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Lintuharrastus 
tarjoaa 
elämyksiä
Harri Lappalainen 
nousee lintutorneihin 
liikuntarajoitteisuu-
desta huolimatta.
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Hyvän 
huomaamista 
ihmissuhteissa 
kannattaa 
tietoisesti 
vaalia.
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Kirkkotila on 
elämää varten 
Piispa Mari Leppänen 
haastaa uudistamaan 
kirkkoa ja messua.
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lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

Mitä näet, 
kun tulet kotiin? 
ELÄMÄÄ, arkea ja ihmissuhteita voi katsoa monenlaisten 
silmälasien läpi. Toisen silmälasit näyttävät selkeästi kaiken 
sen, mikä on hyvin ja toimii. Toisella taas sen, mikä on huo-
nosti. Toki näkökyky voi jokaisella myös vähän vaihdella 
esimerkiksi mielialan, kuormituksen ja vireystilan mukaan. 

Mitä sinä näet, kun tulet kotiin? Kurakumpparit eteisen 
matolla vai toivottuja ja rakastettuja kurakumppareiden 
käyttäjiä? Tyhjennetyn tiskikoneen vai imuroimattoman 
keittiön lattian? Hyvin menevät yhteiset hetket vai ne het-
ket, jolloin asiat eivät suju? 

MYÖNTEISYYS ihmissuhteissa rakentaa sekä yksilöiden 
että ihmissuhteiden hyvinvointia. Mieleeni on jäänyt psyko-
logi Jarkko Rantasen kertomus siivoojasta, jonka siivousjälki 
oli kehnoa. Tästä huolimatta esihenkilö alkoi päivittäin etsiä 
jotakin, minkä siivooja oli tehnyt hyvin, antaen siitä myös 
palautetta. Siivousjälki muuttui hyvään suuntaan.

Myönteinen palaute, pelkkä myönteinen katsekin, kantaa 
elämässä pitkälle. Läheisen rakastava, hyväksyvä ja lempeä 
katse on kuin peili, joka kertoo, että sinä olet hyvä ja arvo-
kas. Ihmissuhteissa koettu myönteisyys vaikuttaa suuresti 
myös siihen, kuinka ihminen katsoo itseään ja elämäänsä. 

HYVÄN huomaamista ja myönteistä ajattelua ihmissuhteissa 
kannattaa tietoisesti vaalia, erityisesti silloin, kun on väsy-
nyt tai kuormittunut. Silloin voi tarvita erilaisten silmäla-
sien tietoista sovitusta. Haluatko kokeilla tätä? Voit viedä 
huomion hetkeksi vaikkapa parisuhteeseesi, jos sellaisessa 
olet. Voit myös soveltaa ja tutkia samaa vaikkapa suhteessa 
itseesi tai muuhun läheiseesi. 

Nyt voit laittaa silmillesi ensimmäiset lasit, joiden läpi 
erityisen tarkasti erottuu kaikki se, mikä suhteessa on hy-
vin. Nämä ovat ehkä ne kuuluisat vaaleanpunaiset lasit – 
mutta eivät kuitenkaan liian vaaleanpunaiset. Mistä olet 
kiitollinen? Mikä suhteessanne on hyvää ja toimivaa? Mitä 
et halua menettää? Mikä tässä suhteessa on sinulle erityisen 
tärkeää? Mitä kaipaisit, jos tätä suhdetta ei olisi? 

VAIHDA nyt lasit, joilla voit katsoa kauemmas taaksepäin, 
suhteenne alkuaikoihin. Missä ja milloin tapasitte? Mihin 
rakastuit ja mitä rakastit toisessa? Miltä silloin tuntui? Mitä 
mukavaa teitte yhdessä suhteen alkuaikoina? Mitkä toisen 
hyvät sanat tai teot ovat jääneet mieleesi? 

Valitse vielä toivon silmälasit. Lasit, jotka näkevät sen, 
mitä ei vielä ole mutta mitä hyvää voi vielä tulla. Mitä toivot 
suhteellenne tässä elämänvaiheessa? Mitä teidän välinen 
suhteenne kaipaisi nyt eniten? Mieti lopuksi hetki sitä, mitä 
hyvää suhteessanne voisi nyt ja tulevaisuudessa tapahtua. 

JÄTÄ mielikuvissasi nämä kolmet silmälasit sopivasti sil-
millesi − tai ainakin helposti saataville. Ehkä toivot myös 
läheisesi sovittavan samoja laseja. Kenties voitte jopa kes-
kustella sovituskokemuksistanne ja jakaa huomattua hyvää. 
Antoisia sovitushetkiä! 

SUVEN AVAUS.  Suomen suvi avataan 38. kerran perjantaina 3.6.2022 Joensuun 
Laulurinteellä. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 1985 alkaen, mutta vuosina 
2020 ja 2021 se toteutettiin virtuaalisesti koronapandemian vuoksi. Tänä vuonna 
paikalle odotetaan noin 6 000 lasta ja 15 000 hengen yleisöä. Suven avaukseen 
kuuluu perinteisesti Suvivirsi, virsikirjan virsi numero 571.

LÄHTEET: JOENSUU.FI, YLE.FI, MAIRE TURUNEN/ENO-VERKKOKOULU

T
yöelämässä tulee usein vastaan ter-
mejä, joita ammatti-ihmiset käyttävät 
sujuvasti, mutta jotka eivät aina aukea 
muille yhtä helposti. Kirkon käyttämäs-
sä kielessä yksi tällainen ammattitermi 
on diakonia. Kreikan kielestä lähtöisin 
oleva sana kuulostaa omaan korvaa-

ni jotenkin korkealentoiselta. Ristiriita ei voisi olla 
suurempi, kun kuitenkin varsinaista diakoniatyötä 
tehdään ruohonjuuritasolla niin lähellä ihmistä kuin 
vain mahdollista.

MEILLÄ Joensuun seurakunnissa työskentelee vajaat 
parikymmentä diakoniatyöntekijää, joiden tehtävä-
nä on tukea haastaviin elämäntilanteisiin joutuneita. 
Meillä esimerkiksi järjestellään ruoka-apua tarvitse-
ville, täytetään yhteistyössä tukilomakkeita sekä kes-
kustellaan ja etsitään ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. 
Huolia voivat aiheuttaa monet asiat: päihteet, velka-
kierre, korona, sairaudet, yksinäisyys ja vaikeus pysyä 
mukana digiajassa vain muutamia mainitakseni.

ERILAISET suru- ja vertaisryhmät tuovat helpotusta 
monelle kovia kokeneelle. Meillä on myös erityisdia-
koni, joka auttaa koko maakunnan alueella erityises-
ti kuurosokeita, viittomakielisiä, huonokuuloisia ja 
näkövammaisia sekä tekee yhteistyötä eri vammais-

järjestöjen kanssa. Yhteistyö muiden alan toimijoi-
den kanssa on diakoniatyöntekijöille äärimmäisen 
tärkeää.

MINUN silmissäni diakoniatyöntekijät ja heidän apu-
naan monesti toimivat vapaaehtoiset ovat varsinaisia 
arjen sankareita. Diakoniassa keskeistä on oikeu-
denmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja ihmisar-
von puolustaminen. Ja mikä parasta: apua tarjotaan 
kaikille riippumatta siitä, kuuluuko kirkkoon vai ei. 

TÄNÄ vuonna vietetään kirkon diakonian 150-vuo-
tisjuhlia. Juhlavuoden kunniaksi julkaisemme myös 
Kirkkotie-lehdessä useita artikkeleita, jotka kuvaavat 
diakoniatyön arkea ja paljastavat, mitä kaikkea ter-
miin sisältyykään.

Arjen sankarit
Diakoniassa 
keskeistä on 
oikeudenmukaisuuden, 
yhdenvertaisuuden 
ja ihmisarvon 
puolustaminen.

25.5.2022
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi

Mistä olet kiitollinen? Mitä 
et halua menettää?

38

Piia Nurhonen
perheneuvoja,

psykoterapeutti
piia.nurhonen@evl.fi
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Lintuharrastus alkoi 
Penttilän lutakolta

1 
LAJIT. Lajit ovat aina kiinnos-
taneet minua. Olen erikoistu-
nut hyönteisiin, ja tällä hetkellä 
teen lajintuntemuksen ope-
tusmateriaaleja muun muas-

sa metsätuholaisista Itä-Suomen 
yliopistolla. Kun koronapandemia 
pakotti meidät pois yliopistolta ke-
väällä 2020, aloin käydä Penttilän 
joutomaan lutakolla katselemassa 
lintuja. Ensimmäisenä vuonna ha-
vaitsin siellä 93 lintulajia.

2 
HARRASTUS. Kerään lin-
tuhavaintoja ja opettelen 
tunnistamaan uusia laje-
ja. Viime vuonna näin tai 
kuulin 159 lintulajia, tänä 

keväänä olen havainnut jo 131 lajia. 
Minua kiinnostavat kaikki uudet 
lajit. Esimerkiksi Penttilän lutakolla 
näin kerran sisämaassa harvinaisen 
karikukon. Elämys on ollut myös 
päästä seuraamaan pikkutyllien ja 
lapintiirojen rengastusta tai nähdä 
kuntoutetun kanahaukan vapautus 
takaisin luontoon.

3 
VÄLINEET. Käytän apu-
na Bird Life Suomi ry:n 
Tiira-havaintopalvelua ja 
PK-linnut whatsapp-ryh-
mää. Niistä näen muiden 

tekemät havainnot. Jos ne ovat lähel-
lä ja saavutettavissa olevissa paikois-
sa, menen itsekin katsomaan. Tun-
nistamisessa hyvä apuväline on Lars 
Svenssonin Lintuopas. Havaintojen 
tekemiseen tarvitaan aluksi vähin-
tään kiikarit. Harrastuksen edetessä 
myös kaukoputki on välttämätön.

4 
YHTEISÖ. Olen jo kauan 
sitten liittynyt kannatus-
mielessä Pohjois-Karjalan 
lintutieteelliseen yhdis-
tykseen. Kokeneiden har-

rastajien seurassa liikkuessa oppii 
parhaiten. Lintupaikoilla olen tu-
tustunut uusiin ihmisiin, ja yhden 
tällaisen tuttavuuden palkkasin 
henkilökohtaiseksi avustajakseni. 
Hän kulkee mukanani linturetkillä, 
ja hänen kanssaan olen päässyt käy-
mään kauempanakin Pohjois-Karja-
lan alueella.

5 
ESTEETTÖMYYS. Liikun-
tarajoitteisuudestani huo-
limatta olen kavunnut 
useisiin lintutorneihin. 
Nousemista helpottaa se, 

että minulla on vielä toinen jalka 
tallella. Minua kiinnostaisi esimer-
kiksi Höytiäisen suisto ja sen lin-
tutorni, mutta sinne ei mitenkään 
pääse pyörätuolilla. Lähialueella 
ainoastaan Selkiellä, Linnunsuon 
kosteikolla on esteetön lintulava. 
Yritän harrastukseni ohessa kartoit-
taa lintutorneja ja -paikkoja, joihin 
pyörätuoleilla liikkuvat pääsevät.

Tea Ikonen

HARRI LAPPALAINEN.  Biologi Harri Lappalainen on aina ollut kiin-
nostunut luonnosta, mutta lintuharrastaja hänestä tuli ensimmäi-
senä koronakeväänä. Liikuntarajoitteisuus ei ole estänyt Lappalaista 
nousemasta myös lintutorneihin.
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Harri Lappalaisen lintuharrastus on jatkuvaa 
havaintojen tekemistä ja lajiston opiskelua. Tänä 
keväänä 100 lajihavaintoa tuli täyteen jo 6.5. 
– Kokeneiden harrastajien seurassa liikkuminen 
on parasta. Silloin oppii parhaiten.
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Lisää ajankohtaisia uutisia
> www.joensuunseurakunnat.fi
> www.kontiolahdenseurakunta.fi
> www.evl.fi

ajassa Tuore tiede- ja kulttuuriministeri 
Petri Honkonen esitti 
kirkolliskokouksessa kiitokset 
kirkolle toimista koronapandemian 
aikana ja Ukrainan kriisin keskellä.

EVL.FI, 3.5.2022

Uutta maalipintaa, siisteyttä ja lämpöä

Utran kirkon ympärille asennettiin toukokuun alussa telineitä julkisivun ja vesikaton maalausta varten.
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UTRAN KIRKON ja Tuupovaaran kirkon julkisivujen maa-
laustyöt ovat alkaneet toukokuussa. Kesän aikana myös 
Utran kirkon vesikatto maalataan ja kirkon aita uusitaan. 
Tuupovaaran kirkkoon tehdään sisä-wc, kirkon lämmi-
tysmuoto muutetaan ja tontille rakennetaan ulkovarasto.

Seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Jussi Nevalai-
nen sanoo, että molemmat kirkot ovat kesällä avoinna ja 
käytettävissä normaalisti. Kävijöiden on hyvä huomioida, 
että kirkkojen ympärillä on telineet ja piha-alueet ovat 
kesän ajan työmaan oloiset. Työt valmistuvat syyskuun 
loppuun mennessä.

RANTAKYLÄN SEURAKUNNALLE kuuluvan Utran kirkon 
ilme muuttuu nykyisestä, kun kirkko saa nykyistä tum-
memman ruskean sävyn. Kirkkohallitus ja Museovirasto 
ovat hyväksyneet värimuutoksen vuonna 1895 valmistu-
neen pystyhirsikirkon julkisivuun.

– Värityssuunnitelman on laatinut arkkitehti yhdessä 
Museoviraston kanssa keskustellen. Värivalinnat sivuavat 
osittain kirkon aiempaa väritystä, Nevalainen kertoo.

Maalaustyön urakkasumma on noin 196 000 euroa. 
Aidan uusimiseen on varattu 40 000 euron määräraha. 

Kesällä Utran kirkossa järjestetään muun muassa kon-
sertteja. Utran kirkko toimii tiekirkkona ja on avoinna 
päivittäin 6.6.–14.8. Paikalla on opas.

KIRKON MAALAUSTYÖT alkavat myös Tuupovaarassa, 
jossa 120-vuotiaan kirkon väritys ei muutu nykyisestä. 
Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherra Anne Angervo 
iloitsee tulevista muutoksista.

– Seurakunta on valtavan kiitollinen Tuupovaaran kir-
kon laajasta remontista. Lämmitysmuodon muuttaminen 
mahdollistaa kirkossa tapahtuvan toiminnan uudella ta-
valla. Kirkko voi olla tarvittaessa käytössä ympäri vuo-

REMONTIT. Tuupovaaran ja Ut-
ran puiset pitkäkirkot maalataan 
kesän aikana. Samalla toteute-
taan myös muita korjaushank-
keita, kuten Tuupovaaran kirkon 
liittäminen kaukolämpöön.

Kirkkoremontit alkavat Tuupovaarassa ja Utrassa

4 \ Kirkkotie



lyhyesti

@SaapasSuomi on osa Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon 
nuorisotyötä, ja valtakunnallista 
toimintaa koordinoi Lasten ja nuorten 
keskus. #Saapas

LASTEN JA NUORTEN KESKUS RY TWITTERISSÄ, 13.5.2022

JOENSUUN hautausmaalla sijait-
seva hautainhoitorahaston kukka-
myymälä on avattu. Kesäkukkien, 
mullan ja lannoitteiden lisäksi kukka-
myymälästä saa myös leikkokukkia. 
Myymälä sijaitsee Rauhankappelin 
läheisyydessä osoitteessa Rauhan-
katu 4. Pysäköinti (2 h) kiekolla. 

Kukkamyymälä on avoinna hei-

näkuun loppuun saakka. Aukiolo-
ajat ovat toukokuussa: arkisin klo 
7–15.30, kesäkuussa 22.6. saakka: 
arkisin klo 7–17 ja lauantaisin klo 
8–14, to 23.6. klo 8–14. Juhannuk-
sena 24.–26.6. myymälä on suljet-
tu. Juhannuksen jälkeen kukkamyy-
mälä on avoinna 27.6.–31.7. arkisin 
klo 8–16.

JOENSUUN herättäjäjuhlilla hei-
näkuun alussa seikkailevat juhla-
vieraiden lisäksi aiemmilta juhlilta 
tuttu Henki-lehden lastensivun 
hahmo Körttiörkki Köppänen se-
kä Joensuun juhlien juhlamaskotti 
Kaarlo-saukko. Nimen Merja-Lee-
na Määttälän luomalle saukkomas-
kotille keksivät Uimaharjun päivä-
kerholaiset Enon seurakunnasta. 
Kaarlon seikkailuja voi seurata jo 
nyt herättäjäjuhlien Facebookissa 
ja Instagramissa.

Lapset ja lapsiperheet on 1.–3.7. 
pidettävillä juhlilla huomioitu mo-
nella tapaa. Juhlapaikalla Joensuun 
pesäpallostadionilla on leikkipaikka 
ja läheisessä Areenassa vauvala ja 
valvottu lastenhoitopaikka. Juh-
lakentän vieressä leikkimetsikkö 
odottaa seikkailijoita. Tarjolla on 
myös musiikkiohjelmaa lapsille ja 
perheille. Lisäksi Joensuun kirkon-
mäellä toimii lasten ja koululaisten 
puuhapiste pomppulinnoineen. 
Juhlat ovat avoimet kaikille.

Hautausmaan kukkamyymälä 
avoinna heinäkuun loppuun

Kaarlo ja Köppänen 
seikkailevat herättäjäjuhlilla

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

some

KONTIOLAHDEN kirkkoneuvosto 
on myöntänyt 5000 euron raha- 
avustuksen Ukrainan sodan uh-
reille. Avustus toimitetaan perille 
Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirk-
koneuvoston aloitteen teki Pekka 
Kettunen ja avustuspäätös oli yk-
simielinen.

Kontiolahden seurakunta jär-
jestää 31.5.2022 klo 18 avoimen 

keskusteluillan alueella asuvista 
sotapakolaisista yhdessä Joensuun 
ortodoksisen seurakunnan kanssa. 
Kontiolahden seurakuntakeskuk-
sessa järjestettävän tilaisuuden 
tarkoitus on jakaa tietoa siitä, miten 
kunta, seurakunnat ja muut yhteisöt 
voivat toimia alueella asuvien ukrai-
nalaisten auttamiseksi. 

Kontiolahden seurakunta 
avustaa ukrainalaisia

den. Vesiliittymä ja sen myötä saniteettitilat ovat 
kauan odotettuja parannuksia. Ulkomaalauksen 
myötä kirkon arvokkuus ja kauneus korostuvat, 
Angervo sanoo.

Jussi Nevalainen kertoo, että Tuupovaaran kirk-
ko pidetään jatkossa ympäri vuoden lämpimänä.

– Tämä nostaa käyttökustannuksia lämmityk-
sessä nykyisestä noin 3000 eurolla vuodessa. 
Ympärivuotinen lämmitys tasaa kirkon sisäolo-
suhteita ja edesauttaa parantamaan kirkon inte-
riöörin säilyvyyttä.

Tähän saakka kirkko on lämmennyt öljyllä ja se 
on ollut sydäntalvella suljettuna. Öljylämmityk-
sestä luopuminen on samalla ilmastoteko.

TUUPOVAARAN KIRKON kunnostustöille tulee 
hintaa yhteensä noin 347 000 euroa. Lämmitys-
muodon muutostyöt sekä kirkon sisä-wc:n ja ul-
kovaraston rakentaminen toteutetaan kokonaan 
testamenttilahjoituksen turvin. Lahjoitusvarojen 
osuus kustannuksista on noin 156 000 euroa.

Anita ja Olavi Seppäsen muistosäätiön asioiden 

hoitaja Elvi Vatanen kertoo, että Tuupovaaran kirk-
ko on ollut lahjoittajan suvulle tärkeä aina kirkon 
rakentamisen ajoista asti.

– Anita ja Olavi Seppäsellä oli suuri rakkaus 
Tuupovaaraan ja kotiseutuun, Vatanen muistelee.

Anne Angervo odottaa jo seurakunnan yhteisiä 
kokoontumisia kunnostetussa kirkossa.

– Olen onnellinen, että iso remontti on mahdol-
listunut, kiitos suuren testamenttilahjoituksen ja 
seurakuntayhtymän. Uskon, että monipuolinen 
toiminta kirkossa lisääntyy. Toivon, että erityi-
sesti konsertit löytäisivät tiensä uudistuneeseen 
kirkkoon.

Eri puolilla seurakuntayhtymän kiinteistöjä 
on käynnissä muitakin, pienempiä remontteja. 
Esimerkiksi Männikköniemen saunan kattoa uu-
sitaan parhaillaan, ja sauna on poissa käytöstä. 
Työt pyritään saamaan valmiiksi kesäkuun al-
kuun mennessä.

Hanna Pekkanen

Kirkolliskokoukselta 
500 000 euron avustus 
ukrainalaisille
UKRAINAN TILANNE oli esillä kirkolliskokouk-
sessa Turussa toukokuun ensimmäisellä viikolla.

– Kirkko osoitti oikeaa asennetta päättäessään 
puolen miljoonan euron avustuksesta sodasta 
kärsiville ukrainalaisille alijäämäisestä talousar-
viosta huolimatta, toteaa joensuulainen edustaja 
Matti Ketonen.

Talouden lisäksi kirkolliskokouksen käsiteltä-
vänä oli muun muassa ilmastoon liittyviä asioita. 
Kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle tehtä-
väksi kehittää ympäristövaikutusten mittaamista.

– Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoittee-
na on, että kirkko on hiilineutraali vuonna 2030, 
Ketonen kertoo.

– Kirkon ympäristötyössä riittää työsarkaa ja 
asialla on kiire. Yksi iso haaste on öljylämmitteis-
ten kiinteistöjen suuri määrä, kontiolahtelainen 
edustaja Ruut Hurtig toteaa.

MUITA TEEMOJA viikon mittaan olivat muun 
muassa seksuaalisen häirinnän vastaiset toimet, 
kirkon toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnitelma sekä samaa sukupuolta olevien 
avioliitto. Avioliittokysymys säilyy kirkkopoliitti-
sessa keskustelussa, seuraavaksi piispainkokouk-
sen käsittelyssä.

– Käsikirjavaliokunnassa saimme valmiiksi 
massiivisen mietinnön evankelioimisaloittees-

ta. Sen myötä kirkkohallitus sai tehtäväksi laatia 
evankelioimistyön toimintalinjauksen, Hurtig 
sanoo.

Valiokunnan työ jatkuu seuraavaksi uuden 
aloitteen parissa. Aloitteella halutaan tukea mo-
ninaistuvaa hengellisyyttä. 

– Esimerkkejä tällaisesta nousevasta hengelli-
syydestä ovat esimerkiksi erilaiset hiljaisuuden 
viljelyn muodot, pyhiinvaellukset ja muu luon-
tohengellisyys, Hurtig kertoo.

KETONEN NÄKEE tärkeänä edistysaskeleena kirk-
kolain kokonaisuudistuksen eteenpäinmenon. 

– Lobbaamisen kirkon tunnustuksen pysymi-
sestä kirkkolaissa mahdollisti eduskunnan hal-
lintovaliokunnan vierailu kirkolliskokouksessa.

Ilahduttavaa molempien edustajien mielestä oli 
lasten, nuorten sekä nuorten aikuisten vaikutta-
misryhmä NAVIn edustajien tapaaminen kirkol-
liskokouksen yhteydessä.

– Keskustelimme mm. hyvästä elämästä sekä 
heidän näkemyksistään ja toiveistaan kirkon tu-
levaisuuteen liittyen. Toivottavasti nuorten ääni 
pääsee kuuluviin myös syksyn seurakuntavaa-
leissa.

Kirsi Taskinen

kuulumisia kirkolliskokouksesta
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Herättäjäjuhlien maskottisaukko on nimeltään Kaarlo.
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KESÄ ON täynnä puuhaa, kun malttaa läh-
teä liikkeelle. Joensuun alueen seurakun-
nat järjestävät kesän aikana muun muassa 
ikäihmisille suunnattuja retkiä, virkistys-
päiviä ja kahviloita.

– Monille on hyvin tärkeää, että saa tulla 
yhteen ja tavata toisia ihmisiä myös kesäai-
kana. Kaikilla ei ole läheisiä ja sukulaisia, 
jotka tulisivat vierailemaan kesällä. Yksin 
ei tarvitse kotiin jäädä. Meille saa tulla, to-
teaa diakoni Pauliina Martikainen Joensuun 
seurakunnasta.

Toimintaa suunnitellessa pyritään yh-
teisöllisyyteen.

– Tapahtumissa olisi mahdollisuus koh-
data toisia ihmisiä ja jakaa ajatuksia. Kesä-
toiminnoilla mahdollistetaan myös vaihte-
lua ja iloa arkeen, Martikainen sanoo.

KAIKKI EIVÄT kaipaa järjestettyä ohjelmaa. 
Vaara-Karjalan seurakunnan diakoni Taru 

Keinäsen kokemuksen mukaan monet vir-
keämmät eläkeläiset varsinkin maaseudulla 
ovat kesäaikaan kiireisiä.

– Enemmän on huoli heistä, jotka eivät 
osallistu. Varmasti on paljon vanhuksia, 
jotka haluaisivat tulla mutta ovat kotinsa 
vankina, Keinänen toteaa.

Maalaisseurakunnassa ikäihmisille jär-
jestettyyn toimintaan tuovat haastetta pit-
kät välimatkat.

– Meillä on yhdeksänkymppisiä van-
huksia, jotka asuvat edelleen omakotita-
loissa kaukana kyläkeskuksista. He ovat 
toisten ihmisten kyytien armoilla.

Jos avun tarvetta ilmenee, rohkaisee 
Keinänen ottamaan yhteyttä oman alueen 
diakoneihin.

– Voidaan katsoa yhdessä, mistä lähde-
tään apua hakemaan.

KONTIOLAHDELLA seuraa löytyy Ystä-
vänkammarista, joka on kaiken kansan 
kohtaamispaikka kunnan keskustassa. 

Yksi kahviotoiminnan vastuuhenkilöistä 
on Hilkka Surakka, joka kaipasi eläkkeelle 
jäännin jälkeen jotain uutta työelämän ti-
lalle. Hän tuli mukaan Ystävänkammarin 
toimintaan vuonna 1997.

– Olin tottunut tekemään vapaaehtois-
työtä. Ystävänkammarista tuli uusi sosi-
aalinen yhteisö, jolla on ollut minulle iso 
merkitys, Surakka kertoo.

Myös toinen Ystävänkammarin pitkäai-
kainen vastuunkantaja Pirkko Jokinen ker-
too olleensa jo työuransa aikana aktiivinen 
vapaaehtoistoimija.

– Kun jäin eläkkeelle vuonna 2008, tu-
lin heti syksyllä mukaan Ystävänkammarin 
toimintaan, ja se veti mukanaan.

TÄNÄ VUONNA 30 vuotta täyttävän Ystä-
vänkammarin toiminta-ajatus on tarjota 
paikka, jossa voi turvallisessa ilmapiirissä 
vaihtaa ajatuksia ja tulla viettämään aikaa 
yhdessä.

Tiloja käyttävät eri vapaaehtoisjärjestöt, 
ja Ystävänkammarissa vierailee seurakun-
nan työntekijöitä tai ulkopuolisten järjes-
töjen edustajia puhumassa eri aiheista. 
Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muun 
muassa Martat, eläkejärjestöt ja yksityiset 
henkilöt.

Kahvilakävijöitä on vuosittain noin 
2400, ja vuosien varrella toimintaa on pyö-
rittänyt kaikkiaan noin 100 vapaaehtoista. 
Moni heistä on ollut mukana niin pitkään 
kuin omat voimat ovat riittäneet.

– Kahvin kaatajana toimii työllistetty 
apuemäntä työparinaan päivystävä va-

paaehtoinen. Tällä hetkellä päivystäjien 
ringissä on 25 nimeä, kertoo Kontiolahden 
seurakunnan diakoniatyöntekijä Sanna 
Mutikainen.

Tea Ikonen

Pirkko Jokinen (vas.) ja Hilkka Surakka ovat Kontiolahden seurakunnan vapaaehtoistoiminnan keskuspaikan Ystävänkammarin pitkäaikaisia vapaaehtoistyöntekijöitä. Juhlavuotta viettävä 
Ystävänkammari on avoinna kesä- ja elokuussa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 10–14. Heinäkuussa tila on suljettu.

Ystäviä, tekemistä ja virkistystä kesään
KOHTAAMISIA. Seura-
kunnat tarjoavat ikäih-
misille monenlaista 
tekemistä ja kokemista 
kesän aikana. Yksi koh-
taamispaikoista on 30 
vuotta täyttävä Ystä-
vänkammari Kontio-
lahdella.
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Kesäohjelmaa  
ikäihmisille
• Retkiä: Joensuun, Pielisensuun ja Rantaky-

län seurakunnat järjestävät kaksi eläkeläis-
ten retkipäivää Vaivioon. Vaara-Karjalan 
seurakunnasta tehdään retki rovastikun-
nallisille näkövammaisten kesäpäiville 
Kontiolahdelle yhdessä Tuupovaaran 
näkövammaisten kerhon kanssa.

• Tapahtumia: Joensuun seurakunta järjes-
tää senioreiden toiminta- ja virkistyspäiviä. 
Vaara-Karjalan seurakunta järjestää  
Koveron runoriihellä kaikille avoimet nais-
ten illan ja Yhteisvastuu-illan.

• Kesäkahveja Joensuun seurakuntakeskuk-
sen yläsalissa, Rantakylän kirkon pihalla ja 
Utransaaren kodalla. Kerran kuussa kahvit 
myös Pyhäselän seurakunnan Kohtaamis-
ten kirpputori-kahvilassa.

• Musiikkia: Yhteislaulua Rantakylän kirk-
kopihassa sekä iltamusiikkikonsertteja 
Joensuun ja Utran kirkoissa.

Lisätietoja sivuilla 10–14 ja seuraavassa 
Kirkkotien numerossa.

Monille on hyvin 
tärkeää, että saa 

tulla yhteen ja tavata 
toisia ihmisiä myös 
kesäaikana. 
DIAKONI PAULIINA MARTIKAINEN
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sana 
Aina läsnä

kuulutetut 

Rantakylä
Raimo Matti Eino Pitkänen ja Sari Jaana Onerva Pitkänen

hautaan siunatut  

Joensuu
Pirkko Marjatta Leppäaho 100 v
Sylvi Annikki Muttonen 98 v
Tyyne Annikki Koponen 96 v
Terttu Hellin Asikainen 94 v
Kirsti Marjatta Piiroinen 92 v
Anna Kyllikki Koho 91 v
Irja Ahonen 90 v
Siiri Elisabeth Jalkanen 90 v
Anja Pihlajakangas 90 v (Kiteen srk)
Raili Hellevi Puhakka-Mäkinen 90 v
Eino Juhani Anttonen 87 v
Hilkka Inkeri Lipponen 85 v
Tytti Raija Marjatta Karppinen 83 v
Toivo Kalevi Kärkkäinen 79 v
Aune Laakkonen 77 v (Liperin srk)
Esko Juhani Mertanen 77 v
Leena Annikki Renko 77 v
Viljo Pellervo Holopainen 76 v
Pentti Olavi Tuppurainen 76 v
Juha Matti Mustonen 67 v
Eeva-Riitta Annikki Pikkarainen 65 v
Onni Hiltunen 64 v
Ari Tapio Mononen 59 v
Anu Elisa Räsänen 54 v

Pielisensuu
Toini Hellen Härkönen 96 v
Reino Osmo Olavi Multanen 92 v
Viljo Arkko 90 v 
Pekka Tapio Helkimo 85 v
Pentti Aukusti Kinnunen 82 v
Kauko Armas Kähkönen 75 v
Eija Inkeri Ihanus 70 v

Rantakylä
Hilkka Kaarina Sormunen 89 v

Martta-Johanna Rapo 85 v
Leimu Törmänen 85 v
Sirkka Tuulikki Rantasalo 79 v
Kari Matti Veli Räsänen 71 v
Juha Antero Mikkonen 60 v

Pyhäselkä
Kaj Johannes Rastas 91 v
Pentti Ilmari Hassinen 90 v 
Viljo Heikki Pussinen 85 v
Riitta Sirkku Elisa Parviainen 52 v

Eno
Helmi Ester Kontturi 97
Aili Irene Tuominen 95 v
Pentti Kalevi Meriläinen 91 v
Raili Anneli Laukkanen 83 v
Vappu Annikki Hassinen 81 v
Rauha Ida Annikki Karttunen 79 v
Seppo Kalevi Romppanen 74 v
Pentti Issakainen 72 v
Kari Tapio Tahvanainen 64 v
Jorma Otto Manninen 61 v
Aki Armas Aarre Turunen 30 v

Vaara-Karjala
Eero Piipponen 91v
Oiva Aapeli Heiskanen 90 v
Eila Irene Myller 90 v
Aarne Olavi Rautiainen 88 v

Kontiolahti
Annikki Pölönen 96 v
Vieno Annikki Nuutinen 89 v
Heikki Olavi Hämäläinen 74 v
Jaakko Antero Tanskanen 69 v

Joensuu
Sara Pauliina Höglund
Frida Josefiina Jurvelin
Elias Johannes Mestilä
Meeri Lyydia Pennanen
Jacob Reino Hermanni Pönkkä
Emma Ilona Vartiainen

Pielisensuu
Onni Pauli Juhani Kareinen
Liinu Emilia Kastinen 
Onni Ensio Yrjönpoika Kokkola 
Neela Helmi Aurora Lehikoinen 
Aada Emilia Lievonen 
Oliver Juhani Miettinen 
Pinja Emilia Myller 
Mikael Eemil Saikkonen 
Kelsie Joy Everleigh Savolainen 
Eevi Leea Vilhelmiina Sinkkonen 
Aatos Benjamin Pyykkö 
Ida Hilja-Maria Väisänen 
Veeti Antero Väisänen

Rantakylä
Aarne Otto Jalkanen 
Mikael Martti Ilmari Leinonen
Sofia Hanna Maria Leinonen 
Iiris Lilja Skarin 

Pyhäselkä
Neela Emilia Lamminsalo

Vaara-Karjala
Aino Sofia Haaranen

Kontiolahti
Otto Sakari Haapalainen
Topias Veikko Kivimäki
Aada Sofia Matveinen
Minttu Viona Myller
Leo Oiva Juhani Niskanen
Lumilia Isabella Savolainen
Alex Joni Julius Sirainen
Viljami Valtteri Vanninen

kastetut 

MITÄ ASIOITA sinä odotat juuri nyt? 
Minä odotan monia asioita. Odotan 
kesää ja kesälomaa. Odotan, että näen 
taas perheenjäseniäni. Odotan kivoja 
tapahtumia töissä. Odotan oikeastaan 
jo joulua, koska pidän joulusta. Veikkai-
sin, että lähes jokainen ihminen odottaa 
tällä hetkellä jotakin. Lapset ja nuoret 
odottavat koulujen päättymistä ja ke-
säloman alkamista. Joku voi odottaa 
töiden alkamista. Isovanhemmat las-
tenlastensa näkemistä.

Odottaminen on meille luonnollis-
ta. Vaikka juuri nyt meillä olisikin hyvä 
olla, saatamme silti odottaa jo jotain 
tiettyä päivää, tapahtumaa tai hetkeä. 
Odottaminen ei kuitenkaan ole huono 
asia, vaikka onkin hyvä elää myös täs-
sä hetkessä. Odottamamme asiat ovat 
yleensä positiivisia, ja niin kauan kuin 
odotamme, on myös toivoa. Kun odo-
tamme, meidän täytyy olla kärsivällisiä 
ja luottaa siihen, että asiat kyllä tapah-
tuvat omalla painollaan.

ENNEN KUIN JEESUS astui taivaaseen, 
hän lupasi seuraajilleen puolustajaksi 
Pyhän Hengen ja kehotti heitä odotta-
maan. Voisin kuvitella, että odottaminen 
oli Jeesuksen seuraajille vaikeaa, koska 
heidän täytyi vain luottaa hänen lupauk-
seensa. Odotus kuitenkin palkittiin en-
simmäisenä helluntaina.

Kysyin jokin aika sitten perheenjä-
seneltäni, mitä hän ajattelee Pyhästä 
Hengestä. Hän vastasi: ”Se on aina läs-
nä. Ja se on tukena vaikeina aikoina.” 
Nämä sanat kertovat osuvasti Pyhästä 
Hengestä, sillä Jumala lahjoitti Pyhän 
Hengen puolustamaan ja lohduttamaan 
meitä.

KAIKKIEN AIKAISEMMIN mainit-
semieni asioiden lisäksi odotan myös 
tavallista arkea. Sitä arkea, kun korona-
viruksesta on jäljellä vain muisto. Sitä 
arkea, kun ihmiset tekevät yhteistyötä 
ilmaston lämpenemisen pysäyttämi-
seksi. Sitä arkea, kun maailmassa on 
rauha. Aika isoja asioita odotettavak-
si. Jotta jaksan niitä odottaa, rukoilen 
Jumalaa avuksi. Rukoilen lohdutusta, 
rohkaisua ja puolustusta. Rukoilen rak-
kautta ja ymmärrystä ihmisten välille. 
On helpottavaa huomata, että minua 
kannatellaan ja saan luottaa siihen, että 
Jumala kyllä tietää mitä tapahtuu. Juma-
lalla on vastaus kaikkiin niihin asioihin, 
joita odotan. Hän tietää, mitä me tarvit-
semme. Hän on aina läsnä. Hän pitää 
meistä huolen.

Eeva-Riitta Arffman
nuorisotyönohjaaja

Pyhäselän seurakunta

Helatorstai, 26.5.2022 
Korotettu Herra
Kristus korotettiin taivaisiin. Hän on 
astunut taivaalliselle valtaistuimelle 
ja istuu nyt Jumalan oikealla puolel-
la. Hänelle on annettu kaikki valta 
taivaassa ja maan päällä.
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 47:6–9, Ps. 110:1–
4, Ap. t. 1:1–11, Mark. 16:14–20

6. sunnuntai pääsiäisestä, 29.5.2022
Pyhän Hengen odotus
Seurakunta odottaa rukoillen Pyhän 
Hengen lahjaa. Ennen taivaaseen- 
astumistaan Kristus lupasi omil-
leen Pyhän Hengen ja kehotti heitä 
odottamaan tämän lupauksen täyt-
tymistä.
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 27:1–3, 7–9, Jes. 
44:1–5, Room. 8:12–17, Joh. 15:26–
16:4

Helluntaiaatto, la 4.6.2022
Tule, Pyhä Henki
Helluntaiaattoon huipentuu hela-
torstaista alkava Pyhän Hengen 
odottaminen. Sen iltaan sopii juh-
laan valmistava iltajumalanpalvelus 
tai iltarukous.
Liturginen väri: punainen
Päivän tekstit: Ps. 34:2–4, 9–11 tai 
Ps. 107:1–2, 21–22, Jes. 59:20–21, 
Ap. t. 19:1–6, Joh. 14:8–17

Helluntaipäivä, su 5.6.2022
Pyhän Hengen vuodattaminen
Helluntain raamatuntekstit puhuvat 
Pyhästä Hengestä lupauksena ja 
lahjana. Hänet on lähetetty meille 
puolustajaksi, auttajaksi ja lohdut-
tajaksi. Tässä Hengessä Kristus on 
kirkossaan jatkuvasti läsnä.
Liturginen väri: punainen
Päivän tekstit: Ps. 68:5–11, Hes. 
36:24–28, Ap. t. 2:1–13, Joh. 14:23–
29 

kirkkovuosi 

Täynnä kiitosta ja hämmästystä tuuditamme

vastasyntynyttä edessäsi, elämämme luoja
VIRSI 217:1
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ENTÄ JOS 
MESSU OLISI 
UUDEN 
ALKU?

J
os jumalanpalvelus olisi aidosti vii-
kon tärkein juttu. Jos messu valmis-
tettaisiin aina vapaaehtoisten vah-
valla panoksella. Jos messu olisi 
iltaisin ja kestäisi enintään tunnin. 
Jos messu ei olisi yhtään jäykkä, 
vaan vapaa ja ystävällinen. Tämä ku-
va kirkosta avautui piispa Mari Lep-
päselle hänen toimiessaan Espanjas-

sa siirtolaispappina joitain vuosia sitten. 
– Miten muistaisimme, että messu on Jumalan palvel-

tavana olemista, ei suoritus? Turun arkkihiippakunnan 
piispa Leppänen kysyy.

TAVAT OVAT muuttuneet. Elämänrytmi ei ole enää sellai-
nen, että sunnuntaiaamuna tulisi mieleen lähteä kirkkoon. 
Jumalanpalvelus synnyttää monissa vierautta. Omaa hen-
gellisyyttä eletään todeksi toisin, Leppänen sanoo.

– Enää ei toimi ajatus tilaisuuksista, johon seurakun-
talaiset tulevat. Samaan aikaan moni kaipaa turvaa, yh-
teyttä toisiin ihmisiin ja Jumalaan.

– Tarvitsemme uudenlaista pyhäpäivän kulttuuria. 
Pyhäpäivän viettäminen tekee hyvää sielulle. Arjen ja 
pyhän vuorottelu, uuden viikon aloittaminen jumalan-
palveluksesta tuo voimaa arkeen ja auttaa suuntaamaan 
katseen oikeaan.

– Miten sanoittaisimme tätä seurakuntalaiselle, joka 
kokee, ettei jumalanpalvelus anna hänelle mitään? Mi-
ten seurakunta voi luoda elävää pyhäpäivän kulttuuria? 
Leppänen kysyy. 

Yksi esimerkki löytyy Turusta Mikaelin seurakunnas-
ta, jossa sunnuntai on seurakunnan pääpäivä, jolloin 
kirkonmäellä tapahtuu kaikenlaista aamusta iltaan. Uu-
den kulttuurin luominen on tietoinen valinta. 

HYVIN TEHDYT messut ovat seurakuntien perustyötä, 
mutta Leppäsen mukaan riskinä on toteuttaa messut 
liian hyvin. 

– Niin taitavasti, että lasten tai vammaisten äänet häi-
ritsevät upeasti toteutettua kokonaisuutta. Joskus kuulee 
sanottavan, että jumalanpalvelukset ovat kuin kulttuu-
ritilaisuuksia keskiluokalle.

Leppänen perää asennemuutosta ja työtä saavutetta-
vuuden eteen, jotta jumalanpalvelukseen voi osallistua, 
vaikka ei osaa kieltä täydellisesti tai pysty istumaan tun-
tia penkissä kiemurtelematta. 

– Esteettömän ja saavutettavan seurakunnan raken-
taminen on arkinen paranemisihme. Uudet tulijat tuli-
si kohdata vieraanvaraisesti. Kun yksinäinen hakeutuu 
messuun seuran toivossa, hänen ei tulisi lähteä sieltä 
yhtä yksinäisenä kuin tullessaan oli.

LISÄKSI ON huomattava lapset.
– On rakennettava asenteellista esteettömyyttä, jotta 

jokainen vauvojen ja pienten lasten kanssa jumalanpal-
velukseen tuleva kokee seurakunnan iloitsevan heistä, 
ei vain sietävän heitä.

Hiljentymisen taidot eivät saa olla kirkkoon tulon 
mittari. 

– Jeesus ei sanonut, että sallikaa hiljaisten ja mielel-

lään paikallaan istuvien lasten tulla minun luokseni.
– Lähetämme paljon sanattomia viestejä siitä, kenelle 

olemme jumalanpalveluksen valmistelleet. Jos opasteet 
ohjeistavat lapsiperheitä tiukkaan sävyyn, se kertoo, että 
lasten aiheuttamaa häiriötä halutaan minimoida. Jos 
kirkossa ei ole lapsille mitään puuhaa, se on ihan sama 
kuin kirkosta puuttuisi invaramppi tai induktiosilmuk-
ka. Jos kirkkokahveilta ei löydy pillimehua tai pilttiä, 
yhtään lasta ei oikeasti odotettu paikalle.

JUMALANPALVELUS. Piispa Mari Leppäsen mielestä 
jumalanpalvelus ja kirkkotila ovat välttämättömän muu-
toksen edessä. Miten vastata hengellisyyden, yhteisöl-
lisyyden ja avointen ovien kaipuuseen? 

Jos kirkkokahveilta 
ei löydy pillimehua 

tai pilttiä, yhtään lasta ei 
oikeasti odotettu paikalle.
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Piispa Mari Leppäsen mukaan arjen ja pyhän 
vuorottelu tekee hyvää sielulle. 

– On arvokasta, että lapset ovat tervetulleita kirkko-
tilaan, sillä kokemuksien kautta lapsi kasvaa uskoon ja 
kirkko voi tulla lapselle omaksi. Sinne löytää tien myö-
hemminkin.

IHMISET KAIPAAVAT kirkolta kokonaisvaltaista hengel-
lisyyttä, diakonista elämäntapaa ja auki olevia kirkkoja, 
joissa ihmiset kohdataan ja joissa voi toimia paremman 
maailman puolesta. Meidän on avattava kirkkojen ovet! 
Leppänen painottaa. 

On arvokasta, astuipa ihminen kirkkoon mistä syystä 
hyvänsä: jumalanpalveluksen, hiljentymisen, kauneu-
den tai arkkitehtuurin vuoksi, kahville, lämmittele-
mään, vessaan tai pysähtymään pyhiinvaelluksella. 

Kirkko elää murroksessa, joka koskee taloutta, toi-
mintaa ja hengellisyyttä – myös seurakuntien arvok-
kaimpia rakennuksia. 

– On välttämätöntä luopua osasta kiinteistöistä, et-
temme kohta ole kiinteistöyhtiö, jolla on myös hengel-
listä toimintaa. Kirkkotilojen monipuolinen käyttö on 

välttämätöntä. Päättäjillä on suuri vastuu siitä, millai-
sissa kirkoissa tulevaisuuden seurakunta elää.

– Kirkot eivät ole museoita, ne ovat elämää varten. 
Kun toimintoja keskitetään kirkkotiloihin, kirkot muut-
tuvat seurakunnan elämän keskuksiksi, piispa sanoo. 

LEPPÄNEN TIETÄÄ, että omaan kotikirkkoon liittyy vah-
voja tunteita.  

– Sukupolvet vaihtuvat, mutta kirkko kantaa muistia. 
Kirkon seinät ovat tallentaneet itkut ja naurun, nähneet 
myös yksinäisyyden, ulkopuolisuuden ja epävarmuuden, 

hädän elämän ja kuoleman edessä. Kirkkotila tiivistää 
maailman ja ihmisen elämän.

Siksi kirkkoon liittyvät muutokset herättävät tunteita. 
Samaan aikaan kirkko elää jatkuvassa muutoksessa, ja 
siltä odotetaan uudistumista.  

Esimerkiksi kirkkotilan muutoksesta Leppänen nos-
taa Liedon kirkon, jossa lattialämmitysremontti poiki 
laajan peruskorjauksen ja esteettömän, monikäyttöisen, 
pyhän tilan. Tätä nykyä Liedon uudistuneessa kirkos-
sa ihmiset ovat jumalanpalveluksessa yhdessä alttarin, 
yhteisen ruokapöydän ympärillä. Kirkko on aina auki, 
työntekijät siirtyvät vähitellen kirkkoon, erilaiset ryhmät 
kokoontuvat kirkossa, ja kaikki heijastuu jumalanpalve-
luselämään. Katse on 50 vuoden päässä. 

– Muutos ei ole ollut helppo, mutta se on mahdollinen.

Sini-Marja Kuusipalo

On arvokasta, astuipa 
ihminen kirkkoon mistä 

syystä hyvänsä.
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Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani / Painosmäärä: 51000 / Ilmoitus jakeluhäiriöstä: SSM Itä-Suomi Oy, p. 013 122 034, joensuu@ssm.fi, www.ssmitasuomi.fi/jakelupalaute / 

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

Lähde mukaan ja 
haasta ystäväsi!
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

Lahjoita osoitteessa missio2022.fi/lahjoita

Valtakunnallinen
mediakampanja
19.9. – 16.10.2022

Yhteistyössä eri kirkkokuntien, 

herätysliikkeiden, kristillisten 

järjestöjen ja seurakuntien 

kanssa

MISSIO 
2022
TULEE

OLETKO VALMIS?

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.

KONSERTTEIHIN VAPAA PÄÄSY.

JOENSUUN EV.LUT. KIRKKO, Papinkatu 1b
Su 5.6. klo 18  Ella Kinnunen, laulu; Auli Kostamo, huilu; Svetlana Lavrenchuk, piano
Su 19.6. klo 18 Ville Mustonen, kitara
To 4.8. klo 19  Olivier Eisenmann, urut (Sveitsi)
To 11.8. klo 19 Hayo Boerema, urut (Alankomaat)
Su 28.8. klo 18 Lavrenchukin perhe; Juha Keronen, laulu; Tuomas Pyrhönen, urut

UTRAN KIRKKO, Väisälänkatu 2
Su 12.6. klo 18 Liisa Karhu-Pearlman, viulu; Henna Hirvikangas, piano
Su 26.6. klo 18

Su 10.7. klo 18    
Su 24.7. klo 18

Su 7.8. klo 18
Pe 19.8. klo 18 
     Saranpää, kitara
La 20.8. klo 18 

Su 21.8. klo 18 
     huilu; Janne Piipponen, piano

JOENSUUN KIRKKO
Avoinna 1.6.-28.8.2022
ma-la klo 11-19 ja
su klo 12-20.

UTRAN KIRKKO
Avoinna 6.6.-14.8.2022
ma-la klo 12-17 ja
su klo 12-18.
Huom! kirkolla
julkisivuremontti
kesän aikana.

OPAS
PAIKALLA

NUORET SUOMESSA JA 
ULKOMAILLA TARVITSEVAT
TUKEASI
Tee MobilePay-lahjoitus
- seurakuntien lahjoitustilit
Joensuu: 54087; Pielisensuu: 36548; 
Rantakylä: 51705; Pyhäselkä: 82782; 
Eno: 51264; Vaara-Karjala: 72984
Lisätiedot:

Kirkkopalvelut ry:n keräyslupa RA/2020/639.
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1 
Iltamusiikki su 12.6. klo 18 
Utran kirkossa.  
Kesäisenä iltana Utran 
kirkon arkkitehtuuri 

yhdistettynä taidokkaiden 
soittajien musisointiin on varmasti 
ihana tuokio kulttuurin, historian ja 
nykyhetken äärellä.

2 
”Sen suven suloisuutta” 
-yhteislaulua to 2.6. ja 
30.6. klo 18 Kontio- 
lahden srk-keskuksen 

kodalla Yhteisvastuun hyväksi 
Uuden seurakuntakeskuksen 
pihalla oleva kota on kutsuvan 
näköinen ja laulaminen yhdessä 
on aina mukavaa, joten nämä 
tilaisuudet houkuttelevat. Kiva, että 
tarjolla on kaksi ajankohtaa.

3 
Hengellisesti heiluen 
-pihajumpat ke 1.6., 
8.6. ja 15.6. klo 13 
Kontiolahden srk-

keskuksen takapihalla 
Mitä ihmettä nämä ovat, kysyy 
innostunut ryhmäliikkuja. Koska 
nämä ovat päiväsaikaan arkena, 
niin jää kokematta ja selvittämättä.

4 
Hautojen hoitopäivä 
ma 6.6. klo 15–17  
Kontiolahden kappeli- 
hautausmaalla 

Nyt on tullut se vaihe, että 
sukuhautojen ylläpito on 
siirtymässä omalle vastuulle 
edelliseltä sukupolvelta, joten 
lienee fiksua saada tietoa ja 
ymmärrystä, tuleeko toimia 
jotenkin erityisesti.
 
Palstalla kysymme, mitkä neljä 
Kirkkotien kirkollisista ilmoituksista 
löytyvää tapahtumaa tuntuvat 
etukäteen mielenkiintoisimmilta. 

NIMI: MARJA-LIISA RUOTSALAINEN
SEURAKUNTA: KONTIOLAHTI

miun tapahtumat

SPR:n Kirppis 

(Kauppakatu 35, Joensuu) 

Avoinna 2.6. saakka 

ma–to klo 11–15.

Kesätauolla 3.6.–28.8.

Musiikkia metsälle
 › PIELISENSUUN KIRKOSSA la 11.6. soi konsertti Metsälle. 

Konsertti tutkailee ihmiselon ja metsän suhdetta. Metsä näyt-
täytyy mielenrauhan ja inspiraation lähteenä, merkityksellisten 
hetkien tapahtumapaikkana sekä kiintymyksen kohteena.

Sopraano Helena Savolainen ja pianisti Tiina Linjama tulkit-
sevat muun muassa Griegin, Merikannon ja Kilpisen sävellyksiä. 
Konsertin tuotto ohjataan lyhentämättömänä metsien suoje-
luun Luonnonperintösäätiön kautta.

Metsälle-konsertti Pielisensuun kirkossa la 11.6. klo 18. Vapaa 
pääsy, ohjelma 10 € tai haluamasi summa.

 >>>>>>>>>>>>>>   1.6.–30.6.2022>>>>>>>>>>

Konsertteja, pesiskoulu 
ja piknik Ilosaaressa
 › JOENSUUN HERÄTTÄJÄJUHLAT tarjoavat perin-

teisten seurojen lisäksi paljon nähtävää ja koettavaa 
eri-ikäisille. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. 

POIMINTOJA OHJELMASTA PE 1.7.
Ilmastonmuutos etenee — oletko valmis? Seminaari 
ja keskustelutilaisuus Itä-Suomen yliopiston Care-
lia-salissa klo 13–15. Ilm. tarjoilun vuoksi 17.6. men-
nessä: www.joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu.
Hierontaa juhlavieraille tarjoaa Itä-Suomen liikunta-
opisto. Maksu lyhentämättömänä Ukrainan hyväksi.
Piknik Ilosaaressa klo 19–22. Rentoa yhdessäoloa ja 
hyvää musiikkia. Kokeile kirkkovenesoutua!
Nuorten yökahvila Urheilutalolla klo 22.30–02. Yh-
teistä tekemistä, lautapelejä ja vapaata hengaamista.

POIMINTOJA OHJELMASTA LA 2.7.
Minipesiskoulu JoMan ohjauksessa juhlakentän 
reunassa. 
Körttiörkki Köppäsen muistipeli metsikössä juhla-
kentän vieressä. 
Lasten ja koululaisten puuha- ja piirtämispisteet 
Joensuun kirkonmäellä klo 10–12 ja 15.30–18 sekä 
Joensuu Areenan tiloissa klo 10–12 ja 15.30–18.
Perhekonsertti Joensuun kirkossa klo 14.30–15.15. 
Pekka Laukkarinen Trio. Liput 5 € / hlö, alle kouluikäi-
set ilmaiseksi.
Elämän vuodenajat -konsertti Joensuun Pakkahuo-
neella klo 17. Laulu, piano ja matkaharmoni: Minna 
Raassina. Ohjelma 10 €.
”Yhteistä matkaa tehdä saamme” Joensuun kirkossa 
klo 20. Herättäjä-Yhdistyksen valtakunnallinen kuoro 
ja Canzonetta-kuoro. Ohjelma 15 €.
Mika Nuorva ja Aurinkokunta Joensuun Urheilutalolla 
klo 21–22. Pop-rockia ja körttigospelia. Liput 10 €.
Jukka Perko & Teemu Viinikainen Joensuun kirkossa 
klo 21.30. Liput 15 €.
Aholansaari Sinfonietta Joensuun seurakuntakeskuk-
sessa klo 21.30. Ohjelma 10 €.

Joensuun herättäjäjuhlien oheisohjelman konserttei-
hin ja tapahtumiin on vapaa pääsy, ellei lippuhintaa 
mainita ohjelmassa. Ohjelma ja lisätiedot: 
www.herattajajuhlat.fi.

Torikonsertti ja soppa-
tykki Joensuun torilla
 › KOHTAAMISEN KAHVILA järjestää kesällä kaksi torikon-

serttia Joensuun kauppatorilla. Löydä ystävä -torikonsertin 
avaa Joensuun puhallinorkesteri la 18.6. klo 10. Tarjolla on 
ruokaa soppatykistä klo 11 alkaen.

Helluntaiseurakunnan kuoro esiintyy klo 11 ja Ilomantsin 
kuoro klo 11.45. Tämän jälkeen torilla kuullaan puheita. Klo 13 
on vuorossa Pekka Hautakangas bändi. Päivän viimeinen 
esiintyjä klo 14 alkaen on Tapani ja Pirkko Nuutinen duo. 

Löydä ystävä -torikonsertti Joensuun torilla la 18.6. klo 10 
alkaen. Vapaa pääsy.

Kohtaamisen Kahvilan talkoolaiset palvelevat torikonsertin 
kävijöitä osoitteessa Kauppakatu 23b.
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Valokuva-
näyttely  
Noljakan 
kirkon 
aulassa 
 › PERHOSAIHEISET 

VALOKUVAT ilahduttavat 
kävijää Noljakan kirkon aulassa. Markku Vaaherkumpu on 
ottanut valokuvat Noljakan ja Marjalan alueella. Valokuvanäyt-
tely on avoinna silloin, kun kirkon ovet ovat auki tilaisuuksien 
ja tapahtumien yhteydessä. Näyttelyä voi käydä katsomassa 
heinäkuun loppuun asti.

Markku Vaaherkummun valokuvia Noljakan kirkolla 31.7. 
asti. Vapaa pääsy.
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Joensuun  
seurakunta  
 › TOIMISTO: Kirkkokatu 28, ma–

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

Joensuun kirkko 
Papinkatu 1 b
Vaeltava messu ke 1.6. Lähtö 
Joensuun kirkolta klo 17.30. Messu 
rakentuu matkalla pyhiinvaelluksen 
hengessä sanasta, rukouksesta 
ja vaihtuvista alttaritauluista ja 
päättyy yhteiseen ehtoollishetkeen 
kirkossa. Kuljettava matka noin 
1,5 km. Pukeudu säänmukaisesti.
Messu su 5.6. klo 10.
Iltamusiikki su 5.6. klo 18, Ella Kin-
nunen (laulu), Auli Kostamo (huilu) 
ja Svetlana Lavrenchuk (piano). 
Vapaa pääsy.
Messu su 12.6. klo 10.
Konfirmaatiomessu (J3) la 18.6. 
klo 13.
Konfirmaatiomessu (J4) su 19.6. 
klo 10.
Iltamusiikki su 19.6. klo 18, Ville 
Mustonen (kitara). Vapaa pääsy.
Messu la 25.6. klo 10.
Ei messua Joensuun kirkossa 
su 26.6.
Joonas Kokkonen: Viimeiset 
kiusaukset -ooppera to 30.6. 
klo 20. Liput 48 €. Lisätiedot ja en-
nakkoliput www.teatro.fi/viimei-
setkiusaukset.
Lippuja saatavilla myös paikan 
päällä. Osa herättäjäjuhlien ohjel-
maa. Lisätietoja: herattajajuhlat.fi.

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28
Kesäkahvit ke 1.6., 8.6., 15.6., 
22.6. ja 29.6. klo 13–15. Tarjol-
la teemallinen tuokio, hartaus, 
kohtaamista, keskustelua sekä 
yhteislaulua.
Lohduksi toisillemme -kirjan 

julkistamistilaisuus ja herättäjäjuh-
lainfo ke 1.6. klo 16.30–18.30. Eme-
ritusprofessori Paavo Kettunen 
esittelee uuden kirjansa, juhlatoi-
mikunnan pj. Petri Karttunen kertoo 
herättäjäjuhlista, talkootoimikun-
nan pj. Tapani Nuutinen ja juhlien 
pääsihteeri Kati Nissi kutsuvat 
talkoisiin.

Torstaimessu ja kirkkokahvit to 
2.6. klo 12.
Torstaimessu ja kirkkokahvit to 
9.6. klo 12.
Pohjois-Karjalan Sotaorpojen 
järjestämä kesäinen musiikki-
tapahtuma su 12.6. klo 14. Kant-
tori, oopperalaulaja Matti Turunen 
laulaa ja laulattaa.
Torstaimessu ja kirkkokahvit to 
16.6. klo 12.
Yhteyden iloa ti 21.6. klo 11.  
Seniorien toiminta- ja virkistys-
päivä. Päivään sis. lounas ja kahvi, 
maksu 5 €.
Torstaimessu ja kirkkokahvit to 
23.6. klo 12.

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Kaksikielinen helluntaimessu – 
Pentecostal Celebration su 5.6. 
klo 12. Mukana Houseband, Ara 
Hayrabedian, Narrow Way.  
Messu su 12.6. klo 12.
Messu su 19.6. klo 12.
Messu su 26.6. klo 12, mukana 
Middle East Music Company.

Muut paikat
Kesäseurat ti 14.6. klo 18 Männik-

köniemessä (Vainoniementie 2), 
Marita Tiili, Tuomo Käyhkö, Simo 
Korkalainen.
Juhannusjuhla pe 24.6. Männik-
köniemessä yhdessä Pohjois-Kar-
jalan Ev.lut. Kansanlähetyksen 
kanssa. Klo 17.30 tarjoilupisteet 
avautuvat (tuotto lähetystyölle), 
klo 18 ohjelmaa (sanaa, säveliä, 
kolehti), klo 19.30 juhannustulet 
(sään salliessa).
Luomakunnan sunnuntain 
jumalanpalvelus su 26.6. klo 18 
Penttilän amfilla, yhteistyössä 
Pielisensuun seurakunta.

Sateenkaari-ilta ti 28.6. klo 18 
Männikköniemessä. Sään salliessa 
ulkona nuotion äärellä. Pientä pur-
tavaa, hartaus, yhdessäoloa jonkin 
teeman äärellä.
Herättäjäjuhlien maistiaisia to 
30.6. klo 11.30–12.30 Joensuun 
kauppatorilla (Kauppakatu 23).
Herättäjäjuhlien talkooinfo to 
30.6. klo 16 juhlakentällä (pesäpal-
lostadion, Mehtimäenaukio 2).
Herättäjäjuhlien talkooseurat to 
30.6. klo 18 juhlakentällä. Seurojen 
jälkeen Herättäjä-Yhdistyksen 
työntekijöiden järjestämä kahvitus, 
vapaaehtoinen kahviraha juhlien 
hyväksi.

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

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

Pielisensuun kirkko
Huvilakatu 8 b 
Senioriluento ”Lepo ja rentou-
tuminen” pe 3.6. klo 10–11.30, 
mukana työfysioterapeutti Päivi 
Eteläpää. Päätteeksi keittolounas 
(5 €).
Messu su 5.6. klo 10.
Kummipäivän tapahtuma su 5.6. 
klo 12. Tule kummin kanssa. Voit 
hakea kastelintusi kotiin!
Kesäperhekerho ajalla 8.–22.6. 
joka ke klo 9–11 päiväkerhotilassa. 
Vapaamuotoista yhdessäoloa, ul-
koilua ja pientä tarjoilua 2 €/perhe.
Metsälle-konsertti la 11.6. klo 18. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 € tai 
haluamasi summa. Ks. s. 11.
Messu su 12.6. klo 10.
Konfirmaatiomessu su 19.6. klo 10.
Messu la 25.6. klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 26.6. klo 
10. Joensuun Rauhanyhdistyksen 
kirkkopyhä.

Hukanhaudan 
seurakuntatalo 
Lonikintie 18
Kesäkeikku-tapahtuma to 9.6. 
klo 11–14 srk-talon pihassa. Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi herne-
keittoa ja sosekeittoa,  klo 13 alkaen 
myös kotiin ostettavaksi. Keittoan-
nos 3 €, astiaan myytynä 5 €/ litra, 
makkara 1 €, kahvi 1 €, mehu 0,50 
€, lettu 2 €. Toimintaa lapsille ja 
perheille. Sateella sisätiloissa. 

Muut paikat
Kesäillan kirkko su 5.6. klo 18 
Kukkolan kodalla.
Eräilijöiden retki Paalasmaalle 

to 16.6. Lähtö 8.30 keskustan 
srk-talolta. Paluu n. klo 18. Ulkoilua 
ja evästelyä, yhdessäoloa. Omat 
eväät, talo tarjoaa letut ja kahvit. 
Kyytihinta 5 €. Ilm. ma 13.6. menn. 
Katja Nuuhkariselle, p. 050 550 
8335. Minibussiin mahtuu 8 hlö. 
Mikäli kyytiä tarjoavia löytyy, voi-
daan ottaa enemmän lähtijöitä.
Juhannusaattojuhla pe 24.6. klo 17 
Sulkulan kodalla.
Luomakunnan sunnuntain juma-
lanpalvelus su 26.6. klo 18 Pentti-
län amfilla, yhteistyössä Joensuun 
seurakunta.
Aamukahvit leikkikentällä 
joka päivä ma–pe klo 9–11 ajal-
la 6.–23.6.: ma Vehkapuiston 
leikkikenttä, ti Karhunkaaren 
leikkikenttä, ke Karjalanpuiston 
leikkikenttä, to Norolanpuiston 
leikkikenttä, pe Revonhännän leik-
kipuisto. Ohjaajat paikalla. Tarjolla 
pientä virikepuuhaa sekä mehua ja 
kahvia. Säävaraus. Kovalla sateella 
Pikku-Ketun kerhon ovet ovat auki 
klo 9–11 (Kettuvaarantie 25). Muu-
tokset ilmoitetaan Instagramissa: 
psuulapset.

Diakoniapäivystys 
1.6.–31.8. Pielisensuun kirkon 
diakoniatoimistossa keskiviik-
koisin klo 9–11. Hukanhaudan 
srk-talolla ei ole päivystystä 
kesäaikana.

Pirjo Myller 
eläkkeelle  
Lämmin kiitos teille, joita 
minulla oli ilo palvella ja joiden 
kanssa sain tehdä yhteistyötä 
Pielisensuun seurakunnan 
seurakuntasihteerinä. 
Tsemppiä ja siunausta kaikille!
Pirjo Myller

Herättäjäjuhlainfo
ke 1.6. klo 16.30–18.30
Joensuun srk-keskuksessa. 
Tietoa juhlien talkootehtä-
vistä ja Lohduksi toisillemme 
-kirjasta.

Männikköniemen
sauna remontissa 
Männikköniemen saunaillat 
alkavat remontin valmistuttua 
kesäkuussa. Tarkista ajat: 
www.joensuunseurakunnat.
fi/tapahtumat

Sateenkaari-ilta
ti 28.6. klo 18
Männikköniemessä, sään 
salliessa ulkona nuotion 
äärellä.

lettukahvila
Keskiviikkoisin 8.6., 15.6. ja 
22.6. klo 16-18, Rantakylän 
kirkon leikkikentän vieressä

KESÄKAHVIT
Utransaaressa
Utransaaren kodalla
torstaisin klo 13-14.30
(ajalla 2.6.-28.7.2022)

Tarjolla kahvia, mehua ja makkaraa. 
Vapaaehtoinen maksu. Mukana 
seurakunnan diakoniatyöntekijöitä.

Tervetuloa kaiken ikäiset kahvit-
telemaan ja viettämään mukavaa 
kesäpäivää säällä kuin säällä!

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

Joensuun ja Vaara-Karjalan seurakuntien

KESÄKASSIKERÄYS
Hanki kassiin oheisen listan mukainen sisältö ja toimita se meille alla 
mainittuun paikkaan. Diakoniatyö jakaa kassit apua tarvitseville. 
Kesäkassin arvo on noin 30 €.

Kassin sisältö: kaurahiutaleita, riisiä, makaronia (3 pussia), 
sokeria, näkkileipäpaketti, hernekeitto, mehutiiviste, keksipaketti, 
tonnikalaa (3 purkkia) ja lihapyöryköitä (säilyke).

Voit halutessasi ostaa myös kahvia, teetä, makeisia, pähkinöitä tai 
kuivahedelmiä. Huomaa, että päiväysten tulee riittää kesän yli.

Voit tuoda kesäkassin 10.6.2022 mennessä
Joensuun seurakuntakeskus, Kirkkokatu 28, neuvonta ma-to
klo 9-11 ja klo 12-15 sekä pe klo 9-12
Kiihtelysvaaran seurakuntatalo, Tohmajärventie 31, seurakunta-
toimisto ke ja pe klo 9-12 tai
Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, ti ja to klo 9-12.

*

*

*
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Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 

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

Pyhäselän kirkko
Hammaslahdentie 76
Messu su 5.6. klo 10, kanttorina 
Samuli Moilanen.
Messu su 12.6. klo 10, kanttorina 
Samuli Moilanen.
Messu su 19.6. klo 10.
Messu la 25.6. klo 10.
Ei messua kirkossa su 26.6., ks. 
Reijola.

Pyhäselän 
seurakuntatalo 
Hammaslahdentie 76
Juhannusaaton juhlahetki pe 24.6. 
klo 17.45 Pyhäselän seurakuntata-
lon pihassa. Lipun nosto, hartaus-
hetki ja yhteislaulua. Säävaraus.

Reijolan 
seurakuntatalo 
Santerintie 11
Iltakirkko su 26.6. klo 18. Kirkko-
kahvit.

Muut paikat
Helluntaijuhla su 5.6. klo 13 alkaen 
Anneli Kurosella (Tölpäntie 61). 
Ohjelmassa ruokailu, puheita ja 
musiikkia. Puhujina mm. Anne 
ja Aatu Gröhn, musiikista vastaa 
Majatalo-kuoro. Tuotto Gröhnien 
työn tukemiseen.

Hautojen hoitopäivä pe 10.6. alk. 

klo 9 Pyhäselän hautausmaalla 
(Suhmurantie 33). Alkuhartaus, 
kukkien myyntiä ja kahvitarjoilu 
pientä maksua vastaan, mukana 
Suhmuran Martat.

Annikki ja Usko Puustisen muiste-
lot la 11.6. alk. klo 12 VillaValkeassa 
(Karvolanmäentie, Tikkala). Aluksi 
keittolounas lähetystyön hyväksi.

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

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

Enon kirkko
Enontie 28
Helatorstain messu to 26.5. klo 10. 
Kirkkokahvit seurakuntatalolla.
Iltakirkko, perhemessu su 29.5. klo 
17. Yhteinen ruokahetki srk-talolla.
Messu su 5.6. klo 10.
Messu su 12.6. klo 10.
Messu su 19.6. klo 10.
Messu la 25.6. klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 26.6. klo 10.

Enon 
seurakuntatalo
Enontie 30 A
Kesämusiikkia su 12.6. klo 18. 
Enolaisia esiintyjiä.

Muut paikat
Kevätlaulajaiset to 26.5. klo 18 
Villa Koivurannan salin alakerrassa 
Uimaharjussa (Keskustie 5),  
munkkikahvit, arpajaiset. 
Hautojen laittopäivä ke 8.6. klo 
9.30 Enon hautausmaalla (Kirkko-
tie 12), hartaus, kukkamyyntiä.

Hautojen hoitopäivä

ke 8.6. klo 9.30 alkaen Enon hautausmaalla 

ja to 9.6. klo 9–12 Tuupovaaran 

hautausmaalla.

Rantakylän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A,  

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

Rantakylän kirkko
Rantakylänkatu 2
Venäjänkielinen raamattupiiri 
lauantaisin klo 12.
Messu su 5.6. klo 10.
Pop Up -lettukahvila leikkikentän 
vieressä ke 8.6., 15.6. ja 22.6. 
klo 16–18.  Ks. s. 12.
Konfirmaatiomessut la 11.6.: 
R4-ryhmä klo 10 ja R5-ryhmä 
klo 13.
Messu su 12.6. klo 10.
Messu su 19.6. klo 10.
Juhannusaaton juhla pe 24.6. 
klo 18. Ks. s. 13.
Messu juhannuspäivänä la 25.6. 
klo 10.
Jumalanpalvelus su 26.6. klo 10.
Yhteislaulutilaisuus to 30.6. klo 18 
kirkkopihassa, laulamme Siionin 
virsiä.

Utran kirkko
Väisälänkatu 2
Iltarukous su 5.6. klo 18.
Iltamusiikki su 12.6. klo 18, Liisa 
Karhu-Pearlman (viulu), Henna 
Hirvikangas (piano). Vapaa pääsy.
Iltarukous su 19.6. klo 18.
Iltamusiikki su 26.6. klo 18, Middle 
East Company. Vapaa pääsy. Ks. s. 10.

Muut paikat
Kesäkahvit Utransaaren kodassa 
to klo 13–14.30 ajalla 2.6.–28.7. Ks. 
s. 12. 
Kärrikahvilat perheille pe 3.6. ja 
17.6. klo 9.30–12 Riippapuistossa 
(Riihisärkänkatu 11) yhteistyössä 
Lähiötalon kanssa. Tarjolla kahvia, 
teetä, mehua ja keksejä, vapaaeh-
toinen maksu Yhteisvastuukeräyk-
selle. Säävaraus.

Diakonian  
puhelinpäivystys    
1.6. alkaen ti ja to klo 9–11,  
p. 013 263 5522.

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

Kiihtelysvaaran  
seurakuntatalo 
Tohmajärventie 31
Messu to 26.5. klo 10.
Pieni iltamessu su 29.5. klo 16.
Messu su 5.6. klo 10.
Messu su 12.6. klo 10.
Kansanlaulukirkko su 19.6. klo 10 
seurakuntatalon pihalla.
Messu la 25.6. klo 10.

Tuupovaaran kirkko
Koulutie 5
Messu to 26.5. klo 13.

Perhemessu su 29.5. klo 10. Mes-
sun jälkeen kastelintujen jakami-
nen ja yhteinen ruokailu seurakun-
tatalolla. Huom. aika!
Messu su 5.6. klo 13.

Kesän säveliä ja yhteislaulua to 
9.6. klo 18.

Hävikkiruokajakelu
Pyhäselän seurakuntata-
lolla Hammaslahdentie 76 
joka toinen torstai Pyhäselän 
vähävaraisille asukkaille. Va-
raathan kassisi saman viikon 
ma tai ti klo 8–10 p. 050 363 
6909. Seuraavat kerrat 2.6., 
16.6., 30.6.

Kohtaamisten 
Kahvila-Kirpputori
on auki kesällä kerran kuussa 
perjantaisin 17.6., 29.7. ja 
26.8. klo 10–13 (Lahjantie 10). 
Myynnissä kahvia, kahvilei-
pää, naisten, miesten ja lasten 
vaatteita, astioita, leluja, kirjoja 
yms. Puhtaita ja ehjiä vaatteita 
sekä tavaroita otetaan vas-
taan kirpputorin aukioloaikoi-
na. Tuotto lähetystyölle.

Diakonian 
puhelinpäivystys  
Kesäkuussa ma ja ti klo 8–10 
p. 050 363 6909, Lea Vuojo-
lainen.

Retki Joensuun
herättäjäjuhlille   
Su 3.7. ei jumalanpalvelusta. 
Osallistutaan herättäjäjuhlien 
messuun ja juhlaohjelmaan. 
Maksuton retki Joensuu-
hun sis. matkat ja ruokailun. 
Lähtö Enon seurakuntata-
lolta (Enontie 30 A) klo 8.45. 
Ilmoittautuminen 14.6. men-
nessä srk-toimistoon ma–pe 
klo 9–12, p. 013 263 5601, tai 
sähköpostilla: 
merja-leena.maattala@evl.fi.

Juhannusaaton 
juhlahetki
pe 24.6. klo klo 17.45 
Pyhäselän seurakuntatalon 
pihassa.

Helluntaijuhla
su 5.6. klo 13
Anneli Kurosella (Tölpäntie 61).
Mukana Anne ja Aatu Gröhn.

Hautojen 
hoitopäivä
pe 10.6. klo 9 alkaen
Pyhäselän hautausmaalla.

Kesän säveliä ja 
yhteislaulua 
to 9.6. klo 18  
Tuupovaaran kirkossa.
Kanttori Katri-Mari Huotari.

Perhemessu 
ja ruokailu 
su 29.5. klo 10 
Tuupovaaran kirkossa. Voit 
hakea oman kastelintusi 
kotiin!

kaudelle 2022-2023 on käynnissä.

NYT ON AIKA HAKEA

PÄIVÄKERHOON!
Perjantai 24.6.2022

Männikköniemen kesäkoti,
Vainoniementie 2 

Klo 17.30 tarjoilupisteet (tuotto 
lähetystyölle), klo 18 ohjelmaa

(sanaa, säveliä, kolehti),
klo 19.30 juhannustulet

(sään salliessa). 
järj. Joensuun seurakunta ja 

Pohjois-Karjalan
Ev.lut. Kansanlähetys

Rantakylän kirkko,
kirkkopiha, Rantakylänkatu 2

 

Klo 18 lipunnosto, yhteis-
laulua, hartaus, ohjelmaa ja 

tarjoilua.
järj. Rantakylän

seurakunta

Pyhäselän seurakuntatalo,
piha, Hammaslahdentie 76 

Klo 17.45 lipun nosto,
hartaushetki ja yhteislaulua. 

Säävaraus.
järj. Pyhäselän seurakunta

Hirviranta,
Hirvirannantie 19

Klo 18 rantajuhla, kokko
sään salliessa, tarjoilua.

järj. Kontiolahden
seurakunta

Sulkulan kota,
Kesärannantie 10
Klo 17 aattojuhla.
järj. Pielisensuun

seurakunta

Reijolan laulu
kiittää  toukokuun konsert-
tiyleisöä tuesta Ukrainan 
hyväksi. Kiitos myös Pirkko 
Myllerille kuoron ohjauksesta 
10 vuoden ajan.
Eira Väänänen
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Kontiolahden 
seurakunta
 › KIRKKOHERRANVIRASTO:  

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

Kontiolahden kirkko
Kirkkotie 6
Jumalanpalvelukset suoratoistona 
joka su klo 10: www.youtube.com/
kontiolahdensrk.
Kirkkoväärti-ilta ma 30.5. klo 18, 
katsomme kesän väärtivuorot ja 
päivitämme kuulumiset. 
Messu su 5.6. klo 10, ystävänkam-
mari 30 vuotta, mukana Teuvo 
Mononen.
Messu su 12.6. klo 10, mukana 
touko-elokuussa syntyneet 70-, 
75- ja 80-vuotiaat. Juhlakahvit 
srk-keskuksella messun jälkeen.
Messu su 19.6. klo 10, HR1-konfir-
maatio.
Messu su 19.6. klo 14, päiväleiri-
koulun konfirmaatio.
Juhannuspäivän messu la 25.6. 
klo 10, kesäasukkaiden kirkkopyhä, 
tarjoilua.
Messu su 26.6. klo 10, HR2-kon-
firmaatio.

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26 

Ukraina-ilta ti 31.5. klo 18, keskus-
teluilta alueella asuvien ukrai-
nalaisten tilanteesta. Mukana 
Joensuun ortodoksisen kirkon sekä 
Kontiolahden kunnan edustajia.
”Sen suven suloisuutta” -yh-
teislaulua kodalla Yhteisvastuun 
hyväksi to 2.6. ja 30.6. klo 18.
Ystävänkammarin 30-vuotissyn-
tymäpäiväjuhla su 5.6. heti mes-

sun jälkeen, kahvitarjoilu. Ks. s. 6.

Lehmon  
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Ei messuja kesäkuussa.
Nuorten ilta pe 10.6. klo 18–19, 
ovet auki 17–21.

Muut paikat
Hengellisesti heiluen -pihajumpat 
ke 1.6., 8.6. ja 15.6. klo 13 srk-kes-
kuksen takapihalla. Mukana Eija 
Pennanen ja Sanna Mutikainen. 

Hautojen hoitopäivä ma 6.6. 
klo 15–17 kappelihautausmaalla 
(Kirkonkyläntie 4). Paikalla yrittäjiä. 
Kahvitarjoilu. Lisätiedot seurakun-
tamestari Hannu P. Martikainen, p. 
046 600 5463.
”Tee tulella” -työnäytös ti 14.6. 
klo 12 srk-keskuksen kodalla, 
yhteistyössä Martat ja diakoniatyö. 
Pientä tarjoilua.
Rovastikunnan näkövammaisten 
kesäjuhla to 16.6. klo 13 srk-kes-
kuksen kodalla. Omavastuu 5 €. 
Ilm. viim. 10.6. erityisdiakoni Tuula 
Mertaselle, p. 050 366 0892, vain 
tekstiviestein!
Juhannusaaton rantajuhla pe 24.6. 
klo 18 Hirvirannassa (Hirvirannantie 
19), kokko sään salliessa, tarjoilua.
Messu su 26.6. klo 13 Selkien-
Mönnin kappelissa (Selkientie 1).

Konfirmaatiomessu su 26.6. klo 10.

Tuupovaaran  
seurakuntatalo
Koulutie 10
Kesäpäivän hartaus ke 1.6., 15.6. ja 
29.6. klo 13.
Papin kahvit pe 17.6. klo 18, terve-
tuloa keskustelemaan ja kahvitte-
lemaan.

Muut paikat
Kesäillan hartaus ke 1.6. klo 18 
Kiihtelysvaaran kellotapulin pihalla 
(Aprakkatie 3).
Hautojen hoitopäivä to 9.6. klo 
9–12 Tuupovaaran hautausmaalla 
(Ristolantie, Tuupovaara). Tervetu-
loa kukka- ja taimiostoksille.
A-ryhmien kesäpäivä pe 10.6. klo 
14 Karjamajalla. Tied. diakoni Taru 
Keinänen, p. 050 377 5607.
Messu su 12.6. klo 13 Hoilolan 
kirkossa (Hoilolantie 133).
Kesäillan hartaus ke 15.6. klo 18 
Kiihtelysvaaran kellotapulin pihalla.
Kansanlaulukirkko su 19.6. klo 13 
Suvensaaressa (Suvensaarentie 
13, Tuupovaara).
Kesäillan hartaus ke 29.6. klo 18 
Kiihtelysvaaran kellotapulin pihalla.

Kesän virastoaika
Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto avoinna 
1.6.–31.8. ma–to klo 9–12.

Avoimet työpaikat  
Kontiolahden seurakunnassa 
on haettavissa ylemmän kor-
keakoulututkinnon vastaavan 
kanttorin virka sekä nuoriso-
työntekijän virka.
Lisäksi tulossa diakonia/lähe-
tyssihteerin (50/50) viransijai-
suus 1.7.–31.12.2022.
Hakuaika virkoihin sekä sijai-
suuteen on 23.5.–17.6.2022. 
Lisätietoa www.kontiolahden-
seurakunta.fi/info-ja-asiointi/
avoimet-tyopaikat

Rovastikunnallinen näkö-
vammaisten kesäpäivä pi-
detään Kontiolahden uuden 
seurakuntatalon pihassa 
torstaina 16.6. klo 13–15 (os. 
Keskuskatu 26, Kontiolah-
ti). Ruokailu, ohjelmaa ja 
kahvit. Yleisavustajat ovat 
paikalla. Osallistumismaksu 
on 5 euroa. Tuothan sum-
man tasarahana.

Ilmoittautumiset 10.6. 
mennessä Joensuun 
seurakunnan neuvontaan 

p. 013 263 5300, avoinna 
arkisin ma–to klo 9–15, 
pe 9–12, Tuula Mertaselle 
tekstiviestillä / WhatsAp-
pilla p. 050 366 0892 tai 
sähköpostilla tuula.merta-
nen@evl.fi. 

Joensuussa asuvat: jos tar-
vitset yhteiskyydin, ilmoita 
siitä ilmoittautumisen 
yhteydessä. Lähtö srk-kes-
kukselta (Kirkkokatu 28, 
Joensuu) klo 12.30. Kyydin 
hinta on 3 euroa.

Näkövammaisten kesäpäivä

Papin kahvit
pe 17.6. klo 18
Tuupovaaran 
seurakuntatalossa.
Tervetuloa keskustelemaan 
ja kahvittelemaan.

Kansanlaulukirkko  
Vaara-Karjalan seurakunnassa 
järjestetään kaksi kansanlau-
lukirkkoa su 19.6.: klo 10 Kiih-
telysvaaran seurakuntatalon 
pihalla ja klo 13 Suvensaaressa 
(Suvensaarentie 13, Tuupo-
vaara).

Ukraina-ilta
ti 31.5. klo 18 Kontiolahden 
seurakuntakeskuksessa.

KUULUTUS 
hautapaikoista, joiden 
hallinta-aika on päättynyt  

OPISKELIJOILLE JA NUORILLE AIKUISILLE

MÄNNIKKÖNIEMEN KESÄT
torstaisin klo 16-21 Linnunlahdella,

Vierailijat
2.6. pastori Heidi Salo
pe 10.6. (huom! päivä) kansain-

16.6. 
23.6. 
30.6. 

Pohjois-Karjalan kunnaat
-KOTISEUTURETKET
lähtö Joensuun seurakunta-

Yläsatamakadun puoleiselta
P-paikalta maanantaisin klo 12
 

6.6. 
13.6. 
20.6. 
27.6. 

Nyt metsä kirkkoni
olla saa -PATIKOINNIT
lähtö Joensuun seurakunta-

-
makadun puoleiselta
P-paikalta 
 

8.6. 

15.6. 
 6,5 km, Liperi
22.6. 

29.6. 

KeSÄ
2022

NUORTEN
PURSILEIRI
Hirvirannassa 1.-4.7.2022
Ohjelmassa jollapurjehduksen 
alkeet, purjehdus- ja veneily-

ma 13.6. mennessä

puh. 0400 870 559.

Pielisensuun seurakunnassa
on avoinna

SEURAKUNTA-
SIHTEERIN VIRKA

Hakuaika päättyy
to 26.5.2022.

Tarkemmat tiedot ja
hakemuksen täyttäminen 
joensuunseurakunnat.fi/

rekrytointi.

Kontiolahden seurakunnan hau-
tausmailla on ryhdytty Kirkkolain 
17 luvun ja Hautaustoimilain 14 
§ 3 mom. mukaiseen kuulutus-
menettelyyn sellaisten hautojen 
palauttamiseksi seurakunnan 
hallintaan, joiden hallinta-aika on 
päättynyt 2021 tai sitä ennen ja 
joita omaiset eivät ole lunasta-
neet uudelleen.
Kuulutus koskee Kontiolahden 
seurakunnan kaikkia hautaus-
maita.
Haudoille laitetaan ilmoitus 
muovikolmiolla. Kuulutus ja 
hautaluettelot on lisäksi asetettu 
nähtäväksi hautausmaan ilmoi-
tustaululle.
Hautaoikeuden haltijan ha-
kemuksesta hautaoikeuden 
voimassaoloaikaa voidaan jatkaa 
(Kirkkolaki 17 luku 2 §) arkku-
haudoissa 10 tai 25 vuotta ja 
uurnahaudoissa 10 tai 15 vuotta 
hinnaston mukaisella taksalla.
Hautaoikeuden jatkamiseksi 

pyydämme ottamaan yhteyttä 
Kontiolahden seurakunnan 
taloustoimistoon p. 040 761 
6508 tai lähettämällä s-postia 
osoitteeseen kontiolahti.talous-
toimisto@evl.fi.
Lunastamatta jääneet haudat 
palautuvat seurakunnalle ilman 
erillistä ilmoitusta 31.12.2023 
ja seurakunta voi menetellä 
niiden suhteen hautausmaan 
käyttösuunnitelman mukaisesti. 
Hautakivet ovat haudanhaltijan 
omaisuutta ja ne tulee siirtää 
30.6.2024 mennessä. Jos 
hautamuistomerkkiä ei poisteta 
määräaikaan mennessä, siirtyy 
hautamuistomerkki Kontiolah-
den seurakunnalle vastikkeetta.
Otamme mielellämme vas-
taan myös ilmoituksen, mikäli 
haluatte luopua hautaoikeudesta 
koskemattomuusajan päätyttyä.

Kontiolahden seurakunnan 
kirkkoneuvosto

Kesäillan  
hartaudet
ke 1.6., 15.6. ja 29.6. klo 18 
Kiihtelysvaaran kellotapulin 
pihalla osoitteessa 
Aprakkatie 3.

Hautojen  
hoitopäivä
ma 6.6. klo 15–17 
kappelihautausmaalla.
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Mediamyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Varaa   
mainos
paikkasi 

 paikalliseen
Kirkkotie 
 lehteen! 

KP-Kodinpalvelut
045 118 4650

www.kp-kodinpalvelut.com

KOTIPALVELUA
Ikääntyneille ihmisille 

sekä kaikille kotipalvelua 
tarvitseville esim. siivous-ja 

asiointiapua. Joensuun 
alueella ja lähikunnissa.

Ilmoitukset 
osoitteeseen 

ilmoitusmyynti@ 
kotimaa.fi

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.

VIIMEISET 
KIUSAUKSET

J o o n a s  K o k k o n e n

Joensuun kirkossa
to 30.6.2022 klo 20.00 ja 
pe 1.7.2022 klo 20.00

ROOLEISSA mm. ESA RUUTTUNEN, VARVARA MERRAS  
JA MATTI TURUNEN

Liput 
alk. 48 €

Lisätiedot
www.teatro.fi/viimeisetkiusaukset
Liput:
www.tiketti.fi

VUOKRALLE TARJOTAAN
Yksiö Tuupovaaran kirkonkylässä.

P. 0400 173 303

UUSI ERÄ
MATONKUDETTA

Kankaita KESÄKALUSTEISIIN 
ja sisustukseen

* Verhokankaita
* Kappaverhoja
* Sisustustyynyjä

KATTUUNI/KUDEKULMA
(Pilkon Citymarket)

ma–pe 10–17
050 3817855
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nuori kasvo 

IINA LAAKKONEN, 20, kertoo, että kun 
häntä viitisen vuotta sitten kysyttiin en-
simmäistä kertaa kummiksi, se vähän 
jännitti.

– Olin aika nuori silloin ja se tuli yllätyk-
senä, Iina muistelee tunnelmiaan. Joen- 
suulainen opiskelija oli siihen aikaan Py-
häselän seurakuntanuorissa.

Nyt Iinalla on kaksi kummilasta, 5-vuo-
tias Minea ja 4-vuotias Nuppu. Varsinkin 
nuoremman lapsen kanssa hän on ai-
ka aktiivisesti tekemisissä ja he tapaavat 
yleensä vähintään kerran kuukaudessa. 

– Kyllä mie siitä tehtävästä tykkään, olla 
luotettava aikuinen. Tuntuu että on saatu 
hyvää sidettä luotua näitten vuosien ai-
kana.

VALTAKUNNALLINEN kummipäivä on 
vuosittain sen viikon sunnuntaina, kun 

koulut loppuvat. Tänä vuonna se osuu hel-
luntaipäivään 5. kesäkuuta. Kummipäivän 
aikaan kirkko kannustaa kaikkia kumme-
ja ja kummilapsia muistamaan toisiaan ja 
viettämään aikaa yhdessä, ja monissa seu-
rakunnissa juhlitaan kummiutta.

Iina kertoo, että hän puuhailee kaiken-
laista yhdessä kummilasten kanssa. Kesä-
suunnitelmiin kuuluu ainakin yökyläilyjä.

– Käydään varmaan uimassa ja jäätelöllä 
ja vietetään yhdessä aikaa.

Vaikka aina ei olisi mahdollisuutta 
nähdä kasvotusten, Iina kyselee lapsen 
kuulumisia ja muistaa syntymäpäivänä. 
Yhteydenpito hoituu enimmäkseen van-
hempien kautta, sillä lapset ovat vielä 
pieniä.

KIVOJA VINKKEJÄ eri ikäisten kummilas-
ten kanssa puuhailuun löytyy Kummi-

päivä.fi-sivustolta. Sieltä voi esimerkiksi 
tulostaa ystäväkirjan yhdessä täytettäväk-
si. Kummilapsi ja kummi täyttävät ystä-
väkirjan toinen toisestaan. Kun sivut on 
täytetty, ne annetaan toiselle luettavaksi. 
Näin molemmat oppivat uutta toisesta ja 
myös itsestään.

Kummin kanssa on hauska seikkailla 
metsässä. Kummipäivän nettisivuille on 
koottu virikkeitä luonnon ihmeiden tut-
kimiseen. Esimerkiksi kasvien tunnista-
minen ja eläinten havainnointi inspiroivat 
näkemään tutunkin ympäristön uudessa 
valossa – samoin kuin se, että retkellä on 
mukana oma kummi.

Silloinkin, kun ei pääse käymään ky-
lässä, kummilasta voi ilahduttaa viestillä, 
puhelulla tai vaikka postikortilla. Myös 
monia tuttuja lautapelejä, kuten Aliasta, 
voi mainiosti pelata etänä. Puhelimitse 

luettu iltasatu tai iltarukous rauhoittaa 
lapsen yöunille.

Hanna Pekkanen

HAASTATELTAVA on 16-vuotias 
Sara Tahvanainen. Sara opis-
kelee lähihoitajaksi sosiaali- ja 
terveysalalla Joensuun ammat-
tioppilaitos Riveriassa. Sara on 
mukana teatteritoiminnassa 
Louhitalolla Enon Louhiojalla. 
 
Kuinka pitkään olet 
toiminut isosena?
Olen ollut isosena jo toista 
vuotta.

Mikä on parasta isosena 
toimimisessa?
Vaikea kertoa, mikä on parasta 
isosena toimimisessa. Kuitenkin 
ensimmäisenä mieleeni tulee 
uudet ihmiset, joihin olen tutus-
tunut isosleirien kautta.

Mitä mieltä olet isosleireistä, 
mitä siellä tehdään?
Isosleirejä on normaalisti kau-
dessa 3–4. Ne ovat viikonlopun 

mittaisia leirejä, joihin osallistuu 
vain isosia. Ne pidetään Vaivion 
leirikeskuksessa. Päivät Vaivios-
sa koostuvat hyvästä ruoasta 
sekä mukavasta yhdessäolosta.

Mitä isosena sitten pääsee 
tekemään?
Isosena pääsee toimimaan 
muun muassa lasten kesän lei-
reillä. Tänä kesänä olen isosena 
Murikan päiväleirillä ja tusinaret-

kellä, jossa lähdemme 12-vuo-
tiaiden kanssa Linnanmäelle ja 
Serenaan.

Anni Varis

Palstan kirjoittajat ovat nuoria 
seurakuntalaisia.

Isosena toimiminen Isosena pääsee 

toimimaan muun 

muassa lasten kesän 

leireillä.

NIMI: SARA TAHVANAINEN 
IKÄ:  16 VUOTTA 
SEURAKUNTA: ENO
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KUMMIUS. Iina Laakkonen viettää mielellään aikaa kummilastensa kanssa. 
Valtakunnallisena kummipäivänä 5. kesäkuuta juhlistetaan kummiutta.

Kummilapsen kanssa 
yhdessäolo on juhlaa

Iina Laakkosen ja hänen 
kummilapsensa Nupun 
kesäsuunnitelmiin kuuluu 
esimerkiksi yökyläilyä.

Kummipäivä
• Valtakunnallinen kummipäivä järjestetään 

tänä vuonna neljättä kertaa.
• Kun kummi ja lapsi tulevat yhdessä Super- 

Parkiin, he saavat sisäänpääsyn yhden 
hinnalla. Voimassa kaikissa Suomen 
SuperParkeissa ja SuperCornereissa ajalla 
31.5.–5.6.2022.

• Ideoita kummipäivän tekemisiin löydät sivuil-
ta kummipäivä.fi 

• Kummipäivä näkyy somessa aihetunnisteilla 
#kummipäivä ja #kumminkaa.


