
J O E N S U U  /  P I E L I S E N S U U  /  RA NTA KY L Ä  /  PY H ÄS E L KÄ  /  E N O  /  VA A RA- KA RJA L A  /  KO NTI O L A HTI

Kirkkotie
www.kirkkotie.fi

1
mielessäx5 3

Tukea 
työttömille
TYYNEstä
Velka- ja hakemus-
asiat näkyvät Taina 
BenDaoudin  
vastaanotolla.

tärppi 2

Mikään 
hyvä ei 
pääty 
aikanaan.
PIIA NURHONEN

26.1.2022

lapset 16

Iltarukous  
rauhoittaa lasta
Myös vanhempi saa 
huokaista päivän  
päätteeksi. 

lähetystyö 8-9 
 
Äidinkielinen 
opetus ei ole 
itsestään- 
selvyys 
Kimmo Kosonen 
ratkoo ongelmaa 
maailmalla.

Yhteisvastuukeräys 
auttaa lapsia ja nuoria    4-5

K
IR

K
K

O
P

A
LV

E
L

U
T

Yhteisvastuukeräys 2022 tukee 
pandemiasta kärsineitä lapsia ja nuoria. 
Erityisesti 15–19-vuotiaiden ikäryhmässä 
monet kokevat yksinäisyyttä, ahdistusta 
ja toivottomuutta. Keräyksen varoilla 
kehitetään mm. nuorten avun tarpeeseen 
vastaavaa Saapas-toimintaa.



lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

Mikään hyvä ei 
pääty aikanaan
KAIKKI HYVÄ päättyy aikanaan. Itku pitkästä ilosta. Jo-
ka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Ylpeys käy 
lankeemuksen edellä.  

Kuvittele, että kesken iloisten syntymäpäiväjuhlien 
kajarista alkaa musiikin sijaan kuulua toistona edeltäviä 
sananlaskuja. Tunnelma on pilalla. 

Mitä sinun sisäisestä kajaristasi kajahtaa silloin, kun 
olet onnellinen ja nautit elämästä? Toivon, että myötä-
tunnon, lempeyden ja rohkaisun säveliä.

OSA VANHOISTA suomalaisista sananlaskuista on kyllä 
melkoisia pessimismin ja armottomuuden rumpuka-
puloita. Monien sananlaskujen taustalla lienee edeltävien 
sukupolvien kovia kokemuksia elämästä. Pettymyksiä, 
menetyksiä, traumoja ja surua, joiden työstäminen ei ole 
ollut mahdollista.

Kovat kokemukset voivat muuttaa ihmistä sisäisesti 
kielteiseen suuntaan. Tällöin silmälasit maailman, mui-
den ja oman itsen katseluun muuttuvat synkemmiksi. 
Ja silloin kajarista totisesti kajahtaa.

VAIKEAT KOKEMUKSET voivat johtaa myös myönteisiin 
sisäisiin muutoksiin, henkiseen kasvuun. Kasvu on seu-
rausta kokemusten rakentavasta työstämisestä. Kasvun 
seurauksena syntyy esimerkiksi suurempaa arvostusta 
elämää kohtaan, syvempiä ihmissuhteita ja henkilökoh-
taista vahvistumisen kokemusta. 

Kun lukee tämän päivän somemaailman vaikuttajien 
runoja, ajatelmia ja pohdintoja, puhuvat ne paljolti juuri 
henkisestä kasvusta. Toki myös vanhojen sananlaskujen 
joukossa on kasvun ja viisauden helmiä.

KIRJOITTAMINEN ON parhaimmillaan hyvä apukeino 
työstää vaikeiden kokemusten herättämiä ajatuksia ja 
tunteita. 

Heitänkin pienen haasteen. Valitse halutessasi kaksi 
suomalaista sananlaskua, joita et halua kuunnella liikaa. 
Kokeile kirjoittaa ne uudelleen, omaan suuhusi sopivam-
miksi. 

Annoin itse jo sokkihoitoa kahdelle sananlaskulle. Ää-
nestäisitkö ne jatkoon?

”MIKÄÄN HYVÄ ei pääty aikanaan.” Me kannamme sitä 
mukanamme, syvällä sisällämme. Koetun hyvän varas-
sa on riittävän turvallista surra ja iloita, luopua ja löytää, 
laskea irti ja kurottaa kohti.

Ylpeyden vaihtoehtoinen edelläkävijä on erehtyväi-
syys. Entä jos lankeemuksen edellä käy ylpeyden sijaan 
ihmisyyteen kuuluva erehtyväisyys. Ja jäljessä kulkevat 
rakkaus, armollisuus ja tasavertaisuus ihmisyydessä. 
Ethän seiso edessä?

DIAKONIA. Vuosi 2022 on Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa diakonian 
juhlavuosi. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta ensimmäisestä suomalaisesta 
diakonissan vihkimyksestä. Matilda Hoffman vihittiin diakonissaksi Pietari-Paavalin 
kirkossa Viipurissa 1.9.1872. Juhlavuosi näkyy sekä valtakunnallisesti että paikalli-
sesti ympäri Suomen. Monissa seurakunnissa vietetään esimerkiksi Diakonian viran 
päivää 1.9. ja Lähimmäisen päivää 11.9. Lisäksi monissa seurakunnissa järjestetään 
juhlamessu, jossa huomioidaan erityisesti vapaaehtoistyöntekijöitä.

LÄHDE: KIRKON VIESTINTÄ

150

L
asten ja nuorten väkivaltainen käyttäy-
tyminen ja itsetuhoinen oireilu ovat kas-
vaneet hälyttävästi. Kirkon kasvatuksen 
päivillä vuoden alussa yksinäisyystutkija, 
kasvatuspsykologian ja kasvatustieteen 
professori, opetusneuvos Niina Junttila 
esitteli tutkimusaineistoa, joka oli karua 

kuultavaa. Nuorten henkinen kunto on heikompi 
kuin koskaan aiemmin. Esimerkiksi sosiaalista ah-
distuneisuutta kokee Junttilan aineiston mukaan yli 
kolmasosa yläkoulunuorista ja jopa 37 prosenttia lu-
kiolaisista.

NUORTEN kokemukset erityisesti ulkopuolisuudesta 
ja yksinäisyydestä ovat lisääntyneet. Voi vain arvail-
la, mikä on koronapandemian vaikutus tilanteeseen. 
Niina Junttilan tutkimuksen mukaan yksi taustalla 
vaikuttavista tekijöistä on ulkopuolelle sulkeminen. 
Siinä nuori jätetään joko tahallisesti tai tahattomasti 
näkemättä, kuulematta tai kokonaan huomaamatta. 

KIRKON kasvatuksen päivillä haettiin työkaluja sii-
hen, ettei kukaan jäisi yksin. Lasten ja nuorten hä-
tään tartutaan myös evankelisluterilaisen kirkon tä-
mänvuotisessa Yhteisvastuukeräyksessä. Suurkeräys 

alkaa sunnuntaina 6.2.2022 ja tulee näkymään myös 
Joensuun seurakunnissa. Keräyksen avulla halutaan 
tukea erityisesti nuorten korona-ajan heikentämää 
henkistä hyvinvointia ja lisätä turvallisia aikuisia 
nuorten elämään.

YHTEISVASTUUN kotimaisena kumppanina on 
Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään ja laa-
jennetaan meille joensuulaisillekin tuttua etsivän 
nuorisotyön Saapas-toimintaa. Uudenlaisessa Kou-
luSaappaassa on tarkoitus tuoda koulun arkeen ja 
välitunneille turvallisia aikuisia lisäkorviksi ja kan-
nustajiksi. NettiSaapas taas tavoittaa nuoret verkossa, 
kun vapaaehtoiset aikuiset etsivät kuuntelijaa kaipaa-
via nuoria sosiaalisen median eri alustoilla keskus-
tellen, auttaen ja tukien. Nuoret kaipaavat apuamme 
nyt enemmän kuin koskaan.

Nuorilla on hätä
Nuorten henkinen 
kunto on heikompi kuin 
koskaan aiemmin.

26.1.2022
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi

Piia Nurhonen
perheneuvoja,

psykoterapeutti
piia.nurhonen@evl.fi

Mitä sinun sisäisestä 
kajaristasi kajahtaa silloin, 
kun olet onnellinen ja 
nautit elämästä?
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Työttömän tukena

1
TYYNE. Työskentelen Työttömi-
en neuvontapalvelu TYYNEssä 
nyt kuudetta vuotta. Neuvon 
työttömiä elämänhallinnan ja 
toimeentulon kysymyksissä 

ja ohjaan heitä oikeiden palvelujen 
piiriin. Lähden myös mukaan viras-
tokäynnille tukihenkilöksi. Tähän 
työhön päädyin halusta auttaa työt-
tömiä ja antaa heille toivoa asioiden 
järjestymisestä. Olen itsekin ollut 
pitkäaikaistyöttömänä yrittäjyyden 
jälkeen ja päässyt takaisin työelä-
mään palkkatukityön kautta.

2
ASIAKKAAT. Jokaisella asi-
akkaallani on oma elämän-
tilanteensa, eikä tyypillistä 
asiakasta ole. Yhdistävänä 
tekijänä voi kuitenkin pitää 

pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä ai-
heutuvaa ongelmien kertautumista. 
Erityisesti asiakkaat tarvitsevat tu-
kea velkojen selvittelyyn, hakemus-
ten tekoon ja viranomaispäätösten 
tulkkaukseen. Apua tarvitaan myös 
viranomaispäätösten oikaisuvaati-
musten kirjoittamisessa.

3
VELAT. Olen kokenut, että 
erityisen hankalaa työttö-
mälle voi olla oman vel-
katilanteen selvittäminen. 
Talous- ja velkaneuvonnas-

ta saa toki apua, mutta velkatiedot ja 
-saldot on selvitettävä omatoimisesti 
perintätoimistoista ja ulosotosta. Yh-
tenäistä rekisteriä veloista ei ole ole-
massa. Jos työtön haluaa hakeutua 
velkajärjestelyyn, on hänen itse koot-
tava asiakirjat ja kirjoitettava velkaan-
tumishistoria. Juuri velkaantuminen 
voi olla suuri este työllistymiselle. 

4
TYÖELÄMÄ. Työmarkki- 
noilla on tällä hetkellä sa-
maan aikaan pula osaa-
vasta työvoimasta ja paljon 
työttömiä työnhakijoita. 

Työelämän vaatimukset tulevat tule-
vaisuudessa kovenemaan entisestään, 
jolloin työntekijöiden muutosvalmiu-
den tarve korostuu. Työttömällä olisi 
oltava voimavaroja ja halua päivittää 
osaamistaan työelämään päästäkseen 
ja työssä jaksaakseen.

5
PANDEMIA. Koronapande-
mia on vaikuttanut myös 
TYYNEn toimintaan. In-
fotuokioita on peruttu, 
eikä asiakkaita ole tavattu 

kasvokkain. Onneksi olen voinut 
jatkaa neuvontapalvelun tarjoamista 
ajanvarauksella esimerkiksi puheli-
mitse ja sähköpostitse. Asiakasmää-
rä on ehkä hieman pienentynyt. Osa 
asiakkaista on siirtänyt asioidensa 
selvittelyä myöhemmäksi ja osa on 
sulkeutunut täysin kotikaranteeniin. 

Anu Lehikoinen

TAINA BENDAOUD. Työttömien neuvojana työskentelevä Taina 
BenDaoud lähtee tarvittaessa asiakkaan tueksi esimerkiksi viras-
tokäynnille. BenDaoud tietää, että isona esteenä työllistymiselle voi 
olla velkaantuminen.
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Taina BenDaoud iloitsee, kun asiakkaan 
kanssa saadaan asiat selviteltyä. 
– Neuvonnan ja kannustuksen 
aikaansaama asiakkaan 
voimaantuminen omien asioidensa 
itsenäiseen hoitamiseen on työssäni 
parasta.
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Lisää ajankohtaisia uutisia
> www.joensuunseurakunnat.fi
> www.kontiolahdenseurakunta.fi
> www.evl.fi

ajassa Joensuun seurakuntayhtymän 
kesätyöhaku on avattu. Tarjolla 
paikkoja mm. hautaus- ja 
puistopalveluissa sekä keittiö- ja 
kiinteistöpalveluissa.

WWW.JOENSUUNSEURAKUNNAT.FI, 19.1.2022

Saapas kohtaa nuoria 
sekä kadulla että netissä

Erityisnuorisotyönohjaaja Matti Nevalainen toimii Joensuun Saapas-toiminnan vetäjänä. Perjantai-iltaisin Saappaan porukka jalkautuu Joensuun keskustaan. - Monelle nuorelle on iso juttu, että joku 
aikuinen kuuntelee ja on aidosti kiinnostunut hänestä, Nevalainen sanoo.
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KORONA OSUU nuoriin kovaa.
Paljon aiempaa useammat nuoret kärsivät sosiaalisesta 

ahdistuneisuudesta ja yksinäisyydestä, kertoo kouluter-
veyskysely. Suomessa olisi ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin 
toimiin, jotta nuorten yksinäisyys ja kokemus ulkopuoli-
suudesta ja näkymättömyydestä vähenisi.

Kirkossa nuorten avun tarpeeseen vastataan osaltaan 
Saapas-toiminnan kautta. Saappaan vapaaehtoiset koh-
taavat nuoria nuorten omilla ehdoilla siellä, missä he ovat: 
kadulla viikonloppuisin, festareilla ja netissä. Toimintaa on 
parillakymmenellä paikkakunnalla.

PERINTEISIN TYÖMUOTO, kadulle jalkautuva Saapas, on 
toiminut pian puoli vuosisataa. Joensuussa kadulle pyritään 
jalkautumaan joka viikonloppu.

- Perjantai-iltaisin kokoonnutaan vapaaehtoisten kanssa, 

lähdetään ensin Joensuun keskustaan ja sitten ehkä autolla 
etäämmäksi, kertoo erityisnuorisotyönohjaaja Matti Neva-
lainen, joka vastaa Joensuun alueen Saapas-toiminnasta.

Kadulla Saappaan vapaaehtoiset kohtaavat nuoria, jutte-
levat heidän kanssaan ja auttavat tarvittaessa.

- Monelle nuorelle on iso juttu, että joku aikuinen kuun-
telee ja on aidosti kiinnostunut hänestä, Nevalainen sanoo.

Saappaan vapaaehtoisia näkee myös Ilosaarirockin kaltai-
silla festareilla, mutta korona-aikana festareita ei juurikaan 
ole järjestetty.

NETTISAAPPAASSA VAPAAEHTOISET kohtaavat nuoria 
netissä. Keskustelua käydään YouTubessa, Instagramissa 
ja TikTokissa. Chat-keskusteluita käydään etenkin Tuki-
netissä.

Joensuussa Saappaassa toimii tällä hetkellä kuutisentois-

NUORET. Palveluoperaatio Saap-
paan vapaaehtoiset juttelevat 
nuorten kanssa kadulla ja netissä. 
Motiivina on halu auttaa.
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lyhyestita vapaaehtoista, joista noin kymmenen päivystää 
NettiSaappaassa. Joensuulaiset Katariina ja Samu 
ovat NettiSaappaan vapaaehtoisina kolmatta vuotta.

Koronapandemian alussa päivystyksiä oli tiu-
haan. Nyt he päivystävät noin kerran kuussa tun-
nin tai kaksi.

- Toivottavasti voimme taas jatkossa päivystää 
enemmän, he sanovat sähköpostiviestissä.

KATARIINA JA SAMU kehuvat Saappaan ryhmähen-
keä erinomaiseksi. Työn parasta antia on keskuste-
lu chatissa erilaisten ihmisten kanssa eri aiheista.

- Toisinaan keskustelemme arkipäivän asioista 
kuten ruoanlaitosta ja harrastuksista, mutta välil-
lä keskustelemme myös syvällisemmistä aiheista 
kuten mielenterveydestä, hyvinvoinnista ja jaksa-
misesta.

Nuorten asia on lähellä Katariinan ja Samun sy-
däntä. He olivat miettineet johonkin vapaaehtois-
työhön ryhtymistä, kun he huomasivat Saappaan 
mainoksen lehdessä.

Heitä motivoi työhön ajatus siitä, että jonkun 
nuoren päivä tai viikko voi kohtaamisen ansiosta 
muuttua paremmaksi.

- Jokainen kiitos on merkityksellinen ja kertoo 

siitä, että olemme voineet olla tukena.

KIITOSTA TOIMINNASTA myös tulee.
”Kiitos Provinssi 2019, kun huolehditte musta, 

kun oma kunto ei siihen pystynyt”, kirjoittaa eräs 
nuori palautteessaan.

Lasten ja nuorten keskuksen kokoaman palaut-
teen perusteella Saappaan työtä pidetään merki-
tyksellisenä. Saappaaseen luotetaan ja saapaslaisia 
pidetään turvallisina aikuisina, jotka eivät tuomitse 
nuoria.

Kadulla nuoria auttavat saapaslaiset saavat kan-
nustusta aikuisilta, sanoo Nevalainen. Mutta tie-
tenkään kaikki nuoret eivät halua jutella Saappaan 
aikuisten kanssa.

”Olette ihan kivoja, mutta jos joku ei halua ju-
tella, niin älkää tulko”, opastettiin eräässä palaut-
teessa.

SAAPPAAN VAPAAEHTOISEKSI pääsee kuka ta-
hansa täysi-ikäinen, joka on käynyt tehtävään 
valmentavan koulutuksen. Kestoltaan kahden 
viikonlopun ja kolmen harjoituspäivystyksen mit-
taisia koulutuksia järjestetään vähintään kerran 
vuodessa.

Nevalaisen mukaan Saappaan vapaaehtoiset tu-
levat mukaan toimintaan erilaisilla motiiveilla ja 
monenlaisista taustoista. Osa lähestyy toimintaa 
humanismi edellä, toisilla on selvemmin seura-
kunnallinen tausta. Kaikkia yhdistää halu auttaa 
nuoria.

Saapas-toiminnan teologinen pohja tulee lähel-
le diakoniaa. Saappaan teologia on tekojen ja läs-
näolon, kuuntelun ja auttamisen, kohtaamisen ja 
yhdessä kulkemisen teologiaa.

Topi Linjama

Koronan pitkittyessä vaikeinta on 
ollut tunnelmien vaihtelu. Ensin toivo 
paremmasta viriää. Sitten tilanne 
muuttuu taas ja on pakko hyväksyä 
taudin kiristyvä ote.

ARKKIPIISPA TAPIO LUOMA TWITTERISSÄ, 15.1.2022

KIIHTELYSVAARAN uuden kirkon 
suunnittelu on jo pitkällä ja luonnos-
ten on tarkoitus valmistua vielä tä-
män kevään aikana. Tammikuussa 
kerättiin seurakuntalaisilta ideoita ja 
ehdotuksia jatkosuunnittelua var-
ten. Vastauksia tuli määräaikaan 
mennessä noin 60 kappaletta. Kir-
kon rakennustoimikunta käy arkki-
tehdin kanssa saadut ehdotukset 
läpi ja huomioi ne suunnittelussa 
mahdollisuuksien mukaan.

Tuleva monitoimikirkko toteu-
tetaan suoraan vanhan paikalle, 
keskelle historiallista kirkkomaa-
ta. Kaikki seurakunnan toiminnot 
jumalanpalveluksista kerhoihin ja 
ruuanlaittoon tapahtuvat samassa 
rakennuksessa. 

Kirkon sijoittumista tontille 
määrittelevät vanhat haudat sekä 
vanhan kirkon säilynyt viinikellari. 
Koko hankkeen ajan on huomioi-
tu Museoviraston näkemys. Myös 
Kirkkohallituksen yliarkkitehti Ed-
la Mäkelä on pidetty ajan tasalla, 
sillä hankkeelle tarvitaan Kirkko-
hallituksen hyväksyntä. Mäkelä on 
osallistunut rakennustoimikunnan 
kokouksiin ja käynyt paikan päällä 
Kiihtelysvaarassa. 

– Olen seurannut projektia mie-
lenkiinnolla. Hanke on ainutlaatui-
nen, sillä kirkkojen rakentaminen on 
nykyään harvinaista. Monitoimikirk-
ko, jossa saman katon alla on mo-
nenlaista toimintaa, on varmasti oi-
kein hyvä ratkaisu Kiihtelysvaaraan, 
Mäkelä toteaa.

SEURAKUNTALAISTEN toiveita 
on kysytty aiemminkin hankkeen 

aikana. Puinen ristikirkko on ollut 
alusta asti monen mielessä.

– Osa seurakuntalaisista kai-
paa ymmärrettävästi entisenlaista 
kirkkoa. Kirkkoa, joka on ollut se 
ainoa kirkko monien sukupolvien 
ajan. Suurella kaipauksella katson 
itsekin menetetyn kirkon kuvia 
työhuoneessani päivittäin, kertoo 
Vaara-Karjalan seurakunnan kirk-
koherra Anne Angervo.

– Suurena ihmeenä pidän edel-
leen sitä, että uuden kirkon raken-
taminen mahdollistui Kiihtelysvaa-
rassa. Se ei ollut itsestäänselvyys, 
sillä pienessä seurakunnassa on 
kuitenkin kaksi kirkkoa. Kiitollisuus 
uudesta kirkosta on ollut kantava 
voima rakennusprosessissa.

MENETETTYÄ KIRKKOA emme 
saa takaisin, mutta sen muisto säi-
lyy.

– Tämä lähtökohta on vapautta-
nut minut katsomaan uusin silmin 
tulevaa uutta kirkkoamme. Uusi 
kirkko ja kirkkopiha tulee olemaan 
seuraaville sukupolville se kirkko, 
joka on rakkain ja läheisin kirkko 
elämän varrella, Angervo kertoo.

Kirkon suunnittelusta vastaa 
puurakentamisen osaajien joukos-
ta kilpailutuksella valittu arkkitehti 
Riikka Kuittinen tiimeineen. 

– Hän on hienolla tavalla yhdistä-
nyt vanhaa perinnettä uuteen ”kirk-
ko saman katon alle” -lähtökohdan 
mukaan. Kirkosta tulee seurakun-
nan elämän keskus, koti kaiken- 
ikäisille seurakuntalaisille, meille 
eri tavoin ajatteleville ja kaipaaville, 
Angervo toteaa.

Kiihtelysvaaran kirkon 
suunnittelu loppusuoralla

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

some

Katariinaa ja Samua 
motivoi ajatus siitä, 

että jonkun nuoren 
päivä tai viikko voi 
kohtaamisen ansiosta 
muuttua paremmaksi.

Yhteisvastuukeräyksellä apua nuorille
SUOMEN EVANKELISLUTERILAISEN  kirkon 
Yhteisvastuu 2022 -keräyksen tuotoilla autetaan 
koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia 
ja nuoria Suomessa ja maailmalla. Keräys alkaa 
sunnuntaina 6.2.

Tämän vuoden kampanjassa halutaan nostaa 
esiin erityisesti 15–19-vuotiaat nuoret. Tässä ikä-
ryhmässä monet ovat kärsineet etäopiskelun ja 
eristäytymisen haasteista ja he kokevat yksinäi-
syyttä, ahdistusta ja toivottomuutta.

”Koronan lieveilmiöitä kohdanneet nuoret 
tarvitsevat nyt tukea ja turvallisia aikuisia ar-
keensa”, sanotaan Yhteisvastuun tiedotteessa.

Yhteisvastuun kotimainen kumppani on Las-
ten ja nuorten keskus, joka vastaa Saapas-toi-
minnasta. Keräyksen varoilla muun muassa 
kehitetään ja laajennetaan Saapas-toimintaa 
kaduilta, festareilta ja netistä kouluihin.

Kehittyvissä maissa koulunkäynti on koronan 

vuoksi keskeytynyt monin paikoin kokonaan, 
koska etäopetukseen ei ole ollut valmiuksia eikä 
välineitä. Sisällissodan riepottelemassa Etelä-Su-
danissa monet nuoret ovat joutuneet naimisiin 
tai töihin alaikäisinä, jotta perheet selviytyisivät 
jokapäiväisestä elämästään.

Yhteisvastuun varoilla Kirkon Ulkomaanapu 
tukee nuorten koulunkäyntiä Etelä-Sudanissa 
muun muassa kunnostamalla kouluja ja paran-
tamalla perheiden ruokaturvaa.

Osa yhteisvastuukeräyksen tuotosta ohjataan 
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. 
Rahaston varoilla tuetaan kehittyviä maita hu-
manitaarisissa katastrofeissa, jotka aiheutuvat 
useimmiten luonnononnettomuuksista, poliit-
tisista selkkauksista tai äkillisistä onnettomuuk-
sista.

Topi Linjama

Tarkempaa tietoa tulevasta kirkosta sivulla 14. 
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KUN HENKILÖKOHTAINEN rahatilanne 
sakkaa, seurakuntien diakonia on yksi 
osoite, josta voi lähteä hakemaan apua ti-
lanteeseen.

Lähtökohtana taloudellisen tuen saami-
selle seurakunnasta on, että yhteiskunnan 
tarjoamat tukimuodot on haettu ensin. 
Diakonia auttaa, jos yhteiskunnan tarjoama 
tuki ei riitä. Tuen tarve kartoitetaan yhdessä 
diakoniatyöntekijän kanssa ja todennetaan 
tarvittavin tosittein.

SEURAKUNNILTA SAATAVAN taloudellisen 
tuen muodot, määrät ja käytänteet vaihte-
levat hieman seurakunnittain. Esimerkiksi 
Pielisensuun seurakunnassa konkreettiset 
avustussummat vaihtelevat muutaman 
kymmenen euron maksusitoumuksesta 
muutaman sadan euron laskujen maksuun. 

- Tavoitteena on tukeminen muutokseen: 

edullisemman asunnon saamiseen, talou-
den tasapainottamiseen tai muuhun henki-
lön omaan tavoitteeseen esimerkiksi työllis-
tymisen kautta. Jatkuvaa toimeentulotuen 
kaltaista tukea ei diakoniatyön kautta ole 
mahdollista saada, kertoo Pielisensuun 
seurakunnan johtava diakoni Saila Musikka.

Enon seurakunnassa diakoniatyön talou-
dellinen tuki on lähinnä ruoka-apua. 

- Seurakunta järjestää yhteistyössä Uima-
harjun ruokakauppojen kanssa hävikkiruo-
kajakoja Uimaharjussa. Diakoniatoimistosta 
on myös mahdollista anoa lahjakorttia ruo-
kakauppaan, kertoo diakonissa Sari Korho-
nen.

Myös Kontiolahdella yleisin tuen muoto 
on ruoka-apu, mikä tarkoittaa käytännössä 
kauppoihin myönnettäviä muutaman kym-
menen euron maksusitoumuksia.

- Summa vaihtelee sen mukaan, monen-
ko hengen taloudesta on kyse, sanoo diako-
nissa Sanna Mutikainen.

SEURAKUNNAN OMIEN, talousarviossa 
määriteltyjen avustusmäärärahojen lisäksi 
diakoniatyön kautta on mahdollista hakea 
tukea myös esimerkiksi Tukikummit-sää-
tiöltä tai Kirkon diakoniarahastosta. 

Näitä reittejä pitkin apua voidaan hakea 
johonkin isompaan, kertaluonteiseen koh-
teeseen, kuten vaikkapa lasten harrastus-
menoihin. 

- Nämä prosessit ovat ajalliselta kestol-
taan hitaampia ja hakemus täytetään aina 
huolella miettien yhdessä diakoniatyönte-
kijän kanssa, kertoo Mutikainen. 

Uutena tuen muotona Joensuun seura-
kuntayhtymän seurakunnissa on yhteistyö 
urheiluseurojen kanssa. 

- Muutamat alueen seurat ovat lähteneet 
mukaan toimintaan, jolla lasten harrastus-
maksuja voidaan tukea seurojen ja diako-
niatyön yhteistyöllä. Seurat myös myöntä-
vät satunnaisesti vapaalippuja otteluihin ja 
tapahtumiin henkilöille ja perheille, joilla 
ei ole mahdollisuutta itse niitä hankkia, 
kertoo Saila Musikka.

USEISSA SEURAKUNNISSA on viime aikoi-
na hyödynnetty verkossa toimivaa hyvän-
tekeväisyyspalvelua kotimaanapu.fi, johon 
on avattu harkinnan mukaan keräyksiä 
konkreettiseen taloudelliseen tarpeeseen. 
Keräysten kautta voidaan hankkia esimer-
kiksi lapselle talvikengät, yksinhuoltajalle 
pesukone tai tukea vähävaraisen perheen 
nuorten harrastuksia.

Diakoniatyöntekijän pakeille voi tulla 
myös vain juttelemaan taloudellisen tilan-
teen aiheuttamista paineista tai hakemaan 
apua raha- ja velkatilanteensa kartoittami-
seen sekä asiantuntija-avun etsimiseen. 
Diakoniatyöntekijä voi tarvittaessa tukea 
yhteydenpidossa sosiaalitoimeen, Kelaan 
ja velkojiin sekä auttaa lomakkeiden täyt-
tämisessä.

Virpi Hyvärinen

Kontiolahden seurakunnan diakonissa Sanna Mutikaisen mukaan kukaan ei tule diakonian vastanotolle huvikseen apua hakemaan. - Erityisesti minua huolestuttaa ikääntyvät ihmiset, jotka 
sinnittelevät viimeiseen asti. Liian usein törmää siihen, että mietitään, ostanko sydänlääkkeet vai leipää, sanoo Mutikainen. 

Apua rahahuoliin diakoniasta
DIAKONIA. Seura-
kunnasta voi hakea niin 
konkreettista taloudellis-
ta tukea kuin luottamuk-
sellista keskusteluapua 
taloustilanteen selvittä-
miseen.
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Seurakunnan myöntämä 
taloudellinen tuki
• tarkoitettu seurakunnan alueella asuville 

vähävaraisille, ei edellytä kirkon jäsenyyttä
• tilapäistä, kertaluonteista ja viimesijaista, 

yhteiskunnan tuet haettava ensin
• edellyttää henkilökohtaista tapaamista 

diakoniatyöntekijän kanssa tilanteen 
kartoittamiseksi

• perustuu todelliseen, tosittein tai muutoin 
totuudellisesti osoitettavaan tarpeeseen 

• avustusta ei makseta suoraan hakijan 
tilille, vaan avustus toteutetaan esim. mak-
susitoumuksena 

Diakonia auttaa, 
jos yhteiskunnan 

tarjoama tuki ei riitä.
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sana 
Jeesus nukkui

 

kuulutetut 

Joensuu
Toni Petteri Simonen ja 
Maria Eveliina Heikkinen

Pielisensuu
Aleksi Sulo Sakari Rautiainen ja 
Noora Eveliina Jantunen

hautaan siunatut  

Joensuu
Anja Inkeri Halmepuro 90 v
Aune Annikki Puhakka 90 v 
Erkki Savanainen 88 v
Mauno Asser Mustonen 87 v
Raili Kyllikki Päivinen 83 v
Eino Johannes Pussinen 80 v
Jorma Kalevi Antikainen 79 v
Urho Unto Juhani Mustonen 74 v 
(Nurmeksen srk)
Kari Eelis Varis 73 v
Kosti Sakari Suhonen 72 v
Ritva Aulikki Lavikainen 71 v
Maija Liisa Martikainen 65 v
Pekka Nevalainen 62 v
Päivi Irmeli Hallikainen 61 v 
(Olarin srk)
Pekka Antero Voutilainen 61 v

Pielisensuu
Salme Ester Jokela 100 v
Aune Kirsti Inkeri Turunen 93 v
Arvo Uljas Henrikki Kinnunen 91 v
Anna-Liisa Räty 91 v
Pentti Wilhelm Luukkonen 90 v
Vappu Marjatta Portimojärvi 89 v
Mikko Olavi Sinkkonen 88 v
Erkki Niilo Juhana Asikainen 87 v
Terttu Liisa Sinikka Hiltunen 87 v
Maija-Liisa Hirvonen 87 v
Jorma Juhani Reijonen 86 v
Vieno Hellevi Karhu 82 v
Sirkka Liisa Leskinen 80 v
Arto Sakari Kinnunen 64 v
Tuula Mirjami Laukkanen 62 v
Jaana Maarit Immonen 57 v
Katja Peija Susanna Lyhykäinen 48 v

Rantakylä
Mirjam Helena Hakkarainen 96 v

Eila Johanna Valli 92 v
Lyyli Inkeri Varonen 87 v
Onni Halonen 84 v
Helvi Annikki Vuorinen 77 v
Erkki Juhani Heikka 75 v
Pertti Seppo Sakari Koski 73 v
Mirja Katriina Hirvonen 71 v
Veijo Matias Akseli Syrjämäki 71 v
Pertti Aulis Turunen 71 v
Osmo Olavi Pussinen 68 v
Mervi Johanna Papunen 47 v
Jonna Janika Juliet Simonen 8 v

Pyhäselkä
Ernesti Leo Elias Turtiainen 95 v
Tauno Armas Malinen 91 v
Erkki Olavi Immonen 83 v
Anja Liisa Muhonen 78 v

Eno
Anna-Liisa Penttinen 87 v
Hilkka Annikki Väisänen 87 v
Taisto Benjam Perätalo 86 v
Eila Maria Heiskanen 83 v
Mirja Annikki Utriainen 69 v
Kyösti Olavi Tanninen 58 v

Vaara-Karjala
Pentti Jalmari Piirainen 86 v
Anna Maija Hyvärinen 83 v

Kontiolahti
Inka Tellervo Leppänen 89 v
Kyösti Onni Ilmari Kontturi 85 v
Pirkko Liisa Helinä Tolvanen 85 v
Pertti Olavi Eronen 83 v
Risto Tapio Martikainen 78 v
Reijo Tapio Turunen 78 v
Toivo Otto Romppanen 0 vrk

Joensuu
Eino Ilmari Ikonen
Niklas Onni Ilari Puustinen
Eino Ilmari Savolainen

Pielisensuu 
Jesse Elias Makkonen
Anton Viljami Piitulainen
Pihla Olivia Päivinen
Ester Evelis Sulander
Amanda Lumi Eveliina Vepsä

Rantakylä
Toomas Eemil Johannes Holopainen
Enna Ira Sofia Kosonen
Joselin Iia Emilia Purontaus
Nelli Ilona Pylkki
Minja Liisa Anneli Ratilainen
Toivo Urho Immanuel Ratilainen

Pyhäselkä
Aarre Mikael Heiskanen
Lilja Alina Tiitinen

Eno
Mette Anna Maria Kasurinen

Vaara-Karjala
Aaron Mikael Kupari
Ilja Alvin Alarik Kortelainen
Eppu Mikael Mustonen

Kontiolahti
Aarni Kajo Kettunen
Benjamin Nikolai Koski
Tatu Adiel Kotkajuuri
Vili Antti Johannes Malinen
Toivo Veikko Olavi Päivelin
Edith Essi Angharad Riekkinen
Valtteri Väinö Johannes Räsänen
Lilia Lumi Evelin Tammelin-Hämäläinen
Minja Lilja Amalia Tanninen
Aava Aurelia Toivanen

kastetut 

MERI OLI Israelissa melko tuntematon 
ja pelottava elementti. Vanhan Testa-
menttinsa lukeneiden mielenmaise-
massa häilyi alkumeri, jonka päällä liikkui 
Jumalan henki: se oli kaaosta, tuntemat-
tomien hirviöiden ja voimien paikka, jois-
ta Jumala järjesti maailman. 

Genesaretinjärvi sinänsä oli hieman 
vaarattomampi, mutta sen rannalla 
asuvat ja varsinkin kalastajat olivat tot-
tuneet yllättäen nouseviin myrskyihin 
ja yhtä yllättäviin myrskyn loppumisiin 
–silti sen keskelle joutuneet pelkäsivät 
kirjaimellisesti henkensä edestä.

KUVA MYRSKYSSÄ keikkuvasta ve-
neestä ja opetuslapsista kertoo jotain 
pelon syvimmästä olemuksesta: Tilan-
teessa, jota ei voi omin toimin tai voimin 
hallita eikä käsitellä, joutuu ajelehtimaan 
voimattomana. Voi vain arvailla, mitä tu-
leva tuo mukanaan: Miten tämä päättyy, 
miten minulle käy?  

Vakavan sairauden iskiessä, onnetto-
muuteen joutuessa, ihmiskunnan koet-
taessa selvitä pandemiasta ja monissa 
muissa elämän käänteissä oppii, että 
kaikkea ei voi hallita. 

JOKU OPETUSLAPSISTA luultavasti 
turhautuneena tokaisi: ”Ja Jeesus sen 
kun nukkuu.” Aika usein elämän heitel-

lessä pelottavasti tuntuu siltä, että Jeesus 
sen kun nukkuu. Miten nyt on Raamatun 
”Älkää pelätkö” -ilmausten kanssa? 
Uskoa ei jaksa, rukoilla ei osaa; kenelle 
huutaa apua, kun ainut auttaja kuorsaa 
myrskyn keskellä?

JEESUS RAVISTELTIIN hereille ja kaikki 
päättyi hyvin. Tosin opetuslasten usko 
ja luottamus havaittiin kovin köykäisiksi. 
”Miksi te noin pelkäätte, te vähäuskoi-
set”, ihmetteli Jeesus. Veneestä ei löy-
tynyt yhtään uskonsankaria. 

Elämän heitellessä oma usko tippuu 
tehokkaasti aaltojen sekaan. Vähäus-
koisena ei jaksa nähdä edes sitä nukku-
vaa Jeesusta, mutta se vähäinen usko 
kuitenkin luottaa: tässä hän jossain on, 
pelonkin keskellä.

TELEVISIOSSA HAASTATELTIIN syö-
pään sairastunutta kristittyä. Hän pohti, 
miksi Jumala salli tämän. Hoitojen kes-
kellä, elämän supistuessa päiväksi ker-
rallaan hän kertoi oivaltaneensa, että 
juuri tässä surkeuden pohjalla on Juma-
lakin. Ihan lähellä. Hän tietää tulevan. Se 
riittää. 

Kaija Santti
seurakuntapastori

Joensuun seurakunta

4. sunnuntai loppiaisesta, 30.1.2022
Jeesus auttaa hädässä
Tämän sunnuntain sanoma kehot-
taa meitä jättäytymään kaikessa 
Jeesuksen varaan. Hän auttaa meitä 
sisäisessä ja ulkonaisessa hädässä. 
Luonnonvoimatkin ovat Jeesukselle 
alamaisia.  
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 107:1–2, 23–31, 
Jes. 51:9–16, 2. Kor. 1:8–11, Matt. 
8:23–27

Kynttilänpäivä, su 6.2.2022
Kristus, Jumalan kirkkauden säteily
Tänä sunnuntaina vihittiin vuoden 
aikana kirkossa käytettävät kyntti-
lät. Juhlan raamatullisena aiheena 
on Jeesus-lapsen tuominen temp-
peliin ja jumalallinen kirkkaus, joka 
hänessä tuli maailmaan ja ilmestyi 
meille. 
Liturginen väri: valkoinen, maanan-
taista lauantaihin vihreä
Päivän tekstit: Ps. 48:11–15, Jes. 
52:8–10, 2. Kor. 3:18–4:6, Luuk. 
2:22–33

3. sunnuntai ennen paastonaikaa, 
13.2.2022
Ansaitsematon armo
Tästä päivästä on vanhastaan alka-
nut papiston paasto. Päivän evanke-
liumiteksteissä muistutetaan, että 
Jumalan armoa ei ansaita. Hänen 
hyvyytensä on sama kaikkia koh-
taan.
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 18:2–7, Jer. 9:22–
23, 1. Kor. 9:24–27, Matt. 20:1–16

2. sunnuntai ennen paastonaikaa, 
20.2.2022
Jumalan sanan kylvö
Jeesus on kylväjä, mutta myös hä-
nen opetuslapsensa on lähetetty 
uskollisesti kylvämään sanaa luot-
taen siihen, että Jumala antaa aika-
naan kasvun.
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 44:2–5, Jes. 55:6–
11, Ap. t. 16:9–15, Luuk. 8:4–15

kirkkovuosi 
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ÄIDINKIELINEN  
OPETUS ON  
RATKAISU 
OPPIMISEN KRIISIIN

T
ämä oli shokki, sanoo monikielisen 
koulutuksen parissa pitkään työs-
kennellyt Kimmo Kosonen ja viittaa 
YK:n kasvatusjärjestö Unescon ra-
porttiin, jonka mukaan jopa 617 mil-
joonalla lapsella ja nuorella maail-
massa ei ole edes perustason taitoja 
lukemisessa ja laskemisessa – vaikka 
he ovat käyneet koulua.

– Yksi syy osaamattomuuteen on, että alkeisopetuk-
sessa käytetään kieltä, jota lapset eivät puhu kotonaan, 
Kosonen jatkaa.

Kososen mukaan isossa osassa kehittyviä maita ope-
tuskieli kouluissa on muu kuin lasten äidinkieli. Esimer-
kiksi Afrikassa entiset siirtomaakielet, kuten ranska ja 
englanti, ovat virallisia kieliä. Aasiassa eurooppalaisilla 
kielillä on pienempi rooli, mutta monissa näissä maissa 
on yksi valtakieli, jota maan eliitti puhuu ja joka on kou-

lutusjärjestelmän kieli.
– Puhutaan sadoista miljoonista lapsista kehittyvissä 

maissa, lapsista, jotka menevät kouluun eivätkä välttä-
mättä ymmärrä, mitä siellä tapahtuu, Kosonen sanoo.

KIMMO KOSOSELLA on ongelmaan ratkaisu: monikie-
linen koulutus. Monikielisessä koulutuksessa lapsi oppii 
ensin lukemaan omalla äidinkielellään. Sen jälkeen hän 
opiskelee ensimmäiset luokat eri oppiaineita omalla äi-
dinkielellään ja voi opiskella maan valtakieltä vieraana 
kielenä.

Noin 5.–6. luokalla osaa oppiaineista aletaan opettaa 
tällä vieraalla kielellä. Jos esikoulussa ja alakoulussa on 
luotu hyvä perusta äidinkielessä ja vieraassa kielessä, 
lapsi pystyy yläkoulusta alkaen opiskelemaan kummal-
lakin osaamallaan kielellä.

Kososen mukaan on runsaasti tutkimuksia, jotka 
puoltavat monikielisen koulutuksen käyttöä. 

– Lapsi oppii nopeammin lukemaan, kun hän ym-
märtää lukemaansa, eikä hänen tarvitse samalla opetella 
uutta kieltä. Vanhemmat ja sisarukset voivat tukea oppi-
mista, kun käytetään kieltä, jota he puhuvat.

Esteet monikielisen opetuksen tarjoamiselle ovat 
poliittisia. Kosonen kertoo, että kun maailman maat 
päättivät vuonna 2015 kaikkia maita koskevista kes-
tävän kehityksen tavoitteista, maininta äidinkielisestä 
opetuksesta poistettiin viime hetkellä koulutusta kos-
kevasta tavoitteesta. Tämä harmittaa Kososta, joka oli 
tehnyt kansalaisjärjestörintamassa vaikuttamistyötä 
aiheen puolesta.

– Muutaman maan edustajat sanoivat, ettei se sovellu 
tänne ja että se on poliittisesti arkaluontoista ja jakaa 
maita.

MONIKIELISIÄ KOULUTUSJÄRJESTELMIÄ on jo maail-
malla. Kosonen nostaa kehittyvistä maista esimerkkeinä 
muun muassa Filippiinit, Etiopian, Kambodžan ja Thai-
maan.

Kambodžassa työtä on tehty pitkään ICC-järjestön 
kautta, joka edistää alkuperäiskansojen kielillä tapahtu-
vaa opetusta. Alkuperäiskansoja on Kambodžassa noin 
prosentti väestöstä, mutta joillain alueilla, kuten Rata-
nakirissa, heitä on enemmistö.

Lukutaitoluokkien kautta on pystytty näyttämään val-
tiolle ja opetusviranomaisille, että kun lapset opiskelevat 
ensin äidinkielellään, he oppivat jatkossa paremmin myös 
pääkieli khmerillä. 

Työssä riittää kuitenkin haasteita, sillä kaikissa kylissä 
ei edelleenkään ole kouluja. Koska alkuperäiskansojen 
parissa koulutustaso on heikko, opettajien joukossa on 
vain vähän ihmisiä, jotka puhuvat vähemmistökieliä äi-
dinkielenään.

– Tässä siirtymässä on iso työ opettajien koulutuksessa, 
koulutusmateriaalin tekemisessä ja siinä, että saadaan 
kyläyhteisöissä vanhemmat ymmärtämään koulutuk-
sen tärkeys. Toisaalta nämä ovat kaikki ongelmia, joihin 
äidinkielinen opetus auttaa, hankkeessa työskennellyt 
Emma Holmström sanoo.

LUKUTAITO. Yli 600 miljoonaa lasta ja nuorta ei osaa 
lukea ja laskea. Yllättävää on, että suurin osa heistä on 
kuitenkin käynyt koulua.

Seurakunnat tukevat 
lähetystyötä maailmalla 

erilaisten lähetysjärjestöjen 
ja nimikkolähettien kautta.

Puhutaan sadoista 
miljoonista lapsista 

kehittyvissä maissa, jotka 
menevät kouluun eivätkä 
välttämättä ymmärrä, mitä 
siellä tapahtuu.
KIMMO KOSONEN
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Kimmo Kosonen on työskennellyt pitkään 
maailmalla monikielisen koulutuksen 
parissa. Kososen työtä lukutaitotyön 
lähettiläänä tukevat mm. Joensuun, 
Rantakylän ja Kontiolahden seurakunnat.

RANTAKYLÄN JA KONTIOLAHDEN seurakunnat ovat tu-
keneet Kimmo Kososen ja hänen Tuula-vaimonsa työtä 
maailmalla jo vuodesta 1997. Tämän vuoden alusta myös 
Joensuun seurakunta tukee Kososen työtä Suomen Piplia- 
seuran kautta, jonka palvelukseen Kosonen siirtyi tam-
mikuun alussa. 

Kosonen toimii lukutaitotyön johtajana ja johtaa samal-
la Yhtyneiden Raamattuseurojen sopimuksen mukaisesti 
kansainvälistä Pipliaseurojen lukutaitotyötä maailmanlaa-
juisessa yhteistyöverkostossa. Kosonen asuu Thaimaassa, 
mutta Suomen koti on Joensuun Rantakylässä.

Kososten työtä tukemalla seurakunnat ovat mukana 

maailmanlaajuisessa lähetystyössä ja antavat panoksensa 
erityisesti kielenkehitys- ja raamatunkäännöstyöhön. 

– Oma roolini on keskittynyt suotuisien olosuhteiden 
luomiseen eri puolilla Aasiaa. Olen kouluttanut ihmisiä 
eri maissa ja tehnyt vaikuttamistyötä äidinkielisen ope-
tuksen ja monikielisen koulutuksen edistämiseksi, Ko-
sonen kertoo.

Kosonen kokee olevansa linkki suomalaisten ja muun-
maalaisten kristittyjen välillä. 

– Työssä olen saanut oppia monia uusia tapoja toimia 
ja ajatella. Elämä eri kulttuureissa on ollut hyvin rikasta 
ja antoisaa. 

Kosonen on joutunut huomaamaan, että maailma ei ole 
aina oikeudenmukainen. 

– Elämä on monessa köyhässä maassa hyvin arvaama-
tonta ja turvatonta, ja taloudellinen ja muu eriarvoisuus 
tuntuu usein pahalta. Korona on antanut meille Suomessa 
pienen välähdyksen siitä, kuinka vaikeaa elämä voi olla, 
kun kaikki suunnitelmat menevät uusiksi jatkuvasti ja 
epävarmuus on päällimmäinen tunne. Tällainen on joka-
päiväistä monessa maassa. 

Kirsi Taskinen

Lukutaitotyön  
lähettiläänä maailmalla 

MONIKIELISESSÄ OPETUKSESSA opetusmateriaaleja on 
työstettävä sopimaan eri kielille.

– Ei olisi järkeä, jos otettaisiin kaupunkilaisille tehty 
kirja ja opetussuunnitelma ja se vain käännettäisiin toi-
selle kielelle ja kulttuurille. Materiaalin ja oppisisältöjen 
tulee huomioida konteksti ja yhteisö, jossa vähemmistö-

lapset elävät, Kimmo Kosonen sanoo.
Holmström kertoo esimerkin Kambodžasta. 
– Jotkut opetusmateriaaleista ovat alkuperäiskansojen 

omia satuja, tarinoita ja legendoja. Kuvituksissa näkyy 
alkuperäiskansojen perinteisiä asuja. Matematiikan ope-
tuksessa saatetaan käyttää esimerkkinä esineitä, jotka 

ovat lasten omasta ympäristöstä tuttuja. Ei käytetä viittä 
omenaa, jos he eivät ole omenoita koskaan nähneet.

Minna Havunen
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Senegalissa Suomen 
Lähetysseuran tukemat 
esikoulut auttavat lapsia 
oppimaan paremmin, 
kun he saavat tutustua 
koulumaailmaan 
äidinkielellään. 6-vuotias 
Awa käy luterilaisen kirkon 
sereerinkielistä esikoulua 
ja osaa jo kirjoittaa oman 
nimensä.
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takarivejä

TÄMÄ OLI tervehdys, kun erään 
kerran avasin Siilaisen paloase-
man oven. Työpaikkapappi tuli 
taloon, olemaan ihminen ih-
miselle hetkeksi aikaa keskelle 
työpaikan arkea, haistelemaan 
fiiliksiä, haahuilemaan käytävil-
lä, kyselemään kuulumisia ja is-
tumaan alas kahvikupin äärelle. 
Maski tiukasti kasvoilla ja kädet 
desinfioituina, oireettomana ja 
mahdollisuuksien mukaan tur-
vavälit säilyttäen – kulloisiakin 
rajoituksia kunnioittaen. Välillä 
kohtaaminen on ollut mahdollista 
vain ruudun takaa, uskoa, toivoa 
ja rakkautta toinen toisiimme luo-
den, niitä toisissamme vahvistaen 
– mikäli ja missä se vain on ollut 
mahdollista.

POHJOIS-KARJALAN pelastus-
laitoksen ja tämän aseman arki 

rullaa omia ratojaan, muutok-
siin sopeudutaan ja toimintoja 
sopeutetaan, kun ei muutakaan 
voida. Kahvihuoneita on monia, 
tunnelmia ja tunneilmastoja vielä 
moninaisempia, ihmisiä – meitä 
on joka lähtöön. Kaikki tärkeitä, 
jokainen arvokas ja ainutlaatui-
nen. Jokaisella tärkeä tarina ker-
rottavanaan, jokaiselta opittavaa.

HALLI ON täynnä kenkiä ambu-
lanssien ja paloautojen vierellä. 
Varusteita huolletaan, kahvia kei-
tetään, eväitä lämmitetään, hurt-
ti huumori lentää. Työyhteisöstä 
ajan rajan toiselle puolelle poistu-
neet ovat kuvissa kahvihuoneiden 
hyllyn päällä – mukana aseman 
arjessa hekin, muistettuina, osa-
na perhettä. Myös heidät esitel-
lään työpaikkapapille, tarinat 
kerrotaan. Kyyneleet nousevat 

silmäkulmaan monesti kunnioi-
tuksesta, kun mietin, että täältä 
lähdetään lujaa ja täällä ollaan 
valmiudessa, jos minulle tai lähei-
selleni tapahtuu jotain äkillistä ja 
järkyttävää.

”TURVAAMME ARKEASI” on yksi 
pelastuslaitoksen slogan. Ja niin 
nämä arjen sankarit tekevät. Kuka 
turvaa arjen turvaajan arjen? Mis-
tä rauha sisimpään, jos mieli jää 
kytemään palon jo sammuttua? 
Miten hän, joka työssään näkee 
paljon inhimillistä kärsimystä, 
ottaa oikeuden päästä itse ehjänä 
kotiin – palvellakseen taas seu-
raavassa vuorossa? Keinot ovat 
moninaiset – omalle palveluspai-
kalleen kutsuttu työpaikkapappi 
on yksi pelastuslaitoksen psy-
kososiaalisen tuen antaja. Miten 
se tapahtuu, mitä tehtävästäni 

runsaan vuoden kokemuksella 
ymmärrän?  

TARJOLLA VAAN ei tyrkyllä, opas-
ti seuraajaansa yhdessä tärkeässä 
kirkon selektiivityössä, kisapap-
pina pitkään palvellut ja nyt jo 
edesmennyt Göran Hellberg. Menet 
sinne ja olet ihminen ihmiselle, 
löydät tiesi kyllä sinne minne pi-
tää, ohjeisti Pirkanmaan pelastus-
laitoksen työpaikkapappi Antero 
Niemi. Suomen palopäällystöliiton 
järjestämässä koulutuksessa opin, 
että pyrkimyksen ymmärtää tulee 
olla suurempaa kuin pyrkimyksen 
auttaa. Yksi iso voimavara löytyy 
omista käsistä. Ristiin liitetyt kä-
det antavat taustatukea etulinjassa 
työskenteleville – hälytysajoneu-
von sireenien ääni on nykyään 
minulle ja monelle muullekin 
kanssakristitylle rukouskutsu.

MITÄ JÄTKÄ? En tiedä oliko tämä 
Jeesuksen tapa lähestyä ihmisiä, 
olisi voinut olla. Muutamalla arki-
sella sanalla sydämeen ja sieluun 
asti käyvä ilmaisu: sinä kuulut 
porukkaan, olen kiinnostunut 
siitä, miten sinä voit – olet tän-
ne tervetullut. Pappi oppi siinä 
ovenkahvassa roikkuessa uutta 
elämästä ja taas ilmaantuivat sil-
mäkulmaan kunnioituksen kyy-
neleet.

Godspeed kaikki sotealan am-
mattilaiset etulinjassa, voimaa 
ja valoa! Kiitos Siun sote, Poh-
jois-Karjalan pelastuslaitos, on iso 
kunnia saada palvella juuri tällä 
asemapaikalla.

Sanna Kauppinen
seurakuntapastori

Joensuun seurakunta

Mitä jätkä?

uudet kolumnistit

Kirkkotien uudet kolumnistit esittäytyvät

Piia Nurhonen
perheneuvoja, psykoterapeutti
Perheasiain neuvottelukeskus
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

– Pohdiskelen mieluusti aiheita, 
jotka linkittyvät kysymyksiin mi-
tä on ihmisenä oleminen ja mitä 
ihmisten välillä tapahtuu.

Kati Tervo-Niemelä
käytännöllisen teologian professori
Itä-Suomen yliopisto

– Kolumneissa tulen tarkaste-
lemaan erityisesti suomalaisia 
perheitä, perheen merkitystä ja 
nuorten elämäntilannetta sekä 
perheiden uskonnollisuudessa 
tapahtuneita muutoksia. 

Olli Sivonen
takarivin kristitty
Pielisensuun seurakunta

– Kolumneissa katselen ja poh-
diskelen ajankohtaisia asioita ri-
vikristityn näkökulmasta. Ihmet-
telyä ja huomioita kaikenlaisista 
asioista.

Matti Nevalainen
erityisnuorisotyönohjaaja
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

– Elämää itsessään ihmettelen. 
Nuorten asiat, nuoriin liittyvät asiat 
ja vähän nuorisokulttuuriinkin liit-
tyvät asiat ovat minua aika lähellä. 
Ulkopuolelle jäämistä suren erityi-
sesti nuoruuden näkökulmasta.

TEEMAT. Vuoden 
2022 alussa Kirk-
kotie saa neljä uutta 
kolumnistia, jotka 
pohdiskelevat leh-
dessä vuorollaan 
itselleen läheisiä 
aiheita. Luvassa 
on sekä seurakun-
tayhtymän työn-
tekijöiden että 
seurakuntalaisten 
näkökulmia kaik-
keen maan ja tai-
vaan väliltä. 
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1 
Messu su 6.2. klo 10 
Pielisensuun kirkossa  
Yli 70-vuotias 
Yhteisvastuukeräys 

käynnistyy taas. Tavoitteena auttaa 
koronapandemian seurauksista 
kärsiviä lapsia ja nuoria. Ilolla 
mukaan!

 2 
Dukan avoimet 
ovet -tapahtuma 
ma 14.2. klo 16–19 
Joensuun seurakunta-

keskuksessa 
Naisten Pankki tukee maailmalla 
hauraassa asemassa 
olevien naisten koulutusta 
ja toimeentuloa. Voin tehdä 
maailmaa hippusen paremmaksi 
toimimalla ja lahjoittamalla, en 
somepeukutuksin. 

3 
J.S. Bach ja barokin 
puhuva musiikki 
-ilta su 20.2. klo 18 
Rantakylän kirkossa 

Bach koukuttaa aina. Nyt 
toteuttajina on kolme kovaa nimeä: 
Juhana Torkki, Ville Kivivuori 
ja Topi Linjama. Ja onhan Ville 
lapsuuskotini naapurin poika 
Värtsilästä.

4 
Elon iloa ikäihmisille 
to 24.2. klo 11–14 
Hukanhaudan 
seurakuntatalolla 

Tilaisuudessa vaihdetaan ajatuksia 
luopumisesta, mikä tuntuu 
monessa mielessä ajankohtaiselta. 
Luopuminen tekee kipeää, voiko 
luopuminen tehdä hyvää?  

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

NIMI: KAIJA MAJOINEN 
IKÄ: 68 V
SEURAKUNTA: PIELISENSUU

miun tapahtumat

Nuutiset konsertoivat 
Ulan-Uden kirkon 
hyväksi
 › PIELISENSUUN KIRKOSSA järjestetään to 24.2. klo 18 

konsertti Ulan-Uden kirkon rakennusprojektin hyväksi. Niin 
lähellä taivas on maata -konsertissa esiintyvät Pirkko ja 
Tapani Nuutinen. Tilaisuudessa on mukana myös rovasti 
Esko Jalkanen. 

Ulan Ude on Burjatian tasavallan pääkaupunki Itä-Si-
periassa. Kaupungissa toimii luterilainen seurakunta, joka 
kuuluu Inkerin kirkkoon. Seurakuntaan on valmistumassa 
lähiaikoina uusi kirkko.

Niin lähellä taivas on maata -konsertti to 24.2. klo 18 
Pielisensuun kirkossa. Kolehti Ulan-Uden kirkon raken-
nusprojektin hyväksi.

Yhteisvastuu-

keräyksen avaus

messuissa 6.2.

Ks. s. 12–13.

Rajoituksia voimassa
 › NOUDATAMME toiminnassamme osallistujarajoituksia, 

maskisuositusta, hyvää käsihygieniaa ja riittäviä turvavälejä. 
Maanantaina 17.1.2022 voimaan tulleiden ohjeiden mukaan 
sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin sekä hautajaisiin 
ja muihin kirkollisiin toimituksiin otetaan osallistujia korkeintaan 
kolmannes tilan enimmäishenkilömäärästä.

Säännöllinen ryhmätoiminta on pääosin tauolla 14.2.2022 
saakka. Myös kuorot ja konsertit ovat tauolla 14.2.2022 saakka. 
Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ohjattu harrastustoiminta 
jatkuu. Iltapäiväkerhojen toiminta noudattaa Joensuun kaupun-
gin linjauksia.

Koronaohjeet voivat päivittyä lyhyelläkin varoitusajalla. Ajanta-
saiset tiedot ovat verkkosivuillamme www.joensuunseurakun-
nat.fi. Lisätietoja voi kysyä myös seurakuntien toimistoista.

Psykodraamaryhmä 
käynnistyy Joensuussa
 › LOUHELANTUVALLA KÄYNNISTYY helmikuussa 

psykodraamaryhmä. Psykodraama on ryhmätyöskente-
lyä, joka mahdollistaa yksilön tärkeiden ja ajankohtaisten 
kysymysten tarkastelemisen luovasti ja toiminnallisesti.

Ryhmässä voi kuunnella itseään ja rikastuttaa voima-
varojaan sekä vahvistaa tunne- ja vuorovaikutustaitojaan. 
Ryhmästä voi löytää uusia näkökulmia ja toimintatapoja ja 
siellä voi jakaa kokemuksia ja saada ryhmän tukea.

Ryhmä kokoontuu la 12.2. klo 12–16 sekä ma 14.2. klo 
17.45–20 alkaen joka toinen viikko 23.5. saakka. Ohjaaja-
na toimii psykodraamaohjaaja, TtM, KM Minna Lappalai-
nen. 

Psykodraamaryhmä Louhelantuvalla (Koulukatu 7) la 
12.2. alkaen, hinta 160 euroa. Ilm. viim. 9.2.:
joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu.

Bachia retoriikan 
näkökulmasta 
 › VOISIKO MUSIIKKIKAPPALE toimia puheen tapaan 

pyrkien vakuuttamaan yleisönsä retoriikallaan? Voisiko 
säveltäjä olla kuin puhuja, oraattori, joka tarkkaan harki-
ten rakentaa kuulijoissaan haluamansa tunnetilan?

Puhetaidon opettaja ja tietokirjailija Juhana Torkki, 
sellisti Ville Kivivuori ja musiikkitieteilijä Topi Linjama 
avaavat keskustellen ja soittaen barokin musiikin ja 
retoriikan välisiä yhteyksiä Rantakylän kirkolla su 20.2. 
klo 18.

”J.S. Bach ja barokin puhuva musiikki” -tilaisuus Ran-
takylän kirkossa su 20.2. klo 18. Vapaa pääsy.

 >>>>>>>>>>>>>>   1.2.–28.2.2022>>>>>>>>>>
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Ulan-Uden luterilaiselle seurakunnalle rakennetaan uutta kirkkoa.
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Puhetaidon opettaja Juhana Torkki.

KORONAINFO
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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
Messu su 6.2. klo 10, saarnaa teo-
logian yo Charlotta Kiuru. Yhteis-
vastuukeräyksen avaus. 
Messu su 13.2. klo 10, saarnaa 
teologian yo Anni Alakoskela.
Messu su 20.2. klo 10, liturgina 
teologian yo Charlotta Kiuru. Verk-
kolähetys messusta Toivon tähden 
-kanavalla YouTubessa.
Messu su 27.2. klo 10, saarnaa 
teologian yo Charlotta Kiuru.

Musiikkitalven konsertti su 27.2. 
klo 14, Laraine Kaizer-Viazovtsev 
(viulu) ja Tuomas Pyrhönen (urut). 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28
Sateenkaarimessu ke 2.2. klo 18. 
Sateenkaarimessu on suunnattu 
kaikille, jotka haluavat olla mukana 
messussa, jossa jokainen hyväk-
sytään omana itsenään. Erityisen 
tervetulleita ovat kaikki seksuaa-
li- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvat ja heidän ystävänsä.
Torstaimessu to 3.2. klo 12.

Torstaimessu to 10.2. klo 12.
Worship Service pe 11.2. klo 18.
Dukan avoimet ovet -tapahtuma 
ma 14.2. klo 16–19. Naisten Pankin 
toiminnan esittely, onnenpyörä, 
kahvi- ja teetarjoilu.
Torstaimessu to 17.2. klo 12.
Jesus in Athens -elokuvaesitys 
pe 18.2. klo 18. Suomenkielinen 
tekstitys. Kahvitarjoilu ja keskuste-
lu elokuvan päätteeksi. 
Yhteyden iloa ti 22.2. klo 11–14. Se-
niorien toiminta- ja virkistyspäivä. 
Sis. lounas ja kahvi (5 €).
Sateenkaari-ilta ti 22.2. klo 18. 
Keskusteluilta sateenkaari-ihmi-
sille ja heidän ystävilleen. Seura-
kunnan työntekijä paikalla. Lopuksi 
pieni iltahartaus.
Torstaimessu to 24.2. klo 12.

Nyyttikesti-ilta la 26.2. klo 16. 
Toivon ja ilon lauluja Anna-Mari 
Kaskisen teksteihin, Tellervo Paa-
vilainen ja Sakari Vilpponen. Mu-
kana myös Aune-Inkeri Keijonen. 
Järj. Joensuun ev.lut. seurakunnat 
ja Kansan Raamattuseura. Iltojen 
tarjoilu perustuu osanottajien 
tuomiin yhteisiin eväisiin.
Seurat su 27.2. klo 15, veisataan 
Siionin virsiä. Puhujina mm. 
Anna-Maria Kupiainen, Martti 
Miettinen ja Raimo Ursin.

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Messu su 6.2. klo 12, saarnaa teo-
logian yo Charlotta Kiuru. Yhteis-
vastuukeräyksen avaus. 
Perhemessu su 13.2. klo 12, saar-
naa teologian yo Anni Alakoskela.
Messu su 20.2. klo 12, liturgina 
teologian yo Anni Alakoskela.
Messy Church su 27.2. klo 15.

tapahtumat: helmikuu 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 
Messu su 6.2. klo 10. Yhteisvastuu-
keräyksen avaus.
Messu su 13.2. klo 10.
Taizé-messu su 13.2. klo 18. Avoin 
musiikkiryhmä klo 17.
Nuorekas messu ke 16.2. klo 18. 
Yhteiset valmistelut alkavat klo 17.

Senioriluento pe 18.2. klo 10, 
aiheena Perhe, suku ja ystävät, 
pastori Anna-Riitta Pellikka.
Messu su 20.2. klo 10.
Niin lähellä taivas on maata -kon-
sertti to 24.2. klo 18, esiintyjinä 
Tapani ja Pirkko Nuutinen. Vapaa 
pääsy, kolehti. Ks. s. 11.
Messu su 27.2. klo 10.
Taizé-messu su 27.2. klo 18. Avoin 
musiikkiryhmä klo 17.

Hukanhaudan 
seurakuntatalo 
Lonikintie 18
Elon iloa ikäihmisille to 24.2. klo 
11–14. Ajatustenvaihtoa luopumi-
sesta. Lounas ja kahvi 5 €.
Laulun ja rukouksen ilta pe 25.2. klo 
18. Laulamme Lauluja Jeesuksesta 
-kirjasta ja rukoilemme yhdessä. 
Musiikissa lauluryhmä Vuoripuro.

Muut paikat

Pielisensuun seurakunnan Tas-
sukamut ma 14.2. klo 17 Niinivaa-
ran koirapuistossa. Tassuttele 
tutustumaan alueen muihin koiriin 
ja koiranomistajiin. Tassuka-
mut-toiminta on avointa kaikille 
ja yhdessä miettien järjestämme 
toimintaa koiraperheiden hyväksi. 
Lisätietoja: Minna Tolonen, p. 050 
432 3503.

Musiikkitalven 
konsertti
su 27.2. klo 14  
Joensuun kirkossa, 
Laraine Kaizer-Viazovtsev 
(viulu) ja Tuomas Pyrhönen 
(urut). 

Alfa-konferenssi 
la 29.1. klo 10–16 
vain etäyhteyksin verkkolähe-
tyksenä, suoraa lähetystä voi 
seurata kotoa käsin.
Hinta 20 €/hlö. Ilm. viim. 27.1.: 
www.alfasuomi.fi/ilmoittau-
tuminen.
Lisätietoja: outi@alfasuomi.fi.

Eräilijöiden  
lumikenkäretki 
ma 28.2. Vaivioon. 
Lähtö klo 10.30 minibussilla 
Joensuun seurakuntatalolta 
(Kirkkokatu 28). Tarjoamme 
kahvit ja letut kodalla. Lumi-
kenkiä mukana kokeiltaviksi. 
Ilmoittautumiset viimeistään 
23.2. diakoni Katja Nuuhkari-
selle, p. 050 550 8335. Max. 
14 osallistujaa.

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
Keskipäivän rukoushetki ke 2.2. 
klo 12.15.
Messu ja Yhteisvastuukeräyksen 
avaus su 6.2. klo 10.
Tuomasmessu su 6.2. klo 18, 
saarnaa teol yo Ella Kallio. Ks. 
s. 12.
Messu su 13.2. klo 10.
Aamurukous ke 16.2. klo 9.
Perheilta to 17.2. klo 17, yhteisiä 
leikkejä ja pelejä, pyhäkouluhetki 
ja iltapala.
Messu su 20.2. klo 10, messun 
jälkeen kirkkokahvit.
J.S. Bach ja barokin puhuva 
musiikki -ilta su 20.2. klo 18. 
Tietokir jailija Juhana Torkki, sellisti 
Ville Kivivuori ja musiikkitieteilijä 
Topi Linjama. Vapaa pääsy. Ks. 
s. 11.

Lukupiiri ma 21.2. klo 14. Kes-
kustelemme Ljudmila Ulitskajan 
kirjan ”Sielun ruumis” pohjalta.
Viikkomessu ja yhteisessä 
pöydässä -ruokailu ke 23.2.: klo 
11 viikkomessu, jonka jälkeen ruo-
kailu, hinta 3 €/aik., 1 €/lapset.
Laskiaisen perhemessu su 27.2. 
klo 10, saarnaa teologian yo Ella 
Kallio. Ks. s. 12.

Nyyttikesti-ilta
la 26.2. klo 16 Joensuun 
seurakuntakeskuksessa.

Senioriluento
pe 18.2. klo 10 
Pielisensuun kirkolla. 
Mukana pastori Anna-Riitta 
Pellikka.

Laulun ja  
rukouksen ilta
pe 25.2. klo 18 Hukanhaudan 
seurakuntatalolla. 
Musiikissa lauluryhmä  
Vuoripuro.

Tassukamut
pe 18.2. klo 10 
ma 14.2. klo 17 Niinivaaran 
koirapuistossa.

pe 18.2. klo 10-11.30 webinaari 
Tule kuulemaan, miten Pipliaseurojen 
tekemä lukutaitotyö parantaa naisten 
asemaa Afrikan maissa.
Kouluttajina toimivat Antti Siukonen ja 
Ulla Oinonen.
Ilmoittaudu ke 16.2. mennessä
piplia.fi/osallistu/tapahtumakalenteri
Kaikille ilmoittautuneille lähetetään 
sähköpostilla Teams-linkki, josta 
voi liittyä webinaariin.

Muutosvoimana
LUKUTAITO
- lukutaito muuttaa maailmaa 

VIRKKUPIIRI
ikäihmisille

ma 31.1. klo 12-13.30
Lahjanpuiston kerhohuone,

Lahjantie 10

Kokoonnumme joka toinen 
maanantai. Ilmoittautumiset 

27.1. mennessä diakonia-
työntekijälle p. 050 3407 382. 

Voimme ottaa mukaan 10 
ikäihmistä.

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

su 27.2. klo 10
Rantakylän kirkko

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

Laskiaisen
perhemessu

su 6.2. klo 18
Rantakylän kirkko,
Rantakylänkatu 2

Saarnaa teologian opiskelija 
Ella Kallio. Lastenhoito ja 
messupyhis lapsille järjestetty. 
Lämpimästi tervetuloa laulun, 
rukouksen ja Sanan äärelle! 

Seuraava tuomasmessukokous 
ti 8.2. klo 17 Rantakylän kir-
kolla. Tervetuloa uudet messun 
tekijät mukaan! Lisätietoja: 
hanna.pajarinen@evl.fi.
RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

Lukupiiri
ma 21.2. klo 14 
Rantakylän kirkolla.
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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
Messu su 6.2. klo 10.
Messu su 13.2. klo 10.
Messu su 20.2. klo 10.
Messu su 27.2. klo 10.
Keskipäivän ehtoollishetki 
ke 23.2. klo 12–12.30.

Pyhäselän 
seurakuntatalo 
Hammaslahdentie 76
Sanan ja rukouksen ilta pe 11.2. 
klo 18, mukana Ella Turunen ja 
Annukka Tahvanainen.

Reijolan 
seurakuntatalo 
Santerintie 11
Messu su 20.2. klo 13.
Kansanlähetyksen raamattupiiri 
to 24.2. klo 18.

Muut paikat
Tölpän lähetyspiiri ti 1.2. klo 15 
Anneli Kurosella (Tölpäntie 61). 
Tied. diakoniatyöntekijä Lea Vuo-
jolainen, p. 050 363 6909.
Raamattupiiri Lukulamppu to 3.2. 
klo 10 (Autoilijantie 3). ”Myrs-
kyissä Jeesuksen kanssa – Matt. 
8:23–27 ja 2. Kor. 1:8–11”.
Lähetyspiiri ma 14.2. klo 12 Villa 
Valkeassa (Karvolanmäentie 102 
A, Tikkala).

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 
seurakuntatalo
Enontie 30 A
Messu su 6.2. klo 10. Yhteisvas-
tuukeräyksen avaus.
Messu su 13.2. klo 10.
Raamattupiiri ma 14.2. klo 15.
Eläkeikäisten päiväkahvit to 17.2. 
klo 12. Ei kahvitarjoilua.
Sanajumalanpalvelus su 20.2. 
klo 10.
Lähetyspiiri to 24.2. klo 12.

Ajantasaiset tapahtumatiedot ja 

koronaohjeet verkossa: 

www.joensuunseurakunnat.fi

Iltakirkko
su 27.2. klo 18 
Enon seurakuntatalolla.

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. 
Ajankohtainen tieto koronan 
vaikutuksista toimintaamme: 
www.kontiolahdenseurakunta.fi

Kontiolahden kirkko
Kirkkotie 6
Kirkko kiinni 20.3. asti, jumalan-
palvelukset järjestetään seura-
kuntakeskuksella.

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26 

Seurakuntaruokailu toteutetaan 
helmikuun ajan take away -annok-
sina joka ke alk. klo 11. Annoksia 
50 kpl. 
Messu su 6.2. klo 10. Yhteisvas-
tuukeräyksen startti.
Aseman lähetyspiiri ma 7.2. ja 21.2. 
klo 15.
Miete-mielenvirkistysryhmä 
to 10.2. klo 13.
Messu su 13.2. klo 10.
Messu su 20.2. klo 10.
Näkövammaisten kerho to 24.2. 
klo 13.
Messu su 27.2. klo 10. Kansanlähe-
tyksen talvipäivät. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.
Raamattuopetus ma 28.2. klo 18. 

Kansanlähetyksen talvipäivät.

Lehmon  
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Nuorten minikirkko ke 2.2. 
klo 19.15, ovet avoinna 18–22.
Messu su 6.2. klo 13. Yhteisvas-
tuukeräyksen startti.
Messu su 13.2. klo 13.
Toivoa naisille -medialähetyk-
sen iltapäiväkahvit ti 15.2. klo 
13–14.30.
Messu su 20.2. klo 13. 
Miete-mielenvirkistysryhmä 
to 24.2. klo 13.
Omaishoitajien kerho pe 25.2. klo 
14.
Nuortenilta pe 25.2. klo 18–19, 
ovet avoinna klo 17–21.
Elämänpuu-messu su 27.2. klo 16.
Raamattuopetustilaisuus ti 1.3. klo 
18. Kansanlähetyksen talvipäivät.

Muut paikat
Raamattupiiri to 10.2. klo 18 Eila 
Sarkkisella (Ukkosentie 6, Paihola), 
aina parillisilla viikoilla.
Messu su 27.2. klo 13 Selkien-
Mönnin kappelissa (Selkientie 1).

Diakonian 
puhelinpäivystys 
ma–ti klo 8–10, p. 050 363 
6909, Lea Vuojolainen ja to–
pe klo 9–10, p. 050 340 7382, 
Jenni Similä (ensisijai sesti 
lapsiperheet).

Diakonian 
puhelinpäivystys 
Enon seurakunnassa
ma, ti ja ke klo 9–10, diako-
nissa Sari Korhonen, p. 0400 
490 598.

Maksutonta
parisuhde- ja
perheneuvontaa
Joensuun perheasiain 
neuvottelukeskus 
(Penttilänkatu 1 F, Joensuu)
Ajanvaraus ma, ke ja to 
klo 9–11 ja ti klo 10–12, 
p. 050 430 8472.
Palvelemme kaikkia pohjois-
karjalaisia, myös etäyhtey-
dellä.

Kouluikäisten 
ja nuorten toiminta
Enossa 
Katso ajantasaiset tiedot 
verkosta: www.janoa.fi

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
Kiihtelysvaaran seurakuntakerho 
ke 2.2. klo 11. Huom. uusi aika!
Sanajumalanpalvelus su 6.2. 
klo 10, Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus. Tämän vuoden Yhteisvas-
tuukeräys auttaa pandemiasta 
kärsiviä lapsia ja nuoria.
Messu su 13.2. klo 10.
Kiihtelysvaaran seurakuntakerho 
ke 16.2. klo 11.
Sanajumalanpalvelus su 20.2. 
klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 27.2. 
klo 10.

Tuupovaaran 
seurakuntatalo
Koulutie 10
Tuupovaaran seurakuntakerho 
to 3.2. klo 10.30.
Sanajumalanpalvelus su 6.2. 
klo 13, Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus.
Tuupovaaran seurakuntakerho 
to 17.2. klo 10.30.
Näkövammaisten kerho to 17.2. 
klo 13.
Sanajumalanpalvelus su 20.2. 
klo 13.
Pieni iltamessu su 27.2. klo 16.

Muut paikat
Messu su 13.2. klo 13 Hoilolan 
kirkossa (Hoilolantie 133).
Lukupiiri ke 9.2. klo 14 Hoilolan 
kirkossa.

Jumalanpalveluk-
set suoratoistona
srk-keskukselta joka su klo 10:
www.youtube.com/
kontiolahdensrk.

Kiitos 
Kontiolahden seurakunnan 
diakoniatyö kiittää lämpimästi 
kaikkia lahjoituksia tehneitä 
tahoja, mm. Lc Kontiolahti 
Höytiäinen, Lc Kontiolahti 
Ursulat sekä monet yksityiset 
henkilöt.
Lämpimät kiitokset myös 
seurakuntaruokailumme 
jouluruoalle paistilihoja lah-
joittaneet Karsikon kiertäjät 
Ry, Katajarannan erä Ry, 
Uurolan erä Ry, Romppalan 
Rantaveikot Ry, Kiinteistön-
hoito Romppanen ja Hoitokoti 
Virkkulan Kettuset. 

Piirakka-
talkoot 

to 17.2.2022 klo 8
Pyhäselän seurakuntatalolla,

Hammaslahden�e 76

Piirakka�laukset viimeistään
pe 11.2. mennessä,

p. 050 3648 190.
Hinta 0,70 €/kpl,

tuo�o lähetystyölle.
PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

HÄVIKKI-
RUOKAJAKELU
Pyhäselän seurakuntatalo, 

Hammaslahden�e 76,
to 10.2. ja to 24.2. klo 13.30
Koko Pyhäselän vähävaraisille 
asukkaille. Varaa kassisi jakelu-
viikon ma tai � klo 8-10 välillä 

numerosta 050 3636 909.

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

Sururyhmiä sinulle,
JONKA LÄHEINEN ON KUOLLUT
Ryhmät ovat avoimia kaikille, vaikka asuinalue
olisi eri kuin ryhmän järjestävän seurakunnan
alue. Sururyhmään voi ilmoittautua, kun läheisen
kuolemasta on vähintään noin kolme kuukautta.

Alkaa ke 2.3. klo 17.30
Pyhäselän seurakuntatalolla,
Hammaslahden�e 76.
Lisäksi kokoonnumme 9.3., 16.3.,
23.3., 6.4., 27.4., ja 4.5.
Ilmoi�autuminen pe 25.2.
mennessä p. 050 363 6909,
Lea Vuojolainen.

Alkaa to 3.3. klo 17
Pielisensuun kirkolla, Huvilakatu 8b.
Lisäksi kokoonnumme 17.3., 31.3, 21.4.,
5.5. ja 12.5. Lisä�edot ja ilmoi�autuminen
pe 18.2. mennessä p. 050 385 5146, Merja
Tuononen tai p. 050 381 1054, Ma� Innanen.
Toimimme koronatilanteen mukaisesti.

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

Ilmoittaudu

KIRJEPYHÄKOULUUN! 
Kirjepyhäkoulu on tarkoitettu 

4–12 -vuotiaille tai sinulle, joka 
olet kiinnostunut pyhäkoulusta.  

Kirje tulee postissa kotiin 
seitsemän kertaa vuodessa.

Tilaa kirje sähköpostilla: 
helena.leppanen@evl.fi. 
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Kiihtelysvaaran uusi monitoi-
mikirkko toteu tetaan suoraan 
vanhan paikalle, keskelle his-
toriallista kirkkomaata. ”Sa-
man katon alle”-periaatteen 
mukaisesti kaikki seurakunnan 
toiminnot jumalanpalveluksis-
ta kerhoihin ja ruuanlaittoon 
tapahtuvat samassa rakennuk-
sessa.

UUDENLAINEN TOIMINTA van-
halla paikalla näkyy myös ra-
kennuksen arkkitehtuurissa, 
joka on yhdistelmä uutta ja van-
haa. Yhtäältä rakennus jatkaa 
pitkää suomalaista ristikirk-
koperinnettä, ja se toteutetaan 
hirrestä. Toisaalta ulkohahmo 
ja sisätilat ovat selkeästi omaeh-
toisen uudenlaiset, hirsirakenne 
on painumatonta lamellihirttä 
ja talotekniikka nykyaikaista. 
Arkkitehtuuri ammentaa pe-
rinteestä, olematta kuitenkaan 
vanhan kopio. Uutta rakennusta 
on suunnittelun aikana verrattu 
vanhaan, ja tavoitteena on ollut, 
että uusi sakraalirakennus hallit-
sisi kyläkuvaa suunnilleen yhtä 
korkeana. Kirkon tavoiteltu käyt-
töikä on 200 vuotta.

KESKELLÄ SIJAITSEVAAN kirk-
kosaliin on suora, seremonial-
linen käynti länsi-itäsuuntaan. 
Kattolyhty valaisee salia ylhäältä 
päin, ja kuorin erityisyyttä ko-
rostetaan epäsuoralla pohjoisva-

lolla. Keskiosan sakraalius näkyy 
myös rakennuksen ulkohahmos-
sa katon korkeutena. 

Toiminnallisesti erityisen tär-
keää on, että kirkkosali, kerhoti-
la ja kahvitila palvelevat käyttöä 
hyvin sekä erikseen että toisiin-
sa yhdistettyinä. Sekä kahvitilan 
että lasten kappelin läpi avautuu 
kauniita näkymiä ympäröivään 
luontoon ja kirkkomaahan.

KIRKON SIJOITTUMISTA tontille 
määrittelevät vanhat haudat sekä 
vanhan kirkon säilynyt viinikel-
lari. Vanha viinikellari pyritään 
säilyttämään ikään kuin suo-
jakuoren sisässä, kahvitilan te-
rassin alla. Pieneen kellariin voi 
päästä kurkistamaan säilynyttä 
kiviporrasta pitkin. Näin kellari 
muodostaisi osan vanhan kirkon 
muistomerkkiä.

Myös vanhan kirkon portaat 
pyritään säilyttämään paikallaan 
esimerkiksi jalustana lahjoitet-
tavalle muistopatsaalle. Lisäksi 
rauniokirkon hiiltynyt risti ja 

talkoilla tehtyjä penkkejä sijoi-
tetaan edelleen kirkkomaalle.

RAKENNUSTOIMIKUNTA kes-
kusteli perusteellisesti uuden 
kirkon toteuttamisesta paanu-
kattoisena. Kustannusten vuoksi 
paanukattoon sekä sen tiheisiin 
uusintakäsittelyihin olisi joudut-
tu tekemään talkootyötä. Lisäksi 
kävi ilmi, että laadukkaan ter-
van saatavuus on hyvin heikkoa 
ja myös terva olisi mahdollisesti 
jouduttu tuottamaan talkoilla. 
Rakennustoimikunta totesi, että 

vaikka paanukatto onkin kaunis, 
työmäärä olisi liian hurja. Suun-
nittelua jatketaan tällä hetkellä 
kuparikaton pohjalta.

Rakennuksen muut materi-
aalivalinnat ja sisätilojen sekä 
kuorin kalustus tarkentuvat jat-
kosuunnittelussa.

Lisäkuvat verkkosivuilla: joen-
suunseurakunnat.fi/kiihtelys-
vaaran-kirkkohanke/uusi-kirk-
ko

VAIN HARVA arkkitehti saa ny-
kyään mahdollisuuden kirkon 
suunnitteluun. Kiihtelysvaarassa-
kaan ei ollut itsestään selvää, että 
tuhopoltettu kirkko korvataan. Ei 
siis ihme, että kiinnostuneita löy-
tyi, kun Kiihtelysvaaran uudelle 
kirkolle etsittiin reilu vuosi sitten 
tekijää kilpailutuksella. Valin-
takriteerit olivat tiukat, valinnas-
sa painoivat erityisesti kokemus 
kirkollisten rakennusten suun-
nittelusta, puurakentamisen eri-
tyisosaaminen ja monitoimitilojen 
suunnittelukokemus. 

Kirkon rakennusprojekti on 

vaatinut monilta lukuisia työtun-
teja, ja se on tarkkaan suunnitel-
tu ja säädelty. Hankkeen kannalta 
on olennaista, että uusi kirkko saa 
Museoviraston ja kirkkohallituk-
sen hyväksynnän.

KIRKOLLA ON ollut syksystä 2020 
lähtien oma rakennustoimikunta, 
jonka kanssa arkkitehti on tehnyt 
tiivistä yhteistyötä. Hankintasopi-
muksen mukaan arkkitehdin teh-
tävänä on ollut suunnitella ”uusi, 
kaunis ja kestävä kirkkorakennus, 
jossa sijaitsevat seurakuntapiirin 
toiminnan edellyttämät toimi-

vat ja elinkaarikustannuksiltaan 
edulliset monitoimitilat”. 

Omat ehdotuksensa ja ideansa 
ovat voineet jättää moneen ot-
teeseen myös seurakuntalaiset, 
joiden mielipide on vaikuttanut 
mm. siihen, että Kiihtelysvaaraan 
saadaan jälleen puusta rakennettu 
ristikirkko.

Arkkitehdin työ vaatii yhteis-
työtaitoja. Luonnos on aina toi-
veiden, reunaehtojen, säädösten 
ja oman vision summa.

VIIME SYKSYNÄ seurakuntayh-
tymän ylintä valtaa käyttävä pää-

töksentekoelin, yhteinen kirk-
kovaltuusto, valitsi arkkitehdin 
laatimien suunnitelmien joukos-
ta Vaara-Karjalan seurakunnan 
luottamushenkilöidenkin hyväk-
symän maisemallisen ristikirkon 
suunnitelman. Samalla valtuusto 
vahvisti kirkon tontinkäyttösuun-
nitelman ja siihen liittyvän periaa-
tesuunnitelman kirkon hahmosta.

Valinnan jälkeen arkkitehti on 
jatkanut valitun maisemallisen 
ristikirkon suunnittelua. Työn 
alla on nyt lopullinen luonnos, 
jonka perusteella kirkko aikanaan 
rakennetaan. Tulossa on uniikki 

rakennus, joka vastaa mahdolli-
simman hyvin hankkeen reuna-
ehtoihin, säädöksiin ja eri toimi-
joiden toiveisiin sekä tarjoaa myös 
arkkitehdille mahdollisuuden to-
teuttaa oman visionsa.

Pohjois-Karjalan hankintatoimi  
toteutti vuodenvaihteessa 2020–
2021 Joensuun seurakuntayhty-
män toimeksiannosta kilpailutuk-
sen, johon osallistui kymmenen 
eri arkkitehtitoimistoa. Kiihtelys-
vaaran kirkon arkkitehdiksi valit-
tiin Luo arkkitehdit Oy.

Tervetuloa

SPR:n KIRPPIS
Kauppakatu 35, Joensuu

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

Avoinna ma-to klo 11-15

Otamme vastaan lahjoituksia 
ajankohtaisista tuotteista. 

Tervetuloa tekemään löytöjä.

Tänä vuonna tarjoamme kesä-
työpaikkoja hautaus- ja puistopalveluissa, 

kirkon oppaina, varhaisnuoriso- ja rippikoulu-
työssä sekä Vaivion kurssikeskuksen

keittiö- ja kiinteistöpalveluissa.
Seuraa verkkosivujamme ja täytä
sähköinen hakemus osoitteessa

joensuunseurakunnat.fi/rekrytointi.

KESäTöITä perjantaisin klo 10-13, 
Lahjantie 10

Myynnissä kahvia, kahvileipää, 
naisten, miesten ja lasten 
vaatteita, astioita, leluja, 

kirjoja yms. 
Puhtaita ja ehjiä vaatteita 

sekä tavaroita otetaan 
vastaan kirpputorin aukiolo-
aikoina. Tuotto lähetystyölle. 

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

KOHTAAMISTEN
Kahvila-Kirpputori 

Tulisitko lukemaan 
lehteämme ääneen?

Teemme Kirkkotie-lehdestä 
äänilehden vapaaehtoisten avulla 
ja yhteistyössä Pohjois-Karjalan 

Näkövammaiset ry:n kanssa.

Etsimme uusia lukijoita. 
Jos haluat auttaa, lue lisää

vapaaehtoistyo.fi/joensuu tai 
soita Leena Mgaya,

p. 050 593 5736.

Millainen kirkko  
Kiihtelysvaaraan on tulossa?

Luonnos on aina monen tekijän summa

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

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! 

Hänelle, jota
emme unohda.

S-Kukka ja Hautauspalvelu
www.s-kukka.fi/hautauspalvelu

Voimatie 2, Joensuu 
(Kauppakeskus Prisma)
Ma–pe klo 8–19, la 8–16

p. 010 762 3821

• PERHEJUHLAT
• YRITYSTILAISUUDET
Asiakkaan varaamissa tiloissa

PITOPALVELU
ANJA LUKKARINEN

Longantie 11, 80130 JOENSUU
           Puh. 040 534 0885

www.pitopalveluanjalukkarinen.fi

Älä liukastu!

Tilaa maksuttomat 
tekstiviestivaroitukset!
Lähetä viesti jalankulku  joensuu 
numeroon 16 167.
Voit valita aikavälin viestien vastaanotolle, 
esim. klo 7–22. Lähetä silloin viesti  
jalankulku  joensuu  7  22 
Lopeta palvelu viestillä  
jalankulku  sulje
Lisätietoja: 
joensuu.fi/liukkausvaroitus
Yhteistyössä: Ilmatieteen laitos

Hyvän elämän erikoislehti 

Talvitarjous

020 754 2333
asiakaspalvelu@kotimaa.fi
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 28.2.2022 asti 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. 

Tilaa helposti 
ja edullisesti

Kampanjakoodi: 
AL3KK23/22

3 kk

23€
Tilaus on 

määräaikainen

(Norm. 28 €)

Nauti rauhoittavasta hetkestä 
elämänmakuisen 
Askel-lehden parissa.

Kiihtelysvaaran 
maisemallisen 
ristikirkon suunni-
telma on edennyt 
jo pitkälle. Tammi-
kuussa julkaistiin 
luonnosten lisäksi 
suunnittelijaksi 
valitun Luo arkki-
tehdit Oy:n suunni-
telmaselostus.

Havainnekuva: Luo arkkitehdit Oy
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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 | 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
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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

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
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040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Varaa 
mainos
paikkasi 

paikalliseen
Kirkkotie 
lehteen! 

Hänelle, jota
emme unohda.

S-Kukka ja Hautauspalvelu
www.s-kukka.fi/hautauspalvelu

Voimatie 2, Joensuu 
(Kauppakeskus Prisma)
Ma–pe klo 8–19, la 8–16

p. 010 762 3821

• PERHEJUHLAT
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Asiakkaan varaamissa tiloissa
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nuori kasvo 

TÄMÄN LEHDEN nuoria kasvoja 
on poikkeuksellisesti kolme. 
Veeti Karppinen (16), Olli Kor-
honen (16) ja Iina Hyttinen (15) 
kuuluvat Joensuun seurakuntaan 
ja ovat aktiivisesti mukana isos-
toiminnassa.

Veeti, mitä taitoja olet oppinut 
isostoiminnan kautta?
Olen oppinut ryhmänvetotaitoja, 

tapahtumien suunnittelua ja 
ihmissuhdetaitoja.

Mitä näistä taidoista olet 
käyttänyt päivittäin?
Päivittäin olen käyttänyt ihmis-
suhdetaitoja.

Iina, mikä jäi sinulle vahvasti 
mieleen isostoiminnasta 
vuodelta 2021?

Erityisen hyvin jäivät mieleen 
leirit, joilla olen ollut mukana, 
kuten tenavaleiri. Hyvin mieleen 
jäi myös kynttilämäki ja Kato Mua 
-tapahtuma.

Miksi juuri nämä tapahtumat 
jäivät erityisen hyvin mieleen?
Tenavaleiri oli ensimmäinen leiri, 
jossa olin isosena mukana.

Olli, mitä odotat tulevalta vuo-
delta isostoiminnan kannalta?
Odotan leirejä, kuten isosleiriä, 
riparille isoseksi pääsemistä, 
uusiin henkilöihin tutustumista ja 
kavereiden kanssa olemista.

Sampo Laukkanen

Palstan kirjoittajat ovat nuoria 
seurakuntalaisia.

Kolmen kopla isosina
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PERHEET. Varhaiskasvatuksen ohjaaja Kristiina Nissisen mukaan hyvä iltarukous on lyhyt, 

samana toistuva, tuttu ja turvallinen. Se on päivän puhallus, jolla saadaan olo rauhoittumaan.

Iltarukous osaksi iltarutiineja 

ILTAVILLI ON TUTTU ilmiö monessa lapsi-
perheessä. Kierrokset nousevat kodeissa vä-
symyksen kanssa samaa tahtia niin lapsilla 
kuin aikuisilla. 

Rutiinit tuovat turvaa ja auttavat lasta 
rauhoittumaan. Joensuun seurakunnan 
varhaiskasvatuksen ohjaaja Kristiina Nissinen 
rohkaisee perheitä ottamaan iltarukouksen 
osaksi iltarutiineja, sillä se tekee hyvää sekä 
lapselle että vanhemmalle. 

- Iltarukous on lapselle tilanne, jossa saa 
olla hetken kiireettömästi tärkeän aikuisen 
kanssa. Monta kertaa iltarukouksen yhtey-
dessä tulee esiin asioita, joita lapsi ei ole 
päivän huiskeessa kertonut: mikä on päivän 
aikana jäänyt vaivaamaan mieltä, mitä kivaa 
on tapahtunut.

- Näistä voidaan sitten yhdessä jutella ja 
huokaista: Hyvää yötä, nyt saadaan rauhassa 
nukkua, meistä pidetään huolta. 

Iltarukous tukee myös vanhemman jak-
samista. 

- Monta kertaa illalla väsyneenä tulee 
mieleen kaikki syyllisyydet ja epäonnistu-
miset. Iltarukous voi toimia aikuisellekin 
puhalluksena. Tässä me ollaan: näe meidät, 
kuule meidät.

NISSINEN ON HUOMANNUT, että moni van-
hempi arastelee nykyään iltarukouksen ot-
tamista osaksi perheen arkea. Osa ajattelee, 
että lapsi saa itse valita, uskooko Jumalaan 
vai ei, osa taas kokee, että ei osaa rukoilla 
lapsen kanssa.

- Minusta iltarukous on paras mahdolli-
nen vakuutus lapselle elämää varten. Siinä 
vanhempi luo lapselle turvassa olemisen 
tunnetta ja luottamusta Jumalaan. Lapsi voi 
sitten aikuisena valita, tarvitseeko ja käyt-
tääkö hän rukousta vai ei.

- Rukouksen ei tarvitse olla tietynlainen 
eikä varsinkaan suoritus. Se on yhteinen 
hetki lapsen kanssa, joka voi olla myös 
luonnollista päivän asioiden kertomista ja 
juttelua Taivaan Isälle. 

JOS VALMISTA RUKOUSTA haluaa käyttää, 
Nissinen pitää hyvinä rukouksia, joiden 
sanat lapsi pystyy ymmärtämään. Jos ru-
kouksessa on kielikuvia, lapsi täydentää ne 
omalla mielikuvituksellaan. 

- Minäkin muistan miettineeni lapsena 
sian selästä nousemista, kun iltarukouk-
sessani rukoiltiin ”jos sijaltain en nousisi”. 
Mutta eihän tuokaan toisaalta vahinkoa 
tehnyt. Tärkeintä oli, että siinä oli tuttu ja 
turvallinen aikuinen rukousta lukemassa.

- Kannustan tutustumaan myös uudem-
piin rukouksiin. Esimerkiksi Anna-Mari 
Kaskisen kirjasta Pienen iltarukous löytyy 
lyhyitä ja yksinkertaisia rukouksia kuten 
vaikkapa ”Suojassasi nukahdan, herään 
huomiseen. Tule päivän leikkeihin, kaik-
keen mitä teen.”.

Virpi Hyvärinen

Varhaiskasvatuksen 
ohjaaja Kristiina Nissi-
sen mukaan moni palaa 
elämän vaikeina hetkinä 
johonkin turvalliseen lap-
suuden muistoon, lauluun 
tai rukoukseen. 
- Kun rukous on kerran 
opittu, siihen on aina mah-
dollista palata. Se ei kysy, 
onko vuosikortti voimassa, 
vaikka olisi ollut unohduk-
sissa vuosikymmenet. 
Rukous on ja pysyy.

Iltarukous 
on paras 

mahdollinen 
vakuutus lapselle 
elämää varten.
VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJA 
KRISTIINA NISSINEN


