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Asetu ehdolle sellaisena kuin olet.
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Iiris Makkonen  
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Kasvien hoitoa 
ja luovaa  
leikittelyä 
Puutarhanhoito  
antaa energiaa.

#seurakuntavaalit  4-6

S
U

O
M

E
N

 E
V

.L
U

T
. 

K
IR

K
K

O



lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

Hyvän ja turvallisen 
elämän ainekset
ONKO MAAILMA hyvä ja turvallinen paikka elää vain, jos 
et tee virheitä? Millaista on hyvä elämä? 

Mitkä asiat ovat tärkeitä hyvän elämän toteutumiselle? 
Entä, jos tulee rajoituksia, kuten vammautumista, yksi-
näisyyttä, varattomuutta tai sairautta, pätevätkö hyvän 
elämän ohjeet myös silloin? Mitä asioita elämässä voi va-
lita? Miten elämä voi muuttua suunnitelmista ja unelmista 
huolimatta? Miksi myös ihmisen omat suunnitelmat voivat 
muuttua?

TÄSSÄ YHDET ohjeet hyvään ja turvalliseen elämään: Älä 
sairastu. Älä vanhene. Älä ole heikko. Älä menetä kotiasi. 
Älä jää yksin. 

Niinpä; vaikeaa, mahdotontakin toteuttaa. Niin moni 
asia riippuu toisista ihmisistä. Niin moni asia on sellainen, 
johon en voi itse vaikuttaa. 

Vai voinko? Usein mietin tätä. Oikeasti – olenko ole-
massa vain itseäni varten? Voisinko tehdä jonkun toisen 
elämästä parempaa ja helpompaa? Olenko itsekäs ja etsin 
vain omaa etuani?

SIKSIKÖ ON NIIN paljon pahaa, väärää ja turvatonta? Sik-
sikö juuri minua ja sinua tarvitaan – auttamaan toisiamme 
mahdollisimman hyvään elämään. Meillä on merkittävä 
tehtävä: olla hyvä lähimmäinen toiselle. Kun olet hyvä 
toisille, autat ja kannustat, tuet ja lohdutat, huomaat, että 
se on ihmisyyden tärkeimpiä ulottuvuuksia, ellei tärkein. 

OLEN TOIMINUT jo aika kauan nuorten kanssa, nuorten 
maailmassa. Liian usein kuulen: ”ne nuoret” tai ”nuoret 
ovat sellaisia” – enkä kovin positiiviseen sävyyn.  

Voidaanko nuoria kuitenkaan niputtaa yhdeksi joukok-
si? Nuoret ovat aina olleet aikuisten mielestä huonoja, vää-
rin toimivia, laiskureita ja niin edelleen. Kuka olisi nuoren 
puolella? 

Tunnustan, että ainakin haluan olla. Miksi? Jos nuori 
juo, käyttää päihteitä, varastelee tai tappelee, onko se puo-
lustamisen arvoista?

JOKAINEN NUORI on aito ihminen. Jokainen ihminen 
pitää hyväksyä omana itsenään, myös nuori. On eri asia 
hyväksyä ihminen kuin hänen tekonsa, jotka eivät aina 
ole viisaasti tehtyjä. 

Nämä viimeiset pari vuotta ovat olleet nuorille, toki 
monelle muullekin, rankkoja. Jatkuvaa pelossa ja ahdis-
tuksessa elämistä, masennusta, tulevaisuuden toivon ja 
näköalan hukkaamista. Minun tehtäväni on kuulla nuorta, 
tehdä hänet näkyväksi, tukea elämän haasteissa ja auttaa 
löytämään vähän kadoksissa oleva polku onnelliseen ja hy-
vään elämään. Voisiko se olla jokaisen tehtävä? Sinunkin?

NAUTI, ELÄ JA AUTA. Se riittää tälle päivälle.

VAIKUTTAMINEN.  Seurakuntavaaleissa saavat äänestää kaikki 16 vuotta täyt-
täneet Suomen ev.lut. kirkon jäsenet. Äänestysikäraja on matalampi kuin missään 
muissa valtakunnallisissa vaaleissa. Suurelle osalle nuorista seurakuntavaalit ovat 
siis tilanne, jossa he saavat ensimmäistä kertaa itse äänestämällä vaikuttaa omaan 
yhteisöönsä. Vaalipäivään 20.11.2022 mennessä 16 vuotta täyttäneet voivat toimia 
myös seurakuntavaalien valitsijayhdistysten perustajajäseninä ja vaikuttaa näin va-
litsijayhdistysten ajamiin asioihin. Ehdokkaaksi asettuminen edellyttää 18 vuoden 
ikää.

LÄHTEET: NAVIRYHMÄ.FI, INFO.SEURAKUNTAVAALIT.FI

O
len saanut seurata Joensuun seura-
kuntien päättäjien toimintaa aitio-
paikalta noin puolentoista vuoden 
ajan. Lähimpänä seurakuntalaisten 
arkea toimivat kaikkien kuuden 
seurakunnan seurakuntaneuvostot, 
jotka kokoontuvat noin kuukauden 

välein. Päätöksiä tekevät luottamushenkilöt eli seu-
rakuntavaaleissa valitut seurakuntalaisten edustajat.

SEURAKUNTIEN luottamushenkilönä pääsee vai-
kuttamaan monenlaisten ihmisten arkeen. Käytössä 
olevat rahavarat on tietysti otettava huomioon, mutta 
myös arvot ohjaavat päätöksentekoa. Päätöksiä teh-
dään ennen kaikkea ihmisten hyväksi, jotta seura-
kunnat voivat parhaalla mahdollisella tavalla tukea ja 
olla osa esimerkiksi lasten ja nuorten, opiskelijoiden 
ja perheiden, seuraa ja tekemistä kaipaavien, vanhus-
ten tai apua tarvitsevien elämää. 

KOSKA Joensuussa kuusi seurakuntaa on liittynyt 
yhteen seurakuntayhtymäksi, päätöksenteossa on 
yksi porras lisää yksittäiseen seurakuntaan verrat-
tuna. Jotta kaikki – Eno, Joensuu, Pielisensuu, Py-
häselkä, Rantakylä ja Vaara-Karjala – saavat äänensä 

kuuluviin, on muodostettu yhteinen kirkkovaltuusto, 
jossa on edustajia jokaisesta seurakunnasta. Yhteinen 
kirkkovaltuusto kokoontuu pari kertaa vuodessa ja 
sen viitisenkymmentä jäsentä tekevät seurakuntayh-
tymän tärkeimmät päätökset. 

KIRKKOVALTUUSTO on nimennyt avukseen noin 
kymmenjäsenisen yhteisen kirkkoneuvoston. Se 
vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat 
yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Pienessä 
ryhmässä keskustelu sujuu ja yhteistyö toimii mal-
likkaasti.

KIRKOSSA on meneillään vaalivuosi, ja uusia luotta-
mushenkilöitä etsitään mukaan päätöksentekijöiksi. 
Nyt on aika miettiä, mihin sinä haluaisit vaikuttaa ja 
mihin suuntaan luotsaisit oman seurakuntasi pää-
töksentekoa? Jokainen on tervetullut kirkkoon, ja 
siksi vaalienkin teema kuuluu: Asetu ehdolle sellai-
sena kuin olet. 

Päätöksiä ihmisten hyväksi
Mihin sinä haluaisit 
vaikuttaa?

27.4.2022
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi

Voisinko tehdä jonkun 
toisen elämästä
parempaa ja helpompaa? 16

Matti Nevalainen
erityisnuorisotyönohjaaja

Joensuun ev.lut. 
seurakuntayhtymä

matti.nevalainen@evl.fi
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mielessäx5

Parhaat juhlat 
syntyvät porukalla

1 
TALKOILU. En ole körtti eivät-
kä herättäjäjuhlat ole minulle 
ennestään tuttu konsepti. Nyt 
olen kuitenkin mukana lasten 
ja nuorten toimikunnassa jär-

jestämässä juhlia. Mukaan talkoo-
porukkaan mahtuu siis, vaikka ei 
kuuluisi minkäänlaiseen sisäpiiriin. 
Ei tarvitse tuntea körttipastillin tari-
naa tai mitään muutakaan vastaavaa, 
jotta pääsisi mukaan.

2 
ODOTUKSET. Lähdin mu-
kaan lasten ja nuorten 
toimikuntaa vetävän Non-
na-Omena Helojoen pyyn-
nöstä. Tykkään todella 

paljon erilaisten tapahtumien järjes-
tämisestä. Rakastan spektaakkeleja, 
jollainen herättäjäjuhlatkin isona 
tapahtumana on. Odotan juhlilta 
uuden oppimista, tekemisen mei-
ninkiä, juhlahumua ja festivaalihen-
kisyyttä – sitä, että kaupungissa on 
paljon eloa ja liikettä.

3 
LAPSET. Joensuun kir-
konmäki tulee olemaan 
juhlilla lasten toiminnan 
keskus. Sinne on tulos-
sa monenlaista tekemistä 

niin sisälle kuin ulos. Tarjolla on 
erilaisia puuhapisteitä, kepparirataa, 
muskaria, kirkkoseikkailua, pelejä ja 
konsertti. Haluamme tehdä paikasta 
sellaisen, josta lapset tykkäävät ja jo-
hon kaikilla on mukava tulla.

4 
NUORET. Nuorten kuviot 
keskittyvät Urheilutalon 
ja Lyseon peruskoulun 
tienooseen. Urheilutalol-
la on yökahvio ja Lyseolla 

luokkamajoitus, lisäksi nuorille on 
suunnitteilla muun muassa kirk-
kovenesoutua Ilosaaressa sekä Mi-
ka Nuorvan konsertti. Toivon, että 
mahdollisimman moni paikallinen 
nuori tulisi mukaan joko osallistu-
maan tai järjestämään juhlia. Ihan 
riippumatta siitä, kuuluuko mihin-
kään seurakuntaan tai ovatko asiat 
ennestään tuttuja.

5 
TEHTÄVÄT. Jos yhtään kiin-
nostaa tai mieltä kutittelee, 
että pitäisikö lähteä kokei-
lemaan, niin ota rohkeasti 
yhteyttä. Vapaaehtoistyö.

fi-verkkosivuilta löytyy tosi paljon 
erilaisia tehtäviä, ja jos sopivaa ei löy-
dy, niin sellaista voi kysyä järjestäjiltä 
vaikka sähköpostilla. Yksi hyvä syy 
tulla mukaan on jo se, että juhlilla 
tapaa valtavasti uusia ihmisiä. Par-
haat juhlat syntyvät, kun ne tehdään 
porukalla. 

Virpi Hyvärinen

IIRIS MAKKONEN.  Heinäkuun alussa Kerubi Stadionilla järjestettä-
vät Joensuun herättäjäjuhlat työllistävät valtavan määrän vapaaeh-
toisia mitä moninaisimpiin tehtäviin. Yksi talkoolaisista on joensuu-
lainen tutkimusavustaja Iiris Makkonen, joka rakastaa kaikenlaisia 
spektaakkeleja.
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Herättäjäjuhlat järjestetään 1.–3.7. Joensuussa. Lasten ja nuorten toiminnassa on Iiris Makkosen mukaan tarjolla vapaaehtoistehtäviä 
niin aikuisille kuin nuorillekin.  - Tekijöitä tarvitaan esimerkiksi askartelujen ohjaamiseen, konserttilippujen myyntiin, kahvion tehtäviin ja 
yövalvojiksi.  Tehtävät löytyvät osoitteesta www.vapaaehtoistyö.fi.
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Lisää ajankohtaisia uutisia
> www.joensuunseurakunnat.fi
> www.kontiolahdenseurakunta.fi
> www.evl.fi

ajassa Helsingin tuomiokirkon portaat 
peittyivät yleisön käsien 
kannattelemaan 30 metrin 
mittaiseen Ukrainan lippuun, 
kun Ukrainaan rukoiltiin rauhaa. 
#WeStandWithUkraine
KIRKKO HELSINGISSÄ TWITTERISSÄ, 18.4.2022

Mistä luottamushenkilöt päättävät?

PÄÄTÖKSENTEKO JOENSUUN
EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
seurakuntayhtymän ylin päättävä elin
jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla
päättää mm. seurakuntayhtymän 
talousarviosta, rakennushankkeista 
sekä kirkollisveroprosentista
jakaa seurakuntiin seurakuntatyöhön 
käytettävät varat

SEURAKUNTANEUVOSTOT
Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhä-
selän, Rantakylän ja Vaara-Karjalan 
seurakuntaneuvostot
jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla
johtavat yksittäisen seurakunnan 
toimintaa ja valitsevat työntekijät

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, 
hallintoa ja taloutta
yhteinen kirkkovaltuusto valitsee 
jäsenet
valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston 
kokoukset ja toimeenpanee sen teke-
mät päätökset

Joensuun kuudessa seurakunnassa päätöksiä tehdään sekä seurakuntatasolla että yhteisesti seurakuntayhtymän tasolla. Kontiolahden seurakunta ei kuulu seurakuntayhtymään. Kontiolahden 
seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla. Kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa sekä toimii 
kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.
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KUN JOENSUUN kaupungin ja Kontiolah-
den kunnan alueella toimivien evanke-
lis-luterilaisten seurakuntien johtavilta 
luottamushenkilöiltä kysyy merkittävim-
piä kuluneen nelivuotiskauden päätöksiä, 
suurin osa vastaajista nostaa esiin henki-
löstövalinnat. 

- Olemme valinneet seurakunnallemme 
uuden kanttorin ja uuden lastenohjaajan. 
Olemme myös kirjoittaneet kannanoton 
siitä, että seurakunnallamme säilyisi oma 
kirkkoherra sen jälkeen, kun edellinen jäi 
eläkkeelle, kommentoi Enon seurakunta-
neuvoston varapuheenjohtaja Maiju Ahl-
holm. 

USEISSA SEURAKUNNISSA henkilöstöva-
lintoja on ollut kuluneella kaudella paljon, 
ja joissakin seurakunnissa myös taloutta 
on tasapainotettu henkilöstökysymyksiin 
liittyvillä päätöksillä. 

Vaara-Karjalan seurakuntaneuvoston 

varapuheenjohtaja Reetta Turusen mukaan 
seurakunnassa on ollut pitkään tiedossa, 
että kun v. 2005 toteutuneeseen seura-
kuntaliitokseen liittyneet siirtymävaiheen 
taloudelliset avustukset loppuvat, käytettä-
vissä olevat määrärahat supistuvat.

- Olemme joutuneet miettimään, mistä 
supistetaan, kun on pakko supistaa. Pää-
dyimme jättämään toisen diakoniatyönte-
kijän paikan täyttämättä ja muuttamaan 
seurakuntasihteerin tehtävän osa-aikai-
seksi eläköitymisten yhteydessä.

SEURAKUNTANEUVOSTOT PÄÄTTÄVÄT 
siitä, keitä seurakunnan viranhaltijoiksi 
valitaan. Ainoastaan kirkkoherran virka 
täytetään toisinaan suoralla kansanvaa-
lilla, mutta nykyisin tämäkin toteutetaan 
usein välillisellä vaalilla siten, että seura-
kuntaneuvosto päättää myös kirkkoherran 
valinnasta. Näin tapahtui Joensuun seura-
kunnassa vuonna 2021.

- Valitsimme seurakuntaamme ensim-
mäisen naiskirkkoherran, Katri Vilénin. 
Olemme hyvin iloisia, että Katri on saa-
nut alkaa viedä meidän seurakuntamme 
uudelle sivulle ja vuosituhannelle – aikai-
sempien kirkkoherrojen erinomaista työ-
tä väheksymättä, kommentoi Joensuun 
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja 
Jaana Ihme.

SEURAKUNTAVAALIT.  
Marraskuussa 2022 
seurakuntiin ja seura-
kuntayhtymiin valitaan 
uudet päättäjät. Kirkko-
tie kysyi joukolta johtavia 
luottamushenkilöitä, 
millaisia päätöksiä Joen-
suun seurakuntayhty-
mässä ja Kontiolahden 
seurakunnassa on kulu-
neella kaudella tehty.

Olemme joutuneet 
miettimään, mistä 

supistetaan, kun on 
pakko supistaa.
VAARA-KARJALAN 
SEURAKUNTANEUVOSTON VARAPJ. 
REETTA TURUNEN
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lyhyestiTOINEN MERKITTÄVÄ kyselyssä esiin noussut 
teema oli kiinteistöihin liittyvät päätökset. Seu-
rakuntayhtymässä kiinteistöt ovat yhtymän – ei 
yksittäisen seurakunnan – omaisuutta, ja pää-
tökset investoinneista tekee yhtymän yhteinen 
kirkkovaltuusto.

Joensuun seurakuntayhtymän yhteisen kirk-
kovaltuuston puheenjohtaja Matti Ketonen pitää 
kuluvan valtuustokauden merkittävimpänä pää-
töksenä uuden kirkon rakentamista Kiihtelysvaa-
raan. Merkittävä oli myös päätös uuden seura-
kuntatalon rakentamisesta Enoon.

Päätös Kiihtelysvaaran kirkon rakentamisesta 
ja kaikkien tarvittavien tilojen keskittämisestä sa-
man katon alle oli Ketosen mukaan periaatteel-
linen, rohkea ja tulevaisuuden uskoa ilmentävä. 

- Se viestii myös kannanottoa Kirkon puolesta 
tämän hetken yhteiskunnassa, jossa arvojen mo-
ninaisuus haastaa Kirkon toiminnan ja sanoman. 

YHTYMÄÄN KUULUMATTOMISSA, itsenäisissä 
seurakunnissa kuten Kontiolahdella kiinteistöi-
hin liittyvät päätökset tekee kirkkovaltuusto. 

Kontiolahden kirkkovaltuuston puheenjoh-
taja Anneli Parkkonen kertoo, että Kontiolahdella 
merkittäviin päätöksiin kuului seurakunnalle 
tarpeettomien kiinteistöjen myynti.

- Päätimme seurakunnan strategian mukaisesti 
myydä rivitalo-osakkeita, omakotitalon ja ison 
pappilan. Näin poistimme niistä aiheutuneet ku-
lut ja saimme jonkin verran tuloja.

Parkkonen ja Ketonen nostavat merkittävänä 
päätöksenä esiin myös Kontiolahden seurakun-
nan ja Joensuun seurakuntayhtymän kirkonkir-
jojen pidon siirtämisen Kuopion aluekeskus-
rekisterin hoidettavaksi. Ketonen pitää isona 
päätöksenä myös sitä, että Joensuun seurakun-
tayhtymä otti vastuulleen kesän 2022 herättäjä-
juhlien järjestämisen.

RANTAKYLÄN SEURAKUNTANEUVOSTON pu-
heenjohtaja Helena Hulmi nostaa erityisen mer-
kittävänä asiana esiin Rantakylän seurakunnan 
uudesta strategiasta päättämisen.

- Se on selventänyt seurakunnan tehtävää, ase-
maa ja merkitystä yhteisössä. 

Uuden strategian valmisteluprosessi on myös 
Pielisensuun seurakuntaneuvoston varapuheen-
johtaja Pirjo Ketosen merkittävimpien päätösten 
listalla. Pielisensuussa strategiatyöhön ovat osal-
listuneet niin luottamushenkilöt, seurakunnan 
työntekijät kuin seurakuntalaisetkin, ja siinä 
on hyödynnetty mm. kirkon yhteistä Ovet auki 
-strategiaa, Arvot 360 kirkko -testiversiota sekä 
demografista tietoa seurakunnasta ja kaupungin 
kehittymisen suuntaviivoista. 

Jaana Ihme nostaa koko yhtymän tulevaisuu-
den kannalta tärkeäksi asiaksi Joensuun seura-
kuntaneuvostosta, Tiina Sotkasiiralta, nousseen 
aloitteen tulevaisuustyöryhmän perustamiseksi.

- Työryhmä on erittäin merkittävä koko yhty-
män tulevaisuuden kannalta.

SUURTEN LINJOJEN lisäksi luottamushenkilöt 
ovat päässeet päättämään myös käytännön toi-
mintaan liittyvistä asioista. Pirjo Ketonen nostaa 

keskeisenä esiin Pielisensuun seurakuntaneuvos-
ton päätöksen keskittää voimavaroja ikäihmisten 
yksinäisyyden lievittämiseen.

- Käynnistimme Kotikäynti- ja yhteisötyönte-
kijä -hankkeen, johon palkattiin puoleksi vuo-
deksi osa-aikainen työntekijä edistämään ikäih-
misten omatoimisuutta alueellamme.

Pyhäselässä seurakuntaneuvosto päätti kirk-
kokahvien järjestämisestä sunnuntaisin messun 
jälkeen, millä on seurakuntaneuvoston varapu-
heenjohtaja Mari Kärki-Puustisen mukaan suuri 
merkitys seurakuntalaisille. 

Pyhäselässä panostettiin myös musiikkitoi-
mintaan päättämällä hankkia Reijolan seurakun-
tatalolle urut, samoin kuin Rantakylässä, jossa 
tehtiin päätös urkupositiivin hankinnasta. 

Kontiolahdella tehtiin organisaatio- ja työku-
vauudistuksia lasten vähenemisen johdosta ja 
haettiin samalla napakkuutta palveluihin. 

Myös korona-ajan haasteisiin vastaamiseen 
liittyvät päätökset nousivat esiin luottamushen-
kilöiden vastauksissa, samoin päätökset seura-
kunnan testamenttilahjoituksina saatujen varo-
jen käytöstä.

LUOTTAMUSHENKILÖT VOIVAT tehdä päätök-
siä myös erityisesti edustamiaan arvoja silmällä 
pitäen. Jaana Ihme nostaa tärkeänä päätöksenä 
esiin Joensuun seurakuntaneuvoston päätöksen 
olla tukematta naispappeuteen kielteisesti suh-
tautuvia lähetysjärjestöjä. 

- Haluamme korostaa kaikessa toiminnassam-
me suvaitsevaisuutta ja ihmisarvon luovuttamat-
tomuutta.

Mari Kärki-Puustinen puolestaan nostaa esiin 
kolehtisuunnitelman hyväksymisen osana neu-
voston jokavuotista työskentelyä. 

- Voimme ohjata tukeamme ja taloudellista 
apua sinne missä hätä on suurinta. Olemme saa-
neet Pyhäselän seurakunnassa kantaa kortemme 
kekoon ja olla tukemassa nyt Ukrainan kansaa. 

Virpi Hyvärinen

Nuoret luottamushenkilöt ovat 
sitoutuneita kirkkoon: lähes 87 
prosentilla tärkein motivaattori on 
halu vaikuttaa seurakunnan asioihin. 
#seurakuntavaalit #kirkko

LASTEN JA NUORTEN KESKUS RY TWITTERISSÄ, 19.4.2022

KAIKILLE seurakuntalaisille avoin 
seurakuntavaalien infotilaisuus jär-
jestetään ke 18.5.2022 klo 17.30–19 
Rantakylän kirkossa. Tilaisuus strii-
mataan, joten sitä on mahdollisuus 
seurata myös Toivon tähden -kana-
valla YouTubessa. 

Tilaisuudessa tehdään tutuksi 
päätöksentekoa seurakunnissa, 
ehdokkaaksi asettumista ja valit-
sijayhdistyksen perustamista sekä 
kuullaan kokemuksia luottamus-
henkilönä toimimisesta. Lisäksi 
tilaisuudesta saa vinkkejä valitsi-
jayhdistysten ja ehdokkaiden näky-
vyyden lisäämiseksi. Tilaisuuteen 

ei tarvitse ilmoittautua erikseen. 
Kahvitarjoilu paikan päällä alkaa 
klo 17. 

Marraskuussa valitaan seura-
kuntien ja seurakuntayhtymän 
päättäjät vuosiksi 2023–2026. 
Seurakuntavaaleilla on suuri mer-
kitys paikalliseen elämään. Vaaleil-
la valitut päättävät muun muassa 
siitä, keitä seurakuntiin valitaan 
työntekijöiksi, mitä toimintamuo-
toja seurakunnissa järjestetään ja 
keitä autetaan – missä ja miten. 
Seurakuntavaalit ovat myös arvo-
vaalit, joilla vaikutetaan koko kirkon 
tulevaisuuteen.

JOENSUUN ev.lut. seurakuntien 
yhteinen kirkkoneuvosto on myön-
tänyt 30 000 euroa kriisiapua Uk-
rainan sodasta kärsiville Kirkon Ul-
komaanavun kautta.

– Ukrainalaiset tarvitsevat 
apuamme. Lahjoitus on konkreet-
tinen keino auttaa sodan uhreja, 
ja lahjoituksen kautta kaikki seu-
rakuntien jäsenet ovat yhteisesti 
tukemassa ukrainalaisia, sanoo 

yhteisen kirkkoneuvoston puheen-
johtaja Tiina Reinikainen.

Joensuun seurakuntayhtymäs-
sä on varauduttu myös paikalliseen 
tukeen yhteistyössä viranomaisten 
ja muiden alueellisten toimijoiden 
kanssa. Diakonisen auttamisen 
lisäksi tuki voi olla esimerkiksi hä-
tämajoituksen tarjoamista seura-
kuntayhtymän leirikeskuksissa.

Tervetuloa seurakunta-
vaalien infotilaisuuteen

Joensuun seurakunnista
kriisiapua Ukrainaan

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

some

KIRKKORAATI tarttuu vappuna 
ajankohtaisiin aiheisiin, kun Janne 
”Rysky” Riiheläinen johdattelee 
paneelikeskustelua Ukrainasta, 
rauhasta, syrjimättömyydestä ja 
äidinkielenään venäjää puhuvien 
asemasta. Kirkkoraati saa vieraak-
seen sisäministeri Krista Mikko-
sen. Mukana keskustelemassa 
ovat myös Iiris Lehto, Helena 
Hulmi, Leila Kontkanen ja Larisa 
Leisiö.

Joensuun seurakunnan 1.5.2022 
järjestämä kaikille avoin vapputilai-

suus alkaa kahvitarjoilulla Joensuun 
seurakuntakeskuksessa klo 12. Va-
paaehtoinen kahvimaksu kerätään 
Ukrainan sodan uhreille. Paneeli-
keskustelu käydään klo 13–14. Kes-
kustelua on mahdollisuus seurata 
myös Joensuun seurakuntien yh-
teisellä Toivon tähden -kanavalla 
YouTubessa.

Tilaisuudessa kuullaan klassisia 
sävelmiä ja rauhanlauluja Ara Hay-
rabedianin ja Tuomas Pyrhösen 
esittäminä. Lapsille on järjestetty 
oma toimintapaja. 

Vapun kirkkoraadin
vieraana Krista Mikkonen

Valitsimme 
seurakuntaamme 

ensimmäisen nais-
kirkkoherran, Katri Vilénin.
JOENSUUN SEURAKUNTANEUVOSTON 
VARAPJ. JAANA IHME

Voimme ohjata 
tukeamme ja 

taloudellista apua sinne 
missä hätä on suurinta.
PYHÄSELÄN SEURAKUNTANEUVOSTON 
VARAPJ. MARI KÄRKI-PUUSTINEN
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MARRASKUUSSA VALITAAN Suomen ev.
lut. kirkon 367 seurakuntaan yhteensä noin 
8000 uutta luottamushenkilöä, jotka päät-
tävät seurakuntien asioista ja vaikuttavat 
kirkon tulevaisuuteen. Kirkkotie haastat-
teli Rantakylän seurakunnan seurakunta-
sihteeri Niina Komulaista, joka on työssään 
nähnyt läheltä jo monet seurakuntavaalit.

Mitä sanoisit seurakuntalaiselle, joka haluaa 
vaikuttaa ja harkitsee ehdokkuutta seurakun-
tavaaleissa: Miten pääsee alkuun?

– Ihan ensiksi sanoisin, että mahtavaa, 
kun haluat olla mukana vaikuttamassa 
seurakuntasi toimintaan! Alkuun pääsee 
vaikka niin, että on yhteydessä omaan 
seurakuntaan ja kertoo kiinnostuksestaan. 
Jos seurakunnassa on jo tiedossa valitsijayh-

distyksiä, sieltä saa asiamiehen yhteystie-
dot. Tai ehkä juuri sinä olet se, joka ryhtyy 
toimeen, perustaa valitsijayhdistyksen ja 
kannustaa ihmisiä ehdokkaiksi.

Mikä on valitsijayhdistysten rooli seurakunta-
vaaleissa? Miksi niitä on?

– Valitsijayhdistykset ovat niitä, jotka 
asettavat ehdokkaat. Valitsijayhdistyksen 
voi perustaa yhteisö, jolla on samanlaisia 
arvoja: esimerkiksi herätysliike, harraste-
ryhmä tai poliittinen puolue. Monenlaisia 
ja monen ikäisiä ihmisiä tarvitaan!

Edelliset seurakuntavaalit käytiin vuonna 
2018. Ovatko samat valitsijayhdistykset au-
tomaattisesti mukana myös ensi syksyn vaa-
leissa? 

– Vaaleihin lähdetään aina puhtaalta 
pöydältä. Hienoa on, että monesti samat 
henkilöt ovat luomassa valitsijayhdistyksiä. 
Mukaan toivotaan myös ihan uusia, asiasta 
innostuneita henkilöitä.

Kuinka yleistä on, että ehdokkaaksi haluava 
ei löydä sopivaa valitsijayhdistystä vaan pe-
rustaa oman? 

– Usein käy niin, että valitsijayhdistykset 
syntyvät ”hiljaisuudessa” sen oman poru-
kan kesken. Silloin saattaa käydä niin, että 
potentiaaliset ehdokkaat ja syntyvät valitsi-

jayhdistykset eivät kohtaa. Jos tuttavapiiris-
sä on hyvä joukko samanhenkisiä ihmisiä, 
kannattaa valitsijayhdistys perustaa ja läh-
teä sillä mukaan vaaleihin.

Mitä pitää ottaa huomioon, jos perustaa oman 
valitsijayhdistyksen?

– Valitsijayhdistyksen voi perustaa vä-
hintään 10 äänioikeutettua, viimeistään 
vaalipäivänä (20.11.) 16 vuotta täyttävää 
seurakunnan jäsentä. Valitsijayhdistyksellä 
tulee olla 18 vuotta täyttänyt asiamies ja va-
ra-asiamies. He eivät saa olla valitsijayhdis-
tyksensä ehdokkaita eivätkä seurakunnan 
vaalilautakunnan jäseniä. Muut valitsijayh-
distyksen perustajajäsenet saavat olla oman 
valitsijayhdistyksensä ehdokkaita.

– Joensuun seurakunnat kuuluvat seura-
kuntayhtymään, minkä vuoksi seurakun-
nissa on kaksi vaalia: seurakuntaneuvoston 
jäsenten vaali ja yhteisen kirkkovaltuuston 
jäsenten vaali. Perustajajäsenenä ja ehdok-
kaana voi olla vain yhdessä yhteisen kirk-
kovaltuuston ja yhdessä seurakuntaneu-
voston jäsenten vaalia varten perustetussa 
valitsijayhdistyksessä. Valitsijayhdistysten 
kannattaa olla mahdollisimman pian yh-
teydessä seurakuntaan, jotta valitsijayh-
distyksen esittely saadaan seurakuntien 
verkkosivuille, josta muut ehdokkuutta 
harkitsevat voivat sen löytää.

Ehdokasasettelu päättyy 15. syyskuuta, 
jolloin valitsijayhdistysten perustamisasia-
kirjat on viimeistään toimitettava seura-
kuntaan.

Joensuun ev.lut. seurakunnat järjestävät 
kaikille ehdokkuudesta ja valitsijayhdistyk-
sen perustamisesta kiinnostuneille infoti-
laisuuden Rantakylän kirkolla keskiviikko-
na 18.5. kello 17.30–19. Kannattaa tutustua 
myös seurakuntavaalit.fi-sivustoon, josta 
saa paljon tietoa.

Hanna Pekkanen

Rantakylän seurakunnan seurakuntasihteeri Niina Komulainen ja kirkkoherra Ari Autio valmistautuvat seurakuntavaalien infotilaisuuteen, joka pidetään Rantakylän kirkolla keskiviikkona 18.5. 
Tilaisuus on seurakuntien yhteinen ja kaikille avoin.

Sinustako seurakuntapäättäjä?
Vinkit ehdokkuutta harkitsevalle

SEURAKUNTAVAALIT. 

Syksyn seurakuntavaa-
leihin haetaan parhail-
laan ehdokkaita. Täy-
si-ikäinen seurakunnan 
jäsen voi asettua vaa-
leissa ehdolle valitsija-
yhdistyksen kautta.
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Tiesitkö tämän  
seurakuntavaaleista?
• Seurakuntavaalit ovat ainoat  

valtakunnalliset vaalit, joissa jo 16-vuotiaat 
saavat äänestää.

• Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu 
seurakunnan jäsen, joka on vaalipäivään 
mennessä täyttänyt 18 vuotta.  
Ehdokasasettelu päättyy 15.9.

• Vaalipäivä on 20.11.2022.  
Ennakkoäänestys järjestetään 8.−12.11.
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sana 
”Minä olen hyvä paimen,  

oikea paimen”
JOH. 10:11

kuulutetut 

Kontiolahti
Aleksi Tapani Pulkkinen ja 
Aino Olga Alisa Rissanen

Eno
Sami Petteri August Kallio ja 
Niina Karita Tanskanen 

hautaan siunatut  

Joensuu
Aune Mirjam Repo 103 v
Hilja Annikki Volotinen 96 v 
(Leppävaaran srk)
Kirsti Marjatta Piironen 92 v
Mauri Olavi Tuppurainen 92 v
Martta Vanhanen 91 v
Pirkko Ilona Härkönen 88 v
Toimi Turunen 87 v
Seija Tuulikki Viitanen 86 v
Jorma Osmo Kalevi Eskelinen 69 v
Kai Tapio Simonen 55 v

Pielisensuu
Kaisa Kyllikki Itkonen 95 v
Elina Vaakanainen 82 v
Rauni Annikki Rissanen 81 v
Timo Pekka Rouvinen 58 v

Rantakylä
Sylvi Hirvonen 86 v
Paavo Einar Härkönen 85 v
Eila Kyllikki Mustonen 84 v
Kyösti Ilmari Karttunen 82 v
Mauri Vilho Asseri Raatikainen 80 v

Tuija Helena Muranen 67 v
Airi Orvokki Holopainen 62 v

Pyhäselkä
Pentti Ilmari Hassinen 90 v
Pekka Heikki Oksanen 90 v
Saimi Kaarina Mähönen 80 v
Osmo Juhani Rättyä 71 v
Tero Pekka Haavisto 54 v

Eno
Sakari Kalervo Sarola 100 v 
Martti Ilmari Liimatta 85 v
Veikko Olavi Lavikainen 84 v
Anja Kyllikki Kuronen 81 v
Marja Leena Lonkainen 74 v

Vaara-Karjala
Urho Aarne Ensio Tiainen 89 v
Keijo Väinö Kalevi Kuronen 58 v

Kontiolahti
Päivi Kristiina Rosvall 66 v
Risto Olavi Ahtonen 62 v

Joensuu
Onni Eepi Tapio Haapalehto
Moona Iida Ilona Vasara
Vili Antti Valde Voutilainen

Pielisensuu
Aina Seela Talvikki Kauppinen
Leo Ilmari Laakkonen
Eeli Olavi Leppänen
Luka Tuomas Juhani Mielonen
Olivia Silja Marika Pirinen

Rantakylä
Eevert Asser Iisakki Koljonen
Dior Neo Nicolas Repo
Vilho Antti Eemeli Sutinen
Joanna Eleonoora Tevana
Luca Jonne Viljami Toivanen

Elmo Ville Johan Tuulas
Toivo Ilmari Varis

Pyhäselkä
Tiitus Veikka Ilmari Holopainen
Isla Olivia Ikonen
Anni Isla Sinikka Lemettinen (Vihdin srk)
Luka Tuomas Juhani Mielonen
Eemeli Teuvo Kalevi Mononen
Selma Saara Juulia Suutarinen

Kontiolahti
Eeli Aaron Hiltunen
Tomas Mikael Härkönen
Joonatan Viljo Matias Mikkonen
Jasse Eljas Mourujärvi
Atte Johannes Määttä
Anton Eino Elias Torikka

kastetut 

MAKAAN VIHREÄLLÄ nurmella kädet 
pään alla. Katson sinistä taivasta ja yllä-
ni lipuvia valkeaakin valkeampia pilviä. 
Ne muuttavat jatkuvasti muotoaan niin, 
että välillä niissä on havaittavissa tun-
nistettavia hahmoja. Tuossa lipui aivan 
selvästi koira ja tuolla menee pitkäkau-
lainen kirahvi! Joku pilvistä näyttää jopa 
ristiltä. 

Ajatukseni lipuvat ristinmuotoisen 
pilvilinnakkeen mukana vuorille ja nii-
tyille. Vähitellen pilvi muuttuu pienem-
mäksi, saa lyhyen hännän, jalat ja pään 
ja alkaa muistuttaa lammasta. Se on 
lammas, joka vaeltaa laumansa kanssa 
vihreällä niityllä ruohoa syöden ja viet-
täen lampaan elämää. Ei siltä puutu mi-
tään, vaan kaikki on tässä ja nyt: ravinto, 
turva ja lajitovereiden seura. 

Joukkoon ilmestyy paimen, joka suo-
jelee laumaansa ulkopuolisilta vihollisil-
ta, olivat ne sitten villieläimiä tai rosvoja. 
Paimen myös hakee eksyneet yksilöt 
takaisin joukkoon ja lääkitsee sairaat 
terveiksi. Tällainen on hyvä paimen. 
Hyvä paimen suojelee laumaansa jopa 
raivokkaasti, mikäli tilanne sitä vaatii. Ei 
hän silittele suden tai varkaan päätä tai 
kehota vienolla äänellä sitä kääntymään 
ja jättämään kohteensa rauhaan. 

JEESUS SANOI: ”Minä olen hyvä pai-
men, oikea paimen, joka panee henken-

sä alttiiksi lampaiden puolesta.” Meidän 
mielikuvamme hyvästä paimenesta on 
kiiltokuvamainen ja hyvin länsimainen. 
Mielikuvassa ja konkreettisissa kuvissa 
Jeesus kantaa pientä karitsaa olallaan 
ja hymyilee arvoituksellisen lempeästi. 
Vaaleat kiharat leviävät olkapäille, val-
koinen puku on tahrattoman kirkas ja 
siniset silmät katsovat lempeästi lau-
maansa. 

Kyllä, Jeesus voi olla tätäkin, mutta 
hän on myös kasvot raivoon väänty-
neinä, tummat hiukset sekaisin, kädet 
lähes nyrkkiin puristuneina ja ääni rai-
vosta täristen vainoajille huutava vihai-
nen paimen. Tällainen on hyvä paimen. 

Hyvän paimenen sunnuntai muistut-
taa meitä siitä, mitä Jeesus on valmis 
tekemään laumansa puolesta. Se on 
juuri tuota kasvot vääristyneinä ja ääni 
raivosta täristen kohti kuolemaa me-
nemistä. Ja tämän kaiken hän on tehnyt 
jokaisen lampaansa, niin mustan kuin 
valkoisenkin, vuoksi, koska Jeesukselle 
ei ole mustia tai valkoisia lampaita. Hän 
on vain hyvä paimen, jolla on oma lau-
mansa väristä riippumatta.

Kaisu Suvanto
seurakuntapastori

Enon seurakunta

2. sunnuntai pääsiäisestä, 1.5.2022 
Hyvä paimen
Tätä pyhäpäivää sanotaan Hyvän 
paimenen sunnuntaiksi. Jeesus 
on hyvä paimen, joka pitää huolen 
lampaistaan. Ylimpänä paimenena 
hän lähettää opetuslapsensa huo-
lehtimaan Jumalan laumasta.
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 23, Hes. 34:11–16, 
1. Piet. 2:21–25, Joh. 10:11–16

3. sunnuntai pääsiäisestä, 8.5.2022
Jumalan kansan koti-ikävä
Seurakunta juhlii iloiten Herran ylös-
nousemusta ja voittoa kuolemasta ja 
suuntaa katseensa uuteen elämään 
taivaassa, minne Jeesus on mennyt 
valmistamaan omilleen sijaa. 
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 66:3–9 tai Ps. 
126, Jes. 40:26–31, Hepr. 13:12–16, 
Joh. 16:16–23

4. sunnuntai pääsiäisestä, 15.5.2022
Taivaan kansalaisena maailmassa
Seurakunta kulkee Voittajan jäljis-
sä totuudessa ja rakkaudessa kohti 
täydellistä iloa taivaassa. Pyhän 
Hengen johtamina kristityt saavat 
jo nyt elää taivaan kansalaisina 
maailmassa.
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 98:2–9, Jes. 63:7–
9, Jaak. 1:17–21, Joh. 16:5–15

5. sunnuntai pääsiäisestä, 22.5.2022
Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Rukoussunnuntain tekstit puhuvat 
siitä, mitä rukoileminen on ja mitä 
lupauksia siihen sisältyy. Teksteissä 
kerrotaan myös Kristuksesta suu-
rena esirukoilijana ja rukoilemisen 
opettajana.
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 40:2–6, Jer. 29:11–
14, Ef. 3:14–21, Joh. 16:23–33

kirkkovuosi 
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”PUUTARHANHOITO  
ON KUIN KASVEILLA 
MAALAAMISTA”

K
un lumet sulavat, kontiolahtelainen 
harrastelijapuutarhuri Anna-Leena 
Martikainen tarkkailee kotipihansa 
elämää. Maasta pilkistää pian sipuli-
kasvien versoja.

– Keväällä on tosi ihanaa ruveta 
seuraamaan, mitä sieltä tulee. Aina 
kotiin tullessani kierrän istutusalu-
eet ja katselen kasvun ihmettä, hän 

fiilistelee.
Martikainen kuvailee puutarhanhoitoa voimauttavaksi 

harrastukseksi, joka antaa energiaa.
– Toiset maalaavat, toiset tekevät käsitöitä – minä ajat-

telen, että se on ikään kuin kasveilla maalaamista. Leikin 
väreillä ja muodoilla.

VIISITOISTA VUOTTA sitten Anna-Leena Martikainen oli 
juuri muuttanut puolisonsa kanssa heidän nykyiseen ko-
tiinsa. Pihasuunnitelma oli teetetty, mutta pihan rakenne 
osoittautui sellaiseksi, että suunnitelmaa ei voitu hyödyn-
tää. Onneksi kirjastosta löytyi puutarhakirjoja, joihin oli 
pääsiäisen pyhinä aikaa perehtyä.

Martikainen muistelee, miten hän lähti suunnittele-
maan ensimmäistä perennapenkkiään ilman mitään 
pohjakoulutusta:

– Siihen tuli pioneja, ritarinkannuksia, hopeaikiviuhko-
ja, kurjenmiekkoja, kurjenpolvia, pari pientä syreenipuuta.

Kirjoissa luki, että perennoja voi vaihdella, mutta Mar-
tikainen oli vakaasti sitä mieltä, että ei rupea tekemään 
muutoksia. Miten kävikään?

– Montaa alkuperäistä kasvia ei enää ole. Siellä on ne 
pionit, Martikainen nauraa.

KIRJASTON KÄYTTÖ tietolähteenä on nyttemmin jäänyt 
vähemmälle. Viherpeukalo löytää vinkkejä ja ohjeita netis-
tä. Martikainen mainitsee myös Pohjois-Karjalan puutar-
hayhdistyksen järjestämät mielenkiintoiset luennot. Hän 
toimii yhdistyksen hallituksen sihteerinä.

– Kyllä meillä puutarhayhdistyksessä on hyvä meininki! 
Muiden harrastajien kanssa saa vaihdettua kokemusperäis-
tä tietoa, Martikainen iloitsee.

Puutarhaharrastajat ovat hyvin monen ikäistä porukkaa. 
Mukaan mahtuu niin kerrostalossa asuvia parvekeviljeli-
jöitä kuin heitäkin, jotka haluavat vain tulla nauttimaan 
toisten puutarhojen tunnelmista. Monella ei ole mitään 
alan koulutusta.

Tänä keväänä Martikainen pääsi hitsaamaan ja tako-
maan köynnöstukia yhdistyksen yhdessä Joensuun seudun 

kansalaisopiston kanssa järjestämällä kurssilla. Kesämaa-
nantaisin puutarhayhdistys järjestää suosittuja pihakäve-
lyjä jäsenilleen.

SUURI PUUTARHA tarjoaa mahdollisuuksia luovaan suun-
nitteluun. Martikainen tekee kokonaisuuksia pensailla, 
puilla ja perennoilla. Hän pyrkii luomaan tunnelmaltaan 
erilaisia tiloja ja erilaisia näkymiä. Jollain istutusalueella 
on harmoninen tunnelma, ja toisin paikoin värit saavat 
räiskyä.

– Katselen kasvien muotoja, korkeutta ja kukan väriä 
ja lähden sommittelemaan semmoista mikä silmää miel-
lyttää.

Puutarhassa on sisustuselementteinä muun muassa 
penkkejä. Niiden avulla Martikainen luo ikään kuin pieniä 
huoneita istutusalueiden sisälle. Köynnöstukia ja kaaria 
hyödyntämällä sommitelmiin tulee korkeutta.

Joidenkin istutusalueiden välissä kulkee polkuja. 
– Polut ovat viehättäviä. Tulee aina uusia näkymiä, kun 

polun mutkasta katsoo uuteen paikkaan.

PIHAMAALLA KASVAA myös reiluhkon kokoinen niitty. 
Martikainen aikoo perustaa uuttakin kukkaniittyä pitääk-
seen yllä luonnon monimuotoisuutta ja hyönteisten elinti-
laa. Lyhyeksi leikatun nurmikon alueita on aika vähentää.

– Sekin on ekologista, että pyrkii tekemään niin, että 
olosuhteet ja kasvit kohtaavat. Minulla on tavoitteena, et-
tä kun kasvi on juurtunut, niin sen jälkeen ei ole tarvet-
ta massiivisille kasteluille vesijohtovedellä, Martikainen 
kertoo.

PUURUNKOINEN KASVIHUONE on puolison tekemä. 
Martikainen halusi kasvihuoneeseen porstuan, ja sopiva 
mallikuva mittoineen löytyi eräältä japaninkieliseltä net-
tisivulta. Lasiruudut ja tiilet ovat kierrätettyjä.

Kasvihuoneessa kasvaa kesäisin pelargoneja ja tomaat-
teja.

– Sen parempaahan ei ole kuin itse kasvatettu tomaatti, 
Martikainen ihastelee.

Pienellä kasvimaallaan Martikainen viljelee kotitar-
peiksi porkkanoita, perunoita, sipulia, kesäkurpitsoita ja 
avomaankurkkuja. Porkkanat riittävät koko talveksi, kun 
ne pakastaa raastettuna. 

Seuraavaksi Martikainen alkaa suunnitella uutta istu-
tusaluetta kasvihuoneen ympärille: mansikoita lavakau-
luksiin, pensaita ja köynnöksiä. Perunaa on tarkoitus tänä 
vuonna istuttaa vähän aiempaa isompi määrä.

PUUTARHA TARJOAA virikkeitä kaikille aisteille. Tuoksu-
jen, makuelämysten ja silmänruoan ohella myös tuntoais-
timukset ovat tärkeitä.

– Vaikkapa nukkapähkämö ja karhunjuuri ovat miellyt-
täviä kosketella, pehmeitä.

Puutarhassa kuuluu linnunlaulun lisäksi rentouttavaa 
veden lorinaa, vaikka ollaankin peltojen keskellä. Viime 
kesänä Martikainen rakensi puutarhaansa vesiaiheen, jo-
hon kuuluu allas ja vesipumppu. Mieleistä ruukkua ei vain 
tahtonut löytyä mistään. Lopulta pulmaan löytyi ratkaisu 
omasta pitäjästä.

– Suotta lähteä merta edemmäs kalaan: teetin ruukun 
paikallisella savigalleristilla.

KESÄT OVAT usein kiireisiä, kun harrastus vie mennes-
sään. Nyt odotuksissa on rauhallisempi kesä, sillä nykyiset 
istutusalueet kaipaavat huolenpitoa.

– Pitää käydä läpi nykyisiä istutuksia. Saattaisi tulla vi-
sioitakin siihen kasvihuoneen ympärille.

Kitkemistä tietenkin riittää, mutta se on Martikaisen 
mielipuuhaa. Hän sanoo, että korona-aika ja sotauutisten 
täyttämä kevät ovat opettaneet suhtautumaan rennommin 
moniin pieniin murheisiin, rikkaruohoihinkin: loppujen 
lopuksi ne ovat osa luonnon moninaisuutta.

Kinosten alla odottaa vielä eräs leikkisä projekti. Viime 
kesänä pihasta kaadetun raidan korkeaksi jätetty kanto 
odottaa kaivertamista. Siihen tulee kantotalo puutarha-
keijuille.

Hanna Pekkanen

PUUTARHANHOITO.  Anna-Leena Martikainen luo 
puutarhaansa erilaisia tiloja ja tunnelmia.

Muiden harrastajien 
kanssa saa vaihdettua 

kokemusperäistä tietoa.

Kuka Anna-Leena Martikainen?
Harrastelijapuutarhuri 
Ikä: 54 vuotta
Asuinpaikka: Kontiolahti
Ammatti: puheterapeutti

8 \ Kirkkotie
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Anna-Leena Martikainen on suunnitellut puutarhaansa erilaisia 
istutusalueita. Niiden välissä kulkee viehättäviä polkuja. – Tulee aina uusia 
näkymiä, kun polun mutkasta katsoo uuteen paikkaan.

Harrastelijapuutarhurin kausi 
alkaa tomaattien ja kesäkukkien 

kylvämisellä. Anna-Leena 
Martikainen koulii kesäkukkiaan.

Kontiolahden seurakunta  

järjestää perennanvaihtopäivän 

la 28.5. klo 11–13 Kontiolahden 

seurakuntakeskuksen  

kodan ympäristössä.  

Tule ja tuo tullessasi perennoja,  

vie mukanasi uusia kukkatuttavuuksia. 

Vapaaehtoinen maksu 

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
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KIRKKOTILA sopii hyvin hengellisen oop-
peran esitystilaksi. Erityisesti kaiku on 
tärkeä, sanoo Viimeiset kiusaukset -oop-
peran tuottaja ja Teatron toimitusjohtaja 
Kaisa Näreranta. Hän tutustui ensi kesän 
herättäjäjuhlien yhteydessä kuultavan 
oopperan esityspaikkaan yhdessä ohjaaja 
Juulia Tapolan kanssa.

Joensuun kirkko ja erityisesti sen upe-
asti maalattu katto herättivät molemmissa 
ihastusta. 

– Ihana katto ja luontoaiheet! Tulee 
mieleen Nilsiän puut ja luonto. Ja tämä 
valo, kuin kesän valo, mikä tänne tulvii, 
huudahtaa ohjaaja Tapola.

Joonas Kokkosen Viimeiset kiusaukset 
-ooppera on mahdollista nähdä ensi kesä-
nä Joensuun kirkossa näyttämöllisesti dra-
matisoituna. Päärooleissa laulavat baritoni 
Esa Ruuttunen Paavona, sopraano Varvara 
Merras-Häyrynen Riittana ja basso Matti 
Turunen seppänä. 

– Viimeisten kiusausten kysymykset ei-
vät koskaan vanhene, herättäjäjuhlien oh-
jelmatoimikunnan puheenjohtaja Paavo 
Kettunen miettii oopperan suosion syitä. 

– Ne ovat ajasta riippumattomia. Juma-
lan edessä jokainen joutuu pohtimaan 
perimmäisiä kysymyksiä. Viimeisten kiu-

sausten kysymyksenasettelu liittyy tiiviisti 
juhlien teemaan, Kettunen toteaa.

Viimeiset kiusaukset -ooppera Joensuun 
kirkossa to 30.6. ja pe 1.7. Tapahtumaan 
etsitään talkoolaisia, jotka saavat luontais-

etuna kuunnella myös oopperan. Lisä-
tiedot: vapaaehtoistyo.fi/herattajajuhlat, 
talkoosihteeri Minna Tolonen, p. 050 560 
1448.

Minna Tolonen

MONILLA MEISTÄ on mielipide kirkon ja 
yhteiskunnan toimijoiden yhteydestä ja 
erillisyydestä sekä niiden tarpeesta. Mie-
lipiteet ovat joskus kovin voimakkaita, 
mutta mikä on tieto ja todellisuus mie-
lipiteiden takana ja niiden perusteena?

KIRKON HISTORIA on yhteiskunnan 
historiaa. Kirkko ja paikallisseurakunnat 
ovat toimineet monilla elämänalueilla ke-
hittäjinä, toteuttajina ja yhteistyötoimi-
joina. Tämä ei ole perusteeltaan muuttu-
nut, tavat ja tehtävät toki ovat. Tänäänkin 
kirkko elää tässä todellisuudessa, vaikka 
sanoma yltää näkyvän todellisuuden toi-
selle puolen.

KIRKON YHTEISKUNTAPÄIVÄT pidetään 
ensi vuonna Joensuussa. Edellisen ker-

ran vastaava tapahtuma toteutettiin Poh-
jois-Karjalassa viisitoista vuotta sitten, jo-
ten paljon on vettä Pielisjoessa virrannut 
ja maailma joiltain osin muuttunut.

VUODEN 2023 PÄIVIEN otsikko on ”Ra-
joilla”. Päivien aikana tarkastelemme ra-
jojen sidospintoja eri näkökulmista. Mitä 
tarvitaan, että elämisen edellytykset voi-
vat toteutua myös haja-asutusalueella? 
Mitä on kansalaisten oma toimijuus? 
Mitkä ovat suomalaisen yhteiskunnan 
tavoitteet ja keinot? Mikä on kirkon ja 
paikallisseurakuntien merkitys yhteis-
kunnassamme? Millaisessa todellisuu-
dessa elämme?

ERILAISET SIDOSPINNAT ovat mielen-
kiintoisia ja niiden tarkasteleminen on 

oman toiminnan tarkastelemista paitsi 
omista, myös muiden näkökulmista. Si-
säpiirissä tapahtuva samaa mieltä ole-
vien ihmisten kanssa keskusteleminen 
on helppoa, mutta ei laajenna omaa ym-
märrystä. Vasta, kun rauhoittuu kuun-
telemaan muita, saa itselleen lisää jyviä 
myllyyn. Ehkäpä sitten myllyn jauhojen 
koostumus onkin erilainen, rikkaampi ja 
ravitsevampi.

HAASTAN MEITÄ KAIKKIA: Ei tyydytä 
vain huutamaan kuorossa samanmie-
listen kanssa tuttua ja turvallista huutoa 
toisten huonommuudesta tai ainakin 
väärässä olemisesta. Asetutaan rajoil-
le, tunnistetaan ne sidospinnoiksi eikä 
erottaviksi rajoiksi ja ollaan turvallisesti 
yhdessä tässä maailmassa. Kirkon ja seu-

rakunnan tehtävä on tuoda keskusteluun 
myös hengellinen todellisuus. Jumalan-
kin saa rauhassa mainita, mutta Jumalan 
sanalla ei saa kivittää.

SVEITSILÄINEN TEOLOGI Hans Küng on 
todennut, ettei ole maailmanrauhaa il-
man uskontojen rauhaa. Sama pätee myös 
yhteiskuntien todellisuuteen. Rauhan 
saavuttaminen vaatii eri näkökantojen 
välistä kunnioittavaa keskustelua. Se vaa-
tii sitä, että uskalletaan istahtaa rajoille 
ja keskustella meitä yhdistävistä aiheista 
ilman ennakkoluuloja.

Saila Musikka
johtava diakoni

Pielisensuun seurakunta

Kirkkotie
63. vuosikerta
Seuraava Kirkkotie ilmestyy 25.5.2022

Julkaisija: Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä / Toimitus: Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu / viestinta.joensuu@evl.fi / Päätoimittaja Kirsi Taskinen, p. 050 590 6520, kirsi.

tas kinen@evl.fi / Virpi Hyvärinen, virpi.hyvarinen@evl.fi / Hanna Pekkanen, hanna.pekkanen@evl.fi / Tiina Partanen, tiina.s.partanen@evl.fi  / Mediamyynti: Sacrum-Kotimaa Oy, 

Pirjo Teva, p. 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi / Juha Kurvinen, p. 040 665 5983, juha.kurvinen@kotimaa.fi / Taitto: SLP Kustannus Oy, Kaista Design  / Painopaikka: 

Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani / Painosmäärä: 51300 / Ilmoitus jakeluhäiriöstä: SSM Itä-Suomi Oy, p. 013 122 034, joensuu@ssm.fi, www.ssmitasuomi.fi/jakelupalaute / 

Ilmestymispäivät 2022: 25.5., 29.6., 31.8., 28.9., 26.10., 30.11., 28.12. / Verkkolehti: www.kirkkotie.fi

Kirkko ja yhteiskunta; kirkko yhteiskunnassa

takarivejä

Viimeiset kiusaukset -oopperan tuottaja Kaisa Näreranta (vas.) ja ohjaaja Juulia Tapola 
suunnittelivat tulevan kesän esityksen lavasteita Joensuun kirkossa. Mukana herättäjäjuhlien 
ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja Paavo Kettunen. 
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Viimeiset kiusaukset -ooppera kesällä Joensuussa

Kaikuu kirkossa, kaikuu sielussa
Päiväkerhoon!
Seurakunnan päiväkerho on kaikille 
avointa ja maksutonta varhaiskasvatus-
ta. Kerhokaudelle 2022–2023 voi ilmoit-
tautua osoitteessa www.joensuunseura-
kunnat.fi/ilmoittaudu.

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA
• Päiväkerho 2–3-vuotiaille Rantakylän 
 kirkolla (Rantakylänkatu 2) ma–ti klo 
 9–11 
• Luontokerho 3–5-vuotiaille Utransaa- 
 ressa ja Talastuvalla (Talastie 2)  to–pe  
 klo 8.30–11
Ilmoittautuminen ajalla 1.–31.5. Vapaita 
paikkoja voi kysyä määräajan jälkeenkin.

PIELISENSUUN SEURAKUNTA 
• Päiväkerho 2–3-vuotiaille Hukanhau- 
 dan srk-talolla (Lonikintie 18)  ti ja to   
 klo 8.30–10.30 
• Päiväkerho 3–5-vuotiaille Pielisen- 
 suun kirkolla (Huvilakatu 8b) ke ja to  
 klo 8.30–11 
• Pikku-Ketun kerhohuoneen  (Kettu vaa- 
 rantie 25) ryhmä perustetaan, jos
 ilmoittautuneita on riittävästi. 
Pielisensuun seurakunnan kerhoihin  
on jatkuva ilmoittautuminen.

JOENSUUN SEURAKUNTA
• Taaperokerho 3-vuotiaille Marjalan  
 srk-talolla (Syyskatu 2) ti klo 9.30–11 
 Ilmoittautuminen ajalla 1.–31.5.   
 Vapaita paikkoja voi kysyä määräajan 
  jälkeenkin.
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1 
Perheilta to 5.5. klo 17–19 
Rantakylän kirkon pihalla 
Tänne voisin mennä, 
koska letut ovat hyviä. 

Mummin letut ovat parhaita. 
Pelitkin ovat kivoja. Ei kai vain ole 
hippaa…en tykkää hipasta. 

 2           
   Konsertti ”We stand  
   with Ukraine” la 14.5.  klo  
       16 Rantakylän kirkossa 
   Tykkään musiikista. 

Puhallinorkesterit ovat parhaita. 
Soitan itse poikkihuilua. Haluan, 
että Ukrainalla on hyvä olla ja että 
kaikilla on hyvä olla.

3 
Kevätkonsertti – 
Reijolan laulu 10 
vuotta su 15.5. 
klo 18 Reijolan 

seurakuntatalolla 
Siellä on mehu- ja kakkutarjoilua. 
Jos on mansikkakakkua, niin hyvä. 
Simasta en tykkää, olen pari kertaa 
maistellut sitä. Haluaisin auttaa 
Ukrainaa, antaisin kyllä 2 euron 
kolikon. 

4 
Lasten kesäleiri 
ma 27. – ke 29.6. 
Kontiolahden 
Hirvirannassa 

Tykkään leireistä. Kiva mennä 
leirille parhaan kaverin kanssa. 
Metsäleirit ovat parhaita.

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

NIMI: ALINA TOIVANEN
IKÄ: 8 VUOTTA
SEURAKUNTA: KONTIOLAHTI

miun tapahtumat

Elämäni virsi -tapahtuma 
Rantakylässä

 › TUNNETUT JOEN-
SUULAISET ovat valin-
neet yhden elämänsä 
lempivirren ja kertovat 
siitä Rantakylän kirkossa 
järjestettävässä Elämäni 
virsi -musiikki-illassa 
vapunpäivänä 1.5. klo 18. 
Mukana ovat kaupungin-
johtaja Kari Karjalainen, 
maakuntajohtaja Markus 
Hirvonen, sanomalehti 
Karjalaisen kulttuuritoi-
mittaja Kimmo Nevalai-
nen, kansanedustaja Mer-
ja Mäkisalo-Ropponen, 

PKO:n toimialajohtaja Tiina Tolvanen sekä musiikin lehtori, 
emerita Helena Hulmi, joka myös juontaa tilaisuuden.

Tule laulamaan ja arvaamaan kenen virrestä on kyse. 
Musiikista vastaa kanttori Janne Piipponen ja Rantakylän 
seurakunnan House Band. 

Elämäni virsi -musiikki-ilta su 1.5. klo 18 Rantakylän 
kirkossa. Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi.

Yläkouluun lähtevien 

siunaus 

ti 24.5. klo 18

Pielisensuun kirkossa

Veisaten kohti  
Herättäjäjuhlia 
 › PIELISENSUUN KIRKOSSA pääsee kuuntelemaan ja vei-

saamaan sydämensä kyllyydestä Siionin virsiä su 22.5. klo 18. 
Kohti Herättäjäjuhlia -konsertissa esiintyy laaja joukko 

musiikkiryhmiä Joensuun seurakunnista, Nurmeksesta, 
Outokummusta ja Rääkkylästä. Kuorot valmistavat tilaisuu-
teen yhteisen ohjelman Pohjois-Karjalan kirkkomusiikkipiirin 
kutsumana.

Konsertin juontaa kanttori Hanna Autio ja mukana ovat 
myös kanttorit Mikko Juntunen, Tiina Korhonen, Janne 
Piipponen ja Liisa Kettunen. Jokainen paikalla oleva saa liittää 
äänensä yhteiseen lauluun.

Kohti Herättäjäjuhlia -konsertti su 22.5. klo 18 Pielisensuun 
kirkossa. Vapaaehtoinen maksu Herättäjäjuhlien ja Poh-
jois-Karjalan kirkkomusiikkipiirin hyväksi. 

Lauluja kesästä ja 
kaipauksesta 
Kontiolahdella
 › NÄIN UNTA KESÄSTÄ KERRAN -kuorokonsertti järjes-

tetään su 15.5. klo 18 Kontiolahden kirkossa. Kamarikuoro 
Kaisku laulaa Huba Hollókőin  johdolla harvemmin kuultuja 
suomalais-ugrilaisia lauluja kesästä ja kaipauksesta. Kon-
sertissa kuullaan mm. Paciuksen, Kotilaisen, Madetojan, 
Kodain ja Pärtin sävellyksiä.

Näin unta kesästä kerran -kuorokonsertti su 15.5. klo 18 
Kontiolahden kirkossa. Vapaa pääsy.

 >>>>>>>>>>>>>>   1.5.–31.5.2022>>>>>>>>>>
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Pielisensuun seurakunnan musiikkiryhmä Mosaiikki esittää konsertissa 
Säde Bartlingin sovituksen Siipeis suojaan. Yksi teoksen teemoista vie 
kuulijat Ukrainaan.

Konsertteja Joensuun 
seurakuntakeskuksessa
 › KEVÄISIÄ JA VALOISIA SÄVELIÄ  on tarjolla 

toukokuun alussa Joensuun seurakuntakeskuksessa 
järjestettävissä konserteissa. Ma 2.5. klo 18 pohjoiskar-
jalaiset muusikot Päivi Soikkeli (laulu) ja Pekka Varo-
nen (flyygeli) esittävät yhteistä tuotantoaan uusimmilta 
levyiltään Iloa ja valoa arkeen -konsertissa. 

Äitienpäivän aattona la 7.5. klo 18 Joensuun seu-
rakuntakeskuksessa kuullaan runoja ja musiikkia 
sopraanolle, viululle ja pianolle. Lämminhenkisessä 
Kukkaset kauniit -konsertissa esiintyvät Maria Zá-
borszky (sopraano), Katariina Záborszky (viulu) ja Tatu 
Eskelinen (piano). 

Iloa ja valoa arkeen -konsertti ma 2.5. klo 18 ja Kukka-
set kauniit -konsertti la 7.5. klo 18 Joensuun seurakun-
takeskuksessa. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.

Mária Záborszky, Tatu Eskelinen ja Katariina Záborszky  
esiintyvät äitienpäivän aattona Joensuun seurakuntakeskuksessa.
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Illassa kuullaan mm. maakunta-
johtaja Markus Hirvosen lempivirsi.
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Maskisuositus päättyi
 › YLEINEN maskisuositus seurakuntien tilaisuuksissa on 

päättynyt. Maskeja on vielä toistaiseksi tarjolla tilaisuuksiin 
osallistuville.
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La 7.5.2022 klo 15
Joensuun seurakuntakeskus,

Kirkkokatu 28

Tyhjän sylin messu kutsuu 
antamaan tilaa ja aikaa surulle, 
jonka lapsettomuus tai lapsen 

menettäminen aiheuttaa. 
Messun jälkeen iltatee ja 

mahdollisuus keskusteluun.
JOENSUUN SEURAKUNTA

Karhunmäki
tömisee

Pielisensuun seurakunta järjestää 
yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa tapahtumapäivän perheille 
Karhunmäen koululla.
Tarjolla on monenlaista tekemistä,  
mm. kasvomaalausta, musapiste, 
lastenkirjojen ja lelujen vaihtopiste.
Tarjolla makkaraa (300 kpl), joista 
vapaaehtoinen maksu Yhteisvas-
tuukeräykselle. Nuorten pitämässä 
Taizé-kahviossa on pikkurahalla 
pientä purtavaa, mehut ja kahvit.

La 14.5. klo 10 - 13 Karhunmäen koulu,
Karhunkaari 28

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 5858 714 ja 
Topi Nieminen, p. 050 4665 789.

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 1.5. klo 10.
Messu su 8.5. klo 10, mukana 
Istvan Záborszky (sello).
Joensuun seurakunnan orkesterin 
kevätkonsertti pe 13.5. klo 19, joht. 
Igor Lavrenchuk, Tuomas Pyrhö-
nen (urut). Vapaa pääsy, ohjelma 
5 €.
Konfirmaatiomessu (J1) la 14.5. 
klo 13. 
Konfirmaatiomessu (J2) su 15.5. 
klo 10. 
Sateenkaarimessu to 19.5. klo 18, 
saarnaa rovasti Marja-Sisko Aalto. 
Messu, jossa jokainen saa olla 
omanlaisensa!
Messu su 22.5. klo 10.
Messu to 26.5. klo 10.
Viittomakielinen messu la 28.5. 
klo 16 valtakunnallisten kuurojen 
kulttuuripäivien yhteydessä, lit. 
ja saarna kuurojenpappi Seppo 
Laukkanen. Mukana viittomakieli-
nen kuoro Ilokäs.
Nuoren uskon messu su 29.5. klo 
10, saarnaa rovasti Aune-Inkeri 
Keijonen, kanttorina Matti Turu-
nen, mukana Maria Turunen (laulu) 
ja Armaan Madar (piano).
Matti Turusen 40-vuotisjuhlakah-
vit ja musiikilliset syntymäpäivä-
seurat su 29.5. messun jälkeen. 
Seuroissa puhujina opettajia ja 
kanssakulkijoita menneiltä vuo-
silta. Musiikista vastaavat Matti ja 
ystävät.

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28
Kirkkoraati vapputapahtumassa 
su 1.5. klo 12–14. Keskustelua mm. 
Ukrainasta, rauhasta ja syrjimättö-
myydestä. Lapsille oma toiminta-
paja. Ks. s. 5.
Iloa ja valoa arkeen -konsertti ma 
2.5. klo 18, Päivi Soikkeli ja Pekka 
Varonen. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. 
Ks. s. 11.
Torstaimessu ja kirkkokahvit to 5.5. 
klo 12. 
Tyhjän sylin messu la 7.5. klo 15. 
Ks. s. 12.
Kukkaset kauniit -konsertti la 7.5. 
klo 18. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. 
Ks. s. 11.
Joensuun Gospelfestareiden 
äitienpäiväkonsertti su 8.5. klo 15. 
Daniel Kivivuori, Gabriel Kivivuori 
ja Eerika Perkkiö. Elokuun Gospel-
festareiden ohjelma julkaistaan. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Torstaimessu ja kirkkokahvit to 
12.5. klo 12.
Worship Service pe 13.5. klo 18.
Torstaimessu ja kirkkokahvit to 
19.5. klo 12. Huom! Messu poik-
keuk sellisesti seurakuntakeskuk-
sen yläsalissa.
Seurat su 22.5. klo 15, veisataan 
Siionin virsiä. Kahvitarjoilu alk. klo 
14.30. Puhujana mm. Paavo Ket-
tunen, kanttorina Paavo Korhonen.
Sateenkaari-ilta ti 31.5. klo 18. Kes-
kusteluilta sateenkaari-ihmisille ja 
heidän ystävilleen. Seurakunnan 
työntekijä paikalla. Lopuksi pieni 
iltahartaus.

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Messu su 1.5. klo 12.
Messu su 8.5. klo 12.
Messu su 15.5. klo 12.
Messu su 22.5. klo 12. Messun 
yhteydessä Saappaan ja Moot-
toripajan vapaaehtoisten siunaa-

minen, juhlitaan valtakunnallista 
erityisnuorisotyön Erkan päivää, 
kirkkokahvit.
Messu su 29.5. klo 12.

Muut paikat
Kaikille avoin viikkomessu pe 6.5. 
klo 13.30 Senioripihassa (Rau-
hankatu 1 a, Matti-talon ravintola 
Suvannon salissa).
Männikköniemen kesäilta ke 18.5. 
ja 25.5. klo 17.30 alkaen. Klo 17.30 
naisten saunavuoro, klo 19 har-
taus, n. klo 19.30 miesten sauna-
vuoro (Vainonniementie 2).

tapahtumat: toukokuu 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 
Messu su 1.5. klo 10, kirkkokahvit.
Nuorten aikuisten olkkari to 5.5. 
klo 18. Kisakatsomon suunnittelu. 
Toukokuun aikana katsomme 
kaikki Leijonien pelit yläsalissa.
Senioriluento ”Arjen turvallisuus” 
pe 6.5. klo 10, koulutuspäällikkö 
Tero Kuittinen. Keittolounas 5 €.
Hyväntekeväisyyskonsertti la 7.5. 
klo 17 Valoisa Vanhuus ry:n hyväk-
si. Joel Hallikaisen gospelkonsertti 
teemalla ”Taivas tulee alas”. Liput 
(15 €) ovelta ennen konserttia tai 
ennakkoon Joensuun Hautaustoi-
misto Vataselta.
Messu su 8.5. klo 10, kirkkokahvit.
Tiistaikerhon retki ti 10.5. Rääkky-
lään. Lähtö Siilaisen S-marketin 
pihasta klo 9 ja paluu Hammaslah-
den kautta.
Messu su 15.5. klo 10, kirkkokahvit.
Senioriluento ”Usko elämän voi-
mavarana” pe 20.5. klo 10, pastori 
Matti Innanen. Keittolounas 5 €.
Messu su 22.5. klo 10, kirkkokahvit. 
Isosten siunaaminen. 
Kohti Herättäjäjuhlia -konsert-
ti su 22.5. klo 18. Joensuun ja 
Pohjois-Karjalan alueen kuorot 
esiintyvät. Ks. s. 11.
Yläkouluun lähtevien (6. lk) 
siunaus ti 24.5. klo 18. Läheiset 
tervetulleita.
Konfirmaatiomessu helatorstaina 
26.5. klo 12. P1-talvirippikoulun 
konfirmaatio.
Messu su 29.5. klo 10, kirkkokahvit.

Hukanhaudan 
seurakuntatalo 
Lonikintie 18
Sinkut 40+ la 14.5. klo 18.

Muut paikat
Karhunmäki tömisee la 14.5. klo 
10–13 Karhunmäen koululla (Kar-
hunkaari 28). Ks. s. 12.
Eräilijöiden retki ti 3.5. Vaivioon. 
Lähtö klo 10 Joensuun seurakunta-
keskukselta (Kirkkokatu 28). Paluu 
n. klo 15. Ulkoilua luontopolulla 
ja saunomismahdollisuus. Omat 
eväät, talo tarjoaa kahvit ja letut. 
Ilm. viim. 29.4. Katja Nuuhkariselle, 
p. 050 550 8335.

Elon iloa ikäihmisille 
-virkistyspäivä 
to 12.5. klo 11 alk. Kukkolan 
tilalla (Vanha Valtatie 70). 
Kulkeminen omin kyydein. 
Hinta 15 € sis. ruokailun BBQ 
Kareliassa, tilaan tutustumi-
sen ja kotakahvit lettuineen. 
Ilm. viim. to 5.5. p. 013 263 
5407 klo 9–12. Lisätietoja 
Merja Tuononen, 
p. 050 385 5146.

Elämysretki  
Punkaharjulle 
la 11.6. Lähtö Hukanhaudan 
srk-talolta klo 8 ja paluu 
samaan paikkaan klo 18. Vie-
railemme metsäkeskus Lus-
tossa, Punkaharjun kirkossa ja 
Puun Sielu -taidekartanossa. 
Hinta 60 € sis. matkat, pääsy-
liput ja lounaan Kruunupuis-
tossa. Ilm. 30.5. mennessä: 
joensuunseurakunnat.fi/
ilmoittaudu. Lisätiedot Saila 
Musikka, p. 050 359 1302, 
saila.musikka@evl.fi.

Ylitse kaikkien 
rajojen – 
afrikkalaisen 
musiikin iltapäivä 
la 14.5. klo 15 Joensuun 
srk-keskuksessa. 
Musiikissa Narrow Way ja 
Juuan Missiokuoro. Afrikkalai-
nen ruokailu (vapaaehtoinen 
maksu ystävyysseurakun-
tatyön hyväksi). Mukana 
pastori Topi Nieminen, rovasti 
Aune-Inkeri Keijonen ja Joen-
suu-Ghana-seuran aktiiveja. 
Kolehti ja myyntipöydän 
tuotto tyttöjen koulutuksen 
tukemiseksi Sotan kylällä. 
Vapaa pääsy. 

Toimentuvan retki 
Enoon 
ti 17.5. Lähtö srk-keskuksesta 
(Kirkkokatu 28) klo 9.30 ja 
Koivupihasta (Kirkkokatu 13) 
n. klo 9.35. Ohjelmassa mm. 
käynti museossa, hartaus-
hetki ja kahvit. Hinta 20 €/hlö, 
maksu kerätään käteisenä 
bussissa. 
Ilmoittautuminen pe 13.5. 
mennessä p. 050 597 1247. 

12 \ Kirkkotie



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
Ei messua kirkossa 1.5. klo 10, ks. 
Reijola.
Kirkkohetki su 1.5. klo 15, jonka 
jälkeen vapputapahtuma kirkon-
mäellä ja seurakuntatalolla.
Messu su 8.5. klo 10.
Keskipäivän ehtoollishetki ke 11.5. 
klo 12.
Messu su 15.5. klo 10. Mukana 
Kapsäkki, Liisa Karhu-Pearlman 
(viulu) ja Anne Pitkänen (sello). 
Messun jälkeen Kaatuneitten 
muistopäivän seppeleenlasku. 
Kirkkokahvit ja Joensuun kaupun-
gin tervehdys seurakuntatalossa.
Rauhanyhdistyksen seurat 15.5. 
klo 17.
Messu su 22.5. klo 10.
Helatorstain messu to 26.5. klo 10. 
Kouluun lähtevien siunaaminen.
Messu su 29.5. klo 10.

Pyhäselän 
seurakuntatalo 
Hammaslahdentie 76
Vapputapahtuma su 1.5. klo 15–17, 
ks. s. 13.
Sanan ja rukouksen ilta pe 13.5. klo 18. 

Reijolan 
seurakuntatalo 
Santerintie 11
Messu su 1.5. klo 10. Mukana Ilona 
Oksanen-Martinez (huilu).
Kansanlähetyksen raamattupiiri to 
5.5. klo 18.
Kevätkonsertti – Reijolan Laulu 10 
vuotta 15.5. klo 18, Mukana Pirkko  
Myller, Lotta Pettinen-Diaby, Ville 
Ojala. Simaa, mehua ja kakkua. 
Vapaa ehtoinen maksu Ukrainan 
hädänalaisten auttamiseen KUA:n 
kautta.

Kevätkonsertti – 
Reijolan Laulu  
10 vuotta 
15.5. klo 18 
Reijolan srk-talossa.

Messu su 22.5. klo 13.

Muut paikat
Raamattupiiri Lukulamppu to 
5.5. klo 10 (Autoilijantie 3), ”Hyvä 
paimen – 1. Piet. 2:21–25; Joh. 
10:11–16)”.
Toukosiunaus to 5.5. klo 10 Soi-
nilan maatilalla (Parkkilantie 120, 
82200 Hammaslahti).
Tölpän lähetyspiiri ti 10.5. klo 15 
Anneli Kurosella (Tölpäntie 61). 
Lähetyspiireistä tied. Lea Vuojolai-
nen, p. 050 363 6909.
Lähetyspiiri ma 16.5. klo 12 Liisa ja 
Osmo Toivasella (Iltarauhantie 56, 
Suhmura).

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
Messu su 1.5. klo 10.
Messu su 8.5. klo 10. 
Messu su 15.5. klo 10. 
Sanajumalanpalvelus su 22.5. klo 
10. 
Helatorstain messu to 26.5. klo 10. 

Kirkkokahvit 
joka sunnuntai jumalan-
palveluksen jälkeen Enon 
seurakunta talolla.  
Myös helatorstaina 26.5.

Enon 
seurakuntatalo
Enontie 30 A
Lähetyspiiri to 28.4. klo 12.
Nuortenilta pe 6.5. klo 18.
Raamattupiiri ma 9.5. klo 15.
Satuhetki perhepäivähoitajien 
kerhossa to 12.5. klo 9.
Lähetyspiiri to 12.5. klo 12.
Hengelliset laulut su 15.5. klo 
11.30.
Eläkeikäisten päiväkahvit to 19.5. 
klo 12.

Tule talkoilemaan herättäjäjuhlille!

Infoa talkootehtävistä Joensuun  

srk-keskuksella 23.5. klo 18. Kahvitarjoilu. 

Yhdessä saamme juhlat onnistumaan!

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 ja kirkkokahvit su 1.5. klo 
10.
Elämäni virsi -musiikki-ilta su 1.5. 
klo 18. Ks. s. 11.
Perheilta kirkon pihalla to 5.5. klo 
17–19. Yhteisiä leikkejä, pelejä, 
pyhäkouluhetki ja lettukestit. 
Sadesäällä kokoontuminen kirkon 
sisätiloissa.
Messu ja kirkkokahvit su 8.5. klo 
10.
Iloa ikäihmisille ma 9.5. ja 23.5. klo 
10. Avoin ryhmä eläkeläisille.
Aamurukous ke 11.5. klo 9.

We stand with  
Ukraine -konsertti 
la 14.5. klo 16  
Rantakylän kirkossa. 

Konsertti ”We stand with Ukraine” 
la 14.5. klo 16, Linna Brass Quintet 
ja Tohmajärven puhallinkvintetti, 
joht. Ville Karjalainen, laulusolistina 
Kaisa Makkonen. Vapaa pääsy. 
Käsiohjelmasta voit maksaa ha-
luamasi summan. Tuotto Ukrainan 
hyväksi Kirkon ulkomaanavun 
kautta.
Sunnuntai kirkolla -tapahtuma su 
15.5. klo 9–13. Ks. s. 13.
Tuomasmessu su 15.5. klo 18, 
saarnaa Aune-Inkeri Keijonen.
Pienryhmäohjaajien palaveri ma 
16.5. klo 14, suunnitellaan syksyn 
ryhmien kokoontumisia.

Seurakuntavaalien 
infotilaisuus  
ehdokkuudesta kiinnostuneille
ke 18.5. klo 17.30–19.  
Koskee koko  
seurakuntayhtymän aluetta.

Seurakuntavaalien infotilaisuus ke 
18.5. klo 17.30–19 kaikille ehdok-
kuudesta kiinnostuneille. Tilaisuus 
striimataan Toivon tähden -kana-
valle YouTubeen.
Nuorten torstaimessu to 19.5. klo 
18, messun jälkeen rentoa yhdes-
säoloa ja iltapala.
Messu ja kirkkokahvit su 22.5. klo 
10.
Perheretki Saarilaan su 22.5. klo 
9–13. Ks. s. 14.
Yhteisessä pöydässä -viikkomes-
su ke 25.5. klo 11, ruokailu n. klo 
11.45, hinta 3 €/aik., 1 €/lapset.
Messu helatorstaina 26.5. klo 10.
Messu ja kirkkokahvit su 29.5. klo 
10.

Kesälaulujen ilta 
su 29.5. klo 18
Rantakylän kirkkopihassa. 

Kesälaulujen ilta kirkkopihassa 
su 29.5. klo 18, kahvia, pullaa ja 
makkaroita Kirkon Ulkomaanavun 
hyväksi.

Muut paikat

Iloa ikäihmisille 
to 5.5. ja 19.5. klo 10
Utran puukoululla.

Iloa ikäihmisille to 5.5. ja 19.5. klo 
10 Utran puukoululla. Avoin ryhmä 
eläkeläisille.
Älä jää yksin! to 12.5. klo 17–19 pi-
hatapahtuma ViaDia-keskuksella 
(Venetie 10). Ks. s. 13.

Piirakkatalkoot  
to 12.5. klo 8 Pyhäselän  
seurakuntatalolla. Piirakka-
tilaukset pe 6.5. mennessä  
p. 050 364 8190. Hinta 0,75 
€/kpl, tuotto lähetystyölle.

 
Diakonian  
puhelinpäivystys
ma ja ti klo 8–10  
p. 050 363 6909, to ja pe klo 
9–10 p. 050 340 7382  
(ensisijaisesti lapsiperheet).

Enon ja Uimaharjun 
lasten ja nuorten 
Unelmapäivä 
la 14.5. klo 10–14 Enon koulun 
ympäristössä, Alapappilantie 
6, 81200 Eno. Ilmainen tapah-
tuma koko perheelle. Seuraa 
some-tiedotusta!

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

HÄVIKKI-
RUOKAJAKELU
Pyhäselän seurakuntatalo, 

Hammaslahdentie 76,
to 5.5. ja to 19.5. klo 13.30
Koko Pyhäselän vähävaraisille 
asukkaille. Varaa kassisi jakelu-
viikon ma tai ti klo 8-10 välillä 

numerosta 050 3636 909.

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

VAPPU-

TAPAHTUMA
su 1.5. klo 15-17
Pyhäselän kirkko,
Hammaslahden�e 76

Aloitus kirkossa, minkä jälkeen 
tapahtuma jatkuu kirkonmäellä ja 
seurakuntatalolla. Ohjelmassa 
pomppulinna, ha�arakone, lampaita 
ja lammaskoira, kasvomaalausta ym. 
mukavaa.

Myytävänä simaa, munkkeja ja 
hotdogeja.
TUOTTO KIRKKOKUOROLLE JA 
YHTEISVASTUUKERÄYKSELLE.
PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

&Kirkkohetki

Älä jää yksin –viikko

PIHATAPAHTUMA

JÄRJESTÄJÄT:
RANTAKYLÄN SEURAKUNTA, VIADIA-KESKUS

JA LAITURI-HANKE

to 12.5. klo 17–19
ViaDiakeskus,

Venetie 10

Tarjoilua ja toimintaa
kaikenikäisille,

kirppari avoinna.

aamupala

MESSU

LOUNAS

puuhaa
kaikenikäisille

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

Sunnuntai
KIRKOLLA
15.5. klo 9-13
Rantakylän kirkko, 
Rantakylänkatu 2

Sunnuntai kirkolla -tapahtumassa
tarjolla aamupala, messu, lounas ja
kahvit sekä leikki- ja juttuseuraa.
Aamupala on katettu klo 9. Aamupa-
lan yhteydessä voit varata itsellesi
tehtävän (tekstin lukemisen, kynttilän 
sytyttämisen tms.) klo 10 alkavaan messuun.
Messun jälkeen on grilli kuumana ja kirkon 
pihalla sekä sisätiloissa on monenlaista puuhaa 
lapsille ja aikuisille.

Kevään viimeinen 
tuomasmessu   
15.5. klo 18
Rantakylän kirkossa. 
Liturgina Hanna Pajarinen, 
saarna Aune-Inkeri Keijonen, 
musiikista vastaa  
Janne Piipponen ja Arepa.  
Messun jälkeen iltatee.  
Lastenhoito järjestetty. 
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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 suoratoisto-
na joka su klo 10: www.youtube.
com/kontiolahdensrk.
Messu su 1.5. klo 10, kansanlaulu-
kirkko, tarjolla simaa ja munkkeja. 
Vapaaehtoinen maksu lähetys-
työn hyväksi.
Messu su 8.5. klo 10.
Messu su 15.5. klo 10.
Näin unta kesästä kerran -kuoro-
konsertti su 15.5. klo 18. Kamari-
kuoro Kaisku, joht. Huba Hollókői. 
Vapaa pääsy. Ks. s. 11.
Leikkipäivä lapsille ja perheille pe 
20.5. kirkon ympäristössä. Ks. s. 14. 
Messu su 22.5. klo 10, talvirippi-
koulun konfirmaatio.
Messu to 26.5. klo 10.
Messu su 29.5. klo 10.

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26 
Vappumunkkeja myynnissä pe 
29.4. klo 11–13 Ystävänkammarilla, 
1 €/kpl.
Aseman lähetyspiiri ma 2.5. klo 
15–16.30 yhteisötilassa ja ma 
16.5. klo 15–16.30 srk-keskuksen 
kodalla.
Miete-mielenvirkistysryhmä to 
5.5. klo 13–14.30 srk-keskuksen 
kodalla.
Ystävänkammarin kiikkutuoli-
vieraana pe 6.5. klo 12–13 Leena 
Knuuttila Muistiliitosta.
Kaakaopyhis ma 9.5. klo 17.30–19 
kerhotiloissa.
Seurakuntaruokailu ke 18.5. klo 11.
Näkövammaiset to 19.5. klo 13.
Ikämiesten päiväkahvit pe 27.5. 
klo 11. Yhteislähtö laavulle srk-kes-
kuksen pihalta klo 11, mukana 
Vanamo Kettunen.

Perennanvaihtopäivä la 28.5. klo 
11–13 srk-keskuksen kodan ympä-
ristössä. Ks. s. 9.

Lehmon  
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Messu su 1.5. klo 13, kansanlaulu-
kirkko.
Kaakaopyhis su 1.5. ja 15.5. klo 
15–17.
Nuorten minikirkko ke 4.5. klo 
19.15, ovet auki 18–22.
Messu su 8.5. klo 13.
Toivoa Naisille -medialähetyk-
sen iltapäiväkahvit ti 10.5. klo 
13–14.30.
Messu su 15.5. klo 13.
Miete-retkipäivä to 19.5. Tied. ja 
ilm. viim. 10.5. p. 040 830 1336 tai 
eija.romppanen@evl.fi.
Messu su 22.5. klo 13.
Elämänpuu-messu su 29.5. klo 16, 
”Kesätuulia”.

Muut paikat
Pyhis su 8.5. ja 22.5. klo 15–17 Var-
parannan koululla (Riihilahdentie 5).
Kaakaopyhis ti 10.5. klo 17.30–19 
Päivänpaisteen päiväkodilla (Poh-
jatuulentie 6).
Liikuntakerho su 15.5. klo 10–11.30 
Kulhon koululla (Rekiraitti 9).
Messu su 29.5. klo 13 Sel-
kien-Mönnin kappelissa (Selkien-
tie 1), kansanlaulukirkko.

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
Messu su 1.5. klo 10.

Äitienpäivän 
messu 
ja kirkkokahvit
su 8.5. klo 10 
Kiihtelysvaaran srk-talolla.

Äitienpäivän messu su 8.5. klo 10. 
Ohjelmalliset kirkkokahvit, kahvi-
tuksesta vastaa Majatalokuoro.
Kiihtelysvaaran seurakuntakerho 
ke 11.5. klo 11.
Messu su 15.5. klo 10, messun 
jälkeen seppeleenlasku sankari-
haudoille.
Kevätlaulajaiset to 19.5. klo 14.
Taizé-messu su 22.5. klo 13. Huo-
mioi aika!
Messu to 26.5. klo 10.
Pieni iltamessu su 29.5. klo 16.

Seppeleenlasku
sankarihaudoille 
su 15.5. messun jälkeen 
Kiihtelysvaarassa ja  
Tuupovaarassa.

Tuupovaaran kirkko
Koulutie 5
Messu su 15.5. klo 13, messun 
jälkeen seppeleenlasku sankari-
haudoille.
Messu to 26.5. klo 13.

Perhemessu
su 29.5. klo 13
Tuupovaaran kirkossa.

Perhemessu su 29.5. klo 13, mes-
sun jälkeen yhteinen ruokailu ja 
kastelintujen jakaminen Tuupo-
vaaran srk-talolla.

Tuupovaaran 
seurakuntatalo
Koulutie 10

Vappuvipinät 
su 1.5. klo 15
Tuupovaaran  
seurakuntatalolla.

Vappuvipinät su 1.5. klo 15, har-
taushetki, kahvilan tuotto yhteis-
vastuun hyväksi, ohjelmassa mm. 
ongintaa ja ohjelmaa perheen 
pienille.
Tuupovaaran seurakuntakerho to 
12.5. klo 10.30.
Näkövammaisten kerho to 12.5. 
klo 13.
Ilta Ukrainalle ti 24.5. klo 18.

Muut paikat

Naisten ilta  
to 19.5. klo 17 
Karjamajalla 
(Kannellammintie 343).

Naisten ilta to 19.5. klo 17 Karjama-
jalla (Kannellammintie 343, Kes-
kijärvi). Vieraana Kylväjän lähetti 
Anne Gröhn. Savusauna lämpiää!
Kevätlaulajaiset to 19.5. klo 18 
Hoilolan kirkossa (Hoilolantie 133).
Pieni iltamessu su 22.5. klo 16 
Hoilolan kirkossa.
Kullankukan laulajaiset ma 23.5. 
klo 11 Kullankukan kerhohuoneella 
(Kullankukantie 4, Kiihtelysvaara).

Lasten kesäleirit  
Hirvirannassa  
• 7–10-v. lasten leiri 
 ti 21. – to 23.6. 

• 9–12-v. lasten leiri 
 ma 27. – ke 29.6. 

• 11–14-v. veneily- ja 
 toimintaleiri to 14. – la 16.7. 

• 7–10-v. lasten leiri 
 ke 3. – pe 5.8. 
Kontiolahtelaisille lapsille ja 
ensisijaisesti niille, jotka ovat
käyneet vähintään yhden vuo-
den koulua. Leirimaksu 30 €/
hlö, sisaralennus -5 €. Ilmoit-
tautuminen 1.–31.5.
www.kontiolahdenseurakunta/
tule mukaan/ilmoittautumiset.

Diakonian  
puhelinpäivystys  
ja ajanvaraus 
ti ja ke klo 8-10:
Taru Keinänen,
p. 050 377 5607.

Eläkeläisten  
retkipäivä Vaiviossa 
to 2.6. ja to 11.8. Päivän hinta 15 
€ sis. matkat, päivän ohjelman, 
ruuan ja kahvin. Mahdollisuus 
saunoa (oma pyyhe). Ilmoittau-
tuminen edelliseen torstaihin 
mennessä Joensuun seurakun-
takeskuksen neuvontaan  
ma–to klo 9–15 ja pe klo 9–12 
 puh. (013) 263 5300 tai  
www.joensuunseurakunnat.fi/
ilmoittaudu. Esteen sattuessa 
pyydämme perumaan varauksen. 

Bussireitti:
8.30 Utran S-marketin pysäkki
8.35 Tarvittaessa Utrantien ja  
 Ruuhitien risteyspysäkki
8.40 Rantakylän kirkon  
 parkkipaikka
8.55    Karsikon Pohjanneidon  
 pysäkki
9.00 Hukanhaudan   
 seurakuntatalo,  
 Lonikintie 18 pysäkki
9.05 Suvikadun pysäkki  
 Suvikujan kohdalla
9.05 P-K keskussairaalan  
 pysäkki kirkon puolella
9.10 Koivupihan  
 palvelukeskuksen  
 pysäkki, Kirkkok. 13
9.15 Seurakuntakeskus,  
 Kirkkok. 28,   
 tarvitt. Senioripiha
9.25 Noljakantien ja  
 Nuottaniementien  
 risteyspysäkki
9.30 Noljakantie,  
 Noljakantori E pysäkki
9.35 Marjalan pysäkki,  
 Aurinkokatu 23 
Lähtö Vaiviosta takaisin n. klo 15. 
Järj. Joensuun, Pielisensuun ja 
Rantakylän ev.lut. seurakuntien 
diakoniatyö.

Tervetuloa

SPR:n KIRPPIS
Kauppakatu 35, Joensuu

(käynti sisäpihan puolelta)
p. 050 4738 178

Avoinna ma-to klo 11-15
Käynnissä kirppiksen
5 euron KASSIPÄIVÄT!

Otamme vastaan lahjoituksia ajan-
kohtaisista tuotteista. Tervetuloa 

tekemään keväisiä löytöjä!

SPR JA JOENSUUN SEURAKUNTA

APURISTIKSI:
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi sivustolla  
vapaaehtoistyö.fi. Voit osallistua omin 
taidoin ja sinulle sopivana ajankohtana.

APUA VAILLA:
Voit pyytää Apuristien apua niihin kodin 
askareisiin, jotka eivät vaadi amma�taitoa. 
Apu on kertaluontoista ja maksutonta.

Lisä�etoa tehtävistä tai avun tarpeesta:
Pauliina Martikainen (Joensuu), p. 050 438 7474
Katja Nuuhkarinen (Pielisensuu), p. 050 550 8335
Raija Alhosaari (Rantakylä), p. 050 338 6065
Taru Keinänen (Vaara-Karjala), p. 050 377 5607

Perheretki
su 22.5. klo 9-13 Saarilan koti-

eläinpiha, Polvijärvi
Lähtö bussilla Rantakylän kirkolta 
klo 9. Omat retkieväät, tuo halu-

tessasi syötävää yhteiseen nyyttä-
ripöytään. Grillausmahdollisuus, 

seurakunta tarjoaa grillimakkarat, 
kahvit, teet ja mehut.

- Retki on maksuton -
Ilmoittautuminen 29.4.-13.5.

joensuunseurakunnat.fi 
/ilmoittaudu.

Lisätiedot: laura.karvinen@evl.fi
RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

LEIKKI- 
PÄIVÄ

pe 20.5. klo 9-12
Kon�olahden kirkon
ympäristö, Kirkkotie 6.

Toimintaa ja tekemistä 
lapsille ja lapsenmielisille, 
mm. satutunti, temppurata, 
nallen ensiapua, pallopelejä 
ja paljon muuta. Tapahtuma 
järjestetään yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa.
KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

LAPSILLE JA 
perheille

Oikaisu
Kirkkotien 3/2022 artikkelissa 
Mitä köyhälle kuuluu? kerrot-
tiin virheellisesti, että Kela voisi 
lopettaa asumistuen maksamisen 
liian suurten asumiskustannusten 
vuoksi. Oikea tieto olisi ollut, että 
liian suuret asumiskustannukset 
voivat vaikuttaa Kelan tukiin.

14 \ Kirkkotie



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

OSTETAAN
Astiat, maljakot, työkalut, matot, 
aitta ja vinttitavarat, muuttoirtain.
Kuolinpesät, jäämistöt. Käteis- 
maksu, nouto. P. 0400 324 705.

Mediamyynti:
Pirjo Teva 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Lähde mukaan ja
haasta ystäväsi!

Lahjoita osoitteessa missio2022.fi/lahjoita

OLETKO SINÄ 
yksi kolmestatuhannesta 

kristitystä, joka voisi lahjoittaa 
500 € suomalaisten 

tavoittamiseksi evankeliumilla?

Lahjoita ja haasta!

Missio muodostuu seuraavista:
• Laaja medianäkyvyys

• Henkilökohtaiset kohtaamiset
• Seurakuntien tapahtumat

• Diakonia

PoHa on myöntänyt IRR-TV ry:lle uuden, toistaiseksi voimassa olevan 
rahankeräysluvan 1.1.2022 alkaen. Rahankeräyslupa on voimassa Suomessa 

Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään IRR-TV:ryn sääntöjen ja 
keräysluvassa määriteltyyn toimintaan kotimaassa ja ulkomailla. 

Luvan numero on RA/2021/1755.

Valtakunnallinen
mediakampanja
19.9. – 16.10.2022
Yhteistyössä eri kirkko-

kuntien, herätysliikkeiden, 

kristillisten järjestöjen ja 

seurakuntien kanssa
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nuori kasvo 

7-VUOTIAS Minessa Itkonen pääsi viime ke-
sänä yhden viikon ajaksi Marjalan seurakun-
tatalon kesäkerhoon. 
- Kerhoon oli paljon hakijoita ja me olim-
me hakemisen kanssa myöhässä liikkeellä. 
Onneksi saimme Minessalle kuitenkin pe-
ruutuspaikan muutamiksi päiviksi, kertoo 
Minessan äiti Minttu Heinonen.

Kesäkerho oli sekä äidille että tyttärelle 
mieluisa kokemus.

- Kerhossa heiteltiin vesi-ilmapalloja ja 
tehtiin kesäsanaristikoita, muistelee Mines-
sa.

- Minessa tarvitsee paljon puuhaa ja kave-
reita, ja niitä kesäkerhossa oli hyvin tarjolla, 
kertoo Minttu-äiti.

Äiti kiittelee niin kerhon tiloja, lapsen päi-
vittäin saamaa lämmintä ruokaa kuin ihania 
ohjaajiakin.

- Ohjaajat tukevat hienosti vanhempia kas-
vatuksessa. Minessalle ohjaajat ovat tuttuja 
ja turvallisia jo valmiiksi iltapäiväkerhosta.

KESÄKERHOJA järjestetään seurakunnissa 
tänäkin vuonna. Kesäkuun aikana pidettäviä 
kerhoja on tarjolla tänä vuonna Joensuun, 
Pielisensuun, Rantakylän ja Kontiolahden 
seurakunnissa.

Erityisen paljon iloa kesäkerhoista on ollut 
perheissä, joissa pikkukoululaiset pääsevät 
kesälomalle aiemmin kuin vanhemmat. Tie-
to siitä, että lapsilla on turvallinen paikka, 
terveellistä syötävää ja mukavaa tekemistä 
pelastaa monen vanhemman ylimääräisiltä 
huolilta päivien aikana. 

Kesäkerhojen hyviin puoliin kuuluu myös 
edullinen hinta: koululaisten kesäkerhot 
maksavat 3 euroa päivältä. Taksaan sisältyy 
Joensuussa, Pielisensuussa ja Rantakylässä 
kerhotoiminnan lisäksi lämmin ruoka ja 
vakuutus, Kontiolahdella välipala ja kerho-
materiaalit.

PIELISENSUUN ja Rantakylän seurakunnat 
tarjoavat kesäkerhotoimintaa alaluokka-

laisten lisäksi erillisinä ryhminä myös alle 
kouluikäisille. Pielisensuun kirkolla ja Ta-
lastuvalla kokoontuvat pienten kerhot ovat 
kestoltaan hieman lyhyempiä ja maksavat 2 
euroa päivältä. Myös näissä kerhoissa läm-
min ruoka, toiminta ja vakuutus kuuluvat 
hintaan.

Pienten ja isojen kerhot eroavat toisistaan 
lähinnä ohjatun toiminnan osalta.
- Pienten kanssa tehdään pienten juttuja ja 
koululaisten jutuissa saatetaan käyttää esi-
merkiksi lukutaitoa, kertoo Pielisensuun 
seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaaja 
Riitta Mälkönen.

Rantakylässä esikoulun päättävät voivat 
ilmoittautua joko pienten tai isojen ryh-
mään. Näin esikoululainen pääsee tarvit-
taessa samaan kerhoon pikkusisaruksensa 
kanssa.

ILMOITTAUTUMINEN kesäkerhoihin on jo 
alkanut, joten kesäkerhoista kiinnostuneilla 

on nyt korkea aika rientää katsomaan, vie-
läkö paikkoja on jäljellä.

Virpi Hyvärinen

16-VUOTIAS Veera Junni-
nen käy ensimmäistä vuotta 
Joensuun yhteiskoulun lukiota. 
Vapaa-ajalla hän soittaa poikki-
huilua ja tanssii balettia.
 
Millaista lukiossa on ollut?
Lukio on sujunut ihan hyvin. Ai-
neet ovat hankalampia ja alueet 
laajoja, mutta siihen tottuu, ja 
suurin osa aineista on sujunut 
yhtä hyvin kuin yläkoulussa. 

Minkälaisia kesäsuunnitelmia 
sinulla on?
Kesällä olen pari viikkoa ke-
sätöissä ja toivottavasti myös 
isosena rippileirillä. Töiden lisäksi 
ajattelin uida paljon, nukkua pit-
kään, lukea ja nähdä kavereita.

Miksi kannattaa lähteä isoskou-
lutukseen?
Isoskoulutukseen kannattaa 
hakea, koska siellä oppii paljon 

erilaisia ihmissuhde- ja vuoro-
vaikutustaitoja sekä tapaa ehkä 
myös uusia ihmisiä. Isosena 
on tosi hauskaa niin ripareilla ja 
lastenleireillä kuin myös isosten 
omissa jutuissa, kuten isoslei-
reillä. 

Mitä teit pääsiäisenä?
Kävin isovanhempieni luona ja 
söin suklaamunia. Tietysti otin 
myös rennosti ja lomailin.

Liisa Korkeakoski

Palstan kirjoittajat ovat nuoria 
seurakuntalaisia.

Lomailu mielessä
Kesällä olen pari 

viikkoa kesätöissä 

ja toivottavasti myös 

isosena rippileirillä.

NIMI: VEERA JUNNINEN 
IKÄ:  16 VUOTTA 
SEURAKUNTA: PYHÄSELKÄ
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LAPSET. Seurakuntien kesäkerhot tarjoavat turvallisen paikan ja mielekästä tekemistä pikkukoululaisten 
kesäloman alkuviikkoihin. Utrassa ja Niinivaaralla kokoontuu omat ryhmät myös alle kouluikäisille.

Kavereita ja tekemistä kesäkerhosta

Kesäkerhopaikkana toimi-
va Marjalan seurakunta-
talo on tuttu paikka Minttu 
Heinoselle ja Minessa 
Itkoselle, sillä Minessa käy 
siellä iltapäiväkerhossa. 
Kuvassa myös lastenoh-
jaaja Kaisa Hinkkanen 
(vas.).

Ilmoittaudu  
kesäkerhoon!
• Joensuun, Pielisensuun ja Rantakylän  

seurakunnat 25.4.–9.5.:  
www.joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu

• Kontiolahden seurakunta 11.4.–8.5.:  
www.kontiolahdenseurakunta.fi/ 
tule-mukaan/ilmoittautumiset

• Hinnat: kouluikäiset 3 e/pvä, alle  
kouluikäiset 2 e/pvä, Kontiolahdella  
6-9 vuotiaat 3 e/pvä tai 12 e/vk

• Katso tarkemmat tiedot ilmoittautumissivuilta


