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Liitteenä tiedot kevään säännöllisesti kokoontuvista ryhmistä!

Joensuun seurakunnan kirkkoherrana 
kesällä aloittaneen Katri Vilénin työt 
ovat lähteneet vauhdilla käyntiin. Uuden 
opettelua riittää, mutta monet asiat ovat 
myös entuudestaan tuttuja Vilénille, joka 
toimi aiemmin samassa seurakunnassa 
kappalaisena.



lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

Kirjoista – ex libris
KIRJA EI VOI kuolla sukupuuttoon. Onhan se jo esinee-
nä niin kiehtova. Kansien väliin sidotut arkit kätkevät 
sisäänsä tietoa, tunteita, kulttuuria, kuvia ja kertomuksia. 
Kirjoilla on ominaistuoksunsa, joka tervehtii avaajaansa ja 
säilyy vuosikymmeniä. Selaus- ja lukutuntumaan vaikut-
taa paperin laatu. 

PUUHIOKEPAPERI ei heijasta valoa häiritsevästi. Tekstiä 
on helppo lukea, mutta paperi kestää aikaa huonosti. 
Hiljalleen sivut kellertyvät ja haurastuvat, koska paperissa 
on happoa. Hieno liitupaperi näyttää arvokkaalta, mutta 
heijastelee ikävästi valoa. Metallisilla kirjakkeilla ladotun 
kirjan teksti on eläväreunaista ja paperilla voi tuntea kir-
jakkeiden painojäljen. Ylivetopapereiden kuvitus kiteyttää 
yhteen kuvaan jotain olennaisinta opuksen viestistä. Kirja 
on monen aistin kaveri. 

KIRJAT OVAT sekä tiedon että kulttuurin varasto ja lähde. 
Lukijan ja kirjan välille syntyy vaivatta tuttavallinen suhde. 
Yksi muistaa tarkasti, millä sivulla oli merkittävä sitaat-
ti. Toinen tekee pienen reunamerkinnän, joka auttaa 
palaamaan mielenkiinnon kohteeseen. Kolmas taas näkee 
mielessään kirjan sivun ja sieltä merkittävän tekstin. 
Omistajalleen kirjat ovat merkittäviä elämän jäsentäjiä 
ja tietovarastoja. Eikä kirja pääse vanhenemaan, jos sitä 
päivittää teoksen aihepiiriin kuuluvilla lehtileikkeillä. 

KIRJAHYLLY kätkee sisäänsä runsaasti tietoa ja asioita, 
joihin on helppo palata. Systemaattisesti ajattelevat laittavat 
kirjansa hyllyyn Excel-taulukoiden yleisen kirjastoluoki-
tuksen mukaan. Temaattisesti ajattelevat hyllyttävät vähän 
vapaammin. Esteetikot yhdistelevät kirjoja korkeuden 
sekä selän värin ja materiaalin mukaan. Eikä ole aivan 
kuulumatonta sekään, että kirjat vain laitetaan hyllyyn 
ja jos tila loppuu, niin aina mahtuu jokin opus lappeel-
leen toisten päälle. Eikä muuten mikään estä hyllyt-
tämästä kahteen tasoon. Taakse vähemmän tarvitut 
ja eteen ajankohtaiset. Järjestys se olla pitää, vaikka 
huonompikin. Omasta kirjahyllystä löytää aina vaivatta 
kaipaamansa – oikean kirjan käteensä. 

VOIKO KIRJOJA olla liikaa? Kyllä – ei ehkä sittenkään. 
Väistämättä käy niin, että kirjahyllystä karsitut teokset 
osoittautuvat myöhemmin tarpeelliseksi. Kyllähän minulla 
pitäisi se kirja olla, mutta miten en sitä löydä? En kai ole 
voinut laittaa sitä pois? Huh, jos näin olisi päässyt käy-
mään, niin ehkä divarista saa tarvitsemansa. Kuka tietää, 
vaikka siinä olisi oma ex libris.

JOULUKASSIKERÄYS. Joensuun ev.lut. seurakuntien perinteinen Joulukassikeräys 
tuotti tänä vuonna yhteensä 398 kassia. Keräykseen saattoi osallistua lahjoittamalla 
seurakuntiin joulukasseja, jotka diakoniatyöntekijät ja vapaaehtoiset toimittivat jou-
luksi avun tarpeessa oleville. Joensuun seurakuntaan kasseja lahjoitettiin 169, Pie-
lisensuun seurakuntaan 77, Rantakylän seurakuntaan 56, Pyhäselän seurakuntaan 
50 ja Vaara-Karjalan seurakuntaan 46. Enon seurakunta ei osallistunut varsinaiseen 
Joulukassikeräykseen, mutta sielläkin koottiin lahjoituksista 92 joulukassia.

LÄHDE: JOENSUUN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

398

N
äin uuden vuoden kynnyksellä jäin 
pohtimaan, mitä olen kuluneesta 
vuodesta oppinut ja mitä toivon ensi 
vuodelta. Olemme jälleen tilanteessa, 
jossa yhteiskuntaa suljetaan ja tekemi-
siä joudutaan rajaamaan koronapan-
demian leviämisen hillitsemiseksi. 

Monilla meistä on turvaverkko kunnossa ja pystym-
me pitämään yhteyttä tuttaviimme myös rajoitusten 
ollessa voimassa. Mutta ympärillämme on myös ih-
misiä, joilta turvaverkko puuttuu. Voisimmeko huo-
lehtia heistäkin parhaan kykymme mukaan? Toivon, 
että ensi vuonna kukaan ei jäisi yksin.

OLEMME KAIKKI erilaisia ihmisiä ja ajattelemme 
asioista eri tavoin. Olen monesti miettinyt, miten 
tärkeää on yrittää ymmärtää toisen ihmisen lähtö-
kohtia ja ajatusmaailmaa. Erilaisuus ei useinkaan 
ole itseltämme pois. Kun suhtaudumme toisiin 
avoimesti ja luovumme ennakkoluuloista, mei-
dän ei tarvitse kokea oloamme uhatuksi jonkin 
itsellemme vieraan ajatuksen edessä. Erityisesti 
sosiaalisessa mediassa näkee aivan liian usein kom-
mentteja, joissa kirjoittaja lähtee välittömästi hyök-

käyslinjalle. Malttaisimmeko miettiä hetken ennen 
kärkästä kommenttia? Toivon, että ensi vuonna 
yrittäisimme ymmärtää toisiamme paremmin.

PARIN VIIME vuoden poikkeukselliset ajat ovat 
aiheuttaneet ylimääräistä stressiä, jota saatamme 
purkaa muiden lisäksi myös itseemme. Olemme 
ehkä tyytymättömiä omaan toimintaamme ja 
arvostelemme itseämme. Tällaisina hetkinä auttaa 
jättiannos itsemyötätuntoa. Voisimmeko kannus-
taa ja rohkaista itseämme eteenpäin? Voisimmeko 
hyväksyä sen, että me kaikki teemme virheitä ja 
olemme epätäydellisiä? Voisimmeko luopua oman 
arvomme mittaamisesta suoritusten perusteella? 
Toivon, että ensi vuonna olisimme myötätuntoi-
sempia sekä muita että itseämme kohtaan. 
Hyvää uutta vuotta 2022!

Kolme pientä toivetta
Tällaisina hetkinä 
auttaa jättiannos 
itsemyötätuntoa.

29.12.2021
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi

Ari Autio
kirkkoherra

Rantakylän seurakunta
ari.autio@evl.fi

Kirjat ovat sekä tiedon 
että kulttuurin varasto 
ja lähde. Lukijan ja kirjan 
välille syntyy vaivatta 
tuttavallinen suhde. 
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”Ilman raittiutta miulla 
ei olisi mitään”

1
PÄIHTEET. Olin henkisesti, fyy-
sisesti ja sosiaalisesti ihan loppu 
37-vuotiaana. Olin käyttänyt 
päihteitä 10-vuotiaasta asti päi-
vittäin. Asuin kadulla melkein 

20 viimeistä vuotta. Olin tosi yksin, 
ympärillä ei ollut ketään. Muut päih-
teidenkäyttäjätkään eivät halunneet 
olla miun seurassa, koska olin väki-
valtainen ja varastin. Olin ollut kat-
kolla kymmeniä kertoja, mutta vasta 
Helppi-yhteisö oli ensimmäinen oi-
kea päihdekuntoutus elämäni aikana. 

2
VERTAISTUKI. Kuntoutuk- 
sessa ajattelin aluksi, et-
tä en pysty lopettamaan 
päihteiden käyttöä. On-
neksi ihmiset siinä ympä-

rillä kantoivat minua ensimmäiset 
kaksi vuotta. Ja puitteet olivat hyvät: 
raittiita ihmisiä ympärillä, hyvä ruo-
ka ja tekemistä koko ajan. Olen ollut 
Helpissä kuntoutuksesta asti. Sieltä 
sain opintojen jälkeen ensimmäisen 
työpaikkani. Niistä ihmisistä, jotka 
olivat silloin miulle esimerkkinä, on 
tullut läheisiä ystäviä. Ja nyt olen itse 
esimerkkinä.

3
VIEROITUSOIREET. Raitis-
tuin Helppi-yhteisöön tul-
tuani kerta laakista. Fyy- 
siset vieroitusoireet oli 
nopeasti käyty läpi, mutta 

henkiset oireet olivat vaikeat. Kaik-
ki häpeä, pelot, oma arvottomuu-
den tunne, tehdyt teot ja tekemättä 
jättämiset puskivat päälle. Poppa-
konstia ei ole, tämä on puhumalla 
ratkaistavissa oleva asia. Jos haluaa, 
raitistuminen onnistuu keneltä vaan. 
Raittius on miun elämän ykkösasia. 
Rakkaat läheiset tulevat sen jälkeen. 

4
HELPPI-YHTEISÖ. Asiak- 
kaamme ovat päihde-
ongelmaisia miehiä joka 
puolelta Suomea. Reittejä 
asiakkaaksi on monia, osa 

tulee kaupungin päihdepalveluiden 
kautta ja osa työnantajan lähettämänä 
tai muualta. Hoitojaksojen pituus on 
yleensä yhdestä kuuteen kuukautta 
riippuen asiakkaan taustasta. Meiltä 
ei laiteta ketään kadulle, asunto jär-
jestetään kaikille, jotka käyvät hoidon 
ja näyttävät motivaation raittiuteen.

5
JUURISYY. Hoitojakso on 
psyykkinen ja fyysinen ja 
sisältää paljon yksilökes-
kusteluja. Niiden avulla et-
sitään sitä juurisyytä, miksi 

on turvauduttu päihteisiin. Yritetään 
ratkaista se kaikista perimmäisin syy. 
Puhutaan ja kuunnellaan. Ja usko-
taan täyspäihteettömyyteen. Kan-
nustan hakemaan apua, koska sitä 
on saatavilla paljon. Toivon ja välillä 
jopa rukoilen, että ihmiset ottaisi sen 
ensimmäisen askeleen, ennen kuin 
henki ehtii mennä. Miun mielestä 
tämä on kokeilemisen arvoista.

Kirsi Taskinen

TEEMU VEPSÄ.  Vuonna 2012 Teemu Vepsä oli mielisairaalan sul-
jetulla osastolla takanaan 27 vuoden päihdeongelma. Päästyään 
päihdekuntoutukseen ja vertaistuen piiriin Vepsä raitistui ja toimii 
nykyään häntä auttaneen Helppi-yhteisön toiminnanjohtajana.
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 – Minua kiinnostaa vieläkin 
kaikkien vuosien jälkeen 
toipuminen ja oman itseni 
koodaaminen uudelleen. 
Olen saanut puhua 
kaiken ja menneisyys on 
tavallaan pyyhkiytynyt pois 
elämästä. En enää roiku 
menneisyydessä, vaan 
elän tässä hetkessä, kertoo 
itsekin kuntoutuksen 
läpikäynyt Helppi-yhteisön 
toiminnanjohtaja Teemu 
Vepsä. 
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Lisää ajankohtaisia uutisia
> www.joensuunseurakunnat.fi
> www.kontiolahdenseurakunta.fi
> www.evl.fi

ajassa Kirkon keskusteluapu päivystää 
joulunakin. Keskusteluavun 
päivystäjille voi purkaa huolia ja 
ahdistusta. Keskustelut ovat 
luottamuksellisia.

EVL.FI, 13.12.2021

Seniorit hyvinvointiteemojen 
äärellä Pielisensuussa

– Parasta tilaisuuksissa on yhdessäolo ja se, että joka kerta saa lisää tietoa 
jostain asiasta, kertoo Kaija Ruokolainen (vas.). Rauno Heinonen (oik.) painottaa 

keskustelutilaisuuksien olevan tärkeitä eläkeläiselle ja yksinasuvalle. Pöydän 
ääressä myös Sinikka Huurinainen sekä ryhmän vetäjä Pirjo Ketonen. 
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PARI VUOTTA SITTEN Pielisensuun seurakunnan aikuis-
työn vastuuryhmässä pohdittiin, millaiselle aikuistyölle 
seurakunnassa olisi tarvetta. Ikäihmiset olivat toivoneet 
kokoavaa toimintaa, yhteistä ruokailua ja tukea arkiseen 
elämiseen ja olemiseen.

Kaksi luottamushenkilöä, Pirjo Ketonen ja Päivi Etelä-
pää, ideoivat hyvinvointiryhmän, jonka tarkoituksena 
on tarjota seniori-ikäisille sosiaalista kanssakäymistä ja 
vertaistukea sekä edistää heidän psyykkistä hyvinvoin-
tiaan. Hyvinvoinnin teema oli molemmille tuttu, sillä 
Eteläpää on koulutukseltaan fysioterapeutti ja Ketonen 
ravitsemusterapeutti.

Koronapandemia lykkäsi toiminnan aloittamista, mutta 
vihdoin syksyllä 2021 ryhmä saatiin pyörimään. Korona 

myös lisäsi tarvetta tämänkaltaiselle toiminnalle.
- Pitkittynyt korona-aika pahensi ikääntyneiden yk-

sinäisyyttä, kun pandemian alussa seniori-ikäisiä keho-
tettiin turvallisuussyistä välttämään kontakteja, Ketonen 
sanoo.

Tapaamisia järjestetään nimenomaan siksi, ettei ku-
kaan jäisi tahtomattaan yksin.

Syksyllä tapaamisia oli neljä. Geriatri Mika Elon pu-
heenvuoroa tuli kuuntelemaan lähes sata senioria, mutta 
yleensä osallistujia on ollut reilut kolmisenkymmentä.

TAPAAMISET ETENEVÄT aina samaan tapaan. Aluksi 
jutellaan päivän kuulumiset. Sitten kuullaan asiantunti-
jaluento, jonka teema liittyy senioreiden elämää kosket-

OSALLISUUS. Pielisensuun kir-
kolla kokoontuu joka toinen per-
jantai seniori-ikäisten hyvinvointi-
ryhmä. Ryhmää vetävät aktiiviset 
seurakuntalaiset. 

Yhdessä iloa arkeen

4 \ Kirkkotie



lyhyesti

taviin asioihin. Syksyllä puhuttiin elämänkaaren 
vaiheista, ikääntymisen haasteista, aktiivisesta 
arjesta ja hyvästä ruoasta. Kevätpuolen teemoja 
ovat esimerkiksi usko, lepo ja mielen hyvinvointi.

Luentoa ja keskustelua seuraa Päivi Eteläpään 
vetämä tuolijumppa.

- Jumpan jälkeen muistutellaan mieliin myön-
teisiä elämän kokemuksia arjen iloksi ja voima-
varaksi. Kokemusten jakaminen auttaa meitä 
ymmärtämään omaa elämäämme ja itseämme, 
Ketonen kuvailee.

Ohjelmallisen osuuden päätteeksi lauletaan 
virsi ja hiljennytään rukoukseen. Tapaamiset 
päättyvät yhteiseen ruokailuun. Aterian äärellä 
on luontevaa jatkaa keskustelua oman pöytäkun-
nan kesken.

- Jokainen saa olla osallinen kokoontumisissa 
omalla panoksellaan ja itselle luontaisella taval-
laan, Ketonen painottaa.

PIELISENSUUN AIKUISTYÖSTÄ vastaava pappi 
Antti Kyytsönen on hyvin innostunut toiminnasta, 
joka on seurausta seurakuntalaisten aktiivisuu-
desta.

- Monessa tilanteessa olen hehkuttanut ja tu-
len hehkuttamaan näitä tilaisuuksia, Kyytsönen 
sanoo.

Suomessa seurakunta nähdään usein työnteki-
jälähtöisenä palveluiden järjestäjänä ja tarjoajana. 
Tällainen seurakunta hiipuu sitä mukaa kuin sen 
verotulot vähenevät. Jos toiminta nojaa enemmän 
seurakuntalaisten aktiivisuuteen, seurakunta py-
syy elinvoimaisempana. Tästä on kysymys senio-
riryhmän tapauksessa.

Aktiiviset seurakuntalaiset vastaavat seniori-
ryhmän sisällöistä ja pitkälti myös markkinoin-
nista. Seurakunnan työntekijöiden rooli liittyy 
mahdollistamiseen, kannustamiseen ja innosta-

miseen. Antti Kyytsönen toimii yhteyshenkilönä 
viestintään ja tukee tarvittaessa, seurakuntasih-
teeri hoitaa tilavaraukset ja tilastoinnin ja emäntä 
ruokailun.

KYYTSÖSEN MUKAAN seurakunnan toiminta-
kulttuuria tulisi viedä sinnikkäästi mahdollis-
tamisen suuntaan. Tie on pitkä, sillä työntekijä-
lähtöisyydellä on pitkä historia.

- Koulutusta tulisi tarjota sekä työntekijöille 
että vapaaehtoisille ja hyviä käytäntöjä ja koke-
muksia tulisi jakaa. Aktiivisilta seurakuntalaisilta 
tulisi säännöllisesti kysyä uusia ideoita ja luopua 
tarvittaessa vanhasta toiminnasta, jotta uudelle 
tulee voimavaroja, Kyytsönen hahmottelee.

Hän muistuttaa, ettei kaikkien asioiden hallin-
nan tarvitse olla työntekijöiden käsissä. Vastuuta 
voi antaa myös seurakuntalaisille, mutta samalla 
on huolehdittava, etteivät vastuut kasaannu lii-
aksi muutamien harteille.

PIRJO KETONEN HALUAA antaa panoksensa 
seurakunnan kautta tapahtuvaan toimintaan, 
koska hänelle usko on elämän voimavara.

Kuinka hän rohkaisisi muita lähtemään mu-
kaan?

- Ehkä tarttuisin hihasta ja pyytäisin ystäväl-
lisesti mukaan. Seurakuntalaiset odottavat ja 
arvostavat sitä, että työntekijä kysyy heitä mu-
kaan toimintaan. Kun sitten vapaaehtoisia saa-
daan mukaan tavalla tai toisella, on tärkeää, että 
mukanaolosta annetaan myönteistä palautetta ja 
rohkaistaan jatkamaan, Ketonen kertoo.

Kokoontumisten sisältörungon kokoaminen 
on ollut kohtuullisen helppoa, sillä sekä Ketosel-
la että Eteläpäällä on aiempaa kokemusta hyvin-
vointiryhmien vetämisestä. Hyvät verkostot ovat 
auttaneet luennoitsijoiden löytämisessä.

Pielisensuun ryhmää on pidetty tarpeellisena 
ja kokoontumisista on tullut runsaasti myönteis-
tä palautetta.

- Tapahtumia suunnitellessa emme osanneet 
odottaa näin hienoa vastaanottoa, Ketonen sa-
noo.

Topi Linjama

Eduskunnan 
perustuslakivaliokunnalta päätös: 
Koulut voivat jatkossakin järjestää 
yhteisiä lukukauden päätösjuhliaan 
kirkoissa.

SUOMEN EV.LUT. KIRKKO TWITTERISSÄ, 16.12.2021

YHTEINEN kirkkovaltuusto hyväksyi 
joulukuun kokouksessaan Joensuun 
hautausmaalle tulevan uuden toi-
misto- ja huoltorakennuksen suun-
nitelman. Hanketyöryhmän laatiman 
suunnitelman mukaan hautausmaal-
ta puretaan nykyinen työkeskus, kyl-
mä varastorakennus, kukkamyymälä 
sekä kasvihuone. Tilalle rakennetaan 
mm. lämmin toimistorakennus ja 
kaksi varastorakennusta. 

Tilojen uudisrakentaminen mah-
dollistaa rakennusten uudelleen-
sijoittelun, nykyisen parkkialueen 

parantamisen ja liikennöinnin sel-
keyttämisen. Ristinkappelin liittymä 
tulee jäämään joka tapauksessa pois 
käytöstä Joensuun kaupungin uudis-
taessa Koulukadun risteystä. Tehdyn 
liikenneselvityksen mukaan paras 
vaihtoehto on ohjata hautausmaan 
moottoriajoneuvoliikenne alueelle 
yhdestä Rauhankadun liittymästä. 

Hankkeen kustannusarvio on noin 
3,4 miljoonaa euroa. Alustavan arvi-
on mukaan rakennustyöt aloitetaan 
toukokuussa 2023 ja ne kestävät noin 
vuoden.

Joensuun hautausmaalle uusi 
toimisto- ja huoltorakennus

JOENSUUN seurakuntayhtymä 
liittyy Kuopion aluekeskusrekis-
teriin vuoden 2022 alusta alkaen. 
Virkatodistukset ja sukuselvitykset 
tilataan jatkossa Joensuun kes-
kusrekisterin sijaan suoraan alue-
keskusrekisteristä. Myös avioliiton 
esteiden tutkinnat hoidetaan jat-
kossa Kuopiossa. Asiointi ei edellytä 
matkustamista paikan päälle, vaan 
asiakkaita palvellaan puhelimitse ja 
sähköpostin välityksellä. Virkatodis-
tus- ja sukuselvitystilaukset voi jättää 
myös nettilomakkeella, ja avioliiton 
esteiden tutkinnan voi laittaa vireille 
sähköisessä palvelussa. 

Joensuun seurakuntien toimis-
toissa hoidetaan jatkossakin kaik-
kien kirkollisten toimitusten – kuten 
kasteiden, vihkimisten ja hautausten 
– sopimiset sekä pappien, kanttorien 
ja toimitilojen varaukset. 

Liittyminen Kuopion aluekeskus-
rekisteriin helpottaa mm. sukusel-
vitysten tilaamista. Aiemmin suku-
selvitykset piti tilata erikseen kaikista 
seurakunnista, mutta jatkossa kaikki 
keskusrekisteriin kuuluvan seura-
kunnan jäsentä koskevat todistukset 
saa yhdellä tilauksella aluekeskus-
rekisteristä. Aluekeskusrekisteristä 
saa myös opastusta mm. kastetta, 
avioliiton esteiden tutkintaa, lapsen 
nimen valintaa, puolisoiden sukuni-
men valintaa ja kirkkoon liittymistä 
koskevissa kysymyksissä. 

Kuopion aluekeskusrekisteri pal-
velee asiakkaita kaikkina arkipäivinä, 
pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, 
klo 9–15. Keskusrekisteriin voi ottaa 
yhteyttä sähköpostilla keskusrekis-
teri.kuopio@evl.fi tai puhelimitse 
040 4848 225. 

Virkatodistukset ja suku-
selvitykset tilataan jatkossa 
Kuopiosta

Yhdessä iloa arkeen  
Pielisensuun kirkolla
Luentojen (klo 10–11.30) päätteeksi keittolounas (5 €):
• 7.1. Usko elämän voimavarana
• 21.1. Arjen turvallisuus
• 4.2. Lepo ja rentoutuminen
• 18.2. Perhe, suku ja ystävät
• 4.3. Mielen hyvinvointi
• 18.3. Mitä tehdä yhdessä?
• 1.4. Kulttuurista hyvinvointia
• 22.4. Luopuminen osana elämää

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

some

Seurakunnan 
työntekijöiden 

rooli liittyy 
mahdollistamiseen, 
kannustamiseen ja 
innostamiseen.
ANTTI KYYTSÖNEN JOENSUUN ev.lut. seurakuntayh-

tymän vuoden 2022 talousarvio ja 
toimintasuunnitelma hyväksyttiin 
yhteisen kirkkovaltuuston kokouk-
sessa joulukuussa. Ensi vuoden 
talousarvion mukaan ulkoisten toi-
mintakulujen loppusumma on 12,5 

miljoonaa euroa (2021: 11,7 milj. eu-
roa). Talousarviossa varaudutaan 
normaalien toimintakulujen lisäksi 
myös heinäkuun herättäjäjuhliin ja 
marraskuun seurakuntavaaleihin.  

Talousarvio ja toiminta-
suunnitelma vahvistettu

Pitkittynyt korona-
aika pahensi 

ikääntyneiden 
yksinäisyyttä.
PIRJO KETONEN 
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SIITÄ ON JO 28 vuotta, kun Joensuun seu-
rakuntakeskukselle perustettiin kohtaa-
mis- ja harrastuspaikka Toimentupa. Idean 
takana oli silloinen Joensuun seurakunnan 
kirkkoherra Risto Ruskomaa, joka oli in-
nostunut Tampereella käydessään sikäläi-
sen Mummonkammarin toiminnasta.

TOIMENTUVASTA on muodostunut mo-
nelle tärkeä, arkiviikkoa rytmittävä ja so-
siaalisia suhteita ylläpitävä paikka. 

- Tämä on vähän niin kuin olohuone. 
Yleensä kun tähän tulee, niin joku toinen 
ilmaantuu siihen pian kahville. Ja jos ha-
luaa olla rauhassa, voi tuonne peräsaliin 
mennä vaikka lueskelemaan, jos siellä ei 
ole ryhmiä menossa, kertoo Toimentuvan 
ohjaaja Tuija Heikkinen.

Arkisin päiväsaikaan auki olevalle Toi-

mentuvalle voi tulla tekemään myös eri-
laisia käsitöitä.

- Meiltä löytyy esimerkiksi ompeluko-
neita sekä kahdet poppanapuut ja neljät 
mattopuut, joille voi varata vuoron. Per-
jantaisin meillä on käsityönopettaja Kaija 
Puustinen opastamassa ompelutöissä, mut-
ta osaan minäkin tarvittaessa jeesata, jos 
muulloin tulee, sanoo Heikkinen.

TOIMENTUVALLA KOKOONTUU myös 
useita erilaisiin käsitöihin keskittyneitä 
ryhmiä. Yksi vanhimmista ryhmistä on 
Äiti Teresa -piiri, jossa tehdään perinteisiä 
63:sta neuleneliöstä koottavia peittoja köy-
hille Äiti Teresan esimerkin innoittamana.

- Peittomme menivät pitkään Helsingin 
katolisten nunnien välityksellä Intiaan, 
mutta Intia ei enää ota vastaan peittoja. 
Nyt peitot menevät Valko-Venäjälle, Roma-
niaan ja Ukrainaan, kertoo piirin koolle-
kutsuja Maija Tuunainen.

Yksi suosituimmista ryhmistä Toimen-
tuvalla on seitsemän vuotta kokoontunut 
kahvipussiryhmä.

- Päätuotteemme on kassi, mutta teem-
me kahvipusseista myös koruja ja kai-
kenlaisia tarve-esineitä serviettitelineistä 
joulukoristeisiin. Enimmillään kävijöitä on 
ollut nelisenkymmentä, kertoo yksi ryh-
män ohjaajista, Tarja Hirvonen.

MYÖS NEULEKERHO on löytänyt muu-

tamassa vuodessa paikkansa. Kerhossa 
kukin neuloo omiaan ja ohjaajana toimi-
va Eila Jääskeläinen tuo mallilehtiä ja omia 
neuleita näytille.

- Olemme tehneet esimerkiksi pikku-
sukkia keskussairaalaan sekä lohtuhuiveja 
leskille. Nyt olemme miettineet myös loh-
tusukkamallia miehille, kertoo Jääskeläi-
nen.

Perjantaisin Toimentuvalla tehdään vuo-
roviikoin tilkkutöitä ja ompelutöitä Kaija 
Puustisen johdolla. Puustisen ohjaamana 
tuvalla on syntynyt esimerkiksi arkkupeit-
toja ja -vaatteita. Uusin ryhmä Toimentu-
valla puolestaan on makramee-ryhmä, 
jota vetää Kaija Turunen. 

TOIMENTUVALLA SYNTYVIÄ TUOTTEITA 
voi ostaa erilaisissa myyjäisissä ja pieni-
muotoisesti paikan päältä Toimentuvalta. 
Kaikki tuotteet syntyvät vapaaehtoistyö-
nä lahjoitusmateriaaleista, ja tuotto menee 
hyväntekeväisyyteen. 

-Tuvalle voi tuoda lahjoituksena lankoja, 
kankaita, askartelutarvikkeita, puikkoja, 
kahvipusseja, matonkuteita ja kuteiksi so-
pivia kankaita, kertoo Heikkinen.

Toimentupa järjestää myös näyttelyitä, 
Leena Käyhkön vetämiä retkiä sekä ohjel-
mallisia maanantaikahveja joka maanantai 
klo 13.

- Maanantaikahveilla on ollut vaihte-
levaa ohjelmaa Inkeri Kiiskisen vetämästä 

tuolijumpasta valokuvien esittelyyn, lau-
lamiseen ja vierailijoiden esityksiin, kertoo 
Heikkinen.

Virpi Hyvärinen

- Tärkeintä Toimentuvalla on toisten ihmisten kohtaaminen, sanoo Toimentuvan toimikunnan puheenjohtaja Heljä Lehikoinen (ylh. vas.). Kuvassa ylärivissä myös Inkeri Kiiskinen ja Tuija Heikkinen, alarivissä 
Tarja Hirvonen, Maija Tuunainen ja Eila Jääskeläinen.

Olohuone keskellä kaupunkia
KOHTAAMISPAIKKA. 

Joensuun seurakunta-
keskuksen Toimentuvalle 
voi tulla tekemään kä-
sitöitä, jutustelemaan ja 
kahvittelemaan tai vain 
huokaisemaan hetkeksi 
kauppareissun lomassa.
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Tervetuloa  
Toimentuvalle!
• Joensuun seurakuntakeskus, kellarikerros 

(Kirkkokatu 28)
• Avoinna ma–to klo 9–15.30  

ja pe klo 9–14, alk. 3.1.
• Neulekerho parittomien viikkojen  

ti klo 10, alk. 4.1. 
• Äiti Teresa -piiri parillisten viikkojen  

ti klo 13, alk. 11.1.
• Makrameeryhmä parittomien viikkojen  

ke klo 10, alk. 5.1.
• Kahvipussiaskartelua joka to klo 10,  

alk. 13.1.
• Tilkkutyön perusteita parillisten viikkojen 

pe klo 10, alk. 14.1. 
• Ompelun ohjausta parittomien viikkojen 

pe klo 10, alk. 21.1.
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sana 
Pienen ihmeen äärellä

 

kuulutetut 

Pielisensuu
Joonas Antero Oinonen ja 
Heli Pauliina Hirvonen

Kontiolahti
Ville Miko Juhani Varonen ja 
Niisa Marja Helena Pirinen

hautaan siunatut  

Joensuu
Anna-Liisa Fäldén 98 v
Maija Tellervo Karvinen 92 v
Kirsti Hirvonen 91 v
Veli Tapio Hänninen 91 v
Anna Helena Saastamoinen 91 v (Lieksan srk)
Pirkko Tykkyläinen 91 v 
Yrjö Olavi Auvinen 90 v
Irma Sirkka Helena Mielonen 89 v
Aulis Kalevi Ilvonen 81 v
Tuula Marjatta Honkanen 80 v
Kirsti Hellevi Typpö 77 v
Maija Leena Karttunen 72 v
Katja Liisa Maria Nissinen 39 v (Liperin srk)

Pielisensuu
Erkki Olavi Kantelinen 96 v
Vuokko Annikki Leppänen 88 v
Merja Vaula Hannele Makkonen 86 v
Anna Liisa Karhinen 76 v 
Leo Kalervo Kallinen 75 v
Sirkka Liisa Koitermaa 75 v
Seppo Kalervo Kurki 73 v
Voitto Henrik Kukkonen 64 v

Rantakylä
Marja Terttu Elina Parviainen 93 v
Jenny Maria Saravo 93 v
Kirsti Helena Lievonen 91 v
Aira Elina Haantio 88 v
Elza Iias 88 v
Pentti Juhani Tenhonen 53 v
Kati Piritta Kotilainen 46 v

Eno
Hilda Ruuskanen 100 v
Jaakko Pentti Heikura 81 v
Terttu Helena Niemeläinen 81 v
Ella Peusha 81 v
Viljo Kukkonen 79 v
Eine Anneli Levy 77 v
Urho Kalervo Hyttinen 68 v
Martti Olavi Riiheläinen 68 v
Päivi Hannele Penttinen 62 v

Pyhäselkä
Sakari Karhapää 94 v
Lempi Johanna Piiroinen 94 v
Eine Ainamo Berg 91 v
Rauha Annikki Kolehmainen 82 v
Reino Juhani Kalevi Simonen 74 v

Vaara-Karjala
Jorma Juhani Sallinen 72 v

Kontiolahti
Martti Aulis Nuutinen 94 v
Antti Viljami Hakkarainen 93 v
Taimi Esteri Nuutinen 92 v
Martta Kaarina Timonen 92 v
Niilo Olavi Miettinen 89 v
Niilo Alpo Antero Mutanen 84 v
Liisa Sinikka Nupponen 78 v
Erkki Ensio Sutinen 76 v
Armi Kirsi Hannele Vartiainen 60 v

Joensuu
Frida Maria Jakobsson
Valtti Otava Kettunen
Aleksi Elliot Korhonen
Manu Aarne Elia Luokkala
Lola Julia Victoria Pasanen
Karri Ari Antero Ryynänen
Beata Sinna Linnea Sorsa
Iisa Aino Elviira Vajanto

Pielisensuu 
Armas Johannes Hiltunen
Kaapo Jasper Hyle-Ihanus
Lotte Natalia Kamula
Tuomas Juhani Kolehmainen
Silja Ruut Kuokkanen
Eerika Sinituulia Leppänen
Aatos Erkki Olavi Lintunen
Rasmus Onni Ilari Lundberg
Leevi Antero Oinonen
Oliver Kaspian Piispanen
Inka Viola Annikki Rantanen
Janna Julia Rissanen
Fiona Rosabella Räsänen
Viola Maria Anneli Tolonen
Aino Maria Daniela Wennström

Rantakylä
Roomeo Miklas Ahonen
Amelia Vivian Laine
Verna Rianna Mustonen
Pihla Sofia Silmu

Sebastian Iivo Adrian Tahvanainen
Saku Antero Timoskainen
Aino Minnea Tolonen

Eno
Nina Karolina Hokkanen
Eevi Kerttu Ilona Pellikka

Pyhäselkä
Jooa Eino Elmeri Hämäläinen
Sofia Aino Evelina Kamppuri
Maunus Juho Emil Karvonen
Leo Aleksi Miettinen
Mimosa Sointu Lyydia Parviainen
Selma Liisa Loviisa Piippo
Rasmus Tauno Henrik Pippuri
Juho Eerikki Tahvanainen

Vaara-Karjala
Viljami Veikko Matias Missonen

Kontiolahti
Eino August Hiltunen
Joel Ilmari Lipasti
Venla Milma Maria Miettinen
Matias Ilja Akseli Nuutinen
Jaajo Alex Patronen
Neela Sara Alexandra Rautiainen
Eino Erik Tapani Sainola
Eemil Oliver Tanskanen
Iiro Olavi Varis

kastetut 

”Olet toisten kaltainen, lapsi lupauksien. 
Tuotko, lapseni, nyt toivon maailmaan? ” 

NÄIN LAULETAAN Taivas sylissäni 
-laulussa. Se laulu kertoo Mariasta, Ju-
malan Pojan äidistä. 

Maria lienee meistä ihmisistä kaik-
kein onnekkain, vaikka hän joutuikin 
kantamaan kaikkein raskaimman taa-
kan. Maria oli onnekas, koska hän sai 
kantaa itse Jumalaa sydämensä alla, 
hoitaa ja vaalia häntä rakkaudella. Hän 
sai Jumalan Pojan syliinsä, käsivarsien-
sa kannettavaksi. Hän sai katsoa Juma-
laa silmästä silmään ja nähdä niissä 
taivaan kirkkauden.

MITEN SUURI RAKKAUS, mutta 
myös suuri pelko hänen sydämessään 
onkaan vallinnut sen tehtävän edessä, 
jonka enkeli oli hänelle ilmoittanut! Hän 
oli Jumalan erityisellä tavalla rakastama, 
kunniatehtävään valittu ja silti niin pieni ja 
tavallinen ihminen. Siinä tallissa, kaiken 
ihmeellisen edessä, hän kasvoi äidiksi. 

Hän tiesi, että hänen vastuullaan on 
tuosta pienestä ihmeestä huolehtimi-
nen.

Siinä hetkessä, pienen poikansa sil-
mien edessä, rakkaus kasvoi pelkoa 
suuremmaksi.  

Silmistä heijastui Jumalan valtakun-
nan valo. Jumala oli luvannut olla hänen 
kanssaan.

ONKO SINULLA OLLUT koskaan 
mahdollisuutta katsoa aivan pientä las-

ta silmiin? Se valo, joka pienistä silmistä 
loistaa, on jotakin aivan ainutlaatuista. 
Se on kuin kevyt aavistus tuonpuolei-
sesta, erityistä kirkkautta, jonka tämän 
maailman tuulet ennen pitkää kuitenkin 
himmentävät.

Olen ajatellut, että se lapsen silmien 
kirkkaus on puhdasta taivaan valoa.  
Lapsen silmistä paistaa vielä Jumalan 
puhtaan rakkauden, toivon ja ylösnou-
semuksen valo. Jokainen lapsi on Ju-
malan ihme, rakkauden lahja, joka tu-
lee tähän maailmaan konkreettisessa 
muodossa. 

VAIKKA SITÄ on kuinka tutkittu, ei elä-
män lahjaa voi tiedekään täysin selittää. 
Elämä syttyy äidin kohdussa, katseilta 
piilossa, salaisuutena maailmalle. Se on 
selittämätön ja silti niin luonnollinen osa 
luomakunnan kiertoa. Sen hetken salai-
suuden ymmärtää vain Jumala.

Meidän koko elämämme on Juma-
lan lahjaa. Me saamme vielä hiljentyä 
hetkeksi pienen Jeesus-lapsen seimen 
äärellä ja kiittää siitä valosta ja toivosta, 
jonka hän elämiimme ja tähän maail-
maan on syntymässään tuonut. 

OLKOON SE TOIVO lohtunamme ja 
voimanamme myös alkavana vuonna. 
Siunattua vuotta 2022 jokaiselle. 

Sanna-Marika Hallayö
vs. kappalainen

Kontiolahden seurakunta

Uudenvuodenpäivä, la 1.1.2022
Jeesuksen nimessä
Kuvaus Jeesuksen lapsuudesta on 
ehtinyt ympärileikkaukseen ja nime-
nantoon asti. Päivän tekstit puhuvat 
Jeesuksen nimen merkityksestä. 
Jeesus-nimi merkitsee ’Herra on 
apu, Herra pelastaa’.
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 8:2–10, 4. Moos. 
6:22–27, Ap. t. 4:8–12, Luuk. 2:21

2. sunnuntai joulusta, 2.1.2022
Herran huoneessa
Tämän pyhäpäivän evankeliumin ai-
he on Jeesus kaksitoistavuotiaana 
temppelissä. Kristillinen seurakunta 
kohtaa Jeesuksen kokoontuessaan 
jumalanpalvelukseen kirkkoon, Ju-
malan huoneeseen.
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 84:2–5, 11–12, 1. 
Kun. 8:20, 27–30, Hepr. 3:1–6 tai 
Ilm. 4: 2-11, Luuk. 2:41–52

Loppiainen, to 6.1.2022
Jeesus, maailman valo
Loppiaisen evankeliumi kertoo idän 
tietäjistä, jotka tulivat osoittamaan 
kunnioitustaan juuri syntyneel-
le juutalaisten kuninkaalle. Tämä 
osoittaa, että Kristus on valo kaikille 
maailman kansoille.
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 72:1–3, 8–12, Jes. 
60:1–6, Ef. 3:2–9, Matt. 2:1–12

1. sunnuntai loppiaisesta, 9.1.2022
Kasteen lahja
Sunnuntain aiheena on Jeesuksen 
kaste, loppiaisen vanhakirkollinen 
aihe. Jeesuksen kaste hänen kärsi-
mystiensä alkuna on meidän kas-
teemme perusta.
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 89:19–22, 27–30, 
Jes. 42:1–4, Tit. 3:4–7, Matt. 3:13–17

kirkkovuosi 
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Joensuun Rantakylässä koulunsa käynyt 
ja aktiivisena seurakuntanuorena toiminut 
Katri Vilén on kokenut papin työssä kaikkein 
merkityksellisimmiksi ne tilanteet, joissa on 
saanut olla ihmisten rinnalla heidän vaikeissa 
hetkissään.
- Toki merkityksellistä on ollut myös jakaa 
ihmisten iloa ja onnea. Kepeys, huumori ja 
nauraminen ovat tärkeitä juttuja nekin.

Kuka Katri Vilén?
• Joensuun seurakunnan kirkkoherra 1.6.2021 alkaen
• Syntynyt Vihdissä, asuinpaikka Onttola
• Naimisissa, kolme kouluikäistä lasta
• Harrastaa lukemista ja koiran kanssa ulkoilua
• Täyttää loppiaisena 40 vuotta
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J
os Joensuun seurakunnan uudelta 
kirkkoherralta itseltään kysyy, kuka 
hän oikeastaan on, vastaus on selvä: 
äiti.

- Ajattelen itseäni ensisijaisesti äi-
tiyden kautta. Oma perhe on tietyllä 
tavalla se kaikkein tärkein ympäristö. 
Sen jälkeen tulee työ. Ja sitten kaikki 
muu. 

Vilén harmittelee olleensa viime vuosina ”hirveän 
huono ystävä”. 

- Kun työ on sosiaalista ja perheessä oma rumbansa, 
vähät jäljelle jäävät hetket menevät siihen, että otan sen 
välttämättömän oman ajan. Käyn vaikka koiran kanssa 
metsässä. Ystäville on jäänyt aivan liian vähän aikaa.

VAIKKA SE KAIKKEIN TÄRKEIN rooli Vilénille on äidin 
rooli, myös uusi työ Joensuun seurakunnan kirkkoher-
rana on vienyt mukanaan.

- On ollut työntäyteistä ja kivaa. Tämä ensimmäinen 
vuosi on varmasti paljolti uuden opettelua, kun monet 
asiat tulevat eteen ensimmäistä kertaa. 

- Toisaalta se, että työyhteisö on ennestään tuttu, on 
ollut todella hyvä pohja. Kollegiaalinen tuki tulee läheltä, 
seurakuntayhtymän muilta kirkkoherroilta. 

KIRKKOHERRAN TEHTÄVIIN kuuluu myös koko seura-
kunnan hengellisenä johtajana toimiminen. Mikä Vilé-
nille on kristinuskossa se juttu, joka on saanut hänet 
antautumaan asialle ihan ammattia ja työtä myöten?

- Kyllä se on se luottamus. Että on joku, johon voi luot-
taa. Se on kantanut minua vaikeina aikoina. 

Vilénille ei ole koskaan tullut oloa, että Jumala olisi hy-
lännyt hänet. Pikemminkin hän on kokenut, että kaiken 
elämän keskellä Jumala kulkee mukana. 

- Minun uskoni ydin on siinä, että on joku, joka pitää 
huolta, ohjaa ja rakastaa – vaikka olisi mitä, vaikka tulisi 
mitä. Eikä se rakkaus ole ihmisestä riippuvaista. 

Luottamuksen äärelle Viléniä ovat vieneet etenkin 
oman perheen pikkulapsiaikaan osunut äidin sairas-
tuminen vakavaan muistisairauteen sekä isän kuolema 
parisen vuotta sitten. 

- Äidin sairastuminen on ollut ehkä se kaikkein vaikein 
asia. On raskasta käydä katsomassa ihmistä, joka ei muis-
ta eikä pysty puhumaan. Tietyllä tavalla se on vaikeampaa 
kuin se, että läheinen kuolee. 

Vaikeina aikoina Vilén kävi työterveyspsykologin jut-
tusilla. Psykologi kysyi Viléniltä, onko tämä vihainen Ju-
malalle äidin sairastumisesta. 

- Mietin sitä ja huomasin, että en minä oikeastaan osaa 
olla Jumalallekaan vihainen, koska en ajattele, että Juma-
la antaa ihmisille vaikeuksia. En pysty ajattelemaan sitä 
niin, että Jumala tietoisesti ajattelisi: pistetäänpäs tuolle 
tuollaista. 

- Se on vain meidän elämää, että kaikenlaisiin tilantei-
siin saatetaan joutua. Se on biologiaa, että me saatamme 
sairastua. Jumalan rooli ei ole siinä se, että Hän antaa 
vaikeuksia, vaan se, että Hän auttaa kantamaan taakkoja.

TÄRKEITÄ ASIOITA Vilénille ovat kaikkien ihmisten tasa-
vertaisuus ja yhteinen vastuu ympäristön tilasta.

Hän iloitsee siitä, että Joensuun seurakunnan sateen-
kaaritoiminnalle saatiin vast’ikään luotua tavoitteet ja 
periaatteet yhdessä piispa Jari Jolkkosen kanssa.

- Kirkon pitää olla se paikka, johon kaikki saavat tulla. 
Paikka, jossa kaikki hyväksytään aidosti omana itsenään. 

Vilén haluaa ottaa vakavasti myös ilmastonmuutokseen 
liittyvän huolestuttavan viestin, joka tutkijoilta on tullut 
jo pitkän aikaa. 

- Meidän täytyy oikeasti alkaa tehdä asioita, jotta emme 
ole kohta tosi isossa pulassa. Myös kirkkona. 

- Kirkossa on jo hyvä ympäristödiplomijärjestelmä, 
mutta aina voimme tehdä enemmän. Meidän tulee pitää 
huolta siitä, että toimimme kestävästi, ja rohkaista ihmi-
siä muutokseen.

Vilén itse on lopettanut lihansyönnin jo 15 vuotta sit-
ten, pitkälti ekologisista syistä.

- Jos me haluamme päästä yhteisiin ilmastotavoittei-
siin, se vaatii isoa muutosta. Ei vain valtioilta, yrityksiltä 
ja kirkolta, vaan myös yksittäisiltä ihmisiltä.  

VERRATTAIN NUORENA naisena kirkkoherran tehtävään 
valittu Vilén on saanut sekä iästään että sukupuolestaan 
kannustavaa palautetta. Moni on iloinnut siitä, että naisia 
ja nuoria valitaan johtaviin tehtäviin.

- Kyllä se kertoo toimintakulttuurin murroksesta. Nyt 
on sen aika. Nyt voidaan valita ja tulla valituiksi.  Nais-
ten kohdalla tämä on ollut pitkä tie kirkossa. Toki ilmiö 
näkyy yhteiskunnassa muutenkin, ajatellaanpa vaikka 
Suomen nykyistä hallitusta.  

Vilén on Joensuun seurakunnan historiassa ensimmäi-
nen nainen kirkkoherrana. 

- Onhan se tavallaan hienoa, että saan juuri tässä koh-
dassa olla. Niin kuin edeltäjäni Petri Rask sanoi tullessaan 
minua valinnan jälkeen onnittelemaan: nyt saatiin tällai-
nenkin lasikatto tästä rikki. 

MUTTA SE HAPPORADIO virkaanasettamismessussa. Se 
ei ehkä ollut se kaikkein tavanomaisin valinta kyseiseen 
tilaisuuteen, mikä sekin kertonee osaltaan Vilénin mai-
nitsemasta toimintakulttuurin muutoksesta. 

Tuore kirkkoherra kertoo kappaleen olevan hänelle 
tärkeä.

- Minusta se kertoo siitä, miten vaikea meidän on jos-
kus ymmärtää toisiamme. On vaikea kuunnella ja vaikea 
sanoittaa sellaisia asioita, joita haluaisi toiselle kertoa. 
Myös Jumalalle.

- Me ihmiset ehkä haluaisimme ymmärtää toisiamme, 
mutta usein ajaudumme käsittämään väärin. Ehkä se on 
kirkkoherrankin tehtävä: sanoittaa maailmaa osaltaan 
vähän selkeämmäksi.

Virpi Hyvärinen

ON JOKU,  
JOHON VOI 
LUOTTAA
KIRKKOHERRA. Kun Katri Vilén asetettiin elokuussa Joensuun seurakunnan 
kirkkoherran virkaan, kirkossa soi Happoradion Puhu äänellä, jonka kuulen. 
Loppiaisena 40 vuotta täyttävä Vilén näkee yhdeksi kirkkoherran tehtäväksi 
sanoittaa maailmaa edes vähän selkeämmäksi.

Jos haluamme 
päästä yhteisiin 

ilmastotavoitteisiin, se vaatii 
isoa muutosta.

Minun uskoni ydin on 
siinä, että on joku, joka 

pitää huolta, vaikka tulisi 
mitä.
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takarivejä

DIGITAITOJEN PUUTE näyttäytyy yksilön 
elämässä muun muassa vaikeutena saa-
da tietoa, välttämättömyytenä maksaa 
sellaisista asioista, jotka verkossa voisi 
hoitaa ilmaiseksi tai edullisemmin sekä 
huonommuuden kokemuksena verrattu-
na digiympäristössä sujuvasti toimiviin.

Joensuun seurakunnissa haluttiin läh-
teä etsimään uusia tapoja lisätä ihmisten 
digiosaamista ja kuroa umpeen kielteistä 
digikuilua. Digiosallisuutta-hankkeelle 
haettiin tukea Kirkkohallitukselta, joka 

myönsikin Joensuuhun 36 000 euron 
avustuksen.

Hanke painottuu Joensuun ja Pielisen-
suun seurakuntien alueelle ja käynnistyy 
alustavan suunnitelman mukaan helmi-
kuussa 2022. Digiosattomuutta torjutaan 
seurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja 
ammattioppilaitos Riverian opiskelijoi-
den yhteistyöllä. Diakoniatyöntekijöiden 
verkoston kautta tavoitetaan hankkeen 
kohderyhmää, ja Riverian opiskelijat 
toimivat digiosaamista kehittävinä ”di-

gienkeleinä” osana työssäoppimistaan. 
Mukaan toivotetaan matalalla kynnyksel-
lä tervetulleiksi kaikki, joille internetin 
sisältö on vieras ja pelottavakin maailma.

Seurakuntien saama avustus on osa 
Kirkkohallituksen kokeilutoiminnan tu-
kea seurakunnille. Tukea on jaettu tänä 
vuonna kahdessa osassa yhteensä 200 
000 euroa. Syksyn haku painottui diako-
nisiin hankkeisiin. Tukea haki kaikkiaan 
22 seurakuntaa, joista avustuksen sai viisi 
hanketta.

Seurakunnille rahoitusta ihmisten 
digitaitojen edistämiseen

ETÄTYÖ on tullut monelle tutuksi, liian-
kin tutuksi. Ehkä se on myös perustavalla 
tavalla muuttanut työn tekemisen tapaa 
pysyvämminkin. Aika näyttää, onko 
näin. Erityisen raskasta on ollut koulu-
laisilla ja opiskelijoilla, joilla sosiaaliset 
kontaktit ovat jääneet vähiin. Nuorena 
pitää elää, niin sanotaan. Mutta kyllä 
vanhempikin ihminen saa elää aitoa elä-
mää aidossa vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa. Monelle yrittäjälle tämä vuosi on 
ollut jo toinen hyvin raskas vuosi.

MITÄ TYÖ sitten on ja miten paljon se 
ajastamme ottaa? Voisi sanoa perintei-
sin sanankääntein, että vuorokaudesta 8 
tuntia työhön, 8 tuntia vapaa-aikaan ja 

8 tuntia hyvää unta. Aika harvalla var-
masti näin nykyään on. Työ ja vapaa-aika 
ovat limittäin, ja moni on työssään kiin-
ni myös vapaa-ajallaan.  Tältä pohjalta on 
jokaisen lupa kysyä itseltään: kun teen, 
teenkö oikeita asioita? Ja asian kääntö-
puoli on se, että kun tunnen tekeväni 
oikeita asioita, sillä mitä teen, on mie-
lekkyys. Ja silloin kun teen, teenkö sitä 
täydellä sydämellä ja tosissani?

ETÄTYÖN jatkuminen ja erilaiset turhau-
tumiset teamsien ja zoomien maailmassa 
kertovat myös siitä, että olemme ihmisiä 
emmekä koneita. Luin eräästä lakimiehes-
tä, joka kotonaan joka aamu laittoi puvun 
ja kravatin Teams-palavereihinsa. Näin hän 

pystyi erottamaan sen, milloin työ alkaa ja 
loppuu. Olen lukenut myös opettajista, joi-
den oppilaat vain katosivat jonnekin, kun 
etäkoulu alkoi. Olen ollut mukana kes-
kusteluissa, joissa on vakavasti pohdittu, 
kannattaako työhuoneita työpaikalle enää 
tehdä, kun etätyö on mahdollista missä ja 
milloin vaan jatkossakin. Monessa kieles-
sä (riippumatta itse kielestä) käytetään 
englanninkielistä termiä smart working. 
Eräs ystäväni sanoi, että hän milloin vain 
vaihtaisi sen siihen, että saisi oikeasti ta-
vata työtovereitaan, joita hän ei ole nähnyt 
yli vuoteen.

SEURAKUNTATYÖSSÄ kaikki tapahtuu 
usein viiveellä verrattuna siihen, miten 

asiat kehittyvät yhteiskunnassa. Etä-
työ-asiassa seurakuntien työntekijät ovat 
kuitenkin kauan sitten olleet ”etunojassa”, 
työtä ja valmisteluja on tehty iät ajat kotona 
ja erillisiä työtiloja on ollut vain harvoil-
la. Ja sitä oikeaa työtä tehtiin liikkumalla 
kylillä ja kaduilla ihmisiä kohdaten eikä 
konttorissa istuen. Toistaako historia it-
seään?

Hyvää uutta vuotta!

Ville Ojala
kirkkoherra

Pyhäselän seurakunta

Etänä / läsnä / poissa

VOIMASSA OLEVAT koronarajoitukset 
vaikuttavat Joensuun ja Kontiolahden 
seurakuntien toimintaan. Tilaisuuksien 
osallistujamääriä on rajattu normaalia 
pienemmiksi. Koronarajoitukset voivat 
muuttua nopeasti, joten tarkistathan 
ajantasaiset tiedot seurakuntien verkko-
sivuilta.

Ennen joulua tulivat voimaan rajoi-
tukset, joiden mukaan suurissa kirkois-
sa jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin 
toimituksiin voidaan ottaa osallistujia 
korkeintaan kolmannes tilan enimmäis-
henkilömäärästä.Pienemmissä tiloissa 
on voimassa 50 henkilön enimmäismää-
rä. Kaikissa tilaisuuksissa noudatetaan 
maskisuositusta, hyvää käsihygieniaa ja 
riittäviä turvavälejä. 

Koronapassin käyttöönotto julkisessa 
uskonnonharjoituksessa ei ole mahdol-
lista nykyisen lainsäädännön mukaan. 
Sen sijaan kirkoissa järjestettävissä ylei-
sökonserteissa koronapassia voi käyttää 
osallistujarajoituksen välttämiseksi. Tilai-
suuksissa, joissa kirkkotilat on vuokrattu 
ulkopuolisille esiintyjille, mahdollisista 
koronapassijärjestelyistä ja tiedotuksesta 
vastaavat tilaisuuden järjestäjät. 

Lisätiedot seurakuntien verkkosivuilta.

Rajoituksia 
seura- 
kunnissa

koronainfo
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1 
Canzonetta-kuoron 
50-vuotiskonsertti 6.1.  
klo 18 Joensuun kirkossa  
Vanhana kuorolaisena 

olen kiinnostunut musiikista 
ja Canzonetta on tasokas ja 
pitkäikäinen kuoro. Laadukasta 
musiikkia luvassa. Paljon onnea 
kuorolle!

 2 
Sinkut 40+ 15.1.  
klo 18 Hukanhaudan 
seurakuntatalolla 
Mukava tavata 

itsensä ikäisiä ja samassa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä. 
Voi viettää aikaa jutellen, pelaillen, 
kahvitellen. Tai vaikka perinteisesti 
kännyköitä selaillen. ;) 

3 
Elon iloa ikäihmisille 
27.1. klo 11–14 
Hukanhaudan 
seurakuntatalolla 

Laulu on lähellä sydäntäni ja 
täällä saa laulaa tutuista virsistä 
kansanlauluihin. Tosin minä ikäni 
puolesta en oikein taida kuulua 
kohdeyleisöön.

4 
Miestenpiiri 20.1. 
klo 17 Tuupovaaran 
seurakuntatalolla 
Tänne en 

sukupuoleni vuoksi pääsekään, 
mutta on ihanaa, että miehiä 
huomioidaan omalla ryhmällä. 
Samoin kuin Kontiolahden 
seurakuntakeskuksessa 
on Ikämiesten päiväkahvit 
seuraavana päivänä. Olisipa kiva 
olla kuuntelemassa hyväntuulista 
turinointia. 

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

NIMI: SOILE KORPELAINEN 
IKÄ: 46 VUOTTA
PAIKKAKUNTA: JOENSUU

miun tapahtumat

Alfa-konferenssi etänä
Pielisensuun kirkolla
 › PIELISENSUUN KIRKOLLA pääsee tutustumaan uudis-

tettuun Alfa-kurssiin lauantaina 29.1. Alfan alustuksista on 
tuotettu videosarja, joka madaltaa kynnystä järjestää Alfoja 
ja mahdollistaa niiden toteuttamisen verkon välityksellä. 
Konferenssi järjestetään Helsingissä, Pielisensuun kirkolla 
seurataan suoraa verkkolähetystä konferenssista. Pieli-
sensuussa on tarjolla lounas ja kahvit. Tilaisuuteen ilmoit-
taudutaan viimeistään 21.1.: www.joensuunseurakunnat.fi/
ilmoittaudu. Lisätietoja: Arja Ryynänen, p. 050 385 5147, 
arja.ryynanen@evl.fi.

Alfa-konferenssi la 29.1.2022 klo 10–16 verkkolähetyk-
senä Pielisensuun kirkolla. Vapaa pääsy. 

Virkkupiiri

Hammaslahdessa 

(Lahjantie 10) 

alk. ma 31.1. klo 12. 

Vertaisryhmä lapsensa 
menettäneille 
Rantakylässä
 › RANTAKYLÄN KIRKOLLA käynnistyy tammikuussa Tyhjä 

syli -vertaisryhmä alaikäisen lapsensa menettäneille. Ryhmä 
kokoontuu joka toinen tiistai klo 18. Ensimmäinen tapaaminen 
on 18.1.2022. Ryhmä on suljettu ensimmäisen kokoontumis-
kerran jälkeen. Ohjaajina toimivat vertaisohjaaja Anu Hynni-
nen ja perhetyön diakoni Auli Pehkonen.

Tyhjä syli -vertaisryhmä Rantakylän kirkolla 18.1.2022 
alkaen. Ilm. ja tied. viim. 14.1.2022: Auli Pehkonen, 
p. 050 338 6066 tai auli.pehkonen@evl.fi.

P
IX

A
B
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Y

Pappisvihkimys 
Tuupovaaran kirkossa 
tammikuussa
 › TUUPOVAARAN KIRKON 

messussa su 16.1.2022 klo 10 
vihitään papiksi TM Veli-Mat-
ti Vepsäläinen. Vihkimisen 
toimittaa Kuopion hiippakunnan 
piispa Jari Jolkkonen. Vepsä-
läinen aloittaa samana päivänä 
työt Vaara-Karjalan seurakunnan 
seurakuntapastorin virassa.

Pappisvihkimys Tuupovaaran 
kirkossa on tilaisuutena poik-
keuksellinen. Yleensä Kuopion 
hiippakunnan pappisvihkimykset toimitetaan Kuopion 
tuomiokirkossa.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä 
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän Toivon tähden -kana-
valla YouTubessa. 

Messu ja seurakuntapastori Veli-Matti Vepsäläisen pappis-
vihkimys Tuupovaaran kirkossa su 16.1.2022 klo 10.

Olemisen 
peruskysymysten 
äärellä Joensuussa

 › JOENSUUN SEURAKUN-
TAKESKUKSEN Nyyttikes-
ti-illan teemana la 22.1. on 
”Riittääkö tämä elämä?”. 
Emeritusprofessori Paavo 
Kettunen käsittelee illassa 
ihmisenä olemisen perus-
kysymyksiä uuden kirjansa 
Kuka minä todella olen? 
pohjalta. 

Se, joka uskaltaa syven-
tyä ihmismieleen, kokee 
monenlaisia yllätyksiä. Mat-

ka ihmisen sisimpään on matka kokemusmaailmaan, 
itsetuntoon, hyväksytyksi ja rakastetuksi tulemisen 
tarpeeseen. Monesti puhutaan perisynnistä tai mennei-
syyden taakoista, mutta on olemassa myös perisiu-
nausta: minun puolestani on tehty ja minua on siunattu 
jo ennen minun syntymääni. 

Illassa ovat mukana myös Heikki Salomaa, Hanna 
Laakso, Taina Pesonen ja muusikkona Maiju Ahlholm. 
Illan tarjoilu perustuu osallistujien tuomiin jaettuihin 
eväisiin. Tilaisuuden järjestävät Kansan Raamattuseura 
ja Joensuun ev.lut. seurakunnat.

Nyyttikesti-ilta la 22.1. klo 16 Joensuun seurakunta-
keskuksessa, ”Riittääkö tämä elämä?”. Vapaa pääsy. 

 >>>>>>>>>>>>>>   1.1.–31.1.2022>>>>>>>>>>
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Alfa-kurssilla käsitellään kristinuskon perusasioita luentojen ja 
keskustelujen avulla.

Paavo Kettunen
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Veli-Matti Vepsäläinen.
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Joensuun  
seurakunta  
 › TOIMISTO: Kirkkokatu 28, ma-

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

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia korona-
rajoituksia ja -suosituksia. 

Joensuun kirkko 
Papinkatu 1 b
Uudenvuodenpäivän messu la 1.1. 
klo 10.
Messu su 2.1. klo 10.
Loppiaismessu to 6.1. klo 10. Moni-
kulttuurinen ja kaksikielinen loppiais-
jumalanpalvelus. Multicultural and 
bilingual Epiphany Service.

Canzonetta-kuoron 50-vuotis-
konsertti to 6.1. klo 18 PERUTTU 
koronarajoitusten vuoksi. 
Messu su 9.1. klo 10.
Messu su 16.1. klo 10, saarnaa pastori 
Anna-Maria Kupiainen.
Messu su 23.1. klo 10, liturgina teolo-
gian ylioppilas Anni Alakoskela.
Messu su 30.1. klo 10, saarnaa rovasti 
Petri Karttunen. Herättäjän kirkkopy-
hä, messun jälkeen srk-keskuksessa 
siioninvirsiseurat.

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28
Torstaimessu to 13.1. klo 12.
Worship Service pe 14.1. klo 18, 
monikulttuurinen ja kaksikielinen 
messu yhdessä nuorten aikuisten 
ja opiskelijoiden kanssa.

Torstaimessu to 20.1. klo 12.
Jesus in Athens -elokuvan esitys 
pe 21.1. klo 10. Keskustelutilaisuus 
elokuvan jälkeen.
Nyyttikesti-ilta la 22.1. klo 16. ”Riit-
tääkö tämä elämä?”, vieraana prof. 
Paavo Kettunen. Mukana myös 
Heikki Salomaa, Hanna Laakso, 
Taina Pesonen ja muusikkona Maiju 
Ahlholm. Ks. s. 11.
Yhteyden iloa ti 25.1. klo 11–14. Se-
niorien toiminta- ja virkistyspäivä, 
sis. lounaan ja kahvin (5 €).
Sateenkaari-ilta ti 25.1. klo 18. Kes-
kusteluilta sateenkaari-ihmisille ja 
heidän ystävilleen. Seurakunnan 
työntekijä paikalla. Lopuksi pieni 
iltahartaus.
Torstaimessu to 27.1. klo 12.
Herättäjän kirkkopyhä su 30.1. 
Joensuun kirkon messun jälkeen, 
kirkkokahvit ja siioninvirsiseurat.

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Messu su 2.1. klo 12.
Perhemessu su 9.1. klo 12. Messun 
yhteydessä annamme perheille 
linnut kastepuusta.
Messu su 16.1. klo 12, saarnaa pas-
tori Anna-Maria Kupiainen.
Messu su 23.1. klo 12, liturgina teo-
logian ylioppilas Charlotta Kiuru.
Messy Church su 30.1. klo 16.

tapahtumat: tammikuu 2022
Pielisensuun 
seurakunta
 › TOIMISTO: Huvilakatu 8 b, ma-

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

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia korona-
rajoituksia ja -suosituksia. 

Pielisensuun kirkko
Huvilakatu 8 b 
Uudenvuodenpäivän messu la 1.1. 
klo 10.
Messu su 2.1. klo 10.

Loppiaismessu to 6.1. klo 10, saar-
naa palvelujohtaja Marja Soikkeli 
(Medialähetys Sanansaattajat), 
musiikissa Paula Muli (huilu). 
Messun jälkeen medialähetystyön 
Intian kuulumisia kirkkosalissa.
Senioriluento pe 7.1. klo 10. Tilai-
suuden päätteeksi keittolounas 
(5 €).
Messu su 9.1. klo 10.
Vauvakirkko su 9.1. klo 15, loppu-
vuonna 2021 kastettujen lasten 
perheiden kutsukirkko. 
Missio 2022 -rukousilta ti 11.1. klo 
18, seurakuntien yhteinen tilaisuus.
Messu su 16.1. klo 10.
Taizé-messu su 16.1. klo 18, avoin 
musiikkiryhmä klo 17. Rippikoulu-
ryhmät P1 ja P3 mukana.
Nuorekas messu ke 19.1. klo 18. 
Valmistelut klo 17. Messun jälkeen 
iltapala.
Senioriluento pe 21.1. klo 10. Ks. s. 
4–5.

Messu su 23.1. klo 10.
Messu su 30.1. klo 10, saarnaa teo-
logian ylioppilas Marko Koskelo.
Taizé-messu su 30.1. klo 18, avoin 
musiikkiryhmä klo 17.

Hukanhaudan 
seurakuntatalo 
Lonikintie 18
Sinkut 40+ la 15.1. klo 18, ilta yksin 
asuville aikuisille. Tarjoilumaksu 
2,5 €.
Elon iloa ikäihmisille to 27.1. klo 
11–14. Laulamme yhdessä virsiä 
ja kansanlauluja kanttori Mikko 
Juntusen johdolla. Päivän hinta 5 €, 
sis. lounaan ja kahvin. Ks. s. 12.

Loppiais- 
messu
Monikulttuurinen ja kaksi-
kielinen jumalanpalvelus
to 6.1. klo 10
Joensuun kirkossa.

Epiphany Service
in Joensuu Church
(Papinkatu 1 b)
Thu 6th of January at 10 am.
Multicultural and bilingual 
Service.

Worship Service 
in Parish Hall 
(Kirkkokatu 28)
Fri 14th of January at 6 pm.
Multicultural and bilingual 
Service.

Messu ja lähetys-
tilaisuus
to 6.1. klo 10 
Pielisensuun kirkolla. 
Mukana Medialähetys Sa-
nansaattajat

Mitä odotat seura-
kunnalta?
Kerro, ja osallistu herkkukorin 
arvontaan!
Valmistelemme uusia 
toimintalinjauk sia ja strategiaa, 
joka koskettaa työntekijöitä, 
seurakuntalaisia, vapaaehtoisia, 
yhteistyökumppaneita ja muita 
seurakunnan alueella asuvia tai 
toimivia ihmisiä. 
Kerro, mitä juuri Sinä odotat 
seurakun nalta! Googleta ”Pie-
lisensuun seurakunta” ja avaa 
kysely sivun oikeasta laidasta. 
Jos haluat osallistua herkku-
korin arvontaan, vastaa 6.1. 
mennessä.

Rantakylän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A,  

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

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia korona-
rajoituksia ja -suosituksia. 

Rantakylän kirkko
Rantakylänkatu 2
Uudenvuodenpäivän messu la 1.1. 
klo 10.
Messu su 2.1. klo 10.

Loppiaismessu to 6.1. klo 10, 
saarnaa TT Kati Kemppainen 
Lähetysseurasta. Messun jälkeen 
Kati Kemppaisen alustus ”Uskon 
neljä ovea”.
Messu su 9.1. klo 10.
Tuomasmessu su 9.1. klo 18, saar-
na Anssi Törmälä. Messupyhis ja 
lastenhoito. 
Messu su 16.1. klo 10, messun 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetysti-
laisuus: nimikkolähettimme Kirsi 
ja Mikko kertovat etäyhteydellä 
maahanmuuttajatyöstä Saksassa.

Lukupiiri ma 17.1. klo 14, keskus-
telemme Jussi Konttisen kirjan 
”Siperia” pohjalta.
Kansanlähetyksen talvitapahtu-
man raamattuopetus ma 17.1. klo 

”Uskon 
neljä ovea”
TT Kati Kemppaisen alustus 
to 6.1. klo 10 alkavan messun 
jälkeen Rantakylän kirkolla.

Lukupiiri
ma 17.1. klo 14 
Rantakylän kirkolla.

Laulun ja 
rukouksen ilta
pe 28.1. klo 18. Laulamme 
Lauluja Jeesuksesta -kirjasta 
ja rukoilemme yhdessä. 
Musiikissa lauluryhmä 
Vuoripuro. 

Tuomas
messu

Rantakylän kirkossa
su 9.1. klo 18

Saarnaa pastori
Anssi Törmälä.

Lämpimästi tervetuloa laulun, 
rukouksen ja Sanan äärelle!

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

PIELISENSUUN SEURAKUNTA

sunnuntaina 9.1. klo 15
Pielisensuun kirkossa,

Huvilakatu 8b

Loppuvuonna 2021 kastettujen 
lasten perheiden kutsukirkko

vauvakirkko

Myös aiemmin kastettujen lasten 
kastelinnut saatavilla.

TARJOLLA KIRKKOMEHUT 
JA -KAHVIT!

ENSI KESÄN SUURTAPAHTUMA ETSII TEKIJÖITÄ.
Tarjolla on useita vapaaehtoistehtäviä niin keittiötöistä 
rakentamiseen, siistimiseen ja järjestyksenvalvontaan.

Käy valitsemassa oma tehtäväsi ja ilmoittaudu
vapaaehtoistyo.fi/joensuu.

TEHDÄÄN JUHLAT YHDESSÄ! 

To 27.1., 24.2., 31.3. ja 12.5.
klo 11-14 Hukanhaudan 

seurakuntatalo, Lonikin�e 18
Päivän hinta 5 €, sisältää 

ohjelman, lounaan ja kahvin. 
Ei ennakkoilmoi�autumista.
Lisä�edot: Merja Tuononen,

p. 050 3855 146.

PIELISENSUUN SEURAKUNTAPIELISENSUUN SEURAKUNTA

sunnuntaina 9.1. klo 15
Pielisensuun kirkossa,

Huvilakatu 8b

Loppuvuonna 2021 kastettujen 
lasten perheiden kutsukirkko

vauvakirkko

Myös aiemmin kastettujen lasten 
kastelinnut saatavilla.
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18. ”Kotona täällä”, Etelä-Savon 
Kansanlähetyksen piirijohtaja Matti 
Manninen. Kahvitarjoilu ja iltatilai-
suus klo 19, mukana mm. Raimo 
Kukkonen.
Kansanlähetyksen talvitapahtu-
man raamattuopetus ti 18.1. klo 18. 
”Kotona taivaassa”, Etelä-Savon 
Kansanlähetyksen piirijohtaja Matti 
Manninen.
Laulujen ja rukousten ilta ti 18.1. 
klo 19. Kahvitarjoilu.
Aamurukous ke 19.1. klo 9.
Perheilta lapsille ja aikuisille 

to 20.1. klo 17. Yhteisiä leikkejä, 
pyhishetki ja iltapala.
Messu su 23.1. klo 10, messun 
jälkeen kirkkokahvit. Kohti Herät-
täjäjuhlia: Siionin virret ja veisuu, 
pastori Anna-Riitta Pellikka.
Viikkomessu ja yhteisessä 
pöydässä -ruokailu ke 26.1.  klo 11 
viikkomessu, jonka jälkeen ruokailu 
n. klo 11.45, 3 €/aik. ja 1 €/lapset.
Messu su 30.1. klo 10, messun 
jälkeen kirkkokahvit.

Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 

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

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia korona-
rajoituksia ja -suosituksia.

Pyhäselän kirkko
Hammaslahdentie 76
Uudenvuodenpäivän messu la 1.1. 
klo 10, kanttorina Samuli Moilanen.
Messu su 9.1. klo 10.
Messu su 16.1. klo 10.
Messu su 23.1. klo 10.
Messu su 30.1. klo 10.

Pyhäselän 
seurakuntatalo 
Hammaslahdentie 76

Vauvakirkko su 9.1. klo 14. Erityi-
sesti tervetuloa edellisenä vuonna 
kastettujen lasten perheet. 

Reijolan 
seurakuntatalo 
Santerintie 11
Messu su 2.1. klo 10, kanttorina 
Samuli Moilanen.
Kansanlähetyksen raamattupiiri 
to 13.1. klo 18.

Muut paikat
Loppiaisen laulajaiset to 6.1. klo 17 
Villa Valkeassa (Karvolanmäentie 
102 a).
Lähetyspiiri ma 10.1. klo 12 Osmo 
ja Liisa Toivasella (Iltarauhantie 
56).
Tölpän lähetyspiiri ti 11.1. klo 15 
Anneli Kurosella (Tölpäntie 61).
Raamattupiiri lukulamppu to 13.1. 
klo 10, Autoilijantie 3. ”Jeesus 
ilmaisee jumalallisen voimansa” ja 
”Kristuksen kirkkaus arjen keskel-
lä”, Joh. 2:1–11 ja Room. 12:6–16.

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

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

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia korona-
rajoituksia ja -suosituksia.

Enon kirkko
Enontie 28
Sanajumalanpalvelus su 2.1. klo 10. 
Kirkkokahvit srk-talolla.
Loppiaisen sanajumalanpalvelus 
to 6.1. klo 10.
Messu su 9.1. klo 10. 
Messu su 16.1. klo 10. Kirkkokahvit 
srk-talolla.
Sanajumalanpalvelus su 23.1. klo 
10. Kirkkokahvit srk-talolla.
Messu su 30.1. klo 18.

Enon 
seurakuntatalo
Enontie 30 A
Hengelliset laulut su 16.1. klo 11.30.
Raamattupiiri ma 17.1. klo 15.
Eläkeikäisten päiväkahvit to 20.1. 
klo 12.

Mukaan messuun! -tapahtuma 
su 23.1. klo 11. Tule tutustumaan 
mahdollisuuksiin osallistua seura-
kunnan yhteisen messun suunnit-
teluun ja toteutukseen.

Strategia-ilta ke 26.1. klo 18
Enon seurakuntatalolla. Tule mu-
kaan suunnittelemaan seurakun-
tamme toimintaa.
Lähetyspiiri to 27.1. klo 12.

Kouluikäisten 
ja nuorten toiminta
Rantakylässä 
Tiedot kevään 2022 toimin-
nasta löytyvät kootusti osoit-
teesta www.janoa.fi.

Ajantasaiset tapahtumatiedot ja 

koronaohjeet verkossa: 

www.joensuunseurakunnat.fi

Mukaan messuun!
-tapahtuma
su 23.1. klo 11
Enon seurakuntatalolla.

Perheilta 
lapsille ja aikuisille
to 20.1. klo 17 
Rantakylän kirkolla.

Seurakunnan 
kevätkausi 
käynnistyy
Tutustu laajaan pienryhmätoi-
mintaamme tämän Kirkkotie-
lehden välissä jaettavassa
säännöllisen toiminnan kevät-
liitteessä! 
Liite löytyy näköislehtenä 
Kirkkotien verkkolehden sivuilta 
osoitteesta www.kirkkotie.fi.

Vauvakirkko
su 9.1. klo 14
Pyhäselän seurakuntatalolla.

Vaara-Karjalan 
seurakunta 
 › TOIMISTO, KIIHTELYSVAARA:  

Tohmajärventie 31, ke ja pe klo 
9-12, p. 040 7374 656,  
vaara-karjalan.seurakunta@evl.fi  

 › TOIMISTO, TUUPOVAARA: 
Koulutie 10, ti ja to klo 9-12,  
p. 040 7374 656,  
vaara-karjalan.seurakunta@evl.fi

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia korona-
rajoituksia ja -suosituksia.

Kiihtelysvaaran  
seurakuntatalo 
Tohmajärventie 31
Uudenvuodenpäivän messu la 1.1. 
klo 10.
Loppiaisen pieni iltamessu to 6.1. 
klo 16. 

Messu su 9.1. klo 10, mukana 
Gröhnit. Messun jälkeen yhteinen 
ruokailu sekä lähetystilaisuus.
Seurakuntakerho ke 19.1. klo 10.30. 
Kerhokausi käynnistyy.
Sanajumalanpalvelus su 23.1. 
klo 10.
Messu su 30.1. klo 10.

Tuupovaaran kirkko
Koulutie 5

Taizé-messu su 2.1. klo 16, messun 
jälkeen yhteinen ruokailu Tuupo-
vaaran seurakuntatalolla.

Messu su 9.1. klo 13.
Messu su 16.1. klo 10. Vaara-Karja-
lan seurakunnan seurakuntapastori 
Veli-Matti Vepsäläisen pappisvih-
kimys, piispa Jari Jolkkonen. Ks. s. 11.

Tuupovaaran 
seurakuntatalo
Koulutie 10
Seurakuntakerho to 20.1. klo 
10.30. Kerhokausi käynnistyy.

Miestenpiiri to 20.1. klo 17. Ter-
vetuloa suunnittelemaan kevään 
ohjelmaa.
Näkövammaisten kerho to 20.1.
klo 13.
Sanajumalanpalvelus su 23.1. 
klo 13.
Messu su 30.1. klo 13.

Muut paikat
Ekumeeninen piiri ke 5.1. ja 19.1. 
klo 18 Heinävaaran kerhotilassa 
(Pitkäpelto 1 H 14).
Särkivaaran opintopiiri to 13.1. ja 
27.1. klo 12 Särkivaaran kylätalolla 
(Kissapurontie 10).

Messu ja lähetys-
tilaisuus
su 9.1. klo 10
Kiihtelysvaaran 
seurakuntatalolla.

Taizé-messu
su 2.1. klo 16
Tuupovaaran kirkossa.

Miestenpiiri
to 20.1. klo 17
Tuupovaaran 
seurakuntatalolla.

Kevätkausi 
käynnistyy
Tutustu laajaan pienryhmätoi-
mintaamme tämän Kirkkotie-
lehden välissä jaettavassa
säännöllisen toiminnan kevät-
liitteessä! 
Liite löytyy näköislehtenä Kirk-
kotien verkkolehden sivuilta 
osoitteesta www.kirkkotie.fi.
Vaara-Karjalan seurakunnan 
kouluikäisten ja nuorten toi-
minta löytyy kootusti osoit-
teesta www.janoa.fi.

Upeaan porukkaan 
tekemään tärkeää 
hyvää? Kyllä!

Saapaskoulutus 2022
17-vuo�aille ja sitä vanhemmille.

Toteutus 19.-20.2.2022 ja 26.-27.3.2022,
kahden viikonlopun ja harjoi�elun kokonaisuus.

Peruskurssi antaa valmiudet Katu- ja FestariSaappaan 
toimintaan. Koulutus on maksuton.

Ilmoi�autumiset 1.1.-10.2.2022
bit.ly/saapaskouljns22

Lisä�etoja: Ma� Nevalainen,
p. 050 574 7673 (myös whatsapp),

ma�.nevalainen@evl.fi.

HÄVIKKI-
RUOKAJAKELU
Pyhäselän seurakuntatalo, 

Hammaslahdentie 76,
joka toinen torstai klo 13.30
Koko Pyhäselän vähävaraisille 
asukkaille. Varaa kassisi jakelu-
viikon ma tai ti klo 8-10 välillä 

numerosta 050 597 5328.

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

perjantaisin klo 10-13, 
Lahjantie 10

Myynnissä kahvia, kahvileipää, 
naisten, miesten ja lasten 
vaa�eita, astioita, leluja, 

kirjoja yms. 
Puhtaita ja ehjiä vaa�eita 

sekä tavaroita otetaan 
vastaan kirpputorin aukiolo-
aikoina. Tuo�o lähetystyölle. 

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

KOHTAAMISTEN
Kahvila-Kirpputori Piirakka-

talkoot 
to 20.1.2022 klo 8

Pyhäselän seurakuntatalolla,
Hammaslahden�e 76

Piirakkatilaukset viimeistään
pe 14.1. mennessä,

p. 050 3648 190.
Hinta 0,70 €/kpl,

tuo�o lähetystyölle.
PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

Strategia-ilta
ke 26.1. klo 18
Enon seurakuntatalolla. 
Tervetuloa suunnittelemaan 
seurakunnan toimintaa!
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Kontiolahden 
seurakunta
 › KIRKKOHERRANVIRASTO:  

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

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia korona-
rajoituksia ja -suosituksia. 

Kontiolahden kirkko
Kirkkotie 6
Uudenvuodenpäivän sanajumalan-
palvelus la 1.1. klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 2.1. klo 10.
Loppiaismessu to 6.1. klo 10.
Messu su 9.1. klo 10, mukana raja-
jääkärikomppanian alokkaat.

Kirkko kiinni 16.1.– 20.3. Messut 16.1. 
alkaen seurakuntakeskuksella. Ju-
malanpalvelusten suoratoisto jatkuu 
normaalisti seurakuntakeskukselta.

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26 
Ystävänkammari avoinna ma 3.1. 
klo 10–14.
Aseman lähetyspiiri ma 10.1. klo 15.
Seurakuntaruokailut keskiviikkoi-
sin alk. 12.1. klo 11–12.
MieTe-mielenvirkistysryhmä to 
13.1. klo 13. Avoin ryhmä.
Raamattupysäkki  to 13.1. klo 18.30.
Messu su 16.1. klo 10.
Kaakaopyhäkoulu ma 17.1. 
klo 17.30. 
Seurakuntakerho to 20.1. 
klo 13–14.30.
Ikämiesten päiväkahvit pe 21.1. 
klo 11–12.30.
Messu su 23.1. klo 10. Herättäjän 
kirkkopyhä, messun jälkeen kirkko-
kahvit ja seurat.
Messu ja Ystävänkammarin 
30-vuotisjuhla su 30.1. klo 10. 
Messun jälkeen kakkukahvit. Kaikki 

ystävänkammarilla toimineet ja 
ystävät ovat tervetulleita!

Lehmon  
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Messu su 9.1. klo 13, Lehmon ke-
vätkauden aloitus.
Lehmon seurakuntakerho ti 11.1. 
klo 13–14.30.
Nuorten minikirkko ke 12.1. klo 
19.15, ovet auki 18–22.
Messu su 16.1. klo 13.
Raamattupiiri ma 17.1. klo 18.
Toivoa naisille -medialähetyksen 
iltapäiväkahvit ti 18.1. klo 13.
Messu su 23.1. klo 13.
MieTe-mielenvirkistysryhmä 
to 27.1. klo 13. Avoin ryhmä.
Omaishoitajien ryhmä pe 28.1. 
klo 14.
Nuorten ilta pe 28.1. klo 18–19, 
ovet auki 17–21.
Elämänpuumessu su 30.1. klo 16.
Hiljaisuuden jooga to 3.2., 10.2., 
17.2. ja 24.2. klo 18.30–20, hinta 
20 € / 4 krt. Ilm. 11.– 23.1.: 
kontiolahdenseurakunta.fi/
tule-mukaan. Lisätiedot Ruut Hur-
tig, p. 050 471 1286. Ks. s. 14.

Muut paikat
Liikuntakerho su 16.1. klo 10–11.30 
Kulhon koululla (Rekiraitti 9).
Puuhapyhis ti 18.1. klo 17.30–19 
Päivänpaisteen päiväkodilla (Pohja-
tuulentie 6).
Puuhapyhis su 23.1. klo 15–17 
Varparannan koululla (Riihilahden-
tie 5).
Messu su 30.1. klo 13 Selkien-Mön-
nin kappelissa (Selkientie 1).

Jumalanpalvelukset 
Kontiolahden seurakunnan 
omalla YouTube-kanavalla 
Kontiolahden srk.

Ystävänkammarin 
30-vuotisjuhla
su 30.1.2022 klo 10 alkaen 
Kontiolahden 
seurakuntakeskuksessa.

Jumalanpalvelukset
seurakunta-
keskuksella
16.1.2022 alkaen.
Kirkko on kiinni 16.1.– 20.3.

torstaisin 3.2., 10.2., 17.2. ja 24.2.
klo 18.30-20 Lehmon seura-
kuntako�, Kylmäojan�e 57

Ohjaaja TT, pastori Ka� Kemppainen.
Ota mukaan joogama�o ja huopa. 
Ylle lämmintä ja joustavaa vaate�a. 

Aiempi kokemus joogasta ei tarpeen. 
Hinta 20 € / 4 krt.

Ilmoi�autuminen 11.-23.1.2022 
verkossa kon�olahdenseurakunta.fi/

tule-mukaan.

KONTIOLAHDEN  SEURAKUNTA

Huurre
NUORTEN TALVILEIRI
11-14 -vuo�aille
Hirvirannassa
28.-30.1.2022

Hinta: 10 €.
Ilmoi�autuminen
19.1.2022 mennessä
www.kon�olahden-
seurakunta.fi.
Lisä�edot: 
Klaus Tefke, 
p. 0400 870 559,  
klaus.tefke@evl.fi.

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

Tervetuloa

SPR:n KIRPPIS
Kauppakatu 35, Joensuu

(käyn� sisäpihan puolelta)

Avoinna ma-to klo 11-15

Otamme vastaan lahjoituksia 
ajankohtaisista tuo�eista. 

Tervetuloa tekemään löytöjä.

Kiitos!
Joulukasseja,
kukkalähetyksiä,
rahalahjoituksia...
Saimme tänäkin jouluna 
todistaa haluanne auttaa. 

Teitä kiittäen ❤ 
seurakuntien
diakoniatyö

PIELISENSUUN KIRKOLLA jär-
jestetään torstaina 13.1. klo 17.30 
Unelmien seurakunta -ilta. Tilai-
suus on osa Pielisensuun seura-
kunnan strategian valmistelua. 
Illassa hahmotellaan yhteisesti 
unelmia seurakunnasta sekä 
pohditaan Pielisensuun seura-
kunnan arvoja. Iltaan kuuluu 

Learning cafe -työskentelyä pie-
nen purtavan kera sekä ilmainen 
keittopäivällinen. Illan ajaksi on 
järjestetty lastenhoito ja las-
tenohjaajat vetävät lapsille myös 
oman, tilaisuuden teemaan liit-
tyvän työskentelyn. 

Tilaisuudella halutaan ko-
rostaa sitä, että seurakunta on 

kaikkien seurakunnan jäsenten 
yhteinen asia. Kaikki ovat terve-
tulleita jakamaan omia ajatuk-
siaan. Iltaan ilmoittaudutaan 
osoitteessa www.joensuunseu-
rakunnat.fi/ilmoittaudu.

Unelmien seurakunta -ilta 
Pielisensuussa 

Tulossa 2022: 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 | 044 293 6936

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

 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

VUODESTA 1880 - SUOMEN VANHIN HAUTAUSPALVELU

www.ka inu la i senhau tauspa lve lu . f i
puh. 013 122 506

Niinivaarantie 52 (Suvitori) 80200 Joensuu

Sinun kanssasi surun hetkellä

Mediamyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Varaa   
mainos
paikkasi 

 paikalliseen
Kirkkotie 
 lehteen! 

020 754 2333 ○ asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Hyvän elämän erikoislehti 

Talvitarjous

Puhelun hinta matkapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 14,9 snt/min, lankapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 6,9 snt/min. Tilaus on määräaikainen. Se alkaa seuraavasta mahdollisesta 
numerosta ja päättyy automaattisesti tilausjakson päätyttyä. Tarjous on voimassa toistaiseksi ja 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. 

Kampanjakoodi:

TALVI26€AL
Tilaa nyt helposti ja edullisesti!

3+1 = 4kk

26€
Tilaus on 

määräaikainen

Norm. 9,50 €/lehti

LUJA JA ROHKEA TAISTELIJA. 
Taivaan Isän tuella.

137
ALUEVAALIEHDOKAS

• ikäihmisten oikeudet ja palvelut on saatava  
   nyt kuntoon. Siis NYT.
• huostaanottojen vähentäminen tavoitteeksi
• mielenterveys- ja päihdepalvelut toimiviksi
• henkilöstöä kuulevan organisaatiomallin aika on NYT

Olen tutustunut, kuunnellut, rukoillut, 
miettinyt ja niiden pohjalta esitän teesini:
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uusimista tai huoltoa?
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* Ilmainen tarkastus ja hoitosuunnitelma.
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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.
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Puh. (013) 731 582
Gsm 0400 896 409

Kimmo Kinnunen

 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

VUODESTA 1880 - SUOMEN VANHIN HAUTAUSPALVELU

www.ka inu la i senhau tauspa lve lu . f i
puh. 013 122 506

Niinivaarantie 52 (Suvitori) 80200 Joensuu

Sinun kanssasi surun hetkellä

Mediamyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Varaa   
mainos
paikkasi 

 paikalliseen
Kirkkotie 
 lehteen! 

020 754 2333 ○ asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Hyvän elämän erikoislehti 

Talvitarjous

Puhelun hinta matkapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 14,9 snt/min, lankapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 6,9 snt/min. Tilaus on määräaikainen. Se alkaa seuraavasta mahdollisesta 
numerosta ja päättyy automaattisesti tilausjakson päätyttyä. Tarjous on voimassa toistaiseksi ja 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. 

Kampanjakoodi:

TALVI26€AL
Tilaa nyt helposti ja edullisesti!

3+1 = 4kk

26€
Tilaus on 

määräaikainen

Norm. 9,50 €/lehti

LUJA JA ROHKEA TAISTELIJA. 
Taivaan Isän tuella.

137
ALUEVAALIEHDOKAS

• ikäihmisten oikeudet ja palvelut on saatava  
   nyt kuntoon. Siis NYT.
• huostaanottojen vähentäminen tavoitteeksi
• mielenterveys- ja päihdepalvelut toimiviksi
• henkilöstöä kuulevan organisaatiomallin aika on NYT

Olen tutustunut, kuunnellut, rukoillut, 
miettinyt ja niiden pohjalta esitän teesini:

Kirkkotie \ 15 
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nuori kasvo 

TÄMÄN LEHDEN Nuori kasvo on 
kontiolahtelainen Aatu Aspe-
lund. Aatu on aktiivisesti mukana 
seurakunnan toiminnassa ja 
vapaa-aika kuluu kalastusharras-
tuksen parissa.

Miten olet ollut seurakunnan 
toiminnassa mukana kuluneen 
vuoden aikana?
Olen ollut mukana lähes kaikissa 
minikirkoissa ja nuorten illoissa. 

Kesällä kävin vaeltamassa porona 
ensimmäistä kertaa. Sählyker-
hossa, pursileirillä ja -treeneissä 
tuli myös käytyä. Lisäksi olen ollut 
melkein kaikilla nuortenleireillä ja 
talkkarina talviriparilla.

Hirvirannan leirikeskuksessa on 
siis tullut vietettyä paljon aikaa. 
Onko sinulla lempimuistoja 
Hirtsusta?
Olen käynyt leireillä lastenleireistä 

asti. Parasta ovat olleet saunahet-
ket, kavereiden kanssa pelailu ja 
yhdessä olo.

Onko sinulla 
lempipaikkaa Hirtsussa?
Rantasauna tai sauna sekä pin-
gishuone, koska niissä tiloissa on 
vietetty hauskoja hetkiä.

Onko sinulla jo 
suunnitelmia ensi vuodelle?

Aion käydä purjehdustreeneissä 
ja kaikilla leireillä, joille kerkeää. 
Pursileiri ja porovaellus tulevat 
olemaan kohokohtia ensi vuodel-
le. Kalastusharrastus ei myös-
kään tule loppumaan.

Anna Muhonen

Palstan kirjoittajat ovat nuoria 
seurakuntalaisia.

NIMI: AATU ASPELUND 
IKÄ:  17 VUOTTA 
SEURAKUNTA: KONTIOLAHTI

Leireilyä ja kalastusta
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KERHOTOIMINTA. Seurakunnat tarjoavat monipuolista, ohjattua ja maksutonta kerhotoimintaa 

alakouluikäisille. Kiinnostaisiko vaikkapa legot tai partio, entäpä musiikki, kokkaus tai pelailu?

Matalan kynnyksen 
harrastuksia koululaisille

JOS LUOJA ja korona suovat, käynnistyy 
seurakunnissa tammi-helmikuussa vilkas 
alakouluikäisten kerhokausi. Luvassa on 
monipuolista, koulutettujen ohjaajien ve-
tämää harrastustoimintaa, joka levittäytyy 
laajalle alueelle niin seurakuntien kuin 
koulujenkin tiloihin.

ESIMERKIKSI PIELISENSUUN seurakunnan 
1.–4.-luokkalaisten Tiuku-musiikkiryhmät 
kokoontuvat iltapäivisin Nepenmäen, Kar-
hunmäen, Karsikon ja Iiksenvaaran kou-
luilla. Näin vältytään harrastuskuskauksil-
ta, kun kerho on siellä, missä lapset ovat jo 
valmiiksi paikalla.

Lasten musiikkitoiminta on Pielisen-
suussa muutoinkin vireää: Tiuku-ryh-
mien lisäksi kanttori Tiina Korhonen vetää 
Pielisensuun kirkolla 4–6.-luokkalaisille 

ja 13–18-vuotiaille tarkoitettuja Mosaiik-
ki-ryhmiä ja kanttori Mikko Juntunen Villit 
pillit -urkuryhmää.

- Lisäksi meillä on tulossa kokki-, liikun-
ta- ja monitoimikerhoja sekä lego- ja peli-
kerho. Seurakunnassa on myös partiotoi-
mintaa, kertoo vs. nuorisotyönohjaaja Ella 
Kallio Pielisensuun seurakunnasta.

MYÖS PYHÄSELÄN ja Kontiolahden seu-
rakunnissa kerhotoiminta ulottuu laajal-
le alueelle. Pyhäselän seurakunta tarjoaa 
pallokerhoja Pyhäselän, Rekivaaran ja 
Niittylahden kouluilla ja Kontiolahden 
seurakunta liikuntakerhoja kirkonkylän, 
Lehmon, Kulhon ja Kylmäojan kouluilla.

- Uutta meillä on keväällä toimintaillat, 
joita järjestämme Lehmossa ja kirkonkyläl-
lä. Niissä on ohjelmassa ainakin leipomista 

ja askartelua, kertoo nuorisotyönohjaaja Ar-
ja Parviainen Kontiolahden seurakunnasta.

Myös musiikkia pääsee harrastamaan 
Kontiolahden seurakunnassa. 5–11-vuoti-
aiden Pilke-musiikkiryhmät kokoontuvat 
sekä kirkonkylällä että Lehmossa seura-
kunnan tilossa. Ryhmiä ohjaa kanttori 
Mari-Annika Heikkilä.

JOENSUUN SEURAKUNNASSA uusina 
kerhoina käynnistyvät Noljakan kirkolla 
kokoontuvat Nerffi-kerho, Hello Messy 
-kerho ja kanttori Elina Vitrin johtama Pi-
sarat-kuoro. 

- Hello Messy -kerho on tarkoitettu kai-
kenikäisille ja siellä valmistellaan yhdes-
sä Noljakan kirkon Messy Church -iltoja. 
Nerffi-kerhossa kisaillaan erilaisissa peli-
muodoissa Nerf-pyssyjen kanssa, kertoo 

nuorisotyönohjaaja Noora Kähkönen.
Kaikki Joensuun, Pielisensuun, Pyhäse-

län ja Kontiolahden seurakuntien kerhot 
ovat maksuttomia. Myös Rantakylän, Enon 
ja Vaara-Karjalan seurakunnat järjestävät 
maksutonta kerhotoimintaa kouluikäisille.

Virpi Hyvärinen

Tutustu kerhotarjontaan 
verkossa
• Joensuun, Pielisensuun, Rantakylän, 

Pyhäselän, Enon ja Vaara-Karjalan seura-
kunnat: www.janoa.fi

• Kontiolahden seurakunta:  
www.kontiolahdenseurakunta.fi

Joensuun seurakunnan 
suosituimpia kerhoja ovat 
olleet kokki- ja liikuntaker-
hot. Oosa Leinonen (vas.) 
ja Emma Parviainen keit-
telivät joulukuun alussa 
Joensuun seurakuntakes-
kuksen kokkikerhossa ki-
nuski- ja suklaakastikkeita 
samalla, kun joulutortut 
paistuivat uunissa.


