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lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

Kumpaa ruokin
NUORI kysyy isovanhemmaltaan neuvoa hankalassa 
asiassa, sisäisessä ristiriidassa, hyvän ja pahan kamp-
pailussa päänsä sisällä. Vanhus vastaa vertaamalla 
hyvää ja pahaa kahteen vallasta taistelevaan suteen. Iän 
suomalla kokemuksella viisas vanhus toteaa, että se 
susi voittaa, kumpaa sinä ruokit. 

MAAILMA ympärillämme tarjoaa meille jatkuvasti 
loppumattoman tulvan uutisia, tietoja, näkemyksiä ja 
ajatuksia. Sanotaan, että aiemmin kaikki oli helpom-
paa. Voi olla, että ennen riitti rukous: ”Jumala suokoon 
minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, 
rohkeutta muuttaa, mitkä voin, ja viisautta erottaa nä-
mä toisistaan”. Nyt ei enää riitä. Nykyään pitää proses-
soida ajatuksia paljon pidempään. 

ENSIMMÄISEKSI pitäisi kyetä erottamaan mitkä asiat 
ovat tosia, ei epätosista asioista kannata hermostua. 
Pelkästään tämä jyvien erottelu akanoista tuottaa usein 
vaikeuksia ihan aikuisillekin, lapsista puhumattakaan. 

TOISEKSEEN kannattaa pyrkiä edellä mainitun 
rukouksen jaotteluun. Ei ole syytä kantaa suurem-
paa taakkaa kuin omat hartiat kestävät. On olemassa 
asioita, joille ei kerta kaikkiaan voi mitään. On asioita, 
joissa oma osuus tuntuu pieneltä, mutta silti voi edes 
yrittää. Ja sitten niitäkin, joissa voi tehdä paljonkin. 

JA SITTEN se kolmas, tässä kohtaa mielestäni tärkein 
kohta. Kun meillä jokaisella on hyviä ja huonompia 
ajatuksia, pitää meidän itse valita, kumpia haluamme 
ruokkia. On aivan totta, että ympärillämme on paljon 
asioita, joista voisi hyvin perustellusti masentua. Mutta 
aivan yhtä totta on se, että yhtä paljon on seikkoja, 
joista voisi olla kovin onnellinen. 

TÄTÄ kirjoittaessa ikkunan takana paistaa Luojan 
kirkas aurinko kullankeltaiseen koivikkoon, hehku-
van sinisen taivaan kehyksessä. Suuren ilon voi löytää 
myös pienemmistäkin raameista, esimerkiksi Saksan 
uuden liittokanslerin valloittavasta hymystä. Meillä on 
suurena lahjana mahdollisuus vapaaseen tahtoon ja 
sen ilmaisuun. Mitä tahdomme ruokkia? Tyyneyttä ja 
rohkeutta sinulle!

KEHITYSVAMMAISET.  Kirkon kehitysvammaistyö juhlii tänä vuonna pyöreitä vuosia. 
50 vuotta sitten kirkkoon perustettiin päätoimisia kehitysvammaistyön pappien ja diako-
niatyöntekijöiden virkoja. Työtä kehitysvammaisten parissa oli tehty kirkossa toki jo tätä 
ennenkin.  Kirkon kehitysvammaistyön perusajatuksena on kehitysvammaisen ihmisen 
ja hänen läheistensä henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin tukeminen. Yhteistyö paikal-
lisseurakuntien sekä kuntien ja kaupunkien vammaispalveluiden yksiköiden kanssa on 
tiivistä. Joensuun seurakuntayhtymän kehitysvammaistyön pappi on Minna Snellman. 
Hänen työalueenaan on koko Pohjois-Karjala.

LÄHTEET: KIRKON SELKO YOUTUBE, SUOMEN EV.LUT. KIRKKO TWITTERISSÄ 1.3.2021
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K 
uvittele mielessäsi lämmin kesäpäivä. Ke-
vyt tuulenvire puhaltelee, kun istut ystä-
viesi kanssa taivasalla keskellä suurta vä-
kijoukkoa. Kovaäänisistä kaikuu puhetta 
ja musiikkia, ja itse laulat täyttä kurkkua 
mukana. Välillä käyt hakemassa syötä-
vää, jotta jaksat juhlia muutaman päivän.  

ENSI KESÄNÄ tämä kuvitelma on monelle totta, 
kun Joensuussa järjestetään herättäjäjuhlat. Vieraita 
saapuu ympäri Suomen, ja yhteensä noin 20000 
juhlijaa kokoontuu Kerubi Stadionille, Joensuu 
Areenaan ja niitä ympäröiville piha-alueille. Tapah-
tuma on valtava, ja järjestelyt ovat olleet käynnissä 
jo jonkin aikaa. Järjestäjinä toimivat Herättäjä-Yh-
distys ja seurakuntayhtymä. Yhteistyökumppanina 
on Joensuun kaupunki ja apuna lukuisat vapaaeh-
toiset talkoolaiset.

HERÄTTÄJÄJUHLAT ovat Suomen toiseksi suurim-
mat hengelliset kesäjuhlat. Paikkakunta vaihtuu 
vuosittain, ja perusohjelman lisäksi järjestetään 
erilaista oheisohjelmaa esimerkiksi lapsille, nuorille 
ja perheille. Tiukkapipoisuudesta ei nykykörttejä voi 
moittia, sillä juhlien yhteydessä on järjestetty esi-
merkiksi pikadeittejä sinkuille. Joensuun ohjelmaa 
juuri suunnitellaan, mutta ainakin vieraat saavat 
nauttia Viimeiset kiusaukset -oopperasta sekä eri-

laisista konserteista, joissa voi kuulla mm. tunnetun 
saksofonitaiteilijan jazz-versioita virsistä.

SEURAAVAN vuoden juhlien järjestäjä jakaa perin-
teisesti Juhlaviesti-lehteä edellisillä juhlilla. Viime 
kesänä juhlat pidettiin koronan vuoksi virtuaalises-
ti, joten Joensuun juhlien Juhlaviesti jaetaan poik-
keuksellisesti näin syksyllä tämän lehden liitteenä 
ja verkossa. Juhlaviesti on tiivis infopaketti, joka 
tutustuttaa lukijan myös Joensuun matkailutärppei-
hin ja juhlapaikan urheiluhistoriaan. Mikäpä tässä 
siis on ensi kesää odotellessa.

Juhlien rakentumista voi seurata verkossa  
herattajajuhlat.fi-sivulla. Juhlien somekanavat 
Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa löytyvät 
tunnisteella @herattajajuhlat.

Kesäjuhlat ajatuksissa
Tiukkapipoisuudesta 
ei nykykörttejä voi 
moittia, sillä juhlien 
yhteydessä on 
järjestetty esimerkiksi 
pikadeittejä sinkuille.

27.10.2021
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi

Ei ole syytä kantaa 
suurempaa taakkaa kuin 
omat hartiat kestävät. 
On olemassa asioita, 
joille ei kerta kaikkiaan 
voi mitään.

Jarkko Riikonen
erityisnuorisotyöntekijä
Poliisin Ankkuri-ryhmä

jarkko.riikonen@joensuu.fi
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Ampumahiihtäjästä 
lajipäälliköksi 

1
AMMATTI. Nykyinen työnkuva-
ni on laaja, siihen sisältyy mm. 
henkilöstöasioita, sidosryhmä-
yhteistyötä sekä kehittämistyötä. 
Johdan ja ohjaan Ampumahiih-

toliiton toimintaa omalla vastuu- 
tontillani sovitun strategian ja tavoit-
teiden mukaisesti. Työhön saan tukea 
muilta liiton vastuuhenkilöiltä. Lisäksi 
tärkeä osa työtäni on valmennuksen 
koordinointi. Suunnittelemme mm. 
leiritys- ja kilpailukautta lajiliiton 
huippu-urheilusta ja valmennuksesta 
vastaavien kanssa.

2
HUIPPU-URHEILU. Mie-
lenkiintoisinta työssäni on 
huippu-urheilussa mukana 
oleminen. Pääsen vaikutta-
maan siihen, että urheilijam-

me saavuttaisivat parempia tuloksia. 
Olisi hienoa olla vielä enemmän 
mukana valmennuksessa ja nähdä 
paremmin urheilijoiden päivittäistä 
tekemistä, mutta siihen ei aina ole 
muiden kiireiden vuoksi mahdolli-
suutta. Tällä hetkellä ollaan menossa 
kohti kilpailukautta ja myös tulevan 
kauden olympialaiset työllistävät. 

3
HARJOITTELU. Kontiolah-
den ampumahiihtosta-
dionilla on monipuoliset 
harjoittelumahdollisuudet. 
Kesällä voi hyödyntää hy-

vää rullarataa ja lähiympäristön lenk-
keilymaastoja. Ensilumenladulla on 
valtava merkitys kilpaurheilijoille ja 
muille kestävyysurheilun harrastajil-
le. Lumiharjoittelu ja hiihtotuntuman 
saaminen ovat tärkeitä kilpailukauden 
alkuvaiheessa. Lisäksi Kontiolahdella 
on hyvä ampumapenkka ja ammun-
taan voi hakea lisää sykettä mm. sei-
nänousun kautta.

4
KILPAURA. Minusta tuli am-
pumahiihtäjä monen sattu-
man kautta. Isä oli hiihtäjä 
ja harrasti myös ampuma-
hiihtoa, sillä oli varmastikin 

iso merkitys. Harrastin nuorena myös 
paljon muita lajeja kuten jalkapalloa, 
lentopalloa ja yleisurheilua. Erityises-
ti keihäs oli mieluisa laji. Lopullisen 
lajivalintani tein noin 16-vuotiaana. 
Ampumahiihdossa vaaditaan kovaa 
kuntoa ja hyvää ammuntataitoa. Lajin 
yllättävyys on kiehtovaa, sillä kovin 
hiihtäjä ei aina voita kilpailua. Se pitää 
ihmisen nöyränä.

5
MUISTOT. Kilpaura on jo ohi, 
mutta joskus kaipaan sitä 
huippukunnon tunnetta ja 
erittäin kovia harjoituksia, 
jotka sain tehtyä onnistu-

neesti. Parhaimmat muistot ovat kan-
sainvälisistä kisoista, viestialoituksista, 
joissa tulin kärkiporukassa vaihtoon, 
sekä onnistuneista henkilökohtaisista 
kisoista maailmancupissa. Mieleen on 
jäänyt tietysti myös kilpailu, jossa si-
joituin maailmancupissa kymmenen 
parhaan joukkoon.

Kirsi Taskinen

JARKKO KAUPPINEN.  Työ Suomen Ampumahiihtoliiton lajipääl-
likkönä pitää entisen kilpaurheilijan kiireisenä. Kansainvälistä me-
nestystä urallaan saavuttanut Kauppinen kiittelee Kontiolahden har-
joittelumahdollisuuksia monipuolisiksi.
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Suomen Ampumahiihtoliiton lajipäällikkö 
ja entinen kilpaurheilija Jarkko Kauppinen 
kannustaa ihmisiä liikkumaan. – Myös 
henkistä hyvinvointia voi vahvistaa 
fyysistä kuntoa kohottamalla. Itselläni 
juoksu ja hiihto ovat edelleen vahvasti 
mukana. Tykkään myös pelata pallopelejä 
ja käydä heittämässä frisbeegolfia, jos 
siihen löytyy aikaa, Kauppinen kertoo.
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Lisää ajankohtaisia uutisia
> www.joensuunseurakunnat.fi
> www.kontiolahdenseurakunta.fi
> www.evl.fi

ajassa Turvallinen, yhteisöllinen ja hauska 
– rippikoulu sai taas kiitettävän 
arvosanan valtakunnallisessa 
kyselyssä. Vastauksia saatiin 
ennätysmäärä, 22 000 palautetta.

EVL.FI, 30.9.2021

Miten puhua kuolemasta 
lasten kanssa

Pyhäinpäivän rastiradalla tutustutaan muun muassa siihen, miten hautausmaalla toimitaan. Joensuun seurakunnan iltapäiväkerholaiset kävivät tutustumassa Joensuun hautausmaan muistelupaikkaan 
jo lokakuussa. Kuvassa Roosa Turtiainen, Stella Pakarinen ja lastenohjaaja Jaana Pulkkinen.
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MITEN PUHUA lapselle kuolemasta? 
Siinäpä kysymys, jonka eteen moni vanhempi päätyy 

viimeistään silloin, kun lapselta kuolee mummi, ukki 
tai muu läheinen.

TÄNÄ PYHÄINPÄIVÄNÄ teeman käsittelyyn voi saada tu-
kea Joensuun ev.lut. seurakuntien järjestämästä pyhäin-
päivän rastiradasta. Tapahtuman tarkoitus on tehdä py-
häinpäivän perinnettä tutuksi lapsiperheille ja rohkaista 
perheitä puhumaan kuolemasta. Vastaavaa tapahtumaa 
ei ole aiemmin Joensuussa järjestetty. 

Joensuun hautausmaalle on suunniteltu reitti, jonka 

varrella on pyhäinpäivään liittyviä tehtäväpisteitä. Reitillä 
voi muun muassa tavata enkelin, etsiä eläimiä ja heijas-
tavia kohteita omalla taskulampulla ja kirjoittaa kirjeen 
ikävöidylle rakkaalle. 

- Reittiä voi kiertää lauantaina 6.11. klo 15–17 välisenä 
aikana. Maksuton kierros alkaa Ristinkappelilta, josta 
saa kartan mukaan kiertämisen avuksi, kertoo varhais-
kasvatuksen ohjaaja Riitta Mälkönen Pielisensuun seura-
kunnasta.

MÄLKÖNEN ROHKAISEE perheitä paitsi tulemaan ras-
tiradalle, myös muutoin puhumaan kuolemasta lasten 

LAPSIPERHEET. Seurakunnat 
järjestävät Joensuun hautaus-
maalla lapsiperheille suunnatun 
rastiradan, joka tekee tutuksi py-
häinpäivän perinteitä. Hautaus-
maalla kulkiessa kuoleman voi 
ottaa luontevasti puheeksi.

Pyhäinpäivänä muistellaan vainajia

4 \ Kirkkotie



lyhyestikanssa. Tärkeintä aihetta käsitellessä on säilyttää 
turvallisuus.  

- Oma vanhempi on luonnollisesti läheisin 
ihminen kertomaan asiasta. Jos suru ei ole juuri 
ajankohtainen perheessä, asiaa voi käsitellä las-
ten kirjallisuuden kautta.

Surusta, kaipauksesta ja hautajaisista onkin 
Mälkösen mukaan olemassa hyviä kuvakirjoja.

-  Kirjat auttavat myös silloin, kun kuolema 
koskettaa läheltä. Aikuisen kannattaa kuitenkin 
itse lukaista kirja läpi ennen lapselle lukemista, 
ettei tule yllätyksiä.

Hyvä lähtökohta keskustelulle syntyy lapsen 
kysymyksistä.

- En kuitenkaan puhuisi kuolemasta illalla 
nukkumaan mennessä ainakaan kovin syvälli-
sesti, etteivät asiat jää pyörimään uneen ja ali-
tajuntaan. 

MÄLKÖNEN YMMÄRTÄÄ vanhempia, jotka ko-
kevat kuolemasta puhumisen vaikeaksi. Aihe 
voi tuntua ahdistavalta ja pelottavalta etenkin, 
jos siihen liittyy aikuisen omaa käsittelemätöntä 
surua. 

- Kuolema on asia, josta meillä kenelläkään ei 
ole tosiasiallista tietoa, mitä siinä tapahtuu, miltä 
kuoleminen tuntuu ja mihin kuollut menee. 

Kuolemasta puhuminen lapselle on tärkeää 
etenkin silloin, kun lapsen lähipiirissä tapahtuu 
kuolemantapaus, sillä lapsi vaistoaa aikuisen su-
run, huolen ja ahdistuksen. 

- Ellei lapselle kerrota, mistä on kyse, hän täyt-
tää tiedon puutteen omalla mielikuvituksellaan 
ja saattaa ajatella, että vanhemman suru on hä-
nen syytään. 

Mälkösen mukaan lapselle kannattaakin ker-
toa heti alkuun olennaiset asiat rehellisesti ja sel-
keästi, lapsen kehitystason mukaisella kielellä. 

- Perheenjäsenen kuollessa lapsen turvalli-
suuden tunne järkkyy ja hänellä saattaa olla li-
sääntynyt läheisyyden ja kontaktin tarve. Lapsi 
saattaa pelätä, että muillekin perheessä tapahtuu 
jotain ja hän jää yksin. Kannattaa kertoa, että ta-
pahtui mitä tahansa, lapsesta pidetään huolta.

Kuolemasta tulisi puhua sen oikealla nimellä.
- Esimerkiksi pois nukkumisesta puhuminen 

voi aiheuttaa sen, että lapsi alkaa pelätä nukku-
maan menemistä.

MÄLKÖSEN MIELESTÄ lapset kannattaisi ottaa 
mukaan myös hautajaisiin. 

- Hautajaiset ovat merkittävä riitti kuoleman 
ja surun käsittelemisessä. Jos oma vanhempi on 
kovin surun murtama, lapselle voi pyytää mu-

kaan syliksi ja huolehtijaksi vaikka kummin tai 
jonkun muun läheisen. 

Lapselle voi etukäteen kertoa, mitä hautajai-
sissa tapahtuu ja kannattaa myös mainita, että 
aikuisia saattaa itkettää tilaisuudessa. 

- Jos suvussa on tapana katsoa vainajaa, an-
taisin isomman lapsen valita itse, haluaako sen 
tehdä. Pientä lasta en välttämättä veisi avoimen 
arkun ääreen.

Jos perheessä uskotaan taivaaseen ja jälleen 
näkemisen toivoon, sitä voi välittää myös lapselle. 

- Kuolemaan liittyvistä tavoista voi myös ker-
toa: Hautajaiset pidetään, kun joku kuolee. Hau-
tausmaalla voi käydä muistelemassa rakastaan 
joko haudalla tai muistelupaikalla. Muistaminen 
voi olla kukkien tai kynttilöiden viemistä. Kuol-
lutta omaista voidaan muistaa arjen keskellä ja 
jakaa muistoja hänestä.

Virpi Hyvärinen

Sateenkaarityön periaatteet on kirjattu 
yhteistyössä piispa Jari Jolkkosen 
kanssa. Kirjaamisella halutaan hälventää 
ennakkoluuloja ja kertoa, miksi työ on 
perusteltua seurakunnassa.

JOENSUUN SEURAKUNNAT TWITTERISSÄ, 13.10.2021

SYKSYN edetessä uurnien säily-
tystilat usein täyttyvät, sillä moni 
saattaa ajatella, että uurnan voi 
haudata vain sulan maan aikana. Jo-
ensuun ev.lut. seurakuntayhtymän 
hautausmailla uurnien hautaus on-
nistuu kuitenkin läpi vuoden. 

Aikoja maahan kätkemiseen tar-

jotaan arkipäiviksi ja lauantaipäivik-
si. Ajan voi varata Joensuun, Utran 
ja Kettuvaaran hautausmaille Jo-
ensuun hautausmaan toimistosta, 
puh. 013 263 5571. Enon, Pyhäse-
län ja Vaara-Karjalan hautausmaille 
aika varataan kunkin seurakunnan 
toimistosta. 

Uurnien hautaus onnistuu 
ympäri vuoden 

JOENSUUN ev.lut. seurakuntayhty-
män yhteinen kirkkovaltuusto päätti 
lokakuun kokouksessaan, että Kiih-
telysvaaran uudesta kirkosta tulee 
maisemallinen ristikirkko. 

Rakennustoimikunnan mukaan 
valittu suunnitelma ammentaa 
teemoja vanhasta kirkosta, mutta 
on kuitenkin selkeästi uusi ja oma-

ehtoinen. Arvokas ulkomuoto sopii 
hyvin rakennuspaikalle, ja suunni-
telmassa hyödynnetään myös kau-
nista vaaramaisemaa, joka avautuu 
kirkon itäpäädyn ikkunoista. 

Kiihtelysvaaran kirkon varsinai-
sen luonnoksen arvioidaan val-
mistuvan keväällä 2022. Kirkon 
suunnittelija on Luo Arkkitehdit Oy. 

Kiihtelysvaaraan 
maisemallinen ristikirkko

Pyhäinpäivän tapahtumia
• Oi muistatko vielä -konsertti Ristinkappelissa  

klo 13, konservatorion laulunopiskelijat. Vapaa 
pääsy, ohjelma 7 €.

• Pyhäinpäivän rastirata lapsiperheille klo 15–17, 
lähtö Ristinkappelilta.

• Papit päivystävät Ristinkappelissa klo 15–18, 
tarjolla lämmintä mehua. 

• Huomaa myös mm. pyhäinpäivän musiikkiti-
laisuudet (s. 11), Noljakan Kynttilämäki (s. 12) ja 
kirkkohetket seurakunnissa (s. 12-14).

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

some

Kuolemasta tulisi 
puhua sen oikealla 

nimellä. Esimerkiksi 
pois nukkumisesta 
puhuminen voi 
aiheuttaa sen, että 
lapsi alkaa pelätä 
nukkumaanmenoa.
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Pyhäinpäivä on valon juhla
PYHÄINPÄIVÄNÄ vietetään vainajien ja edes-
menneitten pyhien muistopäivää. Tällöin 
hautausmaita koristavat kynttilämeret. Kynt-
tilöiden sytytys on perimmiltään symboli 

iankaikkisuuden toivosta ja uskosta kuole-
man jälkeiseen elämään. Suomessa tapa viedä 
muistokynttilä palamaan omaisen haudalle 
yleistyi sotien jälkeen. Lähde: evl.fi.
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SEURAKUNTIEN DIAKONIALLA ja erityis-
nuorisotyöllä on pitkät perinteet päihde-
ongelmaisten auttamisessa. 

Diakonian vastaanotolla autetaan niin 
päihteiden käytön kanssa akuutisti kamp-
pailevia kuin käytöstä toipuvia asiakkaita. 
Nuorten pariin jalkautuva palveluoperaatio 
Saapas on pitkältä ajalta tuttu näky Joen-
suun keskustan perjantai-illoissa.

NYT JOENSUUN seurakunnassa on käyn-
nissä perustyön lisäksi puolivuotinen 
Etsivän ja löytävän päihdetyön projekti, 
joka keskittyy erityisesti Noljakka-Marja-
lan alueelle. Projekti käynnistyi elokuun 
alussa ja jatkuu tammikuun 2022 loppuun.

- Olemme tehostamassa päihdetyötä 
voimakkaasti. Pyrimme päivittämään 

verkostoja ja työtapoja siten, että pystyi-
simme tavoittamaan päihteiden käyttäjiä 
ja apua tarvitsevia aiempaa paremmin. 
Suunnitteilla on esimerkiksi uutta ma-
talan kynnyksen toimintaa, kertoo Jo-
ensuun seurakunnan diakoniatyöntekijä 
Risto Määttänen.

Joensuun seurakuntaneuvosto myönsi 
projektille rahoituksen, jolla palkattiin 
projektiin osa-aikaisesti diakoniatyönte-
kijä Jenni Kolehmainen. Kolehmaisen teh-
tävänä on tiivistää diakoniatyön ja mui-
den lähialueen päihdepuolen toimijoiden 
verkostoa yhteistyön sujuvoittamiseksi.

- Olemme käyneet yhteistyökeskuste-
lua Siun soten päihdepalvelukeskuksen 
kanssa, tutustuneet päihdepäivystykseen 
Tikkarinteellä ja käyneet vierailuilla esi-
merkiksi keskussairaalan psykiatriatalos-
sa ja päihdekuntoutuslaitoksissa, kuten 
Helpissä.

- Pyrimme tekemään tunnetuksi dia-
konista päihdetyötä ja sitä, että meille voi 
ohjata hoidosta kotiutuvia ihmisiä, joilla 
on vaikkapa keskustelun tarvetta tai ar-
jessa selviämisen haasteita.

PROJEKTIN TAUSTALLA on seurakunnan 
diakoniatyössä tehdyt havainnot päihde-
maailman muuttumisesta ja päihdeongel-
maisten elämän kaventumisesta entises-
tään. Niin sanottuja ”perusalkoholisteja” 
tulee työssä vastaan aiempaa harvemmin.

- Monet ovat sekakäyttäjiä, ja vaikut-
taisi siltä, että kovien huumeiden käyttö 
on kasvussa. Huumeet ovat lisäksi yl-
lättävän helposti saatavilla, esimerkiksi 
muutaman klikkauksen päässä netissä, 
Kolehmainen sanoo. 

Merkittävin muutos päihdemaailmas-
sa on diakoniatyöntekijöiden mukaan se, 
että käyttö on nykyisin aiempaa salatum-
paa. 

- Koska huumemaailma on laitonta, ri-
kollisuus tulee hyvin nopeasti kuvioihin. 
Käyttö on myös kallista rahoittaa, ja moni 
käyttäjä on jo valmiiksi vähätuloinen, Ko-
lehmainen toteaa.

Kolehmainen kantaa huolta etenkin 
nuorista huumeidenkäyttäjistä, jotka 
voivat olla käytön aloitettuaan hyvinkin 
nopeasti poliisin kanssa tekemisissä.

- Jatkuva käyttö johtaa usein merkin-
töihin rikosrekisterissä ja esimerkiksi 
vankeustuomioihin. Nämä vaikeuttavat 
entisestään yhteiskuntaan palaamista. 
Esimerkiksi joihinkin opiskelupaikkoihin 
kysytään rikosrekisteriotetta.

USEIN PÄIHTEIDEN kanssa painivil-
la ongelmat ovatkin kasautuneet isoksi 
vyyhdiksi: on velkaongelmia, terveys- 
ongelmia, ihmissuhdeongelmia ja ongel-
mia asunnon saamisen sekä vapaa-ajan 
käytön kanssa.  

- Meidän asiakas on usein hyvin hau-

ras, eikä hänellä ole välttämättä voimava-
roja lähteä itse selvittämään asioita. 

Diakonian vastaanotolle voi tulla koko 
sotkun kanssa, ja sitä lähdetään yhdessä 
selvittelemään. Tämä tarkoittaa sen etsi-
mistä, mistä mihinkin asiaan saataisiin 
parhaiten apua.

- On tärkeätä muistaa, että niin kauan 
kuin on elämää, on toivoa. Ihan jokaisella 
on mahdollisuus luisua ongelmiin, ja ihan 
jokaisella on mahdollisuus sieltä nousta, 
sanoo Kolehmainen.

Virpi Hyvärinen

Seurakunnat ovat yksi toimija Joensuun alueen päihdetyön verkostossa. Yhteistyö on alueella tärkeää. Seurakuntien diakoniatyö järjesti Asunnottomien yön tempauksen Joensuun torin tienoossa 13.10. yhdessä 
Sosiaaliturvayhdistyksen väen kanssa. Etualalla diakoniatyöntekijät Jenni Kolehmainen ja Risto Määttänen.

Apua päihteiden kanssa
kamppaileville
PÄIHTEET. Huumeiden 
yleistyminen on teh-
nyt päihdemaailmasta 
aiempaa salatumman. 
Joensuun seurakunnan 
Etsivän ja löytävän päih-
detyön projekti tähtää 
työn tehostamiseen ver-
kostoitumisen avulla.
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Seurakuntien päihdetyö 
tukena arjessa 
• Keskusteluapua yksilö ja tämän lähipiiri 

huomioiden
• Päihteiden kanssa akuutisti kamppailevien 

hoitoonohjausta
• Kuntoutuvien tukemista arjessa selviyty-

misessä
• Harkinnanvaraista, tilapäistä taloudellista 

apua 
• Ohjattuja ryhmiä yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa
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sana 
”Selkeän syksyn 

riemu ja suru”

kuulutetut 

Joensuu
Jarkko Pauli Matias Kuosmanen ja 
Sanna-Marika Eveliina Hallayö

Petri Jooel Juhani Vasara ja 
Marjut Iida Aino Mononen

Vaara-Karjala
Jani Petteri Missonen ja 
Annika Kristiina Myöhänen

hautaan siunatut  

Joensuu
Martta Annikki Jolkkonen 94 v
Sirkka Mirjam Kuronen 94 v
Väinö Olavi Penttinen 94 v
Hilkka Sinikka Kemppainen 93 v
Toini Ester Kovero 91 v
Kirsti Relander 91 v
Eila Sirkka Terhikki Kontturi 90 v
Juho Antero Hyvärinen 88 v
Veli Valto Pippuri 87 v
Pauli Einari Jumppanen 86 v
Eila Inkeri Riissanen 85 v
Sirkka Liisa Piiroinen 82 v
Veikko Juhani Hirvonen 79 v
Teuvo Mikko Juhani Manninen 75 v
Otto Juhani Huttunen 70 v
Hannu Juhani Hallikainen 69 v

Pielisensuu
Irja Tellervo Kortelainen 98 v
Siiri Johanna Varis 94 v
Raija Annikki Kärkkäinen 89 v
Tyyne Hassinen 86 v
Kaija Marjatta Karkulehto 83 v
Jorma Olavi Ilvonen 82 v
Kyösti Kalevi Karttunen 71 v
Lauri Taneli Walle 66 v

Rantakylä
Airi Irene Tolkki 101 v
Ulla Annikki Lehikoinen 90 v
Aila Siviä Maantola 89 v
Esko Olavi Lappalainen 88 v

Ate Turunen 87 v
Onni Paavo Huotari 82 v
Heino Tapio Turunen 75 v
Risto Sakari Hiltunen 63 v
Timo Kalevi Mielonen 61 v

Pyhäselkä
Usko Lahja Puustinen 92 v
Aleksanteri Ruusu 85 v

Eno
Kaarlo Pirinen 89 v
Terho Paavo Kullervo Honkanen 82 v
Pirkko Annikki Kuivalainen 82 v
Viljo Armas Pulkkinen 82 v
Erkki Antero Mönkkönen 81 v
Martti Juhani Laakkonen 71 v
Raimo Kalevi Varis 68 v
Vesa Tapani Oinonen 66 v

Vaara-Karjala
Liisa Marjatta Könönen 93 v
Seija Helena Annikki Hyttinen 76 v
Raija Eila Elina Mäkelä 73 v
Kauko Ensio Leinonen 67 v

Kontiolahti
Milja Johanna Karttunen 97 v
Tarmo Tapio Turunen 75 v
Esa Matti Suomalainen 74 v
Markku Tapio Suhonen 68 v
Toivo Richard Sorsa 61 v
Olli Eero Antero Huovinen 57 v

Joensuu
Minea Ava Olivia Hiltunen
Matti Jasper Hokkanen
Jade Vilma Serafiina Hyvönen
Hertta Lilja Aliisa Ihalainen
Mea Amelie Judin
Leo Elias Kaasinen
Oiva Esko Ilmari Kettunen
Sivia Olivia Tarkkonen

Pielisensuu 
Hilma Anja Ilona Hietikko
Hilda Hellin Härkönen
Hilla Linnea Jokela
Neela Aurora Karppinen
Hertta Ilona Kinnunen
Iida Sofia Korkalainen
Teppo Pekka Olavi Kämäräinen
Lenni Armas Mikael Lajunen
Eemil Jesperi Määttä
Mimosa Vilna Olivia Pennanen
Eerik Esko Tapani Piitulainen
Luka Antoni Surakka Pussinen
Emil Onni Juhani Reijonen
Roni Eemeli Rytkönen
Linus Kuutti Juhani Räty
Livia Eveliina Sirviö

Aleksi Mikael Tanttari
Edvin Leonel Tuomikoski

Rantakylä
Ellen Amalia Eronen
Sepe Onni Nestori Laakkonen
Alma Ellen Otronen
Atte Eeli Tapani Puoskari

Eno
Martta Inkeri Lehikoinen

Vaara-Karjala
Linnea Aliisa Lehikoinen

Kontiolahti
Aulis Nikolai Andersson
Aada Vanessa Sofia Heiskanen
Sylvia Aino Elisabet Karttunen
Helmi Vieno Sofia Kuusisto
Jasu Vilho Alarik Pelkonen
Väinö Seemi-Einari Jarkonpoika Piiroinen
Viljami Olavi Saharinen
Luna Amelia Skukin
Nelli Maria Sorsa
Elsa Ilona Inkeri Tiainen
Malla Rauha Vilhelmiina Voutilainen

kastetut 

RUNOILIJA EINO LEINO kirjoittaa syk-
systä kauniisti Väinämöisen laulu -ru-
nossa: 
Ei iloja monta ihmislapselle suotu:
Yks kevään riemu
ja toinen kesän
ja kolmansi korkean, 
selkeän syksyn riemu.
Kyntää, kylvää,
korjata kokoon,
levätä vihdoin rauhassa raatamisestaan.

MONILLE SYKSY ON vuoden parasta 
aikaa. On aikaa ulkoiluun, marjastukseen 
ja sienestykseen. Loppusyksyssä on jo 
tulevan talven tuntua. Kirpeä syyspäivä 
kutsuu hakeutumaan luontoon ja naut-
timaan luonnon selkeydestä. Syksy on 
runon tavoin selkeä.

Ihminen kokee riemua luonnossa ol-
lessaan. Verenpaine laskee, mielen mur-
heet kaikkoavat ja stressi laukeaa. Poh-
joiskarjalainen ihminen löytää luonnon 
läheltä. Silmiä hivelevä vaaramaisema, 
jylhä mäntykangas ja nyt jo ruskan vä-
reistä luopuva koivikko ovat vertaansa 
vailla olevia luontokohteita. Elämme 
keskellä luontoparatiisia! 

LUONTO KUTSUU  meitä paitsi iloitse-
maan myös kohtaamaan elämämme 
suurimmat surut.
Ei suruja monta ihmislapselle suotu:
Yks sydämen suru,
elon huoli toinen
ja kolmansi korkean, 
ankaran kuoleman suru.

Ystävä pettää,
elämä jättää,
taika on ainoa sankarin työ sekä tarmo.

MARRASKUUN PYHÄINPÄIVÄ on 
surun aikaa. Monelle tämän vuoden py-
häinpäivä on ensimmäinen ilman omaa 
aviopuolisoa, rakasta sukulaista, omaa 
lasta tai läheistä ystävää. Mennyt vuosi 
on ollut luopumisen aikaa.

Syksy voi kuitenkin olla myös lohdut-
tavaa aikaa. Jumala opettaa meitä joka 
vuosi, että kuolema kuuluu tämän maail-
man kiertokulkuun. Elämä syntyy, se ku-
koistaa aikansa ja sitten se kuihtuu pois.

PSALMINKIRJOITTAJA kirjoittaa   tästä 
luonnon kiertokulusta:
Me katoamme kuin uni aamun tullen,
kuin ruoho, joka hetken kukoistaa,
joka vielä aamulla viheriöi
mutta illaksi kuivuu ja kuihtuu pois.
Opeta meille, miten lyhyt on aikamme,
että saisimme viisaan sydämen. 
– Ps. 90

ME JÄÄMME iloinemme ja suruinemme 
sinun käsiisi Jumala.

Paranna minut jälleen iloitsemaan, au-
ta minua suremaan ja itkemään.

Luojani, anna minun jälleen kokea sel-
keän syksyn ilo.

Jukka Reinikainen
Kontiolahden kirkkoherra  

(virkavapaalla)

23. sunnuntai helluntaista, 31.10.2021
Antakaa toisillenne anteeksi
Koko elämämme perustuu anteek-
siantoon, jonka saamme Kristuksen 
ristinkuoleman ansiosta. Se velvoit-
taa meidät kohtaamaan lähimmäi-
semme ystävällisesti, lempeästi ja 
anteeksiantavasti. 
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 119:162–168, Jes. 
64:3–8, Fil. 1:6–11, Matt. 6:14–15

Pyhäinpäivä, la 6.11.2021
Pyhien yhteys
Muistelun kohteena ovat sekä kaik-
ki kristikunnan marttyyrit että muut 
uskossa Kristukseen kuolleet. Sana 
pyhä ei kuitenkaan viittaa vain kuol-
leisiin. Jokainen Kristuksen oma on 
pyhä. 
Liturginen väri: punainen, tai var-
sinkin iltajumalanpalveluksessa, 
valkoinen.
Päivän tekstit: Ps. 89:6–8, 16–19, 
Jes. 65:23–25, Ilm. 22:1–5, Matt. 
5:1–12

24. sunnuntai helluntaista, 7.11.2021
Kahden valtakunnan kansalaisena
Kristityn oikea isänmaa on taivaassa. 
Kuitenkin hän on samalla maallisen 
yhteiskunnan jäsen ja vastuussa sii-
tä. Yhteiskunta kuuluu Jumalan aset-
tamaan elämänjärjestykseen, joka 
suojelee ja palvelee ihmiselämää.
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 75:2–8, 10–11, 
Dan. 2:31–41, 44, Room. 13:1–7, Matt. 
17:24–27

Valvomisen sunnuntai, 14.11.2021
Valvokaa!
Tämän sunnuntain sanoma korostaa 
hengellistä valvomista ja Kristuksen 
paluun odotusta. Valvominen ei kui-
tenkaan ole voimia kuluttavaa jän-
nitystä vaan turvallista luottamusta 
siihen, että Jumala vie meissä aloit-
tamansa hyvän työn päätökseen. 
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 90:1–6, 12–15, 
Ps. 94:8–15, 1. Tess. 5:2–11, Matt. 
24:36–44

kirkkovuosi 
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LAPSI PYYHKII PYHÄKOULUSTA PÖLYT

P
yhäkoulusta nousee pysähtyneitä 
menneen maailman mielikuvia. 
Lapset istuvat paikallaan ja kuunte-
levat. Esikuvaksi asettuva aikuinen 
opettaa. ”Kiltti kuin pyhäkoululai-
nen” sanotaan, kun tarkoitetaan 
naiivia ja väritöntä. Ei ihme, että mo-
ni ajattelee pyhäkoulun menneen 
menojaan. 

Pyhäkoululaisten määrä onkin laskenut niin, että mo-
nessa Suomen seurakunnassa pyhäkoulua ei enää ole. 
Sen myötä seurakuntien lapset ovat menettämässä tilan, 
jossa pääosassa eivät ole sinänsä tärkeät yhdessä puuhai-
leminen tai vanhemmille tarjottu lepohetki vaan lapsen 
hengellinen elämä. Pyhäkoulu on avoin kaikille. Jousta-
vasti ja kekseliäästi toteutettuna sitä eivät rajaa kellonaika, 
kokoontumispaikka eikä viikonpäivä. 

PYHÄKOULU ON TAIVAAN LAHJA perheelle, joka haluaisi 
lapsen oppivan iltarukouksen, oman uskonnon juhlape-
rinnettä, virsiä, lauluja ja läntisen kulttuurimme perus-
kertomuksia. Moni seurakunta alkoi kuitenkin ujostella 
tai vähätellä niiden esillä pitämistä samaan aikaan kun 
kristillinen tapa ja ymmärrys ohenivat kouluissa ja ko-
tona. Nyt perheet miettivät, mitä vastata lapsen suuriin 
elämän ja kuoleman kysymyksiin. Miten lapsesta kasvaa 
uskontolukutaitoinen maailmankansalainen, jos hän ei 
tunne omaa uskontoaan?

Pyhäkoulu ajautui sivuraiteelle, kun seurakuntien kas-
vatus ammattimaistui ja pyhäkoulu jäi monin paikoin hy-
väntahtoisten vapaaehtoisten harteille. Se alkoi toteutua 
liian satunnaisesti ja liian usein vain messun aikana, jol-
loin kävijäjoukko rajautui kirkollisesti aktiivien lapsiin.

SUOMEN PYHÄKOULUN YSTÄVÄT on työstänyt pyhäkou-
lun nukkavierua brändiä ja päättänyt auttaa sen uuteen 
nousuun. 

– Toivomme seurakunnan työntekijöiden, erityisesti 
pappien, heräävän huomaamaan lasten hengelliset tar-
peet ja tekemään tilaa heidän ajattelulleen, työskentelyyn 
osallistunut Anita Ahtiainen Lasten ja nuorten keskuksesta 
sanoo. 

– Jos pyhäkoulu olisi lasten valtakunta, niin kuin sen 
meidän mielestä pitäisi, se korostaisi lasta uskon sanoit-
tajana ja haastaisi aikuisen yllätyksiin ja hallitsematto-
muuteen. Leikin ja vakavan yhdistäminen ei ole lasten 
valtakunnassa vaarallista. Siellä puhutaan lasta. Suuret 

kysymykset tulevat käsittelyyn lapsen, ei aikuisen joh-
dolla ja ehdoilla.

TOISEKSEEN PYHÄKOULU liittää sukupolvien ketjuun. 
Oma elämäntarina ja kristinuskon suuri kertomus kie-
toutuvat yhteen.

– Vaikka mielikuva pyhäkoulusta olisi nukkavieru, on 
se turvallinen. En ole ainoa, jolla on hyviä muistoja pyhä-
koulusta, sanoo brändityöskentelyyn osansa tuonut Jaana 
Haapala mainostoimisto Funckista.

– Ymmärrän hyvin vanhempien ja isovanhempien kä-
dettömyyden, kun haluaisi siirtää arvostamaansa kristil-
listä perinnettä mutta ei tiedä miten. Siksi pyhäkoulun 
brändistä kannattaa pyyhkiä pölyt ja tehdä siitä se, mihin 
sitä juuri nyt tarvitaan.

PYHÄKOULU ON HELPPO ohittaa harrastusmahdolli-
suuksien tulvassa, jos siihen suhtautuu harrastuksena. Jos 
sen sijaan ajattelee sen tarjoavan lapselle tilan ihmetellä ja 
kasvaa avaraksi, oman uskontonsa tuntevaksi mutta myös 
toisia vakaumuksia kunnioittavaksi ihmiseksi, siitä tulee 
perheiden uskontokasvatuksen tukipilari.

Moni muistaa lapsuudestaan pyhäkoulun osallistumis-
taulun ja siihen liimattavat tarrat. Sisällöt ovat saattaneet 
hautautua passiiviseen muistiin, mutta tunne osallistu-
misen ja joukkoon kuulumisen ilosta on jäänyt mieleen. 
Ilman suhdetta oman uskonnon perinteeseen, kertomuk-
siin, lauluihin ja rukouksiin vieraantuminen kirkosta al-
kaa jo lapsena. Siksi hiipuvaksi mainittu pyhäkoulu voi 
olla uuden tarinan alku. 

Kaisa Raittila

UUDISTUMINEN. Miten kasvaa uskontolukutaitoiseksi 
maailmankansalaiseksi, jos ei tunne omaa uskontoaan? 
Pyhäkoulu voi olla enemmän kuin miltä se näyttää.

Mitä vastaan, kun lapsi kysyy?
LAPSEN HENGELLISYYS on uteliasta ja mutkatonta. Ai-
kuinen voi opetella samaa, sanoo Rantakylän seurakun-
nan varhaiskasvatuksen ohjaaja Laura Karvinen.

 Lapsi on avoin. Elämän suuret kysymykset ovat luon-
teva osa hänen leikkejään ja pohdintojaan. Omalle oival-
lukselle jää lapsella enemmän tilaa kuin aikuisella, kun 
uskontoon ei liity pelkoja eikä ennakkoasenteita.

– Lapsi ei erittele, että tämä on nyt spiritualiteettia, nyt 
hoidan hengellistä elämääni. Päinvastoin. Suuret asiat 

putkahtelevat pienten lomassa. Puhutaan ihan niitä 
näitä ja seuraavassa lauseessa taivaasta, Laura Karvinen 
sanoo.

Aikuiselta se vaatii vastuuta turvallisen ilmapiirin luo-
misessa: miten varmistan, että lapsi ymmärtää Jumalan 
rakastavana? Lapsen kannalta olennaista on se, että hä-
nen kysymyksensä kuullaan ja niihin vastataan.

– Ei vaikeaakaan aihetta pidä pelätä. Lapsi ei tarvitse 
aikuisen tietoa tai niin sanottua oikeaa vastausta. Tär-

keää on ihmetellä lapsen kanssa. Olla läsnä, kun lapsi 
kysyy ja varjella lapsen rohkeutta pohtia. 

MONESSA PERHEESSÄ yhteys kirkkoon katkeaa vuosiksi 
ristiäisten jälkeen. Siksi Rantakylän seurakunnassakin 
on lähdetty valtakunnalliseen Polku-malliin, jossa ra-
kennetaan jatkumoa kasteesta rippikouluun. Osa sitä on 
rohkeus tehdä hiljaisuudelle ja hengellisyydelle tilaa.

– Meillä pyhäkoulu on aina siellä, missä kynttilä syty-

Jos lapset sais valita, 
niin ihmiset asuis 

puutarhassa. Siellä 
laulettais ja juteltais ja 
aikuiset kuuntelis lasten 
ajatuksia.
  SUOMEN PYHÄKOULUN YSTÄVIEN LAPSILTA 
  KERÄÄMÄSTÄ AINEISTOSTA
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tetään ja ollaan yhdessä hiljaa, vauvakerhoista lähtien, 
Laura Karvinen kertoo. 

Monelle mukana olijalle se on ollut tärkeää. Kiitos, kun 
hengellisyys saa näkyä, he antavat palautetta. 

– Siinä on, yllättävää kyllä, meillä seurakunnan työn-
tekijöillä oppimista. Että emme epäröi tarjota sitä turval-
lista kristillisyyttä, jota edustamme. Kirkolle tulijat kyllä 
tietävät, mihin tulevat. Monet kaipaavat mallia lastensa 
kristilliseen kasvatukseen.

KARVISELLA on itsellään pienet lapset. Iltarukouksessa 
on aikuisuuteen kurottavaa voimaa. Varjele tapaa niin 
tapa varjelee sinua, sanotaan.

– Alkuun meillä oli iltalaulu, mutta jo taaperolle opetin 
iltarukouksen. Mitä aikaisemmin sen aloittaa, sitä hel-
pompaa se on myös itselle. Ei lapsi ole siihen koskaan 
liian nuori. Vauvakin rauhoittuu illan rutiineihin.

Kun rukoilemisen oppii lapsena, on se tallessa myö-
hempääkin tarvetta varten. 

– Tai joulukirkossa käyminen. Mikä tahansa, mihin voi 
kiinnittyä ja missä voi tunnistaa omat hengelliset juuren-
sa, vaikka päätyisi aikuisena minne. Jos lapsuudesta nou-
see jokin turvallinen, pysyvä ja hyvä, se on epävarmassa 
maailmassa suuri voimavara.

Kaisa Raittila

– Jos pyhäkoulu olisi lasten valtakunta, niin 
kuin sen meidän mielestä pitäisi, se korostaisi 
lasta uskon sanoittajana ja haastaisi aikuisen 
yllätyksiin ja hallitsemattomuuteen. Leikin 
ja vakavan yhdistäminen ei ole lasten 
valtakunnassa vaarallista, sanoo pyhäkoulun 
brändin uudistamistyöhön osallistunut Anita 
Ahtiainen Lasten ja nuorten keskuksesta.
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KARJALAN TEOLOGINEN SEU-
RA sai viime keväänä uuden 
puheenjohtajan, kun tehtävään 
valittiin Itä-Suomen yliopiston 
tutkijatohtori Laura Kallatsa. 
Seuralla on nyt ensi kertaa nai-
nen puheenjohtajana.

Kallatsa aikoo jatkaa seuras-
sa vanhoja hyviä toimintatapoja 
ja vahvistaa entisestään seuran 
yhteyttä opiskelijoihin. Yhdessä 
tekeminen on Kallatsalle tärkeä 
arvo seuran toiminnassa.

- Toivon, että seura voisi olla 
eräänlainen ihmettelyn areena 
kaikille teologiasta kiinnostuneil-
le. Keskustelukulttuuri on nykyi-
sin monesti repivä, esiin nousee 
vahvoja ääripäitä. Ehkä tämä 
voisi olla paikka, jossa yhdessä 
ihmetellään, miten asiat ovat.

SEURA PERUSTETTIIN vuonna 
2003 Joensuussa, kun paikalli-
set papit halusivat akateemisen 
keskustelufoorumin, jossa poh-
tia teologisia kysymyksiä. Seura 
toimii Itä-Suomen yliopiston yh-
teydessä ja kuuluu Tieteellisten 
seurain valtuuskuntaan.

- Me olemme akateeminen 
seura, mutta itse koen tärkeänä 
sen, että teologiaa pyritään vie-
mään myös akateemisen kuplan 
ulkopuolelle.

Yksi seuran perusarvo on eku-
meenisuus, ja toiminnassa onkin 

mukana eri kirkkokuntien ja yh-
teisöjen edustajia. Seura järjestää 
yleisö- ja tupailtoja sekä julkai-
see kirjoja tuoden esiin ennen 
kaikkea Itä-Suomessa tehtävää 
teologiaa.

- Lisäksi järjestämme joka toi-
nen vuosi teologisen symposiu-
min. Niihin pyrimme saamaan 
puhujia ja osallistujia laajemmal-
ta alueelta. Tiedettä popularisoi-
vien symposiumien aiheet ovat 
sellaisia, että ne tuovat uutta nä-
kökulmaa ajankohtaisiin yhteis-
kunnallisiin ongelmiin.

Virpi Hyvärinen

Teologiaa myös akateemisen  
kuplan ulkopuolelle

JOENSUUN, PIELISENSUUN, 
Rantakylän, Pyhäselän ja Kontio- 
lahden seurakunnat ovat Reilun 
kaupan seurakuntia. Reilun kau-
pan seurakunta -arvonimi kertoo, 
että seurakunnan verovaroilla 
hankitaan tuotteita, joiden avulla 
edistetään oikeudenmukaisem-
paa maailmankauppaa ja ihmis-
oikeuksia. Arvonimen myöntää 
Reilu kauppa ry.

Kehitysmaista tulevat Reilun 
kaupan tuotteet, kuten kahvi, tee, 

kaakao ja hedelmät, tuotetaan 
vastuullisesti ja valvotuissa oloissa. 
Suosimalla Reilun kaupan tuottei-
ta seurakunta varmistaa kehitys-
maiden pienviljelijöille paremman 
toimeentulon sekä mahdollisuu-
den päättää omasta elämästään. 
Reilun kaupan tuotteiden käyttä-
minen on vastuullinen teko myös 
ympäristön kannalta.

REILUN KAUPAN viikkoa viete-
tään tänä vuonna 25.–31.10. Seu-

rakunnat pitävät teemaviikkoa 
esillä eri tavoin toiminnassaan.  

Kaikille avoimia Reilun kaupan 
kahvitaukoja vietetään torstaina 
28.10. klo 13–14 Joensuun seu-
rakuntakeskuksessa ja klo 13–15 
Rantakylän kirkolla. Reilun kau-
pan tuotteita esitellään ja tarjoil-
laan myös perjantaina 29.10. klo 
10–13 Lahjanpuiston kerhohuo-
neella Hammaslahdessa. 

Virpi Hyvärinen

Reilun kaupan viikko 
näkyy seurakunnissa

Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja Laura Kallatsa odottaa innolla ensi helmikuun symposiumia, jonka teemana 
on Totuus.  - Luvassa on paljon mielenkiintoisia puheenvuoroja. Yksi pääpuhujista on Ruotsin ev.lut. kirkon arkkipiispa 
Antje Jackelén.
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Joensuun seurakuntakeskuksessa sijaitseva Duka-puoti myy monipuolisesti 
Reilun kaupan tuotteita. Kansainvälisen työn ohjaaja Topi Nieminen nappasi 
otoksen tuotteista syliinsä. Puoti on avoinna ma ja pe klo 12–15, ti ja ke klo 
10–16 sekä to klo 10–17. Muutokset mahdollisia.
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Karjalan teologisen 
seuran tapahtumia

• Yleisöilta 28.10. klo 18: TT 
Keijo Karvonen: Julistajasta 
kuuntelijaksi – Irja Kilpe-
läinen suomalaisen sairaa-
lasielunhoidon uudistajana 
(Itä-Suomen yliopiston sali 
AT100 ja Zoom) 
• Yleisöilta 9.12. klo 18: TT 
Joonas Riikonen: Häpeä ja 
teologinen ajattelu 
• Totuus-symposiumi 14.–
15.2.2022 
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1 
Konsertti Harmonikkaa 
hartaasti ti 2.11. klo 18 
Pielisensuun kirkossa 
Pidän harmonikka-

musiikista paljon. Olen kuunnellut 
sitä lapsuudestani asti. Perhe- 
juhlissani on usein ollut 
harmonikansoittaja esiintymässä.

 2 
Senioriluento 
Ikääntymisen 
haasteet pe 5.11. klo 10 
Pielisensuun kirkossa 

Tässä luennossa minua 
kiinnostavat ikääntymiseen 
liittyvät haasteet ja eri aihealueet. 
Olen kiinnostunut geriatrian ja 
yleislääketieteen erikoislääkäri 
Mika Elon asiantuntevista tiedoista 
ja mielipiteistä. 

3 
Oi muistatko vielä 
-konsertti la 6.11.  
klo 13 Ristinkappelissa 
Tykkään kovasti 

käydä konserteissa ja luulen tässä 
konsertissa olevan myös itselleni 
tuttuja lauluja. On nautinto kuunnella 
hyvää musiikkia Konservatorion 
laulunopiskelijoiden esittämänä. 
Toivon, että saisin aikaiseksi lähteä 
useammin konsertteihin.

4 
Elon iloa ikäihmisille  
to 25.11. klo 11–14  
Hukanhaudan 
seurakuntatalolla 

Jo ikänikin puolesta tämä 
tapahtuma kiinnostaa. Luulen 
löytäväni käsiteltävistä aiheista 
myös omaa elämääni koskettavaa 
ajankohtaista tietoa. Varmasti 
mielenkiintoista kuunneltavaa. 

Palstalla kysymme, mitkä neljä 
Kirkkotien kirkollisista ilmoituksista 
löytyvää tapahtumaa tuntuvat 
etukäteen mielenkiintoisimmilta. 

NIMI: EILA NIKKANEN 
PAIKKAKUNTA: JOENSUU

miun tapahtumat

Uusi sururyhmä 
Lehmossa
 › LEHMON SEURAKUNTAKODILLA käynnistyy sururyhmä 

keskiviikkona 3.11. Sururyhmä on vertaisryhmä, joka on tar-
koitettu läheisensä menettäneille. Ryhmässä on lupa näyttää 
surua ja jakaa toisten kanssa menetykseen liittyviä tunteita, 
kokemuksia ja kysymyksiä luottamuksellisesti ja turvallisesti. 

Kokoontumiskertoja on kuusi. Ryhmään otetaan n. 8–10 
henkilöä. Ryhmä on ensimmäisen kokoontumisen jälkeen 
suljettu. 

Sururyhmä Lehmon seurakuntakodilla 3.11. alkaen. 
Ilm. ja tied. ke 20.10. klo 14–17 tai 27.10. klo 15–17, pastori 
Kati Rannanmaa, p. 0400 806 293. Vapaa pääsy.

Joensuun seurakuntien 

joulutapahtumat 

verkossa vko 46:

www.hoosianna.fi!

Musiikkia pyhäinpäivään
 › MARRASKUUN HÄMÄRÄÄN tuovat lohtua seurakunnissa 

järjestettävät konsertit. Pyhäinpäivän aattona pe 5.11. Lehmon 
seurakuntakodilla vietetään klo 18 Surun ja toivon säveliä 
-tilaisuutta, jossa esiintyvät Sanna Kivivuori (viulu), Ville Kivi-
vuori (sello) ja Mari-Annika Heikkilä (piano). Luvassa on myös 
yhteislaulua ja kahvitarjoilu.

Pyhäinpäivänä la 6.11. seurakunnissa on tarjolla neljä kon-
serttia. Klo 13 Joensuun hautausmaan Isossa Ristinkappelissa 
kuullaan konservatorion laulunopiskelijoiden perinteinen 
Oi, muistatko vielä -konsertti. Klo 15 Rantakylän kirkossa 
järjestetään Kristallivirta-kynttiläkonsertti, jossa esiintyvät 
Liisa Karhu (viulu ja alttoviulu) ja Henna Hirvikangas (piano). 
Klo 17.30 Tuupovaaran siunauskappelissa kuullaan Lohdun 
säveliä, tarjolla on myös glögiä. Illan päättää klo 18 Noljakan 
kirkossa kuultava Lohdun lauluja -konsertti, jossa esiintyvät 
Elina Vitri (laulu) ja Pekka Varonen (piano). 

Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy. Oi muistatko vielä 
-konsertin vapaaehtoisen käsiohjelman (10 €) tuotto menee 
opiskelijoiden stipendirahastoon. Kristallivirta-konsertin va-
paaehtoinen käsiohjelma 10 €.
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Muksuparkkitoimintaa 
myös Pielisensuussa
 › USEAT SEURAKUNNAT tarjoavat tilapäistä, maksutonta 

lastenhoitoapua, jonka tarkoituksena on tarjota vanhem-
mille hetken huokaisu keskellä arkiviikkoa. 

Kirkkotie esitteli lapsiparkkitoimintaa viime numeros-
saan. Jutusta oli jäänyt pois Pielisensuun Muksuparkki, 
joka kokoontuu Karsikossa Pikku-Ketun kerhohuoneella 
(Kettuvaarantie 25) tiistaisin klo 8.30–11. Paikat varataan 
etukäteen numerosta 050 3754 084.

Vastaavaa toimintaa on tarjolla myös Noljakan kirkolla 
ma klo 9–11, Joensuun srk-keskuksessa pe klo 9–11, Enon 
seurakuntatalolla ti klo 13–15, Kontiolahden srk-keskuk-
sessa pe klo 9–11.30 sekä Rantakylän kirkolla to 4.11., 18.11. 
ja 2.12. klo 17–19. 

Kaikkiin parkkeihin tulee ilmoittautua ennakkoon. 
Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja löytyy verkosta 
osoitteista www.joensuunseurakunnat.fi ja 
www.kontiolahdenseurakunta.fi. Vapaa pääsy.

Kontiolahdella juhlitaan
140-vuotiasta kirkkoa 
 › KONTIOLAHDEN KIRKKO  täyttää 140 vuotta. Tapah-

tumarikasta juhlaviikonloppua vietetään la–su 27.–28.11. 
Juhlinta käynnistyy avoimilla ovilla seurakuntakeskukses-
sa la 27.11. klo 12–16. Tällöin on mahdollisuus tutustua talon 
taideteoksiin. Taiteilija Laura Melkinen kertoo yhteisöti-
lassa esillä olevista maalauksistaan klo 13–13.30 ja vetää 
maksuttoman taidetyöpajan klo 14–16. Työpajaan otetaan 
10 osallistujaa ja siihen ilmoittaudutaan sähköpostitse 
osoitteeseen suvi-tuuli.turunen@evl.fi.

Sunnuntai 28.11. käynnistyy klo 10 juhlamessulla 
kirkossa ja päättyy klo 18 kirkossa järjestettävään Ka-
marikuoro Kaiskun ja jousiyhtyeen konserttiin. Päivällä 
järjestetään Lehmon srk-kodilla klo 14–17 perheiden 
toimintapäivä, jossa on tarjolla jouluaskartelua, keitto-
lounas, Elämänpuu-hartaus ja lasten kauneimmat jou-
lulaulut. Lapset koristelevat tilaisuudessa joulukuusen. 

Kontiolahden kirkko 140 vuotta. Juhlaviikonloppu 
taiteen, musiikin, toiminnan ja messun merkeissä 
la–su 27.–28.11. Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

 >>>>>>>>>>>>>>   1.11.–30.11.2021 >>>>>>>>>>
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Liisa Karhu ja Henna Hirvikangas.
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Joensuun  
seurakunta  
 › TOIMISTO: Kirkkokatu 28, ma-

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

Ajankohtaiset tiedot ja korona-
suositukset verkkosivuilla: 
www.joensuunseurakunnat.fi.

Joensuun kirkko 
Papinkatu 1 b
Pyhäinpäivän messu la 6.11. klo 10.
Sanajumalanpalvelus la 6.11. 
klo 15, musiikissa avustaa lau-
luryhmä Tanja Miettinen, Henna 
Pekkinen, Heli Solonen, Varpu 
Vauhkonen. Muistamme viime 
pyhäinpäivän jälkeen kuolleita 
seurakuntamme jäseniä ja luem-
me heidän nimensä.
Sanajumalanpalvelus su 7.11. 
klo 10, saarnaa Jorma Hoppa 
Joensuun Rauhanyhdistyksestä.
Messu su 14.11. klo 10. Joensuun 
seurakunnan orkesteri johtaja-
naan Igor Lavrenchuk ja solisti-
naan Tuomas Pyrhönen soittavat 
messussa Georg Friedrich Hän-
delin urkukonserton B-duuri.
Kato Mua -lastenkirkko la 20.11. 
klo 12. Jumalanpalvelus aloittaa 
Kato mua -tapahtuman. Mukana 
Tiuku-kuoro. Ks. s. 16.
Messu su 21.11. klo 10, kanttorina 
Hanna Komi.
Kynttilätapahtuma itsemurhan 
tehneiden muistolle su 21.11. 
klo 16. Klo 15 alkaen kynttilöiden 
sytytys Penttilän amfilla. Ks. s. 14.
Päihteisiin kuolleiden muis-
totilaisuus ke 24.11. klo 18. 
Kokoonnumme muistamaan 
heitä, joiden elämän päihteet 
veivät. Musiikkia ja hiljentymistä. 
Sytytämme kynttilät heille, joita 
kaipaamme.
Messu su 28.11. klo 10.

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28
Kohtaamisia Jeesuksen kanssa 
-raamattuluento ke 3.11. klo 18. 
Anna Holopainen: ”Jeesus ja So-
keana syntynyt”.
Torstaimessu to 4.11. klo 12.
Kirkkoraati la 6.11. klo 16.30.
Jukka Salmisen perhekonsertti 
”Matkaan lähden” ke 10.11. klo 18. 
Vapaa pääsy. Ks. s. 12.
Torstaimessu to 11.11. klo 12.
Karjalanpiirakoita myynnissä 
to 11.11. klo 12–14, hinta 0,70 €/
kpl. Varaukset ennakkoon, p. 013 
263 5300 (ma–pe 9–11 ja 12–15). 
Piirakat ovat laktoosittomia. Tuotto 
Joensuun herättäjäjuhlien hyväksi. 
Järj. Herättäjä-Yhdistys.
Worship Service at Fri 12.11. Music 
practice at 5 p.m, multicultural and 
bilingual Worship at 6 p.m. Soup 
and tea served after the mass. 
Monikulttuurinen ja kaksikielinen 
messu klo 18.
Seurat su 14.11. klo 15, veisataan 
Siionin virsiä. Puhujina mm. Heimo 
Karhapää, Raimo Ursin. Kahvitar-
joilu klo 14.30.
Kohtaamisia Jeesuksen kans-
sa -raamattuluento ke 17.11. klo 
18, Antti Kyytsönen: ”Jeesus ja 
Paavali”.
Torstaimessu to 18.11. klo 12.
50 vuotta täyttävien kutsujuhla 
pe 19.11. Klo 17 kutsuvieraiden kah-
vitilaisuus, Kemal Achourbekovin 
musisointia ja pientä ohjelmaa. 
Kello 18 kaikille avoin Markus 
Pulkkisen musiikki-improvisaatio, 
kesto n. 1 h. Järj. Joensuun ja Pieli-
sensuun seurakunnat. 
Nyyttikesti-ilta la 20.11. klo 16. 
”Elämme armosta, kerromme 
Jeesuksesta”. Päätoimittaja Heli 
Karhumäki, Matti Ketonen.
Ukkopiirin 30-vuotisjuhla to 25.11. 
klo 10 ja juhlalounas klo 11 pie-
nessä salissa. Tied. ja ilm. pastori 

Hanna Laakso, p. 050 466 5789. 
Huom! Klo 8 ei ukkopiirin normaa-
lia kokoontumista. 

Torstaimessu to 25.11. klo 12.
Yhteyden iloa ti 30.11. klo 11. Se-
niorien toiminta- ja virkistyspäivä. 
Päivään sis. lounas ja kahvi (5 €).
Sateenkaari-ilta ti 30.11. klo 18. 
Keskustelua. Seurakunnan työn-
tekijä paikalla. Pieni iltahartaus.

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Kynttilämäki la 6.11. Klo 17 alkaen 
voit tuoda oman kynttilän ulos 
rinteeseen. Kynttiläristi palaa klo 
17–20. Klo 17.15 ulkohartaus ristin 
äärellä.
Lohdun lauluja -konsertti la 6.11. 
klo 18. Konsertti särkyneille ja 
kuolemansurua kantaville, Elina 
Vitri (laulu), Pekka Varonen (piano).
Vapaa pääsy.
Messu su 7.11. klo 12.
Messu su 14.11. klo 12.
Messy Church su 21.11. klo 16–19.
1. adventin perhemessu su 28.11. 
klo 12. Messu striimataan Toivon 
tähden -kanavalle YouTubeen.

Muut paikat
Oi muistatko vielä -konsertti la 
6.11. klo 13 Isossa Ristinkappelissa 
(Rauhankatu 4). Konservatorion 
laulunopiskelijat. Vapaa pääsy, 
ohjelmamaksu 7 €. 
Pyhäinpäivän hautausmaapolku 
lapsiperheille la 6.11. Ks. s. 4–5.
Papit päivystävät pyhäinpäivänä 
la 6.11. klo 15–18 Ristinkappelilla. 
Mahdollisuus hiljentymiseen ja 
keskusteluun, tarjolla kuumaa 
mehua.

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

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

Ajankohtaiset tiedot ja korona-
suositukset verkkosivuilla: 
www.joensuunseurakunnat.fi.

Pielisensuun kirkko
Huvilakatu 8 b 
Harmonikkaa hartaasti -konsertti 
ti 2.11. klo 18. Sirpa Kainulaisen 
oppilaat esiintyvät. Vapaa pääsy. 
Järj. Joensuun konservatorio.
Senioriluento ”Ikääntymisen 
haasteet” pe 5.11. klo 10, geriatrian 
ja yleislääketieteen erikoislääkäri 
Mika Elo. Keittolounas (5 €). 
Pyhäinpäivän messu la 6.11. klo 10. 
Gospelkuoro, joht. Elina Laakso.
Pyhäinpäivän rukoushetki la 6.11. 
klo 17. Tilaisuudessa luetaan ku-
luneen vuoden aikana kuolleiden 
seurakuntalaisten nimet ja sytyte-
tään kynttilät heidän muistolleen.
Messu su 7.11. klo 10, mukana 
Rautatieläisten Kristillinen Yhdis-
tys, saarnaa rovasti Esa Lipasti. 
Kirkkokahvit.
Taizé-messu su 7.11. klo 18, mu-
siikkiryhmä klo 17.
Runo- ja musiikkimatinea ti 9.11. 
klo 18. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. 
Joensuun rauhanyhdistys. Ks. s. 13.
Nuorekas messu ke 10.11. klo 18. 
Valmistelut alk. klo 17.
Messu su 14.11. klo 10.

Vauvaperheiden kutsukirkko 
su 14.11. klo 15. Musiikillinen kirkko-

hetki ja tarjoilu erityisesti alku-
vuonna 2021 kastettujen lasten 
perheille. Myös muulloin kastettu-
jen lasten kastelinnut saatavilla.
Senioriluento ”Aktiivinen arki, 
yhteinen tavoitteemme” pe 19.11. 
klo 10, työfysioterapeutti Päivi 
Eteläpää. Keittolounas (5 €).
Messu su 21.11. klo 10, Kansanlä-
hetyksen syystapahtuma, saarnaa 
toiminnanjohtaja Gerson Mgaya. 
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.
Kynttilätapahtuma itsemurhan 
tehneiden muistolle su 21.11. klo 15 
Penttilän amfilla. Ks. s. 14.
Taizé-messu su 21.11. klo 18. Avoin 
musiikkiryhmä klo 17.
Kansanlähetyksen syystapah-
tuma ma 22.11. klo 18, mukana 
lääkäri Esko Järvenpää ja Heimo 
Karhapää.
Leipomistalkoot ja myyntipöytien 
laitto pe 26.11. klo 8–16.
Karjalanpiirakoiden leipomistal-
koot la 27.11. klo 8–13 yläkeittiössä.
Lähetysmyyjäiset la 27.11. klo 
13–15 yläsalissa. Ks. s. 12.
1. adventin messu su 28.11. klo 10. 
Kirkkokahvit.
Adventin avaus su 28.11. klo 18 
Penttilän amfilla. Ks. s. 12.

Hukanhaudan 
seurakuntatalo 
Lonikintie 18
Tiistaikerho ti 2.11. klo 13. Valmis-
teltuja kysymyksiä Raamatusta, 
keskustelua. Hartaus Ilpo Saukko-
nen. Joensuun Rauhanyhdistys.
Elon iloa ikäihmisille to 25.11. klo 
11–14. Millaisia palveluja ikäihmisille 
on tarjolla? Ks. s. 13.

Muut paikat
Hartaushetki to 11.11. klo 13 
Suvituulen palvelukeskuksessa 
(Suvikatu 21).
Eräilijöiden järjestämä retki 
ma 15.11. Ks. s. 14.

Ukkopiirin
30-vuotisjuhla 
to 25.11. klo 10 Joensuun 
srk-keskuksessa.

RETRIITTIPÄIVÄ
la 4.12. klo 10-16 Noljakan 

kirkko, Noljakantie 81 
Ohjaaja TT, pastori Ka� Kemppainen.
Ota mukaan joogama�o ja huopa tai 
vastaava. Ylle lämmintä ja joustavaa 
vaate�a. Aiempi kokemus joogasta 

ei tarpeen. Hinta 15 €.
Ilmoi�autuminen 8.11.-15.11.2021 

joensuunseurakunnat.fi/ilmoi�audu.

JOENSUUN SEURAKUNTA

Adventin avaus Penttilän amfilla
su 28.11.2021 klo 18
Tule mukaan laulamaan

adventin lauluja ja hiljentymään 
adventin rukousten äärellä. 

Pipari- ja glögitarjoilu.

PIELISENSUUN SEURAKUNTA

Ke 10.11.2021 klo 18 Joensuun
seurakuntakeskus, Kirkkokatu 28
Esiintyy Jukka Salminen, mukana 
myös lasten musiikkiryhmä Tiuku.

Matkaan lähden
PERHEKONSERTTI

Tervetuloa

SPR:n KIRPPIS
Kauppakatu 35, Joensuu

(käynti sisäpihan puolelta),
p. 050 4738 178.

Avoinna ma-to klo 11-15

Otamme vastaan lahjoituksia 
ajankohtaisista tuotteista. 

Tervetuloa tekemään löytöjä.

La 27.11. klo 13-15
Pielisensuun kirkko,

Huvilakatu 8 b

Karjalanpiirakoita, leivon-
naisia, myös gluteenitto-
mia. Hernekeittoa, myös 

omiin astioihin. Runsaasti 
käsitöitä, arpajaiset.

MYYJÄISET

Tervetuloa!

Vauvaperheiden 
kutsukirkko
su 14.11. klo 15 
Pielisensuun kirkolla.
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Rantakylän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A,  

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

Ajankohtaiset tiedot ja korona-
suositukset verkkosivuilla: 
www.joensuunseurakunnat.fi.

Rantakylän kirkko
Rantakylänkatu 2
Viikkomessu ja yhteisessä pöy-
dässä -ruokailu ke 3.11. Klo 11 viik-
komessu, jonka jälkeen ruokailu, 
hinta 3 €/aik., 1 €/lapset.
Pyhäinpäivän messu 6.11. klo 10. 
Kristallivirta-kynttiläkonsertti 
pyhäinpäivänä 6.11. klo 15. Liisa 
Karhu (viulu ja alttoviulu), Henna 
Hirvikangas (piano). Vapaa pääsy, 
käsiohjelma 10 €.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 6.11. klo 
18. Tilaisuudessa luetaan vuoden 
aikana kuolleiden seurakuntalais-
ten nimet ja sytytetään kynttilä 
heidän muistolleen. Teetarjoilu. 
Messu su 7.11. klo 10, messun 
jälkeen kirkkokahvit.

Yhdessä-levynjulkistamiskon-
sertti su 7.11. klo 15. Gospelryhmä 
Arepan ennen korona-ajan alkua 
tekemän äänitteen musiikkia 
livenä. Mukana uusia gospellauluja 
mm. Jarkko Maukoselta. Vapaa 
pääsy, levyjä saatavilla.
Tuomasmessu su 7.11. klo 18. Pas-
tori, TT Heikki Salomaa saarnaa. 
Lastenhoito järjestetty. Messun 
jälkeen iltatee.
Keskipäivän rukoushetki ke 10.11. 
klo 12.15.
Messu su 14.11. klo 10, saarnaa 
pastori Erja Kalpio Evankelisesta 
lähetysyhdistyksestä. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja tilaisuus 
”Paikkani Jumalan valtakunnassa”, 
Erja Kalpio. Lapsille messupyhis 
klo 10 lastenkappelissa.

Kantaattikonsertti su 14.11. klo 18, 
urkupositiivin käyttöönottokon-
sertti. Canzonetta-kuoro ja Ran-
takylän barokkiorkesteri. Mukana 
Topi Linjama. Vapaa pääsy.
Lukupiiri ma 15.11. klo 14. Keskus-
telua Ritva Hellstenin kirjan ”Raija” 
pohjalta.
Messu su 21.11. klo 10, omaishoi-
tajien kirkkopyhä. Messun jälkeen 
kirkkokahvit.
Pienryhmäohjaajien palaveri ma 
22.11. klo 13.
Aamurukous ke 24.11. klo 9.

1. adventin perhemessu su 28.11. 
klo 10. Tule mukaan laulamaan 
Hoosiannaa ja aloittamaan joulun 
odotus yhteisen messun äärel-
lä. Messun jälkeen on tarjolla 
kirkkokahvit, mehut ja joulutortut 
seurakuntasalissa. 

Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 

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

Ajankohtaiset tiedot ja korona-
suositukset verkkosivuilla: 
www.joensuunseurakunnat.fi.

Pyhäselän kirkko
Hammaslahdentie 76
Pyhäinpäivän iltakirkko la 6.11. 
klo 18. Kirkkokuoro.
Messu su 7.11. klo 10.
Messu su 14.11. klo 10. Kanttorina 
Samuli Moilanen. Kirkkokahvit, va-
paaehtoinen maksu Kontupohjan 
seurakunnan tukemiseen.

Messu su 21.11. klo 10. Herättä-
jä-Yhdistyksen kirkkopyhä. Saarna 
pastori, perheneuvoja Anna-Riitta 
Pellikka. Kirkkokuoro. Kirkkokahvit 
seurakuntatalolla. Mukana myös 
Petri Karttunen ja Kati Nissi, joka 
kertoo kesän 2022 herättäjäjuhlista 
ja talkootehtävistä. 
1. adventin messu su 28.11. klo 10. 
Auli Kostamo (huilu), Liisa Karhu 
(viulu) ja Anne Pitkänen (sello).

Pyhäselän 
seurakuntatalo 
Hammaslahdentie 76

Sanan ja rukouksen ilta pe 5.11. 
klo 18. Mukana Annukka Tahvanai-
nen, musiikissa Osmo Kainulainen. 
Raamattuopetusta, laulua, rukousta. 
Taukoa tarvitsevien äitien ilta 
ke 10.11. klo 18, mukana Satu 
Nieminen.

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

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

Ajankohtaiset tiedot ja korona-
suositukset verkkosivuilla: 
www.joensuunseurakunnat.fi.

Enon kirkko
Enontie 28
Pyhäinpäivän messu la 6.11. klo 16, 
kirkkokahvit srk-talolla.
Messu su 7.11. klo 10.
Messu su 14.11. klo 10, kirkkokahvit 
srk-talolla.
Sanajumalanpalvelus su 21.11. 
klo 10, kirkkokahvit srk-talolla.
Ekumeeninen sävelhartaus 
pe 26.11. klo 18.30. Ks. s. 14.
1. adventin messu su 28.11. klo 18.

Enon 
seurakuntatalo
Enontie 30 A
Kansainvälisten joululaulujen 
suunnitteluilta ke 3.11. klo 18. Tule 
suunnittelemaan Enon srk-talolla 
16.12. pidettävien Kansainvälisten 
joululaulujen ohjelmaa.
Rovasti Jouko Pesosen muisto-
seurat su 7.11. klo 12. Puhujina 
työtovereita ja Joukon ystäviä, 
musiikkia ja kahvit.
Perheiden ilta to 11.11. klo 17. Illan-
viettoa vaihtelevasti esim. pelaillen, 
askarrellen ja leikkien. Suunnitte-
lemme ohjelmaa yhdessä osallis-
tujien kanssa. Iltapala.
Lauluseurat su 14.11. klo 14.
Eläkeikäisten päiväkahvit to 25.11. 
klo 12.

Muut paikat
Lähetyspiiri pe 12.11. klo 12 Lahja 
Haapasalolla (Puistotie 11).
Perheiden ilta to 25.11. klo 17 
Uimaharjun kerhotilassa (Keskustie 
5). Illanviettoa vaihtelevasti esim. 
pelaillen, askarrellen ja leikkien. 
Suunnittelemme ohjelmaa yhdes-
sä osallistujien kanssa. Iltapala.

Canzonetta ja 
barokkiorkesteri  
su 14.11. klo 18 
Rantakylän kirkossa.

Piirakkatalkoot to 18.11. lähetys-
työn hyväksi. Piirakkatilaukset viim. 
12.11. ma–pe klo 9–12, p. 050 364 
8190. Hinta 0,70 €/kpl. 
Kaiken kansan puurojuhla su 28.11. 
klo 11–13, riisipuuro, adventtihar-
taus klo 12.30. Vapaaehtoinen 
maksu Pyhäselän seurakunnan 
joulukassikeräykselle.

Reijolan 
seurakuntatalo 
Santerintie 11
Taukoa tarvitsevien äitien ilta
 ti 9.11. klo 18, mukana Satu Nieminen.
Messu su 14.11. klo 13, kanttorina 
Samuli Moilanen.
Kauneimmat joululaulut su 28.11. 
klo 18. Mukana Reijolan Laulu. 
Urkujen käyttöön siunaaminen.

Muut paikat
Lähetyspiiri ti 2.11. klo 15 Anneli 
Kurosella (Tölpäntie 61).
Raamattupiiri Lukulamppu to 4.11. 
klo 10 (Autoilijantie 13). ”Anteek-
siantamuksen varassa – Matt. 
6:1–15”.
Lähetyspiiri ma 8.11. klo 12 Kerttu 
Pesosella (Kuutostie 96).

Tule laulamaan 
hoosiannaa!
Perhemessu su 28.11. klo 10 
Rantakylän kirkossa.

Herättäjä-
Yhdistyksen 
kirkkopyhä 
su 21.11. klo 10
Pyhäselän kirkossa.

Karjalanpiirakoita 
tilauksesta 
to 18.11. Pyhäselän 
seurakuntatalolta.
Tilaukset viim. 12.11.

Sanan ja 
rukouksen ilta  
pe 5.11. klo 18
Pyhäselän seurakuntatalolla.

Arpajaiset
pe 29.10. Kohtaamisten 
Kahvila-Kirpputorilla.
Kahvila-Kirpputori on auki per-
jantaisin klo 10–13, Lahjantie 
10. Tuotto lähetystyölle.

Hävikkiruokajakelu
to 28.10., 11.11. ja 25.11. klo 
13.30 Pyhäselän srk-talol-
la. Pyhäselän seurakunnan 
alueen vähävaraisille asuk-
kaille. Kassivaraukset saman 
viikon ma–ti klo 8–10, p. 050 
363 6909.

Tuomas
messu

Rantakylän kirkossa
su 7.11. klo 18

Saarnaa pastori,
TT Heikki Salomaa.

Lastenhoito järjestetty. Messun 
jälkeen iltatee. Lämpimästi 

tervetuloa laulun, rukouksen ja 
Sanan äärelle!

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA ENON SEURAKUNTA

AVOIMET OVET
1-4-LUOKKALAISILLE

Enon seurakuntatalolla
perjantaisin klo 14-16.

Tule vie�ämään aikaa kave-
reiden kanssa, tekemään 
läksyt, pelaamaan ja 
leikkimään. Välillä myös 
   ohja�ua toimintaa.

Ei tarvitse
ilmoittautua!

ti 9.11. klo 18
Pielisensuun kirkko

Tule virkistymään 
runojen sekä piano-, 
viulu- ja sellomusiikin 
äärelle.
Illan runoteemat: 
Saan uskoa, Tässä on 
hyvä olla, Elämän 
vuodenajat sekä 
Syksystä jouluun.

Kahvi- ja teetarjoilu. 
Vapaa pääsy, käsi-
ohjelman (10 e) tuotto 
ry:n toiminnan
tukemiseen.
PIELISENSUUN SEURAKUNTA JA 
JOENSUUN RAUHANYHDISTYS RY

Runo- ja 
musiikki-
MATINEA To 25.11. klo 11-14 Hukan-

haudan seurakuntatalo, 
Lonikin�e 18

Millaisia palveluja ikäihmisille 
on tarjolla? Mukana palvelu-
ohjaaja Marjo Pennanen Siun 
sotelta. Ohjelma ja tarjoilu 5 €. 
Ei ennakkoilmoi�autumista, 
ilmoita ruoka-aineallergiat 
diakonissa Merja Tuonoselle, 
p. 050 385 5146.

PIELISENSUUN SEURAKUNTA

Nuorten aikuisten
Unelmapaja

to 28.10. klo 18
Pielisensuun kirkko,
Huvilakatu 8 b. Sisäänkäynti 
lähinnä sairaalaa olevasta 
ovesta.

Tule kertomaan, millaista 
nuorten aikuisten toimintaa 
toivot Joensuun luterilaisiin 
seurakuntiin. Pitsatarjoilu.

Marrasretriittiryhmä
maanantaisin 8.-29.11. klo 18 
Rantakylän kirkon lastenkap-
pelissa.
Jokaiselle kerralle on raa-
matunkohta, jonka ääressä 
hiljennymme etukäteen 
kotona päivittäin. Ensimmäi-
sen kokoontumisen kohta on 
Room. 13:1-7.  
Laulamme Taizé-lauluja, 
rukoilemme ja jaamme, mikä 
raamatunkohdassa on puhu-
tellut. 
Ohjaajina Outi Kärnä ja Anna 
Holopainen. Ilm. viim. 5.11., 
p 050 585 8714. 
Max. 8 osallistujaa.

Arepan konsertti
su 7.11. klo 15
Rantakylän kirkossa.
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Kontiolahden 
seurakunta
 › KIRKKOHERRANVIRASTO:  

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

Ajankohtaiset tiedot ja korona-
suositukset verkkosivuilla: 
www.kontiolahdenseurakunta.fi.

Kontiolahden kirkko
Kirkkotie 6
Pyhäinpäivän messu la 6.11. klo 10. 
Muistokynttilöiden sytyttäminen 
1.10.2020–30.9.2021 kuolleille 
seurakuntamme jäsenille.
Messu su 7.11. klo 10.
Isänpäivän perhemessu su 14.11. 
klo 10.
Messu su 21.11. klo 10.
1. adventin ja Kontiolahden kirkon 
140-vuotisjuhlamessu su 28.11. 
klo 10. Pystykahvit kirkossa. Ks. s. 11.
Kontiolahden kirkon 140-vuo-
tisjuhlakonsertti su 28.11. klo 18. 
Mukana Kamarikuoro Kaisku ja 
jousiyhtye. Ks. s. 11.

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26 
Seurakuntakuoro Canto torstaisin 
klo 18, joht. vs. kanttori Juho Puron-
taus. Kuoro osallistuu jumalanpal-
veluksiin ja muihin seurakunnan 
järjestämiin tilaisuuksiin. Ohjelmis-
to koostuu sekä uudemmasta että 
vanhemmasta kirkkomusiikista. 

Laulukerho torstaisin klo 13–14, alk. 
4.11. Matalan kynnyksen laulamista 
tuttujen yhteislaulujen sävelin. Vs. 
kanttori Juho Purontaus.
Kaakaopyhis 4–12-v lapsille ma 
8.11. ja 22.11. klo 17.30–19. 
Näkövammaisten kerho to 11.11. klo 
13–14.30.
MieTe-mielenvirkeyttä ryhmä to 
18.11. klo 13. Mukana Viiri-hanke, 
Pohjois-Karjalan Martat.

Omaishoitajat ja omaishoidettavat 
pe 19.11. klo 14–15.30. Ehtoollinen. 
Viikkomessu ke 24.11. klo 12, saar-
naa Salla Romo. 
Ikämiesten päiväkahvit pe 26.11. 
klo 11–12.30.

Riisipuuroa ja kanelisokeria jou-
lulaulujen kera pe 26.11. klo 17–19. 
Aik. 2 €, lapset 1 €. Yhteistyössä 
Kontiolahden kunta/joulunavaus. 
Avoimet ovet la 27.11. klo 12–16. 
Mahdollisuus tutustua taiteilija Lau-
ra Melkisen maalauksiin Yhteisöti-
lassa ja muihin talon taideteoksiin. 
Taiteilija kertoo teoksistaan 
klo 13–13.30.
Taidetyöpaja la 27.11. klo 14–16 Lau-
ra Melkisen vetämänä, maksuton. 
Max 10 osallistujaa, ilm. viim. 24.11.: 
suvi-tuuli.turunen@evl.fi.
Jouluaskarteluilta perheille ma 
29.11. klo 17–19.30. 
Rovastikunnallinen näkövammais-
ten kuusijuhla su 5.12. klo 12–14. 
Ilm. viim. 22.11. erityisdiakoni Tuula 
Mertaselle, p. 050 366 0892 (vain 
tekstiviestit).

Lehmon  
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Alakouluikäisten musiikkileiripäivä 
”Pilke loistaa!” la 30.10. klo 9–15. 
Lauletaan, opetellaan eri soittimia, 
askarrellaan ja ulkoillaan. Päivään si-
sältyy lounas. Ilm. kanttori Mari-An-
nika Heikkilälle, p. 044 970 4534.

MieTe -mielenvirkeyttä ryhmä 
to 4.11. klo 13. Mukana Viiri-hanke, 
Pohjois-Karjalan Martat.
”Surun ja toivon säveliä” -musiik-
ki- ja yhteislaulutilaisuus pe 5.11. 

klo 18. Tilaisuudessa esiintyy Sanna 
Kivivuori (viulu), Ville Kivivuori (sel-
lo) ja Mari-Annika Heikkilä (piano). 
Vapaa pääsy, kahvitarjoilu.
Pyhäinpäivän kynttilähartaus 
la 6.11. klo 16 muistokynttiläpaikalla, 
glögitarjoilu.
Toivoa naisille Intiaan, mediatyön 
lähetyspiiri ti 9.11. klo 13.
Nuorten Minikirkko ke 10.11. 
klo 19.15, ovet avoinna 18–22.
Puuhapyhis su 14.11. klo 15–17.
Nuorten ilta pe 26.11. klo 18–19, 
ovet avoinna 17–21.

Muut paikat
Pyhäinpäivän musiikillinen hartaus 
la 6.11. klo 17 Kontiolahden hautaus-
kappelissa (Kirkonkyläntie 4).
Liikuntakerho 4–12-vuotiaille 
su 7.11. ja 21.11. klo 10–11.30 Kulhon 
koululla (Rekiraitti 5).
Diakonia-lähetyspiirin iltapäivä-
kahvit ma 8.11. klo 13 kerhohuo-
neella (Kiveläntie 5).
Ei messua su 28.11. klo 13 Sel-
kien-Mönnin kappelissa. Huom! 
Kontiolahden kirkossa klo 10 
Kontiolahden kirkko 140 vuotta 
-juhlamessu.

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

Ajankohtaiset tiedot ja korona-
suositukset verkkosivuilla: 
www.joensuunseurakunnat.fi.

Kiihtelysvaaran  
seurakuntatalo 
Tohmajärventie 31
Nuorten musakerho ke 3.11. klo 18.

Pyhäinpäivän hartaushetki la 6.11. 
klo 13. Muistamme vuoden aikana 
kuolleita seurakuntamme jäse-
niä lukemalla heidän nimensä ja 
sytyttämällä kynttilät. Hartaushet-
ken jälkeen työntekijä tavattavissa 
Kiihtelysvaaran hautausmaalla, 
glögitarjoilu.
Seurakuntakerho ke 10.11. klo 10.30.
Pieni iltamessu su 14.11. klo 16.
Yhden padan taktiikka to 18.11. 
klo 17, järjestäjänä Kiihtelysvaaran 
Martat.
Messu su 21.11. klo 10. MTK-tuot-
tajien kirkkopyhä, messun jälkeen 
tarjolla puuroa ja kahvia.
Seurakuntakerho ke 24.11. klo 10.30.
1. adventin messu su 28.11. klo 13.

Tuupovaaran kirkko
Koulutie 5
Pyhäinpäivän hartaushetki la 6.11. 
klo 16. Muistamme vuoden aikana 
kuolleita seurakuntamme jäseniä 
lukemalla heidän nimensä ja sytyt-
tämällä kynttilät.
Ekumeeninen sävelhartaus 
pe 12.11. klo 18.30, mukana Joen-
suun ortodoksinen mieskuoro. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.

Messu su 14.11. klo 10.
Messu su 21.11. klo 13. Huomaa 
kellonaika.
1. adventin messu su 28.11. klo 10.

Tuupovaaran 
seurakuntatalo
Koulutie 10
Seurakuntakerho to 11.11. klo 10.30.
Näkövammaisten kerho to 11.11. 
klo 13.
Seurakuntakerho to 25.11. klo 10.30.

Muut paikat
Heinävaaran ekumeeninen piiri 
ke 3.11. klo 18 Heinävaaran kerho-
huoneella (Pitkäpelto 1 H 14).

Lohdun säveliä la 6.11. klo 17.30 
Tuupovaaran siunauskappelissa 
(Ristolantie 6). Glögitarjoilu.
Kyläkirkko su 7.11. klo 13 Särkivaa-
ran kylätalolla (Kissapurontie 10, 
Kulho).
Messu su 7.11. klo 10 Hoilolan kir-
kossa (Hoilolantie 133b).
Kiihtelysvaaran miestenpiiri 
ke 10.11. klo 13 Erkki Leppäsellä 
(Tohmajärventie 906).
Kullankukan laulajaiset ma 15.11. 
ja 29.11. klo 11 kerhohuoneella (Kul-
lankukantie 4, Kiihtelysvaara).
Naisten ilta to 18.11. klo 17 Ullakolla 
(Onnelankuja 5, Tuupovaara). Ter-
vetuloa tutustumaan Ullakkoon ja 
Tuuskäden käsityömyymälään.

Kiihtelysvaaran 
perhekerho 
Kerhon kokoontumispäivä on 
vaihtunut. 
Ks. joensuunseurakunnat.fi/
tapahtumat.

Sururyhmä
ke 3.11. alkaen.
Vertaistukea läheisensä 
menettäneille. Ks. s. 11. 

Pyhäinpäivän 
hartaushetki
la 6.11. klo 13 
Kiihtelysvaaran 
seurakuntatalolla.

Ekumeeninen 
sävelhartaus
pe 12.11. klo 18.30
Tuupovaaran kirkossa.

Lohdun säveliä
la 6.11. klo 17.30 
Tuupovaaran 
siunauskappelissa.

Perheiden 
isänpäiväbrunssi 
la 13.11. klo 10–14
Kontiolahden srk-keskuksella. 
Brunssi tarjolla klo 10–13. 
Askartelua ja pelailua yhdessä 
perheen kera. Maksuton, ei 
ilmoittautumista.

Hiljaisuuden päivä  
”Kohti adventin 
valoa” 
la 27.11. klo 10–20 
Hirvirannan leirikeskuksessa. 
Rukoushetkiä ja vaeltava 
messu, hiljentymistä ja yhdes-
säoloa, lämmitämme yhdessä 
rantasaunan. 
Hinta 35 €, sis. lounaan, päivä-
kahvin ja ruokaisan iltapalan. 
Ilm. 27.10.–12.11.: kontiolah-
denseurakunta.fi, tied. pastori 
Ruut Hurtig, p. 050 471 1286.

Riisipuuroa ja 
joululauluja
pe 26.11. klo 17–19
Kontiolahden 
srk-keskuksessa.
Joulunavaus.

Laulukerho 
torstaisin klo 13–14
Kontiolahden srk-keskukses-
sa. Alk. 4.11.

LUONNOSSA. Eräilijät retkeilivät lokakuussa Kolilla, ma 15.11. kohteena on Elovaaran ulkoilualue Hammaslahdessa. 
Tiedossa on helppo reitti. Pielisensuun seurakunta tarjoaa kahvit ja letut, muuten omat eväät. Lähtö klo 10 Joensuun 
srk-keskukselta (Kirkkokatu 28). Ilm. viim. 11.11. diakoni Katja Nuuhkariselle, p. 050 550 8335, katja.nuuhkarinen@evl.fi. 
Max 14 osallistujaa. Kyytinä minibussi ja henkilöauto. Tervetuloa mukaan!

Lähde luontoretkelle!

Su 21.11. klo 15 alkaen, 
tule syty�ämään kynt-
�lä läheisesi muistolle 
Pen�län amfille.
Mahdollisuus osallis-
tua klo 16 Joensuun 
ev.lut. kirkossa jär-
jeste�ävään muisto-
hetkeen.
Paikalla työntekijöitä 
seurakunnasta, 
Pohjois-Karjalan
mielenterveys-
omaiset FinFami
ry:stä ja Pohjois-
Karjalan mielen-
terveydentuki
ry:stä.

Ekumeeninen
sävelhartaus

klo 18.30.

ENON TSASOUNA, Tornitie 8, 
avoinna tutustumista varten 
pe 26.11. klo 17 alkaen.

Joensuun pyhän Nikolaoksen 
kirkon kuoro esittää ortodok-
sisia veisuja

Kynttiläkulkue tsasounalta 
ev.lut. kirkolle lähtee klo 18. 
Sävelhartauden jälkeen 
iltatee uudella seurakunta-
talolla. Vapaa pääsy.
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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

 

 

Kirkkotie         
 
Lehti-ilmoitus   
 
 
aika:     ke  27.10.2021 
 
koko:     1 x 75 mm 
 
laskutus:   Joelin Kirja ja Taide Ky 
      Leinikkitie 1b 
      80130  Joensuu 
 
 
 
tekstit ja leiska:         
 
     Kristillinen kirjakauppa  
 

Isälle lahjaksi.. arkeen ja juhlaan 
 
  
 
..kirja on meillä                         jo nyt saatavilla.. 

 
     Professori Paavo Kettusen  
  ’Kuka minä todella olen’ -kirjan 
       esittelytilaisuus ma 8.11.  
 Kirjailijaa haastattelee klo 15 & 16 
 yliopistonlehtori Heikki Salomaa 
 

      Joelin Kirja ja Taide Ky 
       (Kohtaamisen kahvila) 
     Kauppakatu 23,  Joensuu 
(huom! uusi osoite) ma-pe  klo 14-17  
             puh. 040 736 56 85 
  
               
 
 

 Muisto 
– lähtemätön jälki  

 kaipaavassa  
 sydämessä.

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

Voimatie 2, Joensuu  
(Kauppakeskus Prisma) 

Ma–pe klo 8–19, la 8–16

Vihdoinkin saamme nauttia
konserteista ja tapahtumista.

Pyydä näkyvyydestä tarjous Kirkkotiehen.

Kotimaa Oy
Pirjo Teva

pirjo.teva@kotimaa.fi
p. 040 680 4057

Tilaukseen sisältyy   Jouluilo 
 digilehti, joka ilmestyy 25.11.2021

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. 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. 

asiakaspalvelu@kotimaa.fi
020 754 2333

JOULUISIA VINKKEJÄ
LUETTAVAA,  

KATSOTTAVAA JA 
JOULUPÖYTÄÄN 

KATETTAVAA

Joel Haahtelan 
haikea joulunovelli

Tällainen on 
joulu ulkomailla 

– Rauhanturvaaja, 
pappi ja kanttori 
kertovat

Kuuntele Club for 
Fiven joululaulu

Rauhaa  
Jouluruuhkassa

Jukka Leppilampi:Ensimmäinen joulu muutti Jumalan

+

23€
Tilaus on 

 määräaikainen

3 kk

KAMPANJAKOODI:  
KTJOULUILO

Tarjous on voimassa  vuoden 2021 loppuun.

Tilaa Kotimaa -lehti
Saat jouluilon kaupan päälle!

Kirkkotie \ 15 
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nuori kasvo 

TÄSSÄ KUUSSA 16 vuotta täyt-
tävä Niklas Kärki asuu Enossa. 
Hän aloitti syksyllä Joensuussa 
Riveria-ammattikoulussa logis-
tiikka-alan koulutuksen.

Mitä teet nyt lomalla tai missä 
olet, kun soitan?
- Ollaan juuri perheen kanssa 
Vuokatissa Katinkullan kylpy-
lässä.

Mitä olet tehnyt seurakunnassa?
- Olen nuorempana käynyt kirkos-
sa ja kerhoissa sekä lastenleireillä. 
Nyt olen itse ollut kesällä isosena 
auttamassa lastenleireillä.

Mikä on parasta isosena?
- Parasta on, että pääsee teke-
mään töitä mukavien ihmisten 
kanssa. Lasten kanssa on myös 
kiva olla.

Miltä näyttää uudella seurakun-
tatalolla?
- Hienonnäköinenhän se on. 
Samoin nuorisotila.

Miten isostoiminta hyödyttää 
opiskelua tai voi hyödyttää sinun 
alallasi?
- En osaa sanoa, miten se hyö-
dyttäisi logistiikka-alalla. Mutta 
kyllä suosittelen isostoimintaa 

kaikille niille, jotka tykkäävät 
työskennellä lasten ja nuorten 
kanssa.

Iiris Määttälä

Palstan kirjoittajat ovat nuoria 
seurakuntalaisia.

NIMI: NIKLAS KÄRKI 
IKÄ:  16 VUOTTA 
SEURAKUNTA: ENO

Isosena lastenleireillä
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LAPSET. Lapsen oikeuksien viikon teema muistuttaa, että kaikilla lapsilla on oikeus hyvään 

kohteluun. Tämän oikeuden toteutumisesta pitää kaikkien aikuisten kantaa vastuuta, sanoo 

nuorisotyönohjaaja Noora Kähkönen.

Ota lapsi todesta

VUOSITTAIN TOISTUVA Lapsen oikeuk-
sien viikko on jälleen käsillä. Viikkoa vie-
tetään 15.–21.11.2021 teemalla ”Mulla on 
väliä, sulla on väliä”. Keskiössä on lapsen 
oikeus hyvään kohteluun. 

Joensuun seurakunnan nuorisotyönoh-
jaaja Noora Kähkösen mukaan hyvän koh-
telun teema on erityisen tärkeä ja rakas 
seurakunnassa.

- Panostamme tällä hetkellä paljon sii-
hen, että lasten mielipiteet ja ajatukset 
tulevat huomioiduksi. Tästä yhtenä esi-
merkkinä on pian toimintansa aloittavat 
nuorten vaikuttajaryhmät. 

- Pyrimme myös kerhotoiminnassa 
antamaan aina aikaa lasten kuuntelulle. 
Ei ole väliä, jos joskus askartelut jäävät 
kesken tai pelit pelaamatta, kunhan eh-
dimme kuulla kaikkien päivän kuulu-
miset. 

KÄHKÖSEN MUKAAN kiusaaminen ja yk-
sinäisyys on edelleen läsnä liian monen 
lapsen ja nuoren elämässä. Alttiita kal-
toinkohtelulle ovat etenkin seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöt, kodin ulkopuo-
lelle sijoitettuna olevat, ulkomaalaistaus-
taiset sekä eri tavoilla toimintarajoitteiset 
lapset ja nuoret. 

- Pyrimme vaikuttamaan kiusaamiseen 
ja yksinäisyyteen toteuttamalla koulujen 
kanssa yhteistyössä erilaisia tunne- ja 
vuorovaikutuskursseja ja ryhmäyttävää 
toimintaa. 

Erityisen koskettavaa tämän vuoden 
teemassa Kähkösestä on se, ettei siinä vain 
kielletä kaltoinkohtelua, vaan velvoitetaan 
kohtelemaan lasta hyvin. 

- Lapsen hyvää kohtelua on kuunnella 
ja nähdä lapsi, ottaa hänet todesta, olla 
kiinnostunut hänestä.

JOENSUUN EV.LUT. SEURAKUNNAT juhlis-
tavat Lapsen oikeuksien viikkoa jo viidettä 
kertaa Kato mua -perhetapahtumalla. Ta-
pahtumassa voi nähdä mm. Katajan kori-
pallojoukkueen tähtipelaajien donkkauk-
sia, ratkoa mysteerilaatikon arvoituksia, 
askarrella, tanssia, ratsastaa kepparira-
dalla, saada upean lettikampauksen, val-
mistaa välipalaa ja touhuta Moottoripajan 
koneiden kanssa.

- Lisäksi kaupunginjohtaja on luvannut 
kuulla tapahtumassa lasten toiveita ja aja-
tuksia siitä, miten saataisiin Joensuusta vielä 
vähän parempi lapsille, kertoo Kähkönen.

KATO MUA -TAPAHTUMAN lisäksi lapsen 
oikeudet näkyvät ja kuuluvat tänä vuonna 
Joensuussa koko viikon ajan. 

- Olemme suunnitelleet toimintaa yh-
dessä perhekeskusverkoston kanssa niin, 

että erilaisia tapahtumia on tarjolla lähes 
joka päivä. Niistä löytyy lisätietoa Joen-
suun kaupungin tapahtumasivuilta. 

Virpi Hyvärinen 

Kato mua -tapahtuma  
la 20.11.
• klo 12 lasten kirkkohetki Joensuun kirkossa, 

tapahtumarannekkeiden jako
• klo 13–16 toimintapisteet Yhteiskoulun 

lukiolla, lähes 20 eri toimintapistettä
• suunnattu alakouluikäisille perheineen
• ohjelmatiedot: www.katomua.fi
• järj. Joensuun ev.lut. seurakunnat, Lasten ja 

nuorten keskus ry, Kuopion hiippakunta sekä 
useat joensuulaiset järjestöt ja toimijat

Kato mua -tapahtumaa 
järjestetään usean seura-
kunnan ja yhteistyökump-
panin voimin. Kuvassa 
seurakuntien nuorisotyön-
ohjaajat Nonna-Omena 
Helojoki, Noora Kähkönen, 
Tiina Riikonen, Marko Käh-
könen ja Saija Ihalainen.
Kato mua -tapahtuman 
maskotit ovat Sanni ja 
Sisu.


