää näemmä 
tietämättään kuoleman jälkeenkin. 

ENSI VIIKOLLA minua kutsuu taas 
rippileiri, jossa pääsen nuorten kanssa 
kristinuskon kysymysten äärelle. Se 
on minulle yksi tärkeimmistä paikoista 
olla jakamassa kristinuskon sanomaa. 
Siellä nuorilla ja joka kerta myös minulla 
on mahdollisuus pohtia, mitä Jeesuksen 
sanoma siinä hetkessä itselle tarkoittaa.

KEINOT JA PAIKAT Sanan levittämi-
seksi voivat vaihdella, mutta sanoma 
ei: Kristus on sama eilen, tänään ja 
ikuisesti. Kuten virressä 178 lauletaan, 
Kristus antoi meille suoran käskyn: Nyt 
menkää ja kaikille julistakaa jo sanaa-
ni pelastavaa. Sen tehtävän me kaikki 
olemme saaneet. Miten sinä toteutat 
sitä tehtävää?

Sanna-Marika Hallayö
vs. seurakuntapastori

Enon seurakunta
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Eero Ouran taipumus kurkottaa korkealle ei ole rajoittunut vain 
ruumiinkulttuurin saralle.
- Opiskelin käyrätorvensoittoa Sibelius-Akatemiassa sen verran, 
että ammatti oli lähellä – vain auton hajoaminen myöhästytti 
minut vuonna 1969 Helsingin kaupunginorkesterin koesoitosta. 
Sain sittemmin soittaa yli 20 vuotta harvakseltaan Joensuun 
kaupunginorkesterin avustajana, kertoo Oura.

Kuka Eero Oura?
• 72 v, asuinpaikka Joensuu
• fysiatrian erikoislääkäri (emeritus)
• naparetkeilijä, intohimoinen vaeltaja, harrastajamuusikko
• Joensuun Ladun retkiopas
• naimisissa, 2 lasta ja 3 lastenlasta
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V
IISIKYMPPISENÄKIN EHTII hyvin 
aloittaa.

Tämä on joensuulaisen fysiatrian 
erikoislääkäri emeritus Eero Ouran 
viesti, jonka hän lausuu kokemuk-
sen syvällä rintaäänellä. 

Työssään tuki- ja liikuntaelimis-
tön sairauksiin erikoistuneena lää-
kärinä Oura tapasi usein ihmisiä, 

joiden mielestä 50 ikävuoden jälkeen alkoi alamäki ja 
sairastelu niin, että ”nyt en enää pysty mihinkään”. 

- Se ei ole mikään ikä henkiselle luovuttamiselle. Kos-
kaan ei ole liian myöhäistä aloittaa, ja jokainen menee 
omia muurejaan ja vastuksiaan päin.

OURA ITSE aloitti aktiivisen liikkumisen nimenomaan 
50-vuotiaana. Sen jälkeen hän on kuunnellut haaveitaan 
ja tehnyt kehoa ja mieltä koettelevia vaelluksia eri man-
tereilla hämmästyttävässä mittakaavassa niin purjehtien, 
kävellen, pyöräillen, meloen kuin hiihtäenkin.

Jo pelkkiä vaelluksia on parissakymmenessä vuodessa 
kertynyt 110 viikon verran ja ahkiohiihtoja 82 viikkoa. 
Kolutuiksi ovat tulleet Käsivarren Lappi ja Himalaja,  
Tadžikistan, Tiibet, Santiago de Compostela sekä Xinjiang, 
jos muutamia esimerkkejä nimeää.

ARKTISIA SEIKKAILUJA Oura on harrastanut Grönlannis-
sa ja Huippuvuorilla ja eläkkeelle jäätyään Etelänavalla.

- Etelänavalla hiihdimme opas-Hannahin kanssa 40 
päivää. Tällaisessa tosi isossa haasteessa kaksi kolmasosaa 
raskaudesta tulee psyykkiseltä puolelta, vaikka fyysinen-
kin suoritus on raskas. 

- Paljon vaikuttaa se, miten edessä olevaan matkaan 
suhtautuu. Se on kamalaa, kun kartta on valtava ja sitä 
hiihtää sentin tai kaksi päivässä. Ja sitten se autius ja yk-
sinäisyys: horisontti on kaukana. Mutta meillä meni Han-
nahin kanssa loistavasti: sama vauhti, sama kestävyys, 
yhteinen huumori.

MIKÄ SAA ihmisen syttymään vaeltamiseen niin, että heti 
kotiin palattua, henkiriepu hädin tuskin tallella, alkaa 
suunnitella jo uutta matkaa, usein entistäkin jännempää?

- Jotkut asiat eivät ole rationaalisesti selitettävissä. Mik-
si pidät juuri tietynlaisesta musiikista tai taiteesta? Miksi 
aikanaan rakastuit tiettyyn ihmiseen, jonka kanssa olet 
nyt ollut naimisissa 50 vuotta? 

- Ne vain ovat asioita, jotka on tehtävä. Unelmia, joiden 
toteuttamatta jättäminen harmittaa sitten joskus keinu-

tuolissa, kun pitäisi olla menneestä elämästä muistelta-
vaa. Vuorikiipeilijöiden standardivastaus ”koska se on 
siellä” on yksinkertaistus sekin.

AIVAN KESKEINEN elementti Ouralle vaeltamisessa on 
luonto, joka on suuri; Ouralle omanlainen temppeli. 

- Luonnon voi aistia kunnolla vain liikkumalla hitaas-
ti. Vain rinkkaa kantaen, hiihtäen, meloen tai pyöräillen 
ehtii nähdä ja kokea, kuulla, haistaa, tuntea ja mieltää – ei 
ymmärtää. Jotenkin kummasti hengästyminen ja hikoilu 
vain lisäävät aistimusten syvyyttä. 

- Luontoa voi lähestyä rationaalisesti, tunnistaa lajeja, 
metsätyyppejä, vuoriston poimuttuneisuutta tai ennustaa 
säätä. Tai siihen voi suhtautua esteettisesti, mutta ihan 
sen itsensä vuoksi. 

Suurimmat elämykset Oura on saanut jäätiköiltä, kor-
keilta vuorilta, autiomaasta ja avomereltä.

- Toisaalta konttailen ihan mielelläni sammalten pa-
rissa. Pitää osata zoomata. Kyllähän vaikka Ilomantsin 
metsistä löytää monenlaista. Välillä kannattaa katsoa 
omiin varpaisiinsa. 

OURAN MUKAAN pitkällä matkalla senhetkisen olemisen 
tarkoitus kirkastuu. 

- Tiettyä tavoitetta kohti ponnistellessa ehkä jo toisella 
viikolla elämä pelkistyy rutiineiksi, jotka toistuvat päi-
västä ja viikosta toiseen samankaltaisina: herätys, tank-
kaus, valmistautuminen, kulku 8 tuntia, leiriytyminen, 
tankkaus, huolto, uni. Seuraavana päivänä asiat toistuvat 
samanlaisina, kunnes joskus olet perillä. Kuvittelen tä-
män olevan hyvin lähellä luostaripalvelua. 

Perille tullessa olo on kaksijakoinen: toisaalta on iha-
na päästä vihdoin perille, toisaalta harmittaa, kun tämä 
yksinkertainen elämä nyt loppuu.

- Yleinen ja viisas sanonta on: Mitä suuremmat vaikeu-
det matkalla, sen suurempi on palkkio perillä.

VAIKEUKSITTA EI Oura reissuiltaan ole selvinnyt. Mo-
nenlaisten vaaranpaikkojen kohtaaminen on tuonut ret-
keilijään nöyryyttä. 

- Rajojen testaaminen ei ole tervettä. Äärioloissa se on 
vaarallista. Toki tieto aika leveistä rajoista on miellyttävä. 
Suunnittelulla ja osaamisella selviää turvallisemmin. 

Yksi tiukimmista paikoista Ouran reissuilla sattui 
Huippuvuorilla, kun nelihenkinen suomalaisretkikunta 
törmäsi nälkäiseen jääkarhuun ja keinojen loputtua joutui 
ampumaan eläimen. Asiasta seurasi tarkka viranomais-
tutkinta. 

Toinen vakava paikka oli se, kun Itä-Grönlannissa pääl-
le hyökkäsi Pideraq-myrsky, jonka sanotaan tappavan 
grönlantilaisiakin. Myös omat ja kavereiden vaivat ovat 
moneen kertaan vaikeuttaneet matkan tekoa.

-  Joskus jäätiköllä paleltui ja infektoitui varvas. Tadži-
kistanin vuoristossa kumppani jouduttiin evakuoimaan 
verensiirtoon, ja Xinjiangissa matkakumppanilta murtui 
nilkka, kun lähimpään röntgeniin oli kolmen päivän ka-
meliratsastuksen matka.

EHJÄNÄ OURA on kuitenkin reissuiltaan aina kotiin pa-
lannut. Välillä on ollut tuuria, mutta isona tekijänä täs-
sä lienee myös se, että Ouralle on ominaista tehdä asiat 
hyvin, olipa kyseessä kävely Meksikosta Kanadaan tai 
melonta länsirannikkoa pitkin Kilpisjärveltä Virolahdelle. 

- Sellainen antaa tunteen kokonaisuuden haltuun 
ottamisesta. Joka harrastuksen tietyssä vaiheessa olen 
hankkinut kouluttajan pätevyyden – olen eräopas, pur-
jehduskouluttaja ja melontaopas. Silloin tietää osaavansa, 
kun pystyy levittämään tietoansa toisille.  

Kun on paljon kokenut, kokemusta jakaa mielellään 
toisille niin kaukana maailmalla kuin kotikaupungin 
kulmilla Joensuun Ladun pyörä- ja hiihtoretkiä vetäen.

- Pitkät retket teen usein yksin, kuten neljän kuukau-
den kävelyn USA:n länsirannikolla, mutta porukassa on 
vähintään yhtä mukavaa. Puhumattakaan toisten viemi-
sestä lähiretkelle oppaan roolissa, turvallisesti ja osaa-
mista jakaen. Jos joku näyttää näillä retkillä jäävän lajiin 
koukkuun, olen vetäjänä ylen tyytyväinen. 

NYT 72-VUOTIAANA Oura on yhä täynnä matkasuun-
nitelmia. Harmina ja hidasteena on korona, joka on pe-
runut jo monta mieluista matkaa, kuten toissa talvelle 
suunnitellun pyöräilyn Afrikan halki Kairosta Kap-
kaupunkiin. Etenkin kulttuurireissut ovat olleet viime 
vuosina pinnalla. 

- Yksi suurimmista haaveistani on päästä pyöräilemään 
Silkkitie Pekingistä Istanbuliin. Se on paperilla 145 päivän 
matka, 12 440 kilometriä. 

Vaikka oma kunto on Ouralla yhä hyvä, ihmisen osa 
on kuitenkin aina se, että jossakin vaiheessa ruumiilliset 
rajat tulevat vastaan. Siksi Oura kannustaakin ihmisiä 
tarttumaan toimeen nyt pelkän haaveilun sijaan.

- Ihmiselle ei ole hyväksi jäädä haaveilemaan. Jos si-
nulla on haaveita, toteuta ne. Muuten kadut valkohapsena 
keinutuolissa.

Virpi Hyvärinen

PITKÄLLÄ MATKALLA 
OLEMISEN TARKOITUS 
KIRKASTUU
VAELTAMINEN. Ihmiselle ei ole hyväksi jäädä pelkästään haaveilemaan, sanoo 
joensuulainen fysiatri Eero Oura, joka päätti eläkkeelle jäädessään lähteä 40 päi-
vän hiihtovaellukselle Etelänavalle.
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JOENSUUN GOSPELFESTARIT 
ovat olleet perinne jo vuodesta 
1996. Tänä vuonna festarit jär-
jestetään 12.–15. elokuuta ja lu-
vassa on jälleen laadukasta oh-
jelmaa. Festarit alkavat torstaina 
12.8. Kivisointu ry:n järjestämällä 
gospel-illalla, Uuvvis Gospe-
lilla, jonka pääesiintyjinä ovat 
Kristiina Brask, Ossi Jauhiainen ja 
Mikko Tuomi. Lisäksi kuullaan 
Jasmin Anttilaa ja Rantakylän nuo-
risobändiä. Perjantaina 13.8. klu-
bi-illassa esiintyy Juuso Happonen 
sekä alttolaulaja Tiina Sinkkonen 
Seppo J. Järvisen ja Ulf Krokforsin 
kanssa.

Gospelfestarit levittäytyvät 
ympäri Joensuuta. Konsertteja 
järjestetään Joensuun ev.lut. kir-
kossa, Helluntaikirkossa, Kaner-
vala-talolla, Lyseon peruskoululla 
sekä Joensuun torilla. Festarit on 
järjestänyt vuodesta 2016 lähtien 
Joensuun Gospel ry, jonka tarkoi-
tus on pitää esillä monipuolista 
hengellistä musiikkia. Yhdistys 

toimii ekumeenisesti yhteistyössä 
eri seurakuntien kanssa. 

TAKAVUOSINA festariväkeä on ol-
lut yhteensä jopa yli 2000 henkeä, 
viime vuonna kävijöitä oli koronan 
vuoksi vähemmän.
– Nettistriimejä katseltiin kuiten-
kin yli 700 kertaa, kertoo järjeste-
lyissä mukana oleva Mikko Juntu-
nen, joka toimii myös Pielisensuun 
seurakunnan kanttorina.

Konsertit striimataan myös tänä 
vuonna ja kaikkiin konsertteihin 
on vapaa pääsy.
– Neljässä konsertissa kerätään 
kolehti. Yhdellä kolehdilla tuem-
me maahanmuuttajatyötä tääl-
lä Joensuussa, kertoo Joensuun 
Gospel ry:n puheenjohtaja Tapani 
Nuutinen.

Elokuussa voimassa olevat ko-
ronaohjeet tullaan ottamaan huo-
mioon. 

– Järjestämme festarit kiitollisel-
la mielellä, koska näyttää siltä, että 
voimme järjestää konsertit viime 

kesäistä vapaammin ja odottaa 
runsaampaa osallistumista. Pieni 
jännitys toki on, miten korona-ti-
lanne etenee, Nuutinen toteaa.

Kirsi Taskinen

Festariohjelma
to 12.8. klo 18 Lyseon peruskoululla
Uuvvis Gospel: Kristiina Brask, 
Ossi Jauhiainen, Mikko Tuomi, 
Jasmin Anttila ja Rantakylän nuo-
risobändi
pe 13.8. klo 19 Joensuun Helluntai-
kirkolla
Klubi-illassa Juuso Happonen, Tii-
na Sinkkonen, Seppo J. Järvinen ja 
Ulf Krokfors
la 14.8. klo 11 Joensuun kauppatorilla
Juuso Happonen ja Kristiina Brask
la 14.8. klo 18 Kanervala-talossa
Kimmo Ahonen
su 15.8. klo 15 Joensuun kirkossa
Runo- ja musiikkiryhmä Autere
su 15.8. klo 19 Joensuun kirkossa
René Laulajainen
Lisätiedot: gospelfestarit.fi

Gospelfestarit myös 
torilla elokuussa

VIRTUAALISENA järjestettäviä 
Kauhavan herättäjäjuhlia voi 
kokoontua seuraamaan yhdessä 
eri puolille Joensuuta 2.–4. hei-
näkuuta. Lähetyksiä Kauhavalta 
katsellaan pe 2.7. klo 17.30–21.30 
Joensuun seurakuntakeskuk-
sessa, la 3.7. klo 12.30–17.00 
Noljakan kirkolla ja su 4.7. klo 
12.30–14.30 Pielisensuun kir-

kolla. Tilaisuuksiin voi osallis-
tua vapaasti oman aikataulun 
mukaan, ja ohjelman ohessa on 
pientä tarjoilua.

Juhlia voi seurata kattavas-
ti myös kotona omilla laitteil-
la. Körttiradio toimii 1.7. klo 15 
alkaen ympäri vuorokauden 
osoitteessa www.herattajajuh-
lat.fi. Seurat ja konsertit ovat 

katsottavissa suoratoistona em. 
osoitteessa sekä Herättäjäjuh-
lat-kanavalla YouTubessa. Lisäksi 
jumalanpalvelus Kauhavan kir-
kosta lähetetään suorana Yle TV 
1:ssä su 4.7. klo 10 ja lauantain 
päiväseurat tallenteena Yle Radio 
1:ssä su 4.7. klo 11. Osa juhlaoh-
jelmasta on kuunneltavissa myös 
Järviradion taajuuksilta.

Seuraa Kauhavan 
herättäjäjuhlia etänä

JOENSUUN KIRKKO
ajalla 1.6.–29.8.2021
ma–la klo 11–19 ja
su klo 12–20

UTRAN KIRKKO
ajalla 7.6.–15.8.2021
ma–la klo 12–17 ja
su klo 12–18

Noudatamme
voimassa olevia
ohjeita ja rajoituksia.

JOENSUUN EV.LUT. KIRKKO, Papinkatu 1b
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 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 
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 >>>>>>>>>>>>>>   1.7.–31.8.2021 >>>>>>>>>

Senioripysäkki-
keskusteluryhmä 
yli 60-vuotiaille  
 › RANTAKYLÄN SEURAKUNTA   järjestää Senioripysäk-

ki-keskusteluryhmän 60 vuotta täyttäneille ikääntymiseen 
liittyvien elämänmuutosten käsittelyyn. Ryhmässä jaetaan 
tunteita, etsitään uusia näkökulmia ja lievitetään yksinäi-
syyden ja alakuloisuuden tunteita.

Ryhmä (5–8 hlöä) kokoontuu 15 kertaa 13.9.2021 alkaen 
Rantakylän kirkolla. Ryhmäläiset haastatellaan, varaa haas-
tattelu ryhmän ohjaajalta 30.8. mennessä: diakoni Raija 
Alhosaari, p. 050 3386 065 tai raija.alhosaari@evl.fi.

Maksuton Senioripysäkki-keskusteluryhmä Rantakylän 
kirkolla maanantaisin 13.9.2021 alkaen.

Hiljen- 
tymistä  
Kukkolassa 
ja Vaiviossa

 › KUKKOLAN PIHAPIIRISSÄ voit aloittaa kesäaamun lampai-
den touhuja seuraten 3.7.–14.8. klo 8. Lammaskävelyllä kuljetat 
mukanasi aamun mietiskelykysymystä tai nautit omasta ajasta 
puulajipuiston siimeksessä. Lopuksi nokipannukahvit karjalan-
piirakoiden kera. 
 › HILJAISUUDEN POLULLA Vaiviossa su 29.8. klo 12 hiljen-

tymisen rasteja ja messu kappelissa. Luontopolku 1,5 km / 
pikkupolku 400 m, perillä kahvit suolaisella ja makealla. Ilm. ma 
23.8. mennessä: www.joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu. 
Maksu 5 e paikan päällä. Jos tarvitset kyytiä, ota yhteyttä Anna 
Holopaiseen 16.8. alkaen, p. 050 5858 714. 

Aamupaimenessa la 3.7.–14.8. klo 8 Kukkolassa (Vanha 
Valtatie 70). Max. 10 hlöä. Vapaa pääsy / vapaaehtoinen 
maksu. 
Hiljaisuuden polku Vaivion luontopolulla su 29.8. klo 12. 
Maksu 5 e, ilmoittautuminen etukäteen.

1 Suvessa Soi -konsertti 
lauantaina 10.7. klo 18 
Kontiolahden kirkossa 
Koronan hellittäessä 

erilaiset tilaisuudet alkavat 
kiinnostaa enemmän. Kirkko 
miljöönä houkuttelee ja ystävän 
ottaisin mukaan kuuntelemaan.

2 Kohtaamisten Kahvi-
la-Kirpputori perjan-
taina 30.7. klo 10–13 
Hammaslahdessa  

Käyn kirpputoreilla säännöllisesti, 
ja etenkin lapsille löytyy yleensä 
jotain ostettavaa. Tällaista kier-
rättämistä suosin ja suosittelen.

3 Perheiden luonto-
kirkko sunnuntaina 
22.8. klo 15–17 
Utran saaressa  

Lasten kanssa voisimme kiertää 
kirkkopisteeltä toiselle. On hyvä, 
että tarjotaan erilaisia tapoja 
osallistua messuun. Mehu ja 
makkara varmasti maistuvat 
messun päätteeksi.

4 Venetsialaiset 
Ilosaaressa 
sunnuntaina 29.8. 
klo 18  

En ole aikaisemmin osallistunut 
Venetsialaisiin. Olisi mukava 
kokea tapahtuman tunnelma ja 
juhlistaa kulunutta kesää.

Palstalla kysymme, mitkä neljä 

Kirkkotien kirkollisista ilmoituksista 

löytyvää tapahtumaa tuntuvat 

etukäteen mielenkiintoisimmilta. 

NIMI: SUVI OVASKAINEN
IKÄ: 44
SEURAKUNTA: KONTIOLAHTI

miun tapahtumat

Laulun sanoitusta Enossa
 ›  ENON SEURAKUNTATALO valmistuu pian kirkon vie-

reen. Ideoimme su 4.7. Enon kirkossa jumalanpalveluksen 
jälkeen (n. klo 11.30) laulun, joka kuvastaa talon tuomia 
yhdessä tekemisen mahdollisuuksia. Lauluprojektin vetäjät 
kanttori Hanna Autio ja musiikinopettaja Maiju Ahlholm 
toivovat, että laulussa soi mahdollisimman monenlaisten 
seurakuntalaisten ääni. Tule rohkeasti mukaan tekemään 
laulun sanoitusta.

Enon srk-talon nimikkolaulun ideointia Enon kirkossa su 
4.7. klo 11.30.

Kiihtelysvaaran 

rauniokirkolla 

tapahtuu, 

ks. sivut 13–14!

Torikonsertti:
Lähimmäinen sydämellä
 ›  JOENSUUN TORILAVALLA järjestetään la 3.7. klo 11–15 

maksuton torikonsertti. Tilaisuudessa kuullaan monenlaista 
musiikkia, mukana on mm. Puhallinorkesterin vahvistettu seni-
oriseitsikko sekä useita gospeltaitureita kuten Kristiina Brask ja 
Pekka Wilde, Everik sekä RetroSoi-yhtye. Myös yleisö pääsee 
laulamaan tapahtuman aikana.  

Musiikin lisäksi tapahtumassa voi seurata keskustelua 
lähimmäisestä ja lähimmäisen merkityksestä, kun ääneen 
pääsevät Pertti Mannismäki, Anna-Liisa Pieviläinen ja Saara 
Karjalainen. Tilaisuuden järjestää Kohtaamisen kahvila yhteis-
työssä Pielisensuun seurakunnan kanssa.

Lähimmäinen sydämellä -torikonsertti la 3.7. klo 11–15. Vapaa 
pääsy.

Kamarimusiikkia 
Utran kirkossa
 › UTRAN HELMI -kamarimusiikkipäivillä elokuussa kuullaan 

korkealaatuisia musiikkielämyksiä. Taiga-kvartetin ideoimassa 
neljän konsertin sarjassa kuullaan monipuolinen kattaus kama-
rimusiikillisia kokonaisuuksia romantiikan helmistä aikamme 
musiikkiin. Konsertit alkavat klo 18. Ohjelma: ma 16.8. Duo-ilta, 
ti 17.8. Nuoret lupaukset, ke 18.8. Panleino: Kulkijapoika – Eino 
Leinon jalanjäljissä ja to 19.8. Kvartetti ja Oktetti. Tarkka ohjelma 
julkaistaan Taiga-kvartetin verkkosivuilla: www.taiga-kvartetti.
com/utranhelmi.

Utran Helmi -kamarimusiikkipäivät Utran kirkossa ma–to 
16.–19.8. klo 18. Vapaa pääsy.
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Joensuun  
seurakunta  
 › TOIMISTO: Kirkkokatu 28, ma-

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

Joensuun kirkko 
Papinkatu 1 b
Messu su 4.7. klo 10, kanttorina 
Matti Turunen.
Iltamusiikki ”Viulujen viemää” 
su 4.7. klo 18, Liisa Karhu (viulu) ja 
Henna Hirvikangas (piano). Vapaa 
pääsy.
Messu su 11.7. klo 10.
Yhteislaulutilaisuus ke 14.7. klo 18 
kirkonmäellä. Laulamme riparilau-
luja Punaisesta veisukirjasta. Ota 
oma retkijakkara tai istuinalunen 
mukaan. Sateella tilaisuus pidetään 
kirkossa.
Messu su 18.7. klo 10.
Iltamusiikki ”Fratres” su 18.7. 
klo 18, Sofia Kortelainen (viulu) ja 
Eliana Morretti (piano). Vapaa pääsy.

Konfirmaatiomessut (J5) la 24.7. 
klo 10 ja klo 15.30.
Messu su 25.7. klo 10, kanttorina 
Matti Turunen.
Konfirmaatiomessut (J6) su 25.7. 
klo 12 ja klo 14.
Messu su 1.8. klo 10.
Iltamusiikki su 1.8. klo 18, Katariina 
Zaborszky (viulu), Maria Zaborsz-
ky (laulu), Tatu Eskelinen (piano) 
ja Tuomas Pyrhönen (urut). Vapaa 
pääsy.
Messu su 8.8. klo 10.
Konfirmaatiomessut (J7) su 8.8. 
klo 12 ja klo 14.
Yhteislaulutilaisuus ke 11.8. klo 18 

kirkonmäellä. Laulamme lauluja 
Viisikielisestä. Ota oma retkijakka-
ra tai istuinalunen mukaan. Sateella 
tilaisuus pidetään kirkossa.
Messu su 15.8. klo 10.
Gospelfestarit su 15.8. klo 15. Ru-
non ja musiikin ilta, esiintyy musiik-
kiryhmä Autere.
Gospelfestarit su 15.8. klo 19. René 
Laulajaisen konsertti, kolehti Gos-
pelfestareiden hyväksi.

Hääyö-tapahtuma la 21.8. klo 16, 
lisätiedot sivulla 5.
Messu su 22.8. klo 10.
Messu su 29.8. klo 10, kirkkoher-
ra Katri Vilénin virkaan asettami-
nen. Liturgina Piispa Jari Jolkko-
nen. Messu on nähtävissä Toivon 
tähden -kanavalla YouTubes-
sa ja Joensuun seurakunnan Face-
book-sivulla. Messun jälkeen juhla 
kirkonmäellä: kirkkokahvit ja muita 
herkkuja, sekä musiikkia ja muka-
vaa tekemistä koko perheelle. Sää-
varaus.

Iltamusiikki su 29.8. klo 18, Elina 
Vitri (laulu), Tuomas Pyrhönen (urut 
ja piano). Vapaa pääsy.

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28
Kauhavan herättäjäjuhlien katse-
lut pe 2.7. klo 17.30–21.30: klo 18 
aattoseurat, klo 20 Hiljaiseks’ tyyn-
nytä -konsertti, solistina Esa Ruut-
tunen. Ovet sulkeutuvat klo 20, sen 
jälkeen soita tarvittaessa p. 050 
384 8598/Marja Liisa Knuutinen.

Kesäkahvit ke 7.7. ja ke 14.7. klo 13. 
Vapaaehtoinen kahviraha lähetys-
työlle.
Kesäkahvien retki ke 21.7. (ei kah-
veja srk-keskuksessa), lähtö srk-
keskukselta klo 12.30 kaupunki-
juna-ajelulle. Hinta 5 €. Ei ennak-
koilmoittautumista. 
Kesäkahvit ke 28.7. klo 13. Vapaa-
ehtoinen kahviraha lähetystyölle.
Torstaimessut to 5.8., 12.8., 19.8 ja 
26.8. klo 12. Ei kirkkokahveja.

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Kauhavan herättäjäjuhlien katse-
lut la 3.7. klo 12.30–17 Noljakan kir-
kolla: klo 13 päiväseurat, klo 14.30 
perhekonsertti, Pekka Laukkarinen 
trio, klo 15.30 lähetysseurat.
Messu su 4.7. klo 12, kanttorina 
Matti Turunen.
Messu su 11.7. klo 12.
Messu su 18.7. klo 12.
Messu su 25.7. klo 12, kanttorina 
Matti Turunen.
Messu su 1.8. klo 12.
Messu su 8.8. klo 12.
Kouluun lähtevien siunaaminen 
su 8.8. klo 14 ja klo 16. Ks. ilmoitus 
sivulla 12.
Messu su 15.8. klo 12.
Messu su 22.8. klo 12.
Ei messua su 29.8. Noljakan kir-
kossa. 

Muut paikat 
Vaeltava messu ke 21.7. klo 17. Läh-
tö Joensuun kirkolta. Ks. ilmoitus si-
vulla 12.
Sateenkaari-illat ti 27.7. ja 31.8. klo 
18 Männikköniemessä (Vainonie-
mentie 2). Sään salliessa ulkona 
nuotion äärellä.

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

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

Pielisensuun kirkko
Huvilakatu 8 b 
Messu su 4.7. klo 10, tilaisuus 
lähetetään suorana Toivon tähden 
-kanavalla YouTubessa.
Herättäjä-Yhdistyksen tilaisuus su 
4.7. klo 12.30. Seurataan kirkkosa-
lissa suoratoistona Herättäjäjuhlien 
ohjelmaa Kauhavalta: kapulanvaih-
to (Herättäjäjuhlien järjestämisvas-
tuu siirtyy Kauhavalta Joensuuhun) 
ja päätösseurat. Tilaisuuden lopuksi 
kahvitarjoilu, järj. Herättäjä-Yhdis-
tyksen Joensuun paikallisosasto.
Messu su 11.7. klo 10.
Konfirmaatiomessu (P5) la 17.7. 
klo 12, tilaisuus lähetetään suorana 
Pielisensuun seurakunnan kana-
valla YouTubessa.
Konfirmaatiomessu (P6) su 18.7. 
klo 10, tilaisuus lähetetään suorana 
Toivon tähden -kanavalla YouTu-
bessa.
Messu su 25.7. klo 10.
Messu su 1.8. klo 10, tilaisuus 
lähetetään suorana Toivon tähden 
-kanavalla YouTubessa.
Messu su 8.8. klo 10, yhteistyössä 
P-K:n Ev.lut. Kansanlähetyksen 
kanssa, saarnaa teol. kand. Mika 
Lehtinen. Messun jälkeen kirkko-
kahvit ja lähetystilaisuus, vieraana 
nimikkolähetti Kirsi Tiira.

Messu su 15.8. klo 10.
Messu su 22.8. klo 10, yhteistyössä 

Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa, 
saarnaa Japanin-lähetti Jüri Perendi. 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähe-
tystilaisuus yläsalissa, nimikkolähe-
tit Johanna ja Jüri Perendi. Tilaisuus 
lähetetään suorana Toivon tähden 
-kanavalla YouTubessa.

Messu su 29.8. klo 10.

Muut paikat
Lähimmäisen sydämellä -tori-
konsertti la 3.7. klo 11–15 Joensuun 
torilavalla.Vapaa pääsy. Järjestää 
Kohtaamisen Kahvila ja Pielisen-
suun seurakunta. Ks. sivu 11. 
Kesäillan laulelot su 11.7. klo 18 Kuk-
kolan kodalla (Vanha Valtatie 70).
Miesten piirin kesäpäivä to 15.7. klo 
13 Sulkulan kodalla (Kesärannantie 
10). Ohjelmassa hartaus ja vapaata 
keskustelua. Seurakunta tarjoaa 
nokipannukahvit ja makkarat. Uinti-
mahdollisuus.

Eräilijöiden järjestämä retki ti 27.7. 
Outokummun eräkeskukseen. 
Lähtö klo 14 Hukanhaudan seura-
kuntatalolta. Paluu n. klo 20. Omat 
eväät. Ilm. viim. 23.7. eräilijä-Jarille, 
p. 050 585 6198.
Antti Kukkosen Luonto & laulu 
-seurat su 22.8. klo 18 Kukkolan 
kodalla.
Venetsialaiset Ilosaaressa su 29.8. 
klo 18. Ks. ilmoitus sivulla 13.

Iltamusiikkia 
Joensuun kirkossa
heinä-elokuussa, ks. sivu 10.

Kirkkoherra 
Katri Vilénin
virkaan asettaminen su 29.8. 
klo 10 Joensuun kirkossa.

EKALUOKKALAISTEN KOULUUN SIUNAAMINEN
Su 8.8.  klo 10 Pyhäselän kirkko
Su 8.8.  klo 14 ja klo 16 Noljakan kirkko, edellyttää ennakko-
      ilmoittautumista joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu.
Su 8.8.  klo 18 Rantakylän kirkko
Ke 11.5. klo 18 Pielisensuun kirkko

su 22.8. klo 15-17
Utran saari

Luontokirkko toteutetaan 
vaeltavana messuna, jossa 
kierretään kirkkopisteeltä 

toiselle. Voit osallistua vaelta-
vaan messuun sinulle sopivana 

aikana klo 17 as�. Kirkon 
jälkeen tarjolla kirkkomakkarat, 

mehut, kahvit ja teet.

Perheiden
luontokirkko 

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

ke 21.7. klo 17
Lähtö Joensuun kirkolta.

Kävelemme noin 3 km matkan. 
Matkan aikana toteutamme osan 
messusta ja yhteinen matkamme 
pää�yy ehtoolliseen Männikkö-

niemessä, Vainoniemen�e 2. 
Mahdollisuus paluukyy�in 

kirkolle.

Vaeltava messu 

JOENSUUN SEURAKUNTA

Messu
su 8.8. klo 10
Pielisensuun kirkossa,
mukana P-K:n Kansanlähetys.

Messu
su 22.8. klo 10
Pielisensuun kirkossa,
mukana Lähetysyhdistys 
Kylväjä.

Konfirmaatio-
messut verkossa
suorana lähetyksenä Toivon 
tähden -kanavalla YouTu-
bessa.

Hääyö-tapahtuma
Joensuun kirkossa la 21.8., 
ks. sivu 5.

Retki 
Outokummun 
eräkeskukseen
ti 27.7. Ilmoittaudu viim. 23.7.
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Rantakylän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A,  

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

Rantakylän kirkko
Rantakylänkatu 2
Yhteislaulutilaisuus to 1.7. klo 18 
kirkkopihassa.
Messu su 4.7. klo 10.
”Evankeliumi islamin keskellä” 
ti 6.7. klo 18, ulkomaantyöntekijät 
Kirsi ja Mikko Saksasta vierailevat. 
Kahvitarjoilu. 

Yhteislaulutilaisuus to 8.7. klo 18 
kirkkopihassa.
Messu su 11.7. klo 10.
Yhteislaulutilaisuus to 15.7. klo 18 
kirkkopihassa.
Messu su 18.7. klo 10.
Yhteislaulutilaisuus to 22.7. klo 18 
kirkkopihassa.
Messu su 25.7. klo 10.
Yhteislaulutilaisuus to 29.7. klo 18 
kirkkopihassa.
Messu su 1.8. klo 10.
Messu su 8.8. klo 10.
Kouluun lähtevien siunaaminen 
su 8.8. klo 18.
Messu su 15.8. klo 10.
Kirkkokahvinkeittäjien palave-
ri ti 17.8. klo 16, jaetaan vuoroja 
syksylle.
Aamurukous ke 18.8. klo 9.
Ei messua su 22.8. Rantakylän 
kirkossa.
Messu su 29.8. klo 10.

Utran kirkko
Väisälänkatu 2
Iltarukous su 4.7. klo 18.
Iltamusiikki su 11.7. klo 18, Marja 
Nevankallio (kantele) ja Sandy Ahjo 
(huilu). Vapaa pääsy.

Iltarukous su 18.7. klo 18.
Iltamusiikki su 25.7. klo 18, Gabriel 
Kivivuori (piano) ja Ville Kivivuori 
(sello). Vapaa pääsy.
Iltarukous su 1.8. klo 18.
Iltamusiikki su 8.8. klo 18, Elina Vitri 
(laulu), Pekka Mustaniemi (huilu) 
ja Janne Piipponen (piano). Vapaa 
pääsy.
Iltarukous su 15.8. klo 18.
Iltamusiikki pe 20.8. klo 18, Santeri 
Piipponen (kitara). Vapaa pääsy.
Iltamusiikki la 21.8. klo 18, Ville 
Kivivuori (sello) ja Janne Piipponen 
(piano). Vapaa pääsy.
Luomakunnan sunnuntain messu 
su 22.8. klo 10. Messun jälkeen 
seurakunnan tarjoamat, Utran asu-
kasyhdistyksen valmistamat kahvit 
Utran puukoululla. 
Iltamusiikki su 22.8. klo 18, Pekka 
Mustaniemi (huilu), Janne Piippo-
nen (continuo-urku). Vapaa pääsy.

Muut paikat
Kesäkahvit torstaisin 3.6.–22.7. 
klo 13–14.30 Utransaaren kodalla: 
Tarjolla pannukahvia, mehua ja 
makkaraa. Vapaaehtoinen maksu 
Yhteisvastuukeräykseen. Mu-
kana seurakunnan työntekijöitä. 
Huomioidaan turvavälit ja hygienia. 
Maskin käyttö suositeltavaa.

Perheiden luontokirkko su 22.8. 
klo 15–17 Utran saaressa. Ks. ilmoi-
tus sivulla 12.
Hiljaisuuden polku Vaivion luonto-
polulla su 29.8. klo 12. Ks. sivu 11.

Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 

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

Pyhäselän kirkko
Hammaslahdentie 76 
Messu su 4.7. klo 10.
Messu su 11.7. klo 10, kanttorina 
Samuli Moilanen.
Messu su 18.7. klo 10, kanttorina 
Tanja Ojala.
Messu su 25.7. klo 10, kanttorina 
Samuli Moilanen.
Messu su 1.8. klo 10, kanttorina 
Erika Perkiö.

Perhemessu su 8.8. klo 10. 
Kouluun lähtevien siunaaminen. 
Kanttorina Samuli Moilanen.
Messu su 15.8. klo 10, kanttorina 
Samuli Moilanen.
Messu su 22.8. klo 10.
Messu su 29.8. klo 10.

Muut paikat 
Kohtaamisten Kahvila-Kirpputori 
on auki kesä-elokuussa pe 30.7. klo 
10–13 ja pe 27.8. klo 10–13 Lahjantie 
10. 

Enon  
seurakunta 
 › TOIMISTO: Kunnantie 2, ma-pe 

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

Enon kirkko
Enontie 28
Sanajumalanpalvelus su 4.7. 
klo 10.
Enon uuden seurakuntatalon 
nimikkolaulun ideointia su 4.7. 
jumalanpalveluksen jälkeen (n. 
klo 11.30). Mukana kanttori Hanna 
Autio ja musiikinopettaja Maiju 
Ahlholm.
Messu su 11.7. klo 10, saarnaa 
Tuomo Käyhkö.
Sanajumalanpalvelus su 18.7. 
klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 25.7. 
klo 10.
Messu su 1.8. klo 10, saarnaa Mika 
Pouke. Uusheräyksen kirkkopyhä.
Sanajumalanpalvelus su 8.8. 
klo 10.
Messu su 15.8. klo 10.
Messu su 22.8. klo 10. Seurakunta-
talon avajaiset, kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 29.8. 
klo 10.

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 

Kiihtelysvaaran  
seurakuntatalo 
Tohmajärventie 31
Sanajumalanpalvelus su 4.7. ja su 
11.7. klo 13.
Messu su 25.7. klo 13.
Sanajumalanpalvelus su 1.8. klo 13.
Messu su 15.8. ja su 22.8. klo 13
Messu su 29.8. klo 13. Messu strii-
mataan Toivon tähden -kanavalle 
YouTubessa sekä Vaara-Karjalan 
seurakunnan Facebook-sivuille.

Tuupovaaran kirkko
Koulutie 5
Sanajumalanpalvelus su 4.7. klo 10.
Konfirmaatiomessut la 10.7. klo
10 ja klo 13. Messut striimataan Toi-
von tähden -kanavalle YouTubessa
sekä Vaara-Karjalan seurakunnan
Facebook-sivuille.
Iltamusiikki su 11.7. klo 18.
Messu su 25.7. klo 10.
Kesäillan hartaus su 8.8. klo 17.
Messu su 15.8. klo 10.

Kiihtelysvaaran  
rauniokirkko
Aprakkatie 3
Kesäillan hartaus ke 30.6. klo 17.30.
Kesäillan hartaus ke 14.7. klo 17.30. 
Tilaisuus lähetetään suorana You-
Tubessa Toivon tähden -kanavalla.
Sanajumalanpalvelus su 18.7. klo 13.
Kesäillan hartaus ke 28.7. klo 17.30.
Messu ja Pohjois-Karjalan Eläke-
liiton kirkkopäivät su 8.8. klo 10.

Noudatamme koronaohjeistuksia. 

Ajantasaiset tiedot verkossa:

www.joensuunseurakunnat.fi

Evankeliumi 
islamin keskellä 
ti 6.7. klo 18 Rantakylän 
kirkossa. Ulkomaantyönte-
kijät Kirsi ja Mikko Saksasta 
vierailevat. Kahvitarjoilu.

Kohtaamisten
Kahvila-Kirpputori
Lahjantie 10, avoinna pe 30.7. 
klo 10–13 ja pe 27.8. klo 10–13.

Hävikkiruokajakelu
Pyhäselän seurakuntatalol-
la, Hammaslahdentie 76. Ja-
kelu torstaisin 8.7., 22.7., 5.8. 
ja 19.8. koko Pyhäselän vähä-
varaisille asukkaille. Varaat-
han kassisi numerosta 050 
597 5328 jakeluviikon ma tai ti 
klo 8–10.

PIELISENSUUN SEURAKUNTA

Su 29.8.2021 klo 18-21 Ilosaari, Joensuu
Juhlistetaan kulunu�a kesää yhdessä. Ohjelmassa musiikkia, yhteislaulua, ruokailua ja keskustelua. 
Päätämme illan yhteiseen messuun. Voit tuoda mukana omia eväitä tai voit hankkia paikan päällä

edullises� makkaraa ja le�uja. Ei pääsymaksua, voit tulla ja mennä oman aikataulusi mukaan.

La 10.7. klo 18 Kontiolahden kirkko
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 €.

Su 11.7. klo 15 Mönnin kylätalo,
Mönnin�e 87
Liput 30 eur, lippujen ennakkovaraus
puh. 0400 996 516 tai inkeriha@gmail.com.

JÄRJESTÄÄ MÖNNIN KYLÄYHDISTYS JA KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

Suvessa Soi –konsertti
Esiintyy: Jaakko Kortekangas, baritoni ja Marja�a Airas, 
sopraano; Folke Gräsbeck, piano

Uuden seurakunta-
talon avajaiset
Tule tutustumaan Enon uuteen 
seurakuntataloon (Enontie 30 
A). Avoimet ovet 21.–22.8. La 
21.8. esittelykierroksia ja ohjel-
maa lapsille ja aikuisille klo 12–
15, avajaiset nuorille klo 18 al-
kaen. Su 22.8. messun jälkeen 
kirkkokahvit ja avajaisjuhla. 
Lisätietoa lehden sivulla 6 ja 
elokuussa myös somessa 
@enonseurakunta. 
Lämpimästi tervetuloa!

Kesäkahvit
Utransaaren kodalla to 
3.6.–22.7. klo 13–14.30. 
Tarjolla pannukahvia, mehua 
ja makkaraa. Vapaaehtoinen 
maksu Yhteisvastuukeräyk-
seen.

Iltamusiikkia 
Utran kirkossa
heinä-elokuussa, ks. sivu 10.

Perhemessu
su 8.8. klo 10 Pyhäselän 
kirkossa. Kouluun lähtevien 
siunaaminen.
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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

Kontiolahden kirkko
Kirkkotie 6
Messu su 4.7. klo 10.
Suvessa Soi -konsertti la 10.7. klo 
18, ks. ilmoitus sivulla 13.
Messu su 11.7. klo 10.
Messu su 18.7. klo 10.

Konfirmaatiomessu su 25.7. klo 10, 
Hirviranta3.
Konfirmaatiomessu su 1.8. klo 10, 
Hirviranta4.
Konfirmaatiomessu su 8.8. klo 10, 
Hirviranta5.
Konfirmaatiomessu su 8.8. klo 14, 
vaellusrippikoulu.
Kouluun lähtevien siunaaminen 
ma 9.8. klo 17.30. Kirkonkylän, 
Kontioniemen, Varparannan, 
Jakokosken ja Ahokkalan ekaluok-
kalaiset.
Kouluun lähtevien siunaaminen 
ma 9.8. klo 18.30. Selkien, Kulhon, 
Kylmäojan, Lehmon ja Onttolan 
ekaluokkalaiset.
Messu su 15.8. klo 10.
Messu su 22.8. klo 10.
Messu su 29.8. klo 10.

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26 
Omaishoitajille räätälöity Vir-
kee-ruokakurssi perjantaisin 3.9., 
17.9., 1.10., 15.10. klo 12–15. Yh-
teistyössä Martat. Ilm. 16.8.–20.8. 
Sanna Mutikaiselle, p. 040 056 
1186.
Seurakuntaruokailut joka keski-
viikko 1.9. alk. klo 11. 2 € / annos 
(vapaaehtoinen ateriamaksu).

Lehmon  
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Messu su 11.7. klo 13.
Vaeltava perhemessu su 29.8. klo 
16. Kesä-elokuussa kastettujen 
kastelintujen ripustaminen Elämän-
puuhun.

Muut paikat 
Suvessa Soi -konsertti su 11.7. 
klo 15 Mönnin kylätalolla (Mönnintie 
87). Ks. ilmoitus sivulla 13.
Messu su 25.7. klo 13 Selkien-Mön-
nin kappelissa (Selkientie 1).
Mökkiseurat su 1.8. klo 14 Merja ja 
Reijo Karjusella (Lauttaniementie 11 b, 
Heraniemi). P-K:n Kansanlähetys ja 
Kontiolahden srk. Mika Lehtinen, Eija 
Romppanen, Vuoripuro-lauluryhmä. 
Tarjoilua jne. lähetystyön hyväksi.
Kehitysvammaisten leiripäivä ti 
24.8. n. klo 8.30–15 Hirvirannassa. 
Hinta 10 € (sis. 2 x kahvit ja ruoka) + 
5 €/kyyti. Ilm. ma 9.8. klo 13–15, to 
12.8. klo 10–12 tai ma 16.8. klo 13–15, 
p. 040 761 6432/diakoniatoimisto.
”Mielenvirkeyttä”-päivä ke 25.8. klo 
9–15 Hirvirannassa. Omavastuu 10 € 
(sis. 2 x kahvit ja lounas) + 5 €/ kyyti. 
Ilm. 26.7.–13.8. Eija Romppaselle, 
p. 040 830 1336.
Seurakunnassa vapaaehtoisena 
toimivien retki Mikkeliin to 26.8. 
klo 7, paluu illalla. Lähtö srk-keskuk-
sen pihalta. Ilm. 16.8.–18.8. Sanna 
Mutikaiselle, p. 040 056 1186. Max. 
40 hlöä.
Messu su 29.8. klo 13 Selkien-Mön-
nin kappelissa (Selkientie 1).

Kesäillan hartaudet ke 11.8. ja ke 
25.8. klo 17.30.

Tuupovaaran 
seurakuntatalo
Koulutie 10
Kesäpäivän hartaus ke 30.6. klo 15 
pihalla.
Kesäpäivän hartaus ke 14.7. klo 15.
Nuorten kahvipysäkki to 15.7. 
klo 17 pihalla.
Kesäpäivän hartaus ke 28.7. klo 15.
Kesäpäivän hartaus ke 11.8. klo 15 
pihalla.
Kesäpäivän hartaus ke 25.8. klo 15.

Muut paikat
Vapaaehtoisten iltapäivä ke 7.7.
klo 14 Suvensaaressa (Suven-
saarentie 13). Tervetuloa kaikki 
Vaara-Karjalan seurakunnan 
vapaaehtoiset mukavan yhdessä-
olon äärelle vaihtamaan kuulumisia 
ja nauttimaan Suvensaaren upeista 
maisemista. Ilm. viim. 6.7. srk-toi-
mistoon, 
p. 040 737 4656 tai www.joen-
suunseurakunnat.fi/ilmoittaudu.
Nuorten kahvipysäkki to 8.7. klo 17 
Määtän majalla (Joensuunväylä 17).
Messu su 11.7. klo 10 Hoilolan kir-
kossa (Hoilolantie 133B).
Ekumeeninen kyläkirkko su 18.7. 
klo 15 Niiralanniemen majalla 
(Niiralanniementie 4, Kinnasniemi), 
kesäteologi Riikka Lasanen.
Miesten ilta to 22.7. klo 17 Kove-
ron Nuorisoseuran rantasaunalla 
(Tuupovaarantie 82, Kovero).
Ekumeeninen kyläkirkko su 1.8. 
klo 13 Herajärven Erärannassa 
(Leppäläntie 16B), kesäteologi 
Riikka Lasanen.
Messu su 22.8. klo 10 Hoilolan 
kirkossa (Hoilolantie 133B).
Maakuntapäivän ”Yhdessä hyvä” 
-tapahtuma la 28.8. klo 10 Kiihte-
lysvaaran Navetalla (Taanotie 6, 
Kiihtelysvaara), mukana Poh-
jois-Karjalan maakunta, Kiihtelys-
vaaran kyläyhdistys ry, Kiihtelys-
vaaran energiaosuuskunta ja MTK 
Kiihtelysvaara.

Vapaaehtoispalvelu 
tutuksi
Apuristi-toiminta tutuksi to 26.8. 
klo 17 Männikköniemessä (Vaino-
nimentie 2). Vapaaehtoistoimin-
nassa mukana olevien ja toimin-
nan esittelyä. Ilm. viim. 23.8. Katja 
Nuuhkariselle, p. 050 550 8335.

Tulossa syyskuussa
Leiri mielenterveyskuntoutujille 
ma–ke 20.–22.9.2021 Vaivion kurs-
sikeskuksessa Teemalla ”Toivo”. 
Tarkemmat tiedot 25.8. ilmestyväs-
sä Kirkkotiessä.
Työikäisten syysvaellus la 
18.9.2021 Kiihtelysvaaran Oravan-
taipaleelle. Tarkemmat tiedot 25.8. 
ilmestyvässä Kirkkotiessä.
Ystävyysseurakuntaseminaari la 
25.9.2021 klo 10–15 Joensuun seu-
rakuntakeskuksessa. Risti kokoaa 
yhteen – Luterilaiset vähemmistönä 
nationalismin ja muuttuvan maa-
ilman keskellä. Tarkemmat tiedot 
25.8. ilmestyvässä Kirkkotiessä.

Kirkkoherranvirasto 
ja taloustoimisto
avoinna ma–to klo 9–12, sul-
jettu pe (31.8. saakka).

Jumalanpalvelukset
myös seurakunnan YouTu-
be-kanavalla.

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

TOIMIVA PERHE
7.9.-12.10.2021 �istaisin klo 18-19.30
Rantakylän kirkko, Rantakylänkatu 2

Käytännöllisiä, konkree�sia ihmissuhdetaitoja vanhemmille 
lapsiperheen arjen pyöritykseen oli kyseessä si�en naperon 
kiukunpuuskat, taistelu murkun ko�intuloajoista tai vanhem-
man pinnan katkeaminen. Tavoi�eenamme on lisätä sekä 
vanhempien e�ä lasten hyvinvoin�a sekä edesau�aa heidän 
välisiään suhteita. Kurssilla opete�avat taidot ovat hyödyllisiä 
muissakin ihmissuhteissa, töissä ja kotona.

Kurssimaksu 25 € (15 € puoliso), sisältää kurssimateriaalin. 
Tarjoamme iltateen, lastenhoito tarvi�aessa. Kurssi toteutuu, 
mikäli ilmoi�autuneita on vähintään 6 henkilöä.
Ilmoi�autuminen joensuunseurakunnat.fi/ilmoi�audu ajalla
30.6.-31.8.2021.
Lisä�etoja kurssin ohjaajilta: Anna Holopainen p. 050 5858 714,
Auli Pehkonen p. 050 3386 066.

 -KURSSI

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

Lasten päiväkerhot
3–6-vuotiaille (s. 2015–2018) 
kirkonkylällä ja Lehmossa. Il-
moittautuminen 8.8. saakka 
verkkosivuilla kontiolahdenseu-
rakunta.fi. Lisätietoja p. 0400 
452 570 tai virpi.malvalehto@
evl.fi (lomalla 28.6.–26.7.).

Diakoniatoimisto
suljettu 12.7.–13.8.2021.

Seurakuntien yhteiset tapahtumat

Joensuun, Pielisensuun ja Ranta-
kylän seurakuntien diakoniatyö 
järjestää eläkeläisten retken Vai-
vioon to 12.8.2021. Hinta 15 €, sis. 
matkat, päivän ohjelman, ruu-
an ja kahvin. Saunomismahdol-
lisuus, oma pyyhe mukaan. Ilm. 
5.8. mennessä ma–pe klo 9–15, 
p. 013 2635 300 tai www.joen-
suunseurakunnat.fi/ilmoittaudu. 
Esteen sattuessa peru varaus. 
Noudatamme voimassaolevia 
koronasuosituksia. Tervetuloa!
Bussireitti:
8.30 Utran S-marketin pysäkki
8.35 Utrantien ja Ruuhitien risteys-
pysäkki (tarvittaessa)
8.40 Rantakylän kirkon parkki-
paikka

8.55 Karsikon Pohjanneidon py-
säkki
9.00 Hukanhaudan seurakuntata-
lo, Lonikintie 18 pysäkki
9.05 Suvikadun pysäkki Suviku-
jan kohdalla
9.05 P-K keskussairaalan pysäkki 
kirkon puolella
9.10 Koivupihan palvelukeskuksen 
pysäkki, Kirkkok. 13
9.15 Seurakuntakeskus, Kirkkok. 
28 (tarvittaessa Senioripiha)
9.25 Noljakantien ja Nuottanie-
mentien risteyspysäkki
9.30 Noljakantie, Noljakantorin 
E-pysäkki
9.35 Marjalan pysäkki, Aurinko-
katu 23
Lähtö Vaiviosta takaisin n. klo 15.

Eläkeläisten retkipäivä Vaivioon

Viikonloppuleiri kehitysvammaisille

Joensuun, Pielisensuun ja Rantakylän seurakunnat järjestävät aikuisten 
kehitysvammaisten leirin Vaivion kurssikeskuksessa 27.–29.8. Leiril-
le otetaan ensisijaisesti järjestävien seurakuntien alueella asuvia, mutta 
varasijalle voi ilmoittautua myös muualta. Leiriläisiltä edellytetään oh-
jattua omatoimisuutta, leirillä ei ole henkilökohtaisia avustajia.

Lähtö Joensuusta perjantaina klo 15 ja paluu sunnuntaina päivä-
kahvin jälkeen. Täysihoitohinta (40 e) sisältää myös linja-autokyy-
din kaupunkialueelta sovitulla reitillä. Omat liinavaatteet mukaan. 

Ilmoittautuminen 12.8. mennessä: www.joensuunseurakunnat.
fi/ilmoittaudu. Lisätiedot 19.7. alkaen diakoniatyöntekijä Merja 
Tuonoselta, p. 050 385 5146.

Retkiä ja leirejä

Vaiviossa!
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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

erikoishammasteknikko
Harri Hukka

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

www.eronen.fi www.memoriahautaus.com

TÄYDEN PALVELUN
HAUTAUSTOIMISTO

Joensuun Hautaustoimisto Vatanen
Yläsatamakatu 10, 80100 Joensuu

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

www.joensuunhautaustoimisto.fi
info@joensuunhautaustoimisto.fi

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

HAUTAKIVIKAIVERRUS
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JOENSUUN
MUISTOMERKKIHUOLTO KY

Puh. (013) 731 582
Gsm 0400 896 409

Kimmo Kinnunen

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

Voimatie 2, Joensuu  
(Kauppakeskus Prisma) 

Ma–pe klo 8–19, la 8–16

Heille, 
joita emme  
unohda.

Puh. (013) 126 454
Lylykoskentie 2, Joensuu

Kauneimmat
hautakivet

Muistoja elämästä
www.joenkivituote.fi

KIITOS
LUOTTAMUKSESTA

Merja Mäkisalo-Ropponen
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Ilmoitusmyynti 
Pirjo Teva 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Sisältö  ratkaisee

Kampanjakoodi: 
Avain21

Tilaus on määräaikainen

Lisäksi saat tilaajalahjana kaupan 
päälle ristin muotoisen metalli
avaimenperän, jossa on upotettuna 
10 stanssia.

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.  Tilaajalahja 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. 

020 754 2333 • asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Tilaa nyt helposti ja edullisesti!

Kesätarjous 
3 + 1 kk

29€
sis. avaimenperä

Kirkkotie \ 15 
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nuori kasvo 

TÄLLÄ kertaa nuorena kasvona on 
juuri peruskoulun päättänyt Anni 
Korppinen, joka harrastaa partio-
ta, musisointia sekä lukemista.

Milloin kävit rippikoulun? 
Kävin rippikoulun kesäkuussa 
2020, ja sitä edeltävänä kevää-
nä meillä oli oman ryhmän ta-
paamisia sekä tehtävien tekoa, 
jotka kuuluivat rippikoulun suo-
rittamiseen.

Miten korona-aika vaikutti  
rippikouluun?
Tapaamisia ja tehtävien tekoa 
järjestettiin usein etänä. Myös 
alun perin suunniteltu yölei-
ri jouduttiin muuttamaan päi-
väleiriksi. Konfirmaatio siir-
tyi kesältä syksylle, ja siihen sai 
osallistua vain oma perhe.

Millainen kokemus sinulle  
jäi rippikoulusta?

Oli harmi, että korona vei niin 
ison osan rippikoulusta. Tapa-
sin kuitenkin mahtavia ihmi-
siä, ja saimme pitää hauskoja 
hetkiä yhdessä. Hain rippikou-
lun jälkeen isoseksi, sillä halu-
sin päästä kokemaan rippikou-
lun tunnelmia jatkossakin!

Mitä haluaisit sanoa  
rippikoululaiselle?
Toivon kaikille riparilaisille iki-

muistoista rippikoulua! Haus-
kanpidon lomassa on silti muis-
tettava keskittyä opiskeltaviin 
asioihin, ja tehdä tehtävät huo-
lella. Rippikoulun jälkeen kan-
nattaa ehdottomasti hakea iso-
seksi, siellä oppii huikeasti uutta 
ja saa ystäviä!

Annu Kurki

NIMI: ANNI KORPPINEN
IKÄ:  16 VUOTTA
SEURAKUNTA: PIELISENSUU

Rippikoulu pandemian keskellä

NUORET. Joensuun seurakuntayhtymä palkkasi tänäkin vuonna kymmeniä nuoria kesätöihin.

Kesätöissä seurakunnilla
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Maria Kokkinen (vas.), 
Katariina Kinnunen ja Susa 
Koljonen pääsivät kesä-
töihin Joensuun hautaus-
maalle. Tehtävinä on ollut 
muun muassa kukkien 
kastelua, haravointia ja 
ruohonleikkuuta. 
- Olen helpottunut, 
että sain kesätöitä. Tänä 
vuonna moni nuori ei 
ole koronan vuoksi niitä 
saanut. Kesästäni olisi 
tullut taloudellisesti tiukka, 
jos en olisi päässyt töihin, 
toteaa rakennustekniikkaa 
Karelia-ammattikor-
keakoulussa opiskeleva 
Koljonen.

JOENSUUN SEURAKUNTAYHTYMÄ on 
perinteisesti pestannut runsain määrin 
nuoria kesätöihin etenkin hautausmail-
le ja kirkkojen oppaiksi. Tämä kesä ei ole 
poikkeus: hautausmaiden kukkaistutuk-
sia ja viheralueita hoitamaan otettiin tänä 
vuonna kolmekymmentä 18–30-vuotiasta 
nuorta ja opiskelijaa, ja kirkkojen oppaiksi 
palkattiin kahdeksan nuorta.

Lisäksi nuoria työllistettiin moninaisiin 
tehtäviin seurakuntiin ja yhtymän yhteisiin 
palveluihin. Esimerkiksi kiinteistöpuolel-
le otettiin kolme nuorta suntion sijaisiksi 
ja Vaivion kurssikeskukseen viisi nuorta 
kiinteistönhoidon, ravitsemispalveluiden 
ja puhtaanapidon tehtäviin. 

UUTTA TÄNÄ vuonna ovat kesätyösetelit, 
joiden avulla seurakunnat ovat pystyneet 

tarjoamaan vielä 15 ”viime tingan” kesä-
pestiä nuorille. Kahden viikon mittaiset 
kesätyösetelipaikat tulivat hakuun touko-
kuun lopulla ja moni nuori pääsi aloitta-
maan työt heti kesäkuussa.

Kesätyöseteleillä pestattiin nuoria esi-
merkiksi leiriohjaajiksi, kesäsomettajaksi 
sekä alakouluikäisten kesäkavereiksi. Ke-
säkaverin tehtävään pääsivät kahden muun 
nuoren lisäksi 17-vuotias Stina Kinnunen ja 
20-vuotias Elina Hukkala, jotka aloittelivat 
kahden viikon pestiään kesäkuun puoli-
välissä.

- Käytännössä työmme on sitä, että 
kuljemme pyörillä keskustan, Noljakan 
ja Marjalan leikkipuistoissa ja rannoilla 
kohtaamassa lapsia. Järjestämme erilaisia 
pelejä ja leikkejä etenkin alakouluikäisille. 
Meillä on mukana palloja ja saippuakuplia, 

hyppynaruja, katuliituja ja muuta muka-
vaa, kertoo varhaiskasvatuksen opettajaksi 
opiskeleva Hukkala.

KESÄTYÖSETELILÄISTEN TÖITÄ Joensuun 
seurakunnassa koordinoiva nuorisotyön-
ohjaaja Noora Kähkönen iloitsee siitä, että 
seurakunnalla on mahdollisuus kantaa 
yhteiskuntavastuuta tarjoamalla nuorille 
kesätöitä. 

- Kesätyöt tuovat nuorille tärkeätä koke-
musta, jonka voi jatkossa kirjata työhake-
mukseen. Lisäksi itse työ, jota nuoret ke-
sätyöläiset tekevät – eli lasten ja nuorten 
kohtaaminen – on arvokasta.

- Hyviä hakemuksia tuli paljon, mutta 
paikkoja oli rajallinen määrä. Kannustan 
nuoria hakeutumaan meille myös ker-
honohjaajiksi ja isosiksi. Ne ovat toki va-

paaehtoistehtäviä, joista saa vain pienen 
kulukorvauksen, mutta sitäkin enemmän 
arvokasta kokemusta, josta voi olla apua 
työnhaussa jatkossa, sanoo Kähkönen.

Kesätyösetelipaikat mahdollisti Opetus- ja 
kulttuuriministeriön Kirkkohallitukselle 
myöntämä 460 000 euron erityisavustus, 
joka jaettiin seurakuntiin hakemusten 
perusteella. Avustus on osa hallituksen 
toimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään 
lieventämään koronatilanteen lapsille ja 
nuorille aiheuttamia haittoja.

Virpi Hyvärinen 


