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Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymällä 
on 790 hehtaaria metsää. Luonnon 
monimuotoisuutta varjellaan muun 
muassa vapaaehtoisten suojeluohjelmien 
avulla. Maaliskuussa käynnistyvä 
valtakunnallinen Ekopaasto-kampanja 
kannustaa meitä jokaista pohtimaan omaa 
metsäsuhdettamme.



lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

Uskosta puhumisen 
sietämätön vaikeus
MEITÄ SUOMALAISIA kuvataan usein puhumattomina, 
juroina ja itseemme käpertyvinä. Suomalaismiehistä 
puhuttaessa kaikki tuntevat sanonnan ”suomalainen 
mies ei puhu eikä pussaa”. Myös suomalaista uskonnol-
lisuutta kuvataan usein erityisen yksityisenä. Suoma-
lainen ei uskolla ja uskontoon liittyvillä asioilla leveile. 

OMASSA TYÖSSÄNI yksi antoisimmista asioista on ollut 
se, että vuosien saatossa on saanut haastatella ja kuun-
nella hyvin monien erilaisten ihmisten elämätarinaa ja 
puhetta uskostaan ja siihen liittyvästä kaipauksesta, ki-
vusta ja etsinnästä, joskus harvoin myös varmuudesta ja 
ehdottomuudesta. Sekä Jumalaan uskovien että niiden, 
jotka eivät usko tai vähintään epäilevät. 

VIIMEISEN KAHDEN vuoden aikana olemme kansainvä-
lisessä viiden maan tutkimushankkeessamme haasta-
telleet eri ikäisiä suomalaisia sekä erilaisia suomalaisia 
perheitä arvoihin, uskontoon ja katsomuksiin liittyvistä 
kysymyksistä. Mitä perheissä halutaan välittää seuraa-
valle sukupolvelle, ja miten uskonto ja katsomukset 
muuttuvat sukupolvelta toiselle siirryttäessä?

MYÖS TÄMÄN TUTKIMUKSEN aineisto on osoittanut, 
että sekä puhuminen yleensä että erityisesti uskonnosta 
puhuminen on suomalaisille vaikeampaa kuin muissa 
tutkimuksen maissa. Suomalaiset näyttävät oppivan jo 
kotoa kulttuuria, jossa ei välttämättä kannusteta pu-
humiseen ja avoimeen tunteiden ilmaisuun. Monelle 
varsinkin vanhemman ikäluokan ihmiselle uskonnosta 
puhuminen on tabu. 

USKONNOSTA PUHUMATTOMUUTTA on myös per-
heissä, joissa uskoa pidetään tärkeänä. Tällöin perhe 
tavallaan ulkoistaa uskonnosta puhumisen ja koko 
uskonnollisen kasvatuksen uskonnon asiantuntijoille, 
niille, joiden työhön se kuuluu. Ajatellaan, että riittää, 
kun lapsi käy päiväkerhossa tai menee aikanaan rip-
pikouluun.  

OSALLA PUHUMATTOMUUS LIITTYY epävarmuuteen ja 
siihen, ettei omasta mielestään tiedä riittävästi tai us-
ko riittävän vahvasti. Ajattelen kuitenkin, että uskosta 
tietämisen sijaan tulisi pyrkiä ennemmin siihen, että 
hyväksymme uskon keskeneräisyyden ja uskallamme 
kysellä ja puhua myös uskon epävarmuudesta. Puhe 
uskon hauraudesta ja rajallisuudesta on sitä paitsi pal-
jon puhuttelevampaa kuin usko, joka omasta mielestä 
tietää kaiken salatusta Jumalasta. 

KERÄYSTUOTTO. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastamaton tulos on 
2,01 miljoonaa euroa. Tuotto luovutettiin keräyksen suojelijalle, tasavallan presidentti 
Sauli Niinistölle 31.1.2022. Keräyksen kohteena oli vähävaraisten ikäihmisten tuke-
minen Suomessa ja maailmalla. Keräystuotolla tuetaan Suomessa taloudellisessa 
ahdingossa sinnitteleviä ikäihmisiä sekä parannetaan heidän digitaalisia valmiuk-
siaan Kirkon Diakoniarahaston ja seurakuntien kautta. 60 prosenttia tuotosta ohja-
taan Kirkon Ulkomaanavun ruohonjuuritason työhön kehittyvissä maissa.

LÄHDE: KIRKKOPALVELUT RY:N TIEDOTE 2.2.2022
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T
änä talvena metsät ovat jälleen olleet 
kauniita kuin kuvakortit. Lumiset ok-
sat, koskematon hanki ja ympärillä täysi 
hiljaisuus – mikä voisikaan olla parem-
pi paikka rauhoittua, päästää irti mieltä 
painavista huolista, kerätä voimia ja vir-
kistyä. Metsä kutsuu meitä liikkumaan 

kävellen, hiihtäen tai vaikkapa lumikengillä kulkien. 
Metsässä on hyvä hengittää.

ERILAISET metsäsuhteet ja metsän kutsu ovat kirkon 
maaliskuun alussa alkavan Ekopaasto-kampanjan 
teemoja. Kampanjassa meitä tavallisia suomalaisia 
innostetaan liittymään pääsiäispaastoon ympäristön 
näkökulmasta. Meitä rohkaistaan kohtuullisuuteen 
ja vastuullisuuteen sekä vahvistamaan omaa luonto-
suhdettamme. Ekopaaston kautta jokainen voi omal-
ta osaltaan hillitä ilmastonmuutosta. 

KAMPANJAN tämänvuotinen teema on lähellä mo-
nen pohjoiskarjalaisen sydäntä. Metsät voivat olla 
meille elinkeinon lähde, työllistäjä, vapaa-ajan ym-
päristö tai virkistäytymispaikka. Myös seurakunnissa 
metsillä on monta merkitystä. Joensuun seurakun-

tayhtymä omistaa metsiä, joita hoidetaan monimuo-
toisuuden huomioivan metsäsuunnitelman mukai-
sesti. Monia retkiä ja tapahtumia on vuosien varrella 
järjestetty metsässä. Ja lapsetkin saavat jo pienestä pi-
täen tuntumaa metsiin esimerkiksi luontokerhoissa.

MITÄ METSÄ merkitsee sinulle? Miten sinä vastaat 
metsän kutsuun? Valtakunnallinen Ekopaasto-kam-
panja käynnistyy tuhkakeskiviikkona 2.3. ja kestää 
seitsemän viikkoa pääsiäislauantaihin 16.4. saakka. 
Kampanja näkyy verkossa ja sosiaalisessa mediassa 
tunnisteella #ekopaasto. Se tarjoaa muun muassa 
vinkkejä, näkökulmia ja inspiraatiota lähteä metsään. 

Metsän kutsu
Erilaiset metsäsuhteet 
ja metsän kutsu ovat 
kirkon maaliskuun 
alussa alkavan 
Ekopaasto-kampanjan 
teemoja.

23.2.2022
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi

Ajatellaan, että riittää, kun 
lapsi käy päiväkerhossa 
tai menee aikanaan 
rippikouluun.

Kati Tervo-Niemelä
käytännöllisen teologian professori

Itä-Suomen yliopisto
kati.tervo-niemela@uef.fi
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Vähemmän 
paineita nuorille

1
HUOLI. Kouluterveyskysely 2021 
osoitti, että pandemialla on ol-
lut heikentäviä vaikutuksia 
nuorten hyvinvointiin. Tulokset 
huolestuttavat ja harmittavat, 

mutta eivät yllättäneet. Kyselyssä 
nousivat esiin erityisesti yksinäisyys, 
kaverisuhteiden puuttuminen ja vä-
heneminen sekä etenkin tyttöjen 
sosiaalinen ahdistuneisuus. Nämä 
näkyvät myös vastaanotollani.

2
PAINEET. Nuorilla on ny-
kyisin paljon paineita, ja 
he ovat usein myös todella 
vaativia itseään kohtaan. 
Koulussa tavoitellaan 

kympin arvosanoja ja sosiaalinen 
media ruokkii muutenkin vahvoja 
ulkonäköpaineita. Meillä Jykissä osa 
nuorista tavoittelee huippumenes-
tystä myös urheilijoina. Osa nuorista 
jännittää sosiaalisia tilanteita, tun-
neilla esiintymistä ja ruokailuja, ja 
kouluun palaaminen on ollut osalle 
heistä pandemian jälkeen entistä 
vaikeampaa.

3
ENNALTAEHKÄISY. Nuor-
ten kohdalla tulisi ehdot-
tomasti satsata ennaltaeh-
käiseviin palveluihin. Mitä 
varhaisemmassa vaiheessa 

tavoitamme oireilevat nuoret, sitä ly-
hytaikaisempaa hoitoa tarvitaan. On 
harmillista, että kouluterveydenhoi-
tajia siirrettiin pandemiatyöhön, kun 
nuoret siirtyivät etäopintoihin. Tuttu 
terkkari on monille nuorille tärkeä.

4
TUKI. Kouluilla nuorten 
tukena on terveydenhoita-
ja, psykologi ja kuraattori 
sekä koko oppilashuollon 
tiimi. Teemme yhteistyötä 

myös esimerkiksi Nuorten tiimin, 
kaupungin nuorisotyön ja toisinaan 
seurakunnankin kanssa. Iloitsen 
siitä, että Siun sote on kouluttanut 
viime aikoina meitä kouluterveyden-
hoitajia IPC-menetelmän käyttöön. 
Menetelmä on tarkoitettu lievästi ja 
keskivaikeasti masentuneiden nuor-
ten hoitoon, ja se vähentää tutkitusti 
erikoissairaanhoidon tarvetta.

5
ARMOLLISUUS. Kunpa jo-
kainen nuori näkisi itses-
sään hyviä asioita, oppisi 
arvostamaan itseään ja 
ymmärtäisi, että jokai-

nen on arvokas sellaisena kuin on. 
Nuoret tarvitsevat nyt armollisuutta 
itseään kohtaan. Me ammattilaiset 
olemme täällä ja haluamme auttaa, 
kun nuori vain ilmaisee halunsa ja 
ottaa apua vastaan. Suurimmat ilon 
hetket liittyvät siihen, kun nuori on 
saanut avun ja tulee siitä jälkeenpäin 
kiittämään.

Virpi Hyvärinen

TIINA-RIITTA KORHONEN. Pandemian vaikutukset nuorten hy-
vinvointiin näkyvät myös Joensuussa, sanoo Joensuun yhteiskoulun 
lukion terveydenhoitaja Tiina-Riitta Korhonen.
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Kouluterveydenhoitaja 
Tiina-Riitta Korhonen 
painottaa ennaltaehkäisevän 
työn tärkeyttä nuorten 
hyvinvoinnin tukemisessa.
- Nuoret elävät hetkessä. 
Olisi tärkeää, että silloin kun 
nuorella on se hetki, että 
nyt haluan puhua, siihen 
pystyttäisiin tarttumaan, 
sanoo Korhonen. 
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Lisää ajankohtaisia uutisia
> www.joensuunseurakunnat.fi
> www.kontiolahdenseurakunta.fi
> www.evl.fi

ajassa Suomen evankelisluterilaisen 
kirkon verkkosivuilla on sisältöä 
suomen, ruotsin, selkokielen ja 
viittomakielen lisäksi nyt myös 
saamen kielellä. 

EVL.FI, 4.2.2022

Joensuun seurakuntien metsiä 
hoidetaan kestävästi

Maaliskuussa käynnistyvä valtakunnallinen Ekopaasto-kampanja kehottaa vastaamaan metsän kutsuun. Luminen metsä voi houkutella vaikkapa liikkumaan ja iloitsemaan raittiista ilmasta. 
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymällä on 790 hehtaaria metsää. Metsien monimuotoisuutta varjellaan muun muassa vapaaehtoisten suojeluohjelmien avulla. 
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SEURAKUNTAYHTYMÄLLÄ ON METSÄÄ 790 hehtaaria 
pääasiassa Enon ja Vaara-Karjalan seurakuntien alueil-
la. Vaivion kurssikeskuksen alueella metsiä on noin 10 
hehtaaria. Valtaosa yhtymän metsistä on talousmetsiä. 
Seurakuntayhtymä on mukana metsäsertifioinnissa ja 
on saanut vuonna 2005 PEFC-sertifikaatin.

Suojeltuja alueita on yhteensä noin 80 hehtaaria. Yh-
tymällä on vapaaehtoisesti suojeltuna 8,2 hehtaarin suu-
ruinen luonnonsuojelualue Enon Kirkkokankaalla. Enon 
hautausmaan yhteydessä oleva 17,8 hehtaarin vanha met-
sä on merkitty ulkoilumetsäksi. Vapaaehtoista suojelua 
lisätään siihen sopivilla kohteilla.

Vaivion kurssikeskuksen yhteydessä on luontopolku, 
jossa on 1,3 kilometrin ja 0,4 kilometrin reitit.

METSÄNHOIDON VASTUUHENKILÖ, seurakuntayhty-
män kiinteistöpäällikkö Jussi Nevalainen kertoo, että osa 

yhtymän metsistä on suojeltu METSO-ohjelman kautta. 
Vaara-Karjalan seurakunnassa Kiihtelysvaaran alueella 
yhtymällä on kaksi METSO-kohdetta: 2,9 hehtaaria aar-
nimetsää ja noin 20 hehtaarin suuruinen Hilman metsä.

– Metsää voi suojella maanomistajan omalla päätöksellä 
tai vapaaehtoisen METSO-suojeluohjelman suojelukeino-
jen avulla. Metsää voi suojella lakisääteisiä kohteita laa-
jemmin, ja tähän kannustetaan valtion METSO-ohjelman 
suojelutuilla, Nevalainen selventää.

Vuonna 2016 tehdyn kartoituksen perusteella metsissä 
on vielä jäljellä mahdollisesti METSO-ohjelman valin-
taperusteet täyttäviä kohteita. Päätöksen kohteen sovel-
tuvuudesta METSO-ohjelmaan tekee metsänomistajan 
tarjouksen pohjalta joko ELY-keskus tai Metsäkeskus.

METSÄSUUNNITELMISSA OLEVAT luonnonsuojelulliset 
kohteet huomioidaan aina hakkuita suunniteltaessa ja to-

METSÄT. Joensuun ev.lut. seu-
rakuntayhtymän päämääränä on 
hoitaa metsiään kestävän kehi-
tyksen periaatteiden mukaisesti. 
Metsien monimuotoisuus turva-
taan esimerkiksi osallistumalla 
METSO-ohjelmaan. Metsillä on 
iso merkitys hiilinieluina.

4 \ Kirkkotie



lyhyestiteutettaessa. Lintujen pesinnän rauhoittamiseksi 
seurakuntayhtymän metsähakkuissa vältetään 
kesähakkuita. Hiirihaukan ja liito-oravan reviirit 
rajataan metsäsuunnitelmien ulkopuolelle.

– Lähtökohtana on, että metsänhoitosuunni-
telma tukee monimuotoisuuden varjelua, Neva-
lainen toteaa.

Nevalainen kertoo, että jatkuvaa kasvatusta 
on mahdollista tehdä, jos löytyy kohteita, jotka 
ovat siihen soveliaita maastoltaan ja puustoltaan. 
Yleensä kohteet katsotaan ja rajataan maastossa 
leimikkoa tehdessä, vaikkapa suuremmasta ku-
viosta jakamalla.

– Tilanne arvioidaan aina tapauskohtaisesti 
hakkuita suunniteltaessa. Seuraavan metsä-
suunnitelman päivityksen yhteydessä jatkuvan 
kasvatuksen periaatetta tullaan korostamaan ja 
myös toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan 
soveltuvilla alueilla, Nevalainen sanoo.

YMPÄRISTÖOHJELMANSA MUKAAN Joensuun 
ev.lut. seurakuntayhtymä tavoittelee hiilineutraa-

liutta vuoteen 2030 mennessä. Nevalainen sanoo, 
että tavoite hiilineutraaliudesta otetaan huomioon 
seurakuntayhtymän metsäsuunnitelmassa.

– Nykyinen metsäsuunnitelma on voimassa 
vuoteen 2026 saakka. Kun suunnitelmaa ryhdy-
tään päivittämään vuonna 2025, on tarkoitus, että 
suunnitelmaan sisällytetään konkreettisia toimia 
ja tavoitteita, jotka tukevat hiilineutraaliustavoi-
tetta. 

Tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta metsien 
käytöstä niin henkilöstön kuin seurakuntalaisten 
kesken. Metsäsuunnitelman hyväksyy seurakun-
tayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto.

Huolehtimalla vastuullisesti metsäomaisuu-
destaan seurakunnat toteuttavat myös hengellistä 
tehtäväänsä. Seurakuntayhtymän ympäristöohjel-
man mukaan Jumalan rakkaus velvoittaa toimi-
maan elämän varjelemiseksi maailmassa.

Hanna Pekkanen

Piispat kutsuvat esirukoukseen 
rauhan puolesta. ”Vahvista meissä 
toivoa, kun sodan uhka ahdistaa. 
Varjele Ukrainan kansaa.” 
#rauha #Ukraina #esirukous

SUOMEN EV.LUT. KIRKKO TWITTERISSÄ, 16.2.2022

JOENSUUN seurakuntayhtymä 
palkkaa kesäksi noin 80 työntekijää 
erilaisiin tehtäviin. Suurin osa avoi-
mista tehtävistä sijoittuu hautaus- 
ja puistopalveluihin, jonne etsitään 
kesätyöntekijöitä kahden kuukau-
den ja kausityöntekijöitä 5–7 kuu-
kauden mittaisiin jaksoihin. Kaikki 
paikat edellyttävät kykyä fyysiseen 
ulkotyöhön.

Joensuun ja Utran kirkoissa on 
tarjolla oppaiden tehtäviä kahdek-
salle. Oppaiden valinnassa kiinni-
tetään huomiota mm. valmiuteen 
toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja 
palveluhenkisesti, kielitaitoon sekä 
seurakuntaelämän tuntemukseen. 

Vaivion kurssikeskukseen hae-
taan kiinteistönhoitajaa, keittiö-
työntekijöitä ja kesätyöntekijöitä 
2–4 kuukauden mittaisiin tehtäviin. 
Kesätyöt sisältävät avustavia keit-
tiötehtäviä, asiakaspalvelua ja puh-
taanapidon työtä. 

Joensuun seurakunta hakee li-
säksi leiriohjaajia ja kesäkavereita 
leikkimään ja pelaamaan yhdessä 
lasten ja nuorten kanssa.

Hakuaika tehtäviin on käynnissä. 
Haastattelut ja valinnat aloitetaan 
useimpiin tehtäviin jo hakuajan 
kuluessa. Lisätiedot verkossa: jo-
ensuunseurakunnat.fi/rekrytointi.

Kesätöitä tarjollaYmpäristötyö Joensuun 
seurakunnissa
• Kirkon energia- ja ilmastostrategia ohjaa seura-

kuntia tekemään työtä ilmaston lämpenemisen 
rajoittamiseksi.

• Joensuun seurakuntayhtymälle on myönnetty 
Kirkon ympäristödiplomi vuosiksi 2021–2025. 

• Joensuun seurakuntayhtymä on liittynyt myös 
Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkostoon. 

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

some

HEINÄKUUN alussa Joensuun 
Kerubi Stadionilla pidettävien he-
rättäjäjuhlien valmistelut jatkuvat 
täyttä vauhtia. Järjestäjät luotta-
vat vakaasti siihen, että kaksien 
edellisten etäjuhlien jälkeen Jo-
ensuussa päästään kohtaamaan 
kasvotusten. Juhlat rakentuvat tal-
koovoimin. Eri tehtäviin kuten mm. 
ravintolatoimintaan ja juhlakentän 
rakentamiseen tarvitaan yhteensä 
noin 1500 vapaaehtoista. 

Kätevimmin talkoolaiseksi il-
moittautuminen onnistuu va-
paaehtoistyo.fi/herattajajuhlat 
-verkkosivujen kautta. Suurin osa 

tehtävistä löytyy jo sivuilta, mutta 
myös uusia tehtäviä julkaistaan ai-
ka ajoin. Talkoolaiseksi voi ilmoit-
tautua monella muullakin tapaa. 
Lisätietoja saa juhlien verkkosivuil-
ta www.herattajajuhlat.fi tai suo-
raan talkoosihteeri Minna Toloselta,  
p. 050 560 1448.

Joensuun herättäjäjuhlien järjes-
täjinä toimivat Herättäjä-Yhdistys ja 
Joensuun ev.lut. seurakuntayhty-
mä, yhteistyökumppanina on Joen-
suun kaupunki. Aiemmin juhlat on 
pidetty Joensuussa vuosina 1961 
ja 1995.

Talkoolaiseksi herättäjäjuhlille

Lähtökohtana on, 
että metsänhoito-

suunnitelma tukee 
monimuotoisuuden 
varjelua. 
JUSSI NEVALAINEN

Ekopaasto kutsuu metsään
MIHIN METSÄ KUTSUU meitä? 
Mietiskelemään ja marjasta-
maan, retkeilemään, rukoile-
maan ja rauhoittumaan, tut-
kimaan ja tutustumaan? Tänä 
vuonna Ekopaaston teemana 
ovat monenlaiset metsäsuhteet 
ja metsän kutsu.

Valtakunnallinen Suomen 
ev.lut. kirkon kampanja käynnistyy tuhkakes-
kiviikkona 2. maaliskuuta ja kestää seitsemän 
viikkoa, pääsiäiseen asti. Ekopaasto näkyy myös 
Joensuun ev.lut. seurakuntien somekanavissa. 
Saat pohtia omaa metsäsuhdettasi ja mennä 
metsään hiljentyen, suojellen, samoillen, naut-
tien ja virkistyen. Halutessasi voit osallistua so-
messa jakamalla päivityksiä ja keskustelemalla.

”METSÄ ON MINULLE arjessa erityisen tärkeä 
rauhoittumisen ja virkistäytymisen paikka. 

Kun katselee puiden latvoja 
ja niiden välistä siintävää tai-
vasta, voi kuvitella olevansa 
suuressakin metsässä, vaikka 
tosiasiassa olisi pienessä lähi-
metsässä”, kehittämispäällik-
kö Salka Orivuori Martoista 
kuvailee omaa metsäsuhdet-
taan Ekopaasto-blogissa.

Kampanjasivustolle eko-
paasto.fi tulee paastonajan kuluessa videoita, 
podcasteja, artikkeleita ja blogikirjoituksia met-
sän monista ulottuvuuksista.

Suomen ev.lut. kirkon yhteistyökumppanei-
ta tämän vuoden Ekopaastossa ovat Finlands 
Svenska Scouter rf (FiSSc), Finska Missions-
sällskapet FMS, Hiljaisuuden ystävät ry, Martat, 
Marthaförbundet, Suomen luonnonsuojeluliit-
to, Suomen partiolaiset, Suomen ympäristö-
keskus SYKE ja Tapio.

Hanna Pekkanen

ekopaasto

JOENSUUN seurakuntien toiminta 
on palautunut normaaliksi ja ko-
koontumisrajoitukset on poistettu 
käytöstä. Koronaepidemia ei ole 
kuitenkaan vielä ohi. Kaikissa seu-
rakuntien tilaisuuksissa noudate-
taan edelleen riittäviä turvavälejä 
ja hyvää käsihygieniaa. Kaikissa 
tilaisuuksissa on voimassa myös 
vahva maskisuositus.

Rajoitusten päättymisen myötä 
messut, hautajaiset ja muut kirkol-
liset toimitukset, rippileirit ja muu 
leiritoiminta sekä tapahtumat ja 
pienryhmät voidaan järjestää ilman 

henkilörajoituksia. Seurakunnat toi-
vottavat kaikki mukaan toimintaan 
terveinä ja yhteisesti turvallisuu-
desta huolehtien.

Myös Kontiolahden seurakun-
nassa messut ja ryhmät järjes-
tetään normaalisti eikä henkilö-
määrärajoituksia ole voimassa. 
Kirkollisissa toimituksissa suo-
sitellaan osallistujien rajaamista 
lähipiiriin. Kaikissa tilaisuuksissa 
noudatetaan turvaväli-, käsihygie-
nia- ja maskisuosituksia. Ajanta-
saiset tiedot löytyvät seurakuntien 
verkkosivuilta.

Koronarajoitukset päättyivät
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VIIMEISTEN KUUKAUSIEN ajan joensuu-
laisten ja kontiolahtelaisten virkatodis-
tus- ja sukuselvitystilauksiin on vastattu 
Kuopiosta käsin.

Savonmaalla on hoidettu myös joen-
suulaisten ja kontiolahtelaisten vihille 
aikovien avioliiton esteiden tutkintaa, 
rekisteröity kirkolliset toimitukset ja pi-
detty yllä Joensuun ev.lut. seurakuntien 
ja Kontiolahden seurakunnan jäsenrekis-
teriä. 

Aiemmin paikallistasolla hoidetut asiat 
siirtyivät Kuopion aluekeskusrekisterin 
tehtäviksi Kontiolahden seurakunnasta 

1.10.2021 ja Joensuun seurakuntayhty-
mästä 1.1.2022. 

Muutos on osa koko Suomen ev.lut. 
kirkkoa koskevaa aluekeskusrekisterihan-
ketta, jossa kirkonkirjojen pidon tehtäviä 
keskitetään 15 aluekeskusrekisteriin. 

KUOPIOON EI joensuulaisten ja kontiolah-
telaisten ole tarvinnut ajella asioitaan hoi-
tamaan, sillä kaikkia aluekeskusrekisterin 
palveluja voi käyttää kotoa käsin.

- Virkatodistusten tilaaminen onnistuu 
helpoiten sähköisen palvelun kautta tai 
puhelimitse. Avioliiton esteiden tutkinta-
pyynnöistä valtaosa tehdään sähköisessä 
palvelussa, ja myös kirkkoon liittyminen 
onnistuu joustavimmin sähköisen palve-
lun kautta, kertoo Kuopion aluekeskusre-
kisterin johtaja Mika Pulkkinen.

Sähköisten palvelujen eli internetin 
käyttötaito ei kuitenkaan ole edellytys pal-
velujen saamiselle. Myös paikan päälle voi 
mennä asioimaan. Moni asia hoituu myös 
puhelimella, jotkut postitse. 

TAVALLISIN SYY asioida aluekeskusrekiste-
rissä on Pulkkisen mukaan virkatodistuk-
sen tilaaminen. Esimerkiksi perunkirjoitus-
ta varten tarvitaan sukuselvitysmuotoinen 
virkatodistus, ja niiden tilaaminen on tullut 
aluekeskusrekisteriin siirtymisen jälkeen 
asiakkaalle helpommaksi. 

- Nyt virkatodistuksia tilatessa kaikki 
tarvittavat todistukset saa yhdellä tilauk- 
sella Kuopion aluekeskusrekisteristä. 
Aiemmin todistukset piti tilata erikseen 
kaikista niistä seurakunnista, joissa ti-
lauksen kohteena oleva henkilö oli ollut 
kirjoilla 15 vuotta täytettyään. 

Pulkkinen pitää aluekeskusrekisterei-
hin siirtymisen etuna myös kirkonkirjojen 
pitoon liittyvien tehtävien tehokkaampaa 
hoitamista ja työntekijöiden sijaistuksien 
helpottumista. Monille asiakkaille siirtymä 
on merkinnyt myös mahdollisuutta hoitaa 
asioitaan aiempaa laajemman palveluajan 
puitteissa.

JOENSUUN SEURAKUNTIEN ja Kontio-
lahden seurakunnan liittyminen Kuopion 
aluekeskusrekisteriin on sujunut Pulkki-
sen mukaan varsin mutkattomasti, koska 
aiemmin liittymisistä oli saatu jo niin pal-
jon kokemusta.

- Aluekeskusrekisteri aloitti toimintan-
sa vuoden 2019 alussa. Tuon jälkeen uusia 
seurakuntia on tullut tasaisesti pitkin mat-
kaa. Tällä hetkellä mukana on 35 seura-
kuntaa pääasiassa Kuopion hiippakunnan 
alueelta. 

Etelä-Suomessa aluekeskusrekisteriin 
siirtyminen on johtanut virkatodistusten 
toimitusten ruuhkautumiseen niin, että 
toimitusajat voivat pahimmillaan olla kuu-

kausia. Kuopion aluekeskusrekisterissä 
vastaavaa ilmiötä ei ole syntynyt.

- Jonotilanne on tällä hetkellä erittäin 
hyvä. Virkatodistukset pystytään toimitta-
maan pääsääntöisesti parin viikon sisällä 
ja muu asiointi hoituu tätäkin nopeam-
min.

Virpi Hyvärinen

Kuopion aluekeskusrekisterin johtaja Mika Pulkkisesta aluekeskusrekisterin luominen on sujunut kokonaisuudessaan varsin hyvin. - Merkittävä tekijä prosessin onnistumisessa on ollut se, että 
seurakuntia on liittynyt mukaan tasaisesti pitkin matkaa, jolloin lisäresurssointi on ollut helpompaa kuin yhdellä kertaa tapahtuvassa suuressa muutoksessa. 

Sukuselvityksen saa nyt 
yhdellä tilauksella
REKISTERIPALVELUT. 

Kuopion aluekeskus-
rekisteriin liittyminen ei 
ole aiheuttanut jonoja 
virkatodistustilauksiin 
Joensuussa ja Kontiolah-
della. Asiointi tapahtuu 
kätevimmin verkossa tai 
puhelimitse, mutta pai-
kan päällekin voi mennä 
asioita hoitamaan.
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Kuopion  
aluekeskusrekisteri 
Suokatu 22 B, 2. krs, Kuopio
• Virkatodistusten ja sukuselvitysten tila-

ukset verkossa (tilaavirkatodistus.fi), puhe-
limitse (p. 040 4848 225) tai asioimalla 
paikan päällä

• Avioliiton esteiden tutkinta verkossa 
(esteidentutkinta.fi) tai asioimalla paikan 
päällä

• Lapsen nimen valintaan liittyvä neuvonta 
puhelimitse (p. 040 4848 224)

• Kirkkoon liittyminen verkossa (liitykirk-
koon.fi), postitse tai asioimalla paikan 
päällä
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sana 
”Älä milloinkaan 

hylkää minua”
PSALMI 31:1

kuulutetut 

Pielisensuu
Henri Murto ja Sini Hiltunen

Vaara-Karjala
Henrik Martinpoika Räty ja 
Ella Annika Tiisjärvi

Kontiolahti
Vesa-Matti Kaskinen ja 
Assi Elina Päivinen

hautaan siunatut  

Joensuu
Elvi Ilona Hiltunen 97 v
Toini Maria Kettunen 92 v
Raija Helinä Torvinen 92 v
Maire Ilona Jolkkonen 90 v (Liperin srk)
Eino Aulis Niemelä 90 v
Sirkka Liisa Päivinen 89 v
Veikko Einari Ahlo 88 v
Pentti Kalevi Kukkonen 86 v
Aari Tapio Smolander 86 v
Rauha Ritva Anneli Kinnunen 81 v
Hilkka Inkeri Räisänen 81 v
Arvo Armas Tiainen 79 v
Jorma Juhani Kosonen 71 v (Liperin srk)
Antti Henrik Liimatta 36 v
Juuso Olavi Ilmari Heiskanen 28 v

Pielisensuu
Maire Annikki Kareinen 92 v
Kerttu Tuononen 89 v
Pertti Johannes Malinen 87 v
Lauri Kalle Hyttinen 80 v
Helmi Maria Laasonen 81 v
Sirpa Anneli Lavikainen 71 v
Ilpo Erkki Ensio Liukkonen 71 v
Markku Juhani Pekkala 70 v

Rantakylä
Tyyne Katri Heikkinen 95 v
Hilja Helena Hirvonen 95 v
Elma Ester Johanna Huovinen 90 v
Elsa Katri Lämsä 90 v
Iida Anneli Lankinen 87 v
Anita Hellevi Pesonen 87 v
Pertti Olavi Martikainen 79 v
Kaija Marjatta Karvinen 76 v

Lyydi Ilona Tuononen 73 v
Asko Veikko Juhani Silvennoinen 69 v
Eija Inkeri Viitamäki 69 v
Marjut Hannele Asikainen 58 v
Ida Maria Serafia Markkanen 27 v 
(Varkauden srk)

Pyhäselkä
Aili Junninen 98 v
Johannes Tiilikainen 93 v
Eelis Ensio Juntunen 77 v 
(Meilahden srk)
Eevi Amalia Purmonen, vastasyntynyt

Eno
Anja Irja Keronen 89 v
Eila Susanna Mitrunen 89 v
Maija Inkeri Hynninen 80 v
Meeri Kyllikki Kärkkäinen 75 v
Annastiina Lyydia Lehtonen 38 v

Vaara-Karjala
Antti Ensio Könönen 85 v
Salme Mirjami Hirvonen 81 v
Tarja Liisa Tuulikki Asikainen 76 v
Leila Annikki Räsänen 56 v

Kontiolahti
Pauli Juhani Liimatta 96 v
Irja Mutanen 92 v
Mauno Kalevi Tanskanen 91 v
Martta Annikki Koivunen 89 v
Aune Vieno Kyllikki Norismaa 87 v
Aarne Ilmari Pirinen 85 v
Teuvo Juhani Silvennoinen 72 v
Heikki Pekka Juhani Korhonen 60 v

Joensuu
Usva Elina Hakojoki
Menni Aino Elea Korhonen
Tomi Matias Korpi
Eemi Eemeli Lampinen
Leon Voitto Oscar Pejak
Eevi Iiris Amanda Pulkkinen
Aada Sofia Aurora Raitakivi

Pielisensuu 
Aivi Inkeri Koivukangas
Ukko Kaarlo Tapio Korkiakoski
Amos Myrsky Alvar Mäenharju
Urho Ivan Aatos Pääskyvuori

Rantakylä
Samuel Eemil Sebastian Douba
Pyry Eemeli Potkonen

Pyhäselkä
Oiva Topias Elmeri Reijonen
Saaga Lumi Johanna Voutilainen

Eno
Sylvi Martta Kristiina Sorjonen
Eevi Juulia Eliisa Uotinen (Ilomantsin srk)

Vaara-Karjala
Iitu Sini Sofia Kekkonen
Eppu Mikael Mustonen
Henrik Martinpoika Räty

Kontiolahti
Carlotta Hilda Isabella Ghezzi
Enrico Kalle Emilio Ghezzi
Henri Eino Wiljam Nyman
Iida Emilia Pulkkinen
Julius Eemeli Seppälä
Elina Anna Tolvanen
Otso Tapio Varis

kastetut 

IHMISEN PYYNTÖ – älä milloinkaan 
hylkää minua.

Älä jätä, vaikka en jaksakaan nyt kul-
kea reippaiden askeleidesi tahdissa. 
Kasvan ja kehityn, askeleeni pitenevät 
ja kohta pysyn rinnallasi. Odota minua 
nyt, niin minä lupaan odottaa sinua sit-
ten, kun sinun askeleesi lyhenevät.

Älä hylkää, kun tunnet, etten ole täyt-
tänyt toiveitasi. Älä käännä selkääsi, kun 
tarvitsen sinua eniten. Haavoittuvana 
kaipaan sinun rakkauttasi ja hyväksyn-
tääsi enemmän kuin koskaan. Silloin 
minut on myös helpointa särkeä kyl-
mällä katseella ja pienillä sanoilla. Älä 
vaadi minua olemaan kaikessa samaa 
mieltä kanssasi. 

Älä unohda, kun tuntuu, ettei minusta 
ole sinulle enää apua. Kun en enää jak-
sa täyttää tarpeitasi tai olla tukenasi. Älä 
unohda, kun kaipaan puhelinsoittoasi, 
käyntiäsi – mitä tahansa, millä osoitat, 
että yhä vielä merkitsen sinulle jotakin.  

KIRKKOVUODESSA edessämme on 
paastoon laskeutuminen, hiljaisuuteen 
laskeutuminen – Kristuksen kärsimyk-
seen laskeutuminen. Ihmisen Pojan tie-
toinen matka kohti kipua ja ylösnouse-
musta alkaa. Kuinka monta kertaa Hän 
koki sen, että ystävät eivät pysyneet hä-
nen rinnallaan? Kipeimpänä huuto: Ju-
malani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?

Tiedämme, että Jumala ei hylännyt. 
Mutta yhä uudelleen me joudumme 
kysymään itseltämme: hylkäsinkö mi-
nä? Hylkäsinkö silloin, kun en auttanut 
lähimmäistäni, vaikka minulla olisi ollut 
siihen tilaisuus? Hylkäsinkö, kun hä-
dässä rukoillessani sain avun ja unoh-
din sen jälkeen rukoukseni? Hylkäsinkö, 
kun oikeassa olemisen tarpeessani luu-
lin, että minulla on valta tuomita toisia 
ihmisiä?

NIISSÄKIN HETKISSÄ, kun maailma 
tuntuu kääntävän meille selkänsä ja 
ihmisten tuki ei tuo mitään iloa elä-
määmme, voi suurinta viisautta olla sen 
tiedostaminen, että huudoistamme ja 
kivuistamme huolimatta Kaikkivaltias 
ei ole hylännyt eikä tule meitä hylkää-
mään. Sen kokeminen tuo turvaa, jota ei 
ihmismieli kykene ymmärtämään. 

”Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä 
olet vanhurskas, pelasta minut! Kuule 
minua, riennä avukseni! Ole minulle kal-
lio, jonka suojaan saan paeta, vuorilinna, 
johon minut pelastat. Sinä olet minun 
kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat ja 
ohjaat minua, sillä sinä olet minun Ju-
malani.” Psalmi 31:1–4

Saila Musikka
johtava diakoni

Pielisensuun seurakunta

Laskiaissunnuntai, 27.2.2022
Jumalan rakkauden uhritie
Sunnuntain suomenkielinen nimi 
tulee paastoon laskeutumisesta. 
Pian alkaa yksinkertaisten elämän-
tapojen, itsekieltäymyksen aika. 
Vaellus Jerusalemiin, kohti kärsi-
mystä ja kuolemaa, alkaa.
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 31:2–6, Jes. 58:1–
9, 1. Kor. 13, Luuk. 18:31–43

Tuhkakeskiviikko, 2.3.2022
Katumus ja paasto
Paastonaika alkaa laskiaisen jäl-
keisestä keskiviikosta, tuhkakes-
kiviikosta, joka on saanut nimensä 
paastoon liittyneestä tuhkan si-
rottelemisesta pään päälle. Se oli 
katumuksen ja parannuksen ver-
tauskuva.
Liturginen väri: violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 57:2–4, 11–12, Joel 
2:12–17, 2. Piet. 1:1–11 tai 1. Piet. 4:1–5, 
Matt. 6:16–21 tai Luuk. 13:22–30

1. paastonajan sunnuntai, 6.3.2022
Jeesus, kiusausten voittaja
Ensimmäisen paastonajan sunnun-
tain keskeinen aihe on kertomus 
Jeesuksen kiusaamisesta autio-
maassa. Häntä houkuteltiin pettä-
mään kutsumuksensa, mutta hän 
voitti kiusaukset.
Liturginen väri: violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 91:1–4, 11–12, 
1. Moos. 3: 1–7 (8–19), Hepr. 4:14–16, 
Matt. 4:1–11

2. paastonajan sunnuntai, 13.3.2022
Rukous ja usko
Jeesus taisteli pimeyden valtoja 
vastaan myös parantamalla sairaita 
ja antamalla synnit anteeksi. Tähän 
toimintaan liittyivät rukous ja usko.
Liturginen väri: violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 25:1–10, 2. Aik. 
20:1–9, 1. Tess. 4:1–8, Matt. 15:21–28

kirkkovuosi 
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SEURAKUNTAVAALIT OVAT JOKAISEN JUTTU

S
eurakuntavaalit järjestetään kaikissa 
Suomen evankelisluterilaisen kirkon 
seurakunnissa samaan aikaan, seu-
raavan kerran tämän vuoden mar-
raskuussa. Vaaleissa valitaan luotta-
mushenkilöt vuosille 2023–2026. He 
käyttävät ylintä päätösvaltaa seura-
kunnissa.

Seurakuntavaalien varsinainen 
vaalipäivä on sunnuntaina 20.11.2022. Ennakkoäänestys 
järjestetään 8.–12.11.2022. Seurakuntavaaleissa on ääni-
oikeus jokaisella 16 vuotta täyttäneellä kirkon jäsenellä. 
Äänestäminen ei edellytä rippikoulun käymistä tai kon-
firmaatiota, riittää kun kuuluu kirkkoon.

ÄÄNESTÄ SELLAISENA kuin olet, kuuluu vaalien slogan. 
Jokaista kutsutaan asettumaan ehdolle ja äänestämään 
juuri sellaisena kuin hän on. Seurakuntavaalien tunnuk-
sessa on kolme sanaa: ”uskottu toivottu rakastettu”. Tämä 
on viesti siitä, että seurakunnassa osallistuminen ja vai-
kuttaminen on mahdollista kaikille.

Seurakuntavaalien valtakunnallisen kampanjan kon-
septi pohjaa kirkon Ovet auki -strategiaan, jonka mukaan 
kirkko kutsuu sisään aivan kaikkia.

– Tämä on totta kai todella haastava teema, ja sen ta-
kia haluamme herättää keskustelua tästä aiheesta, sa-
noo Kirkkopalvelut ry:n viestintäpäällikkö Liisa Toivonen. 
Kirkkopalvelut vastaa vaalien kampanjaosuudesta. 

KAMPANJAN SUUNNITTELUSSA on hyödynnetty eri-
laisia raportteja ja tutkimuksia, kuten Kirkon tutkimus-
keskuksen tuottamaa kirkon nelivuotiskertomusta ja 
Milleniaalien kirkko -hankkeen aineistoja. Kampanjan 
kohderyhmäksi valikoituivat 30–55-vuotiaat, kirkkoon 
myönteisesti suhtautuvat kirkon jäsenet. Tavoitteena on 
saada uusia ehdokkaita ja nostaa äänestysprosenttia.

Kampanjan tunnuslausetta mukaillen kampanjan tee-
moista on nostettu esiin kolme vaaliviestiä – tulevaisuus, 
yksinäisyys ja myötätunto – joita seurakunnat voivat nos-
taa esille omissa tilaisuuksissaan.

– Me haluamme keskusteluttaa ihmisiä kirkon tulevai-
suudesta. Seuraavat neljä vuotta tulevat olemaan kirkon 
tulevaisuudessa isoja vuosia. Siellä joudutaan tekemään 
todella paljon isoja, esimerkiksi taloudellisia päätöksiä, 
Liisa Toivonen sanoo.

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI toteuttaa 
oman kampanjan, jonka kohderyhmä on alle 30-vuotiaat. 
NAVI on esimerkiksi tuottanut nuoren ehdokkaan tueksi 
Ehdokkaan oppaan, jonka voi ladata maksutta netistä. 
Vaalien kokonaisuudesta vastaa Kirkkohallitus.

VAALEILLA VALITUILLA luottamushenkilöillä on konk-
reettista vaikutusvaltaa seurakunnan asioihin. Lyhyesti 
sanottuna luottamushenkilöt päättävät siitä, mihin seu-
rakunnan rahoja käytetään. He päättävät esimerkiksi 
työntekijävalinnoista, kirkollisverosta ja seurakunnan tai 
seurakuntayhtymän kiinteistökaupoista.

Paikallisen päätöksenteon lisäksi seurakuntavaaleissa 
annettu ääni vaikuttaa laajemminkin, sillä seurakunnan 
päättäjät pääsevät valitsemaan edustajia kirkolliskokouk-
seen ja hiippakuntavaltuustoon. Hiippakuntavaltuuston 
tehtävät liittyvät hiippakunnan hallinnon hoitamiseen.

Kirkolliskokous päättää koko kirkon suurista linjauk-
sista aina kirkkolain pykäliä myöten. Sitä onkin verrattu 
eduskuntaan. Eduskunta ja kirkolliskokous eroavat toi-
sistaan muun muassa siinä, että kirkolliskokousedustajat 
valitaan välillisillä vaaleilla. Seurakuntavaalit ovat siis to-
dellinen vaikuttamisen paikka ihan kenelle tahansa.

SEURAKUNTAVAALEISSA EHDOKKAAKSI voi asettua 
konfirmoitu seurakunnan jäsen, joka on vaalipäivään 
mennessä täyttänyt 18 vuotta. Ehdokasasettelu päättyy 
15.9.2022.

Seurakuntavaaleissa asetutaan ehdolle valitsijayhdistyk-
sen kautta. Seurakunnilla on erilaisia ehdokaslistoja, jotka 
kokoavat yhteen samansuuntaisesti ajattelevia ehdokkaita. 
Listojen taustalla voi olla esimerkiksi herätysliike, poliit-
tinen puolue tai jokin muu asia, jota valitsijayhdistys ajaa.

Ehdokkuudesta kiinnostuneet voivat tiedustella oman 
seurakunnan seurakuntatoimistosta tai nykyisiltä luotta-
mushenkilöiltä, mitä ehdokaslistoja on olemassa. Ehdokas 
valitsee valmiista valitsijayhdistyksistä itselleen sopivim-
man tai perustaa oman. Uuden valitsijayhdistyksen voi 
perustaa kymmenen äänioikeutettua saman seurakunnan 
jäsentä.

JOENSUULAINEN ÄÄNESTÄJÄ saa seurakuntavaaleissa täy-
tettäväkseen kaksi äänestyslippua. Toiseen hän kirjoittaa 
oman seurakuntansa seurakuntaneuvostoon pyrkivän eh-
dokkaan ehdokasnumeron, ja toiseen äänestyslippuun hän 
valitsee ehdokasnumeron seurakuntayhtymän yhteiseen 
kirkkovaltuustoon ehdolla olevien listoilta. Näin toimitaan 
Joensuun seurakuntayhtymään kuuluvissa kuudessa seu-
rakunnassa (Eno, Joensuu, Pielisensuu, Pyhäselkä, Ranta-
kylä ja Vaara-Karjala), sillä niissä toimitetaan kahdet vaalit.

PÄÄTÖKSENTEKO. Seurakunnat valitsevat päättäjänsä 
neljän vuoden välein pidettävissä seurakuntavaaleissa. 
Jokaista kutsutaan äänestämään sellaisena kuin hän on.

Jokaista kutsutaan 
asettumaan ehdolle 

ja äänestämään juuri 
sellaisena kuin hän on.

Seurakuntavaalit marraskuussa 
Seurakuntavaaleissa seurakuntalaiset äänestävät luotta-
mushenkilöt, jotka johtavat seurakunnan ja seurakuntayhty-
män toimintaa. Vaaleissa on äänioikeus jokaisella 16 vuotta 
täyttäneellä kirkon jäsenellä.

• Ehdokasrekrytointi alkaa 1.3. 
• Ehdokasasettelu päättyy 15.9. kello 16, jolloin valitsijayh-

distysten perustamisasiakirjat pitää viimeistään toimittaa 
oman seurakunnan toimistoon/kirkkoherranvirastoon

• Ennakkoäänestysaika 8.–12.11.
• Vaalipäivä on 20.11.
• Vaalisivusto aukeaa maaliskuussa osoitteessa  

www.seurakuntavaalit.fi
• Materiaalia nuorille ja nuorille aikuisille löytyy osoitteesta 

www.naviryhma.fi
• Vaalien tunniste somessa on #seurakuntavaalit
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Sama henkilö voi seurakuntayhtymässä olla ehdolla sekä 
seurakuntaneuvostoon että yhteiseen kirkkovaltuustoon. 
Yhteisen kirkkovaltuuston vaaliin ja seurakuntaneuvoston 
vaaliin on kumpaankin perustettava omat valitsijayhdis-
tyksensä, koska seurakuntaneuvoston vaalit ja yhteisen 
kirkkovaltuuston vaalit ovat toisistaan erilliset.

Itsenäisissä seurakunnissa ei ole erikseen seurakun-
taneuvostoja, vaan vaaleissa valitaan luottamushenkilöt 
seurakunnan kirkkovaltuustoon. Niinpä esimerkiksi Kon-

tiolahden seurakunnassa toimitetaan yhdet vaalit.
Viime vaaleissa äänestysprosentti oli Joensuussa 10,2 %, 

Kontiolahdella 11,7 % ja koko kirkossa 14,4 %. Kontiolahden 
kirkkovaltuustoon valittiin 27 jäsentä ja Joensuun ev.lut. 
seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon 51 jäsen-
tä. Yhteisen kirkkovaltuuston keski-ikä oli 53 vuotta. Yh-
teiseen kirkkovaltuustoon valituista luottamushenkilöistä 
14 prosenttia on alle 30-vuotiaita.

Hanna Pekkanen

Lähteet: info.seurakuntavaalit.fi-sivusto, NAVIn vaalisivujen 
materiaalit ja 14.12.2021 pidetyn Helsingin hiippakunnan seu-
rakuntavaali-infon webinaaritallenne.

Marraskuussa pidettävissä 
seurakuntavaaleissa valitaan 

luottamushenkilöt, jotka päättävät 
seurakunnan asioista seuraavat 

neljä vuotta. Seurakuntayhtymässä 
toimitetaan kahdet vaalit. Sen 

vuoksi äänestyslippuja on kaksi. 
Kuva edellisistä, vuoden 2018 

vaaleista. Kuluvan vuoden 
seurakuntavaalien tunnus on 
”uskottu toivottu rakastettu”.
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KIRKKOHALLITUS lähettää vuo- 
sittain kymmeniä pappeja ja 
kanttoreita tekemään kirkollista 
työtä suomalaisten siirtolaisten ja 
turistien pariin. Itselläni on ollut 
mahdollisuus tehdä tätä papin 
työtä Gran Canarian saarella tä-
män talvikauden 2021–22.

Kanariansaaret on jo vakiin-
tunut lomakohde suomalaisille. 
Ennen covid-epidemiaa pel-
kästään Gran Canarian saarella 
asusti koko talvikauden noin tu-
hat suomalaista. Lisäksi saarelle 
tuli kymmeniä tuhansia turisteja 
lomakauden aikana. Tänä työ-
kautena osa näistä ns. ”muutto-
linnuista” uskalsi palata takaisin 
saarelle. Myös tavallisia viikko-
turisteja on ollut paljon liikkeellä 
koronasta huolimatta.

SUOMALAISET talviasukkaat 
ovat aktiivisia kirkkopalvelujen 
käyttäjiä. Seurakunta on tärkeä 
sosiaalisen elämän keskus, ja 
kirkossa käydään usein. Uskon-
non harjoittaminen ei tunnu 
vieraalta ulkomailla. Viikoittaiset 
jumalanpalvelukset niin Las Pal-
masissa kuin Playa del Inglesissä 
vetävät hyvin väkeä. Joskus ovel-
la on ollut suorastaan jonoa ja 
saaren tiukentuneiden kokoon-
tumismääräysten vuoksi kirkon 
tilat ovat käyneet liian ahtaiksi.

Talven aikana olen saanut vih-
kiä avioliittoon lukuisia pareja. 
Turistipapilla on vihkioikeus 
saarella. Lisäksi hautaan siu-
naamiset, koti-, sairaala- ja ter-
vehdyskäynnit, sielunhoito, rippi 
sekä osallistuminen ja ohjelman 

tuottaminen lukuisiin kirkko-
vuoteen ja Suomen juhlapäiviin 
liittyviin juhliin ovat olleet tär-
keä osa kirkollista työtä saarella. 
Yhteistyö Suomen konsulaatin 
kanssa on tärkeää auttaessa ih-
misiä vaikkapa kuolintapausten 
sattuessa.

MONILLE pitempiaikainen asu-
minen auringon lämmössä on 
myös terveydellinen valinta. 
Monet saavat helpotusta vaivoi-
hinsa ja sairauksiinsa saarten 
miellyttävästä ilmastosta. Il-
ma onkin tasaisen lämmintä ja 
puhdasta. Aurinko hoitaa myös 
ihmisen mieltä. Ihmiset kokevat 
jaksavansa henkisesti paremmin, 
kun valoa on enemmän. Liikun-
taa voi harrastaa monipuolisesti 
koko talven ajan ja kulttuurihar-
rastuksia löytyy vaikkapa Las 
Palmasin suurkaupungista. 

Monilla ihmisillä on toki tääl-
läkin samoja vaikeuksia kuin 
kotisuomessa. Ihmissuhdeon-
gelmat, alkoholismi ja parisuh-
deongelmat ovat täällä monien 
rasitteena. Monille ulkomailla 
asuminen tuo helpotusta koti-
maassa oleviin ongelmiin. 

Kirkko auttaa juuri siellä, mis-
sä suomalaisetkin tällä hetkellä 
ovat ja asustavat. Tätä kirkon 
tärkeää palvelua moni pohjois-
karjalainenkin on saanut kokea 
matkustaessaan ulkomailla.

Jukka Reinikainen
Gran Canarian turistipappi
Kontiolahden kirkkoherra
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hautojen hoito

KESÄÄN valmistautuminen alkaa 
hautausmailla pian. Jos olet poh-
tinut hoitosopimusta haudalle, 
se kannattaa tehdä lähiaikoina. 
Yleisimmät vaihtoehdot haudan 
hoitosopimukselle ovat hoito ke-
säkukilla ja perennahoito. 

Hoito kesäkukilla tilataan vii-
meistään huhtikuun loppuun 
mennessä ja perennahoito 30.5. 
mennessä Joensuun hautaus- ja 
puistopalveluista. Pyhäselän, Vaa-

ra-Karjalan ja Enon hautausmaille 
tilauksen voi tehdä myös alueen 
omasta seurakuntatoimistosta.

Kaikki hoitosopimukset sisäl-
tävät säännöllisen ruohon leik-
kuun ja trimmeröinnin tai hiek-
ka-alueen siistimisen. Lisäksi 
sopimukseen kuuluu kukkapen-
kin perustaminen ja lannoittami-
nen, valittujen kasvien istuttami-
nen sekä kastelu ja muu kasvien 
hoito kauden aikana. Muisto-

merkki ei kuulu hoitosopimuksen 
piiriin. Hoitohaudalle istutettujen 
kukkien sekaan ei suositella istu-
tettavaksi omia kukkia, mutta leik-
kokukkia voi tuoda.

Lisätiedot Joensuun hauta- ja puis-
topalveluista, p. 013 263 5573, 
hautauspalvelut.joensuu@evl.fi tai 
verkkosivuilta: www.joensuunseu-
rakunnat.fi > Info ja asiointi > Hautaus 
ja hautojen hoito.

Millaiset kukat haudalle?

turistipappina Kanarialla

Aurinko hoitaa

Kanariansaarilla on vihitty tänä talvena lukuisia pareja avioliittoon, kertoo 
kuvassa morsiusparia vihkivä turistipappi Jukka Reinikainen.
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 Hoito kesäkukilla Perennahoito

Hoitosopimuksen Kesähoito 1 vuosi, määräaikaishoito 5 Määräaikaishoito 5 tai 10 vuotta 

kesto tai 10 vuotta

Kukat Yksivuotiset kesäkukat Monivuotiset kukat

Kukinta Runsas. Kukinta kestää olosuhteiden Vaatimattomampi. Aika ja kesto vaihtelevat

 salliessa koko kesän. lajin mukaan. Lehdistö koristaa hautaa koko

  kesän.

Istutusten lajit ja Asiakas valitsee vaihtoehdoista Puutarhuri valitsee paikalle sopivat lajit ja

määrä haluamansa lajin ja määrän. Väri määrän. Väritoiveen voi esittää ja sitä 

 vaihtelee alueittain ja vuosittain. noudatetaan, jos mahdollista.

Hinta määräytyy Hautapaikkojen määrän ja valittujen Hautapaikkojen määrän mukaan

 kukkien mukaan

Hintaesimerkit 5 kautta, 1 hautapaikka ja 3 kukkaa, 5 kautta, 1 hautapaikka ja kukat,

 yht. 511 e yht. 205 e

Vertaile hoitosopimuksia
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Hautausmailla aletaan jo valmistautua kesään. Haudalle on mahdollista solmia hoitosopimus, jolloin ei tarvitse 
huolehtia kukkien, ruohon tai hiekka-alueen hoidosta itse. Hautojen muistomerkkien hoito kuuluu aina omaisille. 
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1 
Messut su 6.3., 13.3. 
ja 20.3. klo 13 Lehmon 
seurakuntakodilla 
Sunnuntain messut 

merkitsevät hiljentymistä, kiitosta 
menneestä viikosta. Tämä antaa 
voimia ja johdatusta tulevaan 
viikkoon.

 2 
Seurakuntakerho  
ti 8.3. klo 13 Lehmon 
seurakuntakodilla 
Mielenpiristystä 

vertaistensa seurassa. Diakonin 
johdolla ajankohtaan kuuluvan 
raamatuntekstin lukemista 
ja keskustelua aiheesta sekä 
virsien veisaamista, kahvittelua 
unohtamatta. Rohkeasti vain 
mukaan!

3 
Senioriluento pe 4.3. 
klo 10 Pielisensuun 
kirkossa 
Senioreilla on myös 

yksinäisyyttä ja pahaa oloa aivan 
kuten nuorillakin. Luennosta saa 
eväitä omaan elämäänsä ja jopa 
läheisen auttamiseen.

4 
Seurat su 27.3. 
klo 15 Joensuun 
seurakuntakeskuksella 
Kävin nuorena Kiteen 

evankelisen kansanopiston, jossa 
opiskelin ahkerasti, uskontoa 
unohtamatta. Siionin virret tulivat 
siellä tutuiksi. Herättää muistoja 
mieleeni.

 

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

NIMI: ANJA PULKKINEN 
IKÄ: 73 VUOTTA
SEURAKUNTA: KONTIOLAHTI

miun tapahtumat

Keskusteluapua nuorille 
ilman ajanvarausta
 › JOENSUUN EV.LUT. SEURAKUNNAT käynnistävät 

maaliskuun alussa Walk in Talk -keskusteluavun nuorille. 
13–20-vuotiaat nuoret voivat tulla tiistaisin klo 14–18 ilman 
ajanvarausta Joensuun kirkkoon juttelemaan seurakunnan 
työntekijän kanssa. Jos keskustelijoita ei ole juuri sillä het-
kellä vapaana, omaa vuoroa voi jäädä odottamaan. 

Yksittäisen keskusteluajan pituus on enintään 45 mi-
nuuttia. Toiminta on maksutonta ja sen tarkoituksena on 
tarjota matalan kynnyksen keskusteluapua nuorten psyyk-
kisen hyvinvoinnin tueksi.

Walk in Talk Joensuun kirkossa 1.3. alkaen tiistaisin klo 
14–18. Matalan kynnyksen keskusteluapua 13–20-vuo-
tiaille.

Earth Hour

la 26.3. klo 20.30 

Joensuun 

srk-keskuksessa!

Ristintie-näytelmään 
haetaan avustajia
 › JOENSUUN TORILLA toteutetaan pitkäperjantaina 15.4. 

vaellusnäytelmä Ristintie. Näytelmän ohjaa Janne Hyytiäinen 
ja Jeesuksen roolissa nähdään tänäkin vuonna Tomi Laurikai-
nen.

Tapahtumaan etsitään avustavia näyttelijöitä esimerkiksi 
kansalaisten ja opetuslasten rooleihin. Kaikki näytelmään mu-
kaan haluavat ovat tervetulleita. Aikaisempi näyttelijäkokemus 
ei ole välttämätöntä. Tarjolla on mukava työryhmä ja muistori-
kas kokemus.

Esitystä harjoitellaan maalis-huhtikuussa 2022 Joensuun 
seurakuntakeskuksella, Kirkkokatu 28 (2. kerros, yläsali). En-
simmäiset harjoitukset pidetään ke 2.3 klo 16.30 alkaen.

Näyttelijäksi Ristintie-vaellusnäytelmään? Lisätietoja: tuotan-
topäällikkö Cecilia Riikonen, p. 050 541 4181, ristintiejoensuu@
gmail.com.

Naisten-
päivän 
konsertti 
Joensuussa
 › JOENSUUN seurakunta-

keskuksessa virittäydytään 
naistenpäivän tunnelmiin 
musiikin merkeissä, kun 
joensuulaismuusikot Ara 
Hayrabedian ja Elina Vitri 
esittävät lauluja eri kielillä ja eri genreistä.

Libanonissa armenialaiseen perheeseen syntynyt 
Hayrabedian on asunut Suomessa 22 vuoden ajan. Hän on 
opiskellut laulua Markku Köntän johdolla ja esiintynyt pit-
kään mm. Blue Notes -yhtyeen kanssa sekä trubaduurina. 
Lieksalaislähtöinen Elina Vitri on monipuolinen muusikko, 
joka on opiskellut kanttoriksi Sibelius-Akatemiassa.

”Historia de un amor” -konsertti Joensuun seurakun-
takeskuksessa ti 8.3. klo 18. Ara Hayrabedian (kitara ja 
laulu) ja Elina Vitri (piano). Vapaa pääsy.

Villasukkia ja lapasia 
maahanmuuttajille
 › OLETKO INNOKAS NEULOJA?  Haluaisitko neuloa 

villasukkia tai lapasia lahjaksi maahanmuuttajille?
Suomen talvi ei ole maahanmuuttajille tuttu juttu 

eikä siihen ole ollut mahdollisuutta varautua. Joensuun 
ev.lut. seurakuntien vapaaehtoistyö haluaa lahjoittaa 
maahanmuuttajille aikuisten ja lasten villasukkia sekä 
lapasia. 

Valmiit sukat ja lapaset voi toimittaa maaliskuun 
2022 loppuun mennessä Joensuun seurakuntakeskuk-
sen Toimentupaan (Kirkkokatu 28) ma–to klo 9–15.30, 
pe klo 9–14.  

Mikäli haluaisit neuloa, mutta sinulla ei ole mahdolli-
suutta ostaa lankoja, voit kysyä lankoja Toimentuvas-
ta. Myös lankalahjoituksia otetaan vastaan. Lisätieto-
ja: Toimentupa, p. 050 597 124.

 >>>>>>>>>>>>>>   1.3.–31.3.2022>>>>>>>>>>

Tomi Laurikainen on nähty aiemminkin Ristintien Jeesuksen roolissa.
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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-
suosituksia. 

Joensuun kirkko 
Papinkatu 1 b
Tuhkamessu ke 2.3. klo 19, saarnaa 
teologian yo Anni Alakoskela.
Messu su 6.3. klo 10.
Messu su 13.3. klo 10, saarnaa 
Marja Soikkeli Medialähetys 
Sanansaattajista. Verkkolähetys 
messusta Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa.
Vaeltava messu ke 16.3. Lähtö 
Joensuun kirkolta klo 17. Messu 
rakentuu matkalla pyhiinvaelluksen 
hengessä sanasta, rukouksesta 
ja vaihtuvista alttaritauluista ja 
päättyy yhteiseen ehtoollishetkeen 
kirkossa. Kuljettava matka n. 1 km. 
Pukeudu säänmukaisesti.
Messu su 20.3. klo 10.
Messu su 27.3. klo 10.

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28
Torstaimessu 3.3. klo 12.
Historia de un amor -naistenpäi-
vän konsertti ti 8.3. klo 18. Ara 
Hayrabedian (laulu) ja Elina Vitri 
(piano). Vapaa pääsy. Ks. s. 11.
Torstaimessu 10.3. klo 12.
Kirkkokahvit ja järjestöesittely su 
13.3. klo 11.30, Marja Soikkeli San-
sasta kertoo Toivoa naisille -työstä 
ja medialähetystyöstä Intiassa.
Torstaimessu 17.3. klo 12.
Worship Service pe 18.3. klo 18. 
Nyyttikesti-ilta la 19.3. klo 16. 
”Pelastuksen aika”, vieraana 
raamattuopettaja Riitta Keskimäki, 
mukana myös Outi Kärnä ja Heikki 

Salomaa. Iltaa edeltää klo 14.30 
Riitta Keskimäen raamattuluento 
”Historiaa johdattava Jumala”. Järj. 
Joensuun ev.lut. seurakunnat ja 
Kansan Raamattuseura.
Torstaimessu 24.3. klo 12.
Earth Hour la 26.3. klo 20.30, ru-
koushetki luomakunnan puolesta.
Seurat su 27.3. klo 15, veisataan 
Siionin virsiä. Kahvitarjoilu alkaa 
klo 14.30. Puhujina mm. Simo 
Korkalainen, Tapani Nuutinen, 
Anna-Maria Kupiainen.
Yhteyden iloa ti 29.3. klo 11. Senio-
rien toiminta- ja virkistyspäivä, sis. 
lounaan ja kahvin, maksu 5 €. 
Sateenkaarimessu ke 30.3. klo 18.
Messu, jossa jokainen hyväksy-
tään omana itsenään. Erityisen
tervetulleita ovat kaikki seksuaali-
ja sukupuolivähemmistöihin kuu-
luvat ja heidän ystävänsä.
Torstaimessu 31.3. klo 12.

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Messu su 6.3. klo 12.
Messu su 13.3. klo 12.
Saksankielinen tilaisuus ti 15.3. 
klo 18. Suomen saksalaisen seu-
rakunnan pastori Hans-Christian 
Beutel luennoi aiheesta ”1700 
Jahre Jüdisches Leben in 
Deutschland”.
Messu su 20.3. klo 12.
Messy Church su 27.3. 
klo 15–17.30.

tapahtumat: maaliskuu 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-
suosituksia. 

Pielisensuun kirkko
Huvilakatu 8 b 
Niinivaara laulaa -yhteislaulutilai-
suus ke 2.3. klo 19. 
Senioriluento pe 4.3. klo 10, ai-
heena Mielen hyvinvointi, mukana 
psykologi Outi Kärnä. Tilaisuuden 
päätteeksi keittolounas (5 €). 
Messu su 6.3. klo 10. Saarnaa teol. 
yo Sara Kurkola. Kirkkokahvit.
Messu su 13.3. klo 10. Messun 
jälkeen kirkkokahvit.

Senioriluento pe 18.3. klo 10, 
aiheena Mitä tehdä yhdessä, 
mukana toiminnanjohtaja Anni 
Pesonen. Tilaisuuden päätteeksi 
keittolounas (5 €).
Messu su 20.3. klo 10. Kirkkokahvit.
Kristitty ja Raamattu tänään 
-raamattuopetuspäivä la 26.3. klo 
10–15, ks. s. 14. 
Messu su 27.3. klo 10. Kirkkokahvit.
Táize-messu su 27.3. klo 18. Avoin 
musiikkiryhmä kokoontuu kantto-
rin johdolla klo 17.
Niinivaara laulaa -yhteislaulutilai-
suus ke 30.3. klo 19.

Hukanhaudan 
seurakuntatalo 
Lonikintie 18
Sinkut 40+ la 12.3. klo 18. Ilta yksin 
asuville aikuisille. Tarjoilu 2,5 €.

Elon iloa ikäihmisille to 31.3. klo 
11–14. Pääsiäisaskartelua. Päivän 
hinta 5 €, sis. lounaan ja kahvin. 
Laulun ja rukouksen ilta pe 25.3. 
klo 18. Laulamme ja rukoilemme 
yhdessä. Musiikissa lauluryhmä 
Vuoripuro.

Muut paikat
Tassukamut Niinivaaran koirapuis-
tossa ma 14.3. ja 28.3. klo 17. 
Vehkalahden srk-kerho joka toi-
nen ma 21.3.–9.5. klo 13 Ukonkuja 
5 A:n kerhohuoneessa. 

Rantakylän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A,  

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

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia korona-
suosituksia. 

Rantakylän kirkko
Rantakylänkatu 2
Matalan kynnyksen päihderyhmä 
ti 1.3. klo 13. Ryhmä kokoontuu 
kahden viikon välein parittomilla 
viikoilla Rantakylän kirkon kokous-
huoneessa. Tied. Olli Humalajärvi, 
p. 050 385 5140 ja Timo Korhonen 
p. 045 267 6332.
Keskipäivän rukoushetki ke 2.3. 
klo 12.15.
Tuhkamessu ke 2.3. klo 19.
Perheilta to 3.3. klo 17–19, yhteisiä 
leikkejä, pelejä, pyhäkouluhetki ja 
iltapala.
Messu ja kirkkokahvit su 6.3. 
klo 10.
Tuomasmessu su 6.3. klo 18. Mes-
supyhis ja lastenhoito, messun 
jälkeen iltatee.
Paastonajan viikkomessu ke 9.3. 
klo 19.
Messu ja kirkkokahvit su 13.3. 
klo 10.
Kirkkokahvinkeittäjien palaveri 
ma 14.3. klo 16.30, suunnitellaan 
loppukevään kirkkokahveja.
Paastonajan retriittiryhmä maa-
nantaisin klo 18, ilm. Anna Holopai-
selle, p. 050 585 8714.
Keskipäivän rukoushetki ke 16.3. 
klo 12.15.
Paastonajan viikkomessu ke 16.3. 
klo 19.
Messu ja kirkkokahvit su 20.3. 
klo 10.
Lukupiiri ma 21.3. klo 14, keskus-
telemme Joonatan Tolan kirjan 
Punainen planeetta pohjalta.

Missio 2022 
-rukousilta
to 17.3. klo 18
Pielisensuun kirkossa.

Karjalanpiirakoita 
myynnissä  
Joensuun srk-keskuksessa 
to 10.3. klo 12–14. 
Hinta 0,70 €/kpl.
Varaukset viim. 9.3., p. 013 263 
5300 (ma–to 9–11 ja 12–15, 
pe 9–12). Tuotto Joensuun 
herättäjäjuhlien hyväksi. Järj. 
Herättäjä-Yhdistys.

Hukanhaudan 
Huikopala
tiistaisin (alk. 1.3.) klo 9–11.30 
Hukanhaudan srk-talolla. 
Kaikille avoin ja maksuton 
aamupalatarjoilu.

Niin lähellä 
taivas on maata 
-konsertti 
to 24.2. klo 18 
Pielisensuun kirkossa. 
Konsertissa esiintyvät Pirkko ja 
Tapani Nuutinen. Tilaisuudessa 
on mukana myös rovasti Esko 
Jalkanen. Kolehti Ulan-Uden 
kirkon rakennusprojektin 
hyväksi.

Tassukamut
ma 14.3. ja 28.3. klo 17 Niini-
vaaran koirapuistossa. 
Tassuttele tutustumaan 
alueen muihin koiriin ja 
koiranomistajiin. Tassuka-
mut-toiminta on avointa 
kaikille ja yhdessä miettien 
järjestämme toimintaa koira-
perheiden hyväksi. Lisätietoja: 
Minna Tolonen, p. 050 432 
3503.

Kohtaamis- ja
harrastuspaikka

TOIMENTUPA
avoinna

ma-to klo 9-15.30,
pe klo 9-14

Joensuun seurakunta-
keskus, Kirkkokatu 28, 

alakerta
Tiedustelut p. 050 5971 247.

JOENSUUN SEURAKUNTA

su 6.3. klo 18
Rantakylän kirkko,
Rantakylänkatu 2

Saarnaa pastori
Kirsi Heikkinen.
Lastenhoito ja messupyhis 
lapsille järjestetty.
Messun jälkeen voitte jäädä 
iltateelle. Lämpimästi terve-
tuloa laulun, rukouksen ja 
Sanan äärelle!

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

Lapsensa menettäneiden 
VERTAISRYHMÄ

ke 30.3., ke 27.4. ja ke 25.5. 
klo 18-20 Rantakylän kirkko,

Rantakylänkatu 2
Ryhmää ohjaavat Rantakylän 

seurakunnan työntekijä ja 
Käpy ry:n vertaisvanhempi Anu 

Hynninen sekä Sykkyrä ry:n 
työntekijä Hanna Hämäläinen.
Ilmoittaudu 25.3. mennessä
anu.hynninen@evl.fi, p. 050 
3723 189 tai info@sykkyra.fi, 

p. 041 3118 881.

Torstaisin klo 9.30-11.30
Joensuun seurakuntakeskus, 

Kirkkokatu 28

Tule nauttimaan puurolounas 
yhdessä työntekijöiden ja 
vapaaehtoisten kanssa.

Turinatorstai on kaikenikäisille 
tarkoitettu yhteinen ruokailu-
hetki turvallisessa ilmapiirissä. 

Puhutaan kaikkea asioista 
ja asioiden vierestä! Puuron 
lisäksi tarjolla leipää, kahvia, 
mehua ja teetä. Ei ennakko- 

ilmoittautumista.

TURINATORSTAI

JOENSUUN SEURAKUNTA

su 27.2. klo 10-13 
Enon koulun pihalla
Tapahtumassa makkaran- 

paistoa, poniajelua, 
ongintaa, lumimaalausta ja 

tietysti mäenlaskua.
Tapahtuma on maksuton. 
Tarjoamme makkarat ja 

mehut.
ENON SEURAKUNTA, ENON 4H, ENON MLL
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Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 

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

Noudatamme voimassa olevia 
koronasuosituksia. 

Pyhäselän kirkko
Hammaslahdentie 76
Tuhkakeskiviikon ehtoollishetki 
ke 2.3. klo 18.
Messu su 6.3. klo 10.
Messu su 13.3. klo 10.
Messu su 20.3. klo 10.
Messu su 27.3. klo 10.

Pyhäselän 
seurakuntatalo 
Hammaslahdentie 76
Lähetyspiiri ma 14.3. klo 12.
Sanan ja rukouksen ilta pe 25.3. 
klo 18, puhujavieraana rovasti 
Aune Inkeri Keijonen.

Reijolan 
seurakuntatalo 
Santerintie 11
Kansanlähetyksen raamattupiiri 
to 3.3. klo 18.
Messu su 13.3. klo 13.

Muut paikat
Tölpän lähetyspiiri ti 1.3. klo 15 
Anneli Kurosella (Tölpäntie 61).
Raamattupiiri Lukulamppu to 3.3. 
klo 10 (Autoilijantie 3). ”Kiu-
sauksemme, Matt. 4:1–11; Hepr. 
4:14–16”.

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

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

Noudatamme voimassa olevia 
koronasuosituksia.

Enon kirkko
Enontie 28
Iltakirkko su 27.3. klo 18. 

Enon 
seurakuntatalo
Enontie 30 A
Laskiaistapahtuma su 27.2. klo 
10–13 Enon koulun pihalla. Ks. s. 
12.

Strategiailta ke 2.3. klo 18. Ter-
vetuloa suunnittelemaan Enon 
seurakunnan strategiaa.
Sanajumalanpalvelus su 6.3. klo 
10. Kirkkokahvit.

Hengelliset laulut su 6.3. klo 11.30.
Naistenpäivän hemmotteluilta 
ti 8.3. klo 17. Kati Kemppainen joh-
dattelee kristilliseen Hiljaisuuden 
joogaan, jossa yhdistyvät lem-
peä kehollinen harjoitus, mielen 
rauhoittuminen ja hengellisyys. 
Iltapalaa ja rentoa yhdessäoloa. 
Mukaan jumppamatto ja lämpi-
mät, joustavat vaatteet. Vapaa 
pääsy, lastenhoitomahdollisuus. 
Ilm. viim. 1.3. tekstiviestillä p. 050 
431 7441 tai heidi.kanninen@evl.fi. 
Ilmoita myös lastenhoidon tarve. 
Messu su 13.3. klo 10. Kirkkokahvit.
Raamattupiiri ma 14.3. klo 15.
Eläkeikäisten päiväkahvit to 17.3. 
klo 12, mukana kanttori Hannele 
Sorvari.
Messu su 20.3. klo 10. Kirkkokahvit.
Lähetyspiiri to 24.3. klo 12.

Ajantasaiset tapahtumatiedot ja 

koronaohjeet verkossa: 

www.joensuunseurakunnat.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-
suosituksia.

Kiihtelysvaaran  
seurakuntatalo 
Tohmajärventie 31
Sanajumalanpalvelus su 27.2. klo 
10.
Keittiövapaaehtoisten tapaami-
nen ma 28.2. klo 12, Kiihtelysvaa-
ran kirkkokahvien ja soppakirkko-
jen vuorojen jako.
Kiihtelysvaaran seurakuntakerho 
ke 2.3. klo 11.

Martat ja Mariat -ilta to 3.3. klo 17, 
voit ottaa oman käsityön mukaan.
Pieni iltamessu su 6.3. klo 16.
Messu su 13.3. klo 10.
Kiihtelysvaaran seurakuntakerho 
ke 16.3. klo 11.
Lasten musakerho ke 16.3. klo 18.

Naisten ilta to 17.3. klo 17. Tuupo-
vaaran ja Kiihtelysvaaran yhteinen 
naisten ilta, tarjoilua, yhdessäoloa 
ja tulevan suunnittelua.
Messu su 20.3. klo 10, saarnaa 

Kyösti Kettunen.
Messu su 27.3. klo 10.
Kiihtelysvaaran seurakuntakerho 
ke 30.3. klo 11.

Tuupovaaran 
seurakuntatalo
Koulutie 10
Hengelliset laulut ja virret to 24.2. 
klo 14.
Pieni iltamessu su 27.2. klo 16.
Tuupovaaran seurakuntakerho 
to 3.3. klo 10.30.
Messu su 6.3. klo 13.
Messu su 13.3. klo 13.
Tuupovaaran seurakuntakerho 
to 17.3. klo 10.30.
Näkövammaisten kerho to 17.3. 
klo 13.
Pieni iltamessu su 20.3. klo 16.
Tuupovaaran seurakuntakerho 
to 31.3. klo 10.30.
Hengelliset laulut ja virret to 31.3. 
klo 14.

Muut paikat
Särkivaaran opintopiiri to 10.3. 
klo 12 (Kissapurontie 10). 
Lukupiiri ke 23.3. klo 14 Hoilolan 
kirkossa (Hoilolantie 133).
Messu su 27.3. klo 13 Hoilolan 
kirkossa.
Lasten musakerho ke 30.3. klo 18 
Heinävaaran kerhotilassa (Pitkä-
pelto 1 H 14).

Paastonajan viikkomessu ke 23.3. 
klo 19.
Perheilta to 24.3. klo 17–19, yhtei-
siä leikkejä, pelejä, pyhäkouluhetki 
ja iltapala.
Messu su 27.3. klo 10, messun jäl-
keen kirkkokahvit ja Kohti Herättä-
jäjuhlia -tilaisuus, mukana juhlien 
pääsihteeri Kati Nissi.
Vauvakirkko su 27.3. klo 16.
Johdatus Johannes-passioon 
-musiikkiluento su 27.3. klo 18.
Viikkomessu ja yhteisessä pöy-
dässä -ruokailu ke 30.3.: klo 11 
messu, jonka jälkeen ruokailu n. 
klo 11.45, hinta 3 €/aik., 1 €/lapset. 
Paastonajan viikkomessu ke 30.3. 
klo 19.

Muut paikat
Puuroperjantai perjantaisin 
klo 9–11 Utran puukoululla (Utrantie 
91). Kaikenikäisille avoin, maksuton 
aamupala. Tarjolla puuroa, leipää, 
leikkeleitä, kahvia ja ruokaseuraa. 
Mukana diakoniatyöntekijöitä.
Laavukahvio Utransaaressa 
Kalastajan laavulla maaliskuussa 
sunnuntaisin klo 12–14: kahvi, tee, 
mehu, munkki ja makkara, 1,50 €/
tuote Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Maksu käteisellä tai pank-
kikortilla.

Vauvakirkko  
su 27.3. klo 16 
Rantakylän kirkossa.
Pienten oma kirkkohetki, jonne 
ovat tervetulleita vauvat, lap-
set ja aikuiset. Kesto 0,5 tuntia. 
Ota mukaan oma helistin tai 
marakassi! Kastelintujen luo-
vutus ja kahvi-, tee-, mehu- ja 
sosetarjoilu.

Johdatus 
Johannes-passioon
su 27.3. klo 18 
Rantakylän kirkossa. 
Bachin Johannes-passio esi-
tetään Joensuussa pääsiäisen 
alla. Musiikkitieteilijä Topi Lin-
jama kertoo, mistä teoksessa 
on kysymys. Välillä kuunnel-
laan otteita passiosta.

Sururyhmä  
ke 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 6.4.,
27.4. ja 4.5. klo 17.30–19.30
Pyhäselän srk-talolla. Ilm. 
viim. pe 25.2. p. 050 363 
6909.

Diakonian 
puhelinpäivystys
ma–ti klo 8–10 p. 050 363
6909 ja to–pe klo 9–10, p. 
050 340 7382 (ensisij. lapsi-
perheet).

Naistenpäivän 
hemmotteluilta
ti 8.3. klo 17
Enon seurakuntatalolla.

Martat ja 
Mariat -ilta
to 3.3. klo 17
Kiihtelysvaaran srk-talolla.

Naisten ilta
to 17.3. klo 17 
Kiihtelysvaaran srk-talolla.

Maksuton 
parisuhde- ja 
perheneuvonta 
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 etänä.

ENSI KESÄN SUURTAPAHTUMA ETSII TEKIJÖITÄ.
Vapaaehtoistehtäviä kahvila- ja ravintolatyössä,

rakentamisessa, viestinnässä, siivouksessa, järjestyksen- 
valvonnassa... Valitse tehtäväsi ja ilmoittaudu

vapaaehtoistyo.fi/joensuu.

TEHDÄÄN JUHLAT YHDESSÄ! 

HÄVIKKI-
RUOKAJAKELU
Pyhäselän seurakuntatalo, 

Hammaslahdentie 76,
to 10.3. ja to 24.3. klo 13.30
Koko Pyhäselän vähävaraisille 
asukkaille. Varaa kassisi jakelu-
viikon ma tai ti klo 8-10 välillä 

numerosta 050 3636 909.

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

VIRKKUPIIRI
ikäihmisille

ma 28.2. klo 12-13.30
Lahjanpuiston kerhohuone,

Lahjantie 10

Kokoonnumme joka toinen 
maanantai. Ilmoittautumiset 
diakoniatyöntekijälle p. 050 

3407 382. Voimme ottaa
mukaan 10 ikäihmistä.

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

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 

Strategiailta
ke 2.3. klo 18 
Enon seurakuntatalolla.
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Kontiolahden 
seurakunta
 › KIRKKOHERRANVIRASTO:  

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

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

Kontiolahden kirkko
Kirkkotie 6
Kirkko kiinni, kirkon messut 
järjestetään 20.3. saakka srk-kes-
kuksella.
Messu su 27.3. klo 10.

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26 
Seurakuntaruokailu joka ke klo 11, 
alk. 2.3.
Seurakuntakerho 3.3., 17.3. ja 31.3. 
klo 13–14.30.
Messu su 6.3. klo 10.
Raamattupysäkki torstaisin klo 
18.30, ei 10.3.
MieTe-ryhmä, mielenvirkistystä 
arkeen to 10.3. klo 13–14.30, avoin 
ryhmä.
Messu su 13.3. klo 10.
Kaakaopyhis 4–12-v. lapsille 
ma 14.3. ja 28.3. klo 17.30–19.
Näkövammaisten kerho ti 15.3. 
klo 13.
Messu su 20.3. klo 10.
Ikämiesten päiväkahvit pe 25.3. 
klo 11.
Jari Kainulaisen 60-vuotisjuhla-
konsertti la 26.3. klo 17. Retrogos-
pelia Lieksasta. Kolehti YV-keräyk-
selle. Ks. s. 14.
Arkiruokakurssi 60+ -vuotiaille 
ti 22.3., 29.3. ja 19.4. klo 13–16. Yh-
teistyössä Martat ry. Virkee-han-
ke. Ilm. 7.3.–17.3. diakoniatyön-

tekijä Sanna Mutikaiselle, p. 040 
056 1186.

Lehmon  
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Raamattuopetustilaisuus ti 1.3. 
klo 18. Markku Fräntilä, Kansanlä-
hetyksen talvipäivät.
Nuorten minikirkko ke 2.3. 
klo 19.15, ovet auki 18–22.
Messu su 6.3. klo 13.
Seurakuntakerho ti 8.3. ja 22.3.
Messu su 13.3. klo 13.
Raamattupiiri maanantaisin 
klo 18, ei 7.3.
Messu su 20.3. klo 13.
Kaakaopyhis 4–12-v. lapsille 
su 6.3. ja 20.3. klo 15–17.
Toivoa Naisille -medialähetyk-
sen iltapäiväkahvit ti 15.3. klo 
13–14.30. 
Miete-ryhmä, mielenvirkistystä 
arkeen to 24.3. klo 13–14.30, avoin 
ryhmä. 
Nuorten ilta pe 25.3. klo 18–19, 
ovet auki 17–21.
Elämänpuu-messu su 27.3. klo 16.

Muut paikat
Raamattupiiri to 10.3. ja 24.3. klo 
18 Eila Sarkkisella (Ukkosentie 6, 
Paihola).
Kaakaopyhis 4–12-v. lapsille ti 1.3., 
15.3. ja 29.3. klo 17.30–19 Kylmä-
ojalla Päivänpaisteen päiväkodilla 
(Pohjatuulentie 6).
Kulhon liikuntakerho 4–12-v. lap-
sille su 13.3. ja 27.3. klo 10–11.30 
Kulhon koululla (Rekiraitti 9).
Perhekerho keskiviikkoisin klo 
9–11.30 Karhunpesän päiväkodilla 
(Mussukkakuja 4). Yhteistyössä 
Kontiolahden kunnan varhaiskas-
vatus.
Messu su 27.3. klo 13 Selkien-
Mönnin kappelissa (Selkientie 1, 
Lehtoi).

Jumalanpalveluk-
set suoratoistona
seurakuntakeskukselta (20.3. 
saakka) ja kirkosta (27.3. 
alkaen) joka su klo 10: 
www.youtube.com/
kontiolahdensrk.

Arkiruokakurssi 
60+ -vuotiaille
srk-keskuksella ti 22.3., 29.3. 
ja 19.4. klo 13–16. 
Yhteistyössä Martat ry.

la 26.3.2022 klo 10-15
Pielisensuun kirkko,
Huvilakatu 8b

KRISTITTY JA
RAAMATTU TÄNÄÄN
-raamattuopetuspäivä

Tämän ajan haasteet kristityille.
Miten Raamattuun pääsisi käsiksi?
Mitä on Jeesuksen seuraaminen?
Kaikki, mitä olet halunnut tietää Raa-
matusta, mutta et ole saanut kysytyksi.

Puhujana rovasti, TT, Eero Junkkala.

Ilmoittaudu ruokailua ja kahvia (10 €) 
varten su 20.3.2022 mennessä  
joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu. 
 

Lisätiedot: Timo-Ilkka Antikainen, p. 050 
301 9801, timo-ilkka.antikainen@evl.fi.

ke 30.3. klo 18
Kontiolahden seurakuntakeskus,

Keskuskatu 26
Vieraina ikonitaiteilijat 

Elizaveta Korpelainen ja 
Jaana Hakulinen.

- Musiikki -
Anne Laakso-Viholainen, kantele

Miia Muhonen, laulu
- Kahvi- ja teetarjoilu -

Vapaaehtoinen maksu Yhteis- 
vastuukeräyksen hyväksi.

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

Marianpäivä
 -ILTA IKONIEN ÄÄRELLÄ

Tee MobilePay-lahjoitus
- seurakuntien lahjoitustilit

Joensuu: 54087
Pielisensuu: 36548
Rantakylä: 51705
Pyhäselkä: 82782
Eno: 51264
Vaara-Karjala: 72984
Kirkkopalvelut ry:n keräyslupa RA/2020/639.

NUORET SUOMESSA 
JA ULKOMAILLA
TARVITSEVAT TUKEASI
- lahjoita Yhteisvastuukeräykseen.

Lue lisää keräyksestä ja muista 
maksuvaihtoehdoista:
joensuunseurakunnat.fi/
yhteisvastuukerays

TEKSTIILITAITEILIJA Hannele Ru-
sila ja kuvataiteilija Outi Piiroinen 
ovat luovuttaneet valmistamansa 
Elämänlanka-arkkupeiton Vaa-
ra-Karjalan seurakunnalle.

- Läheisen kuolema ja hautajais-
ten järjestäminen on paitsi raskas 
henkinen taakka, myös taloudelli-
nen rasite. Omaiset haluavat tehdä 
tilaisuudesta juhlavan ja kauniin, 
mutta aina ei ole mahdollista kus-
tantaa poisnukkuneelle kaikkea 

sitä, mitä haluttaisiin, kertoo Ru-
sila lahjoituksen taustoista.

Lahjoitetun arkkupeitteen avul-
la hautajaisiin voidaan luoda ar-
vokkuutta myös silloin, kun arkku 
on vaatimaton. Tuupovaaralaiset 
lahjoittajat toivovat arkkupeitteel-
le runsasta käyttöä ja haluavat sen 
olevan käytettävissä tarvittaessa 
myös alueen ortodoksisissa hau-
tajaisissa. 

Vaara-Karjalan 
seurakunnalle 
lahjoitettiin arkkupeitto

Juhlakonsertti 
Kontiolahdella  
Lieksalainen retrogospel soi 
la 26.3. klo 17 Kontiolahden 
seurakuntakeskuksessa, 
kun pastori Jari Kainulainen 
musisoi kavereineen 60-vuo-
tisjuhlansa merkeissä. 
- Ennen gospelia tehtiin 
sanoma edellä. Sointukulut 
olivat yksinkertaisia ja aiheet 
löytyivät omasta elämästä. 
Muotoseikat eivät olleet kovin 
tärkeitä, kunhan vaan riimit 
stemmasivat, kertoo Kainu-
lainen.
 - Tämä konsertti on sinulle, 
joka muistelet näitä vanhoja 
aikoja kaihoisasti. Lieksalaiset 
nuoret miehet pistivät pa-
rastaan, syntyi upeita lauluja, 
”retrogospelia”. Nyt yli 40 
vuotta myöhemmin ne esite-
tään uudelleen muokattuina, 
mukana on myös uudempia 
lauluja. Vanhoista ja uusista 
kavereistani on koottu bändi ja 
useita laulajia. Yhteislauluissa 
sävelkin on tuttu.
 Kahvitarjoilu. Mahdolliset 
muistamiset Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi. 

Noljakan
miestenpiiri 
30 vuotta 
Noljakan miestenpiiri juhlii 
pyöreitä vuosia. Toiminta 
alkoi helmikuussa 1992, kun 
silloinen Joensuun seurakun-
nan diakoni Juha Halonen ja 
nykyisinkin piiriä vetävä Leo 
Vatanen yhdistivät voimansa. 
Miestenpiiriin osallistuu noin 
parikymmentä miestä joka 
toinen viikko Noljakan kirkolla. 
Tiistai-iltojen kokoukset 
koostuvat kahveista, keskus-
telusta, laulusta ja loppuru-
kouksesta. 

Arkkupeiton elämänlankakuvion on suunnitellut kuvataiteilija Outi 
Piiroinen. Peitteen materiaalit valmisti tekstiiliyrittäjä Hannele Rusila, joka 
myös kokosi peitteen. 
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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

HAUTAKIVIKAIVERRUS
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JOENSUUN
MUISTOMERKKIHUOLTO KY

Puh. (013) 731 582
Gsm 0400 896 409

Kimmo Kinnunen

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

Kauppakatu 17 B • 80100 Joensuu Toimistomme on avoinna arkisin klo 9-16
Email: asianajotoimisto@kontturi.fi

Tutustu toimistoomme tarkemmin: www.asianajotoimisto.com

VIIKOLLA 11 Teams-webinaarit
1. Miten huolehdin läheisistäni tai yrityksestäni jo eläessäni

jäämistösuunnittelun keinoin? 15.3.2022 klo 17:30-19:00
2. Mitä kaikkien tulisi tietää perintö- ja lahjaverotuksesta?

16.3.2022 klo 17:30-19:00
Ilmoittaudu mukaan 14.3.2022 mennessä. Paikkoja on rajoitetusti.
VIIKOLLA 12 Maksuttomat neuvottelut
Tarjoamme maksuttomia 30 minuutin neuvotteluaikoja, joissa on
mahdollista keskustella kaikista perintöihin, terveydentilan muutoksiin
sekä perintö- ja jäämistösuunnitteluun liittyvistä kysymyksistä.
Neuvotteluja järjestetään myös ilta-aikoina, ja niihin on mahdollista
osallistua etänä.
Ilmoittautumiset ja varaukset sähköpostitse: asianajotoimisto@kontturi.fi

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

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

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.

Hyvän elämän erikoislehti 

Talvi- 
tarjous!
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 31.3.2022 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. 

Kampanjakoodi: AL3KK23/22

3 kk

23€
Tilaus on 

määräaikainen

(ovh 28 €)

• PERHEJUHLAT
• YRITYSTILAISUUDET
Asiakkaan varaamissa tiloissa

PITOPALVELU
ANJA LUKKARINEN

Longantie 11, 80130 JOENSUU
           Puh. 040 534 0885

www.pitopalveluanjalukkarinen.fi

Mediamyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Varaa   
mainos paikkasi 

 paikalliseen
Kirkkotie 
 -lehteen! 
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nuori kasvo 

NEPENMÄEN KOULUA käyvän 
Jarkon harrastuksiin kuuluvat 
suunnistus, Mosaiikki, jooga, 
teatterikerho, pianonsoitto ja lu-
keminen. Jarkko osallistuu myös 
Joensuun nuorisovaltuuston 
toimintaan. 

Mikä on Mosaiikki?
Mosaiikki on nuorten musisointi-
ryhmä. Jokaviikkoisten jutustelu- 
ja musisointikertojen lisäksi mm. 

keikkailemme ja leireilemme. 
Joskus teemme jotain spessua. 

Mikä sai sinut mukaan 
Mosaiikkiin? 
Olin osana Tiuku-lapsikuoroa 
kahden isosisareni jalanjäljissä. 
Siitä polkuni johti vanhempien 
kuororyhmään Mosaiikkiin. 

Mikä on parasta Mosaiikissa? 
Porukkamme tiivis yhteishenki. 

Parasta on myös yhdessä mu-
sisoiminen ja hauskanpito sekä 
kaikkien heittäytyvä asenne! 
Kaikki keikkamatkamme ovat 
myös hulvattomia. 

Olette lähdössä Taizéen ensi 
syksynä. Mitä odotat eniten 
Ranskan-matkalta? 
Taizé-yhteisöön tutustumista, 
uusien kokemusten saamista, 
kielitaidon ja muiden kommu-

nikaatiotapojen soveltamista 
sekä uusiin, taustoiltaan erilaisiin 
ihmisiin tutustumista. Sak-
sanopiskelijana odotan myös 
piipahduskäyntiä Saksassa. 

Henna Huurinainen

Palstan kirjoittajat ovat nuoria 
seurakuntalaisia.

Yhteisöllisyyttä täällä ja Ranskassa
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PERHEET. Seurakunnan lahjoittama kastelintu muistuttaa siitä, että lapsi kulkee Suuremman suojassa 

koko elämänsä. Uusien kastelintujen ripustaminen kastepuuhun on aina koskettava hetki.

Kastelintu on muisto kastepäivästä 

TIESITKÖ, ETTÄ Joensuun ev.lut. seurakun-
nat ja Kontiolahden seurakunta lahjoittavat 
kasteperheisiin kastelinnun tai -enkelin 
muistoksi kastepäivästä?

Lapsen nimellä ja kastepäivällä varustettu 
kastelintu tai -enkeli ripustetaan ensin seu-
rakunnan kastepuuhun tai -pilveen. Tämä 
tapahtuu pian ristiäisten jälkeen siinä juma-
lanpalveluksessa, jossa kastettu kuulutetaan 
ja hänen sekä kastetun perheen ja kummien 
puolesta rukoillaan. Vanhemmat ja kummit 
kutsutaan mukaan kirkkoon ripustamaan 
lapsen oma lintu kastepuuhun.

Seurakunnat järjestävät kerran tai kaksi 
vuoteen vauvakirkkoja, joihin kasteperheet 
kutsutaan. Näissä kirkoissa kastelinnut 
jaetaan perheisiin kotiin vietäviksi. Koro-
na-aikana linnut ovat lennähtäneet kotei-
hin myös postissa tai seurakunnan työnte-
kijän viemänä. Jos vauvakirkkoon ei pääse 

paikalle, sen noudosta voi sopia soittamalla 
seurakunnan toimistoon.

KUSSAKIN SEURAKUNNASSA on käy-
tössä omanlaisensa kastelinnut ja -puut. 
Esimerkiksi Enossa, Kontiolahdella ja Pie-
lisensuussa kastetut saavat keraamiset kas-
telinnut, Pyhäselässä helmistä kootut kas-
te-enkelit. Rantakylän seurakunnassa on 
käytössä vaaleat, puiset kastelinnut, joihin 
on maalattu kultainen siipi. 

- Kastelinnut tuovat konkreettisesti esiin 
seurakunnan uudet jäsenet. Uusien kaste-
lintujen ripustaminen kastepuuhun ja kas-
tettujen puolesta rukoileminen on aina kos-
kettava hetki messussa, kertoo Rantakylän 
seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaaja 
Laura Karvinen. 

Kastepuu lintuineen toivottaa uudet seu-
rakuntalaiset tervetulleeksi Jumalan per-

heväkeen ja seurakuntaan. Puu symbolisoi 
kasvua, turvaa ja suojaa. 

- Kastelintu puolestaan kuvaa Pyhää 
Henkeä ja pyhää huolettomuutta eli luot-
tamusta Jumalan huolenpitoon. Ehkä kas-
telintu voisi kuvata myös vapautta olla oma 
itsensä tai kasvaa omaksi itsekseen turval-
lisessa yhteisössä ja yhteydessä, Karvinen 
toteaa.

Kastelinnut ja -enkelit löytävät tiensä vau-
vaperheiden kotiin eri tavoin. Esimerkiksi 
Rantakylässä vauvakirkkoja järjestetään 
kaksi kertaa vuodessa ja ne ovat avoimia 
kaikille, vaikka niihin kutsutaan erityisesti 
edellisen vuoden aikana kastettujen lasten 
perheitä.

Kontiolahdella linnut lennähtävät puo-
lestaan kotiin tästä keväästä lähtien nimen-
omaan edellisenä vuonna kastetuille tarkoi-
tetussa Vauvatreffit-tapahtumassa. Perheet 

kutsutaan henkilökohtaisesti tilaisuuteen.
- Tapahtumassa on kastekyyhkyjen jaon 

lisäksi monenlaista vauva-arkeen liittyvää 
infoa ja toimintaa yhteistyössä eri tahojen 
kanssa, kertoo Kontiolahden seurakunnan 
pastori Sanna-Marika Hallayö.

KASTETTAVIEN PERHEELLE seurakunnan 
lahjoittama kastelintu tai -enkeli saattaa 
tulla yllätyksenä. Näin kävi myös 11 kuu-
kauden ikäisen Veeti-pojan äidille, Saana 
Hurskaiselle, joka sai tietää kastelinnusta 
ristiäisissä ja kävi itse ripustamassa lapsen 
linnun kastepuuhun jumalanpalveluksen 
yhteydessä.

- On ihana tapa, että seurakunta antaa 
perheille kastelinnut. Lintu on tärkeä sym-
boli ja haluan säilyttää sen Veetin aikuisuu-
teen asti.

Virpi Hyvärinen

Saana Hurskainen (oik.) 
kävi viime syksynä 
Rantakylän seurakunnan 
vauvakirkossa, josta perhe 
sai mukaansa Veeti-pojan 
kastelinnun.  Lintu oli sitä 
ennen viivähtänyt tovin 
taustalla näkyvän Ranta-
kylän kirkon kastepuun 
oksalla. Kuvassa myös 
varhaiskasvatuksen oh-
jaaja Laura Karvinen. 

NIMI: JARKKO PULKKINEN 
IKÄ:  15 VUOTTA 
SEURAKUNTA: PIELISENSUU


