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Piispa Jari 
myötäelää 
kärsivien hätää
”Ukrainalaiset tarvit-
sevat apuamme.”
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Kun rahasta  
tekee tiukkaa 
Eniten taloudellista 
apua hakevat pitkä-
aikaistyöttömät ja 
lapsiperheet.

Siunattua pääsiäistä!
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uskottu
toivottu
rakastettu
#SEURAKUNTAVAALIT



lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

Uskottu, toivottu, 
rakastettu – nyt ja 
aina
NYT ON HYVÄ HETKI miettiä, millainen on seurakunta-
vaalien sloganissa mainittu uskottu, toivottu ja rakastettu. 
Samalla kannattaa miettiä, mitä voisi itse tehdä, että seu-
rakunnassa jokainen olisi aidosti kaikkea noista kolmes-
ta. Oiva paikka päästä vaikuttamaan asioiden kulkuun on 
juuri nyt, kun ensi syksyn seurakuntavaalien ehdokaslis-
toja on alettu keräämään.

TOIVON, ETTÄ mahdollisimman moni seurakuntalainen 
lähtee ehdolle ja tuo oman osaamisensa vaikuttamiseen. 
Tärkeää on, että valituksi tulisi monipuolisesti seurakun-
tien jäsenistöä. Mitään ”kirkossakäymismäärämittaristoa” 
ei ehdokkaille ole, vaan täysivaltaisuus, 18 vuoden ikä ja 
seurakunnan jäsenyys riittävät. Hyvä luottamushenkilö 
ajattelee asioista laajasti ja uskaltaa kertoa mielipiteensä, 
mutta ei ole jääräpää. Mukaan toivon kaikenikäisiä, ja eten-
kin nuorten osallistuminen olisi hienoa.

SEURAKUNTAVAALEISSA valitaan henkilöt päättämään 
oman seurakunnan ja meillä Joensuussa myös seurakun-
tayhtymän asioista. Eri tehtävissä pääsee vaikuttamaan 
esimerkiksi oman seurakunnan työntekijöiden valintaan, 
kirkollisveron määrään, kiinteistöihin, toiminnan painot-
tamiseen ja moneen muuhun käytännön asiaan.  

SEURAKUNTIEN päätöksentekojärjestelmä on kieltämättä 
moninainen ja vaikeasti hahmotettava. Kontiolahdella vali-
taan yhdessä vaalissa kirkkovaltuusto, Joensuussa kahdella 
äänestyslipulla erikseen seurakuntiin seurakuntaneuvostot 
sekä Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoval-
tuusto. Seurakuntaneuvostot vaikuttavat oman lähiseu-
rakunnan toiminnassa, esimerkiksi Enossa. Isot yhteiset 
asiat päättää valtuusto. Keskeisin vaikuttamispaikka on 
valtuustolle asiat valmisteleva kirkkoneuvosto, jonka jä-
senet luottamushenkilöt valitsevat seurakuntakohtaisesti.

KOKO SUOMEN ev.lut. kirkkoa koskevat oppiasiat pää-
tetään kirkolliskokouksessa. Seurakuntavaaleissa valitut 
luottamushenkilöt valitsevat maallikkoedustajat kirkollis-
kokoukseen. Siellä sitten päätetään esimerkiksi samaa su-
kupuolta olevien vihkioikeuksista ja muista isoista asioista.

TYÖSKENTELY SEURAKUNTIEN toimielimissä on käy-
tännössä hyvin yhteisymmärryshakuista. Puoluekuria 
vastaavaa käytäntöä ei ole, vaan asioista keskustellaan ja 
koetetaan löytää yhteinen näkemys. Eräs seurakuntavaa-
lien erinomainen piirre on, että äänestysoikeus on myös 
16 vuotta täyttäneillä.

Käytännön ohjeita ehdokkaaksi ryhtymisestä löytyy osoit-
teesta joensuunseurakunnat.fi/seurakuntavaalit.

HÄTÄAPU. Kirkon Ulkomaanapu (KUA) tukee ihmisiä, jotka ovat jättäneet kotinsa 
Ukrainan sodan vuoksi. KUA ja Hungarian Interchurch Aid -järjestö ovat toimittaneet 
tähän mennessä 278 tonnia ruokaa ja muita välttämättömyystarvikkeita useisiin 
kohteisiin, joissa kotinsa jättäneet ihmiset majailevat. Lisäksi järjestöt ovat  
toimittaneet seitsemällä miljoonalla eurolla elintärkeitä lääkintälaitteita Länsi-
Ukrainaan. 15 254 ihmistä on jo saanut apua KUA:n ja HIA:n yhteistyön ansiosta.

LÄHDE: KIRKON ULKOMAANAVUN TIEDOTE 21.3.2022

U
krainan tilanne järkyttää. Sota ei ole 
tullut vuosikymmeniin näin lähelle 
meitä. On ymmärrettävää, että reak-
tiomme vaihtelevat: toiset vetäytyvät, 
toiset toimivat. On järjestetty mie-
lenosoituksia, osallistuttu keräyksiin, 
haettu pakolaisia Suomeen, osoitettu 

tukea Ukrainalle sinikeltaisella värillä. 

SUOMEN evankelis-luterilaisessa kirkossa on sodan 
syttymisestä lähtien etsitty keinoja auttaa ja tukea 
ihmisiä sekä sodan keskellä että kotimaassa. Jo so-
dan syttymisen iltana soivat kirkkojen rauhankellot 
ympäri maata. Kirkoissa on voinut hiljentyä ja kes-
kustella työntekijöiden kanssa. Kirkon keskustelu-
avun kanavat verkossa, chatissa ja puhelimessa ovat 
tarjonneet lohtua ja henkistä tukea niitä tarvitseville. 

MONET seurakunnat ovat lahjoittaneet rahaa ukrai-
nalaisten tukemiseksi avustusjärjestöjen kautta. Yksi 
järjestöistä on Kirkon Ulkomaanapu, joka tukee mm. 
hätäavun toimittamista konfliktista kärsiville ihmi-
sille. Hätäapu on käytännössä ruoka-apua, lämmik-
keitä ja muita perustarvikkeita. Ihmisten auttamisha-
lu on ollut poikkeuksellista: jo ensimmäisen kahden 
viikon aikana keräys tuotti noin 3 miljoonaa euroa.

PAKOLAISTEN määrä on valtava. Kirkko toimii 
tiiviissä yhteistyössä viranomaisten, kuntien ja 
kaupunkien kanssa, jotta myös seurakunnat voi-
vat taata Suomeen saapuville ukrainalaisille mah-
dollisimman kattavan avun pakolaistilanteessa.   

KAIKEN tämän keskellä vietämme pian pääsiäistä, 
joka on kristityille ympäri maailmaa vuoden tärkein 
juhla. Pääsiäisen sanomaan kuuluu toivo ja siirtymä 
lohduttomasta surusta suureen iloon. Toivo on juuri 
sitä, mitä tarvitsemme tällä hetkellä. Joensuun seu-
rakuntien tunnus Toivon tähden on jälleen ajankoh-
taisempi kuin koskaan.

Tekoja toivon tähden
Kirkon keskusteluavun 
kanavat verkossa, 
chatissa ja puhelimessa 
ovat tarjonneet lohtua 
ja henkistä tukea niitä 
tarvitseville.

30.3.2022
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi

Tärkeää on, että valituksi 
tulisi monipuolisesti 
seurakuntien jäsenistöä.

Olli Sivonen
takarivin kristitty

Pielisensuun seurakunta 
ollisivonen62@gmail.com
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mielessäx5

Ukraina tarvitsee 
apuamme

1
TUSKA. Aivan alusta lähtien 
sota on herättänyt tuskaa. Kun 
ajattelen sodasta kärsiviä uk-
rainalaisia, tuskaani yhdistyy 
huoli ja myötätunto. Kun ajat-

telen Venäjän rikollista hyökkäystä, 
typeriä perusteluja ja raakalaismais-
ta tulenkäyttöä, tuskaani liittyy syvä 
epäreiluuden kokemus.

2
AUTTAMINEN. Ukrainalai-
set tarvitsevat humanitaa-
rista apua. Pitkään. Parasta 
on lahjoittaa rahaa luotet-
taville avustusjärjestöille. 

Niihin kuuluu myös Kirkon Ulko-
maanapu. Tiedän sen, koska johdan 
kirkon lähetys- ja avustusjärjestöjen 
valvontaa. Talvisodassa me jäimme 
yksin. Ankara totuus on, että Ukrai-
na tarvitsee myös aseapua. Ukrainan 
häviäminen rohkaisisi Venäjää jat-
kamaan militaristista imperialis-
mia. Ukraina taistelee myös Suomen 
puolesta.

3
RAJAYHTEISTYÖ. Venäjän 
valtiojohtoa pitää iskeä ta-
louspakotteilla lujaa. Toi-
saalta tavalliset venäläiset 
ovat syyttömiä sotaan. 

Itäraja tulee olemaan vieressämme 
tuhat vuotta. Siksi kestävän rauhan 
takia meidän pitäisi yrittää jatkaa 
vuorovaikutusta ruohonjuuritasolla. 
Eikö luottamuksen rakentaminen ta-
vallisiin venäläisiin, kansalaisjärjes-
töihin ja ystävyysseurakuntiin voisi 
olla juuri meidän itärajalla elävien 
tehtävä?

4
PUOLUSTUS. Venäjän 
hyökkäys paljasti, että sen 
valtionjohto ymmärtää lo-
pulta vain voiman ja vallan 
kieltä. Siksi meidän on jat-

kossakin pidettävä puolustusvoimat 
suorituskykyisenä. Entisenä aktii-
vireserviläisenä ja maanpuolustus-
kursseja kuluttaneena tiedän, että 
Suomen armeija on hyvässä kunnos-
sa. Meillä on vahva tykistö ja maail-
manluokan hävittäjät. Maastomme 
suosii puolustajaa, olemme ”sulut-
tamisen suurvalta”. Tämä tuo tiettyä 
levollisuutta. En pelkää hyökkäystä 
Suomeen. Mutta samalla Suomen 
pitää olla myös rauhanturvaamisen 
ja diplomatian suurvalta.

5
RUKOUS. Sodan sytyttyä 
järjestettiin piispojen toi-
vomuksesta rauhan rukous 
ja kellojen soitto kaikissa 
seurakunnissa. Rukous on 

oikeasti tärkeä, ei vain korulause. 
Siinä tuomme kärsivien hädän sekä 
Jumalan korviin että omalle sydä-
mellemme. Tutkimukset osoittavat, 
että pitkittyneessä stressissä rukous 
vahvistaa ihmisen kriisinsietokykyä.

Virpi Hyvärinen

JARI JOLKKONEN.  Venäjän hyökättyä Ukrainaan piispa Jari Jolkko-
sen mielen on täyttänyt myötätunto ja huoli sodasta kärsivistä ukrai-
nalaisista. Ukraina taistelee myös Suomen puolesta, piispa toteaa. 
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- Rukous ei ole vain 
korulause. Tutkimukset 
osoittavat, että pitkittyneessä 
stressissä rukous vahvistaa 
ihmisen kriisinsietokykyä, 
sanoo Kuopion hiippakunnan 
piispa Jari Jolkkonen.
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Lisää ajankohtaisia uutisia
> www.joensuunseurakunnat.fi
> www.kontiolahdenseurakunta.fi
> www.evl.fi

ajassa Itä-Suomen yliopiston läntisen 
ja ortodoksisen teologian 
ainejärjestöjen Fides Ostiensiksen 
ja Pistiksen yhteistyö sai Vuoden 
Ekumeeninen teko 2021 
-tunnustuksen.
EVL.FI, 21.3.2022

Mitä köyhälle kuuluu?

Asumisen kalleus on yksi taloudellista ahdinkoa aiheuttava tekijä. - Asumiskustannukset ovat usein tuloihin nähden liian korkeat. Talous ei kestä esimerkiksi kodinkoneiden rikkoontumista tai auton 
käyttökuluja, sanoo diakoniatyöntekijä Saila Musikka.
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DIAKONIAN PERUSAJATUS on, että diako-
nia auttaa siellä, mihin muu apu ei ulotu. 
Talousvaikeuksien kohdalla tämä tarkoittaa 
sitä, että diakoniatyöntekijän pakeille ha-
keudutaan usein siinä kohdassa, kun yhteis-
kunnan tuet on jo haettu, mutta rahat eivät 
riitä ja jääkaappi ammottaa tyhjyyttään.

Joensuun seurakuntayhtymän kuudessa 
seurakunnassa käytettiin vuonna 2021 yh-
teensä n. 192 150 euroa diakonian myöntä-
mään taloudelliseen tukeen. Kontiolahden 
seurakunnassa taloudellisten avustusten 
euromäärä oli samana vuonna n. 23 000 
euroa.* Mitä näiden lukujen takaa löytyy?

PIELISENSUUN SEURAKUNNAN diakonia-
työntekijä Saila Musikan mukaan vähäva-
raisuus näyttäytyy diakonian vastaanotolla 
monin kasvoin ja monin ilmentymin.

- Toisilla se on pitkäaikaista köyhyyttä, 
toisilla kriisin tai elämäntilanteen tuomaa 
vähävaraisuutta. Siinä, missä yksi ihminen 

lähtee etsimään keinoja selviytyäkseen, 
toinen saattaa väsyä nopeasti hankalaan 
tilanteeseen ja kokea lähes pohjatonta toi-
vottomuutta ja syyllisyyttä. 

Eniten taloudellista tukea Pielisensuun 
seurakunnan diakoniasta hakevat Musikan 
mukaan yksin asuvat pitkäaikaistyöttömät 
ja vähävaraiset lapsiperheet. Samat ryhmät 
ovat eniten edustettuina myös Rantakyläs-
sä, Enossa ja Kontiolahdella, joista Kirkko-
tie tiedusteli asiaa. 

Esimerkiksi Kontiolahden seurakunnas-
sa tämä tarkoittaa konkreettisina lukemi-
na sitä, että vuonna 2021 taloudellista tu-
kea haki diakoniasta noin 240 yksinelävää, 
106 perhettä ja 63 pariskuntaa.

- Yksinelävien ryhmässä korostuvat pit-
käaikaistyöttömät, asiakkaina on varsin 
paljon päihdetaustaisia nuoria miehiä. Toi-
saalta ryhmässä on eläkeläisiä, jotka ovat 
taloudellisessa ahdingossa, kertoo diako-
niatyöntekijä Sanna Mutikainen.

Lapsiperheiden taloudellisiin vaikeuk-
siin liittyy usein vanhempien työttömyyttä 
tai sairautta; myös yksinhuoltajia on talou-
dellisen tuen hakijoiden joukossa.

- Nämä perheet joutuvat säästämään 
kaikessa, lasten harrastuksissa, lomissa ja 
niin edelleen, kertovat Rantakylän seura-
kunnan diakoniatyöntekijät Olli Humala-
järvi ja Auli Pehkonen.

VÄHÄVARAISUUS. 
Diakonian vastaanotto 
on ruohonjuuritason 
näköalapaikka paikalli-
seen vähävaraisuuteen. 
Millaista on joensuulai-
nen ja kontiolahtelainen 
köyhyys? Mikä diako-
niatyöntekijöitä erityi-
sesti huolestuttaa?

Nämä perheet 
joutuvat 

säästämään kaikessa, 
lasten harrastuksissa, 
lomissa ja niin edelleen.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄT OLLI 
HUMALAJÄRVI JA AULI PEHKONEN
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lyhyesti

SUOMEN evankelis-luterilaises-
sa kirkossa vietetään tänä vuonna 
vaalivuotta teemalla ”Äänestä sel-
laisena kuin olet”.

Seurakuntavaaleissa seurakun-
talaiset äänestävät luottamushen-
kilöt, jotka johtavat seurakunnan ja 
seurakuntayhtymän toimintaa. 
He päättävät muun muassa siitä, 
minkälaista toimintaa seurakun-
nassa järjestetään ja mihin tiloja 
käytetään. Lisäksi he päättävät 
esimerkiksi kirkollisveroprosen-
tista, talousarvioista sekä monista 
työntekijävalinnoista, avustuksista 
ja rakennushankkeista.

Ehdokkaaksi voi asettua konfir-
moitu seurakunnan jäsen, joka on 
vaalipäivään mennessä täyttänyt 
18 vuotta. Joensuun seurakunnissa 
järjestetään kevään aikana infotilai-
suus ehdokkuutta harkitseville.

Vaaleissa on äänioikeus jokai-
sella 16 vuotta täyttäneellä kirkon 
jäsenellä. Äänestämään seurakun-
tavaaleissa päästään marraskuus-
sa. Ennakkoäänestysaika on 8.– 
12.11.2022 ja varsinainen vaalipäivä 
on sunnuntai 20.11.2022.

Lisätiedot: www.joensuunseura-
kunnat.fi/seurakuntavaalit

MUSIKKAA HUOLESTUTTAA tällä hetkellä eri-
tyisesti hyvinvoinnin epätasainen jakautuminen: 
Osa ihmisistä voi hyvin ja heidän hyvinvointinsa 
jatkuu ja kehittyy edelleen. Osalle ihmisistä elä-
mä ja tulevaisuus näyttäytyvät jatkuvana kamp-
pailuna peruselämän edellytysten saavuttami-
sessa. 

Musikan mukaan yhteiskunnan tuet on raken-
nettu tilanteessa, jossa elämänmuutokset olivat 
selkeämpiä ja paremmin hallittavissa. 

- Työttömyysturva tunnistaa työttömyyden, 
mutta ei kovinkaan ketterästi taivu pätkätöiden 
tuomaan tulojen ja työpäivien epävakauteen. Toi-
meentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi perus-
elämän turvaksi, mutta on monille muodostunut 
jopa vuosia kestäväksi tulonlähteeksi.

YKSI KONKREETTINEN asia, joka laittaa Joen-
suussa ihmisten taloutta tiukille, on asumisen 
kalleus.

- Asumiskustannukset ovat usein tuloihin 
nähden liian korkeat, jolloin kuukausittainen 
talouden tasapainottaminen on vaikeaa eikä ta-
lous kestä normaaliin elämään kuuluvia riskejä, 
kuten kodinkoneiden rikkoontumista tai auton 
käyttökuluja, kertoo Musikka.

Humalajärven ja Pehkosen mukaan moni vä-
hävarainen haluaisi muuttaa pienempään ja hal-
vempaan vuokra-asuntoon, koska Kela uhkaa 
lopettaa asumistuen maksamisen liian suurten 
asumiskustannusten takia. 

- Muutto ei kuitenkaan onnistu, sillä Kelan kri-
teerien mukaisia asuntoja ei ole kaupunkialueella 
tarjolla. 

Diakoniatyöntekijät toivovat Kelalta ymmärtä-
mystä tilanteeseen ja peräänkuuluttavat kohtuu-
hintaisia asuntoja Joensuuhun. 

- Asumistuen korottaminen ei auta, sillä se 
johtaa vuokrien yhtä suureen korotukseen. Jotta 
tuesta olisi todellista apua, se pitäisi ohjata muu-
hun kuin asumistukeen.

KAUPUNKIALUEELLA ASUMISEN kalleuden 
kääntöpuoli näkyy Enon seurakunnan diakonia-
työntekijä Sari Korhosen mukaan syrjäisemmillä 
alueilla.

- Enossa vähävaraisuus on jatkuvasti kasvava 
ilmiö, joka koskettaa monia talouksia. Kaupun-
kien syrjäalueille on syntymässä erikoinen jänni-
te, kun vähävaraisten palvelut karkaavat keskus-
toihin, mutta eniten palveluja tarvitsevat henkilöt 
siirtyvät asumaan syrjäseuduille edullisempien 
asuntojen perässä.

Korhosen mukaan viime vuoden puolella ta-
loudellista apua haki Enon seurakunnasta noin 
150 taloutta ja kolmasosa heistä jäi vaille apua. 

- Ei siksi, etteivät olisi olleet vähävaraisia ja 
avun tarpeessa, vaan siksi, etteivät seurakunnan 
avustusvarat riitä vastaamaan kaikkiin pyyntöi-
hin. Asiakasmäärien kasvu on ollut niin suur-
ta vuodesta toiseen ja korona-aika on lisännyt 
avunpyyntöjä entisestään.

KORHONEN NOSTAA esiin myös haasteet, jotka 
liittyvät useiden palveluiden siirtymiseen nettiin 
tai puhelimella hoidettavaksi. Kaikilla ei ole va-

raa ladata puhe- tai nettiaikaa, ja vielä on paljon 
ihmisiä, jotka eivät ole koskaan avanneet tietoko-
netta tai älypuhelinta – eikä kyse ole pelkästään 
ikäihmisistä.

Suuri muutos tapahtui Korhosen mukaan sii-
nä, kun toimeentulotukipäätökset siirtyivät Ke-
lan vastuulle. 

- Sosiaalityön kokonaisvaltainen näkemys 
asiakkaiden elämäntilanteista kutistui vaikea-
selkoisten lomakkeiden täyttämiseksi. Monet 
ihmiset sinnittelevät ilman heille kuuluvaa apua 
vain siksi, että kokevat avun hakemisen liian mo-
nimutkaiseksi. 

Humalajärvi on huolissaan myös terveyden-
huollossa tehtyjen muutosten vaikutuksista vä-
hävaraisiin.

- Siun sote on siirtänyt terveyskeskuksissa 
toimineita henkilöitä hallinnollisesti erikoissai-
raanhoidon uuteen yksikköön ja hinnoitellut sai-
raanhoitaja- ja lääkärivastaanotot sen mukaisesti. 
Tämä on vaikeuttanut vähävaraisten avunsaantia. 
Kun päätöksiä tehdään raha edellä, niin muutok-
set ovat tällaisia. Uusien maakuntavaltuutettujen 
on syytä miettiä, kenelle palvelut on luotu. 

Vaikka haasteita vähävaraisuuden parissa riit-
tää, näkevät diakoniatyöntekijät tilanteessa myös 
toivoa, joka liittyy ennen kaikkea eri tahojen yh-
teistyöhön.

- On pohdittava yhteistyön mahdollisuuksia 
käytännön tuen saamiseksi erityisesti nuorille ja 
nuorille aikuisille sekä lapsiperheille. Julkinen 
sektori, seurakunnat, järjestöt ja yritykset eivät 
ole toistensa kilpailijoita, vaan yhteistyökump-
paneita, sanoo Musikka.

- Yhteistyö vaatii muutakin kuin kokouksia ja 
kannanottoja. Se on käytännön toimintaa olosuh-
teiden parantamiseksi ja ihmisten oman aktiivi-
suuden mahdollistamiseksi.

Virpi Hyvärinen

* Joensuun seurakuntayhtymän lukemaan si-
sältyy 61 650 euron edestä valtion myöntämää 
koronatukea. Kokonaislukema on näin ollen 
huomattavasti keskimääräistä vuotta suurempi.

Avun saaminen ja ihmisarvo 
eivät ikinä saa olla kiinni etnisestä 
taustasta, uskonnosta tai poliittisesta 
vakaumuksesta. Ratkaisevaa on 
avuntarve. #rasisminvastainenviikko

KIRKON ULKOMAANAPU TWITTERISSÄ, 21.3.2022

JOENSUUSSA 1.–3.7.2022 pidet-
tävien herättäjäjuhlien ohjelma ja 
käytännön tiedot on julkaistu juhli-
en verkkosivuilla. Joensuun juhlille 
odotetaan noin 20 000 kävijää. 
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille 
kiinnostuneille.

Juhlien ohjelman perusrunkona 
ovat Kerubi Stadionilla taivasalla 
pidettävät seurat. Juhlien seuroi-
hin puhumaan ovat lupautuneet 
mm. Joensuun kaupunginjohtaja 
Kari Karjalainen, kansanedustaja 
Anu Vehviläinen, oopperalaulaja 
Johanna Rusanen-Kartano, eme-
rituspiispa Matti Sihvonen, Kuopion 
hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen, 
europarlamentaarikko Sirpa Pieti-
käinen ja tietokirjailija Pauliina Kai-
nulainen. 

Herättäjäjuhlien oheisohjelma on 
joka vuosi järjestäjäpaikkakunnan 
näköinen. Joensuussa oheisohjel-
ma sisältää mm. Joonas Kokkosen 
oopperan Viimeiset kiusaukset 
sekä Itä-Suomen yliopistolla jär-

jestettävän seminaarin Ilmaston-
muutos etenee — oletko valmis?

Yhteistyössä Pohjois-Karjalan 
Sähkön ja MTK:n kanssa toteutet-
tavassa seminaarissa ovat muka-
na maailman ilmatieteen järjestön 
(WMO) pääsihteeri, meteorologi, FT 
Petteri Taalas, Cargotecin hallituk-
sen puheenjohtaja ja Elävä Itämeri 
-säätiön (BSAG) perustajajäsen, FT 
Ilkka Herlin, MTK:n puheenjohtaja, 
MMT Juha Marttila, Itä-Suomen 
yliopiston metsänhoitotieteen pro-
fessori ja Suomen ilmastopaneelin 
jäsen Heli Peltola sekä puheenjoh-
tajana ekologi ja evoluutiobiologi, 
FT Aura Raulo. Myös yleisöllä on 
mahdollisuus osallistua keskus-
teluun.

Lisäksi herättäjäjuhlien oheisoh-
jelmassa on runsaasti konsertteja, 
tapaamisia, nuortentapahtumia ja 
lastenohjelmaa. 

Lisätiedot herättäjäjuhlien ohjel-
masta: www.herattajajuhlat.fi.

Herättäjäjuhlien ohjelma 
julkaistu – mukana nimekkäitä 
vieraita

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

some

Vaikuta seurakuntavaaleissa – 
ehdokkaaksi voi jo asettua

Kaikilla ei ole varaa 
ladata puhe- tai 

nettiaikaa, ja vielä on 
paljon ihmisiä, jotka 
eivät ole koskaan 
avanneet tietokonetta tai 
älypuhelinta.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ 
SARI KORHONEN
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AASIN KAVIOIDEN kopse, riemuitseva vä-
kijoukko, viimeinen ateria, petos, tuomio 
ja pilkka, läheisten hätä. Muun muassa 
tällaisia tunnelmia on luvassa Joensuun 
torilla pitkäperjantaina, kun joensuulai-
sen Janne Hyytiäisen ohjaama ja käsikirjoit-
tama Ristintie-vaellusnäytelmä esitetään 
yleisölle.

Edellisen kerran Ristintie nähtiin vuon-
na 2019. Seuraavana keväänä yllätti koro-
napandemia. Kaikki oli valmiina, aasin 
kuljetukset hommattu, harjoitukset so-
vittu alkavaksi.

– Sitten jouduttiin pikaisesti perumaan 
toteutus, tuotantopäällikkö Cecilia Riikonen 
muistelee kevään 2020 tapahtumia. Myös 
viime keväänä Ristintie oli tauolla korona-
tilanteen vuoksi.

TÄNÄ VUONNA päätös näytelmän toteut-

tamisesta tehtiin vasta helmikuun puoli-
välissä. Niinpä Ristintien tekemiseen on 
käytettävissä paljon lyhyempi aika kuin 
aikaisempina vuosina.

– Harjoituksia on ennen koronaa ollut 13 
kertaa, nyt viisi tai kuusi kertaa, Riikonen 
laskee. Hän on innoissaan, että harjoituk-
set päästiin nyt aloittamaan. Riikonen on 
toiminut Ristintien tuotantopäällikkönä 
vuodesta 2018.

Mukaan on kutsuttu uusia vapaaehtoisia 
näyttelijöitä. Työryhmässä on myös monta 
konkaria, kuten puvustaja Johanna Nuppo-
nen, tekniikasta vastaava Tatu Vuori ja näy-
telmässä Jeesusta esittävä Tomi Laurikainen.

JEESUKSEN ROOLISSA nähdään jo kuu-
detta kertaa outokumpulainen tanssija 
Tomi Laurikainen. Hän odottaa Ristintietä 
jännityksellä. Korona-aika on tuonut epä-
varmuutta kulttuurialan töihin, ja esimer-
kiksi mahdollisiin sairastumisiin varautu-
minen on paljon mielessä.

Kärsivän Kristuksen esittäminen on ollut 
Laurikaiselle iso kokemus ja vaikuttava osa 
omaakin elämää. Hän kertoo, ettei Jeesuk-
sen rooli ole tuntunut ahdistavalta. Vuo-
rovaikutus yleisön kanssa on vahvistanut 
positiivista kokemusta.

– Se on minulle enemmänkin kuin nor-
maali näyttelijän rooli, se vie syvemmälle 
hahmoon ja henkilöön, Laurikainen kokee.

Laurikainen toivoo, että Ristintie toisi 
lämpöä ja rakkautta ihmisten elämään.

– Tarinalla on paikkansa tässä ajassa, kun 
on ollut surua ja murhetta, Laurikainen sa-
noo.

NÄYTELMÄN OHJAAJA, Riverian näytteli-
jäntyön koulutuksen lehtori Janne Hyyti-
äinen kertoo olevansa juuri nyt erittäin su-
rullinen ja järkyttynyt maailman tilanteen 
vuoksi.

– Ristintie-näytelmä osuu aikaan, jolloin 
Jeesuksen kärsimys puhuu kaiken kärsi-
myksen puolesta, jota maailma ja Ukraina 
yhdessä kokevat tänä päivänä, Hyytiäinen 
sanoo.

Näytelmä loppuu murheellisissa tunnel-
missa, kun Jeesus ristiinnaulitaan. Kerto-
mus ei kuitenkaan pääty tähän. Hyytiäisen 
mukaan Ristintie-näytelmä on jumalanpal-
veluksen prologi eli esinäytös. 

Esityksen päätteeksi Joensuun seura-
kunnan kirkkoherra Katri Vilén toivottaa 
kaikki ihmiset tervetulleiksi pääsiäiskirk-
koon kuulemaan ilosanoman: Kristus on 
ylösnoussut.

Hanna Pekkanen

Ristintie-näytelmä levittäytyy Joensuun torin koko alueelle. Tomi Laurikainen nähtiin Jeesuksen roolissa myös vuonna 2019. Tuolloin näytelmää oli seuraamassa noin 600 ihmistä.

Ristintie puhuttelee 
ajankohtaisuudellaan
PITKÄPERJANTAI. 

Kristuksen kärsimyk-
sestä kertova Ristin-
tie-näytelmä esitetään 
taas kahden vuoden 
koronatauon jälkeen 
Joensuun torilla.
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Ristintie-näytelmä
• Esitys pe 15.4. klo 17 Joensuun torilla. 

Tapahtuman järjestävät Joensuun ev.lut. 
seurakunnat. Vapaa pääsy.

• Liikkuva näytelmä, jossa yleisö liikkuu 
mukana. Järjestyksenvalvojat ohjeistavat. 
Anna näyttelijöille työrauha.

• Näytelmää ei suositella perheen pienim-
mille väkivallan kuvauksen vuoksi (esityk-
sessä esim. käytetään tekoverta).

• Tule vain terveenä. Käytä maskia. Pidä 
turvavälit.

Joensuun seurakuntien pääsiäisen tilaisuudet 
kootusti verkossa: hoosianna.fi.

Jeesuksen 
kärsimys puhuu 

kaiken kärsimyksen 
puolesta, jota 
maailma ja Ukraina 
yhdessä kokevat 
tänä päivänä.
JANNE HYYTIÄINEN
OHJAAJA, KÄSIKIRJOITTAJA
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sana 
”Rauha teille”

LUUK. 24:36

kuulutetut 

Pielisensuu
Mikko Noponen ja Riikka Lindholm
Joonas Saari ja Kati Pesonen

Kontiolahti
Hannu Juhani Kunnari ja  
Minna Katariina Asikainen

hautaan siunatut  

Joensuu
Asser Aulis Edvard Tervo 94 v
Kalevi Pekka Juhani Eskelinen 93 v
Aune Annikki Heiskanen 92 v
Aila Pirinen 91 v
Aarre Emil Tiili 89 v
Soini Sakari Hirvonen 87 v
Yrjö Kalevi Rummukainen 86 v
Anja Onerva Viitala 86 v
Anna Maria Mononen 85 v
Irene Marita Tyyskä 85 v
Arvi Olavi Mononen 82 v 
(Liperin srk)
Anja Inkeri Back 81 v 
(Ilomantsin srk)
Kaisu Marjatta Huttunen 81 v
Mauno Koljonen 80 v
Erkki Juhani Nupponen 80 v
Eeva Liisa Annikki Laatikainen 76 v 
(Polvijärven srk)
Arvo Olavi Hyttinen 72 v
Asta Annikki Kostamo 64 v
Antti Juhani Airaksinen 61 v
Tuomo Antti Hämäläinen 61 v 
(Ilomantsin srk)
Jari Petteri Utriainen 48 v
Tia-Maria Karoliina Dufva 30 v 
(Juuan srk)

Pielisensuu
Pentti August Karvinen 98 v
Sirkka Inkeri Ikonen 93 v
Väinö Ilmari Piironen 93 v
Mikko Eino Viljami Savolainen 88 v
Anja Liisa Romppanen 87 v
Pekka Juhani Ronkainen 83 v
Lea Lyydia Tolvanen 83 v
Hannu Matti Kalevi Veijalainen 75 v
Pekka Antero Kosonen 74 v
Reijo Arto Ilmari Lipponen 72 v
Liisa Irmeli Sormunen 70 v
Aila Eliina Hiltunen 69 v
Jarmo Juhani Multanen 55 v
Marjut Hannele Arola 54 v

Rantakylä
Elma Annikki Hyvärinen 93 v
Heimo Koponen 89 v
Matti Yrjö Apo 87 v
Riitta Kaarina Hautala 71 v
Matti Aulis Ilmari Luostarinen 71 v

Pyhäselkä
Väinö Kalevi Kärkkäinen 78 v
Terho Tapio Hynninen 66 v
Harri Johannes Mustonen 52 v
Markku Sakari Valtonen 50 v

Eno
Vihtori Ronkainen 97 v
Arvi Juhani Räty 86 v
Hilja Ilona Hiltunen 84 v
Kauko Kalervo Juhani Räsänen 81 v

Vaara-Karjala
Hellin Annikki Huttunen 96 v 
Ilma Hyvärinen 91 v
Martti Antero Rautiainen 88 v
Aune Lempi Pakarinen 87 v
Riitta Marjatta Lehtonen 83 v
Sirpa Sinikka Hiltunen 64 v

Kontiolahti
Toini Mirjami Hämynen 91 v
Maila Terttu Martikainen 91 v
Eemil Ensio Tanskanen 91 v
Onni Kalevi Riikonen 90 v
Erkki Juhani Puhakka 89 v
Anni Liisa Saarelainen 89 v
Kirsti Mirjami Timonen 89 v
Rakel Rauha Kinnunen 88 v
Martta Metelinen 87 v
Matti Heikki Ilmari Kakkonen 83 v
Vesa Ensio Sorsa 82 v
Viljo Seppo Tapani Laakkonen 79 v
Kaisa Tuulikki Kukkonen 69 v
Ilkka Juha Koski 68 v
Eija Inkeri Aromaa 67 v

Joensuu
Mila Olivia Asikainen
Topias Leo Mikael Harjulampi
Elmeri Armas Kokkonen
Axel Roni Casper Laine
Tuomas Antero Silmunen

Pielisensuu 
Manu Ensio Eklund
Inka Elina Aurora Hirvonen
Eeti Oskar Kamula
Hilda Amanda Kuittinen
Niilo Sulo Kaleva Marttila
Noa Aaron Oliver Nevalainen
Leonel Miro Sakari Partanen
Onni Armas Eevertti Pehkonen
Aliisa Emma Iida Pippola
Viivi Amanda Raninen
Jere Matias Ronkainen
Mila Sofia Räsänen

Rantakylä
Minea Sofia Janna Hirvonen
Joonas Oskari Kähkönen
Noel Sebastian Nyholm

Martta Aino Elina Saarelainen
Oiva Emil Juhani Tarén
Aarne Mikael Väliahdet

Pyhäselkä
Timi Tapani Karhu
Noa Aaron Oliver Nevalainen

Eno
Taavi Leo Oliver Sorjonen
Lassi Antero Väänänen

Kontiolahti
Akseli Otso Alenius
Viivi Bettina Arnberg
Iita Elsa Olivia Karhumaa
Helvi Lotta Linnea Kejonen
Mikko Juhani Tapio Kopponen
Janni Johanna Kukkonen
Tiitus-Jaremias Väinö Oliver Makkonen
Oliver Tenho Tapani Salmelainen
Isla Elise Swahne
Oona Inka Olivia Tunttunen
Jonathan Viljo Feliks Vierimaa

kastetut 

ELÄMÄ EI AINA ole juhlaa. Maailman 
meno on ollut viime aikoina melkoista… 
Pikkuhiljaa yksi maailmanlaajuinen krii-
si alkaa jäädä taka-alalle. Eipä kerennyt 
henkäistäkään, kun jo seuraava kriisi on 
ympärillämme. Tänään saamme olla 
kiitollisia, että meillä on rauha maassa. 
Toisaalla, hyvinkin lähellä, rauhatto-
muus ja sota ovat todellisuutta. Rukouk-
semme ja myötätuntomme on kaikkien 
Ukrainan sodasta kärsivien puolella. 

Elämän epävarmuudesta huolimat-
ta hyvät asiat, kuten kirkolliset juhlat, 
seuraavat toisiaan.  Ne muistuttavat 
meitä Jumalan hyvyydestä ja elämän 
suuremmasta merkityksestä. Ehkäpä 
niiden sanoman äärellä sydän voi het-
keksi rauhoittua ja muistaa, että kaikki 
apu tulee ylhäältä. Myös pääsiäinen 
saapuu taas, ja tänäkin keväänä sillä on 
meille kerrottavana tärkein viesti. 

PÄÄSIÄISPÄIVÄN evankeliumi tiivis-
tää meille koko kristillisen ilosanoman. 
”Ihmisen Poika annetaan syntisten ih-
misten käsiin ja ristiinnaulitaan, mutta 
kolmantena päivänä hän nousee kuol-
leista.” Haudalle tulleet naiset todistivat: 
hauta on tyhjä, kuolema on voitettu. 

Myöhemmin Jeesus ilmestyy seu-
raajilleen useissa yhteyksissä. Jeesus 
esimerkiksi kohtaa opetuslapsensa, kun 
he peloissaan lukittautuvat piiloon juu-
talaisilta. Jeesuksen sanat rohkaisevat 

epävarmoja opetuslapsia: ”Rauha teil-
le.” Jeesuksen näkemisen ja rohkaisun 
myötä ilo valtasi opetuslapset. Jeesuk-
sen seuraajat näkevät omin silmin: Jee-
sus elää. Surun, pelon ja epätoivon kes-
keltä hekin syttyvät uuteen elämään. 

KEVÄÄLLÄ KOKO LUONTO herää uu-
destaan eloon. Syksyn ja talven pimeys 
on ohi, kevään valo täyttää elämämme.  
Epävarmuuden ja rauhattomuuden kes-
kellä luomakunta julistaa pääsiäisen 
ilosanomaa ja toivoa. Kirkoissa kaikuu 
viesti: Kuolema on voitettu, Kristus on 
ylösnoussut. 

Tänä keväänä minua puhuttelee eri-
tyisesti ajatus siitä, että pääsiäinen on 
ennen kaikkea rauhan juhla. Kristinus-
kon todellisuuteen liittyy syvällinen aja-
tus ja tavoite rauhasta. Jumalamme on 
rauhan Jumala. Pääsiäisenä Kristus teki 
rauhan ihmisen ja Jumalan välille. Juma-
lan rakkaus tavoitti ihmisen nähdyllä 
ja kosketetulla tavalla, kun itse Rau-
hanruhtinas eli keskellämme ja kärsi 
meidän puolestamme. Vielä tänäänkin 
hän kohtaa meidät. Hänen viestinsä on 
täynnä toivoa ja lohtua niin meille kuin 
koko maailmalle: Rauha teille!

Heikki Mujunen
seurakuntapastori

Rantakylän seurakunta

Palmusunnuntai, 10.4.2022
Kunnian kuninkaan alennustie
Kristuksen julkinen toiminta tähtäsi 
alusta lähtien hänen elämänsä vii-
meisiin päiviin. Palmusunnuntaina 
Kristuksen kirkko lähtee seuraa-
maan hänen elämänsä viimeisiä 
vaiheita.
Liturginen väri: violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 22:2–6 tai Ps. 
118:26–29, Jes. 50:4–10 tai Sak. 
9:9–10, Fil. 2:5–11, Joh. 12:12–24

Kiirastorstai, 14.4.2022
Pyhä ehtoollinen
Kiirastorstai muodostaa pääsiäis-
jakson käännekohdan. Tuhkakes-
kiviikkona alkanut katumusaika 
päättyy kiirastorstain ehtoollisju-
malanpalvelukseen. Raamatulli-
sena pääaiheena on ehtoollisen 
asettaminen. 
Liturginen väri: violetti tai sininen
Päivän tekstit: Ps. 111:2–5, Jes. 25:6–
10, Ap. t. 2:42–47, Luuk. 22:14–22

Pitkäperjantai, 15.4.2022
Jumalan Karitsa
Pitkäperjantain sanoma julistaa: 
Kristus on kuollut meidän edes-
tämme. Pitkäperjantain raama-
tunteksteissä seurataan Golgatan 
tapahtumia ristiinnaulitsemisesta 
Jeesuksen kuolemaan.
Liturginen väri: musta
Päivän tekstit: Ps. 22:7–20, Jes. 53, 
Hepr. 5:7–10, Luuk. 23:32–46

Pääsiäispäivä, su 17.4.2022
Kristus on ylösnoussut!
Pääsiäispäivänä riemu kaikuu seu-
rakunnassa: Kristus on ylösnoussut! 
Pääsiäisen sanoma on kristillisen us-
kon ydin ja perusta. Ylösnousemus 
vahvistaa, että Jeesus on Jumalan 
Poika.
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 118:15–23 (24), 
Hoos. 6:1–3, 1. Kor. 15:1–8 (9–10) 11, 
Luuk. 24:1–12

kirkkovuosi 

Kirkkotie / 7



T
IIN

A
 P

A
R

T
A

N
E

N

Kuka Kimmo Räty? 

Ammatti: Pohjois-Karjalan kriisikeskuksen toiminnanjohtaja, kriisityöntekijä
Ikä: 51 vuotta
Asuinpaikka: Kontiolahti
Perhe: vaimo, kaksi lasta ja kaksi koiraa
Harrastukset: luonnossa liikkuminen, kalastus, metsästys, laskettelu
Koulutus: sairaanhoitaja AMK, ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutus

Kriisityöntekijä Kimmo Räty 
muistuttaa, että omasta hyvinvoinnista 
on lupa pitää huolta silloinkin, kun 
elämässä on huolta ja stressiä. 
– Mitä enemmän kuormitusta, sen 
tärkeämpää olisi varata tietoisesti 
aikaa, että saa nollattua, hän 
perustelee.
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KESKUSTELEMALLA 
YLÖS ELÄMÄN 
KUOPPAKOHDISTA

K
evät on tulvillaan valoa, ja luonnossa 
näkyy elämän elpymisen merkkejä. 
Samaan aikaan moni ihminen tun-
tee olonsa uupuneeksi ja mieleen voi 
nousta ahdistavia ajatuksia. 

Pohjois-Karjalan kriisikeskuksen 
toiminnanjohtaja, kriisityöntekijä 
Kimmo Räty tunnistaa ilmiön. Kun 
pitkä pimeä talviaika on sinnitelty, 

keväällä voimat saattavat olla vähissä. Silloin on aika teh-
dä asioita, jotka palauttavat energiaa. On otettava aikaa 
palautumiseen.

– Kevät on talven aikana vähentyneiden voimavarojen 
keräämiskautta, Räty toteaa.

Hän jatkaa, että tänä keväänä kuormitusta lisää se, 
että takana on kaksi koronavuotta. Taustalla on paljon 
eristäytymistä ja huolta omasta ja läheisten voinnista. 
Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat aiheuttaneet hätää. 
Moni kokee lisäksi ahdistusta ympäristön tilasta ja ilmas-
tonmuutoksesta. 

Tämän kaltaiset yhteisesti koetut asiat tulevat lisätaa-
kaksi kunkin oman elämän huolenaiheiden päälle. Räty 
kertoo, että Ukrainan tilanne on näkynyt varsinkin MIELI 
ry:n valtakunnalliseen kriisipuhelimeen tulevissa yhtey-
denotoissa ja nuorille suunnatussa Sekasin-chatissa.

KRIISIKESKUKSESTA SAA muutaman päivän sisällä ajan 
keskusteluapuun. Tapaamiset ovat maksuttomia. Asiak-
kaaksi voi hakeutua joko yksin tai puolison tai perheen 
kanssa. Lähetettä ei tarvita.

Räty kertoo, että suurimmat tulosyyt ovat parisuhteen 
ja perheen ongelmat. Muita tavallisia syitä hakea apua 
ovat läheisen kuolema, ahdistus tai masennus sekä ar-
jessa selviytymisen haasteet. Lähisuhdeväkivalta näkyy 
muun muassa siinä, että ihmiset ovat huolissaan omasta 
hermojen hallinnastaan.

Synkästä tilanteesta selviytymiseen auttaa Rädyn mu-
kaan jo se, että pääsee ääneen miettimään ja pukemaan 
tilannetta sanoiksi. Se auttaa hahmottamaan tilannetta 
ja asioiden mittasuhteita. Keskustelut ovat luottamuk-
sellisia.

– Ei valmiita ratkaisuja ole olemassa kenellekään. Yh-
dessä mietitään, eteenpäin vievien kysymysten kautta. Jos 
tilanne ei ole vielä pitkittynyt, niin usein lyhyellä keskus-
teluavulla pääsee eteenpäin, Räty sanoo.

Mistä sen sitten tietää, milloin asiakas on saanut avun? 

Jokainen tarina on omanlaisensa, ja kokenut kriisityön-
tekijä kohtaa asiakkaansa yksilönä.

 – Yhdessä asiakkaan kanssa arvioidaan, että joko rupe-
aa elämä kantamaan. Suuntaviivat selkiytyvät, ja pystyy 
jatkamaan normaalia elämää, Räty kuvailee.

JOKAINEN KOHTAA raskaita ajanjaksoja elämässään. Räty 
kutsuu niitä elämän kuoppakohdiksi.

– Jos elämän kuoppakohdassa on pyöritty pitkään, niin 
voimat ovat vähissä. Palautuminen ja kuntoutuminen ot-
tavat aikaa.

Räty painottaa, että kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin. 
Omin voimin sinnittely on haitallista, sillä se kuluttaa 
voimavaroja. Yhdessä pärjääminen on se, mitä tarvitaan.

– Perisuomalaiseen sisuun liitetty yksin pärjäämisen 
ihannointi vain yleensä vaikeuttaa tilannetta.

Räty rohkaisee hakemaan apua viivyttelemättä, kun 
vähänkin tuntuu siltä. Avun hakemiselle ei pidä asettaa 
liian isoa kynnystä. Mitä aikaisemmin apua saa, sen no-
peammin kuopasta noustaan.

– Jos löytyy läheisiä ihmisiä tai apua, se auttaa ja no-
peuttaa. Sen takia asioista kannattaa puhua. Yksinään ei 
tarvitse pärjätä.

ELÄMÄN KRIISEIHIN on mahdollista varautua siten, että 
huolehtii omasta hyvinvoinnistaan. Yksinkertaisia, ym-
märrettävällä tavalla esitettyjä vinkkejä mielenterveyden 
ylläpitoon on runsaasti tarjolla verkossa ja somessa, myös 
Pohjois-Karjalan kriisikeskuksen Facebook-sivuilla.

Tiedosta ei ole pulaa, mutta osaammeko soveltaa sitä 
omassa elämässämme?

Räty näkee suomalaisten ongelmana sen, että huolten 
ja stressin alla unohdamme pitää huolta itsestämme. Ih-
misiä pitää muistutella lisäämään elämäänsä mukavia, 
kevyitäkin asioita, jotka tuovat vastapainoa kaikelle sille, 
mikä kuluttaa voimia.

– Mitä enemmän kuormitusta, sen tärkeämpää olisi 
varata tietoisesti aikaa, että saa nollattua. Pysähdy miet-
timään, mihin tulee omaa aikaa käytettyä, Räty kehottaa. 

Rädyllä itselläänkin on tapana varata aikaa rauhoittu-
miseen. Puhumista ja keskusteluja sisältävän työn vas-
tapainoksi hän on vapaa-ajalla paljon itsekseen ja per-
heensä parissa sekä liikkuu luonnossa koiriensa kanssa.

OMAA HYVINVOINTIA voi lisätä yksinkertaisilla valin-
noilla, mutta samalla on syytä muistaa, että kaikista ti-
lanteista ei suinkaan ole tarkoitus selviytyä omin voimin. 
Räty korostaa, että apua kannattaa hakea heti kun siltä 
tuntuu. Ahdistuksen tai masennusoireiden ei pidä antaa 
pitkittyä. 

– Jos oma hyvinvointi rupeaa mietityttämään, käänny 
ammattilaisen puoleen.

Kriisikeskus ei tarjoa pitkää hoitosuhdetta. Keskimää-
rin alle kolme käyntikertaa riittää. Tarvittaessa asiakas 
ohjataan eteenpäin mielenterveyspalvelujen pariin. Räty 
kertoo, että jatkohoitoa tarvitsee alle viisi prosenttia asi-
akkaista.

– Tässä yksi ratkaisevista tekijöistä on, että meille pää-
see nopeasti, kun kriisi on päällä.

Pohjois-Karjalan kriisikeskus on osa valtakunnallista kriisikes-
kusverkostoa. Kattojärjestönä toimii MIELI – Suomen mielen-
terveys ry. Asiakastyötä tekevät Rädyn lisäksi Mervi Rytkönen 
ja Markus Lampinen. Tiina Mehtonen hoitaa ajanvarauksia se-
kä koordinoi vapaaehtoistoimintaa. Kriisipuhelinpäivystyksen 
ringissä on Pohjois-Karjalasta mukana noin 30 vapaaehtoista. 
Seuraava koulutus alkaa huhtikuun puolivälissä.

Hanna Pekkanen

AIHEESTA LISÄÄ SEURAAVALLA SIVULLA >

MIELENTERVEYS. Kun elämässä on vaikeaa, apua kan-
nattaa hakea heti. Yksin ei tarvitse pärjätä, kriisityöntekijä 
Kimmo Räty korostaa.

Mitä aikaisemmin apua 
saa, sen nopeammin 

kuopasta noustaan.

Jos oma hyvinvointi 
rupeaa mietityttämään, 

käänny ammattilaisen 
puoleen. 
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VAKAUMUS TAI ELÄMÄN mer-
kityksellisyyden kokemus vah-
vistaa selviytymiskykyä, mutta 
usko ei suojaa kriisien tapahtu-
miselta tai niiden kokemiselta. 
Kriisin läpi käyminen muovaa 
jokaisen kuvaa itsestä, toisista 
ja maailmasta – niin näkyväs-
tä kuin näkymättömästä. Kriisi 
vie syvempiin vesiin sekä siinä, 
mitä minulle voi tapahtua, että 
miten siihen reagoin. Yllättää 
voi sekin, kun toinen vieressä 
kokee saman kriisin ihan eri 
tavoin.

KRIISEIHIN VOI LIITTYÄ useam-
min hengellisiä kokemuksia 
kuin arvaamme, koska olemme 
kankeita sanoittamaan tuntei-
den lisäksi hengellistä kokemus-

ta. Vaikka usko, rukous ja suhde 
Jumalaan koettaisiin vakaana, 
rauhoittavana ja vaikuttavana, 
sitä on hankala saattaa sanoik-
si, koska silloin paljastaa itses-
tään jotain valtavan alastonta. 
Omassa perheessäni on sanon-
ta: ”Asioilla on tapana järjestyä.” 
Ainakin minulle se merkitsee, 
että Jumala järjestää asiat. Yleen-
sä kuitenkin eri tavoin kuin olen 
pelännyt tai toivonut.

PÄÄSIÄINEN ON monta kriisi-
kertomusta: yksi kavereista pet-
tää, opettaja ja esikuva vangitaan, 
valehdellaan ja piiloudutaan, 
ettei itselle käy huonosti, äiti ja 
ystävät seuraavat läheisen surke-
aa kuolemaa, ympäristö ivaa ja 
maakin järisee. Toivon luja ydin 

ja usko ylösnousemukseen nä-
kyy, kun rohkeus palaa tuohon 
joukkoon ja he lähtevät kerto-
maan kokemastaan kaunistele-
matta. Kaaoksen jälkeen syntyy 
uutta.

KRIISI JÄTTÄÄ kokijaansa jäljen 
ja saattaa synnyttää myötäelämi-
sen kykyä. Kun ajattelen kirkkoa 
yhteisönä, sen ei tule kavahtaa 
kriisejä vaan kuunnella niitä ja 
niissä olevia. Kärsimys ja lohdu-
tus kuuluvat yhteen. Vaikka ne 
kohdataan henkilökohtaisina, ne 
luovat meitä yhteisönä uudeksi.

Anna-Riitta Pellikka
Pielisensuun vs. kappalainen,

psykoterapeutti ja työnohjaaja

Kirkkotie
63. vuosikerta
Seuraava Kirkkotie ilmestyy 27.4.2022
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Uskon merkitys kriiseissä 

Piispa Jari Jolkkonen vihki Vaara-Karjalan seurakunnan uuden seurakunta-
pastorin, Veli-Matti Vepsäläisen, papiksi 13.3.2022 Tuupovaaran kirkossa. 
Vihkimyksessä avustivat pastori Hannu Vepsäläinen, kirkkoherra Anne 
Angervo ja pappisasessori Jari Uimonen.
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pappisvihkimys

”Anna toivon kantaa meitä - elämäni virret”
KONSERTTI – JAAKKO LÖYTTY

To 21.4. klo 18 Joensuun seurakuntakeskus, Kirkkokatu 28
Esiintyy:

Jaakko Löytty, kitara, laulu ja huuliharppu
Seppo Rauteva, lyömäsoittimet ja äänentoisto

Pääsylippu 10 euroa, tuotto herättäjäjuhlien hyväksi.
Lippujen ennakkomyynti puoti Duka, Kirkkokatu 28.

 & MARKUS VAARA, PIANO

Petrus SchroderusPetrus Schroderus

JOENSUU
Joensuun kirkko

2 8 .4 .
19.00

Lisätiedot ja kiertueen muut paikkakunnat: www.heartbrain.fi/konsertit/ ja lippu.fi

39,-
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1 
Konsertti Ukrainan 
hyväksi su 10.4. klo 18 
Joensuun kirkossa 
Hyvä mahdollisuus auttaa 

Ukrainan sodan uhreja. Tällaiset 
tapahtumat ovat hyvin tärkeitä tällä 
hetkellä. 

 2  
Pääsiäispäivän messu ja 
kirkkokahvit su 17.4. klo 
10 Rantakylän kirkossa 
Pääsiäisen aikaan 

on järjestetty kivasti erilaisia 
tapahtumia, joihin jokainen 
perheenjäsen voi yksin tai yhdessä 
osallistua oman mielenkiintonsa 
mukaan.

3 
Iloa ja valoa arkeen 
-konsertti su 24.4. 
klo 14 Kiihtelysvaaran 
seurakuntatalolla 

Musiikkia on aina mukava 
kuunnella, varsinkin kun tapahtuma 
on hyvän asian puolesta järjestetty. 
Tällaiseen tapahtumaan on aina 
mukava osallistua. 

4 
Kansallisen 
veteraanipäivän 
juhla ke 27.4. 
klo 12 Joensuun 

seurakuntakeskuksella 
Sotien 1939–1945 Joensuun 
perinnetoimikunnan 
puheenjohtajana toimiminen on 
minulle kunnia-asia. Näin voimme 
muistaa veteraaniemme tekoja ja 
uhrauksia sotiemme aikana.

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

NIMI: ILKKA SAVOLAHTI 
IKÄ: 63 VUOTTA
SEURAKUNTA: RANTAKYLÄ

miun tapahtumat

Elämyksiä  
pääsiäispoluilta
 › HILJAISEN VIIKON  ja pääsiäisen raamatullisiin tapah-

tumiin pääsee tutustumaan seurakuntien järjestämillä 
pääsiäispoluilla. Joensuun seurakunnan pääsiäispolku 
kootaan Noljakan kirkon sisätiloihin ja polulle järjestetään 
kaikille avoimia, opastettuja yleisövuoroja. Yksi kierros 
kestää noin puoli tuntia. Kierrokselle voi osallistua pe 15.4. 
klo 16 ja 16.30, su 17.4. klo 13.15, 13.30, 13.45 ja 14.00 sekä 
ma 18.4. klo 13.15 ja 13.30.

Enon seurakunnan pääsiäispolku kootaan seurakuntata-
lon ikkunoihin sekä kirkon ja kellotapulin ympäristöön. Sen 
voi käydä kiertämässä omatoimisesti 10.–18.4. Lähtöpiste 
löytyy ilmoitustaululta leikkikentän vierestä.

Pääsiäispolku Noljakan kirkolla pe 15.4., su 17.4. ja  
ma 18.4. sekä Enon seurakuntatalon pihalla 10.–18.4. 
Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.

Joensuun seurakuntien 

pääsiäistapahtumat 

verkossa: 

hoosianna.fi

Hyväntekeväisyyskon-
sertteja Ukrainan tueksi
 › KANSALLISOOPPERAN SOLISTI,  kanttori Matti Turunen 

(laulu) ja urkutaitelija, kanttori Tuomas Pyrhönen konsertoivat 
Joensuun kirkossa ma 18.4. klo 19. Konserttiin on vapaa pääsy, 
käsiohjelmamaksu 5 € lahjoitetaan Ukrainan tukemiseen.

Pirkko ja Tapani Nuutinen konsertoivat Pyhäselän seu-
rakuntatalolla su 24.4. klo 18. Niin lähellä taivas on maata 
-konsertin vapaaehtoinen ohjelmamaksu lahjoitetaan Ukrai-
nan kansan tukemiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Iltatee 
seurakuntasalissa. 

Joensuun kirkossa järjestetään myös su 10.4. klo 18 kon-
sertti Ukrainan hyväksi. Esiintyjätiedot täydennetään tapahtu-
makalenteriin verkkosivuille www.joensuunseurakunnat.fi. 

Tukikonsertit Ukrainan hyväksi su 10.4. klo 18 ja ma 18.4. 
klo 19 Joensuun kirkossa sekä su 24.4. klo 18 Pyhäselän 
seurakuntatalolla.

Gospel- 
passio 
nuorten ja  
aikuisten 
yhteistyönä
 › PIELISENSUUN KIR-

KOSSA  kuullaan ma 18.4. 
klo 15 Tapani Nuutisen sä-
veltämä ja Pekka Varosen sovittama gospelpassio ”Katso, 
ihminen”.  Sanat passioon on Raamatun pohjalta koonnut 
Tapani Nuutinen. Teoksen esityksen johtaa Pekka Varonen.

Jeesuksen kärsimyksiä sekä pelastushistoriaa aina 
luomisesta lähtien kuvaavan teoksen esittävät Gospelpas-
siokuoro ja yhtye, Sadan enkelin kirkon kuoro Ilomantsista 
sekä Pielisensuun seurakunnan nuorten musiikkiryhmä 
Mosaiikki. Solisteina laulavat Matti Turunen, Katriina 
Nuutinen, Heidi Toivanen, Tellervo Paavilainen, Pekka 
Varonen, Mikko Juntunen ja Tapani Nuutinen.

Katso ihminen -gospelpassio ma 18.4. klo 15 Pielisensuun 
kirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Johannes-passio soi
Joensuun kirkossa
 › HILJAISELLA VIIKOLLA   Joensuun kirkossa pääsee 

pysähtymään Jeesuksen kärsimystien äärelle J. S. 
Bachin Johannes-passiota kuunnellen. Kirkkomusiikin 
suurteoksen esittävät ke 13.4. Joensuun kaupunginor-
kesteri Matias Häkkisen johdolla, Canzonetta-kuoro 
Janne Piipposen johdolla, Nylandia Ensemble sekä 
solistit Henna-Mari Luolamo (sopraano), Sari Nord-
qvist (mezzosopraano), Jussi Salonen (tenori), Juha 
Eskelinen (baritoni), Kristian Mõjsnik (basso).

Huom! Konsertti on pääsymaksullinen. Joensuun 
seurakunta on mukana järjestämässä konserttia ja 
osallistuu osaltaan konsertin kustannuksiin. Yleen-
sä seurakunnan kanssa järjestettävät konsertit ovat 
maksuttomia. Tässä konsertissa esiintyy poikkeuksel-
lisen laaja joukko ammattimuusikoita, joiden palkkioita 
lipunmyynnillä katetaan.  

J.S. Bachin Johannes-passio Joensuun kirkossa ke 
13.4. klo 18. Liput 25/23/5 € Carelicumista ja Ticket-
masterista.

 >>>>>>>>>>>>>>   1.4.–30.4.2022>>>>>>>>>>
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Matti Turunen on yksi 
Gospelpassion solisteista.
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Kapellimestari Matias Häkkinen.
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Joensuun  
seurakunta  
 › TOIMISTO: Kirkkokatu 28, ma–

pe klo 9–12, p. 013 263 5363,  
joensuun.seurakunta@evl.fi. 

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia korona-
suosituksia. 

Joensuun kirkko 
Papinkatu 1 b
Messu su 3.4. klo 10, mukana Joen-
suun seurakunnan orkesteri, joht. 
Igor Lavrenchuk.
Messu su 10.4. klo 10.
Konsertti Ukrainan hyväksi su 
10.4. klo 18. Ks. s. 11.
J.S. Bachin Johannes-passio ke 
13.4. klo 18. Huom! Liput 25/23/5 
€, ks. s. 11.  
Kiirastorstain messu to 14.4. klo 19, 
kanttorina Matti Turunen, mukana 
Kirkon kuoro.
Sanajumalanpalvelus pe 15.4. 
klo 10, kanttorina Matti Turunen, 
mukana Kirkon kuoro.
Kristuksen hautaamisen rukous-
hetki pe 15.4. klo 18.
Easter Service la 16.4. klo 23. 
Pääsiäisyön messu englannin ja 
suomen kielellä. Saarnaa pastori 
Gerson Mgaya, kanttorina Matti 
Turunen.
Messu su 17.4. klo 10, mukana 
lauluryhmä ja Houseband.
Messu ma 18.4. klo 10, saarnaa Kati 
Kemppainen Suomen Lähetysseu-
rasta.
Konsertti ma 18.4. klo 19, Matti Tu-
runen (laulu) ja Tuomas Pyrhönen 
(urut). Vapaa pääsy, käsiohjelma  
5 € Ukrainan hyväksi. Ks. s. 11.
Saksankielinen sanajumalanpal-
velus to 21.4. klo 18, Gottesdienst, 
liturgina ja saarnaajana Hans 
Christian Beutel. Järj. Suomen sak-
salainen seurakunta ja Joensuun 
seurakunta.

Keväiset puut -konsertti la 23.4. 
klo 18. Esiintyjinä konservatorion 
opettajia ja entisiä oppilaita sekä 
RSO:n eläkkeellä oleva oboisti Päivi 
Kärkäs. Vapaa pääsy.
Messu su 24.4. klo 10.
Joensuun konservatorion orkeste-
rien ja kuorojen sekä Joy-kuoron 
konsertti su 24.4. klo 16. Vapaa 
pääsy. 

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28
Torstaimessu to 7.4. klo 12.
Lähetysmyyjäiset la 9.4. klo 10–13.  
Ks. s. 12.
Iltakirkko ti 12.4. klo 19.
Pääsiäiskukka-asetelmien teke-
mistä Toimentuvassa ke 13.4. klo 
10–14. Ota mukaan kukkakimppu 
ja vaikka pajunoksia sekä astia 
asetelmalle. Lisävihreitä saa paikan 
päältä pientä maksua vastaan.
Torstaimessu to 14.4. klo 12.
Seurat ma 18.4. klo 15, veisataan 
Siionin virsiä. Kahvitarjoilu klo 
14.30. Puhujina mm. Anna-Riitta 
Pellikka, Heimo Karhapää, Kyösti 
Kettunen.
Torstaimessu to 21.4. klo 12.
Jaakko Löytyn konsertti to 21.4. klo 
18. Huom! Pääsyliput 10 €, tuotto 
herättäjäjuhlien hyväksi. Ks. s. 10.
Nyyttikesti-ilta la 23.4. klo 16. ”Uu-
si ilo”, mukana toiminnanjohtaja 
Ulla Saunaluoma ja Matti Ketonen. 
Tarjoilu nyyttikestiperiaatteella. Järj. 
Joensuun ev.lut. seurakunnat ja 
Kansan Raamattuseura.
Yhteyden iloa ti 26.4. klo 11. Senio-
rien toiminta- ja virkistyspäivä, sis. 
lounas ja kahvi (5 €).
Sateenkaari-ilta ti 26.4. klo 18, 
mukana Pauliina Kainulainen ja 
seurakunnan työntekijä. Keskus-
teluilta sateenkaari-ihmisille ja 
heidän ystävilleen. Iltahartaus. 
Kansallisen veteraanipäivän 
päiväjuhla ke 27.4. klo 12. Tapah-

tuman järjestää sotien 1939–1945 
Joensuun perinnetoimikunta.
Torstaimessu to 28.4. klo 12.
Munkkeja ja simaa myynnissä pe 
29.4. Varaukset etukäteen, ks. s. 12.
Worship Service pe 29.4. klo 18.

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Messu 3.4. klo 12.
Messu 10.4. klo 12.
Hiljaisen viikon lauluja ja rukouk-
sia ma 11.4. klo 19, Elina Vitri (laulu), 
Atso Vänskä (kitara), Katri Vilén 
(rukoukset). Myös verkkolähe-
tyksenä Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa. Vapaa pääsy.
Kiirastorstain messu to 14.4. klo 19, 
mukana gospelkuoro Ilana.
Kristuksen kuolinhetken hartaus 
pe 15.4. klo 15. 
Messu su 17.4. klo 12.
Messu ma 18.4. klo 12.
Messy Church su 24.4. klo 
15–17.30. Kaikenikäisten rento, 
iloinen, toiminnallinen ja luova 
iltapäivä. Toimintapisteitä, ehtool-
linen ja musiikkia tarinahetkessä 
kirkkosalissa. Ilmainen ruokailu.
Pääsiäispolku pe 15.4., su 17.4. ja
ma 18.4. kirkon sisätiloissa. Opas-
tetut elämykselliset kierrokset
pääsiäisen tapahtumiin.  
Ks. ajat ym. s. 11.

Muut paikat
Kaikille avoin kiirastorstain viikko-
messu to 14.4. klo 13.30 Senioripi-
hassa (Rauhankatu 1 a, Matti-talo, 
ravintola Suvanto).
Ristintie-vaellusnäytelmä pe 
15.4. klo 17 Joensuun torilla. Vapaa 
pääsy. Ks. s. 6.
Pääsiäisen aamumessu su 17.4. klo 
8 Ristinkappelissa (Rauhankatu 4), 
kanttorina Matti Turunen.
Herättäjän 110-vuotisseurat su 
24.4. klo 18 Louhelantuvassa 
(Koulukatu 7).

tapahtumat: huhtikuu 2022
Pielisensuun 
seurakunta
 › TOIMISTO: Huvilakatu 8 b, ma–

pe klo 9–12, p. 013 263 5407,  
pielisensuun.seurakunta@evl.fi.

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia korona-
suosituksia. 

Pielisensuun kirkko
Huvilakatu 8 b 
Senioriluento ”Kulttuurista hy-
vinvointia” pe 1.4. klo 10, mukana 
kulttuurisihteeri Sari Suvanto. 
Päätteeksi keittolounas (5 €).
IRR-TV:n medialähetysjuhla la 2.4. 
klo 14. 
Messu su 3.4. klo 10. Kirkkokahvit.
Leipomistalkoot pe 8.4. klo 8 
alkaen yläkeittiössä.
Karjalanpiirakkatalkoot la 9.4. 
klo 8–13 yläkeittiössä.
Lähetysmyyjäiset la 9.4. klo 13–15 
yläsalissa. Ks. s. 12.
Messu su 10.4. klo 10. Kirkkokahvit.
Runokirjan julkistamistilaisuus 
su 10.4. klo 17. Kahvitarjoilu. Järj. 
Joensuun Rauhanyhdistys ry.
Nuorekas messu ke 13.4. klo 18.
Kiirastorstain iltamessu to 14.4.
 klo 19. Messu suorana YouTubes-
sa Toivon tähden -kanavalla. 
Sanajumalanpalvelus pe 15.4. 
klo 19. Mukana Gospelkuoro, joht. 
Elina Laakso.
Ristinjuhla pe 15.4. klo 15, SLEY.
Taizé-messu la 16.4. klo 23.
Messu su 17.4. klo 10. Messun 
jälkeen pääsiäisbrunssi. Vapaa-
ehtoinen maksu Yhteisvastuu-
keräykselle.
Messu ma 18.4. klo 10.
Katso ihminen -gospelpassio ma 
18.4. klo 15. Vapaa pääsy, ohjelma 
10 €. Ks. s. 11.
Senioriluento ”Luopuminen osana 
elämää” pe 22.4. klo 10, mukana 
erikoislääkäri Matti Ketonen.

Messu su 24.4. klo 10 yhteistyössä 
Kansan Raamattuseuran kanssa, 
saarnaa toiminnanjohtaja Ulla 
Saunaluoma. Kirkkokahvit.

Hukanhaudan 
seurakuntatalo 
Lonikintie 18
Hukanhaudan huikopala joka ti 
klo 8.30–11. Yhteisöllinen aamupala.
Sinkut 40+ la 9.4. klo 18. Ilta yksin 
asuville aikuisille. Tarjoilu 2,5 €.
Tiistaikerho ti 12.4. klo 13, ”Kansan-
huolto, sota-ajan sosiaalihuolto 
Suomessa”, Liisa Kyyrönen. Järj. 
Joensuun Rauhanyhdistys.
Viittomakielinen messu to 14.4. 
klo 17.30. Kuurojenpappi Seppo 
Laukkanen, erityisdiakoni Tuula 
Mertanen. Kahvitarjoilu.
Leikkien pallon puolesta -leikki-
päivä la 23.4. klo 12–15. Leikkipäi-
vän tapahtuma lapsiperheille.
Laulun ja rukouksen ilta pe 29.4. 
klo 18. Musiikissa lauluryhmä Vuo-
ripuro. Tilanteen salliessa  vappu-
munkkikahvit.

Muut paikat
Tassukamut ma 4.4. klo 17 Niini-
vaaran koirapuistossa.

IRR-TV:n media-
lähetysjuhla  
la 2.4. klo 14.30 Pielisensuun 
kirkossa, kahvit alk. klo 14.
IRR-TV:n viestintäjohtaja
Markku Tenhunen ja
kotimaan missioiden johtaja
Onni Haapala kertovat IRR-
TV:n medialähetystyöstä
mm. Ukrainan
osalta sekä valtakunnallisen
Se löytyi -mediamission
valmisteluista. Kolehti
IRR-TV:n medialähetystyön
hyväksi. Lisätietoja: irrtv.fi.

ma 2.5.2022 Vaivion kurssikeskus
Haluaisitko vie�ää kevätpäivän talkootöissä?

Päivän töiden lomassa tarjoamme ruuan. 
Talkoolaisilla on myös mahdollisuus saunoa 
päivän pää�eeksi.
Talkootehtävinä on muun muassa ulkoalueiden 
siis�minen, haravoin�a, ikkunoiden pesu, 
luontopolun ja laavun siis�minen, grillikodan 
siis�minen, ulkokalusteiden kunnostaminen ja 
mahdollinen paikalleen lai�o sekä ai�akylän 
siivous ja kunnostaminen.
Lähdemme yhdessä klo 8 Joensuun seurakunta-
keskukselta, Kirkkokatu 28. Paluu noin klo 18.30. 
Kuljetus tapahtuu minibussilla, joten mukaan 
mahtuu kahdeksan henkilöä.
Ilmoi�autuminen ajalla 30.3.–24.4.2022 
www.joensuunseurakunnat.fi/ilmoi�audu.
VOIT MYÖS OLLA YHTEYDESSÄ: Vapaaehtoistoiminnan 
koordinaa�ori Leena Mgaya, p. 050 5935 736, 
leena.mgaya@evl.fi.

TALKOOPÄIVÄ
MUNKKEJA JA 
SIMAA

Myydään

Varaukset
etukäteen
ajalla 8.-22.4.
puhelimitse Joensuun 
seurakuntatoimistosta, 
avoinna ma-pe klo 9-12,
p. 013 2635 363 tai
verkossa osoi�eessa
joensuunseurakunnat.fi/
ilmoi�audu.

Varaukset noudetaan 
Dukasta, Kirkkokatu 28,
pe 29.4. klo 13-16.

Munkki 1 €/kpl ja sima
1 litran pullo 4 €.

TUOTTO YHTEISVASTUU-
KERÄYKSEN HYVÄKSI. 

JOENSUUN SEURAKUNTA

Karjalanpiirakoita
MYYNNISSÄ

To 28.4. klo 12-14
Joensuun seurakuntakeskus,

Kirkkokatu 28
Hinta 0,70 €/kpl.

Varaukset ke 27.4. mennessä,
p. 013 2635 300 (ma–to klo 9–11

ja klo 12–15, pe klo 9–12).
Tuo�o Joensuun herä�äjäjuhlien hyväksi.

JOENSUUN SEURAKUNTA JA HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS

MYYJÄISET
Lauantai 9.4.2022

Klo 10–13 Joensuun seurakunta-
keskus, Kirkkokatu 28.

Myynnissä mm. piirakoita.

Klo 13–15 Pielisensuun kirkko, 
Huvilakatu 8 b.

Karjalanpiirakoita ja leivonnaisia, 
myös gluteeni�omia. Kahvia,

teetä, suolaista ja makeaa.
Runsaasti käsitöitä, arpajaiset.
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Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 

76, ma–pe klo 9–12,  
p. 050 364 8190,  
pyhaselan.seurakunta@evl.fi. 

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia korona-
suosituksia. 

Pyhäselän kirkko
Hammaslahdentie 76
Messu su 3.4. klo 10. Lauletaan 
Siionin virsiä.
Palmusunnuntain messu su 10.4. 
klo 10.
Hiljaisen viikon ehtoollishetki ke 
13.4. klo 12–12.30.
Kiirastorstain iltakirkko to 14.4. klo 
18. Mukana Kapsäkki-kuoro.
Pitkäperjantain sanajumalan-
palvelus pe 15.4. klo 10. Mukana 
kirkkokuoro. Kirkkokahvit.

Pääsiäispäivän messu su 17.4. klo 
10, saarnaa Petri Tiusanen. Mukana 
kirkkokuoro. Messun jälkeen kirk-
kokahvit ja Parikanniemen seurat 
seurakuntatalossa.
Messu su 24.4. klo 10. Messun 
jälkeen kansallisen veteraanipäi-
vän seppeleenlasku. Puhe Asseri 
Kinnunen, kirkkokahvit seppeleen-
laskun jälkeen kirkossa.

Pyhäselän 
seurakuntatalo 
Hammaslahdentie 76
Parikanniemen seurat su 17.4. 
messun jälkeen.
SRK:n lähetysseurat pe 22.4. 
klo 18. 
Niin lähellä taivas on maata 
-konsertti su 24.4. klo 18. Tapani 
ja Pirkko Nuutinen. Vapaa pääsy, 
vapaaehtoinen ohjelmamaksu 
Ukrainan kansan tukemiseen. 
Ks. s. 11.

Reijolan 
seurakuntatalo 
Santerintie 11
Hiljaisen viikon messu ma 11.4. klo 
18, kanttorina Samuli Moilanen. 
Mukana Reijolan Laulu.
2. pääsiäispäivän messu ma 18.4. 
klo 10. Kirkkokahvit.
Siioninvirsiseurat ma 18.4. klo 18. 
Herättäjä-Yhdistys 110 vuotta. Vir-
sirunoilija Jouko Ikola kertoo Siionin 
virsistä ja esittelee tekemiään 
virsiä kertoen niiden synnystä ja eri 
vaiheista. Kirkkokahvit.

Muut paikat
Tölpän lähetyspiiri ti 5.4. klo 15 
Anneli Kurosella (Tölpäntie 61). 
Tiedustelut lähetyspiireistä diako-
niatyöntekijä Lea Vuojolaiselta, p. 
050 363 6909.
Raamattupiiri Lukulamppu to 7.4. 
klo 10 (Autoilijantie). ”Kärsimyk-
sen sunnuntai, Ps. 43:2–5; Joh. 
11:47–53”.

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

klo 9–12, p. 013 263 5601,  
enon.seurakunta@evl.fi. 

Noudatamme voimassa olevia 
koronasuosituksia. 

Enon kirkko
Enontie 28
Perhemessu su 3.4. klo 10. Kirkko-
kahvit seurakuntatalolla.
Palmusunnuntain messu su 10.4. 
klo 10. Kirkkokahvit srk-talolla.
Hiljaisen viikon musiikkihartaus ti 
12.4. klo 18.
Kiirastorstain messu to 14.4. klo 18.
Pitkäperjantain sanajumalanpal-
velus pe 15.4. klo 10.
Pääsiäismessu su 17.4. klo 10. Pää-
siäisjuhla seurakuntatalolla.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpal-
velus ma 18.4. klo 10.
Iltakirkko su 24.4. klo 18.
Kansallisen veteraanipäivän 
seppeleenlasku ke 27.4. klo 10 
sankarihaudoilla.

Enon 
seurakuntatalo
Enontie 30 A
Strategiailta ke 6.4. klo 18. Ter-
vetuloa suunnittelemaan Enon 
seurakunnan strategiaa.
Pääsiäisaskartelu to 7.4. klo 17. 
Kaikille avoin tapahtuma.
Pääsiäispolku 10.–18.4. Ks. s. 11.
Hengelliset laulut su 10.4. 
klo 11.30.
Raamattupiiri ma 11.4. klo 15.
Pääsiäisjuhla messun jälkeen su 
17.4. n. klo 11. Ks. s. 13.
Eläkeikäisten päiväkahvit to 21.4. 
klo 12.
Kansallisen veteraanipäivän juhla 
ke 27.4. seppeleenlaskun jälkeen.
Lähetyspiiri to 28.4. klo 12.

Pääsiäisiloa toivottavat

Joensuun ja Kontiolahden

seurakunnat!

Rantakylän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A,  

ma–pe klo 9–12, p. 013 263 5510,  
rantakylan.seurakunta@evl.fi. 

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia korona-
suosituksia. 

Rantakylän kirkko
Rantakylänkatu 2
Messu su 3.4. klo 10, messun 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilai-
suus ”Muutosvoimana lukutaito – 
Pipliaseurojen tekemä lukutaitotyö 
Itä-Afrikassa”.
Paastonajan viikkomessu ke 6.4. 
klo 19.
Perheilta to 7.4. klo 17–19, yhteisiä 
leikkejä, pelejä, pyhäkouluhetki ja 
iltapala.
Messu ja kirkkokahvit su 10.4. klo 
10.
Kohti pääsiäistä su 10.4. klo 16–18, 
palmusunnuntain perhetapahtu-
ma, ks. s. 13.
Iloa ikäihmisille ma 11.4. klo 10–12. 
Avoin ryhmä eläkeläisille.
Lukupiiri ma 11.4. klo 14. Keskus-
telemme Anne Mattssonin kirjan 
”Irja Askola” pohjalta.
Hiljaisen viikon iltakirkko ma–ke 
11.–13.4. klo 19.
Aamurukous ke 13.4. klo 9.
Kiirastorstain messu 14.4. klo 18.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus 
15.4. klo 10.

Taiga-kvartetin konsertti pe 15.4. 
klo 15, Haydn: Seitsemän sanaa 
ristillä, mukana myös musiikkitie-
teilijä Topi Linjama.
Tuomasmessu la 16.4. klo 22.
Pääsiäispäivän messu ja kirkko-
kahvit su 17.4. klo 10.
Jumalanpalvelus ma 18.4. klo 10.
Pääsiäisen ilo! ke 20.4. klo 17–19, 
pääsiäisviikon kekkerit perheille. 
Ks. s. 13.

Messu su 24.4. klo 10, messun 
jälkeen keittolounas ja kohti 
Herättäjäjuhlia -tilaisuus: kirkko-
herra emeritus Petri Karttunen 
luennoi herännäisyyden suhteesta 
pietismiin.
Yhteisessä pöydässä ke 27.4.: 
klo 11 viikkomessu, jonka jälkeen 
ruokailu n. klo 11.45. Hinta 3 €/aik., 
1 €/lapset.

Utran kirkko
Väisälänkatu 2 
Kiirastorstain messu 14.4. klo 20.

Yhteiset 
4-vuotissynttärit
”Ilon kekkerit” 
su 24.4. klo 16 Rantakylän 
kirkossa. 
Ilmoittaudu mukaan ilon kek-
kereille juhlimaan tammi-
kesäkuussa syntyneitä 
4-vuotiaita. Ilmoittautuminen 
4.–19.4. osoitteessa  
www.joensuunseurakunnat.fi/ 
ilmoittaudu tai p. 050 585 
8729. Ongintaa, yhteinen 
kirkkohetki ja aistipolku, synt-
täriherkkuja. Päivänsankareille 
kirjalahja.

Iloa ikäihmisille
Avoin ryhmä eläkeikäisille 
joka toinen maanantai klo 
10 Rantakylän kirkon takka-
huoneessa 14.3. alkaen ja 
joka toinen to klo 10 Utran 
puukoululla 10.3. alkaen. 
Ryhmän ohjaajana toimii 
Jaana Hyttinen. Tiedustelut: 
diakoni Raija Alhosaari, p. 050 
338 6065. Järj. Rantakylän 
seurakunta, ViaDia Joensuu ja 
Utran asukasyhdistys.

Taiga-kvartetin 
konsertti
pe 15.4. klo 15
Rantakylän kirkossa.

Kohti 
Herättäjäjuhlia
-tilaisuus ja keittolounas 
su 24.4. messun jälkeen
Rantakylän kirkossa.

Piirakkatalkoot  
to 14.4. klo 8 Pyhäselän 
seurakuntatalolla. Tilaukset 
pe 8.4. mennessä p. 050 364 
8190. Hinta 0,75 €/kpl, tuotto 
lähetystyölle.

Virkkupiiri 
ikäihmisille 
ma 11.4. ja 25.4. klo 12 Lah-
janpuiston kerhohuoneella, 
Lahjantie 10. Lisätietoja 
diakoniatyöntekijältä, 
 p. 050 340 7382.

Kohtaamisten 
Kahvila-Kirpputori 
avoinna perjantaisin klo 10–13, 
Lahjantie 10. Tuotto lähetys-
työlle.

Pääsiäispäivän 
messu
su 17.4. klo 10
Pyhäselän kirkossa. 
Saarnaa Petri Tiusanen.

HÄVIKKI-
RUOKAJAKELU
Pyhäselän seurakuntatalo, 

Hammaslahdentie 76,
to 7.4. ja to 21.4. klo 13.30
Koko Pyhäselän vähävaraisille 
asukkaille. Varaa kassisi jakelu-
viikon ma tai ti klo 8-10 välillä 

numerosta 050 3636 909.

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

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

Pääsiäispäivän 
MESSU

su 17.4. klo 10 Enon kirkko, 
Enontie 28

Pääsiäisjuhla
messun jälkeen noin klo 11

Enon seurakuntatalo,
Enontie 30

Hernekeittoa ja arpajaiset
Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi.

ENON SEURAKUNTA

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

Kohti pääsiäistä 
Palmusunnuntain perhetapahtuma
su 10.4. klo 16-18 Rantakylän kirkko,
Rantakylänkatu 2
Ohjelmassa on myyjäiset ja pullakahvit
sekä monenlaista puuhaa kaikenikäisille, 
kuten askartelua, sumopainia ja pääsiäisen
pulmalaatikon mysteereiden ratkomista. 

Pääsiäisen ilo! 
Pääsiäisviikon kekkerit perheille
ke 20.4. klo 17-19 Rantakylän kirkko,
Rantakylänkatu 2
Maksuton ruokailu, suklaamunajahti ja
muuta mukavaa ohjelmaa. Kirkkohetki klo 18.30.
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Kontiolahden 
seurakunta
 › KIRKKOHERRANVIRASTO:  

Keskuskatu 26, ma-pe klo 9-12,  
p. 040 761  6569,  
kontiolahti@evl.fi 

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

Kontiolahden kirkko
Kirkkotie 6
Jumalanpalvelukset suoratoistona 
joka su klo 10: www.youtube.com/
kontiolahdensrk.
Messu su 3.4. klo 10.
Palmusunnuntain messu su 10.4. 
klo 10.
Kiirastorstain messu to 14.4. 
klo 19.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 15.4. klo 10.
Pääsiäispäivän messu su 17.4. 
klo 10.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpal-
velus ma 18.4. klo 10.
Messu su 24.4. klo 10.

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26 
Raamattupysäkki torstaisin 
klo 18.30.
Miete-mielenvirkistysryhmä to 
10.4. klo 13–14.30, avoin ryhmä.
Pääsiäisvirsiä ke 13.4. klo 12.30 
Ystävänkammarilla, mukana Juho 
Purontaus.
Viikkomessu ke 27.4. klo 12, seura-
kuntaruokailun jälkeen.
Ikämiesten päiväkahvit pe 29.4. 
klo 11.

Lehmon  
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Messu su 3.4. klo 13.
Kaakaopyhis su 3.4. klo 15–17.
Raamattupiiri maanantaisin klo 18 
(ei 18.4.).
Nuorten minikirkko ke 6.4. 
klo 19.15, ovet auki 18–22.
Omaishoitajien kerho pe 8.4. klo 14.
Lauantaibrunssi ja ohjelmaa per-
heille la 9.4. klo 10–14. Ks. s. 14.
Palmusunnuntain messu su 10.4. 

klo 13.
Perheiden ilta ma 11.4. ja 25.4. 
klo 17.30–19.
Toivoa Naisille -medialähetyksen 
iltapäiväkahvit ti 12.4. klo 13–14.30.
Pääsiäispäivän messu su 17.4. 
klo 13.
Elämänpuu-messu su 24.4. klo 16. 
Miete-mielenvirkistysryhmä to 
28.4. klo 13–14.30, avoin ryhmä.
Nuorten ilta pe 29.4. klo 18–19, ovet 
auki 17–21.

Muut paikat
Kaakaopyhis su 3.4. ja 24.4. 
klo 15–17 Varparannan koululla 
(Riihilahdentie 5).
Perhekerho keskiviikkoisin klo 
9–11.30 Karhunpesässä (Mus-
sukkakuja 4). Teema vaihteleva. 
Tarjoilua. Yhteistyössä Kontiolah-
den kunta.
Liikuntakerho 4–12-v. lapsille su 
10.4. ja 24.4. klo 10–11.30 Kulhon 
koululla (Rekiraitti 9).
Kaakaopyhis ti 12.4. ja 26.4. klo 
17.30–19 Päivänpaisteen päiväko-
dilla (Pohjatuulentie 6).
Messu ke 13.4. klo 19 Selkien-
Mönnin kappelissa (Selkientie 1).
Ahtisaarna ja ehtoollinen ke 13.4. 
klo 19 Kunnaspirtillä (Kunnaspirtin-
tie 2).
Messu su 24.4. klo 13 Selkien-
Mönnin kappelissa (Selkientie 1).

Lasten kesäkerhot  

Kesäkerhoissa leikitään, pelail-
laan, ulkoillaan ja retkeillään. 
Kerhoja ohjaavat seurakunnan 
lastenohjaajat. Joensuun, 
Pielisensuun ja Rantakylän 
kerhojen hinnat sisältävät 
toiminnan, lämpimän ruoan 
ja vakuutuksen,  ilmoittau-
tuminen 25.4.–9.5.: www.
joensuunseurakunnat.fi/
ilmoittaudu.

JOENSUUN SEURAKUNTA
v. 2011–2014 syntyneille 
6.–30.6. klo 9–14 Marjalan 
seurakuntatalolla ja Noljakan 
kirkossa. Hinta 3 €/pvä. 

PIELISENSUUN 
SEURAKUNTA
v. 2012–2014 syntyneille 
8. –23.6. Hukanhaudan seu-
rakuntatalolla klo 10–14.30. 
Hinta 3 €/pvä.
v. 2015–2018 syntyneille 
8.–23.6. Pielisensuun kirkolla 
klo 10–13. Hinta 2 €/pvä. 

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA
v. 2012–2015 syntyneille 
7.–23.6. Rantakylän kirkolla 
klo 9.30–14. Hinta 3 €/pvä.
v. 2015–2019 syntyneille 
7.–16.6. Talastuvan kerhohuo-
neella (Talastie 2) klo 9–12. 
Hinta 2 €/pvä.

KONTIOLAHDEN 
SEURAKUNTA
6–9-vuotiaille 6.–23.6. 
klo 9–14.30 Kontiolahden 
seurakuntakeskuksella. 
Hinta 3 €/päivä tai 12 €/viikko 
(sis. välipala ja kerhomate-
riaalit). Kerho järjestetään, 
jos osallistujia vähintään 7. 
Lisätietoja: 
virpi.malvalehto@evl.fi.
Ilmoittautuminen 11.4.–8.5.: 
www.kontiolahdenseurakun-
ta.fi/tule-mukaan/ilmoittau-
tumiset

Vaara-Karjalan 
seurakunta 
 › TOIMISTO, KIIHTELYSVAARA:  

Tohmajärventie 31, ke ja pe klo 
9-12, p. 040 737 4656,  
vaara-karjalan.seurakunta@evl.fi  

 › TOIMISTO, TUUPOVAARA: 
Koulutie 10, ti ja to klo 9-12,  
p. 040 737 4656,  
vaara-karjalan.seurakunta@evl.fi

Noudatamme tilaisuuksissamme 
voimassa olevia korona-
suosituksia.

Kiihtelysvaaran  
seurakuntatalo 
Tohmajärventie 31
Kiihtelysvaaran seurakuntakerho 
ke 30.3. klo 11.
Pieni iltamessu su 3.4. klo 16.
Luento luomista ja ihomuutok-
sista to 7.4. klo 18, luennoijana 
Marketta Komulainen Syöpäyhdis-
tyksestä, kahvitarjoilu. 
Palmusunnuntain messu su 10.4. 
klo 10.
Hiljaisen viikon iltamusiikki ke 
13.4. klo 18 Kiihtelysvaaran seura-
kuntatalolla.

Hiljaisen viikon 
iltamusiikki
ke 13.4. klo 18 Kiihtelysvaa-
ran seurakuntatalolla.

Kiirastorstain messu to 14.4. klo 
18.
Kuolinhetken hartaus pe 15.4. klo 
15.
Pääsiäisyön messu la 16.4. klo 22.
Pääsiäispäivän messu su 17.4. 
klo 10, messun jälkeen tarjolla 
pääsiäisateria.
2. pääsiäispäivän messu ma 18.4. 
klo 10.
Raamattuopisto-ilta to 28.4. klo 
18, vetäjänä Jouko Puhakka.

Tuupovaaran kirkko
Koulutie 5
Kiirastorstain messu to 14.4. klo 18.
Pitkäperjantain sanajumalanpal-
velus pe 15.4. klo 13.
Pääsiäispäivän messu su 17.4. 
klo 13, messun jälkeen pääsiäisate-

ria Tuupovaaran srk-talolla.
Messu su 24.4. klo 10, Sydänyhdis-
tyksen kirkkopyhä.

Tuupovaaran 
seurakuntatalo
Koulutie 10
Tuupovaaran seurakuntakerho to 
31.3. klo 10.30.
Hengelliset laulut ja virret to 31.3. 
klo 14.
Messu su 3.4. klo 13.
Palmusunnuntain messu su 10.4. 
klo 13.
Hiljaisen viikon iltamusiikki ma 
11.4. klo 18.
Tuupovaaran seurakuntakerho to 
28.4. klo 10.30.
Näkövammaisten kerho to 28.4. 
klo 13.

Muut paikat
Lasten musakerho ke 30.3. klo 18 
Heinävaaran kerhotilassa (Pitkä-
pelto 1 H 14).
2. pääsiäispäivän messu ma 18.4. 
klo 13 Hoilolan kirkossa (Hoilolantie 
133b).
Lukupiiri ke 20.4. klo 14 Hoilolan 
kirkossa.

Tervetuloa 
messuun 
ja pääsiäisaterialle
su 17.4. klo 10   
Kiihtelysvaaran srk-talolle ja 
su 17.4. klo 13  
Tuupovaaran kirkkoon  
(ateria srk-talolla).

Vaara-Karjalan seurakunnan 
vapaaehtoiset järjestävät

Iloa ja valoa arkeen
-konsertin 

su 24.4. klo 14 
Kiihtelysvaaran  
seurakuntatalolla.
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 10 € kirkko-
keräyksen hyväksi.  
Laulua, musiikkia, yhteis-
laulua. Konsertissa esiintyvät 
Päivi Soikkeli ja Arto Tarkko-
nen. Kahvitarjoilu.

Lehmon 
päiväkerhossa
on tilaa satunnaista hoitoa tar-
vitseville 2–6-vuotiaille lapsille. 
Kerho kokoontuu ti klo 12–15 ja to 
klo 9–12 seurakuntakodilla.  
Kerhoon otetaan ilmoittau-
tumisten perusteella 4 lasta/
kerhokerta. 
 Ilmoittautuminen tiistain 
ryhmään ma klo 14 mennessä 
ja torstain ryhmään ke klo 14 
mennessä Helena Leppäselle,  
p. 0400 272 020.  
Kerhoon mukaan säänmukai-
nen vaatetus, pienet eväät ja 
sisätossut.  
Toiminta on maksutonta. Kerho 
ei kokoonnu 5.4., 14.4. ja 19.4.

Pyhäselän seurakunnassa
on avoinna

NUORISOTYÖN-
OHJAAJAN VIRKA

Hakuaika päättyy
ma 18.4.2022.

Tarkemmat tiedot ja
hakemuksen täyttäminen 
joensuunseurakunnat.fi/

rekrytointi.

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.
JOENSUUN SEURAKUNTA

PATIKOINTIRETKI
Ala-Koitajoen retkeilyreitti,
helatorstai 26.5. klo 9-16
Reitin pituus noin 7 km. Paikoin kivikkoa 
ja korkeuseroja. Laavulla, joka on reitin 
keskivaiheilla, syödään omia eväitä 
ja paistetaan makkaraa. Tulomatkalla 
tutustutaan Enon uuteen seurakunta-
taloon, jossa juodaan kahvit ja pide-
tään hartaus.
Maksu 20 eur, jos osallistujia väh. 30. 
Ilmoittautuminen su 15.5. mennessä
joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu.

Lähtö linja-autolla: klo 9 Joensuun seu-
rakuntakeskus, Kirkkokatu 28, klo 9.10 
Pielisensuun kirkko, sairaalan pysäkki 
ja klo 9.20 Rantakylän kirkko, Rantaky-
länkatu 2.

Tiedustelut:
Anna Holopainen, p. 050 5858714 ja 
Topi Nieminen, p. 050 4665789.

LAUANTAI- 
BRUNSSI

la 9.4. klo 10-14
Lehmon seurakuntakoti,
Kylmäojantie 57.

Brunssi tarjolla klo 10-13.
Ohjelmaa perheille klo 10-14.
Tapahtuma on maksuton,
ei ennakkoilmoittautumista.

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

perheille
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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

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.

• PERHEJUHLAT
• YRITYSTILAISUUDET
Asiakkaan varaamissa tiloissa

PITOPALVELU
ANJA LUKKARINEN

Longantie 11, 80130 JOENSUU
           Puh. 040 534 0885

www.pitopalveluanjalukkarinen.fi

KP-Kodinpalvelut
045 118 4650

www.kp-kodinpalvelut.com

KOTIPALVELUA
Ikääntyneille ihmisille 

sekä kaikille kotipalvelua 
tarvitseville esim. siivous-ja 

asiointiapua. Joensuun 
alueella ja lähikunnissa.

Testamentti on 
kaunis tapa auttaa
Jo pienelläkin osuudella omaisuudestasi on 
suuri merkitys kehitysmaiden köyhimmille 
ihmisille. Lapset voivat päästä kouluun, nuoret 
saada ammattikoulutusta ja naiset keinoja 
hankkia toimeentulon. 

Testamentin teko ei ole vaikeaa. 
Tilaa maksuton testamenttioppaamme:
asiakaspalvelu@kirkonulkomaanapu.fi 
kirkonulkomaanapu.fi/testamentti
020 787 1201
(Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)

Toivon tuike
 sielunhoitoterapiaa 

Outi Kärnä
puh. 050 546 8657
outikarna@gmail.com

Varaa mainos paikkasi  paikalliseen
Kirkkotie-lehteen! 

Mediamyynti: Pirjo Teva 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Ilmoitukset 
osoitteeseen 

ilmoitusmyynti@ 
kotimaa.fi

Kirkkotie \ 15 
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nuori kasvo 

16-VUOTIAS Annika Härkönen 
asuu Joensuussa ja opiskelee 
lukiossa ensimmäistä vuotta. 
Vapaa-ajalla hän käy kuntosalilla 
ja viettää aikaa ystävien kanssa.

Tiedätkö, miksi pääsiäistä 
vietetään?
Tiedän, se opetettiin jo ala-asteel-
la. Pääsiäistä juhlitaan Jeesuksen 
ylösnousemuksen kunniaksi.

Mikä on paras asia 
pääsiäisessä?
Paras asia pääsiäisessä on eh-
dottomasti pääsiäismunat!

Oletko koskaan käynyt 
virpomassa?
Olen, useammankin kerran 
nuorempana. Virvottiin aina 
isovanhempia yhdessä sisarus-
ten kanssa.

Onko sinulla jotain pääsiäiseen 
liittyvää muistoa?
Päällimmäisenä mieleen tulee 
pääsiäisen aikana virpomisesta 
isovanhemmille tullut hyvä mieli 
ja ilo. 

Minttu Härkönen

Palstan kirjoittajat ovat nuoria 
seurakuntalaisia.

Mukavia muistoja virpomisesta

Pääsiäistä juhlitaan 

Jeesuksen 

ylösnousemuksen 

kunniaksi.

Puput ja tiput kuuluvat pääsiäiseen

NIMI: ANNIKA HÄRKÖNEN 
IKÄ:  16 VUOTTA 
SEURAKUNTA: RANTAKYLÄ

PÄÄSIÄISMUNIEN maalaaminen – tai ai-
nakin suklaamunien syöminen – kuuluu 
monien pääsiäiseen. 

Pääsiäismuna on ylösnousemuksen ver-
tauskuva. Se muistuttaa Jeesuksen haudas-
ta, joka näyttää päältä kuolleelta, mutta 
jonka sisällä onkin uuden elämän alku. 
Niin kuin tipu murtautuu ulos munan-
kuoresta, Kristus murtautui ulos haudasta.

Myös suklaamunilla on sama merkitys. 
Sen sisällä oleva yllätys kertoo ensimmäi-

sen pääsiäisen iloisesta yllätyksestä: hauta 
onkin tyhjä, Jeesus on noussut kuolleista.

Legendan mukaan Maria Magdalena 
vei ylösnousemuksen mahdollisuutta 
epäilleelle Rooman keisari Tiberiukselle 
lahjaksi ensimmäisen punaiseksi värjätyn 
pääsiäismunan ja kertoi Jeesuksen nous-
seen kuolleista. Punainen väri symboloi 
Jeesuksen verta. 

Ortodoksit värjäävät pääsiäismunansa 
edelleen usein punaisiksi.

VIRPOMINEN liittyy palmusunnuntaihin. 
Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin ja hän-
tä tervehdittiin palmunoksia heiluttaen. 
Meillä palmunoksat on korvattu pajunok-
silla, jotka koristellaan paperikukilla ja 
höyhenillä. 

Virpomisen tarkoitus on siunata eli 
toivottaa virvottavalle kaikkea hyvää, 
mitä Jumala voi antaa. Virpomiseen voi-
daan liittää erilaisia virpomaloruja ja 
-siunauksia, ja virpojalle on tapana an-
taa pieni palkka: suklaamuna, rahaa tai 
makeisia. 

Tapa virpoa on peräisin Venäjältä ja itäi-
sestä Suomesta, ortodokseilta. Alun perin 
virpomaan lähdettiin parhaissa juhlavaat-
teissa, mutta Karjalan evakoiden asetuttua 
eri puolille Suomea virpomiseen yhdistyi 
läntinen trulliperinne ja lapset alkoivat 
virpoa noidiksi pukeutuneina. Tavassa on 
tiettyä epäloogisuutta: virpojat toivottavat 
siunausta, noidat taas tuovat vanhan usko-
muksen mukaan pahaa. Palmusunnuntain 
virpojanoidat ovatkin esimerkki perintei-
den sulautumisesta tilanteessa, jossa ta-
pojen alkuperäisiä merkityksiä ei tunneta.

PÄÄSIÄISPUPU on tuttu aihe niin pää-
siäiskorteista kuin -suklaistakin. Miten 
jänis liittyy pääsiäiseen?

Pääsiäispupun historia liittyy pääsiäis-
munan tapaan esikristilliseen aikaan ja 
sen merkityskin on samansuuntainen: 
nopean ja runsaan lisääntymisen takia jä-
nis on hedelmällisyyden ja uuden elämän 
vertauskuva.

Protestantit leimasivat 1400-luvun Sak-
sassa munien siunaamisen ja antamisen 

katoliseksi tavaksi, mutta pitivät sen osana 
pääsiäisperinnettään keksimällä sille uu-
den, uskonnosta irrallisen selityksen. Sen 
mukaan munat lahjoitti lasten uskomuk-
siin sopien muniva jänis. 

Vanhan uskomuksen mukaan jänis nuk-
kuu silmät auki tai ei nuku lainkaan. Siksi 
jänistä on pidetty vertauskuvana ylösnous-
seesta Vapahtajasta, joka ei kuollessaan 
nukkunut ikuiseen uneen. 

LAMMAS ilmestyy joihinkin suomalai-
siinkin koteihin pääsiäisenä juhla-aterian 
muodossa. Pääsiäisenä voidaan tarjota 
pääruokana lampaanpaistia, joissakin 
maissa myös leivonnaiset valmistetaan 
pääsiäisenä lampaan muotoon.

Juutalaiset viettivät pääsiäistä Egyptin 
orjuudesta vapautumisen kunniaksi. Juh-
lan kokokohta oli pääsiäislampaan syö-
minen. Jeesus halusi elämänsä viimeisenä 
iltana noudattaa vanhaa perinnettä, mutta 
antoi sille uuden sisällön. Kun juutalaisten 
pääsiäislammas vei ajatukset historiaan, 

Jeesus katsoi eteenpäin. Hän oli itse uhri-
karitsa, joka kuoli ihmisten syntien vuoksi.

Kristityille pääsiäislammas symboloikin 
juutalaisista poiketen Kristusta uhrikarit-
sana. Kirkkotaiteessa tämä teema näh-
dään usein voitonlippua kantavan karitsan 
muodossa.

 Virpi Hyvärinen

Lähteet: Lempiäinen, Pentti: Pyhät ajat (Kir-
japaja 2000) sekä Reinikainen, Satu: Ihme 
pääsiäinen (Lasten Keskus 2012)
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