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Kylmää kyytiä 
Pyhäselästä
Avantouinti tekee 
hyvää keholle ja 
mielelle. 

tärppi 2

Ikääntyvä 
yhteis-
kuntamme 
pärjää vain, 
kun se ei aja 
ikäihmisiä 
sivuraiteille.

24.11.2021

nuoret 16

Autojen 
rassausta 
ja jutustelua
Moottoripajalta 
eväitä elämään.

konsertit 6 
 
Joulumusiikki 
täyttää kirkot 
Löydä konsertti- 
koosteesta omasi!

Katri Helenan Hoosianna
    8-9
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– Joulukonserteissa herkistyy niin 
esiintyjä kuin yleisökin. Nautin 
nähdessäni, kuinka ihmiset, jotka 
menevät oravanpyörässä ja joilla on 
aina kiire, istuvat kirkonpenkissä silmät 
kiinni kuuntelemassa, kertoo artisti 
Katri Helena.



lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

Ikäihmiset 
voimavarana
IKÄYSTÄVÄLLISYYDESTÄ kirjoitetaan nykyään paljon. 
Sen osoitti myös Google-hakuni, joka tuotti noin 43 600 
tulosta. Monen ikääntyneen kokemukset ovat valitettavasti 
toisenlaisia ja kertovat jopa ikäsyrjinnästä.

ELÄMÄNTILANTEELTAAN moninaiset ikäihmiset nipu-
tetaan helposti yhdeksi ryhmäksi: eläkeläisiksi tai van-
huksiksi. Tähän vaikuttaa myös tilastointi, jossa kaikki yli 
65-vuotiaat lasketaan vanhusväestön piiriin. Mutta eihän 
1–35-vuotiaitakaan tarkastella yhtenä ryhmänä! Nyt kun 
keskimääräinen elinikä nousee, vanhushuoltosuhteen 
määritelmä on tarpeen uudistaa.

ONKO puhuttava myöhäiskeski-ikäisistä, kuten vanhuus-
tutkija Marja Jylhä kysyy uusimmassa kirjassaan? Tiedäm-
me, että yli 65-vuotiaissa on paljon aktiivisia ja omatoimi-
sia kolmannen iän senioreja. Neljännessä iässä on tukea ja 
hoivaa tarvitsevia vanhuksia.

IKÄÄNTYVÄ yhteiskuntamme pärjää vain, kun se ei aja 
ikäihmisiä sivuraiteille. Tämän suuren väestöjoukon 
toiminta läheistensä, lähiyhteisön ja koko yhteiskunnan 
hyväksi on saatava näkyväksi.

VOIMAVARALÄHTÖISYYS tunnistaa ikäihmisten moninai-
set ponnistelut yhteisen hyvän eteen. Moni varttunut antaa 
hoivaa ja huolenpitoa omille lapsenlapsilleen ja elossa ole-
ville vanhemmilleen. Maassamme on hieman alle 50 000 
omaishoitajaa, heistäkin suurin osa on yli 65-vuotiaita.

LUKUISTEN yhdistysten toiminta näivettyisi ilman senio-
reja, ja heidän antamansa vertaistuki voimaannuttaa kans-
saihmisiä. Monet vapaaehtoistoimet jäisivät ilman heitä 
tekemättä; ovathan he tunnetusti valmiita rientämään 
tarvittaessa apuun. Kuntien ja seurakuntien luottamustoi-
miin ikääntyneet antavat tärkeän panoksensa. 

SENIORIEN merkitys kuluttajina ja yrittäjinä on suuri ja 
kasvava. On siis vihdoin lakattava puhumasta ikäihmisis-
tä huoltosuhteen negatiivisina punnuksina. He eivät ole 
painolasti, vaan voimavara!

RAAMATTU opettaa meitä kunnioittamaan kaikkia 
ihmisiä, mutta erityisesti heitä, joilla on meitä enemmän 
ikävuosia. Kunnioittava asenne ikäihmisiin tarkoittaa 
myös heidän elämänkokemuksistaan oppimista. Hiljainen 
tieto siis kunniaan!

KAUNEIMMAT JOULULAULUT.  Joensuun seurakuntayhtymän seurakunnissa ja 
Kontiolahden seurakunnassa järjestetään tänä vuonna yhteensä 45 kaikille avointa 
Kauneimmat Joululaulut -tilaisuutta. Tilaisuuksissa kerätään lahjoituksia Suomen 
Lähetysseuran työhön. Erityisenä kohteena on lasten syrjäytymisen vastainen työ 
yli 20 maassa. Työtä tehdään uskontoon, kieleen tai etnisyyteen katsomatta.

LÄHDE: WWW.KAUNEIMMATJOULULAULUT.FI

45

T
unnustan: kuulun jouluihmisiin. Pidän 
kuitenkin jouluintoiluni kurissa, enkä 
mieti joululahjoja vielä kesällä tai viritä 
satoja metrejä vilkkuvia jouluvaloja ta-
kapihalle heti, kun syysillat pimenevät. 
Jotain erityistä joulun ajassa kuitenkin 
on. Joulun tulo ilahduttaa ja sykähdyttää 

joka vuosi.

MINULLE yksi tärkeimmistä joulun tunnelman-
luojista on musiikki. Kun Jouluradio alkaa soida 
marraskuussa, viritän kanavat heti kohdilleen sekä 
autossa että kotona. Olen tietoinen siitä, että netin 
kanavavalikoiman kautta jokainen voi kuunnella 
juuri omantyylisiä kappaleita. Minulle yksi osa 
joulun tunnelmaa on kuitenkin kuunnella perus-
kanavaa, jolloin välillä tulee vastaan suosikkeja ja 
välillä muunlaisia versioita, jotka avartavat omaa 
maailmankuvaa.

VASTA siirtyessäni Joensuun seurakuntayhtymän 
työntekijäksi minulle selvisi, että vuosikaudet hy-
vää mieltä tuonut Jouluradio onkin seurakuntien 
kuuntelijoille tarjoama joululahja. Nyt voin siis olla 
itse mukana mahdollistamassa Jouluradion sävelet 
monelle muullekin kuulijalle. 

TÄNÄ vuonna Jouluradiossa soi artistilegenda Katri 
Helenan tulkinta Hoosianna-virrestä. Perinteiseen 
tapaan uusi versio Hoosiannasta julkaistaan en-
simmäisenä adventtina puolilta öin. Katri Helenan 
ajatuksia virrestä, joulusta ja elämästä yleensä 
saamme lukea tämän lehden keskiaukeamalta. 
Minuun teki suuren vaikutuksen hänen tapansa 
puhua kiitollisuudesta.

JOULU on taas pian, ja kaikki me jouluihmiset 
alamme virittäytyä vuoden tärkeimmän juhlan 
tunnelmiin. Ehkäpä jo ensi viikonloppuna adven-
tin kunniaksi minäkin kaivan muotit esiin ja alan 
suunnitella piparkakkutaloa. Jouluradio soi taustal-
la ja pitää yllä tärkeitä perinteitä.

Joulun säveliä
Minulle selvisi, että 
vuosikaudet hyvää 
mieltä tuonut Jouluradio 
onkin seurakuntien 
kuuntelijoille tarjoama 
joululahja.

24.11.2021
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi

Seniorien merkitys 
kuluttajina ja yrittäjinä 
on suuri ja kasvava. On 
siis vihdoin lakattava 
puhumasta ikäihmisistä 
huoltosuhteen 
negatiivisina punnuksina.

Kaija Majoinen
hallintotieteiden tohtori, 

dosentti
kaija.majoinen@outlook.com
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Laatua uniin avannosta

1
JÄÄKARHUT. Joensuun Jää-
karhut on yksi Suomen suu-
rimmista talviuintiseuroista. 
Kiivaimpina aikoina meillä on 
ollut 165 000 käyntiä vuodessa, 

tällä hetkellä kävijöitä on noin 500 
päivässä. Nykyiset tilat rakennettiin 
viitisentoista vuotta sitten Vehka-
lahteen Pyhäselän rannalle. Paikka 
on pitkään ollut avoinna kesät talvet 
klo 8–23. Tilat ovat kovalla käytöllä, 
mutta jäsenistö pitää omastaan hy-
vää huolta.

2
AVANTO. Talviuinti on ollut 
jo pitkään nosteessa Suo-
messa. Perustavaa laatua 
oleva juttu talviuinnissa on 
kylmäaltistus, joka tekee 

hyvää niin kropalle kuin mielelle-
kin. Tämän ovat ihmiset huoman-
neet. Itse jäin aikanaan koukkuun 
talviuintiin niin, että ensimmäisenä 
talvena piti joka ilta päästä uimaan. 
Keho tottui kylmään ja alkoi tarvita 
sitä. Erityisesti unen laatu parani 
avannossa käynnin jälkeen.

3
SAUNA. Monelle tärkeä 
osa avantouintia on sen 
sosiaalinen puoli. Sau-
nassa ei tarvitse koskaan 
olla yksin. Jollekin tämä 

voi olla ainoa paikka, jossa pääsee 
juttelemaan ihmisten kanssa. Täällä 
käy monenlaista väkeä: suomalaisia 
ja ulkomaalaisia, vanhoja ja nuoria. 
Lauteilla kaikki ovat samalla viivalla, 
ansiomerkit on riisuttu pois. Se on 
hieno piirre suomalaisessa saunassa. 

4
TALKOOHENKI. Jääkar-
huille on ominaista yhtei-
söllisyys ja talkoohenki. 
Etenkin rakennusaikana 
talkootyöllä oli suuri mer-

kitys. Otimme suut ja silmät täyteen 
velkaa, mutta töitä hoidettiin paljon 
myös talkoilla. Tänä päivänä seura 
on velaton. Osin talkoiden vuoksi 
olemme pystyneet pitämään seuran 
jäsenmaksun edullisena niin, ettei 
harrastuksen tarvitsisi jäädä rahasta 
kiinni. Kunnostamme yhä talkoo-
voimin esimerkiksi saunojen lauteet 
joka kesä.

5
JOULU. Joulu on Jääkar-
huilla vuoden vilkkainta 
aikaa. Ihmiset ovat tul-
leet kotiseudulleen viet-
tämään joulua ja tulevat 

sitten tänne saunomaan, uimaan ja 
tapaamaan tuttuja. Joillakin näyttää 
olevan myös tapana tulla joulupukin 
käynnin jälkeen, jouluyönä, avan-
nolle. Joulu- ja uudenvuodenyönä 
meillä onkin pidennetyt aukioloajat, 
Rento-sauna on auki klo 2 saakka 
yöllä. Itse vietän joulun perhepiiris-
sä, mutta saatan hyvinkin pistäytyä 
myös täällä saunomassa.

Virpi Hyvärinen

PASI MIKKONEN.  Avantoon pulahtaminen tekee hyvää keholle ja 
mielelle, sanoo Joensuun Jääkarhujen talonmies-isännöitsijä Pasi 
Mikkonen. 
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Joensuun Uimaseurassa aiemmin kilpaa 
uinut Pasi Mikkonen on ollut pitkään 
mukana Joensuun Jääkarhuissa, ensin 
hallinnossa, nyt myös työntekijänä. 
- Oma talviuinti on jäänyt viime vuosina 
vähemmälle. Aikoinaan kävin avannossa 
joka ilta, ja jossakin vaiheessa treenasin 
kylmänsietoa niin, että pystyin uimaan 
kisoissa 450 metrin matkan, kertoo 
Mikkonen. 
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Lisää ajankohtaisia uutisia
> www.joensuunseurakunnat.fi
> www.kontiolahdenseurakunta.fi
> www.evl.fi

ajassa Nuorten ympäristöystävällinen 
yritysidea: kierrätetyt lasiset 
hautakynttilät myynnissä Joensuun 
hautausmaalla Ristinkappelin 
edessä.

LUTERILAINEN KIRKKO JOENSUUSSA FACEBOOKISSA, 5.11.2021

Joulukeräykset vievät  
avun tarvitseville

Rantakylän seurakunnan diakoniatiimille Joulukassikeräys on jo tuttu projekti usealta vuodelta. Uudempi asia on verkkolahjoitusmahdollisuus kotimaanapu.fi-sivustolla. 
– Olemme saaneet lahjoituksina myös villasukkia ja lahjakortteja välitettäväksi apua tarvitseville, kertoo diakoniatyöntekijä Auli Pehkonen. Kuvassa myös kollega Olli Humalajärvi.
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JOENSUUN EV.LUT. SEURAKUNNAT tukevat tänäkin jou-
luna paikallisia avun tarpeessa olevia. 

Yhdeksättä kertaa järjestettävä Joulukassikeräys to-
teutetaan Joensuun, Rantakylän ja Vaara-Karjalan seu-
rakunnissa 24.11.–15.12., Pielisensuun seurakunnassa 
24.11.–10.12. ja Pyhäselän seurakunnassa 29.11.–3.12.

Keräykseen voi osallistua lahjoittamalla seurakuntiin 
vakiosisältöisiä joulukasseja, jotka diakoniatyöntekijät 
toimittavat avun tarpeessa oleville ennen joulua. Lahjoi-
tettavien kassien arvo on noin 25 euroa. 

AVUN TARPEESSA OLEVIA voi tukea myös tekemällä 
rahalahjoituksen verkossa. Joensuun ev.lut. seurakun-
nat avaavat oman, yhteisen joulukeräystilin osoitteeseen 

www.kotimaanapu.fi ajalle 24.11.–26.12.2021. 
– Keräyksen tuotto käytetään tarpeen mukaan jo saatu-

jen joulukassien täydennykseen, uusien kassien ostami-
seen tai lahjakortteihin vähävaraisille joulun järjestämistä 
varten, kertoo Joensuun seurakunnan diakoniatyöntekijä 
Pauliina Martikainen.

MYÖS ENON SEURAKUNTA muistaa jouluna diakonian 
asiakkaita joulukassilahjoituksilla. Kasseihin voi lahjoit-
taa kahvipaketteja, jotka voi tuoda diakoniatoimistoon 
7.12. saakka maanantaisin ja tiistaisin klo 9–10.

Tuupovaarassa puolestaan toteutetaan paikallinen 
”Lahjoita joulukukka lähimmäiselle” -kampanja yhdessä 
Tuupovaara-Seura ry:n kanssa.

DIAKONIA. Seura kuntien joulu-
keräykset tarjoavat mahdollisuu-
den auttaa paikallisia tuen tar-
peessa olevia. Moni seurakunta 
osallistuu myös muiden toimijoi-
den järjestämien Joulupuu-
keräyksen ja Hyvä joulumieli 
-keräyksen tuoton jakamiseen. 
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lyhyesti

– Kukka- ja hautauspalvelu Kukka ja Puodin 
kanssa on sovittu, että sieltä voi kuka tahansa ha-
lutessaan ostaa 10 euroa maksavan joulukukan. 
Kukat toimitetaan 20.12. diakoniatyön ja Tuupo-
vaara-Seuran toimesta 20 ennalta valitulle tuupo-
vaaralaiselle jouluiloksi, kertoo Vaara–Karjalan 
seurakunnan diakoniatyöntekijä Taru Keinänen.

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA ei itse järjestä 
keräyksiä, mutta se on mukana Hyvä joulumieli 
-keräyksen ja Joulupuu-keräyksen tuottojen jaka-
misessa. Hyvä Joulumieli -keräyksen järjestävät 
MLL ja SPR, Joulupuu on Joensuun Nuorkauppa-
kamarin keräys lasten ja nuorten hyväksi. Myös 
suurin osa Joensuun ev.lut. seurakunnista on mu-
kana näiden keräysten tuoton jakamisessa.

Virpi Hyvärinen

Joensuussa Jouluradion pääkanava soi 
radiossa taajuudella 100,7 MHz. 
Verkossa lisäksi 9 eri joulumusiikki-
tyyleihin erikoistunutta kanavaa. 
#jouluradio

JOENSUUN SEURAKUNNAT TWITTERISSÄ, 1.11.2021

SEIMIPOLKU on Joensuun keskus-
tan näyteikkunoissa esillä olevien 
jouluseimien kokoelma. Se toteu-
tetaan vuosittain Joensuun evan-
kelis-luterilaisen seurakunnan ja 
paikallisten yritysten yhteistyönä. 
Seimipolkuun voi tutustua ajalla 
26.11.2021–7.1.2022.

Tänä vuonna seimet ovat esillä 
jo seitsemättä kertaa ja seimikoh-
teita on 11 ikkunassa. Mukana on 

aiemmilta vuosilta tuttuja yrityksiä 
ja yhteisöjä. Polku alkaa Taitokort-
telin seimestä ja päättyy Joensuun 
hautausmaan kukkamyymälän 
ikkunaan. Seimipolun seimet ovat 
hyvin erilaisia ja ilmentävät seimi-
perinteen kansainvälistä moninai-
suutta.

Lisätietoja seimipolusta löy-
tyy seurakuntien joulusivustolta:  
www.hoosianna.fi.

Seimipolku Joensuun 
keskustassa

JOULUSIVUSTO hoosianna.fi on 
avattu. Sivustolle on koottu Joensuun 
evankelis-luterilaisten seurakuntien 
joulutapahtumat ensimmäisestä 
adventista loppiaiseen. Luvassa on 
reilu kattaus joulukonsertteja, Kau-
neimmat Joululaulut -tilaisuuksia, 
jouluaskarteluiltoja, myyjäisiä ja 
puurojuhlia. Joulun sanoman äärelle 
pääsee pysähtymään myös joulu- ja 

seimipoluilla sekä tietenkin perintei-
sissä joulukirkoissa.

Hoosianna.fi-sivustolta löytyy jou-
lutapahtumatietojen lisäksi myös jou-
luisia videosatuja lapsille sekä muun 
muassa tietoa mahdollisuuksista 
osallistua paikallisiin joulukeräyksiin. 
Seurakuntien tapahtumat järjeste-
tään kulloinkin voimassa olevien ko-
ronasuositusten mukaisesti.

Seurakuntien joulutapahtumat 
kootusti verkossa

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

some

Kirkkolainsäädännön 
kokonaisuudistus eteni
KIRKOLLISKOKOUS kokoontui 8.–12.11. Tu-
run kristillisellä opistolla. Asialistalla oli mm. 
kirkkolainsäädännön kokonaisuudistus, joka 
on ollut vireillä pitkään.

– Lakipaketti saatiin hyväksyttyä vaaditulla 
määräenemmistöllä ja se lähtee aikanaan eteen-
päin eduskunnan käsittelyyn, kertovat pohjois-
karjalaiset edustajat Ruut Hurtig ja Matti Ketonen. 

Kirkkolainsäädännön uudistus tuo muka-
naan rakenteellisesti johdonmukaisemman ja 
käyttäjän kannalta selkeämmän kirkkolain-
säädännön. Tullessaan voimaan uusi kirkko-
laki korvaa nykyisen 1.1.1994 voimaan tulleen 
kirkkolain. 

Kirkolliskokous käsitteli myös kirkon keskus-
rahaston talousarviota ja toimintasuunnitelmaa.

– Yksi osa kokonaisuutta oli talouden tasa-
painottamissuunnitelma, jonka vaikutus alkaa 
näkyä lähivuosina.

ALOITE evankelioimistoiminnan vahvistamises-
ta kirkossa herätti edustajien mukaan vilkkaan 
ja monipuolisen keskustelun, jossa käytettiin 
lähes 50 puheenvuoroa. Puheenvuoroja yhdisti 
ajatus evankelioinnin tarpeellisuudesta. Myös 
käsitteen kantama painolasti tuli esille monessa 
puheenvuorossa. 

– Aloite sopii hyvin kirkon Ovet auki -strate-
giaan. Se kannustaa seurakuntia tavoittamaan 
ihmisiä aiempaa laajemmin, myös uusin tavoin 

ja uudentyyppisissä toimintaympäristöissä. 
Evankeliumi on vapauttava ilosanoma ja kohtaa 
ihmisen kokonaisvaltaisesti hänen omassa elä-
mäntilanteessaan, toteavat Ketonen ja Hurtig.

VALIOKUNTATYÖSKENTELY täytti molempien 
edustajien kokouspäivät täysistuntojen ohella. 
Hallintovaliokuntaan kuuluva Matti Ketonen 
toimi istuntoviikolla valiokunnan puheenjoh-
tajana ja työskenteli ympäristövaikutusten ar-
viointia käsitelleen aloitteen parissa. Käsikirja-
valiokunnassa Ruut Hurtig käsitteli puolestaan 
evankelioimisaloitetta.

– Asioita oli paljon ja tiiviit päivät venyivät il-
tamyöhään. Viikkoa kevensi Turun kaupungin 
järjestämä vierailu kaupungintalolle, edustajat 
kertovat.

Koronan tuomat rajoitteet näkyivät vielä ko-
kousarjessa, mutta ensimmäistä kertaa rajoi-
tuksia oli purettu osittain. 

– Salissa sai nyt laulaa yhdessä esimerkiksi 
aamuhartauksissa, ja laulu kaikuikin komeasti. 
Vapaa-ajalla oli mahdollisuus esimerkiksi säh-
lyn pelaamiseen ja uudenlaisiin kohtaamisiin 
edustajakollegoiden kanssa. 

Seuraava kirkolliskokouksen istuntokausi al-
kaa tiistaina 3.5.2022.

Kirsi Taskinen

kuulumisia kirkolliskokouksesta

Joulukassien 
vastaanotto
• Joensuun seurakuntakeskus, Toimentupa: 

24.11.–15.12. ma–to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14 
• Noljakan kirkko: to 9.12. klo 15–18 ja pe 10.12. 
 klo 9–14
• Pielisensuun kirkko: 24.11.–10.12. ke klo 9–11 
• Hukanhaudan seurakuntatalo: 24.11.–10.12. 
 ti klo 10–12 
• Rantakylän kirkko: 24.11.–15.12. ma–pe klo 9–12 

sekä la 4.12. klo 11–13
• Pyhäselän seurakuntatalo: 29.11.–3.12. ma–pe 

klo 9–12  
• Hammaslahden K-market: ma 29.11. klo 10–16
• Reijolan K-market: pe 3.12. klo 12–18 
• Kiihtelysvaaran seurakuntatalo: 24.11.–15.12. 
 ke ja pe klo 9–12
• Tuupovaaran seurakuntatalo: 24.11.–15.12. ti ja 

to klo 9–12

KONTIOLAHDEN seurakunnan 
kirkkovaltuusto vahvisti marras-
kuun kokouksessaan tuloveropro-
sentin pysyvän ennallaan 1,5 %:ssa 
talouden haasteista huolimatta. 
Kirkollisverotilitysten ennakoidaan 
vähenevän vuosina 2022–2024, 
mutta vähenemisen arvioidaan 
olevan melko maltillinen. 

Talouteen tulevat vaikuttamaan 
myös vuosien 2022–2027 inves-

tointisuunnitelmat, jotka sisältävät 
noin 1,5–2 miljoonan euron inves-
tointihankkeet. Suunnitelmissa on 
esimerkiksi Hirvirannan leirikeskuk-
sen peruskorjaus sekä Kontiolah-
den kirkon ulkomaalaus muutaman 
vuoden kuluttua. 

Vuoden 2022 investointisuun-
nitelmat hyväksytään lopullisesti 
kirkkovaltuuston talousarviokäsit-
telyssä joulukuun alussa.

Kirkollisvero ennallaan 
Kontiolahdella

Joulukassien 

sisältötiedot 

sivulla 12.
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Taiga-kvartetin ja Kamarikuoro Kaiskun kon-
sertti su 28.11. klo 18 Kontiolahden kirkos-
sa. Bachin Joulukantaatti ”Uns ist ein Kind 
geboren”, englantilaista ja suomalaista jou-
lumusiikkia. Kontiolahden kirkko 140 v. 
Vapaa pääsy.  

Joulun odotus -konsertti pe 3.12. klo 19 Ran-
takylän kirkossa. Talvi-Maaria Turunen 
(laulu), Lawrence Hodge (piano). Vapaa 
pääsy, käsiohjelma 10 €.

Mieskuoro Kontioisten ja Ilomantsin mieslau-
lajien joulukonsertti la 4.12. klo 14 Enon kir-
kossa, la 4.12. klo 18 Kontiolahden kirkossa 

ja la 11.12. klo 18 Tuupovaaran kirkossa. 
Tuttuja, perinteisiä joululauluja. Kuoroja 
johtavat Ilkka Vesala ja Kalle Rintala. Vapaa 
pääsy, käsiohjelma 10 €.

Jouluoratorion parhaat palat -konsertti ti 
7.12. klo 18 Pielisensuun kirkossa. Joen-
suun konservatorion kuoro ja solistit. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 € konser-
vatorion opiskelijoiden stipendirahaston 
hyväksi.

Joulun ihme -konsertti ke 8.12. klo 18 Joen-
suun kirkossa ja ti 14.12. klo 18 Rantakylän 
kirkossa. Joensuun konservatorion lau-
lunopiskelijat. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 
€ konservatorion opiskelijoiden stipendi-
rahaston hyväksi.

Joulu sydämiin -konsertti ke 8.12. klo 18 
Rantakylän kirkossa, naiskuoro Akanvir-
ta ja Mysterium. Vapaa pääsy, käsiohjelma 
10 €.

René Laulajaisen Kauneimmat joululaulut 
-konsertti to 9.12. klo 19 Joensuun kirkossa. 
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen kolehti. TV7 
taltioi konsertin.

Joulun sävel -konsertti pe 10.12. klo 18 Ran-
takylän kirkossa. Trio Keski-Karjala: Lii-
sa Karhu (viulu), Kari Lauronen (laulu ja 

basso), Timo Hacklin (harmonikka). Vapaa 
pääsy, käsiohjelma 10 €.

Jouluista viulumusiikkia konservatoriolta 
-konsertti pe 10.12. klo 18 Joensuun seu-
rakuntakeskuksessa. Sakari Tervon viu-
luoppilaat esiintyvät Jaroslava Kotorovan 
säestyksellä. Vapaa pääsy.

Taiga-kvartetin joulukonsertti la 11.12. klo 18 
Rantakylän kirkossa. Vapaa pääsy. 

Turvallista joulua! -konsertti su 12.12. klo 18 
Noljakan kirkossa. Pohjois-Karjalan Pe-
lastuslaitoksen kuoro, joht. Hanna-Kaisa 
Laakkonen, ja sooloesityksiä. Vapaa pääsy, 
käsiohjelma 10 € Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi.

Lauluyhtye Kaiuttimen joulukonsertti ma 
13.12. klo 18 Rantakylän kirkossa. Vapaa 
pääsy, käsiohjelma 10 €.

Joensuun Naiskuoron konsertti ”Jouluyönä” 
ke 15.12. klo 18 Joensuun kirkossa, joht. 
dir.cant. Helena Hulmi. Vapaa pääsy, kä-
siohjelma 15 €.

Joulun tullen – musiikkia konservatoriolta 
to 16.12. klo 17.30 Joensuun seurakunta-
keskuksessa. Katri Kaiholan viululuokka 
esiintyy. Vapaa pääsy. 

Kaksin kantelein, kohti joulua -konsertti 
la 18.12. klo 15 ja klo 17 Utran kirkossa. 
Karjalaisia kantelesävelmiä ja jouluista 
musiikkia. Kanteleduo Soittu: Saila Kin-
nunen ja Saila Miinalainen. Vapaa pääsy, 
käsiohjelma 7 €.

Laulutuuli-kuoron konsertti ”Ikiaikojen taa” 
ma 20.12. klo 19 Pielisensuun kirkossa ja 
ti 28.12. klo 19 Joensuun kirkossa, johtaa 
kanttori Pekka Varonen. Vapaa pääsy, kä-
siohjelma 15 €.

Joensuun Mieslaulajien joulukonsertti ma 
20.12. klo 19 Joensuun kirkossa. Vapaa 
pääsy, käsiohjelma 15 €. 

Gospelryhmä Arepan Toivo maailman -jou-
lukonsertti ti 21.12. klo 18 Rantakylän kir-
kossa. Vapaa pääsy.

Joulun valoa -konsertti ke 22.12. klo 19 Pieli-
sensuun kirkossa, Jarmo Kuittinen (laulu), 
Henna Hirvikangas (piano), Liisa Karhu 
(viulu ja alttoviulu). Vapaa pääsy, käsioh-
jelma 10 €.

Canzonetta-kuoro 50 vuotta -juhlakonsert-
ti to 6.1. klo 18 Joensuun kirkossa, johtaa 
Janne Piipponen. Vapaa pääsy, käsiohjelma 
10 €.

Seurakuntien tiloissa esiintyvät joulun alla vasemmalta ylhäältä lukien mm. Kamarikuoro Kaisku, Joensuun Naiskuoro, Talvi-Maaria Turunen, Joensuun Mieslaulajat, Kanteleduo Soittu, Akanvirta-kuoro, 
Lauluyhtye Kaiutin, Laulutuuli-kuoro sekä Trio Keski-Karjala. 

Joulumieltä musiikista
KONSERTIT. Mikä saisi 
mielen virittymään jou-
lutunnelmaan paremmin 
kuin sydäntä sykähdyttä-
vä joulumusiikki? Tuttua 
ja harvemmin kuultua 
joulumusiikkia on nyt 
kirkoissa runsain mitoin 
tarjolla. Löydä konsertti-
koosteesta omasi.
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sana 
”Hän tulee luoksesi 

lempeänä.”
MATT. 21:5

 

kuulutetut 

Joensuu
Teemu Mattias Pesonen ja Silmu Päivikki Räsänen (Kirkkonummen suomal. srk.)

hautaan siunatut  

Joensuu
Aira Irene Joenperä 94 v
Laina Sisko Tahvanainen 93 v
Irja Marjatta Hartikainen 91 v
Mirjam Utriainen 89 v
Väinö Olavi Kortelainen 88 v
Riitta Tuulikki Aro 84 v
Antti Ilmari Renko 84 v
Eila Aili Annikki Törrönen 84 v
Helmi Mirjam Mujunen 81 v
Aila Annikki Miettinen 80 v
Seija Kirsti Annikki Härkönen 78 v
Kari-Jussi Yrjänä Alén 77 v
Liisa Anneli Lahti 75 v 
(Helsingin Mikaelin seurakunta)
Anja Anita Keronen 70 v
Eeva Marianna Mikkola 69 v
Hannu Tapani Vähäkainu 61 v
Jutta Marika Suhonen 50 v
Heikki Väinö Ilmari Kotilainen 27 v

Pielisensuu
Simo Laukkanen 98 v
Anja Irene Tiainen 89 v
Jorma Heikki Saarinen 85 v
Otto Kalevi Muikku 79 v
Anna Liisa Karhinen 76 v
Hannu Paavo Volter Lindqvist 73 v
Pertti Juhani Miettinen 72 v
Pauli Allani Määttänen 71 v

Rantakylä
Maija Liisa Jääskeläinen 84 v
Pentti Olavi Majaniemi 81 v

Mikko Olavi Saviaro 73 v
Pirkko Annikki Stenberg 70 v
Juha Pekka Lehikoinen 66 v
Ritva Anneli Harinen 65 v
Esa Antero Termälä 60 v

Pyhäselkä
Hilja Kaarina Lindholm 92 v
Mervi Hannele Paddar 48 v

Eno
Anna Vaittinen 103 v
Irja Johanna Rinkinen 95 v
Leena Tellervo Kukkonen 84 v
Leila Johanna Parviainen 83 v
Kalevi Mikael Penttinen 80 v
Matti Juhani Puhakka 76 v
Eino Antero Hiltunen 73 v
Vieno Annikki Räty 72 v

Vaara-Karjala
Seija Sinikka Nissinen 88 v
Aune Maria Eronen 86 v
Eila Annikki Törrönen 84 v
Pentti Olavi Jeskanen 83 v
Aila Annikki Nupponen 75 v

Kontiolahti
Mikko Kalevi Laukkanen 91 v
Osmo Antero Tukiainen 90 v
Reijo Kari Majoinen 74 v
Matti Kalevi Juntunen 72 v
Tarmo Asseri Tapani Nuutinen 72 v

Joensuu
Adessa Anna Sofia Arola
Vinja Halla Marie Haimila
Säde Cecilia Hyttinen
Aava Matilda Murto
Helli Inkeri Serafiina Nenonen
Ava Lilja Tolvanen
Otso Aukusti Torvinen
Bianca Siviä Ruusunkukka Viitalahti

Pielisensuu 
Minea Helmi Maria Hartikainen
Linnea Alexandra Hodju
Eemil Tuomas Mikael Kivinen
Aarne Viljami Kontkanen
Adelia Isla Olivia Lappalainen
Milo Daniel Taito Tapio Riitijoki
Anna Eva Katariina Saarinen
Onni Ukko Olavi Sirén
Olavi Juhani Antero Tolvanen
Emma Lilja Ilona Vaakanainen

Rantakylä
Leevi Elmeri Heikkinen

Markus Mikael Huotari
Peppi Helvi Ilona Laukkanen
Eeli Unto Esko Lehikoinen
Sumu Severi Sulevi Rannanpää
Leon Aapi Olavi Ratilainen

Pyhäselkä
Riia Ruusu Astrid Korpelainen
Oliver Eemeli Pussinen
Ella Satu Amanda Rouvinen

Eno
Elmeri Erik Olavi Ronkainen

Vaara-Karjala
Jesse Tapio Petteri Kuronen

Kontiolahti
Väinö Vesa Ilmari Laukkanen
Neo Veikko Olavi Luukkonen
Eino Onni Juhani Ojanen
Tilma Inkeri Potkonen
Veeti Renny Valtteri Räty
Olivia Helmi Alexandra Salomaa

kastetut 

Katso, niin kuin savi on valajan kädessä, 
niin sinä olet minun kädessäni.

- JER 18:6

ISTUN KEITTIÖSSÄ kahvimuki edes-
säni ja katselen ikkunasta marraskuun 
hämärää. Pohjoisen pimeään aikaan 
toivon, että maa peittyisi valkoiseen 
lumihuntuun ja toisi valon tullessaan. 
Kuulen, kuinka luonto kutsuu minua esi-
merkillään rauhoittumaan ja lepäämään 
– hellittämään turhasta touhusta. 

Mutta eihän sellainen käy. Sunnuntai-
na kirkoissa kajahtaa Hoosianna ja siitä 
alkaa virallisesti jouluun valmistautumi-
nen. Tämä tietää vauhtia, kiirettä, vaati-
muksia ja odotuksia. On joulusiivousta, 
jouluvalojen ripustelua, piparien ja tort-
tujen paistamista, lahjarallia ja monta 
muuta askaretta. 

MUTTA ENNEN tätä valmistelukiirettä 
herkistyn laulamaan:
”Hoosianna, Daavidin poika, 
kiitetty olkoon Hän! 
Kiitetty Daavidin poika, 
joka tulee Herran nimeen. 
Hoosianna, hoosianna, 
hoosianna, hoosianna! 
Kiitetty Daavidin poika, 
joka tulee Herran nimeen.”

LAULAESSANI TUNNEN Pyhän kos-
kettavan. Se tuntuu mukavalta, rauhoit-
tavalta. Entäpä jos ajattelisin tulevan 
adventinajan toisin? Valmistautumisen 
sijaan alkaisinkin odottaa joulun saapu-
mista. Odottaminen tuntuu lempeäm-
mältä, sana ei sisällä samaa vaatimusten 
painoa kuin valmistautuminen. Odotta-
minen antaa tilaa vain olla ja ihmetellä. 

ODOTTAESSANI VOISIN huutaa, kuten 
lapsijoukko vuosituhansia sitten: Hoo-
sianna! Se tarkoittaa: ”Auta Herra”.

 
Auta erottamaan turha tarpeellisesta. 
Auta ymmärtämään, että hitaasti kiiruh-
taen ehtii enemmän. 
Auta ymmärtämään, että joulu saapuu 
hiljalleen, että joulun valo laajenee päivä 
päivältä.
Auta ymmärtämään, että joulun sanoma 
kuuluu jokaiselle ja tavoittaa jokaisen huo-
limatta elämän ulkonaisista puitteista.
Auta rohkaisemaan toinen toisiamme, 
että jaksaisimme pimeässä; avuttomuu-
den, surun, sairauden tai yksinäisyyden 
keskellä.
Auta luottamaan, että Jumala tulee – ja on 
jo siellä – missä häntä tarvitaan.

NÄIN ON HYVÄ. Katselen kahvikupin 
kyljessä olevaa kuvaa, jossa loistavan 
auringon säteet tavoittavat kaksi toisiin-
sa nojaavaa hahmoa. Niiskuneiti ja Muu-
mipeikko halaavat toisiaan lempeästi. 

Jään odottelemaan joulun kuninkaan 
saapumista, joka evankeliumitekstin 
mukaan ”tulee luokseni lempeänä, rat-
sastaen aasilla, työjuhdan varsalla”. 

Armollinen ja lempeä, hiljalleen laaje-
neva valo johdattaa kohti joulun ihmettä.

Marita Tiili
seurakuntapastori

Pyhäselän seurakunta

1. adventtisunnuntai, 28.11.2021
Kuninkaasi tulee nöyränä
Jumala ei ole kaukana meistä. Hän 
lähestyy kansaansa antaakseen sil-
le pelastuksen uuden ajan. Hoosian-
naa laulaen tervehdimme Jeesusta 
Kuninkaanamme.
Liturginen väri: valkoinen, maanan-
taista lauantaihin violetti tai sininen.
Päivän tekstit: Ps. 24:7–10, Jes. 
62:10–12, Room. 13:11–14, Matt. 
21:1–9

2. adventtisunnuntai, 5.12.2021
Kuninkaasi tulee kunniassa
Tämän päivän aiheena on Kristuk-
sen tuleminen kunniassaan aikojen 
lopulla. Seurakunnan tulee kärsiväl-
lisesti odottaa Kristuksen tuloa.
Liturginen väri: violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 80:15–20, Hoos. 
2:20–22, 1. Piet. 1:13–17, Luuk. 21:25–
33 (34–36)

3. adventtisunnuntai, 12.12.2021
Tehkää tie Kuninkaalle
Päivän raamatullinen keskushen-
kilö on Johannes Kastaja. Johannes 
oli merkki siitä, että profeettojen 
ennustukset olivat täyttymässä: 
Vapahtaja oli pian tuleva.
Liturginen väri: violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 85:9–14, Jer. 3:21–
25, 1. Kor. 4:1–5, Matt. 11:2–10

4. adventtisunnuntai, 19.12.2021
Herran syntymä on lähellä
Tämä sunnuntai omistetaan lasta 
odottavalle Marialle, Herran äidille. 
Vapahtajan äidin odotus ja Herran 
kansan joulun odotus kuuluvat yh-
teen. Jouluun valmistautumisen 
loppuvaihe alkaa. 
Liturginen väri: violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 130:5–8, Sef. 
3:14–17, Fil. 4:4–7, Matt. 1:18–24

kirkkovuosi 
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V
iime vuoden tammikuussa Katri He-
lenan äiti Bertta Koistinen kuoli 
102-vuotiaana. Maaliskuussa tuli 
koronapandemia ja sen pakottamana 
eristäytyminen omaan kotiin Asko-
lassa. Elämä hiljeni.

– Se oli iso muutos, mutta aika 
hyvä. Ajattelin, että kiitos Luojalle. 
Tunsin kyllä, että olin tehnyt aika 

pitkän rupeaman erilaisia asioita. Äitiä olin käynyt ta-
paamassa hoitokodissa 13 vuoden ajan päivittäin, Katri 
Helena kertoo.

– Aika ei käynyt pitkäksi, sillä asun vanhassa, pienessä 
maalaistalossa, ja siellä on aina tehtävää. Ruoka tuotiin 
ovelle, lapsenlasten kanssa pelattiin pelejä netissä. En kai-
vannut ihmisten ilmoille. Oli ihanaa, kun ei tarvinnut 
ostaa vaatteita eikä tehdä meikkejä.

Jo pari vuotta ennen koronaa Katri Helena oli joutunut 
pysähtymään väsymyksen ja kilpirauhasvaivojen vuoksi 
ja peruuttamaan kaikki sovitut työt. Vaikka hän oli ollut 
väsynyt jo pitempään, työ oli tuntunut yhä niin kivalta, 
ettei sitä olisi millään malttanut lopettaa. Sitten oli pakko.

– Kyllä ihmisen fyysinen olemus on viisas. Jos ei itse 
älyä, niin keho kertoo. Tulee sairastuminen tai palaa mel-
kein loppuun. Joillekuille se tulee jo paljon aikaisemmin 
kuin 55 työvuoden jälkeen, Katri Helena hymähtää.

– Sen jälkeen olen tehnyt vain neljä joulukonserttia ja 
telkkariin joitakin pieniä juttuja. Ja varmaan tulen jota-
kin vielä tekemään, mutta mihinkään isoon rumbaan 
en enää lähde.

YHDELLE TYÖTARJOUKSELLE  Katri Helena sanoi heti 
kyllä. Se oli Hoosianna-virren laulaminen Jouluradiol-
le. Yleensä hänen joulunsa on alkanut syyskuussa jou-
lukonserttien suunnittelulla. Nyt se alkoi jo heinäkuun 
helteissä espoolaisella studiolla. 

– Jos tämä on minun viimeinen levytykseni, niin Luo-
jalle kiitos siitä. Jos niin käy, se on hyvä lopetus.

Jouluradio on teettänyt vuodesta 2012 alkaen joka vuo-
si tilaustyönä Hoosiannasta uuden sovituksen, joka on 
soitettu ensimmäisenä adventtina puoliltaöin. Omat ver-
sionsa ovat vuosien varrella tehneet esimerkiksi Kerkko 
Koskinen Kollektiivi ja lauluyhtye Rajaton.

Hoosianna-tulkintaansa miettiessään Katri Helena 
avasi YouTuben ja etsi sieltä kaikki edellisten vuosien 
versiot.

– Tajusin, että minun täytyy tehdä Hoosiannasta niin 
herkkä ja hellä kuin kykenen. Sehän on riipaiseva tarina: 
Jeesus ratsastaa aasilla Jerusalemiin, ihmiset hurraavat ja 
iloitsevat, mutta kohta häntä ollaan jo tappamassa.

MONIEN JOULUNODOTUKSEEN Katri Helenan ääni on 
kuulunut jo ennen Hoosiannaakin. Hänen vuonna 1978 
levyttämänsä Joulumaa on ollut radiokanavien kesto-
suosikki. Jouluihmiseksi tunnustautuva laulaja kertoo 
nauttivansa joululaulujen esittämisestä.

– Joulukonserteissa herkistyy niin esiintyjä kuin ylei-
sökin. Nautin nähdessäni, kuinka ihmiset, jotka menevät 
oravanpyörässä ja joilla on aina kiire, istuvat kirkonpen-

kissä silmät kiinni kuuntelemassa. Silloin ajattelen, että 
tämä on ihana hetki.

Joululaulut ovat Katri Helenan mielestä erityisiä siksi, 
että niihin liittyy niin paljon muistoja, usein jo lapsuu-
desta asti.

– Kaikilla ne muistot eivät välttämättä ole hyviä. Voi 
olla kipeitäkin asioita, mutta joululauluilla on ihmeelli-
nen kyky purkaa mielen solmuja.

Viime joulu oli Katri Helenalle ensimmäinen, jonka 
hän vietti ilman perhettä. Hän päätti tyttäriensä kanssa, 
että he minimoisivat riskit ja pitäisivät etäjoulun. 

– Miesystäväni Tommin kanssa minimoimme kaiken 
hössötyksen. Ostimme valmiit ruuat moneksi päiväksi. 
Se oli aika kiva kokemus.

Lapsenlapset ovat jo ilmoittaneet, että tänä jouluna 
palataan normaaliin ja kokoonnutaan mummin luokse. 
Kuunnellaan joulurauhan julistus ja syödään riisipuuroa. 
Lapset saavat lahjat ennen ruokailua, ja joulupöydässä 
istutaan kauan. Välillä lauletaan ja soitetaan, sillä myös 
Katri Helenan tyttäret ja vävyt ovat muusikoita.

KATRI HELENAN ensimmäinen levytys, Poikien kuvat, 
julkaistiin vuonna 1963. Puolentoista vuoden kuluttua 
hän voisi siis viettää 60-vuotistaiteilijajuhlaansa. Uralle 
on mahtunut lähes kaksi miljoonaa myytyä äänitettä ja 
sellaisia klassikoksi kasvaneita hittejä kuin Anna mulle 
tähtitaivas, Vasten auringon siltaa, Mun sydämeni tänne 
jää, Katson sineen taivaan, Katson autiota hiekkarantaa, 
Syysunelma ja Puhelinlangat laulaa.

– Sain aloittaa vaiheessa, jossa sodan jälkeen synty-
nyt sukupolvi rupesi rakentamaan Suomea. Kaikki, mitä 
vain halusi tehdä, oli mahdollista – oli opiskelupaikkoja 
ja työpaikkoja. Minä löydyin sieltä korpikuusen kätköistä 
laulamaan.

– Sanotaan, että jos ihminen oikein kovasti toivoo jo-
takin, silloin hän myös toimii niin, että se asia toteutuu. 
Niin minulle on käynyt.

Jos Katri Helenalle ei olisi ollut jo lapsesta asti selvää, 
että hänestä tulee laulaja, hän olisi kauppakoulun jälkeen 
saattanut päätyä töihin vaikka kauppaan tai somista-
moon. 

– Mutta lapsuuteni toive vei minua. Nyt on helppo 
ajatella, että tämä on ollut minun tehtäväni elämässä – 
ja on ihan vähän vieläkin. Se päivä, jolloin tehtävä on 
suoritettu, tulee olemaan täynnä kiitollisuutta. Voin olla 
kiitollinen myös itselleni, sillä en ole koskaan tehnyt tätä 
välinpitämättömästi. Me olemme kuulijoiden kanssa kul-
keneet tätä polkua aika yksimielisesti.

– Työ on ollut minulle unelman täyttymys. Myös toinen 
unelmani on toteutunut: sain kolme lasta, joista kahden 
tyttären kanssa elämme läheisessä yhteydessä, ja lapsen-

ELÄMÄ. Laulajan ura on ollut Katri Helenalle unelmien 
täyttymys. Jos Jouluradiolle tehty Hoosianna jää hänen 
viimeiseksi äänitteekseen, se on hänen mielestään hy-
vä lopetus.

Kuka?
Katri Helena Kalaoja, 76, on yksi Suomen kaikkien aikojen 
menestyneimmistä iskelmälaulajista. 52 albumin lisäksi hän 
on julkaissut myös kirjan Taivaan tie (Otava 2014). Hänellä on 
kaksi tytärtä ja kaksi lapsenlasta.

Mitä?
Katri Helena on tehnyt Jouluradiolle oman tulkintansa Hoo-
sianna-virrestä. Se julkaistaan ensimmäisenä adventtina 
28.11. klo 00, ja se on Jouluradion soittolistalla koko joulukuun 
ajan. Video on katsottavissa jouluradio.fi:ssä ja Jouluradion 
Facebookissa ja Instagramissa.

Motto?
Ai mitä? No kokeillaan!
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– Joululauluilla on ihmeellinen kyky purkaa 
mielen solmuja, sanoo laulaja Katri Helena, ja 
toteaa joululauluihin liittyvän usein muistoja 
lapsuudesta saakka.

lapsiakin on kaksi. En koskaan ole ajatellut, että haluaisin 
jotain muuta. Kyllä minä siellä pilven päällä voin sitten 
joskus tyytyväisenä sanoa, että hyvä homma tuli tehtyä.

SANA KIITOLLINEN toistuu Katri Helenan puheessa 
usein. Uralla menestys on seurannut toistaan, mutta yk-
sityiselämään mahtuu kipeitä menetyksiä. Hänen puoli-
sonsa Timo Kalaoja kuoli vuonna 1988 vain 42-vuotiaana. 
Vuonna 2009 Katri Helenan poika Juha Kalaoja menehtyi 
33-vuotiaana. 

– Jokaisella on oma kohtalonsa. Täytyy vain olla kiitolli-
nen niistä vuosista ja ajoista, jotka on eletty yhdessä. Totta 
kai ikävä läheisten lähtiessä on konkreettinen ja voima-
kas, mutta ajattelen, että heillä on hyvä olla siellä, minne 
henki menee, Katri Helena sanoo.

Yhteys mieheen ja poikaan ei ole katkennut heidän 
kuolemaansa, vaan Katri Helena kertoo heidän olevan 

hänen näkymätön suojavartionsa, jolta hän saa opastusta 
ja lohdutusta. 

– Nyt kun on etätöitä ja etäopetusta, voin sanoa, että 
minä olen ollut jo 33 vuotta etäopetuksessa. Ymmärrän 
kyllä ihmisten ennakkoluulot ja epäuskon. Itsekin olisin 
että hohhoijaa, jos en olisi tätä kokenut. Tämä on minulle 
totta, eikä muiden tarvitsekaan siihen uskoa. Mutta tie-
dän, että monilla on tämmöisiä kokemuksia. 

Tärkein opetus, jonka Katri Helena on suojavartioltaan 
saanut, on se, että me ihmiset emme ole toisistamme 
erillisiä vaan pohjimmiltamme hyvin samanlaisia. Sa-
maa ainetta, samaa energiaa – miten sen kukakin haluaa 
sanoa. Sen, minkä teemme toisillemme, teemme myös 
itsellemme.

– Luin 1980-luvulla lapsilleni Grimmin satuja, jotka 
ovat sekä karmeita että viisaita. Niiden opetus on aina, 
että se, minkä teet toiselle, palautuu sinulle. Jos joku tekee 

minulle pahaa, minun ei tarvitse sitä kostaa, koska hän 
on tehnyt pahaa myös itselleen. 

Raskaissa elämänvaiheissa Katri Helena on turvautu-
nut Isä meidän -rukoukseen. Hän sanoo rukoilleensa sen 
riekaleiksi. Siihen keskittyminen on auttanut hetkeksi 
tyhjentämään mielen kaikesta muusta.

– Kun oli oikein vaikea olla, tein sellaista koetta, että 
pystynkö lausumaan Isä meidän -rukouksen harhautu-
matta ajattelemaan mitään muuta. Aluksi en onnistunut 
ollenkaan. Siinä vaiheessa, kun siihen pystyin, huomasin, 
että olen paremmalla tolalla.

Erityisesti häntä vaivasi pyyntö ”tapahtukoon sinun 
tahtosi”.

– Siihen aina pysähdyin. Ja päätin, että tapahtukoon 
sinun tahtosi.

Kaisa Halonen
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TULEVANA SUNNUNTAINA 28.11. virsi-
kirjan ensimmäinen virsi Hoosianna ka-
jahtaa kirkoissa. Ensimmäisen adventin 
jumalanpalvelukset alkavat Joensuun, 
Pielisensuun, Rantakylän, Pyhäselän, 
Tuupovaaran ja Kontiolahden kirkoissa 
klo 10, Noljakan kirkossa klo 12, Kiih-
telysvaaran seurakuntatalolla klo 13 ja 
Enon kirkossa klo 18. 

Rantakylän ja Noljakan kirkon mes-
sut ovat perhemessuja, Kontiolahdella 
juhlitaan samalla 140-vuotista kirkkoa 
ja Pyhäselässä on messun jälkeen seura-
kuntatalolla puurojuhla klo 11–13. 

Lehmon seurakuntakodilla järjestetään 
klo 14–17 perheiden toimintapäivä, jossa 
on tarjolla jouluaskartelua, keittolounas, 
Elämänpuu-hartaus ja lasten Kauneim-
mat Joululaulut. 

Hoosianna-hymni lauletaan myös pe-
rinteisessä Adventin avauksessa Pent-
tilän amfilla klo 18. Tapahtumassa lau-
letaan adventin lauluja ja hiljennytään 
adventin rukousten äärellä. Tarjolla on 
glögiä ja pipareita.

Tilaisuuksissa on maskisuositus.

Hyvää adventin aikaa! 

Joensuun kirkko
•  pe 10.12. klo 18, The Greatest Christmas 

Carols, englanninkieliset Kauneimmat 
Joululaulut, mukana JOY-kuoro ja Narrow 
Way

•  su 12.12. klo 17, mukana Joensuun seura-
kunnan orkesteri 

•  su 12.12. klo 19, mukana Joensuun kirkon 
kuoro 

•  ma 13.12. klo 18, De vackraste julsångerna, 
ruotsinkieliset Kauneimmat Joululaulut, 
Lucia-ryhmä vierailee, mukana Joensuun 
Pohjola-Norden yhdistys 

• su 19.12. klo 17
• su 19.12. klo 19
•  to 23.12. klo 18, esilaulu ja yksinlaulu Jukka 

Romu

Joensuun seurakuntakeskus
•  pe 3.12. klo 13 

Noljakan kirkko
•  la 11.12. klo 18, mukana lauluyhtye Kaiu- 

tin
•  to 16.12. klo 18, nuorten Kauneimmat Jou-

lulaulut
•  la 18.12. klo 15, lasten Kauneimmat Joulu-

laulut ja perheiden joulupuuro 

Joensuun tori
•  pe 17.12. klo 15, mukana Gospelkuoro Ilana

Pielisensuun kirkko
•  to 9.12. klo 18, mukana Rautatieläisten 

kristillisen yhdistyksen kuoro
•  su 12.12. klo 18, mukana missiologian eri-

tyisasiantuntija Kati Kemppainen (SLS) ja 
Mosaiikki-musiikkiryhmä

•  su 19.12. klo 15, perheiden Kauneimmat Jou-
lulaulut, mukana Tiuku-musiikkiryhmät

•  su 19.12. klo 18, mukana Laulutuuli-kuoro

Rantakylän kirkko
•  su 12.12. klo 16, lasten Kauneimmat Joulu-

laulut, mukana Trioli-kuoro
•  su 12.12. klo 18 
•  su 19.12. klo 18 

Utran kirkko
•  su 12.12. klo 15 
• su 19.12. klo 13
• su 19.12. klo 15

Pyhäselän kirkko
•  su 12.12. klo 14, mukana Joensuun Laulu-

pelimannit sekä Leena Helle Suomen Lä-
hetysseurasta

•  su 19.12. klo 15, lasten Kauneimmat Joulu-
laulut 

Reijolan seurakuntatalo
•  su 28.11. klo 18, mukana Reijolan Laulu, 

johtajana Pirkko Myller

Pyhäselän kirjasto
•  ke 15.12. klo 18, mukana Kapsäkki-laulu-

ryhmä

Enon kirkko
•  su 12.12. klo 18 
•  su 19.12. klo 16 

Enon seurakuntatalo
•  ke 15.12. klo 18, lasten Kauneimmat Jou-

lulaulut, yhteisleikkejä, onnenpyörä ja tar-
joilu, vapaaehtoinen maksu lähetystyön 
hyväksi

Uimaharjun koulu
•  su 12.12. klo 15

Kiihtelysvaaran seurakuntatalo
•  su 19.12. klo 18 

Tuupovaaran kirkko
•  to 16.12. klo 18 

Hoilolan kirkko
•  ke 15.12. klo 19 

Alavin kylätalo
•  ke 8.12. klo 18

Keskijärven kylätalo
•  ke 9.12. klo 18, puuro- ja kahvitarjoilu klo 17

Raatevaaran kylätalo
•  to 10.12. klo 18, puurotarjoilu klo 17.30

Särkivaaran kylätalo
•  su 12.12. klo 16, seimihartaus, puurotarjoilu

Heinävaaran seurojentalo
•  ma 13.12. klo 18, Heinävaaran Martat tarjo-

avat puuron

Kontiolahden kirkko
•  su 12.12. klo 18

Lehmon seurakuntakoti
•  to 9.12. klo 16, joulupuurotarjoilu

Kunnaspirtti 
•  ti 7.12. klo 18

Paiholan sairaalan juhlasali
•  su 12.12. klo 15

Onttolan Rajavartioston 
liikuntasali 
•  ma 13.12. klo 18

Selkien-Mönnin kappeli
•  su 19.12. klo 16 

Romppalan monitoimitalo 
•  ke 22.12. klo 18

Kauneimmat Joululaulut 2021

JOULUJUHLIA
KEHITYSVAMMAISILLE JA 
HEIDÄN LÄHEISILLEEN

Vaivion kurssikeskuksessa
la 18.12.2019 klo 11-15
Jouluinen ateria, yhteistä ohjelmaa, messu 
ja kirkkokahvit. Hinta 25 €/ henkilö.
Linja-autokuljetus Joensuun kaupunki-
alueelta.
Ilmoi�autuminen � 7.12. mennessä 
neuvontaan p. 013 2635 300 (ma-pe klo 
9-11) tai www.joensuunseurakunnat.fi/
ilmoi�audu. Varaudu kertomaan millä 
kyydillä tulet Vaivioon ja ruoka-aineallergiat.

Rovas�kunnallinen juhla
NÄKÖVAMMAISILLE

Kon�olahdessa su 5.12.2021
Yhteinen messu klo 10 Kon�olahden 
kirkossa, Kirkko�e 6. Messun jälkeen 
ruokailua ja ohjelmaa klo 14 saakka 
Kon�olahden seurakuntatalolla, 
Keskuskatu 26. Yleisavustajat paikalla.
Maksu 5 €, yhteiskyy� Joensuusta 5 €.
Ilmoi�autumiset pe 26.11. mennessä 
teks�vies�llä p. 050 3660 892 tai 
sähköpos�lla tuula.mertanen@evl.fi
tai neuvontaan p. 013 2635 300 
(ma-pe klo 9-11).JOENSUUN, PIELISENSUUN JA RANTAKYLÄN SEURAKUNNAT
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1 
Jouluyön messu pe 24.12. 
klo 23 Joensuun kirkossa 
Jouluaaton huipennus, 
jonka kautta laskeudutaan 

jouluyöhön. Tähän olisi voinut valita 
myös jouluaamun messun, mutta 
jouluaatto on mukava päättää 
rauhallisesti messuun haudoilla 
käynnin, jouluruokailun, lahjojen 
jaon ja saunomisen jälkeen. 

 2 
Kauneimmat 
Joululaulut ke 22.12. 
klo 18 Romppalan 
Monitoimitalolla 

Yksi joulunajan odotuksen 
kohokohdista. Luo joulun tunnelmaa 
varsinkin, jos järjestetään aivan 
joulunpyhien alla. Eikä tarvitse osata 
edes laulaa – voi aivan hyvin mennä 
vain kuuntelemaan.

3 
Lukupiiri ma 13.12.  
klo 14 Rantakylän 
kirkossa 
Elizabeth Stroutin 

tuotanto ei ehkä osu aivan omaan 
makuuni, mutta lukupiirit ovat 
sinänsä usein mielenkiintoisia, koska 
niissä kuulee erilaisia näkemyksiä. 
Eiköhän ole kuitenkin niin, että 
jokaisesta kirjasta myös oppii jotakin. 

4 
Joulupolku 26.11.–6.1. 
Utran saaressa 
Hauskankuuloinen 
tapahtuma. Siinä 

on yhdistetty loppuvuoden 
juhlapyhien sanoma ulkoilusta 
nauttimiseen. Lapsille varmasti 
mielenkiintoinen ja jännäkin 
seikkailu, ja aikuisille mukava 
irtiotto arjen kiireistä.  

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

NIMI: JARMO ROMPPANEN 
IKÄ: 49 VUOTTA
SEURAKUNTA: KONTIOLAHTI

miun tapahtumat

Joulukuvaelma 
Kukkolassa
 › KUKKOLAN METSÄTEATTERISSA esitetään tänäkin 

vuonna joulukuvaelma Ja tapahtui niinä päivinä. Esitys kertoo 
Jeesuksen syntymästä ja perustuu jouluevankeliumiin. Näy-
telmään sisältyy myös osuus talvisodan joulusta rintamalla. 
Siinä sotilaat kaipaavat kotoista joulua ja perhettä tykkien 
paukkuessa, syöpäläiset ja pakkanen kavereinaan. Kuvael-
man on käsikirjoittanut ja ohjannut Oiva Voutilainen. Mukana 
on yli 20 harrastelijanäyttelijää, hevonen, lampaita ja aasi.

Joulukuvaelma Kukkolan metsäteatterissa (Vanha Valtatie 
70, Joensuu) su 12.12. klo 13 ja 15.30 sekä su 19.12. klo 13 ja 
15.30. Kenraaliharjoitus la 11.12. klo 12. Vapaa pääsy.

Hanukka- ja joulujuhla

to 2.12. klo 18

Pielisensuun kirkolla. 

Ks. s. 12.

Itsenäisyyspäivä 
perinteisissä merkeissä
 › ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ VIETETÄÄN seurakunnissa maa-

nantaina 6.12. jumalanpalvelusten ja seppeleiden laskun 
merkeissä. Jumalanpalvelukset alkavat klo 10 Joensuun, 
Pielisensuun, Rantakylän, Pyhäselän, Tuupovaaran ja Kontio-
lahden kirkoissa. Enon ja Noljakan kirkoissa jumalanpalvelusta 
vietetään klo 12 ja Kiihtelysvaaran seurakuntatalolla klo 13.

Pyhäselässä, Enossa, Tuupovaarassa ja Kontiolahdella on 
messun jälkeen vuorossa seppeleiden lasku sankarihaudoille, 
Kiihtelysvaarassa seppeleenlasku on ennen messua klo 12.15. 
Myös Joensuun hautausmaalla lasketaan kaupungin, seura-
kuntien ja lukuisten yhdistysten yhteistyönä seppeleet sanka-
rihaudoille ja hautamuistomerkeille. Klo 12 alkavassa, kaikille 
avoimessa tilaisuudessa kuullaan mm. kuorolaulua Joensuun 
Mieslaulajien Senioreiden esittämänä.

Itsenäisyyspäivä 6.12. seurakunnissa: jumalanpalvelukset ja 
seppeleiden lasku.
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International Christmas
 › THE GREATEST CHRISTMAS CAROLS  sing along event 

with University Choir JOY at Joensuu Church (Papinkatu 1b) 
on Friday Dec 10th at 6 p.m.
 › INTERNATIONAL CHRISTMAS CAROLS at Eno congre-

gation Hall (Enontie 30A), on Thursday Dec 16th at 6 p.m. 
This annual music event includes community singing in 
many languages, musical performances and prayer. Free 
entrance. Organised by Veräjä ry and congregation of Eno. 
More information: Saija Ihalainen, kansainvaliset@gmail.
com, tel. 0400 120 914. 
 › CHRISTMAS SERVICE will be held in English at Joensuu 

Church (Papinkatu 1b) on Christmas Eve, Dec 24th at 1 p.m. 
Music by Ara Hayrabedian and co. Everyone is welcome 
to join. Live stream on YouTube at channel Toivon Tähden - 
Luterilainen kirkko Joensuussa. 

Face masks recommended at all events.

Joulumaa-ruokailu nyt
joulukassien muodossa
 › SEURAKUNTIEN, JÄRJESTÖJEN JA VAPAAEHTOIS-

TOISTEN  perinteinen Joulumaa-ruokailu toteutetaan 
tänä vuonna eri tavalla kuin ennen. Vaihtelevasta korona-
tilanteesta johtuen Joulumaa-tapahtumassa jaetaan eri 
puolilla kaupunkia maksuttomia, jouluisia ruokakasseja 
suuren ruokailutapahtuman sijaan. Kasseihin kootaan lah-
joituksina saatuja tuotteita ja lähituottajien raaka-aineista 
talkoovoimin valmistettuja ruoka-annoksia.

Joulumaa 2021 -tapahtuman suunnittelusta vastaa-
vat Joensuun ev.lut. seurakunnat, Joensuun ortodoksi-
nen seurakunta, Soroppi ry ja Pohjois-Karjalan Työttö-
mien Yhdistysten Toimintajärjestö P-KTT ry.

Joulukassien nouto jouluaattona 24.12. klo 10–12: Joen-
suun ortodoksinen seurakuntasali, Noljakan kirkko, Ran-
takylän kirkko tai Hukanhaudan vanha koulu. Haethan 
kassisi oman asuinalueesi lähimmältä toimipaikalta.

 >>>>>>>>>>>>>>   1.12.–31.12.2021>>>>>>>>>>
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Joensuun sankarihautausmaan muistomerkeille lasketaan seppeleet 
itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 12.

Kukkolan metsäteatterin esityksessä on mukana yli 20 näyttelijää 
sekä eläimiä.
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Christmas Service will be held in English at Joensuu Church.
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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
Kauneimmat Joululaulut, ks. s. 10. 
Tilaisuuksia myös ruotsiksi ja 
englanniksi.
Siun Sävel -kuoron jouluinen 
sävelhartaus ke 1.12. klo 19.
Messu su 5.12. klo 10, mukana 
Jarmo Kuittinen (laulu).
Itsenäisyyspäivän messu ma 6.12. 
klo 10, mukana Joensuun Naiskuo-
ro, joht. dir.cant. Helena Hulmi.
Joulun Ihme -konsertti ke 8.12. 
klo 18. Ks. s. 6.
Rene Laulajaisen Kauneimmat 
joululaulut -konsertti to 9.12. 
klo 19. Ks. s. 6.
Messu su 12.12. klo 10, mukana 
Siun sävel -kuoro.
Joensuun Naiskuoron joulukon-
sertti ”Jouluyönä” ke 15.12. klo 18. 
Ks. s. 6.
Joululaulumessu su 19.12. klo 10, 
kanttorina Hanna Komi. Messu 
striimataan Toivon tähden -kana-
valle YouTubeen.
Joensuun Mieslaulajien joulukon-
sertti ma 20.12. klo 19. Ks. s. 6.
Christmas Service at Fri 24.12. 
at 1 p.m. Music Assistant Ara Hay-
rabedian. 
Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo 17.
Jouluyön messu pe 24.12. klo 23, 
kanttorina Hanna Komi.
Jouluaamun messu la 25.12. klo 8, 
saarnaa Anna-Maria Kupiainen.
Joululaulumessu su 26.12. klo 10.
Laulutuuli-kuoron joulukonsertti 

Ikiaikojen taa ti 28.12. klo 19. Ks. s. 6.
Uudenvuodenaaton hartaus 
pe 31.12. klo 20.

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28
Kauneimmat Joululaulut, ks. s. 10.
Teemapäivä Toimentuvassa 
ke 1.12. klo 10. Tehdään joulu-
kukka-asetelmia, kukat ja astia 
mukaan.
Seurat ke 1.12. klo 18, mukana 
Herättäjä-Yhdistyksen työntekijät 
eri puolilta Suomea sekä Joensuun 
herättäjäjuhlien pääsihteeri Kati 
Nissi.
Torstaimessu ja kirkkokahvit 
to 2.12. klo 12.
Worship Service pe 3.12. klo 18, 
monikulttuurinen ja kaksikielinen 
messu yhdessä nuorten aikuisten 
ja opiskelijoiden kanssa. Keittotar-
joilu messun jälkeen.
Kaikille avoin joulujuhla su 5.12.: 
klo 17.30 joulukahvit, klo 18 juhla. 
Vapaa pääsy. Järj. Pohjois-Karja-
lan Kansanlähetys ja Joensuun 
seurakunta.
Sateenkaarimessu ke 8.12. klo 18. 
Messun jälkeen joulupuuro.
Torstaimessu ja kirkkokahvit 
to 9.12. klo 12.
Jouluista viulumusiikkia konser-
vatoriolta pe 10.12. klo 18. Ks. s. 6.
Lähetystyön joulumyyjäiset la 
11.12. klo 10–13. Myynnissä eri tuot-
teita lähetystyön ja kansainvälisen 
avustustyön hyväksi. Joulupuuro-
myynti lähetystyön hyväksi.
Seurat su 12.12. klo 15, veisataan 
Siionin virsiä. Mukana mm. Anna-
Riitta Pellikka, Heikki Salomaa, 
Tuomo Käyhkö.
Vapaaehtoisten joulujuhla 
ma 13.12. klo 18 kaikille Joensuun 
ev.lut. seurakuntien vapaaehtoisil-
le, ks. s. 12.
Kaiken kansan joulujuhla ke 15.12.: 
klo 17 puurotarjoilu, klo 17.45 juhla. 

Yhteislaulua, musiikkia jne. 
Torstaimessu ja kirkkokahvit 
to 16.12. klo 12.
Joulun tullen – musiikkia konserva-
toriolta to 16.12. klo 17.30. Ks. s. 6.
Toimentuvan jouluretki Valamoon, 
ks. s. 12.

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Kauneimmat Joululaulut, ks. s. 10.
Joulupolku Noljakan kirkon ikku-
noissa 27.11.–7.1, valot ikkunoissa 
päivittäin klo 7–21. Polku alkaa 
kirkon pääovelta, kuusi pysäh-
dyspaikkaa. Joulupolun voi kiertää 
silloin kun itselle parhaiten sopii.
Messu su 5.12. klo 12.
Perhemessu ma 6.12. klo 12.
Messu su 12.12. klo 12.
Turvallista joulua! -konsertti su 
12.12. klo 18. Ks. s. 6. 
Messy Church su 19.12. klo 16. 
Pikkujoulut. Jouluista toimintaa ja 
joulupuuroa.
Jouluaaton perhehartaus pe 24.12. 
klo 15.
Jouluaamun messu la 25.12. klo 10, 
saarnaa Anna-Maria Kupiainen.

Muut paikat
Jouluseimipolku Joensuun keskus-
tassa 26.11.–7.1. Ks. s. 5.
Taitokorttelin jouluseimi 26.11.–
7.1., avoinna Taitokorttelin aukiolo-
aikoina.
Torilla tavataan ti 14.12. ja to 16.12. 
klo 13–16, seurakunnan työntekijöi-
tä tavattavissa jouluisen tekemisen 
merkeissä kontilla Joensuun torilla.
Jouluhartaus Joensuun torilla ke 
22.12. klo 12.
Jouluaaton hartaus pe 24.12. 
klo 14 ja 16 Isossa Ristinkappelissa 
(Rauhankatu 4).

tapahtumat: joulukuu 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 
Kauneimmat Joululaulut, ks. s. 10.
Hanukka- ja joulujuhla to 2.12. 
klo 18, mukana pastori, matkaopas 
Pentti Holi. Musiikissa Jarmo Pip-
pola, Shofar Shalom -tanssiryhmä. 
Kahvitarjoilu. Kolehti. Järj. Pielisen-
suun srk, P-K:n Suomi–Israel-yh-
distys, P-K:n Exodus ry., Israelin 
Ystävät ry.
Senioriluento ”Hyvästä ruuasta 
elinvoimaa” pe 3.12. klo 10, ravit-
semusterapeutti Pirjo Ketonen. 
Keittolounas (5 €).
Kirkkoraati la 4.12. klo 16.30.
Messu su 5.12. klo 10 yhteistyössä 
Evankelisen lähetysyhdistyksen 
kanssa, saarnaa pastori Erja Kalpio. 
Kirkkokahvit.
Itsenäisyyspäivän messu ma 6.12. 
klo 10. Gospelkuoro, joht. Elina 
Laakso.
Jouluoratorion parhaat palat -kon-
sertti ti 7.12. klo 18. Ks. s. 6.
Joulujuhla aikuispienpiireille to 
9.12. klo 16.30. Mukana Pirkko ja 
Tapani Nuutinen.
Saksankielinen jumalanpalvelus 
pe 10.12. klo 18. Saarna matkapas-
tori Hans-Christian Beutel. 
Messu su 12.12. klo 10. Ensi vuoden 
rippikoululaisten kutsukirkko. Kirk-
kokahvit. Messu nähtävissä YouTu-
bessa Toivon tähden -kanavalla.
Nuorekas messu joululauluilla 
ke 15.12. klo 18. Valmistelut alkavat 
klo 17.

Senioritilaisuus, joululauluja ja 
joulupuuroa pe 17.12. klo 10.
Hiljaisuuden messu su 19.12. 
klo 10. Kirkkokahvit.
Laulutuuli-kuoron Ikiaikojen taa 
-konsertti ma 20.12. klo 19. Ks. s. 6.
Joulun valoa -konsertti ke 22.12. 
klo 19. Ks. s. 6.
Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo 17.
Jouluyön messu pe 24.12. klo 23.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 
la 25.12. klo 9.
Kauneimmat Joululaulut -messu 
su 26.12. klo 18, mukana Gospel-
kuoro, joht. Elina Laakso.

Hukanhaudan 
seurakuntatalo 
Lonikintie 18
Hukanhaudan asukasyhdistyksen 
kauneimmat joululaulut pe 10.12. 
klo 18.
Tiistaikerho ti 14.12. klo 13. Ohjel-
mallinen joulujuhla, järj. Joensuun 
Rauhanyhdistys ry.
Jouluaaton perhekirkko pe 24.12. 
klo 14.

Muut paikat
Joululaulut to 2.12. klo 10 Suvituu-
len palvelukeskuksessa (Suvikatu 
21).
Ja tapahtui niinä päivinä -jouluku-
vaelma su 12.12. ja su 19.12. klo 13 
ja 15.30 Kukkolan kodalla (Vanha 
Valtatie 70). Vapaa pääsy. Ks. s. 11.  
Pielisensuun seurakunta jakaa 
hyvää joulumieltä pipariterveh-
dyksillä ti 14.12. klo 15 alk. Joensuun 
torilla ja rautatieasemalla.
Eräilijöiden jouluglögit to 16.12. 
Kuhamajan kodalla. Lähtö klo 12.30 
Joensuun srk-keskukselta (Kirk-
kokatu 28). Ilm. viim. 14.12., p. 050 
550 8335. Max 9 hlöä. Talo tarjoaa 
glögit ja tortut. Joululauluja.
Rakkaimmat joululaulut ti 21.12. klo 
18 Kukkolan kodalla. Helena Hulmi 
laulattaa.

Toimentupa
joulutauolla 23.12.–2.1.

Ostoslista (arvo noin 25 €)

puuroriisiä
perunamuusijauhe
säilykekeitto
säilykelihapullat tms.
punajuuri- tai kurkkusäilyke
hedelmäcocktailsäilyke
glögi
kahvi
pipareita
joulusuklaata

Voit halutessasi ostaa myös jotakin
näistä: tee, rusinat, pähkinät, kaakao,
luumu- tai omenamarmeladi.

Katso vastaanottoajat s. 5 tai hoosianna.fi.

Joensuun seurakuntien

joulukassikeräys
Huomioi, että kassit säilytetään huoneenlämmössä 
ja että päiväysten tulee riittää joulun yli. 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Vaivion perinteinen

JOULULOUNAS
tarjolla su 19.12.2021 
klo 12–15

Koko ruokalista näh-
tävissä osoitteessa 
vaivio.fi.

Tiedustelut ja pöytä-
varaukset:
p. 050 3856 097 tai
vaivionkurssikeskus@
evl.fi

Hinta: 27 €/hlö, alle 
12-vuotiaat 1 €/
ikävuosi

Vaivion kurssikeskus, 
Vaiviontie 21 b

Vapaaehtoisten joulujuhla
ma 13.12.2021 klo 18
Joensuun seurakunta-
keskus, Kirkkokatu 28

Tarjoilu alkaa klo 17.45. 
Ilmoittaudu

ma 6.12. mennessä 
joensuunseurakunnat.fi/

ilmoittaudu.

Lisätiedot
(viim. to 2.12.):

Leena Mgaya,
p. 050 5935 736, 

leena.mgaya@evl.fi

Tilaisuus on 
tarkoitettu

kaikille Joensuun
ev.lut. seurakuntien 

vapaaehtoisille.
JOENSUUN SEURAKUNTA

Toimentuvan perinteinen 
JOULURETKI

Vaivioon to 16.12.
Lähtö Joensuun seura-

kuntakeskukselta
klo 9.30, paluu noin klo 15.

Hinta 30 €. Ohjelmassa 
muun muassa messu, ruo-

kailu ja yhteislaulua.
Ilmoittaudu viimeistään

pe 10.12. p. 050 597 1247 
(ma-to klo 9-15.30, pe klo 9-14).
Jouluretkelle ovat kaikki 

tervetulleita!
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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
Jouluseimi Rantakylän kirkon pää-
oven vieressä olevassa erkkerissä 
valaistuna 26.11.–6.1.
Viikkomessu ja yhteisessä pöy-
dässä -ruokailu ke 1.12.: klo 11 viik-
komessu, jonka jälkeen ruokailu, 
hinta 3 €/aik., 1 €/lapset.
Joulun odotus -konsertti pe 3.12. 
klo 19. Ks. s. 6.
Perinteinen adventtitapahtuma 
la 4.12. klo 11–13. Hartaus, maksu-
ton puuroateria, myyjäiset, lauluja, 
omaa ohjelmaa lapsille ja nuorille. 
Ks. s. 13.
Messu su 5.12. klo 10, syksyn vii-
meinen messupyhis lapsille lasten 
kappelissa. Kirkkokahvit.
Kahvia ja kantaatteja su 5.12. klo 
15. Tutustumme Bachin kan-
taatteihin musiikkitieteilijä Topi 
Linjaman johdolla. Mukana vieras, 
jonka kanssa Linjama keskustelee 
kantaateista nousevista teemoista. 
Kuuntelemme kantaatin yhdessä.
Tuomasmessu su 5.12. klo 18. 
Lastenhoito järjestetty. Iltatee.
Itsenäisyyspäivän jumalanpalve-
lus ma 6.12. klo 10.
Kirkkokahvin keittäjien palaveri 
ti 7.12. klo 16. Suunnitellaan kevään 
kahvitusvuoroja.
Keskipäivän rukoushetki ke 8.12. 
klo 12.15.
Joulu sydämiin -konsertti ke 8.12. 
klo 18. Ks. s. 6.
Joulun sävel -konsertti pe 10.12. 
klo 18. Ks. s. 6.
Taiga-kvartetin joulukonsertti 
la 11.12. klo 18. Ks. s. 6.
Messu su 12.12. klo 10. Kirkkokahvit.
Lasten Kauneimmat Joululaulut 
su 12.12. klo 16, mukana Trioli-kuo-
ro.

Kauneimmat Joululaulut su 12.12. 
klo 18.
Lukupiiri ma 13.12. klo 14, keskus-
telemme Elizabeth Stroutin ”Olive, 
taas” pohjalta.
Lauluyhtye Kaiuttimen joulukon-
sertti ma 13.12. klo 18. Ks. s. 6.
Joulun ihme -konsertti ti 14.12. 
klo 18. Ks. s. 6.

Perheiden joulukirkko ke 15.12. 
klo 18. Joulutähti johdattaa tutun 
joulukertomuksen äärelle. Kirkossa 
soitetaan, lauletaan ja leikitään 
yhdessä. Kirkkohetken jälkeen 
herkutellaan joulupuurolla, glögillä 
ja pipareilla. 
Kauneimmat Joululaulut -messu 
su 19.12. klo 10. Kirkkokahvit.
Kauneimmat Joululaulut su 19.12. 
klo 18.
Toivo maailman -joulukonsertti
 ti 21.12. klo 18. Ks. s. 6.
Aamurukous ke 22.12. klo 9.
Jouluaaton perhehartaus pe 24.12. 
klo 13.
Jouluyön messu pe 24.12. klo 22.
Jouluaamun jumalanpalvelus la 
25.12. klo 9.
Messu su 26.12. klo 10.

Utran kirkko
Väisälänkatu 2 
Kauneimmat Joululaulut su 12.12. 
klo 15.
Kaksin kantelein, kohti joulua 
-konsertti la 18.12. klo 15 ja 17. 
Ks. s. 6.
Kauneimmat Joululaulut su 19.12. 
klo 13 ja klo 15.
Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo 13 
ja 14.30.
Jouluaamun jumalanpalvelus 
la 25.12. klo 7.

Muut paikat
Joulupolku Utran saaressa kuljetta-
vissa 26.11.–6.1. Polulla omat rastit 
lapsille ja aikuisille.

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
Keskipäivän ehtoollishetki ke 1.12. 
klo 11.
Messu su 5.12. klo 10, kanttorina 
Samuli Moilanen. Kirkkokahvit.
Itsenäisyyspäivän sanajumalan-
palvelus ma 6.12. klo 10, saarna 
rovasti Mauri Hyvärinen, mukana 
Miro Matero (viulu). Messu strii-
mataan Toivon tähden -kanavalle 
YouTubeen. Jumalanpalveluksen 
jälkeen seppeleenlasku ja ohjel-
malliset kirkkokahvit. Joensuun 
kaupungin tervehdys, Hannes 
Rossi. 
Messu su 12.12. klo 10. Kirkkokahvit.
Kauneimmat Joululaulut su 12.12. 
klo 14. Mukana Joensuun Laulupe-
limannit, johtajana Ella Kinnunen 
ja Leena Helle Suomen Lähetys-
seurasta.
Messu su 19.12. klo 10. Kirkkokahvit.
Lasten Kauneimmat Joululaulut su 
19.12. klo 15.
Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo 15. 
Mukana Kapsäkki-lauluryhmä.
Jouluaamun messu la 25.12. klo 8. 
Kirkkokuoro.
Ei messua su 26.12. 

Pyhäselän 
seurakuntatalo 
Hammaslahdentie 76
Kaiken kansan puurojuhla la 28.11. 
klo 11–13. Adventtihartaus 
klo 12.30.

Reijolan 
seurakuntatalo 
Santerintie 11
Kauneimmat Joululaulut su 28.11. 
klo 18. Mukana Reijolan Laulu, 
johtajana Pirkko Myller. Urkujen 

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
Mieskuoro Kontioisten ja Ilomant-
sin mieslaulajien joulukonsertti 
la 4.12. klo 14. Tuttuja, perinteisiä 
joululauluja. Kuoroja johtavat Ilkka 
Vesala ja Kalle Rintala. Vapaa pää-
sy, käsiohjelma 10 euroa.
Messu su 5.12. klo 10. Kirkkokahvit 
srk-talolla.

Sanajumalanpalvelus ma 6.12. 
klo 12. Itsenäisyyspäivän juma-
lanpalvelus ja seppeleenlasku 
sankarihaudoille. Mukana Veräjä, 
Suomalainen messu. Vapaaeh-
toinen käsiohjelmamaksu Veräjä 
ry:lle. Messun jälkeen itsenäisyys-
päivän juhla srk-talolla.
Messu su 12.12. klo 10. Kirkkokahvit 
srk-talolla.
Kauneimmat Joululaulut su 12.12. 
klo 18.
Sanajumalanpalvelus su 19.12. 
klo 10.
Kauneimmat Joululaulut su 19.12. 
klo 16.
Aattokirkko pe 24.12. klo 14.
Perhemessu la 25.12. klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 26.12. 
klo 10.

käyttöön siunaaminen.
Taukoa tarvitsevien äitien ilta 
ke 15.12. klo 18, mukana Satu 
Nieminen.
Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo 13.
Tapaninpäivän messu su 26.12. 
klo 10.

Muut paikat
Raamattupiiri Lukulamppu to 2.12. 
klo 10 (Autoilijantie 13). ”Muisto-
jen joulut – Luuk. 2.”. Laulamme 
joululauluja.
Lähetyspiiri ti 7.12. klo 17.30 Anneli 
Kurosella (Tölpäntie 61). Mukana 
Muusikko Tapio Seppänen, joulu-
lauluja.
Kohtaamisten Kahvila-Kirppu-
torin joulumyyjäiset ja arpajaiset 
pe 10.12. klo 10–13 (Lahjantie 10). 
Kahvila-Kirpputori on avoinna tänä 
vuonna 10.12. saakka perjantaisin 
klo 10–13.
Kauneimmat Joululaulut ke 15.12. 
klo 18 Pyhäselän kirjastossa. Muka-
na Kapsäkki-lauluryhmä.
Ekumeeninen kynttilähartaus 
ke 22.12. klo 18 Honkavaaran 
tsasounassa. Kirkkoherra Ville 
Ojala, Isä Aleksander Roszczenko ja 
kanttori Aleksi Suikkanen.

Perheiden 
joulukirkko 
ke 15.12. klo 18 Rantakylän 
kirkossa.
Leikkiä, laulua, herkkuja.

Ajantasaiset tapahtumatiedot ja 

koronaohjeet verkossa: 

www.joensuunseurakunnat.fi

Joulukassien jako 
Pyhäselän seurakuntatalolla 
to 9.12. klo 13.30–15. Kassiva-
raukset: p. 050 363 6909 tai 
050 340 7382.

Hävikkiruokajakelu
Pyhäselän seurakuntatalolla 
to 9.12. ja 23.12. koko Pyhä-
selän alueen vähävaraisille 
asukkaille. 
Kassivaraukset saman viikon 
ma tai ti klo 8–10 numerosta 
050 363 6909.

Itsenäisyyspäivän 
jumalanpalvelus
ma 6.12. klo 12 Enon kirkossa.
Veräjä: Suomalainen messu.
Juhla seurakuntatalolla.

JOULULAULAJAISET
to 9.12. klo 16.30

Joensuun seurakunta-
keskus, Kirkkokatu 28

Kahvi- ja
joulutor�utarjoilu.

Nyt sitä saa,
nyt sitä saa,

vatsansa täyteen
puuroo!

Adven�ajan ohjelmallinen 
PUUROJUHLA

� 14.12. klo 18
Joensuun seurakuntakeskus, 

Kirkkokatu 28
Opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisten

Viikkomessu
ma 13.12. klo 18

Joensuun seurakunta-
keskus, Kirkkokatu 28

Messun jälkeen
iltakahvit ja -teet.

JOULU
Tervetuloa,

herzlich willkommen!

pe 10.12. klo 18
Pielisensuun kirkko,

Huvilakatu 8 b

Mukana pastori
Hans-Christian Beutel, 

musiikissa Raino Albert. 

Saksankielinen
adventti-

jumalanpalvelus Puurolle!
la 4.12. klo 11-13 Rantakylän kirkko, 
Rantakylänkatu 2

Klo 11 alkuhartaus, jonka jälkeen maksuton 
puuroateria. Myyjäiset lähetystyön hyväksi, 
joululauluhetki, poniajelua, vesipajatso, 
kasvomaalausta ja pakohuone.

Tervetuloa mukaan adventin tunnelmiin!

Perinteinen
adventtitapahtuma 

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA
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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
Kauneimmat Joululaulut, ks. s. 10.
Mieskuoro Kontioisten ja Ilomant-
sin mieslaulajien joulukonsertti 
la 4.12. klo 18. Ks. s. 6.
Messu su 5.12. klo 10.
Itsenäisyyspäivän sanajumalan-
palvelus ma 6.12. klo 10. Jumalan-
palveluksen jälkeen kunniakäynti ja 
seppeleenlasku sankarihautaus-
maalla.
Messu su 12.12. klo 10. Vuoden 
2022 rippikoulujen aloitusmessu 
ja info.
Päivä- ja perhekerhojen joulujuhla 
to 16.12. klo 18.
Joulutulet pe 17.12. klo 18 Manner-
heim-ristin ritarien muistomerkillä. 
Kahvi- ja makkaratarjoilu. Mukana 
Kontiolahden reserviläiset ja reser-
vinupseerit.
Messu su 19.12. klo 10.
Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo 15.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 
la 25.12. klo 8.
Joululaulumessu su 26.12. klo 16.

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26 
Kaakaopyhis su 6.12. klo 17.30–19.
Jouluateria ke 8.12. klo 11 ja klo 12.
Omaishoitajien joulupuuro pe 
10.12. klo 14–15.30.
MieTe-mielenvirkeysryhmä to 
16.12. klo 13–15. Mukana Viiri-han-
ke, Pohjois-Karjalan Martat.
Joulupuurotarjoilu pe 17.12. klo 
11–13 Ystävänkammarilla.
Joulumyyjäiset la 18.12. klo 12–14. 
Myytävänä elintarvikkeita, joulu-
puuroa jne. Piirakkatalkoot myyjäi-
siin alk. klo 8.
Ystävänkammari kiinni 21.12.–2.1.

Lehmon  
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Kauneimmat Joululaulut ja joulu-
puuro, ks. s. 10.
MieTe-mielenvirkeysryhmä 
to 2.12. klo 13. Mukana Viiri-hanke, 
Pohjois-Karjalan Martat.
Messu su 5.12. klo 13.
Toivoa naisille – mediatyön lähe-
tyspiiri ti 7.12. klo 13.
Nuorten Minikirkko ke 8.12. 
klo 19.15, ovet avoinna 18–22.
Messu su 12.12. klo 13.
Kaakaopyhis su 12.12. klo 15–17.
Nuorten ilta pe 17.12. klo 18–19, 
ovet avoinna 17–21.
Jouluaaton elämänpuuhartaus 
pe 24.12. klo 12.
Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo 16.

Muut paikat
Liikuntakerho 4–12-v lapsille su 
5.12. klo 10–11.30 Kulhon koululla 
(Rekiraitti 9).
Puuhapyhis ti 7.12. klo 17.30–19 
Päivänpaisteen päiväkodilla (Pohja-
tuulentie 6).
Joulurauhan julistus la 11.12. klo 16 
Pyytikodalla (Pyytivaarantie 37c).
Puuhapyhis su 12.12. klo 15–17 Var-
parannan koululla (Riihilahdentie 5).
Diakonia-lähetyspiiri ma 20.12. 
klo 13 joulupuuron ja -laulujen 
kera Kiveläntien kerhohuoneella 
(Kiveläntie 5). 
Nuorten joulupuuro-saunailta 
ke 22.12. klo 16 alkaen Hirvirannan 
rantasaunalla.
Jouluaaton hartaus pe 24.12. 
klo 13 Selkien-Mönnin kappelissa 
(Selkientie 1).

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
Martat ja Mariat to 2.12. klo 17, 
kokoontuminen Sanan ja jouluas-
kartelujen merkeissä.
Itsenäisyyspäivän messu ma 6.12. 
klo 13, seppeleenlasku sankari-
haudoille ennen messua klo 12.15, 
messun jälkeen juhlatilaisuus 
srk-talolla.
Kerhojen yhteinen adventtijuhla 
ke 8.12. klo 10.30, mukana seura-
kunta- ja perhekerhot.
Messu su 12.12. klo 13.
Lähetysmyyjäiset ti 14.12. klo 
12–15, myynnissä joululeivonnaisia 
yms., arpajaiset.
Miestenpiirin joulujuhla ke 15.12. 
klo 18.
Kauneimmat Joululaulut su 19.12. 
klo 18.
Aattohartaus pe 24.12. klo 14.
Joulupäivän sanajumalanpalvelus 
la 25.12. klo 8.

Tuupovaaran kirkko
Koulutie 5
Itsenäisyyspäivän messu ma 6.12. 
klo 10, messun jälkeen seppe-
leenlasku sankarihaudoille ja 
itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus 
srk-talolla.
Ilomantsin mieslaulajien ja Mies-
kuoro Kontioisten joulukonsertti 
la 11.12. klo 18. Tuttuja, perinteisiä 
joululauluja. Ks. s. 6.
Messu su 12.12. klo 10.
Kauneimmat Joululaulut to 16.12. 
klo 18.
Messu su 19.12. klo 10.

Aattohartaus pe 24.12. klo 16.
Joulupäivän sanajumalanpalvelus 
la 25.12. klo 10.

Hoilolan kirkko
Hoilolantie 133b
Messu su 5.12. klo 10, messun jäl-
keen Luutalahden Martat tarjoavat 
joulupuuron.
Kauneimmat Joululaulut ke 15.12. 
klo 19. 
Tapaninpäivän messu su 26.12. 
klo 10.

Tuupovaaran 
seurakuntatalo
Koulutie 10
Kerhojen yhteinen adventtijuhla 
to 9.12. klo 10.30, perhekerhon, 
seurakuntakerhon ja näkövam-
maisten kerhon yhteinen joulu-
juhla.

Muut paikat
Rauniopesän ekumeeninen sei-
mihartaus la 4.12. klo 15 Pirttijärven 
Rauniopesällä (Pirttijärventie 135, 
Tuupovaara).
Kauneimmat Joululaulut ke 8.12. 
klo 18 Alavin kylätalolla (Terva-
suontie 65, Heinävaara).
Kauneimmat Joululaulut to 9.12. 
klo 17 Keskijärven kylätalolla 
(Keskijärventie 10, Kiihtelysvaara), 
aloitus puurolla ja kahvilla. Laulut 
alkavat klo 18.
Kauneimmat Joululaulut pe 10.12. 
klo 18 Raatevaaran kylätalolla 
(Hyypiäntie 681, Kiihtelysvaara). 
Puurotarjoilu alkaa klo 17.30, laulut 
klo 18.
Seimihartaus ja Kauneimmat Jou-
lulaulut su 12.12. klo 16 Särkivaaran 
kylätalolla (Kissapurontie 10, Kiih-
telysvaara). Joulupuurotarjoilu.
Kauneimmat Joululaulut ma 13.12. 
klo 18 Heinävaaran seurojentalolla 
(Heinävaarantie 122, Heinävaa-
ra). Heinävaaran Martat tarjoavat 
puuron.
Tapaninpäivän hartaushetki 
su 26.12. klo 14.30. Hartaushetki 
Sundien pihalla (Tohmajärventie 
42, Kiihtelysvaara), hartaushetken 
jälkeen hevosajelua Lummelam-
mella.

Kontiolahden kirkko 
140 vuotta 
Su 28.11. klo 10 juhlamessu, 
klo 11–17 avoimet ovet ja klo 18 
Kaiskun konsertti kirkossa.
Muu juhlaviikonlopun ohjelma: 
www.kontiolahdenseurakunta.fi

Kerhot joulutauolla
Päivä- ja perhekerhot sekä 
pyhikset lomailevat 13.12.–6.1. 

Kauneimmat 
Joululaulut 
Joensuun yrittäjille
pe 3.12. klo 15–16
Tiedepuiston Louhela-salissa 
(Länsikatu 15, 1. krs)
Yhteislaulua, jouluglögit

Karjalan teologisen 
seuran etäyleisöilta 
to 9.12. klo 18
TT Joonas Riikonen: 
Häpeä ja teologinen ajattelu
Lisätietoja: 
karjalanteologinenseura.fi

poiminnat

Enon 
seurakuntatalo
Enontie 30 A
Perheiden jouluinen askarteluilta 
to 9.12. klo 17. Tarjolla iltapalaa.
Lähetyspiiri pe 10.12. klo 12.
Lauluseurat su 12.12. klo 14.

Lasten Kauneimmat Joululaulut 
ke 15.12. klo 18. Yhteislauluja ja 
-leikkejä, onnenpyörä ja tarjoilua. 
Vapaaehtoinen maksu lähetystyön 
hyväksi.
Eläkeikäisten päiväkahvit to 16.12. 
klo 12. 
Kansainväliset joululaulut to 16.12. 
klo 18. International Christmas 
carols. This annual music event 
includes community singing in 
many languages, musical perfor-
mances and prayer. Free entrance. 
Yhteislaulua eri kielillä, musiikki-
esityksiä. Vapaa pääsy. Informa-
tion/Lisätietoja: Saija Ihalainen: 
kansainvaliset@gmail.com, 0400 
120 914. Tapahtuma toteutetaan 
yhteistyössä kulttuuriyhdistys 
Veräjän kanssa.

Muut paikat

Perheiden jouluinen askarte-
luilta to 2.12. klo 17 Uimaharjun 
kerhotilassa (Keskustie 5). Tarjolla 
iltapalaa.
Kauneimmat Joululaulut su 12.12. 
klo 15 Uimaharjun koululla (Harjun-
raitti 9).
Aattohartaus pe 24.12. klo 12 Uima-
harjun torilla.

Lasten 
Kauneimmat 
Joululaulut 
ke 15.12. klo 18
Enon seurakuntatalolla.
Laulua, leikkejä, tarjoilua.

Perheiden jouluinen 
askarteluilta
to 2.12. klo 17
Uimaharjun kerhotilassa.

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

Tule tekemään myyjäisiä
Leipomistalkoot pe 26.11. klo 8,

piirakkatalkoot la 27.11. klo 8
Pielisensuun kirkolla.

TARINANI SINULLE II
-tule kuulemaan kokemusasiantuntijoiden luentoja
klo 16.30-18.30 Joensuun Pakkahuone, Rantakatu 2
Puheenvuorot käsittelevät päihteitä. Tilaisuudet ovat kaikille
avoimia, ei ennakkoilmoittautumista. Tulethan paikalle terveenä!

LUTERILAINEN KIRKKO JOENSUUSSA JA JOENSUUN SINIRISTI RY

Torstai 25.11.2021

TEEMU   Alkoholi ja neliraajahalvautuminen.

”Olin 16-vuotias, kun neliraajahalvaannuin auto-onnettomuudessa 
alkoholin vaikutuksen alaisena ja menetin pohjan elämältä. Kerron 
siitä, miten kaikki tapahtui sekä siitä, miten kaikesta huolimatta 
olen onnistunut seuraamaan unelmiani.”

TULOSSA: 
Torstai 12.12.2021, Satu: Alkoholismi, kaksisuuntainen mieliala-
häiriö ja masennus.
Keskiviikko 12.1.2022, Henkka: Lapsuuden päihteidenkäyttö, 
rikos- ja vankilamaailma.

HOOSIANNA.FI
SEURAKUNTIEN

JOULUN AIKA
JOENSUUSSA
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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.

HAUTAKIVIKAIVERRUS
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JOENSUUN
MUISTOMERKKIHUOLTO KY

Puh. (013) 731 582
Gsm 0400 896 409

Kimmo Kinnunen

Aluevaaliehdokas ole yhteydessä!
Pirjo Teva 040 680 4057 

pirjo.teva@kotimaa.fi

 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

• PERHEJUHLAT
• YRITYSTILAISUUDET
Asiakkaan varaamissa tiloissa

PITOPALVELU
ANJA LUKKARINEN

Longantie 11, 80130 JOENSUU
           Puh. 040 534 0885

www.pitopalveluanjalukkarinen.fi

 

 

Kirkkotie         
 
Lehti-ilmoitus   
 
 
aika:     ke  24.11.2021 
 
koko:     1 x 75 mm 
 
laskutus:   Joelin Kirja ja Taide Ky 
      Leinikkitie 1 
      80130  Joensuu 
 
 
 
 
tekstit ja leiska:         
 
    Kristillinen kirjakauppa  
 
 
 
 
  
 
 
    
 
 

    … sisältöä jouluun … 
   Nyt runsaat valikoimat 
 

    kirjoja, musiikkia, kortteja, 
     adresseja, lahjatavaraa  
   

     Joelin Kirja ja Taide Ky 
  Kauppakatu 23b,   Joensuu 
1.-22.12  ma-pe 10-18, la 10-14  
             puh. 040 736 56 85 
  
               
 
     
 
 
 

Kristilliset joulukortit 
Kauniit joulukortit kristillisillä kuva- 
aiheilla. Myös taitettavia joulukortteja 
joissa sisällä jouluevankeliumi.  
Tutustu verkko kaupassa!

Anna-Mari Kaskinen, Tapio Luoma,  
Miikka Ruokanen (toim.)

Sanan aika 2021–2022
– Raamattua vuoden 
jokaiselle päivälle
Rakastettu klassikko päivittäiseen 
hartauden harjoitukseen. Kirkkovuoden 
mukaan etenevä kirja tarjoaa Raa-
matun tekstin kullekin päivälle sekä 
lyhyitä rukouksia arkeen ja juhlaan.
6,90

Jouluseimet ja 
seimihahmot
Laaja valikoima laadukkaita 
jouluseimiä ja irrallisia seimi-
hahmoja, eri kokoisia ja eri 
materiaaleista.

PA L V E L E VA  K R I S T I L L I N E N  V E R K K O K A U P PA  W W W. S A C R U M . F I     P U H .  0 2 0  7 5 4  2 3 5 0

Heijastava 
pehmomaskotti
Koira, gekko tai jalkapallo.  
Metallinen papukaijalukko ja avain- 
rengaskiinnike sekä Yhteis vastuun 
logomerkki. Täyttää Liikenne turvan 
vaatimukset EN13356. 
6,00
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nuori kasvo 

TÄMÄN LEHDEN Nuori kasvo 
on koripalloa ja kuntosalia 
harrastava Roni Ismail, joka käy 
Heinävaaran koulua.

Milloin saa alkaa 
innostua joulusta?
Ei sille oikeastaan ole oikeaa ai-
kaa. Sitten kun tulee joulumieli, 
niin rupeaa vasta innostumaan. 
Se voi syntyä silloin, kun on 
lunta maassa tai kun on tehnyt 

joululaulusoittolistan.

Mikä on lempijoululaulusi
 ja miksi?
”It’s beginning to look a lot like 
Christmas”, laulussa on hyvät 
sanat ja se tuo oikeanlaisen 
joulutunnelman.

Millaisia jouluperinteitä 
sinulla ja perheelläsi on?
Me käymme aina joulukirkossa 

Kiihtelysvaaran kirkon raunioilla, 
valitsemme yhdessä joulukuu-
sen ja koristelemme sen. Lisäksi 
valmistelemme jouluaattoa 
esimerkiksi tekemällä ruokaa 
yhdessä ja leipomalla pipareita.

Mikä on parasta joulussa?
Joulussa parasta on perheen 
kanssa olo, jouluruoka, musiikki 
ja se tunnelma, mikä joulun 
aikaan on.

Mitä joulu merkitsee sinulle?
Joulu merkitsee minulle yhdes-
säoloa. Se on myös ilon juhla, 
koska Jeesus syntyi.

Nella Ismail

Palstan kirjoittajat ovat nuoria 
seurakuntalaisia.

NIMI: RONI ISMAIL 
IKÄ:  15 VUOTTA 
SEURAKUNTA: VAARA-KARJALA

Jouluna ollaan perheen kanssa
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NUORET. Joensuun Moottoripajan toiminta on lyhyessä ajassa 

laajentunut. Paja toimii nykyisin Jukolankadulla. 

Moottoripaja löysi paikkansa

SIITÄ ON REILUT kaksi vuotta aikaa, kun 
Joensuun seurakuntayhtymä käynnisti 
Moottoripajatoiminnan Kuurnankadulla. 
Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, kä-
vijöiden ja vapaaehtoisten ohjaajien määrä 
on kasvanut ja aukioloaikoja lisätty yhdes-
tä illasta kahteen iltaan viikossa.

Moottoripaja muutti kesäkuussa 2020 
Kuurnankadulta paremmin julkisella lii-
kenteellä tavoitettavissa oleviin tiloihin 
Jukolankadulle. Nuoria pajalla kävijöitä 
on ollut viimeisen vuoden aikana kol-
misenkymmentä, vapaaehtoisia ohjaajia 
seitsemän.

- Normaali-iltana paikalla käy 8–12 
nuorta, kertoo Joensuun seurakuntayh-
tymän erityisnuorisotyönojaaja Matti Ne-
valainen.

Vaikka kävijämäärä on kasvanut, perus-
asiat ovat pysyneet samoina. 

- Pajalla kävijät voivat kunnostella omia 
kulkupelejään tai sitten rakennetaan yh-

teisiä projekteja. Meillä on tällä hetkellä 
työn alla kaksi autoa, joista toinen laite-
taan tieliikennekäyttöön ja toisesta tulee 
pajan ”kisa-auto”, jolla voidaan käydä ki-
sailemassa valtakunnallisissa moottoripa-
jojen ajotapahtumissa. 

Pajalla on kunnostettu myös esimerkiksi 
mopoja, moottoripyöriä, mönkijä ja ruo-
honleikkureita.

MOOTTORIPAJATOIMINNAN tavoitteena 
on tarjota nuorille harrastuspaikka, jos-
sa moottoreiden kanssa puuhailun lisäksi 
on saatavilla tuttu ja turvallinen aikuinen, 
jonka kanssa käydä läpi elämässä mahdol-
lisesti vastaan tulevia haasteita. 

Nevalaisen mukaan paja onkin monelle 
nuorelle nuorisotalo, jossa käydään har-
rastamassa ja tapaamassa kavereita. 

- Paljon on nuorten kanssa käyty myös 
merkittäviä keskusteluja ja käydään jat-
kossakin. Näissä keskusteluissa pohditaan 

usein opiskeluun liittyviä asioita ja sitä, 
miten elämä ylipäätään sujuu. Pyrimme 
tukemaan nuoria kaikenlaisissa elämään 
liittyvissä asioissa. 

MOOTTORIPAJAN TOIMINTA saa perus-
rahoituksensa Joensuun ev.lut. seurakun-
tayhtymältä. 

- Se ei kuitenkaan riitä, vaan lisäksi 
merkittävää tukea on saatu sekä rahalli-
sesti että tavaran ja muun tuen muodossa 
erilaisilta säätiöiltä, yrityksiltä ja muilta 
yhteistyökumppaneilta. Myös yhteistyö 
Riverian kanssa on ollut tärkeää, kertoo 
Nevalainen.

Rahoituskokonaisuuden hallinnoimi-
seksi  ja toiminnan jatkuvuuden turvaami-
seksi Moottoripajalle on perustettu vuonna 
2019 taustayhdistys Joensuun Moottoripa-
jan tuki ry. 

Virpi Hyvärinen

Voit halutessasi tukea Moottoripa-
jan toimintaa tekemällä lahjoituksen 
Moottoripajan tuki ry:n keräystilille 
FI9657700520550069 viestillä ”lahjoitus” 
tai keräyslippaisiin K-Supermarket Ranta-
kylässä, Siilaisen hyvinvointiaseman kah-
vilassa tai Joensuun seurakuntakeskuksel-
la. Pienkeräyslupa on voimassa 30.11.2021 
saakka. Keräystunnus on RA/2021/1071. 

Joensuun Moottoripaja
• toiminta osoitteessa Jukolankatu 20
• avoinna ke klo 16–20 ja to klo 17–20
• tarkoitettu kaikille 14–24-vuotiaille asuin-

paikasta riippumatta
• harrastuspaikka, jossa mahdollista jutella 

turvallisen aikuisen kanssa kaikista elä-
mään liittyvistä asioista

Moottoripajan projekti-
auto alkaa olla jo hyvällä 
mallilla. Autoa laittele-
massa Nico Ryhänen ja 
Onni Puoliväli (autossa), 
mukana myös vapaaehtoi-
set ohjaajat Tero Humaloja 
(vas.) ja Hannu Lemmetyi-
nen (oik.).


