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– Mielipiteeni ovat vahvoja, mutta viestin mielestäni 
yleensä aika asiallisesti. Olen saanut jo äidinmaidossa
mallin, että puhutaan järkevästi ja antaudutaan 
keskusteluun eri tavalla ajattelevien kanssa, sanoo 
Karri Miettinen, taiteilijanimeltään Paleface.
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Liitteenä

tiedot syksyn

säännöllisesti

kokoontuvista

ryhmistä!



lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

Arkikaverit
KERAVAN kirkkoherranviraston komeasta anopinkie-
lestä katkesi viisi vuotta sitten lehti. Palastelin sen tik-
kuaskin mittaisiksi pistokkaiksi, jotka työnsin puolittain 
multaan. Reilun vuoden kuluttua lehtipistokkaiden 
juurista nousi pienet alut, jotka ovat nyt puolimetrisiä. 
Kasvu on ollut hidasta, mutta varmaa. Jokaisella kaste-
lukerralla palaan mielessäni kasvin alkukotiin kirkko-
herranvirastoon ja muistelen aikaani Keravalla.

ARKISISSA puuhissa minulla on vakiokavereita, jotka 
syystä tai toisesta tulevat mieleeni aina askaretta tehdes-
säni. Vuodetta sijatessani ajattelen Leppävaaran pasto-
ria, joka kirjoitti kolme vuotta sitten Kotimaa-lehden 
kolumnissa: ”Petaaminen on minulle rukousta, minuu-
tin meditaatio. Se on hetki, jossa tuon Jumalalle koko 
elämäni ja jätän alkavan päivän itseäni isompiin käsiin.” 
Hieno ajatus, johon on hyvä liittyä. 

SAMAINEN pappi antoi viidennesvuosisata sitten mi-
nulle napakan ojennuksen, kun olin tytötellyt kurssito-
vereitani. Viisi vuotta sitten tapasimme saarnakurssilla. 
Muistelin menneitä. Hän naurahti ja totesi liukuneensa 
isoäitikastiin, jossa tytöttely tai mummottelu eivät lau-
kaise kommentointikynnystä. 

SUIHKUN jälkeen kuivaan seinät ja lattian lastalla kalkin 
keräytymisen eliminoimiseksi. Tässä puuhassa on aja-
tuksissani Keravan pastori. Olimme kehitysvammaisten 
rippileirillä kaksikymmentä vuotta sitten. Huoneemme 
olivat vierekkäin, ja hän kertoi lastankäytön pontevan 
äänen kuuluvan hänen huoneeseensa. Näin yhdistyi 
päässäni ihminen ja tekeminen.

KEITTIÖSSÄKÄÄN en ole yksin. Kun poistan tomaatista 
vihreän kannan, on mielessäni vaimoni entinen esimies 
Haagasta. Leivän paahtaminen vie minut Helsingin 
yliopiston dosentin keittiöön. Sosekeittoa teen Heponie-
men hiljaisuuden keskuksen keittäjän kanssa. Ruisleipä-
taikinan notkeutta arvioi kanssani Nurmijärven johtava 
diakoni. Vehnätaikinan teossa on mukanani hotelli 
Hesperian keittiöpäällikkö. 

HUHTIKUUSSA olin Kuortaneen urheiluopistolla Kirk-
kohallituksen järjestämässä kuntoutuksessa. Tiukan 
sportin ja ravintoneuvonnan välissä jäi aikaa vapaaseen 
keskusteluun. Kerroin näistä arkikavereistani ja huoma-
sin, että en ole kokemukseni kanssa yksin. Jostain syystä 
ihmisiä nousee toistuvasti ajatuksiin. Jollakin tavoin 
he ovat olleet merkittäviä vuosien saatossa. Päivittäin 
omistan kohdatessamme arkikavereilleni lämpimän 
ajatuksen ja pienen rukouksen.

Jostain syystä ihmisiä nousee 
toistuvasti ajatuksiin. Jollakin 
tavoin he ovat olleet merkittäviä 
vuosien saatossa.

JUHLAVUOSI.  Pohjois-Karjalan maakunta täyttää tänä vuonna 300 vuotta. Juhla-
vuoden lähtökohtina ovat pohjoiskarjalainen ihminen, yhteisöllisyys sekä moni-ilmei-
nen kulttuuri. Erityisesti halutaan kiinnittää huomiota yksinäisyyden vähentämiseen ja 
suvaitsevaisuuteen. Juhlavuoteen kuuluu erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja yhdessä 
tekemistä. Tänä vuonna maakuntapäivää on juhlittu koko elokuun ajan, jotta mahdol-
lisimman monella on ollut tilaisuus osallistua useampaan tapahtumaan eri puolilla 
maakuntaa. Eniten tapahtumia järjestetään elokuun viimeisellä viikolla.

LÄHDE: MAAKUNTAPAIVA.FI

300

V 
iime aikoina olemme saaneet kuulla 
useita ikäviä ja kauhistuttavia uuti-
sia maailmalta. Kotimaassakin jatkuu 
edelleen koronaepidemia, joka aiheut-
taa hankaluuksia ja tuo epävarmuutta 
monen elämään. Meillä syksy on kui-
tenkin toivoa täynnä, sillä kuljemme 

hyvin todennäköisesti kohti normaalimpaa elämää. 

TOIVON tähden julkaisemme tämän lehden välissä 
syysliitteen, jossa kerrotaan seurakuntien ja järjes-
töjen säännöllisesti kokoontuvista pienryhmistä. 
Seurakunnat kutsuvat kaikki mukaan toimintaansa 
– ryhmiin voi osallistua yli seurakuntarajojen ja mu-
kaan pääsee, vaikka ei kuuluisi kirkkoon. Valtaosa 
ryhmistä on täysin maksuttomia, vain muutamissa 
peritään esimerkiksi pieni materiaali- tai ruoka-
maksu. Haluamme tarjota mahdollisimman monelle 
tilaisuuden osallistua, löytää kiinnostavaa tekemistä 
ja hyvää seuraa. 

SYYSLIITTEESTÄ löytyy mm. perheille, taaperoille, 
koululaisille, opiskelijoille, aikuisille, ikäihmisille ja 
erityisryhmille suunnattua toimintaa. Sisältökin yl-
lättää monipuolisuudellaan: tarjolla on monenlaista 
soitto- ja lauluryhmää, käsityökerhoja, kahvittelua, 
kansainvälistä toimintaa, lastenkerhoja, leirejä ja 

retkiä, keskustelua, yhteistä rukousta ja raamat-
tupiirejä, tuolijumppaa sekä ulkoilua. Tärkeää on 
löytää juuri itselle sopiva ryhmä, jossa on hyvä olla ja 
harrastaa.

RYHMÄT ovat pieniä ja niissä huomioidaan voimas-
sa olevat koronasuositukset. Toinen toisistamme 
huolta pitäen toivomme voivamme aloittaa ryhmien 
toiminnan syyskuussa suunnitelmien mukaan. 
Muutoksia aikatauluihin saattaa edelleen tulla, joten 
ajantasainen tieto kannattaa tarkistaa aina ryhmän 
vetäjältä tai verkkosivuiltamme. Toivotan kaikille 
hyvää mieltä ja mielekästä tekemistä syksyyn!

Virkeyttä syksyyn 
seurakuntien ryhmistä

Seurakunnat kutsuvat 
kaikki mukaan 
toimintaansa – ryhmiin 
voi osallistua yli 
seurakuntarajojen ja 
mukaan pääsee, vaikka 
ei kuuluisi kirkkoon.

25.8.2021
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi

Ari Autio
kirkkoherra

Rantakylän seurakunta
ari.autio@evl.fi
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mielessäx5

Enon äiti Camillo 

1 
LÄSNÄOLO. Olen halunnut olla 
kirkkoherrana työntekijöiden ja 
seurakuntalaisten käytettävissä, 
vaikka jotkut sanovat, että aina 
ei saisi olla. En ole halunnut olla 

kuin se sanonnan pappi, joka on kuu-
si päivää saavuttamaton ja yhden päi-
vän käsittämätön. Toivon, että työnte-
kijöille on jäänyt tunne, että minulta 
on voinut kysyä, ja seurakuntalaisille 
kokemus, että olen halunnut olla läs-
nä heidän ilossaan ja surussaan.

2 
HALLINTO. Henkilöstöhal-
linto on tänä päivänä vaa-
tiva tehtävä. Olen iloinnut 
siitä, että yhtymään saatiin 
henkilöstöpäällikkö. Enon 

seurakunnassa ilonani ovat olleet 
vuosien ajan hyvät, työtä tukevat ja 
rakentavat luottamushenkilöt. Vii-
meiset kaksi vuotta ovat olleet tiivii-
tä Enon seurakuntatalon rakennus-
hankkeen takia. Iloitsen siitä, että 
uudet, puhtaat työtilat valmistuivat 
työtovereille. Heillä on mahdollisuus 
aloittaa entisen, hyvän toiminnan 
lisäksi myös aivan uudenlaista toi-
mintaa.

3 
TYÖAIKA. Sähköistyvä 
maailma vie nykyään to-
della paljon työaikaa. Vaik-
ka se osin helpottaa työtä, 
tekee se myös sen, että 

olemme aina tavoitettavissa. Omalla 
kohdallani tämä liittyy toki siihen, et-
tä olen tällainen äiti Camillo -tyyppi-
nen ihminen, enkä ole erottanut työ- 
ja yksityiselämää tarkasti toisistaan. 
Olen elänyt keskellä seurakuntaa 
myös perheeni kanssa siten, että jos 
mieheni ei ole ollut kirkossa mukana, 
on joku heti ollut kysymässä, mihin 
Kari on jäänyt. Myös kotini ovet ovat 
tarvittaessa olleet avoimet seurakun-
talaisille. 

4 
ARMO. Kristinuskon ydin 
on minulle siinä, että kai-
kesta huolimatta Jumala 
on rakkaus. Kristinuskon 
lunastus ja pelastus on sitä, 

että meillä on joka päivä uudestaan 
alkamisen armo, vaikka se välillä 
meinaa unohtua. Me ihmiset em-
me tarvitse enempää syyllisyyttä tai 
syyllistämistä – elämä itse sen taatusti 
meille kullekin tavallaan antaa. Sik-
si haluan korostaa sitä, että taakkoja 
ei tarvitse kantaa, kun ne voi jättää 
poiskin. Se on kristinuskon ydin: 
ilosanoma. 

5 
VAPAUS. Eläkkeelle jää-
dessä tunnelmani on va-
pautunut, on kuin harteil-
tani riisuttaisiin valjaat. 
Pappisvihkimyksessä pa-

pin harteille asetetaan stola, joka on 
Kristuksen ies. Se on raskas kantaa, 
mutta toisaalta kevyt, kun tietää, 
ettei sitä tarvitse tehdä yksin. Koen 
vahvasti, että pappisvihkimyksessä 
annettu siunaus on kantanut. Iloitsen 
siitä, että nyt minulla on aikaa per-
heelle ja suvulle sekä harrastuksilleni 
puutarhalle, kalastukselle, käsitöille 
ja kirjoittamiselle. 

Virpi Hyvärinen

ARMI RAUTAVUORI.  Elokuun lopussa eläkkeelle siirtyvä Enon 
kirkkoherra Armi Rautavuori aikoo jatkossa nauttia lastenlasten 
seurasta ja suunnata veljensä kanssa muikkuverkoille Rääkkylään. 
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NEläkkeelle siirtyvän Armi Rautavuoren 
toive on, että entisen Enon 
seurakuntatalon tontille tulisi jatkossa 
parkkipaikka ja kirkkopuutarha, jonka 
ympärille voisi luoda yhteisöllisyyttä.
– Siellä voisi olla hedelmäpuita 
ja marjapensaita, jonka antimia 
harrastuspiirit ja kokkikerhot voisivat 
käyttää toiminnassaan.
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Lisää ajankohtaisia uutisia
> www.joensuunseurakunnat.fi
> www.kontiolahdenseurakunta.fi
> www.evl.fi

ajassa Hääyö-tapahtuma Joensuun 
kirkossa lauantaina 21.8.2021 
osoittautui suosituksi: 
kymmenen paria sanoi ”tahdon” 
yhden illan aikana.

JOENSUUN SEURAKUNTAYHTYMÄ, 21.8.2021

Seurakunnat kouluttavat 
vapaaehtoisia Siilaisille

Sairaalaystävän olisi hyvä olla sosiaalinen, aito, kuunteleva, rohkea ja avoin monenlaisille asioille. – Elämänkokemuksesta on tehtävässä hyötyä ja sairaalaystäviksi tarvitaan niin miehiä kuin naisiakin, 
kertoo sairaalapappi Eija Majasaari (oik.). Kuvassa myös asiantuntijahoitaja Mikko Raudaskoski ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Leena Mgaya.
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JOENSUUN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ käyn-
nistyy lokakuussa uusi vapaaehtoistoiminnan koulutus. 
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää vapaaehtoisia 
sairaalaystäviä Siilaisen sairaalan kuntoutusosastoille ja 

palliatiiviselle osastolle. Toiminta osastoilla käynnistyy 
loppusyksystä, mikäli koronatilanne sen sallii.

Sairaalaystävän tehtäviin kuuluu potilaan toiveista ja 
vapaaehtoisen vahvuuksista riippuen esimerkiksi lautape-
lien pelaamista, musisointia, ääneen lukemista, ulkoilua, 
ajatusten vaihtoa ja elämästä keskustelua.

- Sairaalaystävänä oleminen on tavallista yhdessä oloa 
ja tekemistä. Tuulahdus elämästä sairaalan seinien ulko-
puolelta voi virkistää potilasta ja viedä ajatuksia toviksi 
sairauden maailmasta pois, toteaa Joensuun seurakun-
tayhtymän vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Leena 
Mgaya.

IDEA SAIRAALAYSTÄVÄTOIMINNASTA syntyi Siilaisen 
sairaalan vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmässä. 

- Vapaaehtoisten koulutus on ollut suunnitelmissa jo 
jonkin aikaa ja nyt päätimme ryhtyä tuumasta toimeen. 
Tarve vapaaehtoisille tuli sairaalan puolelta, ja toiminta 
toteutetaan sairaalan ja seurakuntien yhteistyönä, kertoo 
sairaalapastori Eija Majasaari.

Toiminnan ideoinnissa mukana ollut palliatiivisen kes-
kuksen asiantuntijahoitaja Mikko Raudaskoski vahvistaa, 
että sairaalaystäville on Siilaisilla tilausta. 

- Kiire verottaa aika ajoin osastoilla hoitajien tärkeänä 
kokemaa rauhaisaa läsnäoloa potilaiden kanssa. Keskus-

VAPAAEHTOISTOIMINTA. Sai-
raalaystävät tuovat kuntoutus-
osastoille tuulahduksen elämästä 
sairaalan seinien ulkopuolella. 

4 \ Kirkkotie



lyhyestitelulle ja aktiviteeteille jää tuolloin liian vähän 
aikaa. Tähän vapaaehtoistoiminta toisi kaivattua 
tukea potilaita ajatellen. 

- Osa potilaista kokee yksinäisyyttä ja kaipaa 
vierelleen ihmistä. Aina eivät läheiset tai hoito-
henkilökunta riitä täyttämään tätä tarvetta.

SIILAISEN SAIRAALALLA on Majasaaren mukaan 
pitkät perinteet vapaaehtoistoiminnassa, ja seu-
rakuntien sairaalaystävätoiminta asettuu osaksi 
tätä kokonaisuutta.

- Syöpäyhdistys kouluttaa saattotukihenkilöitä 
ja aivoverenkiertohäiriöihin liittyvältä AVH-yh-
distykseltä käy säännöllisesti vapaaehtoisia tuki-
henkilöitä neurologisella kuntoutumisosastolla. 
Aiemmin mukana on ollut myös muita toimijoita, 
kertoo Majasaari.

RAUDASKOSKI ON NÄHNYT työssään palliatiivi-
sella osastolla Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden 
olevan toivottuja vieraita. Kirkon hän näkee ole-
van yhteistyökumppanina yleisesti luotettavana 
pidetty toimija, jolla on pitkät perinteet vapaa-
ehtoistoiminnassa. 

- Toivoisin, että mahdollisimman moni kysyi-
si itseltään, voisinko minä antaa pienen hetken 
ajastani ystävää tarvitsevalle. Rohkea ja avoin mie-
li riittää. Oman elämäntilanteen toki pitää olla 
järjestyksessä, jotta jaksaa kohdata ihmisiä mo-
nenlaisine elämäntilanteineen. Sairaalaystävää ei 
jätetä yksin, vaan toimintaan mukaan lähteneitä 
tuetaan jaksamaan tehtävässä kaikin tavoin.

Lisätietoja koulutuksesta sekä ilmoittautumisoh-
jeet, ks. s. 14.

Virpi Hyvärinen

Kristityn identiteetti on enemmän 
kuin “kristilliset arvot”. Kristityn 
identiteetti on sitä, että on 
Kristuksen oma.

ARKKIPIISPA TAPIO LUOMA KIRKOLLISKOKOUKSESSA TURUSSA, 3.8.2021

JOENSUUN SEURAKUNNAN kirk-
koherraksi valittu Katri Vilén ase-
tetaan virkaansa Joensuun kirkon 
messussa sunnuntaina 29.8. Virkaan 
asettamisen toimittaa Kuopion hiip-
pakunnan piispa Jari Jolkkonen. Jolk-
konen toimii myös messun liturgina, 
saarnan pitää Katri Vilén. Messussa 
noudatetaan voimassa olevia koron-
arajoituksia, ja se lähetetään suora-

na verkossa Joen suun seurakunnan 
YouTube-kanavalla.

Messun jälkeen on vuorossa kirk-
kokahvit ja ohjelmaa kirkonmäellä. 
Musiikista vastaavat Ara Hayrabe-
dian ja Elina Vitri. Lapsille on tarjolla 
pomppulinna, hattaraa ja popcornia. 
Kirkonmäen maksuton tilaisuus jär-
jestetään säävarauksella.

Katri Vilén asetetaan virkaan 
Joensuun kirkossa

VIIME VIIKONLOPPUNA vietet-
tiin avajaisia ja avoimien ovien päiviä 
Enon uudella seurakuntatalolla kirkon 
vieressä. Kahden päivän aikana ta-
loon tutustui lähes 300 kävijää, jotka 
ihastelivat uusia valoisia tiloja. Heillä 
oli myös mahdollisuus esittää toiveita 
talon käytöstä.

Enon seurakunnan työntekijät 
ovat kotiutuneet uusiin tiloihin hyvin. 

Vt. kirkkoherra Markku Koistisen 
mukaan tilojen monikäyttöisyydestä 
on tullut joka päivä uusia oivalluksia 
ja talo tuntuu aina vain paremmalta.

Juhlallisuudet jatkuvat Enossa 
19.9., kun piispa Jari Jolkkonen saa-
puu vihkimään seurakuntatalon 
käyttöön Enon kirkossa järjestettävän 
messun jälkeen.

Enon uusi seurakuntatalo 
avattiin viikonloppuna

Vilkasta keskustelua 
kirkon tulevaisuudesta
KIRKOLLISKOKOUS kokoontui 3.–6.8. Turun 
kristillisellä opistolla. Pohjoiskarjalaisten edus-
tajiemme Ruut Hurtigin ja Matti Ketosen mukaan 
eniten keskustelua herätti pyyntö piispainko-
koukselle valmistella esitys kirkolliskokoukselle 
samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä 
ja siunaamisesta. Äänestyksen jälkeen pyyntö 
päätettiin lähettää perustevaliokunnan käsitel-
täväksi.

– Toinen keskustelua herättänyt teema oli 
pitkään työn alla ollut kirkkohallituksen val-
mistelutyö, jossa etsittiin ratkaisuja kirkon ke-
hittämistyön parantamiseksi. Kirkon tutkimus-
keskus ja koulutuskeskus päätettiin yhdistää 
vastoin hallintovaliokunnan enemmistön tah-
toa. Tästä yksiköstä on tarkoitus saada kirkon 
kehittämistyön väline, edustajamme kertovat.

KETOSEN ja Hurtigin mukaan tiukat keskuste-
lut kirkon taloudesta tekivät selväksi, että edes-
sä on isoja sopeutustoimia. Kirkkohallituksen 
edellytetään löytävän ratkaisuja, joilla talous 
saadaan tasapainoon vuoteen 2023 mennessä.

Nelivuotiskertomuksesta nousi kokouksessa 
esiin erityisesti kolme teemaa. 

– Diakonian saralla tulee vahvistaa seura-
kuntalaisten roolia sekä mahdollistaa erilaisia 
auttamistapoja. Toiseksi jumalanpalvelusten 
tulee olla kutsuvia ja yhteisöllisyyttä tukevia. 
Rinnalla tarvitaan monipuolisia mahdollisuuk-
sia rukouksen ja hengellisen elämän syventämi-

seksi. Kolmanneksi on ryhdyttävä määrätietoi-
sesti rakentamaan yhteyttä nuoriin aikuisiin. 
Milleniaalien ja sitä nuorempien sukupolvien 
tavoittaminen vaatii kirkolta toimintatapojen 
muutosta.

HURTIG kokee erityisen tärkeäksi laajaa kanna-
tusta saaneen aloitteen rukouselämän vahvista-
misesta kirkossa. 

– Korona-aika on herättänyt uudenlaista 
kaipausta ja seurakunnissa on löydetty monia 
uusia tapoja hiljentymiseen ja rukoukseen. 
Tähän tilaisuuteen kannattaa tarttua. Odotan 
mielenkiinnolla, miten piispainkokous vastaa 
tässä aloitteessa saamaansa pyyntöön. Tarvitaan 
myös konkreettisia päätöksiä, jotta rukoukselle 
löytyy aikaa ja paikkoja kirkon elämässä.

Ketonen korostaa uusien tapojen löytämisen 
tärkeyttä jäsenten roolin vahvistamiseksi seu-
rakunnassa. 

– Usko eletään todeksi lähimmäisen rakkaut-
ta toteuttamalla. Joudumme aidosti kysymään, 
millä tavoin voimme saavuttaa nuorten ja nuor-
ten aikuisten kiinnostuksen. Keskiössä on, että 
mahdollisimman moni voisi kokea kirkon hen-
gelliseksi kodikseen ja antaa oman panoksensa 
toimijana niin halutessaan. Kristityn identiteetti 
syntyy yhä Kristuksen kärsimystien, sovituksen 
ja ylösnousemuksen todeksi elämisestä.

Kirsi Taskinen

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

some

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA hakee 
kirkon nuorisotyönohjaajan viransi-
jaista lapsi- ja varhaisnuorisotyöhön 
ajalle 1.10.2021–31.3.2022. Viransi-
jaisen tehtäviin kuuluu mm. lasten 
ja kouluikäisten kerhotoiminta, per-
heillat, alakouluyhteistyö, retki- ja 
leiritoiminta sekä osallistuminen rip-
pikouluun ja isoskoulutukseen. Kas-
vatustyön tiimissä on lastenohjaaja, 
kaksi nuorisotyönohjaajaa ja pappi.

Hakijalta odotetaan aktiivista ja 
oma-aloitteista työotetta, kokemus-
ta lasten ja kouluikäisten kanssa 
toimimisesta sekä halukkuutta toi-
minnan kehittämiseen. Valitun tulee 
olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen 
kirkon jäsen. Viransijaisuus täytetään 
1.10.2021 alkaen tai sopimuksen mu-
kaan. Lisätiedot ja sähköinen hake-
mus: www.joensuunseurakunnat.fi/
rekrytointi. 

Pyhäselän seurakunta hakee 
nuorisotyönohjaajaa 

kuulumisia kirkolliskokouksesta
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HYVÄNMIELEN SEKALAINEN seurakun-
ta kokoontuu Noljakan kirkolla syyskuun 
lopusta lähtien kerran kuussa. Kolmitun-
tiset Messy Church -illat kutsuvat kaikki 
mukaan juhlahetkeen viettämään aikaa 
yhdessä. Jokaiseen iltaan kuuluu oma 
teemansa, Raamatun kertomus, jonka 
ympärille on mietitty erilaista luovaa 
toimintaa.

– Musiikkia on tarjolla joka kerta ja sen 
lisäksi voi olla erilaisia kädentaitoja, lii-
kunnallisia ja kehollisia juttuja, leikkejä ja 

pelejä, teatteria ja leivontaa. Mukaan voi 
tulla myös vain seuraamaan, olemaan ja 
juttelemaan kahvi- tai teekupin äärellä, 
kuvailee uudenlaista toimintaa Joensuun 
seurakunnan johtava nuorisotyönohjaaja 
Noora Kähkönen.

Juhlahetkessä vietetään ehtoollista, soi-
tetaan ja lauletaan, rukoillaan ja käsitel-
lään valittua Raamatun kohtaa eri tavoin.

– Yhteinen ruokailu juhlan jälkeen kuu-
luu vahvasti Messy Church -iltaan. Tarjolla 
on hodarikioskia ja tortillabaaria.

MESSY CHURCH -ILTOIHIN ovat tervetul-
leita kaikki – ikään, kansallisuuteen ja 
aiempaan seurakuntakokemukseen kat-
somatta.

– Kutsumme mukaan nuoria aikuisia, 
lapsiperheitä ja ikäihmisiä. Erityisesti 
kaikkia niitä, jotka eivät ehkä ole vielä 
koskaan käyneet kirkossa tai käynnistä 
on jo pitkä aika, Kähkönen sanoo.

Iltojen tavoitteena on tarjota uudenlai-
nen mahdollisuus osallistua kirkon toi-
mintaan. 

– Haluamme antaa kokemuksen iloises-
ta, toiminnallisesta ja osallistavasta juma-
lanpalvelusyhteisöstä. Haluamme löytää 
uusia keinoja ja tapoja kertoa rakastavasta 
Jumalasta musiikin, kädentaitojen ja yh-
dessä olemisen kautta.

MAAILMANLAAJUISEKSI kristittyjen yh-
teisöksi levinnyt Messy Church on saanut 
alkunsa Englannista. Sen arvoja ovat Kris-
tuskeskeisyys, vieraanvaraisuus ja luovuus. 
Englanninkielinen nimi tarkoittaa vapaasti 
suomennettuna sotkuista, sekalaista kirk-
koa. 

– Nimen taustalla on tärkeä ajatus siitä, 
että tähän yhteisöön ja toimintaan kutsu-
taan kaikenlaiset ihmiset. He voivat olla 
eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia. Kristin-
usko voi olla heille tuttu ja rakas tai vielä 
lähes tuntematon asia. Nimi kuvaa myös 
kokoontumisten sisällön monipuolisuut-
ta, niiden toiminnallista ja luovaa puolta, 
Kähkönen kertoo.

Suomessa Messy Church on vielä melko 
uusi konsepti. Iltoja järjestetään Turussa 
Martin seurakunnassa ja Helsingissä Mal-
min seurakunnassa. 

JOENSUUSSA IDEOINNIN iltojen järjestä-
misestä aloittivat Noljakan kirkon työnte-
kijät, ja pian ideasta tuli koko Joensuun 
seurakunnan yhteinen juttu.

– Koronavuoden ja kaiken eristäytymi-
sen jälkeen halusimme lähteä kokeilemaan 
jotain raikasta ja uutta, Kähkönen sanoo. 

Vinkkejä saatiin Turusta pastori Liisa 
Kuuselalta, joka on tuonut Messy Church 
-toiminnan Englannista Suomeen. 

– Olimme työntekijäporukalla kuulleet 
tällaisesta toiminnasta joskus aiemmin, 
mutta nyt lähdimme tutustumaan siihen 
vielä tarkemmin ja innostuimme. Tämä 
tuntui sopivan erittäin hyvin juuri Nolja-
kan kirkkoon.

Jokaisessa illassa on aina kahdesta nel-
jään seurakunnan työntekijää paikalla. 

– Aluksi me työntekijät kannamme 
vetovastuun, mutta tavoitteena on, että 
seurakuntalaiset tulevat toteuttamaan il-
toja kanssamme ja ottavat tulevaisuudessa 
enemmän vastuuta, Kähkönen kertoo.

Kirsi Taskinen

Noljakan kirkolla kokoontuu syyskuun lopulta lähtien ”sekalainen seurakunta” Messy Church -iltoihin kerran kuussa. Mukaan voi tulla kokemaan, tekemään tai vain olemaan ja kuuntelemaan. Iltoja suunniteltiin 
kesällä Joensuun seurakunnan työntekijöiden voimin (kuvassa vas. Heidi Väyrynen, Nonna-Omena Helojoki, Delila Myyry, Sanna Kauppinen, Noora Kähkönen, Topi Nieminen ja Elina Vitri).

Messy Church saapuu Joensuuhun
Iloa, luovuutta ja maukasta ruokaa toiminnallisissa illoissa

RENTOA YHDESSÄ-
OLOA.  Kaikille avoimissa 
Messy Church -illoissa 
kokoonnutaan syömään, 
juhlimaan ja tutkimaan 
Raamattua luovin keinoin 
näytellen, leipoen, laulaen, 
piirtäen tai pelaten. Messy 
Church korvaa Noljakan 
sunnuntaimessun kerran 
kuussa syyskuun lopusta 
alkaen.
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Messy Church -illat
• Noljakan kirkolla su 26.9., 31.10., 21.11. ja 

19.12. klo 16–19
• Kaikille avoimia toiminnallisia iltoja
• Illoissa näytellään, leivotaan, lauletaan, 

piirretään, pelataan
• Teemana Raamatun kertomukset
• Yhteinen ruokailu tärkeä osa iltaa
• Messy Church korvaa kyseisen päivän  

klo 12 messun
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sana 
”Opeta, oi Herra, meitä 

omastamme jakamaan”
-VIRSI 954

kirkkovuosi 

kuulutetut 

Joensuu
Jarkko Miikka Edvard Immonen ja 
Maritta Hannele Kauppinen 
Petteri Keinonen (Liperi) ja 
Siira Jyrkilä (Taipale ort.)
Misa Akseli Lehtinen ja 
Sanni Sofia Eveliina Kuittinen
Heikki Matias Maijala ja 
Jaana Annukka Könttä
Teemu Antero Makkonen ja 
Nelli Elina Tuulikki Koskinen (Leppävaara) 
Teppo Juho Ilari Ratilainen ja 
Katariina Kristiina Paananen
Jyrki Rainer Rautiainen ja 
Johanna Kaarina Kantalainen

Pielisensuu
Tarmo Antero Hyttinen ja 
Hilkka Anneli Ryynänen 
Tuomas Erik Järvenpää ja 
Hanna Natalia Liukkunen 
Henri Matias Kiiskinen ja 
Heidi Krista Suomalainen
Ville Hermanni Maksimainen ja 
Heta Johanna Toivola 
Antti Ilmari Niskanen ja 
Sara Sini Helmiina Mehtätalo
Tero Tapio Oksman ja 
Piia Pauliina Martikainen
Sami Tapani Tiainen ja 
Kaisa Riikka Juvonen
Pyry Petteri Vartiainen ja 
Katariina Emmi Kaisa Mustonen

Rantakylä
Jani Markus Hurskainen ja 
Saana Emilia Pennanen

Tenho Johannes Kokko ja 
Karoliina Maria Laakkonen
Iiro Antero Kröger ja 
Kaisa Heidi Johanna Simonen (vihitty)
Jorma Jouni Ensio Markkanen ja 
Irene Kristiina Kurki (vihitty)
Jani Samuli Turpeenniemi ja 
Mira Susanna Romppanen 

Eno 
Marko Antero Mutanen ja 
Mia Kristiina Kiiski
Ville Valtteri Räty ja 
Riikka Merja Emilia Issakainen

Kontiolahti
Leo Timoteus Eskola ja 
Roosa Anna Emilia Hulkkonen
Sami Seppo Juhani Hopponen ja 
Isa Noora Pakarinen (vihitty)
Mikael Pekka Samuli Ikonen ja 
Laura Karoliina Nissinen
Ville Hermanni Kivivuori ja 
Sanna Maria Kainulainen (vihitty)
Mikko Juhani Koukku ja 
Satu-Mirella Uimonen
Jarkko Kalervo Kurki ja 
Katja Susanna Soikkeli (vihitty)
Antti Tuomas Lampén ja 
Jenni Kristiina Kettunen
Aki Antti Juhani Piiroinen ja 
Jenni Maria Rummukainen (vihitty)
Perttu Mikael Tapani Tarnanen ja 
Milja Roosa Sarlotta Hostikka (vihitty) 
Arto Heikki Ilmari Väistö ja 
Tarja Ilona Piitulainen 

Joensuu
Aava Olivia Aurora Gondhia
Sofia Olivia Haverinen
Annu Helmiina Heikkinen 
Iivo Venni Sakari Immonen
Kari Tyko Juhani Korhonen 
Lyyli Lumi River Korhonen 
Aapo Juhani Ilmari Kukkapuro
Veli Ville Olavi Lajunen
Liisa Lyydia Lappalainen
Hertta Juliana Leppälahti
Lilja Maria Mertaniemi 
Alisa Olivia Mikkonen
Leo Antero Möykkynen  
Lari Aatos Nikolai Nykänen
Elsa Amalia Ojala
Aada Helmi Sofia Pursiainen 
Neea Joanna Tahvanainen
Alisa Emilia Ilona Varjus  
Vieno Kerttu Elviira Viitamäki

Pielisensuu
Eino Kajo Nietos Aalto 
Sanni Sofia Alexuc  
Elian Armas Ikonen 
Hilkka Emilia Keränen  
Nooa Armas Aleksander Koksu 
Atso Eljas Kotkajuuri 
Venla Amelia Annikki Kämäräinen
Oskari Eilo Aukusti Lindell 
Sofia Merkel 
Salli Annikki Mustajärvi  
Väinö Aleksi Mutanen  
Jasmin Rosa Lilianna Myller
Teppo Oskari Määttä
Ilari Johannes Naumanen
Milo Jukka Tapio Ollikainen  
Suvi Kerttu Johanna Peltonen 
Aleksi Väinö Johannes Peura 
Joel Alpo Mikael Peura 
Olavi Erasmus Ratilainen 
Joonatan Eliel Saari
Valtteri Anton Salojärvi
Taika Beata Inari Evelyn Sieppi 
Peetu Justus Suomalainen  
Linnea Bea Ilona Vento
Kerttu Kastehelmi Viitanen 

Rantakylä
Lilie Elna Evelie Kekkonen  
Milo Johannes Leinonen 
Nenna Joanna Ojalammi 

Liisa Maria Alexandra Perttilahti 
Alisa Eveliina Riikonen  
Oliver Mico Ilmari Rouvinen  
Nooa Juhani Ryhänen 
Livia Iines Aurora Tevana-Helenius 
(Mikaelin srk)

Pyhäselkä
Eeli Oliver Leino
Onni Pauli Elias Luukkanen
Emmi Lahja Eliisa Kananen
Jasper Vilho Johannes Kauhanen
Mette Minka Amanda Kokko
Peppi Ella Serafiina Puustinen
Lari Pekka Tapani Rautiainen

Eno 
Hilma Katariina Tikka

Vaara-Karjala
Oskari Alpi Johannes Juvonen
Olivia Lydia Cossart

Kontiolahti
Milo Dalla Valle 
Nelli Suvi Sofia Hurskainen 
Oiva Antero Härkänen 
Alex Benjamin Judin
Veikko August Kallio
Bertta Rosa Marita Keituri-Tanskanen
Iita Martta Alina Kervinen
Mikael Lauri Antero Kikari
Mimosa Aino Aurora Kitunen
Eevi Johanna Lappeteläinen
Tatu Thawat Lukkarila
Helmi Adele Malinen
Ilona Leila Olivia Malinen
Niilo Unto Edvard Miettinen
Mila Inka Rebekka Niskanen
Vili Ahti Partinen
Leon William Pitkäkoski
Iina Miia Maria Pöllänen
Oliver Hugo Samuel Riikilä
Nea Helmi Orvokki Ronkainen
Miika Santtu Sakari Saarelainen
Hugo Pekko Valdemar Sorsa
Alisa Ella Maria Tanskanen
Aapo Onni Viljami Tauriainen
Eetu Pekko Iivari Tertsunen
Elias Kristian Tuomikko
Martti Jooa Juhani Turpeinen

kastetut 

Hautaan siunatut sivulla 10.

14. sunnuntai helluntaista, 29.8.2021
Lähimmäinen
Jeesus oli elämällään ja opetuk-
sellaan esimerkki Jumalan rakkau-
desta, joka ylittää kaikki rajat. Tämä 
esikuva velvoittaa meitä näkemään 
jokaisessa ihmisessä lähimmäisen. 
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 112:5–9, 
Ruut 1:8–11, 14–18, Room. 13:8–10, 
Mark. 12:41–44

15. sunnuntai helluntaista, 5.9.2021
Kiitollisuus
Jeesus teki hyvää erityisesti muiden 
hylkäämille ihmisille. Niistä ihmisis-
tä, joita hän auttoi, vain harvat pala-
sivat kiittämään häntä ja tunnusta-
maan uskonsa häneen.
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 65:2–6, 9 tai 
Ps. 136:1–9, 25–26, Neh. 8:5–10, 
1. Tess. 5:16–24, Matt. 11:25–30

16. sunnuntai helluntaista, 12.9.2021
Jumalan huolenpito
Jeesus opettaa, että Jumalaan us-
kovan ihmisen ei tarvitse kantaa 
murhetta kaikesta mahdollisesta. 
Taivaallinen Isä pitää hänestä huolen 
ja auttaa häntä etsimään sitä, mikä 
on tärkeintä: Jumalan valtakuntaa ja 
hänen vanhurskauttaan.
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 86:1, 3–7, 2. 
Moos. 16:11–19, 31, 35, Ap. t. 20:32–
35 tai 1. Tim. 6:17–19, Matt. 6:19–24

17. sunnuntai helluntaista, 19.9.2021
Jeesus antaa elämän
Jeesus on voittanut ihmistä ja koko 
luomakuntaa uhkaavan kuoleman 
vallan. Siksi häneen uskovilla on toi-
vo, joka kantaa yli kuoleman rajan. 
Kerran luomakuntakin vapautetaan 
katoavaisuuden orjuudesta.
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 86:10–13, 
Jes. 26:12–14, 19 tai 1. Kun. 17:17–24, 
Fil. 1:20–26, Joh. 5:19–21

TUTUN VIRREN 954 sanat kuvaavat, 
kuinka kristinuskossa jakaminen ja lä-
himmäisyys ovat tärkeitä asioita. Monet 
Jeesuksen vertaukset tai opetukset liit-
tyvät lähimmäisyyteen. Paavali kirjoit-
taa kuinka rakkaus toteuttaa koko lain 
(Room. 13:10), ja aiheeseen liittyy myös 
tuttu Rakkauden kaksoiskäsky: ”Rakas-
ta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi”.

ANTAMINEN LIITTYY välittämiseen. 
Perheenjäsenille, ystäville, sukulaisil-
le ja tärkeille asioille annetaan aikaa. 
Saatamme lahjoittaa rahaa joihinkin 
tärkeinä pitämiimme asioihin. Raama-
tussa kertomus lesken rovosta (Mark. 
12:41–44) on kiistelty esimerkki rahan 
antamisesta. Siinä köyhä leski antaa 
viimeisen omaisuutensa yhteiseksi 
lahjaksi. Kohtaa on tulkittu ainakin kah-
della tavalla. Leski voi olla malli pyy-
teettömästä lahjoittajasta, josta meidän 
kaikkien tulisi ottaa oppia. Toisaalta hän 
voi olla riistävän järjestelmän uhri, joka 
joutuu antamaan kaikkensa, vaikka tar-
vitsisi itsekin apua.

ANTAMINEN ja lähimmäisenrakkaus 
tuntuvat liittyvän sekä yksilön omiin 
valintoihin, että ympäröivään yhteis-
kuntaan. Tuntuu hyvältä antaa, vaikka 
pienikin summa, maailman köyhimpi-
en auttamiseen. Mutta emmekö anna 
keskimäärin joka kuukausi melkoisesti 

hyvän tekemiseen: sairaiden hoitami-
seen, pienituloisten toimeentulon tu-
kemiseen, maailman huono-osaisten 
auttamiseen ja niin edelleen? Voisiko 
verojen maksamisesta ja yhteiskunnan 
tekemästä auttamisesta puhua raken-
teellisena auttamisena?

MUTTA ENTÄ kun on iloinen verojen-
maksaja, niin tarvitseeko silloin huoleh-
tia henkilökohtaisesta lahjoittamisesta? 
Tai riittäisikö henkilökohtainen autta-
minen, jolloin voitaisiin jättää verot vä-
hemmälle? Molempia tarvitaan. Usein 
pelkkä henkilökohtainen auttaminen 
jättää liikaa sattuman ja ihmisen hy-
väntahtoisuuden varaan, eikä riitä. Tätä 
on historian saatossa kokeiltu paljon. 
Toisaalta hyvinvointivaltiokaan ei pysty 
auttamaan kaikkia niin hyvin kuin pitäisi.

VOIMME SEURATA Jeesuksen esi-
merkkiä. Hän auttaa meitä sekä henki-
lökohtaisesti että rakenteellisesti. Jee-
sus kohtaa meidät yksilöinä, juuri sinuna 
ja minuna. Hän tarjoaa apua siihen tilan-
teeseen missä olemme. Samaan aikaan 
hän on kuolemallaan ja ylösnousemi-
sellaan mahdollistanut meille kaikille 
ikuisen elämän Jumalan luona. 

Antti Kyytsönen
kappalainen

Pielisensuun seurakunta
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Mulle on ollut yksi 
elämän suuria 

opetuksia ymmärtää olla 
jatkuvasti etsimättä vikoja 
toisista ihmisistä ja katsoa 
välillä peiliin. 

Y
htenä aamuyönä Karri Miettinen, tai-
teilijanimeltään Paleface, palasi 
keikkareissulta kotiinsa Helsinkiin. 
Yhtäkkiä Instagram-tilille iskeytyi 
käsittämätön solvaus.

– Hengitin syvään ja vastasin sille 
tyypille, että ”mikä ikinä sua kalvaa, 
toivon että se menee nopeasti ohi ja 
sun olo alkaa helpottaa”. Vähän ajan 

kuluttua tuli vastaus: ”Kiitos.”
Vasemmistolaista väriä lauluissaan ja lausunnoissaan 

tunnustava, tyyliltään ronski ja rouhea aktivisti-taiteilija 
on tottunut rajuihin kommentteihin.

– Ymmärrän, että kun omat mielipiteet ovat välillä kär-
keviä ja hieman provokatorisesti muotoiltuja, palaute voi 
olla kovaa. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.

Mutta toisinaan palaute pysäyttää törkeydellään.
– Vihaviestit menevät joskus ihon alle ja jäävät vaivaa-

maan. Jälkikäteen saattaa tulee anteeksipyyntö, useim-
miten lisää törkyä.

SUORAT TAPPOUHKAUKSET, jotka ovat ”aika rajua set-
tiä”, taiteilija ilmoittaa aina poliisille.

Hän tietää monien julkisuudessa esillä olevien naisten 
saavan huomattavasti inhottavampia ja vahingoittavam-
pia vihaviestejä.

– Piispa Irja Askola, jota arvostan tosi korkealle ja jonka 
kanssa olin paljon tekemisissä Suomi 100 -jutuissa, sai 
paljon enemmän ja törkeämpiä viestejä kuin minä.

Räppärin havaintojen mukaan reilu kymmenen vuotta 
sitten vihapuhe yleistyi. Sen sietäminen kuuluu julkiseen 
ammattiin. Paleface koettaa olla käyttämättä energiaa 
ikävän palautteen märehtimiseen.

– On tärkeämpiäkin asioita. Kuten oman käyttäytymi-
sensä tarkkailu ja itsensä kehittäminen. Mulle on ollut 
yksi elämän suuria opetuksia ymmärtää olla jatkuvasti 
etsimättä vikoja toisista ihmisistä ja katsoa välillä peiliin.

PALEFACE HUOKAA hieman surullisesti sanoessaan, että 
hänen vanhempi tyttärensä voi jo googlailla isään liitty-
viä ikäviä kommentteja netistä.

– Mun pitää valmistella lapsia niihin.
Keskustelukulttuurin tason romahtaminen ala-arvoi-

seksi on syy, miksi mies lähti mukaan Erätauko-säätiön 
ja Ylen viisivuotiseen Hyvin sanottu -hankkeeseen.

– Mielipiteeni ovat vahvoja, mutta viestin mielestäni 
yleensä aika asiallisesti. Olen saanut jo äidinmaidossa 
mallin, että puhutaan järkevästi ja antaudutaan keskus-
teluun eri tavalla ajattelevien kanssa.

Vähemmistöjen ja heikommassa asemassa olevien ih-
misryhmien ääntä tulisi vahvistaa yhteiskunnallisessa 
keskustelussa. Näiden tulisi saada puhua itse omasta 
puolestaan, eikä niin, että muut puhuvat heidän päidensä 
yli, Paleface painottaa.

Hän kiinnittää huomiota myös sukupuolittuneeseen 
kieleen. Enää ei ole esimerkiksi tarpeellista puhua am-
mattinimenä pelkästään ”palomiehistä”, sillä alalla on 
naispuolisiakin työntekijöitä.

PROVOKAATIOITA tuotetaan kristillisissäkin piireissä.
– Mustavalkoisimmat kannanotot ärsyttävät. Vaikka 

kirkossa on jo tehty paljon, on paljon vielä tekemistä-
kin näiden vanhanaikaista ajattelua edustavien ihmisten 
kanssa, jotka nostavat monilla karvat pystyyn.

Valitettavasti äärimmäiset kannat saavat niin kirkossa 
kuin yhteiskunnassakin suhteellisesti eniten huomiota, 
Paleface arvioi.

– Uutisvirrasta ja somesta jaetaan ja klikataan mie-
luummin provosoivia ajatuksia ja huonoja uutisia, joista 
me kimpaannutaan. Ne ruokkivat närkästymistä. Har-
millisesti myös kirkollisista keskusteluista ja teologisista 
ristiriidoista nousevat esiin nämä ärsyttävimmät ajatuk-
set.

– Näen kuitenkin, että kirkolla voisi olla ihan relevantti 
paikka tässä ajassa myös yhteiskunnallisena keskusteli-
jana.

Kirkko näyttäytyi vastapainoksi hyvässä valossa pako-
laiskriisin keskellä.

– Työ pakolaisten auttamiseksi on osoitus lähimmäi-
senrakkaudesta ja solidaarisuudesta, jotka kuuluvat kris-
tillisiin arvoihin. Myös kirkon globaaliin omatuntoon liit-
tyvä pyrkimys auttaa heikompiosaisia puhuttelee.

HYVÄÄ KEHITYSTÄ Paleface on havainnut kirkossa esi-
merkiksi yhteiskunnallisen eriarvoistumisen vastaisessa 
työssä ja seksuaalivähemmistöjen tasa-arvon etenemi-
sessä.

– Olen osallistunut tilaisuuksiin, jotka leikkaavat kir-
kon ja yhteiskunnan hitsauspistettä, ja seurannut mie-
lenkiinnolla tervehdyttävää prosessia, jossa kirkko hakee 
omaa paikkaansa.

Kirkko kokonaisuudessaan on siirtynyt Palefacen mie-
lestä paljon entistä monimuotoisemmalle, kaikkien ih-
misten yhtäläisiä oikeuksia korostavalle linjalle.

Hengellistä antia taiteilija on ammentanut musiikin 
kautta.

– Mulla on paljon gospel-levyjä. Koen musiikissa mie-
lettömän parantavan voiman, ylentävän ja kohottavan 
fyysisen fiiliksen, on se tunnustuksellista tai ei. Joku toi-
nen puhuu Pyhästä Hengestä.

– Ylistyslauluissa on maaginen taso. Kun Higher 
Ground -kuoro vetää sen jutun, siinä on veret seisauttava 
energia ja valtava lataus. Musiikilla on syvällisempiä tar-
koituksia ja korkeampi tehtävä kuin kappaleiden myynti. 
Spirituaalinen ulottuvuus on mulle musassa relevantti.

VIHAVIESTIT MENEVÄT IHON ALLE
IHMISOIKEUDET. Rap-artisti Palefacen mukaan  
sananvapauden takia täytyy suvaita ”urpoakin läppää”, 
mutta uhkauksissa ja rasistisessa vihapuheessa tulee 
raja  vastaan. Kaikilla ihmisillä on jakamattomat  
ihmisoikeudet, joita kukaan ei saa rajoittaa ja loukata.
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KRISTUKSEN HAHMO on Palefacen mielestä erittäin mie-
lenkiintoinen yhteiskunnalliseltakin kannalta.

– Mua puhuttelee ajatus Kristuksesta syrjittyjen ja 
unohdettujen puolustajana ja suoran toiminnan miehe-
nä, vähän provokaattorinakin. Nasaretin mies oli vasta-
rintamies.

– Jeesus oli avoimessa kapinassa aikansa mätiä valta-
rakenteita vastaan ja kritisoi niitä rajusti. 

Nyky-yhteiskunnassa vastenmielisin vihapuhe kohdis-
tuu Palefacen mielestä maahanmuuttajiin. Äärimmäisen 

paradoksaalista on, että monet jyrkimmistä rasisti- ja 
nationalistipiireistä väittävät puolustavansa ”kristillistä 
valkoista kulttuuria”.

Muusikko muistuttaa Nasaretin miehen etnisestä taus-
tasta. Vaikka eurooppalaisessa kirkkotaiteessa Jeesusta 
ryhdyttiin kuvaamaan valkoisena ja sinisilmäisenä mie-
henä, tämä oli todennäköisesti fyysiseltä olemukseltaan 
Lähi-idän ihminen – kuten useimmat muutkin Raamatun 
hahmot.

– Valkoista Kristusta käytettiin valkoisen ylivallan vä-

lineenä kolonialismin aikana. Tässä on kirkolla historial-
lista taakkaa.

Kristinuskon parhaissa perinteissä tuosta taakasta on 
koetettu vapautua. Paleface siteeraa Martin Luther Kingiä: 
”Viha halvaannuttaa, rakkaus vapauttaa. Viha hämmen-
tää, rakkaus harmonisoi. Viha pimentää, rakkaus valai-
see.”

– Täytyy yrittää pysyä valon puolella, vaikka se on jos-
kus vaikeaa.

Janne Villa

Karri Miettinen, taiteilijanimeltään 
Paleface, kokee Kristuksen 
hahmon olevan mielenkiintoinen 
yhteiskunnalliseltakin kannalta.
– Mua puhuttelee ajatus Kristuksesta 
syrjittyjen ja unohdettujen puolustajana 
ja suoran toiminnan miehenä, vähän 
provokaattorinakin. Nasaretin mies oli 
vastarintamies.

Työ pakolaisten 
auttamiseksi on 

osoitus lähimmäisen-
rakkaudesta ja 
solidaarisuudesta, jotka 
kuuluvat kristillisiin arvoihin.
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KESÄN PUHEENAIHEITA helteiden ja 
olympialaisten lisäksi olivat koronarik-
kurit. Yhteiskunnan päättäjät ovat viime 
aikoina olleet vaikean tehtävän edessä 
yrittäessään hallita kansalaisia tässä yk-
silönvapautta painottavassa nykymaail-
massa. Yhteisöllisyys ja yhteisvastuu ovat 
kauniita sanoja, mutta useimmiten me 
ihmiset ajattelemme ensisijaisesti vain 
omaa tai omaistemme parasta. Terve 
itsekkyys onkin selviytymisen ja jak-
samisen edellytys, mutta milloin oman 
edun tavoittelu menee niin pitkälle, että 
se alkaa ärsyttää muita ihmisiä?

KUN TOISET tunnollisesti noudattavat jo-
kaista mahdollista sääntöä ja toiset puo-
lestaan viis veisaavat, ei ristiriidoilta voi-

da välttyä. Onko edes mahdollista löytää 
kompromissia kahden vastakkaisen nä-
kemyksen välille vai jääkö jompikumpi 
elämänasenne pakostakin häviölle? Mitä 
jos yhteiskunta muuttuu kovin tiukko-
jen sääntöjen säätelemäksi ja rikkureiden 
kyttäämisestä tulee uusi normaali? Tai 
entä jos kukaan ei enää välitä tekojensa 
seurauksista, velvollisuudet hautautuvat 
oikeuksien alle ja empatiakyvyttömyy-
destä tulee uusi kansantauti? Kumpi-
kaan vaihtoehto ei kuulosta kovin hou-
kuttelevalta.

YHDESSÄ ELÄMISEN monimutkaisim-
pia kysymyksiä on erilaisten mielipi-
teiden yhteensovittaminen. On turha 
edes haaveilla siitä, että kaikki muut 

olisivat aina kanssani samaa mieltä. Jos 
siis haluaa säilyttää edes jonkinlaisen 
mielenrauhan, pitäisi oppia luovimaan 
monenlaisten arvojen ja toimintatapojen 
viidakossa. Raamattu on hieno kirja sii-
näkin mielessä, että sieltä löytyy valtava 
määrä osuvia ohjeita ihmisten väliseen 
kanssakäymiseen. Mm. apostoli Paavali 
kirjoittaa meille näin: ”Pitäkää huolta, 
että tulette toimeen keskenänne, antakaa 
anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin 
moittimisen aihetta” (Kol.3:13).

SOPUISA YHTEISELO vaatii kykyä ym-
märtää toisten ja omia puutteita, mutta 
edellyttää se myös oikeudenmukaisuut-
ta. Jossain kulkee se raja, jonka yli kul-
keminen aiheuttaa kohtuutonta haittaa 

kanssakulkijoille ja silloin ovat ymmär-
rys ja anteeksianto koetuksella. Yksi 
oleellinen ero on siinä, onko yhteisten 
pelisääntöjen rikkominen tahatonta vai 
tahallista. Kuka tahansa saattaa joutua 
tilanteeseen, jossa ei osaa oikein arvioida 
tekojensa seurauksia, mutta miten pa-
rantaa niitä haavoja, jotka ajavat ihmisiä 
tarkoituksella vahingoittamaan toisia ja 
rikkomaan sopua?

Sari Korhonen
diakonissa

Enon seurakunta

Tahatonta vai tahallista?

takarivejä

hautaan siunatut  

Joensuu
Tyyne Elviira Hotinen 96 v 
Aili Annikki Kakkonen 94 v
Aulis Pietari Ikonen 92 v
Rauha Immonen 92 v      
Rauha Ellen Torniainen 90 v
Milja Iiris Kaarina Tanskanen 89 v 
Liisa Aho 88 v
Hilja Takkunen 83 v
Maire Anneli Kainulainen 82 v
Leena Kaarina Karjalainen 82 v
Tenho Olavi Ensio Kokko 80 v
Mikko Rautiainen 80 v
Veli Matti Vauhkonen 77 v
Helena Merja Marketta Paanala 74 v
Tuija Marjukka Heliö 73 v
Pekka Samuli Koljonen 73 v
Marjo Lilja Kaarina Rautiainen 72 v
Keijo Olavi Huppunen 67 v

Pielisensuu
Maire Mirjam Dufva 96 v
Vilho Ilmari Pihlman 96 v
Sirkka Liisa Kontkanen 92 v
Elma Anni Kuronen 91 v
Hilkka Anna Hukka 90 v
Helvi Raili Leinonen 90 v
Elvi Lauha Sisko Kettunen 87 v
Eeva Liisa Poutanen 85 v
Eine Liisa Tellervo Nevalainen 84 v
Heino Pentti Nevalainen 82 v
Tahvo Olavi Räsänen 77 v
Veijo Ilmari Kuivalainen 77 v
Reijo Kalevi Nuutinen 76 v 
Aino Marjatta Bjørnlia 75 v

Eija Irmeli Juntunen 72 v
Kaija Marjatta Lipponen 71 v
Risto Olavi Swahne 66 v

Rantakylä
Eeva Eklund 95 v
Risto Olavi Ruskomaa 90 v
Leila Irmeli Ryhänen 84 v
Yrjö Paavali Leppänen 84 v
Eeva Liisa Ryynänen 80 v
Seppo Raita 77 v
Jorma Kalevi Nevalainen 76 v
Erkki Olavi Matikainen 74 v
Heikki Kauko Tapio Kinnunen 69 v 
Helena Leppänen 68 v
Leila Annikki Harinen 67 v
Leena Marita Rantanen 61 v 
Vesa Ari Tapani Koskenranta 54 v      
Harri Petteri Ahtonen 40 v

Pyhäselkä
Anna Irene Kuronen 91 v
Anja Miina Moilanen 89 v
Kirsti Marita Pitkänen 79 v
Vesa Tapio Karjalainen 76 v
Ilta Kaarina Hiltunen 74 v
Seppo Ilmari Varis 72 v
Reijo Kalervo Ratilainen 62 v
Sanna Maaria Holopainen 42 v

Eno
Toivo Huikuri 96 v
Anna Bertta Turunen 96 v
Ilta Raakel Kukkonen 95 v
Laura Hellevi Stenberg 92 v

Ida Sinikka Hämäläinen 84 v
Lauri Matias Rotinen 83 v
Sisko Anneli Räty 81 v
Aino Johanna Hassinen 76 v
Pentti Nevalainen 75 v
Matti Sakari Keränen 72 v
Sinikka Anneli Kassimäki 70 v

Vaara-Karjala
Eini Ilona Huovinen 95 v
Pirkko Marjatta Föhr 87 v
Aila Irma Hellevi Eronen 73 v
Kauko Kalervo Laukkanen 66 v
Antti Kalevi Eronen 62 v

Kontiolahti
Paavo Johannes Soikkeli 92 v
Kaino Maria Putro 91 v
Martta Väänänen 91 v
Raili Laura Orvokki Torikka 90 v
Terttu Orvokki Hirvonen 84 v
Aarne Ensio Eronen 82 v
Ensio Niemeläinen 79 v
Aulis Pitkänen 79 v
Martti Kalevi Räsänen 77 v
Unto Tapani Myyry 74 v
Eeva Esteri Hirvonen 71v
Martti Tapani Korhonen 71 v (Kallion srk)
Hilppa Kaisu Helinä Kukkonen 68 v
Pauli Uolevi Mutanen 67 v
Eino Ahti Einari Torikka 65 v
Ari Herman Avonius 62 v
Susanne Gabriela Rissanen 55 v
Petri Tapio Romppanen 49 v
Jussi Pekka Paavali Toivanen 22 v

TOIMIVA 
PERHE 
-kurssi

7.9.–12.10.2021 
ti klo 18–19.30 

Rantakylän kirkossa

Käytännöllisiä 
ihmissuhdetaitoja 

vanhemmille 
lapsiperheen arjen 

pyöritykseen.

Kurssimaksu: 25 €
 

  Lue lisää ja 
ilmoittaudu 

31.8. mennessä:  
joensuunseurakunnat.

fi/ilmoittaudu

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA
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 >>>>>>>>>>>>>>   1.9.–30.9.2021 >>>>>>>>>

1 
Rantakylän kirkon 
messu su 5.9. klo 10, 
messupyhis ja lastenhoito 
Sunnuntaihin kuuluu 

kotiseura kunnan jumalanpalvelus 
joko paikan päällä tai netistä 
seurattuna. On ilo, että lapsille on 
oma pyhäkouluhetki joka toinen 
sunnuntai. Se kannustaa koko 
perhettä lähtemään mukaan. 

 2 
Kontiolahden 
Lähetyksen ystävien 
ruskaretki Kolille ti 7.9. 
klo 8.30 

Lähetystyössä voi olla mukana 
monella tavalla. Hyvä mahdollisuus 
lähteä virkistävälle retkelle ja 
samalla tutustua nimikkolähettiin 
sekä muihin lähetystyön ystäviin. 

3 
Englanninkielinen 
Family Bible Group 
netissä ti 7.9. klo 18 
Hienoa päästä omalta 

kotisohvalta tietoko neen kautta 
mukaan englannin kieliseen 
raamattupiiriin. Ei tarvitse työpäivän 
jälkeen lähteä minnekään, vaan 
vain avata tietokone ja Raamattu. 

4 
Jerusalemin Raa-
mat tukodin ilta 
Pielisensuun kirkolla 
su 19.9. klo 18  

Tulossa todella antoisa ja 
mielenkiintoinen ilta. Odotan 
kuulevani Raamattukodin 
tuoreita kuulumisia. Samalla on 
mahdollisuus olla tukemassa kodin 
tärkeää työtä. 

Palstalla kysymme, mitkä neljä 

Kirkkotien kirkollisista ilmoituksista 

löytyvää tapahtumaa tuntuvat etu-

käteen mielenkiintoisimmilta. 

NIMI: TUIJA ARDAY 
IKÄ: 50
SEURAKUNTA: RANTAKYLÄ

miun tapahtumat

Tukea päihteiden kanssa 
kamppaileville
 ›  JOENSUUN SEURAKUNTA tehostaa diakonista päihde-

työtä 1.8.2021–31.1.2022, pääsääntöisesti Noljakka-Marjala 
alueella. 
 Ihminen voi ajautua elämässään monenlaisiin kriisitilan-
teisiin. Kohdalle voi osua työttömyys, yksinäisyys, taloudel-
linen niukkuus, ihmissuhdeongelmat tai jokin muu elämän 
mahdollisuuksien toteuttamista rajaava tekijä. Pitkittynyt 
pandemiatilanne rajaa entisestään sosiaalisia kontakteja. 
 Etsivässä ja löytävässä päihdetyössä tavoitteena on löy-
tää moninaisten elämänongelmien kanssa kamppailevista 
ihmisistä ne, jotka eivät ole löytäneet ratkaisua päihdeon-
gelmaansa tai tarvitsevat tukea jo alkaneelle toipumisen 
tielle.  
 Kohtaamiset toteutetaan yksilö- ja perhekeskeisin 
menetelmin. Pyrimme yhdessä etsimään ratkaisuja ja löy-
tämään uusia mahdollisuuksia elämään ilman päihteitä.

Ota rohkeasti yhteyttä ja varaa aika: diakoninen 
päihdetyöntekijä Jenni Kolehmainen, p. 050 505 0934, 
jenni.kolehmainen@evl.fi, diakoniatyöntekijä Risto 
Määttänen, p. 050 385 5137, risto.maattanen@evl.fi.

Kaikissa 

tapahtumissa 

huomioidaan 

koronaohjeistukset!

Soitinseikkailu perheille 
Pyhäselässä
 
 › KANTTORI Liisa Kettunen ja lastenohjaaja Seija Hyttinen 

toivottavat perheet tervetulleiksi seikkailemaan soitinten maail-
maan Pyhäselän kirkossa. Kirkkoon voi tulla omalla aikataululla 
Kirkkomusiikin päivänä pe 27.8. sekä Urkusafari-tapahtuman 
yhteydessä su 5.9.  
 Kirkossa on odottamassa erilaisia soittimia ja laulukirjoja. 
Soittimia – myös urkuja – pääsee kokeilemaan. Eteisestä löydät 
soitinseikkailutehtävän, jota voi täyttää yhdessä perheen kesken. 
Musiikki kuulostaa kirkossa hienolta. Kotikirkko on tutustumisen 
arvoinen!  

Soitinseikkailu Pyhäselän kirkossa pe 27.8. klo 17.30–19 sekä 
Urkusafari-tapahtuman yhteydessä su 5.9. klo 15–17. Vapaa 
pääsy.
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Kirkkoraati 
keskustelee 
moniäänisesti
 › KIRKKORAATI kokoontuu kerran 

kuukaudessa Pielisensuun kirk-
koon puimaan jotakin ajankohtaista 
teemaa. Raadin puhetta johtaa 
Janne ”Rysky” Riiheläinen ja muita 
kirkkoraatilaisia ovat Helena Hulmi ja Heimo Karhapää sekä 
Iiris Lehto. Tuottajana toimii kappalainen Antti Kyytsönen, 
joka myös pääsee ääneen. Kirkkoraatia voi tulla seuraamaan 
Pielisensuun kirkkoon. Tapahtuma striimataan myös verk-
koon, ja se on katsottavissa YouTubessa seurakuntayhtymän 
Toivon tähden -kanavalla kahden viikon ajan. 

Arjen ja pyhän rajalla. Kirkkoraati Pielisensuun  
kirkolla joka kuun ensimmäinen lauantai klo 16.30–18:  
4.9., 2.10., 6.11., 4.12.

Modernia jazzia 
hengellisessä 
syväkerroksessa 
 › PIELISENSUUN KIRKOSSA   kuullaan ke 8.9. moni-

kansallisen jazz-kokoonpanon maailman ensi-ilta. Pyhät 
Puhaltimet ja Perkussiot -konsertissa esiintyvät Dimitri 
Grechi Espinoza (IT), Mikko Innanen, Jouni Järvelä, Simo 
Laihonen ja Pertti Päivinen instrumentteinaan saksofonit, 
klarinetti, huilu ja perkussiot. Tilaisuuden juonto ja lausunta 
Markku Salo.   
 Konsertin ohjelmistossa on jazz-legendojen Albert Ayle-
rin, Don Cherryn ja John Coltranen musiikkia sekä kokoon-
panon jäsenten omia sävellyksiä.  Tilaisuuden järjestävät 
Jazzkerho -76, Joensuun Gospelfestarit ja Pielisensuun 
seurakunta.

Pyhät Puhaltimet ja Perkussiot Pielisensuun kirkossa 
ke 8.9. klo 19. Vapaa pääsy, käsiohjelma 20 e.
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Simo Laihonen.

Puhetta raadissa 
johtaa Janne "Rys-
ky" Riiheläinen.
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Rantakylän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A,  

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

Palvelut pääsääntöisesti puheli-
mitse tai sähköpostilla, ajanvarauk-
sella toimistolla. 

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia. 

Rantakylän kirkko
Rantakylänkatu 2
Viikkomessu ke 1.9. klo 11, mes-
sun jälkeen Yhteisessä pöydässä 
-ruokailu klo 11.45. Ruokailun hinta 
3 € (sis. kahvin), lapset 1 €.
Perheilta lapsille ja aikuisille to 2.9., 
16.9. ja 30.9. klo 17. Yhteisiä leikke-
jä, pyhishetki ja iltapala.
Messu su 5.9. klo 10, lapsille mes-
supyhis ja lastenhoito. 
Tuomasmessu su 5.9. klo 18, las-
tenhoito järjestetty. Ks. s. 12.
Muksuparkki to 9.9. ja 23.9. klo 
17–19: maksuton lastenhoitopalve-
lu 3–7-vuotiaiden lasten huoltajille, 
jotka kaipaavat hengähdystaukoa 
arkeen. Lapsia hoitavat ja leikittävät 
seurakunnan kokeneet isoset. Ilm. 
www.joensuunseurakunnat.fi/
ilmoittaudu. Tied. Laura Karvinen, p. 
050 5858 729.
Messu su 12.9. klo 10. 
Toivon, ilon ja kiitoksen lauluja 
-konsertti su 12.9. klo 18. Tellervo 
Paavilainen (laulu) ja Sakari Vilppo-
nen (säestys). Vapaa pääsy. 
Muistiviikon tilaisuus ”Tekisinkö 
edunvalvontavaltuutuksen ja hoi-
totahdon?” ti 14.9. klo 14. Ks. s. 13.
Keskipäivän rukoushetki ke 15.9. 
klo 12.15.
Muistimessu, messupyhis ja las-
tenhoito su 19.9. klo 10. 
Lukupiiri ma 20.9. klo 14, keskus-

Joensuun  
seurakunta  
 › TOIMISTO: Kirkkokatu 28, ma-

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

Palvelut pääsääntöisesti puheli-
mitse tai sähköpostilla, ajanvarauk-
sella toimistolla. 
Seurakunnantoimisto suljettu  
to 2.9. koulutuksen vuoksi.

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia. 

Joensuun kirkko 
Papinkatu 1 b
Messu su 5.9. klo 10. 
Messu su 12.9. klo 10.
Messu su 19.9. klo 10.
Sateenkaarimessu ke 22.9. klo 18, 
saarnaa Jenni Tabell. Jumalanpal-
velus kaikille sateenkaari-ihmisille 
ja heidän ystävilleen. 
Vauvan päivän vauvamuskari pe 
24.9. klo 9.30. Muskarin jälkeen 
vaunulenkki Perheentalolle (Ranta-
katu 15), jossa tarjoilua.
Messu su 26.9. klo 10.

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28
Torstaimessu to 2.9. klo 12.
Torstaimessu to 9.9. klo 12.
Worship Service pe 10.9. klo 18. 
Kansainvälisen messuyhteisön, 
nuorten aikuisten ja opiskelijoiden 
yhteinen iltamessu.
Seurat su 12.9.: klo 14.30 arvonta ja 
kahvitarjoilu, klo 15 seurat. Mukana 
mm. Martti Miettinen, Raimo Ursin 
ja Petri Karttunen. Veisataan Siionin 
virsiä.
Torstaimessu to 16.9. klo 12. 
Kohtaamisia Jeesuksen kanssa 
-raamattuluento ke 22.9. klo 17.30. 
Aiheena Jeesus ja Pietari.
Torstaimessu to 23.9. klo 12. 

Rovastikunnallinen ystävyysseu-
rakuntaseminaari la 25.9. klo 10–15 
Joensuun seurakuntakeskuksessa. 
Ks. s. 14. 
Yhteyden iloa ti 28.9. klo 11–13. Se-
niorien toiminta- ja virkistyspäivä. 
Kokoontuu kahvin ja keskustelun 
merkeissä. 
Sateenkaari-ilta ti 28.9. klo 18. 
Keskusteluilta sateenkaari-ihmi-
sille ja heidän ystävilleen. Seura-
kunnan työntekijä paikalla. Lopuksi 
pieni iltahartaus.
Torstaimessu to 30.9. klo 12.

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Messu su 5.9. klo 12.
Messu su 12.9. klo 12. 
Messu su 19.9. klo 12. 
Messy Church su 26.9. klo 16. 
Ks. s. 6. 
Huom! Noljakassa ei klo 12 messua.

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

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

Palvelut pääsääntöisesti puheli-
mitse tai sähköpostilla, ajanvarauk-
sella toimistolla. 
Seurakunnantoimisto suljettu 
to 2.9. koulutuksen vuoksi.

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia.

Pielisensuun kirkko
Huvilakatu 8 b 
Kirkkoraati la 4.9. klo 16.30, ks. s. 
11.
Messu su 5.9. klo 10. 
Konsertti Pyhät Puhaltimet ja Per-
kussiot ke 8.9. klo 19, ks. s. 11.
Messu su 12.9. klo 10.
Taizé-messu su 12.9. klo 18. Avoin 
musiikkiryhmä klo 17.
Nuorekas messu ke 15.9. klo 18. 
Valmistelut alkavat klo 17. Valmis-
tellaan ja toteutetaan nuorten ja 
nuorten aikuisten messu yhdessä.
Nuorten aikuisten olkkari to 16.9. 
klo 18. Yhdessäoloa, pelailua, 
pientä iltapalaa ja illan päätteeksi 
hartaus.
Messu su 19.9. klo 10.

Jerusalemin 
Raamattukodin ilta 
su 19.9. klo 18
Pielisensuun kirkolla.

Jerusalemin Raamattukodin ilta 
su 19.9. klo 18. Vieraina matkaopas 
Ronit Maoz Israelista ja Raamattu-
kodin Suomen-työn koordinaattori 
Maarit Kattilakoski. Kolehti Raa-
mattukodille.
Tasausmessu su 26.9. klo 10. 

Messun jälkeen Tasaustempaus. 
Ks. ilmoitus alla. 
Taizé-messu su 26.9. klo 18. Avoin 
musiikkiryhmä klo 17.

Hukanhaudan 
seurakuntatalo 
Lonikintie 18
Tiistaikerho ti 7.9. klo 13. Aihe: Ko-
kemuksia koronapandemian ajasta. 
Hartaus, Jouni Vannas.
Lähtö Eräilijöiden järjestämälle 
retkelle ma 13.9. klo 15. Kohteena 
Outokummun erä- ja luontokes-
kus. Paluu n. klo 20. Omat eväät, 
kuljetus yhteiskyydein tai minibus-
silla. Tied. ja ilm. viim. pe 10.9.: Katja 
Nuuhkarinen, katja.nuuhkarinen@
evl.fi, p. 050 550 8335. 

Muut paikat

Aamupaimenessa
lampaiden kanssa 
Kukkolan tilalla la 4.9., 11.9. ja 
18.9. klo 9.

Aamupaimenessa la 4.9., 11.9. ja 
18.9. klo 9 Kukkolassa (Vanha Val-
tatie 70). Lammaskävelyllä kuljetat 
mukanasi aamun mietiskelykysy-
mystä. Lopuksi nokipannukahvit 
karjalanpiirakoiden kera. Max. 10 
hlöä. Vapaa pääsy, vapaaeht. maksu.
Hartaus to 16.9. klo 13 Suvituulen 
palvelukeskuksessa (Suvikatu 21).
Kynttiläkirkko su 19.9. klo 18 Kuk-
kolan kodalla (Vanha Valtatie 70).
Työikäisten vaellus la 18.9. Ks. s. 14.

Toimentuvan retki
Valamoon ti 21.9.2021.
Lähtö klo 9 srk-keskukselta 
(Kirkkokatu 28) ja klo 9.05 
Koivupihasta (Kirkkokatu 13).
Hinta 50 €, kerätään autossa. 
Sis. matkan, ruokailun, sisään-
pääsyn kahteen näyttelyyn ja 
luostarikierroksen. Max. 35 
henkilöä. 
Ilm. viim. pe 17.9.: Tuija Heikki-
nen, p. 013 263 5344 tai 
050 597 1247.
Kaikki ovat tervetulleita!

Tasausmessu
Pielisensuun kirkolla 
su 26.9. klo 10.
Messun jälkeen Tasaustem-
paus SLS:n hyväksi. Myynnis-
sä ruispuolukkapuuroa, syksyn 
satoa. Kirkkokahvit.

SPR:n kirppis 
Kauppakatu 35 
(käynti sisäpihan puolelta)
Avoinna 30.8. alk. ma–to 11–15.
Otamme vastaan lahjoituksia: 
kodin käyttötavarat, vaatteet 
yms. Tervetuloa ostoksille. 

Kohtaamis- ja
harrastuspaikka

TOIMENTUPA
avoinna alk. 6.9. 

ma–to klo 9–15.30,
pe klo 9–14

Joensuun seurakunta-
keskus, Kirkkokatu 28, 

alakerta
Tiedustelut p. 050 597 1247

JOENSUUN SEURAKUNTA

Sunnuntai 5.9. klo 18
Rantakylän kirkko

Saarnaa pastori 
Hanna Pajarinen. 

Lastenkaitsenta järjestetty 
messun ajaksi. 

Tervetuloa laulamaan 
virsikirjan lisävihkon virsiä!

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

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.
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telemme Anna Soudakovan kirjan 
”Mitä männyt näkevät” pohjalta. 
Kuolleiden lasten muistopäivän 
hartaus to 23.9. klo 18. Ks. ilmoitus 
alla.
Messu su 26.9. klo 10, Kati Nissi 
saarnaa. Messun jälkeen siionin-
virsiseurat, mukana mm. Petri 
Karttunen, Kati Nissi ja Anna-Riitta 
Pellikka. Herättäjän kirkkopyhä.
Kahvia ja kantaatteja su 26.9. klo 
15. Joensuun seurakuntien kan-
taatti-illoissa sukelletaan Bachin 
kantaatteihin musiikkitieteilijä 
Topi Linjaman johdolla. Jokaises-
sa illassa on vieras, jonka kanssa 
Linjama keskustelee kantaateista 
nousevista teemoista. Sen jälkeen 
tutustutaan kantaattiin ja kuunnel-
laan se yhdessä.

Kauneimmat 
hengelliset laulut 
ti 28.9. klo 18.
Rantakylän kirkolla.  
Arpajaistuotto  
Yhteisvastuukeräykselle.

Kauneimmat hengelliset laulut ti 
28.9. klo 18. Laulamme yhdessä 
kauneimpia hengellisiä lauluja. 
Ohjelmassa myös kahvikakkuar-
pajaiset, joiden tuotto ohjataan 
Yhteisvastuukeräykselle. 
Mukana kanttori Janne Piipponen 
ja messulaulajat sekä diakoni Raija 
Alhosaari ja lähimmäispalveluryh-
mä.
Aamurukous ke 29.9. klo 9.

Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 

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

Palvelut pääsääntöisesti puheli-
mitse tai sähköpostilla, ajanvarauk-
sella toimistolla. 

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia.  

Pyhäselän kirkko
Hammaslahdentie 76
Soitinseikkailu pe 27.8. klo 
17.30–19. Ks. s. 11.
Messu su 5.9. klo 10. 
Soitinseikkailu su 5.9. klo 15–17. 
Ks. s. 11.
Messu su 12.9. klo 10. Kanttorina 
Samuli Moilanen.
Messu su 19.9. klo 10.
Messu su 26.9. klo 10.

Pyhäselän 
seurakuntatalo 
Hammaslahdentie 76
Lähetyspiiri ma 13.9. klo 12–14.
Piirakkatalkoot to 23.9. klo 8. 
Ks. ilmoitus alla. 

Muut paikat
Messu su 5.9. klo 13 Reijolan seu-
rakuntatalolla (Santerintie 11).

Seurat
pe 10.9. klo 15 
Villa Valkeassa.

Seurat pe 10.9. klo 15 Villa Val-
keassa (Karvolanmäentie 102 a). 
”Kellä on virsi, kellä opetus, kellä 
ilmestys”, Kor. 1:14. Eeva Ahti, Jukka 
Näkki ja Heidi Salo.

Enon 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Enontie 30 A, ma-pe 

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

Palvelut pääsääntöisesti puheli-
mitse tai sähköpostilla, ajanvarauk-
sella toimistolla. 

Noudatamme tilaisuuksissam-
me voimassa olevia koronarajoi-
tuksia ja -suosituksia. 

Enon kirkko
Enontie 28
Messu su 5.9. klo 10, Herättäjä-Yh-
distyksen kirkkopyhä, saarna Rai-
mo Ursin. Messun jälkeen seurat 
seurakuntatalolla.
Messu su 12.9. klo 10, lähetyksen 
kirkkopyhä, saarna Maria Stirling. 
Kirkkokahvit seurakuntatalolla.
Messu su 19.9. klo 10. Messun 
jälkeen uuden seurakuntatalon 
vihkiminen, piispa Jari Jolkkonen. 
Iltakirkko su 26.9. klo 18.

Enon 
seurakuntatalo
Enontie 30 A

Vapaaehtoistyön 
ilta
ke 15.9. klo 18 
Enon srk-talolla. Tervetuloa 
ideoimaan uutta toimintaa 
uusiin tiloihimme!

Vapaaehtoistyön ilta ke 15.9. klo 18. 
Uuden seurakuntatalon toiminnan 
suunnitteluilta.
Eläkeikäisten päiväkahvit to 30.9. 
klo 12.

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

Palvelut pääsääntöisesti puheli-
mitse tai sähköpostilla, ajanvarauk-
sella toimistolla. 

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia.   

Kiihtelysvaaran  
seurakuntatalo 
Tohmajärventie 31
Kesäillan hartaus su 5.9. klo 18.
Messu su 12.9. klo 13.

Syyslaulajaiset  
to 16.9. klo 14  
Kiihtelysvaaran srk-talolla.

Syyslaulajaiset to 16.9. klo 14. 
Yhteislaulua ja pianonsoittoa.
Sanajumalanpalvelus su 26.9. klo 
13.

Tuupovaaran kirkko
Koulutie 5
Messu su 5.9. klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 12.9. klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 26.9. 
klo 10.

Tuupovaaran 
seurakuntatalo
Koulutie 10
Syyslaulajaiset to 2.9. klo 14, yh-
teislaulua ja flyygelinsoittoa.
Näkövammaisten kerho to 9.9. 
klo 13. 

Muut paikat
Syyslaulajaiset to 9.9. klo 18 Hoilo-
lan kirkossa (Hoilolantie 133 b).

Miesten saunailta  
ke 15.9. klo 17
Kiihtelysvaarassa.

Kiihtelysvaaran miestenpiirin sau-
nailta ke 15.9. klo 17 Eero Turusen 
mökillä (Metsolantie 79, Kiihtelys-
vaara).

Naisten ilta  
to 16.9. klo 17 
Pirttijärven Niiralanniemessä.

Naisten ilta to 16.9. klo 17 Pirttijär-
ven Niiralanniemessä (Niiralannie-
mentie 11, Tuupovaara).
Messu su 19.9. klo 10 Hoilolan 
kirkossa.

Ekumeeninen 
kynttiläkirkko
su 19.9. klo 19
Lummelammella
(Tohmajärventie 50).

Ekumeeninen kynttiläkirkko su 
19.9. klo 19 Lummelammella (Toh-
majärventie 50). Mukana Joensuun 
ortodoksisen seurakunnan pastori 
Joonas Ratilainen.

Noudatamme koronaohjeistuksia. 

Ajantasaiset tiedot verkossa:

www.joensuunseurakunnat.fi

Tekisinkö edunvalvonta- 
valtuutuksen ja hoitotahdon?

Muistiviikon tilaisuus 
ti 14.9. klo 14  
Rantakylän kirkolla. 
Alustaja: toiminnanjohtaja 
Leena Knuuttila Pohjois-Karja-
lan Muisti ry:stä.

Hävikkiruokajakelu  
Pyhäselän srk-talolla to 2.9., 
16.9. ja 30.9. koko Pyhäselän 
vähävaraisille asukkaille. 
Varaa kassisi saman viikon 
ma tai ti klo 8–10, 
p. 050 363 6909.

Family Bible Group 
on Tue 7.9. at 6 p.m. in Zoom. 
Every second Tuesday. 
Contact Tuija Arday in p-karja-
lankl@sekl.fi to get a link.

Enon 
seurakuntatalon
vihkiminen su 19.9. 
Messu Enon kirkossa klo 10. 
Messun jälkeen piispa Jari Jolk-
konen vihkii uuden seurakun-
tatalon käyttöön. 
Kirkkokahvit ja juhla Enon 
seurakuntatalolla. 

Syksyn säännöllinen 
pienryhmätoiminta 
käynnistyy
 
Tutustu Vaara-Karjalan seura-
kunnan säännöllisiin ryhmiin 
tämän lehden välissä jaetussa 
syysliitteessä. 

Lämpimästi tervetuloa  
mukaan toimintaamme!

Kahvilakirpputori
Lahjantie 10, Hammaslahti

avoinna syyskuussa pe klo 10–13

Myynnissä kahvia, kahvileipää, 
naisten, miesten ja lasten vaat-
teita, astioita, leluja ja kirjoja. 

Otetaan vastaan ehjiä ja 
 puhtaita vaatteita ja tavaroita.

Tuotto lähetystyöhön.

Tervetuloa

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

23.9.2021 klo 18
Rantakylän kirkossa

Musiikkia, runoja, rukousta 
sekä ajatuksia menetyksestä 
ja surusta. Mahdollisuus 
jäädä iltateelle juttelemaan 
yhdessä.

Musiikki: Sini 
Ahvensalmi. 
Mukana lasten-
ohjaaja Anu 
Hynninen ja 
pastori Hanna 
Pajarinen.

Lämpimästi 
tervetuloa!

RANTAKYLÄN 
SEURAKUNTA

PARISUHTEEN 
SYYSHUOLTO
Vaivion kurssikeskuksen
kodalla ja lähimaastossa
to 16.9. klo 18.

Kahvia, teetä, mehua ja 
makkaraa sekä parisuhde-
rasteja ja mukavaa 
yhdessäoloa.  

Ilm. viim. 10.9.: 
www.joensuunseurakunnat.fi/
ilmoittaudu

Tervetuloa! 

JOENSUUN EV.LUT. SEURA-
KUNTIEN PARISUHDETYÖ

1.9.2021 
Avoimien ovien iltapäivä, 
kahvia ja kakkua klo 14–19 
Vaivion kurssikeskuksessa 
(Vaiviontie 21 b).  
Juhlapäivän iltahartaudet 
kappelissa klo 17 ja 18.

Lämpimästi tervetuloa!
 
VAIVION KURSSIKESKUS 

Vaivion 
kappeli 30  v.

Piirakka-
talkoot 
to 23.9.2021 klo 8
Pyhäselän seurakuntatalolla

Piirakkatilaukset
viim. 19.9. ma–pe klo 9–12,
p. 050 364 8190
Hinta 0,70 €/kpl

Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA
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Kontiolahden 
seurakunta
 › KIRKKOHERRANVIRASTO:  

Keskuskatu 26, ma-pe klo 9-12,  
p. 040 7616 569,  
kontiolahti@evl.fi 

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia koronarajoituksia 
ja -suosituksia.

Kontiolahden kirkko
Kirkkotie 6
Messu su 5.9. klo 10, vapaaehtois-
ten siunaaminen.
Messu su 12.9. klo 10.
Messu su 19.9. klo 10. 
Messu su 26.9. klo 10. 

Jumalanpalvelukset
myös seurakunnan omalla 
YouTube-kanavalla.

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26 
Seurakuntaruokailu joka ke 1.9. alk. klo 
11  joko take away -ruokailuna tai pai-
kan päällä, riippuen koronatilanteesta.
Kirkonkylän seurakuntakerho joka 
toinen to alk. 2.9. klo 13–14.30.
Omaishoitajille räätälöity ”Vir-
kee”-ruokakurssi alk. pe 3.9. klo 
12–15. 
Lähetyksen ja raamattupiirien 
syyskauden avaus ma 6.9. klo 18, 
mukana nimikkolähettimme Maria 
Stirling. Kuulemme Botswanassa ja 
Angolassa tehtävästä työstä. 
Lähetyksen ystävien ruskaretki 
Kolille ti 7.9. Lähtö srk-keskukselta 
klo 8.30 kimppakyydein, paluu n. 
klo 14. Mukana nimikkolähettimme 
Maria Stirling. Omavastuu 10 € (sis. 
lounas). Ilm. viim. 2.9.: Eija Romp-
panen, p. 040 830 1336.
Kävele Naiselle ammatti -tapah-
tuma la 11.9. Aloitus klo 10 srk-kes-
kuksessa, kävely. Klo 11.30 alk. 
tarjoilua Naisten Pankin hyväksi. 
Kirkon Ulkomaanapu.
Raamattupysäkki to alk. 16.9. klo 
18.30–20.

Aseman lähetyspiiri ma alk. 20.9. 
klo 15–16.30 (parilliset viikot).
Lukupiiri ke 22.9. klo 18. Luettava
kirja Roxane van Iperen: 
Auschwitzin sisaret. Tied. Eija 
Romppanen, p. 040 830 1336.
MieTe-ryhmä to 23.9. klo 13. Avoin 
mielenvirkistysryhmä.
Ikämiesten päiväkahvit pe alk. 
26.9. klo 11–13, Kati Rannanmaa.
Perheiden ilta ma 6.9. ja 20.9. klo 
17.30–19. Yhteistä tekemistä ja 
toimintaa. Iltapala tarjotaan. 

Lehmon  
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Yhteislauluilta ke 1.9. klo 18. Sään 
salliessa pihalla. Kahvitarjoilu.
Pieni metsäpyhiinvaellus la 4.9. 
Lähtö klo 13 srk-kodilta. Ilm. viim. 
1.9.: Ruut Hurtig, p. 050 471 1286.
Messu su 5.9. klo 13. Lehmon syys-
kauden ajavaiset, kirkkokahvit. 
Lehmon seurakuntakerho ti alk. 
7.9. klo 13–14.30.
Nuorten Minikirkko ke 8.9. klo 
19.15, ovet auki 18–22.
MieTe-ryhmä to 9.9. klo 13. Avoin 
mielenvirkistysryhmä.
Messu su 12.9. klo 13.
Perheiden ilta ma 13.9. ja 27.9. klo 
17.30–19. Yhteistä tekemistä ja 
toimintaa. Iltapala tarjotaan.
”Toivoa naisille” – lähetyksen ilta-
päiväkahvit ti 14.9 klo 13. Tuemme 
medialähetystyötä.
Messu su 19.9. klo 13. 
Nuorten ilta pe 24.9. klo 18–19, ovet 
auki 17–21.
Elämänpuumessu su 26.9. klo 16.

Muut paikat
Kehitysvammaisten leiripäivä to 
16.9. n. klo 9–15.30 Hirvirannassa, 
hinta 10 €, kyyti 5 €. Ilm. ma 30.8. ja 
6.9. klo 13–15, p. 040 761 6432.
Kiveläntien diakonia-lähetyspiiri 
ma 13.9. klo 13 kerhohuoneella 
(Kiveläntie 5).
Ystävyysseurakuntien seminaari 
la 25.9. Joensuun seurakuntakes-
kuksessa, ilm. www.joensuunseu-
rakunnat.fi/ilmoittaudu. Ks. s. 14.
Messu su 26.9. klo 13 Selkien-
Mönnin kappelissa.

Seurakuntien yhteinen toiminta 

Leiri mielenterveys-
kuntoutujille Vaiviossa

20.–22.9.2021 
Vaivion kurssikeskuksessa
Leirin teemana on Toivo.

Lähtö linja-autolla Joensuusta ma 
klo 10, paluukyyti lähtee ke klo 14. 
Kaupunkialueelta järjestettävän 
kuljetuksen reitti selviää ilmoit-
tautumisen yhteydessä. Otamme 

yhteyttä ilmoittautuneisiin ja 
lähetämme leirikirjeen ennen 
leiriä.Leirille voidaan ottaa enintään 
20 osallistujaa. Näin jokaiselle 
järjestyy tarvittaessa yksittäinen 
istumapaikka linja-autossa ja 
majoitus omassa huoneessa. 
Otamme huomioon vallitsevat ko-
ronasuositukset. Hinta järjestävien 
seurakuntien (Joensuu, Pielisen-
suu ja Rantakylä) alueella asuvilta 
40 e, muilta 70 e.

Ilm. viim. pe 3.9. klo 11 Joensuun 
srk-keskuksen neuvontaan, p. 
013 2635 300 (ma–pe klo 9–11) 
tai www.joensuunseurakunnat.
fi/ilmoittaudu.
Lisätietoja: Katja Nuuhkarinen, 
Pielisensuun seurakunta, p. 
050 5508 335, Olli Humalajärvi, 
Rantakylän seurakunta, p. 050 
3855 140, Satu Halonen, Joensuun 
seurakunta, p. 050 3855 139

Kouluttaudu sairaala- 
ystäväksi Siilaisen 
sairaalaan

Oletko sosiaalinen, aito, kuunte-
leva, rohkea, avoin monenlaisille 
asioille? Onko oma elämäntilan-
teesi tasapainossa? Meillä voisi 
olla sinulle vapaaehtoistehtävä 
sairaalaystävänä Siilaisen sairaa-
lassa.
Sairaalaystävän tehtävänä on tuo-
da sairaalaympäristöön tuulah-
dus, joka vie potilaan hetkeksi pois 
sairauden maailmasta. Tehtävää 
voi toteuttaa mm. ulkoilemalla, 
pelaamalla lautapelejä, mu-
sisoimalla, ääneen lukemalla  ja 
vaihtamalla ajatuksia.
Koulutuksen ajat ja paikat: ti 12.10. 
klo 17.30 Noljakan kirkko, ti 2.11.
klo 17.30 Siilaisen sairaala ja ti 9.11. 
klo 17.30 Siilaisen sairaala
Ilm. 25.8.–19.9.2021: www.joen-
suunseurakunnat.fi/ilmoittaudu. 
Ilmoittautumisen jälkeen tulee 
kutsu haastatteluun.
Yhteistyössä: Luterilainen kirkko 
Joensuussa ja Siun sote

Tule vapaaehtoiseksi 
ikäihmisten pariin!

Koulutuksen jälkeen on tarjolla 
kohtaamisia kodeissa ja ulkoiluka-
verina toimimista.
Koulutuspäivät: to 7.10.2021 ja to 

14.10.2021 klo 17–19.
Paikka: Joensuun ev.lut. seura-
kuntakeskus, Kirkkokatu 28.
Ilm. 25.8.–30.9.2021: 
www.joensuunseurakunnat.fi/
ilmoittaudu.
Lisätietoja: Pauliina Martikainen, 
pauliina.martikainen@evl.fi, p. 
050 438 7474.
Yhteistyössä: Luterilainen kirkko 
Joensuussa ja 
Kotikartanoyhdistys ry.

Vapaaehtoistoiminnan 
päivät 10.–11.9.2021 
verkossa
Vapaaehtoistoiminnan johta-
misen koulutuspäivä seura-
kuntien, kuntien ja järjestöjen 
vapaaehtoistoimintaa johtaville 
ja koordinoiville pe 10.9.2021 klo 
8.30–15.30 verkossa (Teams).
Vapaaehtoistoiminnan koulutus-
päivä  seurakunnan vapaaehtois-
toimijoille la 11.9.2021 klo 8.30–17 
verkossa (Teams).
Lisätiedot ja ilm. 8.9.
mennessä: 
https://bit.ly/3fs9UHD.
Koulutukset ovat maksuttomia.
Yhteistyössä: Kuopion hiippakun-
ta, Luterilainen kirkko Joensuussa, 
Vapaaehtoistyo.fi

Ystävyysseurakunta-
seminaari 
”Risti kokoaa yhteen – Luterilaiset 
vähemmistönä nationalismin ja 
muuttuvan maailman keskellä” 
la 25.9.2021 klo 10–15 Joensuun 
seurakuntakeskuksessa. 
Puheenvuoroja Virosta, Venäjältä, 
Unkarista ja  Ghanasta. Mukana 
mm. Jari Uimonen, Ilpo Saarelainen 
ja Isaac Adaam sekä etäyhteydellä 
Inkerin kirkon piispa emeritus Aarre 
Kuukauppi. Keittolounas ja jälkiruo-
kakahvit klo 12.
Ilm. viim. ma 20.9. ruokailua 
varten:
www.joensuunseurakunnat.fi/
ilmoittaudu. Maksu 10 e maksetaan
paikan päällä.
Myyjäiset ystävyysseurakuntien
hyväksi eteisessä.

Vuokrattavana
Koulukatu 7, 80100
5h+k, 99,3 m2 
Vuokra/kk 924,50 € 
Heti vapaa.
 
Lisätietoja: 
Tilipalvelu Tuija Pirhonen
p. 050 595 3813

      Pieni 
metsapyhiinvaellus ..

la 4.9.2021 Kontiolahdella

Lähtö Lehmon srk-kodilta 
klo 13, perillä Hirvirannan 
leirikeskuksessa messu ja 
ruokailu.

Reitin pituus 10 km, 
vaativuustaso kohtalainen. 
Hinta 10 €.

Tied. ja ilm. viim. 1.9.: 
p. 050 471 1286, 
ruut.hurtig@evl.fi.

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

Kertaluontoista

Perheentalolla (Rantakatu 15)
maanantaisin syys-marraskuun 
ajan
  
Tule yksin tai kumppanisi 
kanssa. Keskustelut perhe-
neuvojien kanssa ovat 
maksuttomia, kertaluontoisia 
ja luottamuksellisia. 
Lisätietoja: 
www.joensuunseurakunnat.fi 
> ajankohtaista

Järj. Joensuun Perheentalo ja Joensuun perheasiain neuvottelukeskus

parisuhdeneuvontaa
Ilmoittautuminen verkossa:

Kaksi rei�vaihtoehtoa, joista pidempi rei� on 13 km, lyhempi 8 km. 
Kiihtelysvaaran Chippewa Rangella ruokailu ja mahdollisuus 
saunomiseen.
Matkan hinta on 30 € (sis. bussimatkan, ohjatut vaellukset, saunan, 
päivällisen ja tapaturmavakuutuksen).
Ilmoi�autumiset ajalla 25.8.-9.9.2021 neuvontaan puh. 013 2635 
300 (ma-pe klo 9-15) tai joensuunseurakunnat.fi/ilmoi�audu. 
Ilmoi�autuneille lähetetään retkikirje.
Lisä�etoja: Risto Mää�änen p. 050 385 5137, Saila Musikka p. 050 359 
1302, Olli Humalajärvi p. 050 385 5140
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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

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.

jumalanpalvelusverkossa.fi

merkityksellistä mediaa

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

Mainoksesi Kirkkotie-lehdessä?
Pirjo Teva 040 680 4057 

pirjo.teva@kotimaa.fi

Sisältö 
 ratkaisee

Puhelun hinta matkapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 14,9 snt/min, lankapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 6,9 snt/min.  Tarjous on voimassa 27.8. asti. 
Tilaus alkaa 3.9.2021.  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 suora- 
markkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 

020 754 2333 • asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Tilaa nyt helposti ja edullisesti!

38€
sis. 

kangaskassin

Loppuvuoden 
lehdet 4 kk

Luther-kangaskassi 
on luonnonvalkoinen 

ekokassi pohjalevikkeellä 
ja pitkillä kantohihnoilla. 

Koko n. 38 x 42 + 10 cm.

Kotimaasta löytyy 
aina asia, tunne sekä 
toivon näkökulma.

Kampanjakoodi: Luther1
Tilaus on määräaikainen ja 
päättyy 17.12. ilmestyvään 

joulun tuplanumeroon.

Kirkkotie \ 15 
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nuori kasvo 

RANTAKYLÄN seurakunnassa 
aiemmin isosena toiminut Auli 
Peltonen toimii nykyään kerhon-
ohjaajana. Isoskoulutuksesta ja ri-
parilta opitusta on hyötyä tänäkin 
päivänä. Mieleen jäi myös monta 
iloista muistoa. 

Mikä innoitti sinua lähtemään 
isoseksi? 
Minua innoitti isoseksi lähtemi-

sessä se, että oma riparikoke-
mukseni ei ollut mikään paras 
mahdollinen, joten halusin 
omalla toiminnallani päästä 
tekemään jonkun muun ripari-
kokemuksesta kivan! 

Onko jokin ollut haastavaa 
isosena toimimisessa?
Isosleireillä meillä oli oppitun-
teja, joissa opetettiin, miten eri-

laisissa tilanteissa tulee toimia. 
Haastavinta isosena toimimi-
sessa oli kaiken uuden tiedon 
sisäistäminen. Parhaiten taidot 
kuitenkin oppi loppujen lopuksi 
riparilla tekemisen kautta. 

Mikä on ollut sinulle 
mieluisinta tekemistä isosena? 
Mieluisinta isosena toimimises-
sa oli, että pääsi isosleireille ja 

oppimaan sitä, kuinka olla iso-
nen. Leireistä sai myös eväitä 
kerhonohjaukseen. Riparilla oli 
mukavaa myös päästä ohjaa-
maan ja avustamaan erilaisissa 
ryhmäytymistilanteissa. 

Hanna Penttinen

NIMI: AULI PELTONEN
IKÄ:  17 VUOTTA
SEURAKUNTA: RANTAKYLÄ

Parhaiten oppii tekemällä

Vuoden 2022 rippikoulut
 – infot ja ilmoittautuminen

T
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Valtaosa nuorista saa tie-
toa ensi vuoden aikana jär-
jestettävistä rippikouluista 
syyskuun alkupuolella 
kouluissa järjestettävien 
rippikouluinfojen kautta. 
Seurakunnat lähettävät 
lisätietoja ikäluokkaan 
kuuluville kirkon jäsenille 
myös kotiin.

Joensuun seurakunta
• Rippikouluinfot alueen yläkouluilla viikolla 36.
• Infokirje ja ilmoittautumisohjeet ikäluokkaan kuuluville
 kirkon jäsenille kotiin postitse viikolla 33.
• Ilmoittautuminen sähköisesti 13.–30.9.2021: www.janoa.fi.
• Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Hanna-Kaisa Maliniemi, 
 p. 050 468 7268, hanna-kaisa.maliniemi@evl.fi tai pastori 
 Heidi Väyrynen, p. 050 301 9686, heidi.vayrynen@evl.fi.

Pielisensuun seurakunta
• Rippikouluinfot alueen yläkouluilla viikoilla 36–37.
• Infokirje ja ilmoittautumisohjeet ikäluokkaan kuuluville
 kirkon jäsenille kotiin postitse viikolla 32.
• Ilmoittautuminen sähköisesti 13.–30.9.2021: www.janoa.fi.
• Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Tiina Hovattala-Saatsi, 
 p. 050 305 3618, tiina.hovattala-saatsi@evl.fi tai pastori 
 Sasu Kallio, p. 050 341 4300, sasu.kallio@evl.fi.

Rantakylän seurakunta
• Rippikouluinfot Rantakylän normaalikoululla viikolla 35.   
 Niille, joita ei kouluissa tavoiteta, lähetetään infokirje 

 postissa. Pataluodon koulun rippikouluikäisille oppilaille 
 lähetetään infokirje postitse.
• Ilmoittautuminen sähköisesti 13.–30.9.2021: www.janoa.fi.
• Lisätietoja: pastori Heikki Mujunen, p. 050 591 6892, 
 heikki.mujunen@evl.fi tai nuorisotyönohjaaja 
 Marko Kähkönen, p. 050 359 8002, marko.kahkonen@evl.fi 
 tai nuorisotyönohjaaja Tiina Riikonen, p. 050 313 9792, 
 tiina.riikonen@evl.fi. 

Pyhäselän seurakunta
• Info Pyhäselän yläkoululla viikolla 36. Infon yhteydessä 
 jaetaan ilmoittautumisohjeet. Muualla kouluissa oleville tai 
 poissaoleville lähetetään infokirje postitse. 
• Ilmoittautuminen sähköisesti 12.–26.9.2021: www.janoa.fi.
• Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Eeva-Riitta Arffman, 
 p. 050 587 5927, eeva-riitta.arffman@evl.fi tai 
 pastori Marita Tiili, p. 050 410 4086, marita.tiili@evl.fi.  

Enon seurakunta
• Infot Uimaharjun yläkoululla viikoilla 36–37.
• Infokirje ja ilmoittautumisohjeet ikäluokkaan kuuluville 
 kirkon jäsenille kotiin postitse viikoilla 35–36.

• Ilmoittautuminen sähköisesti 13.–30.9.2021: www.janoa.fi.
• Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Saija Ihalainen, 
 p. 0400 120 914, saija.ihalainen@evl.fi tai pastori 
 Kaisu Suvanto, p. 040 774 0486, kaisu.suvanto@evl.fi. 

Vaara-Karjalan seurakunta
• Infokirje ja ilmoittautumisohjeet ikäluokkaan kuuluville 
 kirkon jäsenille kotiin postitse viikoilla 35–36.
• Ilmoittautuminen sähköisesti 13.–30.9.2021: www.janoa.fi.
• Lisätietoja: pastori Jukka Erkkilä, p. 050 531 0789,
 jukka.erkkila@evl.fi.

Kehitysvammaisten rippikoulu
• Ole yhteydessä oman seurakuntasi nuorisotyöhön ja 
 kehitysvammaistyön pappi Minna Snellmaniin, 
 p. 050 387 7786, minna.snellman@evl.fi. 
• Kullekin kehitysvammaiselle nuorelle pyritään löytämään 
sopiva rippikoulun käymistapa.

Aikuisrippikoulu syksyllä 2021
• Pastori Antti Kyytsönen, p. 050 323 1746, 
 antti.kyytsonen@evl.fi.

Lisätiedot ja 

ilmoittautumislinkit: 

www.janoa.fi




