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Maatalous-
yrittäjän 
vaikea vuosi
Janne Heikkinen pitää 
työstään, vaikka  
ruuantuottajilla on 
monia haasteita.
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Rippikoulu 
ei ole vain 
Jeesus-
ihmisille.
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Nuoria kaivataan 
päättäjiksi
Luottamushenkilön 
pestistä on hyötyä 
myös työelämässä.

ripari 8-9 
 
Rippileiri pitää 
pintansa 
Monelle nuorelle 
riparin käyminen  
on edelleen  
itsestäänselvyys.

Pesäpallostadionilla
vietetään herättäjäjuhlia              4-5
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Heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna 
Joensuun herättäjäjuhlille odotetaan noin 
20 000 vierasta. Juhlat levittäytyvät 
pesäpallostadionin ja Areenan lisäksi 
esimerkiksi kirkkoihin, yliopistolle, torille 
ja Ilosaareen. Juhlien pääsihteeri Kati Nissi 
ja maskotti Kaarlo-saukko kehottavat 
tutustumaan juhlaohjelmaan myös Herättäjä-
Yhdistyksen sovelluksessa tai verkkosivuilla 
www.herattajajuhlat.fi. Kurkkaa sinäkin 
körttijuhliin, oheisohjelmassa on muun muassa 
paljon erilaisia konsertteja.



lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

Mitä sinulle 
jäi mieleen  
rippikoulusta?

TÄNÄKIN VUONNA lähes 50 000 nuorta Suomessa osallis-
tuu rippikouluun. Samalla rippikoulu ja rippijuhlat kosket-
tavat valtavaa määrää vanhempia, isovanhempia, kummeja 
ja muita ystäviä ja sukulaisia. Suomalaisen rippikoulun suo-
sio on maailmanennätys, missään muussa maassa rippi-
koulu ei kokoa yhtä kattavasti nuoria.

MONELLE NUORELLE rippikoulu on vuoden kohokohta ja 
jotain sellaista, mitä mietitään, odotetaan ja jännitetäänkin 
jopa useita vuosia. Millaista riparilla on? Mitä riparilla teh-
dään? Onko rippikoulussa vain sellaisia Jeesus-ihmisiä?

OMAN TEINI-IKÄISEN, vuoden päästä rippikouluun mene-
vän nuoreni kysymys siitä, onko rippikoulussa vain Jeesus-
ihmisiä, sai minut pohtimaan rippikoulun suosiota. Yksi 
suomalaisen rippikoulun suosion lähtökohta on nimen-
omaan siinä, että se ei ole vain Jeesus-ihmisille. Rippi-
kouluun tullaan muita maita useammin varsin maallisin 
motiivein, vaikkapa siksi, että saisi rippilahjoja tai siksi, 
koska kaveritkin menevät. Iso tekijä on myös se, että nuori 
on kuullut, että rippikoulussa on hauskaa. 

KUN VIISITOISTA VUOTTA sitten aloitimme ensimmäistä 
kansainvälistä tutkimushanketta rippikoulusta, monen 
muun maan edustajat olivat kovin skeptisiä sille, että voiko 
rippikoulussa olla hauskaa: ”Eihän ne nuoret silloin mitään 
opi.” Tutkimuksemme tulokset osoittavat juuri päinvas-
taista. Mitä enemmän rippikoulussa panostetaan siihen, 
että nuorella on siellä hyvä olla ja nuorilla on hauskaa, 
sitä todennäköisemmin rippikoulu on myös hengellisesti 
merkityksellinen. Peräti joka toinen rippikoulun käynyt 
suomalaisnuori haluaa jatkaa rippikoulun jälkeen seura-
kunnan toiminnassa. Missään muussa maassa osuudet 
eivät ole yhtä isoja. Joka toinen nuori kuvaa rippikoulua 
myös hengellisesti merkityksellisenä. 

PIENELLE OSALLE rippikoulu on myös huono kokemus. 
Useimmiten kielteiseen kokemukseen liittyy autoritatii-
vinen opetus ja huono yhteishenki. Nämä kielteiset koke-
mukset entisestään alleviivaavat sen merkitystä, että rip-
pikoulussa on tärkeintä panostaa siihen, että nuoren olisi 
siellä hyvä olla ja rippikoulu olisi turvallinen yhteisö, jossa 
nuori saa olla oma itsensä. 

LÄMMÖLLÄ AJATTELEN niitä kaikkia nuoria, joille tämä 
kesä ja tämä vuosi on se vuosi, riparivuosi. Toivottavasti 
kokemuksesi on hyvä ja saat tuntea, että rippikoulussa saat 
olla oma itsesi. Niin Jumalan edessä kuin muiden ihmisten 
kanssa. Sinä olet ihme, suuri ihme.

SAAPPAAN JUHLAVUOSI.   Palveluoperaatio Saapas juontaa juurensa vuoden 
1972 Keimolan festivaaleilta, joille seurakuntien työntekijät lähtivät pitämään huol
ta nuorista. Kuraisella festivaalialueella ainoat toimivat jalkineet olivat pitkävarti
set saappaat. 50 vuodessa Saapas on kasvanut festareilta kaduille ja nettiin. Tänä 
päivänä Saapas toimii ympäri Suomen 23 eri paikkakunnalla. Paikallista toimintaa 
järjestävät seurakunnat ja kunnat, ja valtakunnallisesta koordinaatiosta huolehtii 
Lasten ja nuorten keskus. Saappaassa on mukana 500 aktiivista vapaaehtoista, 
jotka kohtaavat vuosittain noin 12 000–16 000 nuorta. 
LÄHDE: WWW.LASTENJANUORTENKESKUS.FI

T
uleeko sinullekin körtti-sanasta mieleen 
tummiin pukeutunut henkilö, jolla on 
keskijakaus hiuksissaan ja vakava ilme 
kasvoillaan? Jostain vanhasta kirjas-
ta mieleen painunut kuva kummitteli 
minulla mielessä, kunnes Joensuun 
herättäjäjuhlien valmistelut päivittivät 

tietoni tähän päivään. Körttiläisyys eli herännäisyys 
on nykyään jotain aivan muuta.

HERÄNNÄISYYS on yksi kirkon sallivimmista siivistä. 
Körteillä ei ole varsinaisia ulkoisia tunnusmerkke-
jä tai tietynlaista elämäntapaa. Alkoholin, tupakan 
tai pukeutumisen suhteen ei ole olemassa sääntö-
jä. Naispappeus on yleistä ja moni körtti suhtautuu 
myönteisesti samaa sukupuolta olevien avioliittoihin. 
Herännäisyyden perusajatuksena on, että armo kuu-
luu kaikille.

VANHENTUNEITA mielikuvia on hankala muuttaa, 
jos asiasta ei tiedä tarpeeksi. Ensi viikonloppuna 
meillä on erinomainen tilaisuus päivittää tietojamme 
tästä evankelisluterilaisen kirkon sisällä toimivasta 
herätysliikkeestä. Odotettavissa on vilinää, kun noin 
20 000 juhlavierasta saapuu Joensuuhun. Ja vaikka 
kyse on hengellisestä kesäjuhlasta, ohjelmassa on yl-
lättävän paljon myös kaikkea aivan muuta.

PESÄPALLOSTADIONIN juhlakentällä saa parhaan 
kuvan siitä, mikä on herännäisyyden hengellinen 
ydin. Paikalle voi tulla myös vain käväisemään, 
kuuntelemaan puheita ja nauttimaan kesäherkku-
ja. Tai sitten voi keskittyä kokonaan oheisohjelmaan 
ja vierailla vaikka ilmastoseminaarissa yliopistolla, 
piknikillä Ilosaaressa tai lukuisissa konserteissa esi-
merkiksi Joensuun kirkossa. 

SUUREEN osaan juhlaohjelmasta on vapaa pääsy. 
Vierailijan ei tarvitse pelätä tungettelevia kysymyk-
siä. Körttiläisyyteen kuuluu nimittäin olennaisesti 
se, että toisen uskosta ei udella. 

Herättäjäjuhlat järjestetään Joensuussa 1.–3.7.2022. 
Lisätiedot: www.herattajajuhlat.fi.

Vietämme körttikesää!
Vaikka kyse on 
hengellisestä 
kesäjuhlasta, 
ohjelmassa on 
yllättävän paljon myös 
kaikkea aivan muuta.

29.6.2022
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi

Rippikoulussa on 
tärkeintä panostaa siihen, 
että nuoren olisi siellä 
hyvä olla.

50

Kati Tervo-Niemelä
käytännöllisen teologian  

professori
Itä-Suomen yliopisto

kati.tervo-niemela@uef.fi
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Maatalousyrittäjän tilanne 
on entistä haasteellisempi

1 
MAITOTILA. Minulla on ollut 
maitotila vajaat 14 vuotta. Tulin 
maatalousyrittäjäksi ostamalla 
tilan yrityskauppana. Suoritin 
maatalousalan koulut nuoruus-

iällä, ja tilan osto oli minulle paras 
mahdollisuus ryhtyä maatalousyrit-
täjäksi. Tällä hetkellä tilallani on 65 
lypsävää lehmää ja niiden päälle hie-
hot ja vasikat, joita on noin 40–50.

2 
YMPÄRISTÖ. Tilani on ollut 
luomussa 11 vuotta. Tuotan 
siis karjalleni ruokaa luon-
nonmukaisilla menetel-
millä, enkä käytä kasvin-

suojeluaineita tai keinolannoitteita. 
Nykyään maataloudessa otetaan 
ympäristöasiat aiempaa paremmin 
huomioon. Ympäristön suojelun li-
säksi ravinteiden valumia luontoon 
pyritään estämään jo siksikin, ettei 
kenelläkään ole varaa hukata kallii-
ta lannoitteita. Karjan lannalla lan-
noittaminen onkin kiertotaloutta 
parhaimmillaan.

3 
NURMI. Viljelen nurmea 
eläinten ruuaksi. Se on 
hyvä hiilensitoja, eikä 
esimerkiksi Itä-Suomessa 
moni pelto edes sovellu 

muulle kuin nurmelle. Viljan tuot-
taminen on monin paikoin epävar-
maa, kun kasvukausi on lyhyt ja 
maa kylmä. Nurmi kuitenkin kasvaa 
aina. Se ei käy ihmisen ruuaksi, ja 
ainut mahdollisuus hyödyntää nuo 
pellot ruuantuotannossa on kasvat-
taa niillä nurmea karjan ravinnoksi.

4 
KANNATTAVUUS. Tällä 
hetkellä Suomessa lopet-
taa noin 2–3 tilaa päiväs-
sä. Vuonna 2014 maidon 
hinta romahti Venäjä- 

pakotteiden vuoksi lyhyessä ajassa 
yli 10 senttiä litralta, ja hinta on siitä 
lähtien junnannut alamaissa. Lisäksi 
kulut maitolitraa kohti ovat nopeasti 
lisääntyneet noin 20 senttiä. Ener-
gian, öljyn ja ostorehujen hintojen 
nousut ja alhaiset tuottajahinnat 
ovat vaikuttaneet maatalouden kan-
nattavuuteen negatiivisesti. Tilanne 
ei voi jatkua, jos ei haluta menettää 
huoltovarmuutta.

5 
TYÖLLISTÄVYYS. Ruuan-
tuotanto työllistää Suo-
messa yli 300 000 ihmistä. 
Päivän aikana minunkin 
tilallani saattaa käydä 

3–11 ihmistä: seminologeja, eläin-
lääkäreitä, maitoauton kuljettajia, 
rehuauton kuljettajia, lomittajia, eri-
laisia neuvojia ja tarkastajia. Ruuan-
tuotannon pitäminen Suomessa tur-
vaa omavaraisuuden lisäksi monta 
työpaikkaa ja hyödyttää meitä vero-
tulojen muodossa.

Tea Ikonen

JANNE HEIKKINEN.  Enolainen maatalousyrittäjä Janne Heikkinen 
pitää yrittäjän vapaudesta ja työskentelystä eläinten kanssa. Mustia 
pilviä tilallisen taivaalle tuovat maidon alhainen tuottajahinta ja mer
kittävä kulujen nousu.
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Janne Heikkisestä tuli maitotilallinen 
yrityskaupan kautta. Tällä hetkellä 
miehen tilalla on 65 lypsävää lehmää. 
– Luonnonvara-alalla toimimisen hyviä 
puolia on se, että tulee katsottua paljon 
luonnon merkkejä. Tämä on erittäin 
monipuolinen ammatti.
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Lisää ajankohtaisia uutisia
> www.joensuunseurakunnat.fi
> www.kontiolahdenseurakunta.fi
> www.evl.fi

ajassa Kontiolahden seurakunta 
hakee arvostettua Kirkon 
ympäristödiplomia, joka auttaa 
seurakuntia toteuttamaan 
ympäristövastuuta omassa 
toiminnassaan.
WWW.KONTIOLAHDENSEURAKUNTA.FI, 4.6.2022

Etänä juhlille voi osallistua Körttiradion kautta. Se kuu-
luu Joensuussa taajuudella 101,5 MHz. Järviradio lähettää 
perjantain aattoseurat, lauantain lähetysseurat ja sunnun-
tain messun. Lauantain päiväseurat kuullaan Yle Radio 
1:ssä viikko juhlien jälkeen, su 10.7. klo 11.

Juhlaohjelma, Siionin virret ja Körttiradio löytyvät Herät-
täjä-Yhdistyksen sovelluksesta, jonka voi ladata kännyk-
kään. Juhlaopasta (5 e) on myynnissä Joensuun seura-
kuntakeskuksen neuvonnassa, Rantakylän ja Pielisensuun 
seurakuntatoimistoissa sekä Kontiolahden seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa.

Hanna Pekkanen

Kohtaamisia ja körttipastilleja

VEISUUN TUNNELMA on jäänyt Joensuun herättäjäjuhlien 
pääsihteeri Kati Nissin mieleen jo lapsuuden herättäjäjuh-
lista.

– Siinä oli jotakin ihmeellisen turvallista ja kannatte-
levaa, kun tuhannet ihmiset ympärillä lauloivat. Siihen 
saattoi vaikka nukahtaa penkkien väliin nurmikolle.

Veisaaminen tarkoittaa Siionin virsistä, herännäisyyden 
rukous- ja laulukirjasta, ilman säestystä laulamista. Nissi 
kuvailee veisaamista vuoropuheluksi:

– Vuorollaan kukin puhuja pitää lyhyen puheen ja sii-
hen vastataan lennosta valitulla virrellä. Puheissa keskeis-
tä on rinnallakulkijan näkökulma ja se, että ihmisen ja 
Vapahtajan väliin ei aseteta mitään.

JUHLILLE VOI SAAPUA aivan spontaanisti, vaikka herän-
näisyyden eli körttiläisyyden perinne ei olisikaan itselle 
tuttua.

– Kannattaa lähteä liikkeelle avoimin ja tutkailevin mie-
lin – sillä pääsee pitkälle! Nissi sanoo.

Juhlilla voi nähdä ihmisiä, joilla on yllään tumma kört-
tipuku. Nissin mukaan se on nykyään harvinaista.

– Ylivoimaisesti suurin osa juhlavieraista pukeutuu ai-
van tavallisiin vaatteisiin.

Nissi selittää, että körttipuku oli yleinen heränneiden 
keskuudessa 1800-luvulta aina toisen maailmansodan 
jälkeiseen aikaan saakka. Vaatetus oli ulkoinen merkki 
sisäisestä muutoksesta, heräämisestä.

– Tänä päivänä körttiläisyydessä ei korosteta erottumista 
muista. Herääminen on pikemminkin sitä, että havahdu-
taan siihen, miten kuulumme yhteen, olemme samalla 
viivalla ja kaikessa Jumalan mittaamattoman armon va-
rassa.

PÄÄTAPAHTUMA ON juhlakentällä Joensuun pesäpallo-
stadionilla. Lisäksi eri puolilla kaupunkia on monipuolista 
oheisohjelmaa. Esimerkiksi lapsille ja perheille on kir-
konmäellä tarjolla monenlaista puuhaa, ja nuoret pitävät 
yökahvilaa Urheilutalolla.

Juhlatoimikunnan puheenjohtaja Petri Karttusen mu-
kaan herättäjäjuhlat ovat kaikenikäisten yhdessäoloa.

– Yhteys tässä moni-ilmeisessä joukossa voi olla uusi ja 
hieno kokemus.

Karttunen tietää, että juhlilla ei ole vaikeaa solmia uusia 
tuttavuuksia. Juhlille ensi kertaa ja yksin osallistuville on 
lauantaina ohjelmassa oma tapaaminen.

– Kaveria, jonka kanssa jakaa juhlakokemuksia, voi ha-
kea myös kaverisovelluksen avulla, Karttunen vinkkaa.

JUHLIEN MAKUMAAILMAAN kuuluvat piparmintun, 
aniksen tai salmiakin makuiset körttipastillit. Herättäjä-
juhlajärjestäjä Simo Korkalainen Herättäjä-Yhdistyksestä 
kertoo, että nuoret myyvät juhlilla tuhansia pastillipusseja.

Korkalainen tulee juhlille Nilsiästä. Hänelle juhlien 
klassikkoruoka on juhlaravintolassa nautittu riisipuuro. 
Joensuun juhlilla myydään myös herkullisia juhlamunk-
keja.

Tapahtumaan odotettaisiin yli 20 000 kävijää, ellei ko-
ronaa olisi.

– Ymmärrän, että erityisesti vanhempaa väkeä ja riski-
ryhmiin kuuluvia ihmisiä saattaa mietityttää, uskaltaako 
juhlille lähteä, Korkalainen sanoo myötätuntoisesti.

HERÄTTÄJÄJUHLAT.  Heinä
kuun alussa Joensuun pesäpallo
stadionin täyttää veisuu.  
Joensuun herättäjäjuhlilla saa  
piipahtaa tai viipyä pitempään.

Talkoopuuhien välissä otetaan rennosti. Kuvassa nuoria talkoolaisia Nilsiän herättäjäjuhlilla vuonna 2017. 
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lyhyesti

Kirkon keskusteluapu on tänäkin 
vuonna tavoitettavissa koko kesän. 
Voit soittaa, chatata, kirjoittaa 
nettipäivystäjille tai laittaa kirjeen 
tulemaan. #kirkonkeskusteluapu

SUOMEN EV.LUT. KIRKKO TWITTERISSÄ, 13.6.2022

JOENSUUN hautausmaalle on 
suunnitteilla uudet toimisto- ja huol-
torakennukset. Tilojen uudisraken-
taminen mahdollistaa rakennusten 
uudelleensijoittelun, nykyisen parkki-
alueen parantamisen sekä liikennöin-
nin selkeyttämisen, mikä lisää tilojen ja 
hautausmaavierailijoiden viihtyvyyttä 
ja turvallisuutta alueella.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväk-
syi hankkeen ns. L2-luonnokset 
kesäkuun kokouksessaan. Seura-
kuntayhtymän rakennustoimikunta 
jatkaa toteutussuunnittelua ja vie 
valmiit suunnitelmat Pohjois-Karja-
lan hankintatoimen kautta urakka-
tarjouskilpailuun. Rakennustöiden 
arvioidaan käynnistyvän keväällä 
2023 ja kestävän reilun vuoden.

KIIHTELYSVAARAN uuden kirkon 
ns. L2-vaiheen luonnokset ovat 
valmistuneet ja museovirasto on 
antanut myönteisen lausuntonsa 
kirkon suunnitelmista. 

Kirkon saliin on suunniteltu 120 istu-
mapaikkaa. Väliovet avaamalla lisätilaa 
saadaan kahviosta ja lasten kappelista, 
jolloin tilaa on enimmillään noin 240 
henkilölle. Kuoriin sijoitetaan vanhasta 
kirkosta pelastettu alttaritaulu, ja alttari 

mitoitetaan palosta pelastettujen alt-
tarivaatteiden mukaisesti.

Sisätilojen luonne syntyy ko-
konaisvaltaisesta puun käytöstä, 
epäsuorasta ja suorasta luonnon-
valosta sekä kauniista näkymistä. 
Rakennuksen materiaalivalinnat, 
sisätilojen ja kuorin kalustus sekä 
taidevalinnat tarkentuvat jatkosuun-
nittelussa.

Joensuun hautausmaan  
rakennushanke etenee

Museovirasto puoltaa  
Kiihtelysvaaran suunnitelmia

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

some

JOENSUUN seurakuntien yhtei-
nen kirkkovaltuusto päätti kesä-
kuun kokouksessaan laskea kir-
kollisveroprosenttia nykyisestä 
1,55 prosentista 1,50 prosenttiin 
kirkkohallituksen suosituksen pe-
rusteella.

Alentamistarpeen taustalla on 
vuoden 2023 alusta voimaan tuleva 
sote-verouudistus. Matalammalla 
kirkollisveroprosentilla varmiste-
taan, että verouudistus on lain ta-
voitteen mukaisesti neutraali myös 
kirkon jäsenille.

Kirkollisveroprosentti  
laskee ensi vuonna

Kiihtelysvaaran kirkon lattiamateriaaliksi tulee kestävä pystypuu ja seinät
ovat kuultokäsiteltyä hirttä ja panelointia. Havainnekuva: Luo arkkitehdit Oy.

Tilaisuudet ovat 

avoimia kaikille. 

Juhlakenttä sijaitsee 

pesäpallostadionilla 

(Mehtimäenaukio 2).

PERJANTAINA 1.7.
Juhlaohjelman maistiaisia torilavalla klo 11.30–
12.30.
Ilmastonmuutos etenee — oletko valmis?  
Seminaari Itä-Suomen yliopiston Carelia-salissa 
klo 13–15.
Vaeltava messu lähtee Joensuun kirkolta klo 
15.30. Kuljettava matka noin 1,5 km. 
Veisuut juhlakentällä klo 16.
Aattoseurat juhlakentällä klo 18.
Piknik Ilosaaressa klo 19–22. Yhdessäoloa ja 
musiikkia. Kokeile kirkkovenesoutua!
Joonas Kokkonen: Viimeiset kiusaukset -ooppera 
Joensuun kirkossa klo 20. Lisätiedot ja ennakko-
liput www.teatro.fi/viimeisetkiusaukset.
Virsiä lohduksi toisillemme Rantakylän kirkossa 
klo 20. Elina Vitri (laulu), Janne Piipponen (piano) ja 
Ville Kivivuori (sello). Ohjelma 10 €.
Millä voimalla jaksan? Anna-Maija Raittilan runo-
ja sellomusiikin siivittämänä konservatoriolla klo 
20 (Yliopistokatu 4). Ohjelma 15 €.
Körttivisa Pub Takataskussa (Keskuskuja 1) klo 
21.30. Leikkimielinen visa, Housebändinä RiNKI. 
Ikäraja 18 vuotta.
Körttiradion yöradio klo 22.
Yöveisuut nuorisotyön tapaan juhlakentällä klo 
22.30.
Nuorten yökahvila Urheilutalolla (Koskikatu 12) 
klo 22.30–02. 

LAUANTAINA 2.7.
Aamuseurat juhlakentällä klo 8.30. 
Minipesiskoulu JoMan ohjauksessa juhlakentän 
reunassa. 
Körttiörkki Köppäsen muistipeli metsikössä juh-
lakentän vieressä. 
Lasten ja koululaisten puuhapisteet Joensuun 
kirkonmäellä sekä Joensuu Areenan tiloissa klo 
10–12 ja 15.30–18.
Vuoroveisuut juhlakentällä klo 10.30.
Raamattutunti juhlakentällä klo 11, emerituspro-
fessori Paavo Kettunen.
Herättäjäjuhlille ensi kertaa tulevien ja juhlille yk-
sin osallistuvien tapaaminen juhlakentän lohkolla 
K klo 12.15.
Päiväseurat juhlakentällä klo 13. Herättäjä-
Yhdistyksen toiminnanjohtaja Kalle Hiltunen, 
kansanedustaja Anu Vehviläinen, oopperalaulaja 
Johanna Rusanen-Kartano ja emerituspiispa Matti 
Sihvonen. Tallenne on kuultavissa Yle Radio 1:ssä 
su 10.7. klo 11 ja Yle Areenassa jälkikäteen.
Kohtaamisfoorumi ”Lohduksi toisillemme” Urhei-
lutalolla klo 14.30. Vertaiskeskustelua ohjaavat 

kirkon työnohjaajat Anna-Riitta Pellikka ja Heikki 
Salomaa.
Perhekonsertti Joensuun kirkossa klo 14.30–15.15. 
Pekka Laukkarinen Trio. Liput 5 €, alle kouluikäiset 
ilmaiseksi.
Körttipukuisten kokoontuminen juhlakentän 
kuorokatoksessa klo 15.
Lähetysseurat juhlakentällä klo 15.30.  
Vaeltava messu lähtee Joensuun kirkolta klo 
16.30. Kuljettava matka noin 1,5 km. 
Elämän vuodenajat -konsertti Joensuun Pakka-
huoneella klo 17. Laulu, piano ja matkaharmoni: 
Minna Raassina. Ohjelma 10 €.
Sateenkaariseurat Helmi-tilassa (Rantakatu 23 
A:n kellari) klo 17, kahvitarjoilu seurojen jälkeen.
Iltaseurat juhlakentällä klo 18.30. Europarlamen-
taarikko Sirpa Pietikäinen, toimittaja Virpi Väisä-
nen, dosentti Vesa Hirvonen ja pastori, tietokirjaili-
ja Pauliina Kainulainen. 
Köpärit nuorille Urheilutalolla klo 19–20. 
”Yhteistä matkaa tehdä saamme” Joensuun kir-
kossa klo 20. Herättäjä-Yhdistyksen valtakunnalli-
nen kuoro ja Canzonetta-kuoro. Ohjelma 15 €.
Mika Nuorva ja Aurinkokunta Urheilutalolla klo 
21–22. Pop-rockia ja körttigospelia. Liput 10 €.
Jukka Perko & Teemu Viinikainen Joensuun kir-
kossa klo 21.30. Jukka Perko (saksofoni) ja Teemu 
Viinikainen (akustinen kitara). Liput 15 €.
Aholansaari Sinfonietta Joensuun seurakuntakes-
kuksessa klo 21.30. Musiikkia mm. Mozartilta ja 
sovituksia Siionin virsistä. Ohjelma 10 €.
Nuorten yökahvila Urheilutalolla klo 23–02.

SUNNUNTAINA 3.7.
Aamuseurat juhlakentällä klo 8.
Messu juhlakentällä klo 10. Saarna Herättäjä-Yh-
distyksen puheenjohtaja, rovasti Tapani Rantala.
Päätösseurat juhlakentällä klo 13.30. 

JUHLIEN AJAN
Juhla-alueella on myynnissä ruokaa, kahvila-
tuotteita, grillituotteita, jäätelöä ja paljon muuta. 
Aukioloajat: www.herattajajuhlat.fi.
Lohtuhierontaa Ukrainan hyväksi. Ks. s. 11.
Hiljaisuuden polku herännäisyyden hengessä 
kesä–heinäkuussa Kuhasalossa. Esteetön reitti 
(2 km). Lisätiedot www.joensuu.fi/luontopolut.
Körttiradio ympäri vuorokauden. Kuuntele radiosta 
101,5 MHz tai nettiradiosta www.herattajajuhlat.fi.

KOKO OHJELMA JA LISÄTIEDOT:  
WWW.HERATTAJAJUHLAT.FI.
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DIGIOSATTOMUUTTA on tärkeä torjua, 
koska niin moni asia on siirtynyt nettiin, 
sanoo yhteisö- ja hanketyöntekijä Soile 
Sääksvuori.

– Digimaailma ja siihen liittyvät laitteet 
saattavat pelottaa. Jos ei tunne yhtään di-
gimaailmaa, voi kokea itsensä ulkopuoli-
seksi arkipäivän asioissa.

Sääksvuori työskentelee Joensuun seu-
rakuntayhtymän hankkeessa, jossa paran-
netaan digitaitoja ja lisätään osallisuutta.

– Jos joku kohtaamani ikäihminen ei ole 
kiinnostunut digiasioista, en halua häntä 
asialla ahdistella. Pitää olla oma motivaa-
tio, Sääksvuori sanoo.

DIGIONGELMIINSA voi saada apua Joen-
suun seurakuntien alueella kuka tahansa. 

Ikärajoja ei ole. Sääksvuori kertoo, että 
käytännössä avun tarvitsijat ovat olleet 
varttuneempaa väkeä.

Yksi digiopastusta saanut henkilö on 
joen suulainen Irma Ojalehto, 86. Hän on jo 
pitkään ollut kiinnostunut opettelemaan 
tabletin käytön.

– Uhkarohkeaahan se tietysti on tämän 
ikäisenä. Sanoinkin, että jos en opi, niin 
minähän en korkealta puttoa, Ojalehto 
nauraa.

Ojalehto jäi nuorena eläkkeelle sairau-
den takia ja myöhemmin hän innostui 
tuohitöistä. Älypuhelinta tai tietokonetta 
hänellä ei ole koskaan ollut. Seurakuntien 
tarjoamasta avusta hän luki lehdestä.

TABLETISTA ON Ojalehdolle sekä huvia 
että hyötyä. Jo parin tunnin opastuksen 
jälkeen tiedonhaku sujuu hienosti. Hän 
kertoo esimerkiksi etsineensä Kyösti Kal-
lion rukouksesta tehtyä musiikkivideota.

– Ja minä löysin sen! Nyt oon sitä kuun-
nellu päivittäin melkein, Ojalehto riemuit-
see.

Hän on myös soittanut tuttavilleen 
tabletin kautta. Iloinen yllätys oli, kun 
vanha ystävä otti yhteyttä kysyen:

– Kukas Irma sinä olet?
Verkkopankkia Ojalehto ei ole vielä ope-

tellut, mutta on kyllä kiinnostunut. Hän 
tietää, että sitten pääsee myös Omakan-
taan katselemaan omia terveystietoja.

KEVÄÄN AIKANA on järjestetty kaikille 
avoimia aamukahvitilaisuuksia, joissa on 
paikalla digiopastajina toimivia Pohjois-
Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian 
opiskelijoita.

Sääksvuoren mukaan yhteistyö Riverian 
kanssa on sujunut hyvin. Tähän mennessä 
kymmenen opiskelijaa on opastanut  avun 
tarvitsijoita ja kerännyt samalla opintopis-
teitä. 

Yhteistyössä mukana on Joensuun seu-
rakuntayhtymän ja Riverian lisäksi myös 
Joen Severi ry.

– Joen Severi tekee hienoa työtä. He 
opastavat vertaistuen avulla ikäihmisiä 
tietotekniikka-asioissa. Heillä on hyvää 
oppimateriaalia, jota voimme käyttää, 
Sääksvuori sanoo.

AVUN SAAJIEN tarkkaa määrää on Sääks-
vuoren mukaan vaikea sanoa.

– Kun on vaikkapa aamukahvitilaisuus, 
niin eiväthän kaikki tietenkään kysy neu-
voa digiongelmiinsa. Mutta kyllä avun tar-
vitsijoita riittää. Laskin, että kotikäyntejä 
olemme tehneet yhdentoista eri ihmisen 
luokse. Jollekin on riittänyt kertakäynti, ja 
toisen luona on käyty useammin.

Ojalehtoa kotiopetus innostaa.
– Minä oon tykännyt siitä. Sakissa ei 

niinkään oo mahdollisuutta rauhallisuu-
teen, Ojalehto perustelee.

Digiosallisuutta-hanke on Kirkkohal-
lituksen rahoittama projekti, joka jatkuu 
tammikuun 2023 loppuun.

Hanna Pekkanen

Yhteydenpito tuttaviin sujuu Irma Ojalehdolta tabletilla, jonka käytön hän opetteli 86-vuotiaana. Ojalehto on saanut digiopastusta seurakunnan kautta.

Digilaitteiden käytön voi oppia jokainen
DIGITAIDOT.  Joensuun 
seurakuntayhtymän 
hankkeessa autetaan 
ihmisiä, jotka haluavat 
oppia käyttämään tie
tokonetta tai mobiili
laitetta. Ikä ei ole este, 
kunhan oma motivaatio 
löytyy.

T
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Tulossa: Diakoniatyön 
juhlavuoden tapahtumia 
 
• 1.9. D-day Joensuun torilla. Joensuun  
 seurakuntayhtymän diakoniatyöntekijät  
 kahvittavat ja laulattavat kävijöitä.

• 29.8.–2.9. Näyttely ”Diakonia ennen ja nyt” 
Joensuun seurakuntakeskuksessa. Lisätie-
toa elokuun Kirkkotiessä.

Sanoinkin, 
että jos en opi, 

niin minähän en 
korkealta puttoa. 
ELÄKELÄINEN IRMA OJALEHTO
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sana 

kuulutetut 
Joensuu
Henrik Arto Juhani Mäki ja  
Saara Kaisa Aliina Ikonen
Joonas Samuli Pakkanen ja 
Katri Marleena Nurmela

Pielisensuu
Eero-Pekka Vihtori Aimasmäki ja 
Tiia Helena Janette Soikkeli
Mikko Sakari Härkönen ja 
Satu Aulikki Antikainen
Ville Valtteri Kempas ja 
Emmi-Maria Myller
Tommi Tapio Meriläinen ja 
Aino Juulia Tuovinen

Eno
Tommi Tapio Meriläinen ja 
Aino Juulia Tuovinen

Vaara-Karjala
Ari Heikki Hassinen ja 
Virpi Tuulikki Leppänen
Pekka Akseli Suhonen ja 
Henna-Elisa Eveliina Hyvönen
Tommi Tuomo Tapani Kahelin ja 
Niina Hannele Hirvonen

Kontiolahti
Juha-Matti Kervinen ja 
Anni Elina Piirainen
Petri Markus Kolehmainen ja 
Tiina Elina Koskela
Mika Petteri Mononen ja 
Heli Tuula Marjut Hirvonen
Vesa Pekka Prykäri ja 
Kaisa Maria Kajo (Kuopion Puijon srk)
Simo Aleksi Purho ja 
Veera Ida Maria Kauppinen

hautaan siunatut  
Joensuu
Mirja Maria Kallinen 95 v
Hilkka Anneli Ahtiainen 92 v
Sissi Eloni Nevalainen 92 v
Sisko Liisa Vartiainen 92 v
Aune Kaarina Hiltunen 87 v
Vilho Olavi Nyberg 86 v
Onni Ensio Saastamoinen 86 v
Pentti Helmer Airaksinen 85 v
Eira Inkeri Tiili 84 v
Veli Osmo Jaatinen 82 v
Keijo Kalevi Lehikoinen 82 v
Vexi Ensio Maaranen 82 v
Leena Marjatta Nevalainen 82 v 
(Nurmeksen srk)
Siiri Maria Vaakanainen 82 v
Lea Marjatta Mård 80 v
Lauri Olavi Lavikainen 78 v 
(Porvoon suomalainen srk)
Osmo Einari Luostarinen 78 v
Erkki Uolevi Pirskanen 76 v
Jorma Mauri Kalervo Määttä 73 v
Seppo Juhani Mustonen 68 v
Sirpa Kyllikki Päivinen 65 v
Ari Matti Kalevi Timonen 63 v
Anne Maria Horttanainen 41 v

Pielisensuu
Matti Kalevi Pölönen 87 v
Arvo Veikko Juhani Mononen 86 v
Esko Ilmari Muranen 78 v
Sanni Kielo Annikki Vesala 78 v
Raimo Juhani Räty 76 v
Pekka Juhani Ryhänen 74 v
Hannu Eino Romppanen 70 v

Rantakylä
Irja Kyllikki Lievonen 94 v

Eila Esteri Matikainen 85 v
Keijo Olavi Tolvanen 82 v
Iris Margit Turunen 82 v
Liisa Oivikki Räsänen 78 v
Anneli Alenius 72 v
Juho Riku Petteri Tiira 56 v

Pyhäselkä
Elsa Maria Hyvärinen 93 v
Helvi Alina Roivas 90 v
Terttu Tellervo Raatikainen 86 v
Helmi Inkeri Mustonen 83 v
Soile Anne Lassila 66 v
Sanna Taika Maarit Vaittinen 47 v

Eno
Helvi Johanna Riikonen 95 v
Lauri Petter Kärkkäinen 87 v 
Esko Untamo Pirinen 86 v
Arvo Heiskanen 85 v
Sampo Ilmari Koivula 83 v
Yrjö Kalevi Sarkkinen 77 v
Toivo Arvo Tapani Sorsa 77 v
Veli-Matti Laihosola 43 v

Vaara-Karjala
Juho Olavi Roivas 91  v
Kalle Matias Rotinen 88 v
Anni Elisa Eronen 86 v
Hilkka Eeva Ester Lauronen 86 v
Raija Annikki Mukkala 83 v

Kontiolahti
Erkki Olavi Lintunen 76 v
Orvo Kalervo Vesanen 75 v
Pekka Tauno Viljami Härkönen 73 v

Joensuu
Lyyti Talvikki Asikainen
Vili Pekka Paulus Hirvonen
Hilta Vilhelmiina Hokkanen
Ilmari Teuvo Johannes Kettunen
Gabriel Reino Kotro
Oiva Joel Johannes Sinkkonen

Pielisensuu
Viljo Iisak Oskari Hyvönen
Hilla Helmiina Ikonen
Eelis Iiro Onni Joutsen
Ella Neea Anneli Kahelin
Leevi Johannes Kaukonen
Joel Rasmus Juhani Kettunen
Kiira Anna Inari Peiponen-Koistinen
Eemi Matias Viljami Mustonen
Emmi Elisabeth Pesu
Amalia Emma Elisabet Sillanpää
Aatos Eeli Juhani Vartiala

Rantakylä
Niilo Ilmari Hyttinen

Janette Jette Ilona Jormanainen
Aini Minerva Polvinen
Ahti Tapio Ilmari Puoskari
Eino Kaspian Räsänen
Ewald Jooa Manuel Savolainen
Eljas Ari Markus Kalervo Surakka
Vertti Urho Viljami Vartiainen

Pyhäselkä
Riina Milla Maria Varonen

Vaara-Karjala
Taito Henrik Haaranen 
Martta Elina Haaranen 
Oliver Ilmari Haaranen 
Roope Rikhard Haaranen
Saana Katriina Viiri

Kontiolahti
Elvira Linnea Bazzi
Toivo Veikka Ilmari Lasaroff
Hilla Aurora Vartiainen
Rafael Niko Aapeli Willman

kastetut 

ONKO TEIDÄN KOIRA päässyt joskus 
irti hihnasta? Isäni pihaan tuli irti oleva 
koira, kun tyttökoiramme oli heillä hoi-
dossa. Isäni sai sen kiinni ja talutti sitä 
ympäri kylää etsimässä sen omistajaa. 
Omistaja löytyi, mutta hän ei ollut mei-
dän kylästämme. Omistaja oli niin huo-
lissaan koirasta, että hän ajeli ympäri 
omaa ja sitten naapurikyliä etsimässä 
koiraansa. Kyyneleet silmissä omistaja 
kiitteli isääni. Koira oli niin innoissaan 
nähdessään omistajansa, että sen hän-
tä heilui kuin pieni propelli. 

MEIDÄN PIENESTÄ karvapallos tamme 
on tullut niin tärkeä perheenjäsen, et-
tä itsekin olisin mennyt etsimään sitä, 
jos se olisi päässyt irti. Uskon, että niin 
kuin tämäkin eksynyt koira, meidänkin 
koiramme olisi ollut innoissaan huo-
matessaan, että tulen sitä vastaan. En 
kuitenkaan usko, että tämä eksynyt koi-
ra ymmärsi olevansa eksynyt, se vain 
seurasi omaa nenäänsä. Näin voi sanoa 
meistä ihmisistäkin. Voi olla, että me 
emme ymmärrä, että olemme eksy-
neet, me vain menemme eteenpäin ja 
elämme tätä elämää. Mutta uskon, että 
jokaiselle tulee aika, kun huomaamme 
että kaipaamme jotain isompaa, jotain 
millä on enemmän merkitystä tai tarkoi-
tusta tähän elämään. Tässä elämässä 
täytyy olla jokin syvempi tarkoitus kuin 

vain mukavien tuoksujen perässä juok-
seminen.

KUN HUOMAAMME, että Jeesus 
Kristus on se mitä etsimme, taivaassa 
juhlitaan ja se riemun huuto, joka siellä 
kuuluu, voi hyvinkin olla: ”Iloitkaa kans-
sani! Minä löysin lampaani, joka oli ka-
doksissa.” Kristus etsii sinua, vaikka et 
ymmärrä, että olet eksynyt. 

”Jos jollakin teistä on sata lammasta 
ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin 
hän jättää ne yhdeksänkymmentäyh-
deksän, lähtee sen kadonneen perään 
ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löy-
tää lampaansa, hän nostaa sen iloiten 
hartioilleen, ja kotiin tultuaan hän kut-
suu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo 
heille: ’Iloitkaa kanssani! Minä löysin 
lampaani, joka oli kadoksissa.’ Minä sa-
non teille: näin on taivaassakin. Yhdestä 
syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä 
enemmän kuin yhdeksästäkymme-
nestäyhdeksästä hurskaasta, jotka ei-
vät ole parannuksen tarpeessa.” Luukas 
15:4–7.

Kristus kanssasi.

Veli-Matti Vepsäläinen
pastori

Vaara-Karjalan 
seurakunta

4. sunnuntai helluntaista, 3.7.2022 
Kadonnut ja jälleen löytynyt
Jumala on armollinen Isä. Hän etsii 
eksyneitä, kutsuu syntisiä ja antaa 
synnit anteeksi. Taivaassa iloitaan 
jokaisesta kadonneesta, joka on 
löytynyt.
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 32:1–2, 5–8, 
Jes. 57:15–19 (20–21), 1. Piet. 5:5–11, 
Luuk. 15:1–10

5. sunnuntai helluntaista, 10.7.2022
Armahtakaa!
Ihmisen asia ei ole tuomita lähim-
mäistään, sillä tuomiovalta kuuluu 
yksin Jumalalle. Meitä kehotetaan 
armahtamaan toisiamme ja edistä-
mään oikeuden ja hyvyyden toteu-
tumista. 
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 13:2–6, Joona 3:1–5, 
10, 4:1–11 tai Sak. 8:16–17, 
Room. 14:7–12, Luuk. 6:36–42

Apostolien päivä, 17.7.2022
Herran palveluksessa
Sunnuntain tekstit puhuvat aposto-
lien kutsumisesta ja opetuslapsen 
tehtävästä laajemminkin. Kristus on 
katsonut myös meidät arvollisiksi 
osallistumaan työhönsä.
Liturginen väri: punainen, 
maanantaista lauantaihin vihreä
Päivän tekstit: Ps. 145:3–7, 
1. Moos. 12:1–4, Room. 1:1–7 tai 
1. Tim. 1:12–17, Luuk. 5:1–11

7. sunnuntai helluntaista, 24.7.2022
Rakkauden laki
Kristus tuli täyttämään Jumalan tah-
don ja käskyt, ei kumoamaan niitä. 
Siksi myös kristityn on noudatettava 
rakkauden lakia, vieläpä paremmin 
kuin lainopettajien ja fariseusten. 
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 28:1–2, 6–9, 
3. Moos. 19:1–4, 11–18, 
Room. 12:16–21, Matt. 5:20–30

kirkkovuosi 

”Minä löysin lampaani,  
joka oli kadoksissa”

LUUKAS 15:6
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RIPARI  
PITÄÄ 
PINTANSA

V
aikka minä voisin vuoret siirtää, 
enkeleiden kieltä puhuisin, mitä 
muuta olisin kuin tyhjä kulkunen, 
jos rakkautta tuntisi mä en… Laulu 
kajahtaa kitaran säestyksellä Vai-
vion leirikeskuksessa kesäkuisena 
tiistai-iltapäivänä.

Eletään Joensuun seurakunnan 
J4-rippileirin kolmatta leiripäivää, 

ja vuorossa on lounaan jälkeinen hartaushetki, hel-
mihetki. Sen vetää isonen Milla Rosti, jonka johdolla 
leiriläiset sormeilevat leirin alussa askartelemiaan ru-
koushelminauhoja ja mietiskelevät helmien merkityk-
siä: Jumala-helmi, minähelmi, kastehelmi, autiomaan 
helmi…

Hartaushetkien lisäksi leiripäiviin kuuluu oppimis-
kokonaisuuksia, joissa tutustutaan johonkin teemaan, 
sekä nuorten suunnittelemia ja toteuttamia leirimessuja. 
Riparilla myös pelaillaan, saunotaan, istutaan nuotiolla 
ja lauletaan yhteislauluja. Kaikkea tätä rytmittävät ruo-
kailut, joita on viisi kertaa päivässä.

– Nykyään ei puhuta enää oppitunneista vaan oppi-
miskokonaisuuksista, joissa käsiteltävään teemaan tu-
tustutaan esimerkiksi kisailemalla, visailemalla, teke-
mällä videoita tai askartelemalla. Nuoria osallistetaan. 
Leirimessuissa pappi asettaa ainoastaan ehtoollisen, 
muuten nuoret toteuttavat ne itse, kertoo leirin pappi 
Heidi Väyrynen.

Hän vetää J4-riparia yhdessä nuorisotyönohjaaja Noo-
ra Kähkösen ja leiriohjaaja Janne Moilasen kanssa. Lisäksi 
riparilla vetäjien apuna ja nuorten tukena on neljä isos-
ta. Leiriläisiä tällä leirillä on 20.

RIPPIKOULU ON OSA kirkon kasteopetusta, ja sen tarkoi-
tus on vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Juma-
laan sekä varustaa heitä elämään kristittyinä.

Rippikoulu koostuu neljästä osiosta: teemapäivistä, 
jumalanpalveluksista ja nuorisotoiminnasta, intensii-
vijaksosta sekä konfirmaatiosta.

Joensuun seurakunnan J4-rippikoulu alkoi viime 
vuoden lokakuussa, ja ennen leiriä nuorilla on ollut 
teematapaamisia sekä oman ryhmän että muiden rip-
pikouluryhmien kanssa noin kerran kuukaudessa.

Nuoret ovat myös keränneet merkintöjä riparipassiin, 
joka on ikään kuin pääsylippu leirille. Passiin on pitä-
nyt saada merkintä muun muassa jostain joulun ajan 

tapahtumasta, pääsiäisajan tapahtumasta sekä nuorten 
toiminnasta. Myös nettiaika on otettu huomioon ripari-
passissa.

– Nuorten pitää tutustua seurakunnan sosiaaliseen 
mediaan ja nettisivuihin, Väyrynen paljastaa.

Intensiivijaksoon kuuluu 1–2 lähipäivää sekä itse leiri. 
Joensuun seurakunnassa lähipäivät toteutettiin ennen 
leiriä kahtena kaupunkileiripäivänä Männikköniemen 
kesäkodilla, jossa leiriläiset ryhmäytyivät sekä tutustui-
vat sieltä käsin kappeleihin ja hautausmaahan.

Itse leiri kestää kuusi päivää sunnuntaista perjantai-
hin. Sen aikana opitaan ulkoa eräitä rukouksia, raama-
tunkohtia ja uskonkappaleita. Ulkoa opittavat sisällöt 
voivat vaihdella seurakunnittain. Suomen evankelis-lu-
terilaisessa kirkossa kaikille yhteisiä opeteltavia sisältöjä 
ovat uskontunnustus, Isä meidän -rukous, Herran siu-
naus ja kymmenen käskyä. Lisäksi Joensuun seurakun-
nassa rippikoululaiset opettelevat pienoisevankeliumin 
sekä kaste- ja lähetyskäskyn.

Keskeistä tekstien oppimisessa on niiden sisäinen 
ymmärtäminen. Ulkoa osaaminen ei tarkoita pakolla 
pänttäämistä.

– Ulkoa opittavat on mahdollista suorittaa sellaisilla 
tavoilla, jotka kullekin ovat luontaisia. Kenenkään ripari 
ei näistä jää kiinni, Väyrynen painottaa.

Rippikoulu huipentuu konfirmaatiomessuun. Kon-
firmaatio tarkoittaa vahvistamista. Siinä nuoret tunnus-
tavat uskonsa yhdessä seurakunnan kanssa, ja Jumala 
siunaa ja vahvistaa nuoria sekä yksilöinä että osana 
seurakuntaa. 

RIPARI SAATTAA herättää nuorissa monia kysymyksiä. 
Väyrysen mukaan ne ovat useimmiten melko käytän-
nönläheisiä.

– Ensimmäisellä tapaamiskerralla syksyllä mietitään, 
miksi riparille on tultu. Usein nuoret kysyvät, onko ripa-
rilla hauskaa ja saako siellä kavereita. Leirin aikana heitä 
kiinnostaa, mitä tehdään seuraavaksi tai voiko mennä 
uimaan tai soutelemaan.

Ja todellakin: helmihetken jälkeen leirillä seuraa het-
ki vapaampaa oleskelua. Rippileiriläiset Lilia Heittokan-
gas, Erin Nykyri, Erika Jussila, Oliver Kuivalainen ja Casper 
Koponen suostuvat haastateltaviksi. He vahvistavat, että 
parasta leirillä ovat juurikin uinti ja soutelu.

– Ja tämän kanssa painiminen, Kuivalainen sanoo 
viitaten vieressään istuvaan Koposeen.

Tytöt listaavat leirin parhaisiin puoliin myös leiri-
olympialaiset.

– Meidät on jaettu neljään joukkueeseen, jotka saavat 
pisteitä eri peleistä. Kun leiri loppuu, joukkueet palki-
taan, Nykyri kertoo.

RIPPILEIRI.  Nykyriparilla uskon perusteita opitaan 
kisailun ja leikin kautta. Ulkoa opeteltavissa sisällöissä 
keskeistä on niiden sisäinen ymmärtäminen.

Ulkoa opittavat on 
mahdollista suorittaa 

sellaisilla tavoilla, jotka 
kullekin ovat luontaisia. 
Kenenkään ripari ei näistä 
jää kiinni. 
JOENSUUN SEURAKUNNAN PASTORI 
HEIDI VÄYRYNEN
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Isonen Kiia Summala (vas.) tiesi haluavansa 
isoseksi oman riparinsa alusta asti. Erin 
Nykyrin, Lilia Heittokankaan ja Erika Jussilan 
(edessä) sekä Casper Koposen ja Oliver 
Kuivalaisen mielestä ripari on osoittautunut 
odotettua hauskemmaksi. 

Päätös lähteä rippikouluun oli viisikolle itsestäänsel-
vyys. Leirimuotoinen rippikoulu onkin Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon menestystarina. Edelleenkin 
suomalaisista 15-vuotiaista nuorista sen käy vuosittain 
reilusti yli 80 prosenttia ikäluokasta.

Joensuun seurakunnassa rippikoulun käy tänä vuonna 
noin 120 nuorta. Heistä muodostuu seitsemän rippikou-
luryhmää. Kaiken kaikkiaan Joensuun seurakuntayhty-
män seurakunnissa käy rippikoulun tänä vuonna noin 
500 nuorta. Seurakuntayhtymään kuuluvat Joensuun 
lisäksi Pielisensuun, Rantakylän, Pyhäselän, Vaara-Kar-
jalan ja Enon seurakunnat.

RIPPIKOULUN JÄLKEEN nuoret voivat halutessaan lähteä 
mukaan isostoimintaan. Isoset ovat seurakunnan leirien 
nuoria vapaaehtoisia vastuunkantajia ja yhteishengen 
luojia. Rippileirillä he tukevat riparilaisten kasvua ja 
mahdollistavat vertaisoppimisen.

Yksi J4-leirin isonen on Kiia Summala. Hän ja muut 
isoset vetävät leirillä muun muassa raamattupiirejä, val-
mistelevat messuja ja huolehtivat työntekijöiden kanssa 
leirin turvallisuudesta.

Summala tiesi haluavansa isoseksi viime vuonna käy-
dyn oman rippileirinsä alusta asti.

– Minulla on kolme isosisarusta, jotka kaikki ovat ol-
leet isosia ja hehkuttaneet, miten hienoa se on.

Isoseksi pääseminen edellyttää isoskoulutuksen käy-
mistä. Se sisältää erilaisia koulutusiltoja, leirejä ja tapah-
tumia, joiden myötä isoskoulutettavat ryhmäytyvät.

J4-ripari on Summalalle ensimmäinen ja tämän kesän 
ainut rippileiri. Vuoden mittaan hän on ollut kuitenkin 
isosena junnujen leireillä ja lastenleireillä. Rippileireille 
isoseksi pääsee hakuprosessin kautta.

– Useammallekin leirille voi hakea isoseksi, mutta 
kaikille ei välttämättä pääse.

Isonen voi halutessaan jatkaa isoskoulutuksessa seu-
raavanakin vuonna. Ja seuraavana kesänä hän voi hakea 
uudestaan isoseksi jollekin riparille.

RIPPILEIRILÄISET Lilia Heittokangas, Erin Nykyri, Erika 
Jussila, Oliver Kuivalainen ja Casper Koponen toteavat 
arvostavansa isosia, mutta isoskoulutukseen lähteminen 
ei heitä itseään kiinnosta.

Rippileiri on kuitenkin osoittautunut heidän mieles-
tään odotettua hauskemmaksi.

– Ajattelin, että täällä olisi tylsää, mutta on ollut ki-
vempaa kuin kuvittelin, Nykyri sanoo. Koponen komp-
paa: leirin ilmapiiri on ollut mukava.

Kun haastatteluhetki on ohi, nuoret livahtavat omille 
teilleen. Ehkäpä he ehtivät vielä uimaan tai soutamaan 
ennen seuraavan oppimiskokonaisuuden alkua.

Haastattelujen lisäksi jutussa on käytetty lähteenä  
evl.fi-sivustoa.

Tea Ikonen

Leirimessuissa pappi 
asettaa ainoastaan 

ehtoollisen, muuten nuoret 
toteuttavat ne itse.
JOENSUUN SEURAKUNNAN PASTORI 
HEIDI VÄYRYNEN
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KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

Kontiolahden seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkoval-
tuustoon.
Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävissä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 klo 
10–14 ja maanantaina 5.9.2022 klo 15–19 kirkkoherranvirastossa, osoite: Keskuskatu 26, 81100 Kontiolahti.
Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät 
kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti 
jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä luettelossa on virheellinen. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on jätettävä ke 7.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherran-
virastoon, osoite: Keskuskatu 26, 81100 Kontiolahti.
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksen ma 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Kontiolahdella 15.6.2022

Kontiolahden vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Ilpo Saarelainen

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA YHTEISKUULUTUS

Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakunnissa toimitetaan kirk-
kolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa vuoden 2023 alusta 
alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan jäsenet Joensuun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon 
ja seurakuntaneuvostoihin. 

Yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan Enon seurakunnasta 5, Joensuun seurakunnasta 14, Pielisensuun 
seurakunnasta 12, Pyhäselän seurakunnasta 6, Rantakylän seurakunnasta 10 ja Vaara-Karjalan seurakun-
nasta 4 jäsentä. 

Joensuun ja Pielisensuun seurakuntaneuvostoihin valitaan 14 jäsentä, Pyhäselän ja Rantakylän seurakun-
taneuvostoihin 12 jäsentä sekä Enon ja Vaara-Karjalan seurakuntaneuvostoihin 10 jäsentä.  

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuihin luottamustoimiin on 
ehdokas,
1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi
2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta  viimeistään 20.11.2022
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen
6) joka ei ole tämän seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija
 tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen Joensuun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoval-
tuuston ja kunkin seurakunnan seurakuntaneuvoston vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 
mennessä Enon seurakuntaa koskien seurakuntatoimistoon, Enontie 30 A, 81200 Eno, Joensuun seura-
kuntaa koskien seurakuntatoimistoon, Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu, Pielisensuun seurakuntaa koskien 
seurakuntatoimistoon, Huvilakatu 8 b, 80200 Joensuu, Pyhäselän seurakuntaa koskien seurakuntatoimis-
toon, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti, Rantakylän seurakuntaa koskien seurakuntatoimistoon, 
Rantakylänkatu 2, 80160 Joensuu sekä Vaara-Karjalan seurakuntaa koskien seurakuntatoimistoon Kiih-
telysvaaraan, Tohmajärventie 31, 82140 Kiihtelysvaara tai Tuupovaaraan, Koulutie 10, 80730 Tuupovaara. 

Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän ja Rantakylän seurakuntatoimistot ovat avoinna ma–pe klo 
9–12. Vaara-Karjalan seurakuntatoimisto Tuupovaarassa on avoinna ti ja to klo 9–12 ja Kiihtelysvaarassa 
ke ja pe klo 9–12. To 15.9.2022 seurakuntatoimistot ovat avoinna klo 9–16, Vaara-Karjalan seurakunnassa 
on avoinna vain Tuupovaaran toimisto. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavina Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, 
Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakuntatoimistoissa.

Joensuussa 29.6.2022

Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakunnan vaalilautakunnan 
puolesta 

Kari Mustonen    Marja Liisa Knuutinen
Enon seurakunnan     Joensuun seurakunnan
vaalilautakunnan puheenjohtaja   vaalilautakunnan puheenjohtaja 

Anja Niemeläinen    Vilho Kananen
Pielisensuun seurakunnan    Pyhäselän seurakunnan
vaalilautakunnan puheenjohtaja   vaalilautakunnan puheenjohtaja 

Hilkka Törrönen    Reetta Turunen
Rantakylän seurakunnan    Vaara-Karjalan seurakunnan
vaalilautakunnan puheenjohtaja   vaalilautakunnan puheenjohtaja  

YHTEISKUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakunnissa toimitetaan 
20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet Joensuun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkoval-
tuustoon ja kunkin seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 
kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Enon seurakuntatoimistossa (Enontie 30 A, 81200 Eno), 
Joensuun seurakuntatoimistossa (Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu), Pielisensuun seurakuntatoimistossa 
(Huvilakatu 8 b, 80200 Joensuu), Pyhäselän seurakuntatoimistossa (Hammaslahdentie 76, 82200 Ham-
maslahti), Rantakylän seurakuntatoimistossa (Rantakylänkatu 2, 80160 Joensuu) sekä Vaara-Karjalan 
seurakunnan osalta perjantaina 2.9.2022 klo 10–14 seurakuntatoimistossa Tuupovaarassa (Koulutie 10, 
80730 Tuupovaara) ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 seurakuntatoimistossa Kiihtelysvaarassa (Toh-
majärventie 31, 82140 Kiihtelysvaara).

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät 
kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty näiden seurakuntien läsnä oleviksi jäseniksi. 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti 
jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16 mennessä Enon, Joensuun, Pielisen-
suun, Pyhäselän ja Rantakylän seurakunnan äänioikeutettujen luetteloa koskien seurakuntatoimistoon 
sekä Vaara-Karjalan seurakunnan äänioikeutettujen luetteloa koskien seurakuntatoimistoon Tuupovaaraan 
(Koulutie 10, 80730 Tuupovaara). 

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan. 

Joensuussa 29.6.2022

Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakunnan vaalilautakunnan 
puolesta 
 
Kari Mustonen    Marja Liisa Knuutinen
Enon seurakunnan    Joensuun seurakunnan 
vaalilautakunnan puheenjohtaja   vaalilautakunnan puheenjohtaja

Anja Niemeläinen    Vilho Kananen
Pielisensuun seurakunnan   Pyhäselän seurakunnan
vaalilautakunnan puheenjohtaja   vaalilautakunnan puheenjohtaja

Hilkka Törrönen    Reetta Turunen
Rantakylän seurakunnan   Vaara-Karjalan seurakunnan
vaalilautakunnan puheenjohtaja   vaalilautakunnan puheenjohtaja

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Kontiolahden seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 
seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsentä kirkkovaltuus-
toon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan 
edellä mainittuun on ehdokas,
1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi
2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 
 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa 
 ehdokkaaksi asettamiseen
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai 
 työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava to 15.9.2022 
kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma–pe klo 9.00–12.00 sekä to 15.9.2022 
kello 9.00–16.00. Kirkkoherranviraston osoite on: Keskuskatu 26, 81100 Kontiolahti.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta 
info.seurakuntavaalit.fi.

Kontiolahdella 15.6.2022

Kontiolahden seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Ilpo Saarelainen
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1 
Yhteislaulutilaisuus to 
7.7. klo 18 Rantakylän 
kirkon pihassa 
Wanhat koululaulut 

kiinnostavat ja yhdessä laulaminen 
on kivaa. Ajankohta alkuillasta 
on sopiva omiin aikatauluihini. 
Mielenkiintoinen tapahtuma 
kokeiltavaksi. 

2 
Iltamusiikki su 10.7. klo 
18 Utran kirkossa  
Huilu- ja 
kantelemusiikki on 

todella kaunista kuunneltavaa. 
Tämä on kiinnostava tapahtuma ja 
ajankohta alkuillasta on hyvä. 

3 
Kesäkahvit torstaisin 
klo 13 Utransaaren 
kodalla 
Utransaari on hieno 

paikka nauttia luonnosta veden 
läheisyydessä. Kodalla en ole 
aiemmin käynyt, joten senkin 
puolesta tapahtuma kiinnostaa. 

4 
Venetsialaiset la 27.8. 
klo 18–21 Ilosaaressa 
Ohjelma vaikuttaa 
mielenkiintoiselta 

musiikin ja yhteislaulujen ystävälle. 
Mukavaa, että tapahtumaan on 
joustava osallistumisaikataulu. 
Venetsialaiset on varsin 
houkutteleva tapahtuma kesän 
loppuun. 

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

NIMI: TAIJA HUOTARI
PAIKKAKUNTA: KONTIOLAHTI

miun tapahtumat

Kurkkaa 
körttijuhliin! 

Herättäjäjuhlien 

ohjelma s. 5

 >>>>>>>>>>>>>>   1.7.–31.8.2022>>>>>>>>>>

Lohtuhierontaa  
Ukrainan hyväksi
 › JOENSUUN HERÄTTÄJÄJUHLIEN  yhteydessä on mah-

dollisuus käydä hieronnassa. Hierojina toimivat Itä-Suomen 
liikuntaopiston (ISLO) koulutetut hierojat. Maksut käytetään 
lyhentämättömänä Ukrainan hyväksi Suomen Lähetysseu-
ran kautta. 
    Lohtuhierontaa tarjotaan ISLOn tiloissa (Länsikatu 15) 
pe 1.7. klo 15–19 ja la 2.7. klo 10–17. Hinnat 30 min / 30 €, 
60 min / 60 €. Varaa hieronta-aika p. 050 408 5521 tai 
tiedustele vapaita aikoja Joensuun herättäjäjuhlien pisteeltä 
juhlatorilla. 
    Hierontapisteellä Areenassa on tarjolla 10 minuutin niska- 
ja hartiahierontaa ilman ennakkovarausta. Maksu 10 € 
suoritetaan etukäteen Joensuun herättäjäjuhlien pisteellä 
juhlatorilla. 

Tarkemmat tiedot osoitteessa herattajajuhlat.fi.

Tuellasi autetaan sotaa pakenevia ukrainalaisia.
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Joensuun Gospelfestareilla 
monipuolinen ohjelmisto 
 › LAHDEN GOSPELKUORO  saapuu Joensuun Gospelfesta-

reiden pääesiintyjäksi. 50 hengen kuorolla on kaksi konserttia 
Joensuun konservatoriolla la 13.8. Kuoro on myös mukana 
Pielisensuun kirkon messussa su 14.8. klo 10. 
    Joensuun kirkossa su 14.8. klo 15 esiintyy René Laulajainen, 
joka juhlistaa samalla 70-vuotissyntymäpäiviään. TV7 taltioi 
konsertin. 
    Liput konservatoriolle maksavat 20 € / 15 €, muutoin fes-
tareiden konsertteihin on vapaa pääsy. Tapahtuman järjestää 
Joensuun Gospel ry.

Joensuun Gospelfestareita vietetään 12.–14.8. 
Ohjelma osoitteessa gospelfestarit.fi.

Talent Suomi -kilpailussakin menestynyttä Lahden Gospelkuoroa 
sekä bändiä johtaa Marjaana Turunen.
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Iltamusiikkia 
elokuussa
 › JOENSUUN KIRKON  elokuisten konserttien sarjan 

käynnistää to 4.8. klo 19 sveitsiläinen Olivier Eisen-
mann, joka on esiintynyt urkurina hyvin laajalti ympäri 
maailmaa. 
    Alankomaalainen Hayo Boerema toimii Rotterdamin 
St Laurenskerk -kirkon urkurina. Useissa kansainvä-
lisissä urkukilpailuissa palkittu muusikko konsertoi to 
11.8. klo 19. 
    Lavrenchukin musiikkiperheen isä Igor on musii-
kin lisensiaatti ja harmonikkataiteilija. Äiti Svetlana 
on musiikin maisteri pianonsoiton alalla. Perheen 
lapset soittavat kukin omaa soitintaan: Alena (viulu), 
Anastasia (piano), Svetoslav (sello), Mariia (kantele) 
ja Elisa (viulu). Su 28.8. klo 18 alkavassa konsertissa 
ovat mukana myös Juha Keronen (laulu) ja Tuomas 
Pyrhönen (urut). 
 
Iltamusiikki-konsertit Joensuun kirkossa to 4.8. klo 
19, to 11.8. klo 19 ja su 28.8. klo 18. Vapaa pääsy.
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Urkuri Hayo Boerema esiintyy Joensuun kirkossa 11.8. 
Konserttiin sisältyy urkuimprovisaatiota.

Sankarihautausmaiden 
asiantuntija vierailulla

 › POHJANMAAN SO-
TAORVOT RY:N   sihteeri 
Tommi Sinko on kuvan-
nut ja kerännyt jo yli 600 
suomalaisen sankari-
hautausmaan tiedot. Hän 
esittelee Pohjois-Karja-
lan sankarihautausmaita 
to 4.8. klo 14 Joensuun 
seurakuntakeskukses-
sa. Kaikille avoimen 
tilaisuuden järjestää 
Pohjois-Karjalan  
Sotaorvot ry. 
 

Pohjois-Karjalan sankarihautausmaiden esittely  
to 4.8. klo 14 Joensuun srk-keskuksen yläsalissa.  
Vapaa pääsy.
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Joensuun  
seurakunta  
 › TOIMISTO: Kirkkokatu 28, ma–

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

Herättäjäjuhlat  pe–su 
1.–3.7.  Ks. s. 5.

Joensuun kirkko 
Papinkatu 1 b
Ei messua Joensuun kirkossa su 
3.7. Herättäjäjuhlien yhteinen mes-
su pesäpallostadionilla klo 10.
Messu su 10.7. klo 10.
Messu su 17.7. klo 10.
Konfirmaatiomessu (J5) su 24.7. 
klo 10.
Konfirmaatiomessu (J6) su 24.7. 
klo 13.
Messu su 31.7. klo 10.
Iltamusiikki su 31.7. klo 18, Jarmo 
Kuittinen (laulu), Tuomas Pyrhönen 
(urut ja piano). Vapaa pääsy.
Iltamusiikki to 4.8. klo 19, Olivier 
Eisenmann (urut, Sveitsi). Vapaa 
pääsy. Ks. s. 11.
Konfirmaatiomessu (J7) su 7.8. klo 
10.
Iltamusiikki to 11.8. klo 19, Hayo 
Boerema (urut, Alankomaat). Va-
paa pääsy. Ks. s. 11.
Messu su 14.8. klo 10.
René Laulajaisen konsertti su 14.8. 
klo 15. Vapaa pääsy. Ks. s. 11.
Messu su 21.8. klo 10.
Messu su 28.8. klo 10.
Iltamusiikki su 28.8. klo 18, Lavren-
chukin perhe, mukana myös Juha 
Keronen (laulu), Tuomas Pyrhönen 
(urut). Vapaa pääsy. Ks. s. 11.

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28
Kesäkahvit ke 6.7. klo 13–15. ”Tu-
kea lähelle ja kauas – näkökulmia 
kansainväliseen diakonia- sekä 

lähetystyöhön”, mukana mm. Irma 
Nygren. Kahvitarjoilu, vapaaehtoi-
nen kahviraha.
Kesäkahvit ke 13.7. klo 13–15. 
”Solidaarisuutta kahta puolen 
itärajaa – katsaus menneeseen 
ja nykyisyyteen”, mukana Matti 
Mikkonen. Kahvitarjoilu, vapaaeh-
toinen kahviraha.
Yhteyden iloa ti 19.7. klo 11. Senio-
rien toiminta- ja virkistyspäivä. 
Päivään sisältyy lounas ja kahvi, 
maksu 5 €.
Kesäkahvit ke 20.7. klo 13–15. 
”Käspaikat, kädentaidot ja toimia 
tuvassa”, mukana Toimentuvas-
ta Leena Käyhkö. Kahvitarjoilu, 
vapaaehtoinen kahviraha.
Kesäkahvien retki ke 27.7. Lähtö 
opastetulle kaupunkiajelulle klo 
13 srk-keskuksen edestä, Kirkko-
kadun puolelta. Hinta 5 €, varaa 
käteistä mukaasi. Tied. pastori San-
na Kauppinen, p. 050 465 0641 /
sanna.kauppinen@evl.fi.
Torstaimessu ja kirkkokahvit to 
4.8. klo 12. Huom! Poikkeukselli-
sesti yläsalissa, 2 krs.
Pohjois-Karjalan sankarihau-
tausmaiden esittely to 4.8. klo 14. 
Asian tuntijana Pohjanmaan So-
taorvot ry:n sihteeri Tommi Sinko. 
Järj.  Pohjois-Karjalan Sotaorvot ry. 
Ks. s. 11.
Torstaimessu ja kirkkokahvit to 
11.8. ja 18.8. klo 12.
Joen Yö seurakuntakeskuksessa pe 
19.8. Ks. s. 14.
Torstaimessu ja kirkkokahvit to 
25.8. klo 12. Messun jälkeen kirkko-
kahvit sekä kutsuvieraille syntymä-
päiväjuhla.
Sinä et ole yksin -tilaisuus la 27.8. 
klo 13. Järj. Joensuun seurakunnat ja 
Herättäjä-Yhdistys. Ks. s. 13.

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Ei messua Noljakan kirkossa su 3.7. 

Herättäjäjuhlien yhteinen messu 
pesäpallostadionilla klo 10.
Messu su 10.7. klo 12.
Messu su 17.7. klo 12.
Messu su 24.7. klo 12.
Messu su 31.7. klo 12.
Messu su 7.8. klo 12.
Kouluun lähtevien siunaaminen 
su 7.8. klo 15. Lyhyt kirkkohetki 
tuleville ekaluokkalaisille ja heidän 
perheilleen.
Messu su 14.8. klo 12.
Konfirmaatiomessu (erityisrippi-
koulu) su 21.8. klo 12.
Messu su 28.8. klo 12.
Yliopistonlehtori Jouko Kiiskin 
eläköitymisjuhlamessu ma 29.8. 
klo 18. Saarnaa Heikki Salomaa.

Muut paikat
Vaeltava messu pe 1.7. klo 15.30 
ja la 2.7. klo 16.30. Lähtö Joensuun 
kirkon edestä (Papinkatu 1b), matka 
1,5 km, kesto 2 h. Tervetuloa yhtei-
selle matkalle Pyhän seurassa!
Männikköniemen kesäilta (Vai-
noniementie 2) ke 6.7., 13.7., 20.7. 
27.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8. ja 31.8. 
klo 17.30 alkaen: klo 17.30 naisten 
saunavuoro, klo 19 hartaus, n. klo 
19.30 miesten saunavuoro.
Sateenkaareva keskusteluilta ti 
26.7. ja ti 30.8. klo 18 Männikkö-
niemessä. Sään salliessa ulkona 
nuotion äärellä. Pientä purtavaa, 
hartaus, yhdessäoloa jonkin tee-
man äärellä.
Agricolan aamupaimennus Nolja-
kan laitumella la 6.8., 13.8. ja 20.8. 
klo 9. Ks. s. 12.
Toimentuvan syksyn avaus ma 
29.8. klo 12–16 Männikköniemessä 
(Vainoniementie 2). Paistetaan 
lettuja ja leikataan matonkuteita. 
Mahdollisuus saunomiseen ulkona 
nuotion äärellä. Pientä purtavaa, 
hartaus, yhdessäoloa jonkin tee-
man äärellä.

tapahtumat: heinä-elokuu 2022
Pielisensuun 
seurakunta
 › TOIMISTO: Huvilakatu 8 b, ma–

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

Herättäjäjuhlat  pe–su 
1.–3.7.  Ks. s. 5.  

Pielisensuun kirkko
Huvilakatu 8 b 
Ei messua Pielisensuun kirkossa 
su 3.7. Herättäjäjuhlien yhteinen 
messu pesäpallostadionilla klo 10.
Konfirmaatiomessu (P3) la 9.7. 
klo 12.
Konfirmaatiomessu (P4) su 10.7. 
klo 10.
Messu su 17.7. ja su 24.7. klo 10.
Konfirmaatiomessu (P5) la 30.7. 
klo 12.
Konfirmaatiomessu (P6) su 31.7. 
klo 10.
Messu su 7.8. klo 10.
Kouluun lähtevien siunaus ke 10.8. 
klo 17.30.
Messu su 14.8. klo 10. Mukana 
Lahden Gospelkuoro.
Messu su 21.8. klo 10.
Evankeliumijuhla (SLEY) la 27.8. 
klo 16–20.30 yläsalissa. Mukana 
Myanmarin lähetit Helene ja Joona 
Toivanen, Kirsi Ryösö, Timo-Ilkka 
Antikainen.

Täältä tullaan  
Myanmar!
su 28.8. messun jälkeen 
Pielisensuun kirkon yläsa-
lissa. Nimikkokohteemme 
Myanmarin lähetit Helene ja 
Joona Toivanen (SLEY) kerto-
vat työstään Myanmarissa ja 
Thaimaassa.

Messu su 28.8. klo 10, saarnaa 
pastori Joona Toivanen (SLEY). 

Messun jälkeen kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus yläsalissa.

Muut paikat
Tarinalliset valokuvauskilpailut ja 
frisbeegolfturnaus kesän aikana. 
Lisätiedot: www.joensuunseura-
kunnat.fi/tapahtumat.
Agricolan aamupaimennus la 27.8. 
klo 9 Kukkolan tilalla. Ks. s. 12.
Venetsialaiset la 27.8. klo 18–21 
Ilosaaressa. Vapaa pääsy. Ks. s. 13.
Hiljaisuuden polku kesä-hei-
näkuussa Kuhasalossa. Omat 
QR-koodipolut lapsille ja aikuisille. 
Lisätiedot www.joensuu.fi/luon-
topolut.

Ystävä löytyy
-torikonsertti
la 20.8. Joensuun Kauppatorilla. 
Ohjelma:
Klo 11.00 Tarja Haataja: laulu ja 
ruoan siunaus
Klo 11.40 Harri Riipinen, Jari Kä-
märäinen, Tapani Nuutinen
Klo 12.30 Keskustelua, Pertti 
Mannismäki ja Jyri Hassinen
Klo 12.45 JnsVapis
Klo 13.45 Mosaiikkikuoro
Klo 14.10 Roots
Soppatykki paikalla. Järj. Joen-
suun Kristityt Yhdessä r.y., 
Kohtaamisen Kahvila.

Se löytyi -mission
valmennus
vapaaehtoisille tukihenkilöille 
Pielisensuun kirkon yläsalissa to 
25.8. klo 17.30–20.30. Se löytyi 
-missio on valtakunnallinen ja 
yhteiskristillinen mediatapah-
tuma 19.9.–16.10.2022. Missio 
huipentuu maakuntajuhlaan la 
5.11. Joensuun Areenassa. Lisä-
tietoja: Missio2022.fi. Ilm. viim. 
21.8. lähetyssihteeri Arja Ryynä-
selle, arja.ryynanen@evl.fi.

OPISKELIJAT
ja nuoret aikuiset

Männikköniemen Kesä
to 11.8., 18.8. ja 25.8. klo 16–21 
Linnunlahdella, Vainoniementie 2

Saunavuorot, naiset klo 16–17, 
miehet klo 17–18. Vierailijan 
alustus ja hetkirukous klo 18–19.
Grillausta & chillausta klo 19–21.

OPPILAITOSTYÖ

– tukea Lukutaitoa naisille -ohjelmaan

Aamupaimenessa aloitat päiväsi 
lampaiden touhuja seuraten, levol-
lisin ja kevein mielin. Aloitamme 
pienellä hiljentymisellä päivän mie-
tiskelyaiheen parissa. Aihe voi kulkea 
mukanasi ajatuksissasi paimenes-
sa. Tai sitten voit vain antautua 
aamutuulelle... Lopuksi nautimme 
yhteisestä kahvihetkestä.
La 6.8., 13.8., ja 20.8. klo 9 Nolja- 

kan laitumella Koivulan tilan vie-
ressä (Noljakankaari 51) sekä

la 27.8., 3.9., 10.9. ja 17.9. 
klo 9 Kukkolan tilalla (Vanha 
Valtatie 70). Ilmoittautumi-
nen (tarjoilua varten) p. 045 
111 3675/Minna, vapaa-
ehtoinen maksu Lukutaitoa 

naisille Afrikassa -ohjelmaan.

Agricolan aamupaimennusPSYKODRAAMA-

ryhmä
Psykodraama on ryhmätyöskentelyä, joka 
mahdollistaa sinulle tärkeiden ja ajankoh-
taisten kysymysten tarkastelemisen luovasti 
ja toiminnallisesti. 
Tapaamiset Louhelan tuvalla, Koulukatu 7, 
la 10.9  klo 12–16 sekä joka toinen maanan- 
tai 12.9. alkaen 19.12. saakka klo 17.45–20. 

Ryhmän koko on max 8 henkilöä, osal-
listujat haastatellaan ennen ryhmän 
alkamista.

Ohjaaja: Minna Lappalainen, psyko-
draamaohjaaja, TtM, KM 
Hinta: 160 €.
Lue lisää ja ilmoittaudu 4.7.–6.9.

joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu tai
p. 013 2635 300 (ma–pe klo 9–11).

JOENSUUN SEURAKUNTA
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Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 

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

Herättäjäjuhlat  pe–su 
1.–3.7.  Ks. s. 5.

Pyhäselän kirkko
Hammaslahdentie 76
Messu su 3.7. klo 10.
Messu su 10.7. klo 10, 17.7. klo 10 
ja 24.7. klo 10. Kanttorina Samuli 
Moilanen.
Messu su 31.7. klo 10.
Konfirmaatiomessu la 6.8. klo 12. 
Kanttorina Samuli Moilanen.
Messu su 7.8. klo 10. Kanttorina 
Samuli Moilanen.
Konfirmaatiomessu su 7.8. klo 13. 
Kanttorina Samuli Moilanen.
Messu su 14.8. klo 10 ja 21.8. klo 10. 
Kanttorina Samuli Moilanen.
Messu su 28.8. klo 10.

Kristallivirta- 
konsertti
Pyhäselän kirkossa 
su 28.8. klo 18.

Kristallivirta – hartaita säveliä 
-konsertti su 28.8. klo 18. Liisa 
Karhu ja Keski-Karjala trio. Vapaa 
pääsy, vapaaehtoinen ohjelma-
maksu 10 €.

Muut paikat
Marttojen perinteinen saunailta 
ma 15.8. klo 16 alkaen Hietajärven 
leirikeskuksessa (Kuusjärventie 
200, Kiihtelysvaara).

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

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

Herättäjäjuhlat  pe–su 
1.–3.7.  Ks. s. 5.

Enon kirkko
Enontie 28
Aamurukous su 3.7. klo 10. Ei 
messua Enon kirkossa. Herättäjä-
juhlien yhteinen messu Joensuun 
pesäpallostadionilla klo 10.
Konfirmaatiomessu su 10.7. klo 10.
Messu su 17.7. klo 10.
Rauhan messu su 24.7. klo 10.
Messu su 31.7. klo 10.
Messu su 7.8. klo 10. Uusheräyksen 
kirkkopyhä.
Messu su 14.8. klo 10, 21.8. klo 10 ja 
28.8. klo 10.
Enon kirkko auki kesällä tilaisuuk-
sien aikaan sekä 6.–9.7., 12.–15.7. ja 
19.–24.7 klo 10–13.

Enon 
seurakuntatalo
Enontie 30 A
Rauhan messun harjoitukset ke 
6.7., to 7.7., ke 13.7., to 14.7., ke 20.7. 
sekä to 21.7. klo 18. Kanttori Matti 
Turunen harjoituttaa laulajia Rauhan 
messua (su 24.7.) varten. Harjoituk-
set kirkossa tai Enon srk-talolla.
Diakoniatoimisto on suljettu ajalla 
4.7.–14.8.

Rantakylän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A,  

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

Herättäjäjuhlat  pe–su 
1.–3.7.  Ks. s. 5.

Rantakylän kirkko
Rantakylänkatu 2
Virsiä lohduksi toisillemme -kon-
sertti pe 1.7. klo 20. Ks. s. 5.
Ei messua su 3.7. Rantakylän 
kirkossa. Herättäjäjuhlien yhteinen 
messu pesäpallostadionilla klo 10.
Yhteislaulutilaisuus to 7.7. klo 18 
kirkkopihassa, laulamme Wanhoja 
koululauluja.
Konfirmaatiomessu (R3) la 9.7. 
klo 13.
Messu su 10.7. klo 10.
Yhteislaulutilaisuus to 14.7. klo 18 
kirkkopihassa, laulamme virsikirjan 
lisävihkosta.
Konfirmaatiomessu (R6) la 16.7. 
klo 10.
Konfirmaatiomessu (R7) la 16.7. 
klo 13.
Messu su 17.7. klo 10.
Yhteislaulutilaisuus to 21.7. klo 18 
kirkkopihassa, laulamme Viisikieli-
nen-laulukirjasta.
Messu su 24.7. klo 10.
Yhteislaulutilaisuus to 28.7. klo 18 
kirkkopihassa, laulamme virsiä.
Messu su 31.7. klo 10.

Lähetyksen
lettukahvit
to 4.8. klo 16 Rantakylän 
kirkkopihassa, mukana 
ulkomaantyöntekijät Kirsi ja 
Mikko Saksasta. Vapaaeh-
toinen maksu lähettien työn 
hyväksi.

Messu su 7.8. klo 10.
Eläkeliiton Pohjois-Karjalan piirin 
kirkkopäivän messu to 11.8. klo 10.
Messu su 14.8. klo 10.
Ei messua Rantakylän kirkossa su 
21.8. Luomakunnan sunnuntain 
messu Utran kirkossa klo 10.
Kirkkokahvin keittäjien palaveri 

ma 22.8. klo 16.30, suunnitellaan 
syksyn kirkkokahvin keittovuoroja.
Messu su 28.8. klo 10.
Aamurukous ke 31.8. klo 9.

Utran kirkko
Väisälänkatu 2
Viikkomessu su 3.7. klo 18
Iltamusiikki su 10.7. klo 18: Duo 
Lux: Sandy Ahjo (huilu), Marja Ne-
vankallio (konserttikantele). Vapaa 
pääsy.
Iltarukous su 17.7. klo 18.
Iltamusiikki su 24.7. klo 18 ”Taivaal-
linen uni”, Sarastus-yhtye: Kristiina 
Olanto (laulu), Jorma Tapio, (pu-
haltimet), Harri Taittonen (piano). 
Vapaa pääsy.
Iltarukous su 31.7. klo 18.
Iltamusiikki su 7.8. klo 18: Anna 
Kreetta Gribajcevid (alttoviulu), 
Goran Gribajcevid (viulu). Vapaa 
pääsy.
Iltarukous su 14.8. klo 18.
Utran Helmi – Taiga-kvartetin 
kamarimusiikkipäivät 14.–18.8. 
Festivaalin ohjelmisto koostuu 
romantiikan helmistä aikamme 
musiikkiin ja sisältää kokoonpa-
noja triosta sekstettiin. Konsertit 
alkavat klo 18 (su 14.8. klo 19), kesto 
n. 1 tunti, ei väliaikaa. Vapaa pääsy, 
ohjelmamaksu 10 €.
Iltamusiikki pe 19.8. klo 18, mu-
siikkia kahdella kitaralla, Santeri 
Piipponen ja Touko Saranpää. 
Vapaa pääsy.
Iltamusiikki la 20.8. klo 18, Barokkia 
kesäillassa: Daniel ja Ville Kivivuori 
(sello), Janne Piipponen (conti-
nuo-urku). Vapaa pääsy.

Luomakunnan
sunnuntain messu
su 21.8. klo 10 Utran kirkos-
sa. Messun jälkeen Utran 
asukasyhdistyksen laittamat 
kirkkokahvit Utran vanhalla 
puukoululla.

Muut paikat
Kesäkahvit Utransaaren kodalla 
torstaisin (viim. kerran 28.7.) klo 13. 
Tarjolla kahvia, mehua, makkaraa. 
Vapaaehtoinen maksu, mukana 
seurakunnan diakoniatyöntekijöitä.

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

Herättäjäjuhlat  pe–su 
1.–3.7.  Ks. s. 5.

Kiihtelysvaaran  
seurakuntatalo 
Tohmajärventie 31
Kesän säveliä ja yhteislaulua to 
7.7. klo 14.
Messu su 10.7. klo 10. 
Messu su 17.7. klo 10. 
Messu su 31.7. klo10.
Messu su 7.8. klo 10.
Kiihtelysvaaran seurakuntakerho 
ke 17.8. klo 11.
Messu su 21.8. klo 10.
Messu su 28.8. klo 10.

Tuupovaaran kirkko
Koulutie 5
Kesän säveliä ja yhteislaulua ke 
6.7. klo 14.
Sanajumalanpalvelus su 24.7. klo 13.
Messu su 14.8. klo 13.
Pieni iltamessu su 21.8. klo 16.

Tuupovaaran  
seurakuntatalo
Koulutie 10
Kesäpäivän hartaus ke 13.7. klo 13.
Kesäpäivän hartaus ke 27.7. klo 13.
Tuupovaaran seurakuntakerho to 
18.8. klo 11.

Muut paikat
Kesän säveliä ja yhteislaulua ke 6.7. klo 
18 Hoilolan kirkossa (Hoilolantie 133).

Rauhan messu
su 24.7. klo 10 Enon kirkossa, 
liturgina Markku Koistinen, 
saarna Sanna-Marika Hallayö, 
kanttori Matti Turunen yhdes-
sä Veräjän kanssa. Messun 
jälkeen Marttojen kahvitus 
seurakuntatalolla.

Diakoniatyöntekijän 

tavoittaa heinäkuussa nume-
rosta 050 340 7382 (Elina 
Saarelainen) ja elokuussa ma 
ja ti klo 8–10 p. 050 363 6909 
(Lea Vuojolainen) ajanvaraus-
ta varten.

Kohtaamisten Kahvila-Kirpputori 

(Lahjantie 10, Pyhäselkä)

avoinna pe 29.7. ja 26.8. klo 10–13. 

Tuotto lähetystyölle.

LUTERILAINEN KIRKKO JOENSUUSSA

La 27.8. klo 18–21 Ilosaari, Joensuu
Juhlistetaan kulunu�a kesää yhdessä Suomen luonnon päivänä. Ohjelmassa musiikkia, yhteislaulua, 
ruokailua ja keskustelua. Päätämme illan yhteiseen messuun. Voit tuoda mukana omia eväitä tai voit 

hankkia paikan päällä käteisellä edullises� makkaraa, kahvia ja pientä syötävää.
Ei pääsymaksua, voit tulla ja mennä oman aikataulusi mukaan.

HÄVIKKI-
RUOKAJAKELU
Pyhäselän seurakuntatalo, 

Hammaslahdentie 76,
to 14.7. ja to 28.7. klo 13.30

Pyhäselän vähävaraisille 
asukkaille. Varaa kassisi jakelu- 

viikon ma tai ti klo 8–10 
numerosta 050 3636 909.

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

SINÄ ET OLE YKSIN
La 27.8. klo 13

Joensuun seurakuntakeskus,
Kirkkokatu 28

Klo 13 veisuut, klo 14.30 Heikon 
uskon historia, Kalle Hiltunen,
klo 16 Suojaavat siipes, Siionin

virsiä lauluäänin ja kansansoitimilla, 
Tellu Turkka, Katariina Airas ja Liisa 

Matveinen. Väliajoilla tarjolla
kahvia (vapaaehtoinen maksu). 
Muutokset mahdollisia, seuraa: 

h-y.fi/joensuu. 
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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.
Messu su 3.7. klo 10.
Suvessa Soi -konsertti la 9.7. klo 
18, vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €. 
Marjatta Airas (mezzosopraano), 
Esa Ruuttunen (bassobaritoni), 
Folke Gräsbeck (piano). Ks. s. 14.
Messu su 10.7. klo 10.
Messu su 17.7. klo 10, HR3-konfir-
maatio.
Messu su 24.7. klo 10.
Messu su 31.7. klo 10, HR4-konfir-
maatio.
Messu su 7.8. klo 10, Vaellusleirin 
konfirmaatio.
Messu su 7.8. klo 14, HR5-konfir-
maatio.
Messu su 14.8. klo 10, kirkkopyhä 
50 vuotta sitten rippikoulun käy-
neille. Kirkkokahvit messun jälkeen 
kutsutuille seurakuntakeskuksella 
(ennakkoilmoittautuminen).
Messu su 21.8. klo 10. Pohjois-Kar-
jalan sotaveteraanien ja sotaor-
pojen ekumeeninen kirkkopyhä, 
mukana metropoliitta Arseni. Mes-
sun jälkeen ruokailu ja päiväjuhla 
Kontiolahden koulukeskuksella.
Messu su 28.8. klo 10.

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26 
Kouluun lähtevien siunaus pe 5.8. 
klo 17.30 ekaluokkansa aloittaville.
Diakoniatoimisto auki jälleen 
maanantaisin 15.8. alk. klo 13–15 ja 
torstaisin klo 10–12.
Seurakuntaruokailu joka keskiviik-
ko alk. ke 31.8. klo 11. Vapaaehtoi-
nen ateriamaksu 3 €.

Lehmon  
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 

Nuorten ilta pe 8.7. klo 18–19, ovet 
auki 17–21.
Messu su 10.7. klo 13. Heinäkuun 
ainoa messu Lehmossa!
Nuorten ilta pe 5.8. klo 18–19, ovet 
auki 17–21.
Elämänpuu-messu su 28.8. klo 16.

Muut paikat
Messu su 24.7. klo 13 Selkien-Mön-
nin kappelissa (Selkientie 1, Lehtoi).
Kehitysvammaisten leiripäivä 
ke 24.8. klo 9–15 Hirvirannassa.
Leiripäivämaksu 10 €, kyyti 5 €. 
Ilm. 10.8.–16.8. diakonissa Sanna 
Mutikaiselle, p. 040 056 1186. 
Messu su 28.8. klo 13 Selkien-
Mönnin kappelissa (Selkientie 1, 
Lehtoi).

Messu su 10.7. klo 13 Hoilolan 
kirkossa.
Kesäillan hartaus ke 13.7. ja 27.7. 
klo 18 Kiihtelysvaaran kellotapulin 
pihalla.
Niiralanniemen ekumeeninen 
kyläkirkko su 17.7. klo 15 Niiralan-
niemen majalla (Niiralanniementie 
4, Kinnasniemi).
Yhteisvastuuilta, Runoriihi ti 
26.7. klo 17 (Koverontie 6, Ko-
vero). Laulua, runoja ja Yhteis-
vastuu-teemaa, tarjoilua. Tuotto 
Yhteisvastuukeräyk sen hyväksi.
Herajärven ekumeeninen kylä-
kirkko su 31.7. klo 14 Herajärven 
metsästysmajalla (Leppäläntie 16b, 
Herajärvi).
Messu su 7.8. klo 13 Hoilolan 
kirkossa.
Sanajumalanpalvelus su 28.8. klo 
18 Runoriihessä.

Diakonialeiri  
Etsikkoaikoja  
Hirvirannassa to–la 25.–27.8. 
Leirin hinta on 30 € ja leirille 
tullaan omin kyydein. Ilmoit-
taudu Miialle 18.7. alkaen 
p. 050 346 6858. 

Päiväkerhot ja  
perhekerhot 
jatkuvat viikolla 35. Päiväker-
holaisten perheisiin tulee infoa 
kerhopäivästä kesän aikana. 

Kirkonkylän  
seurakuntakerho 
alkaa to 1.9. klo 13.

Avoin työpaikka  
Kontiolahden seurakunta 
jatkaa 3. nuorisotyönohjaajan 
viran viranhakua. Hakuaika 
on 1.–26.8.2022. Hakuilmoi-
tus julkaistaan www.oikotie.
fi-sivuilla ja seurakunnan 
kotisivuilla.

Yhteiset  tapahtumat
Eläkeikäisten retki Lintulaan ja Valamoon ma 25.7. Lintulassa kahvit ja 
tutustuminen hautausmaahan, kirkkoon, tsasounaan ja matkamuisto-
myymälään. Valamossa lounas, ikoninäyttely ja kirkon esittely. Hinta 30 €. 
Lähtö klo 8.45 Rantakylän kirkolta
8.55 Pielisensuu, Keskussairaalan pysäkki kirkon puolella
9.05 Kirkkokadun matkailupysäkki
9.10 Noljakantie, Noljakantori E pysäkki
Paluu Joensuuhun n. klo 17.
Ilm. viim. 18.7. p. 013 263 5300, ma–to klo 9–15, pe klo 9–12 tai www.
joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu. Järj. Joensuun, Pielisensuun ja Ran-
takylän ev.lut. seurakuntien diakoniatyö.

Männikköniemen kesäillat opiskelijoille ja nuorille aikuisille to 11.8., 18.8. 
ja 25.8. klo 16–21. Vierailijoina pastori Antti Happonen, nuorisotyönohjaaja 
Tiina Hovattala-Saatsi ja kappalainen Kati Nissi. Ks. s. 12.

Eläkeläisten retkipäivä Vaivioon to 11.8. Päivän hinta 15 € sis. matkat, 
päivän ohjelman, ruuan ja kahvin. Mahdollisuus saunoa (oma pyyhe). 
Bussireitti:
8.30 Utran S-marketin pysäkki
8.35 Utrant. ja Ruuhit. risteyspysäkki
8.40 Rantakylän kirkon parkkipaikka
8.55 Karsikon Pohjanneidon pysäkki
9.00 Hukanhaudan srk-talo, Lonikint. 18 pysäkki
9.05 Suvikadun pysäkki Suvikujan kohdalla
9.05 Keskussairaalan pysäkki kirkon puolella
9.10 Koivupihan pysäkki, Kirkkok. 13
9.15 Srk-keskus, Kirkkok. 28, tarvitt. Senioripiha
9.25 Noljakant. ja Nuottaniement. risteyspysäkki
9.30 Noljakant., Noljakantori E pysäkki
9.35 Marjalan pysäkki, Aurinkok. 23 
Lähtö Vaiviosta n. klo 15. 
Ilm. to 4.8. mennessä ma–pe klo 9–15, pe klo 9–12 p. 013 263 5300 tai 
www.joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu. Peru varaus esteen sattuessa. 
Järj. Joensuun, Pielisensuun ja Rantakylän ev.lut. seurakuntien diakoniatyö.

Aikuisten kehitysvammaisten viikonloppuleiri 26.–28.8. teemalla ”Usko, 
toivo ja rakkaus” Vaiviossa. Lähtö Joensuusta pe klo 15 ja paluu su päivä-
kahvin jälkeen. Täysihoitohinta 40 € omin liinavaattein, sis. kyydin kau-
punkialueelta sovitulta reitiltä. Edellytämme ohjattua omatoimisuutta. 
Leirillä ei ole henk.koht. avustajia. 
Ilm. 30.6.–12.8.: www.joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu. Leiri ensisi-
jaisesti järjestävien seurakuntien alueella asuville, varasijalle voi ilmoit-
tautua myös muualta. Leirikirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä. 
Lisätiedot 30.6. alkaen p. 050 338 6066 / Piia Karhinen. Järj. Joensuun, 
Pielisensuun ja Rantakylän seurakunnat.

Mielenterveysleiri teemalla ”Luonnollista” 19.–21.9. Vaiviossa. Hinta 40 €. 
Linja-autokuljetus Joensuun kaupunkialueelta. Ilm. pe 2.9. klo 11 men-
nessä p. 013 263 5300 (ma–pe klo 9–11) tai www.joensuunseurakun-
nat.fi/ilmoittaudu. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Tied. Rantakylän 
srk p. 050 385 5140, Joensuun srk p. 050 385 5139 tai Pielisensuun srk  
p. 050 550 8335.

Erityisdiakonian 
leiripäivä
aistivammaisille ja  
liikuntavammaisille
la 13.8. klo 10–16  
Vaivion kurssikeskus. Leirin 
teema: ”Miten voit?”
Leiri sisältää hyvinvointia ja 
mielenterveyttä sekä ulkoilua. 
Luennoitsijana Marke Martso-
la Joensuun seudun mielen-
terveysseurasta. Viittomakie-
len tulkkeja ja yleisavustajia 
paikalla. Leiripäivän hinta: 15 €, 
kyyti Vaivioon 3 €.  Ilmoittau-
tumiset viimeistään  ma 1.8. 
mennessä Joensuun seura-
kuntakeskuksen neuvontaan 
p. 013 263 5300, avoinna 
ma–to klo 9–15, pe 9–12, tai 
erityisdiakoni Tuula Mertaselle 
tekstiviestillä / WhatsAppilla 
p. 050 366 0892 tai  
tuula.mertanen@evl.fi  
ma 4.7. mennessä. Ajalla 
4.7.–1.8. ilmoittaudu diakonia-
työntekijä Satu Haloselle  
p. 050 385 5139.

Kirkkoherranvirasto 
ja taloustoimisto: 
Keskuskatu 26, ma–to  
klo 9–12 (31.8. saakka).

25 V.

Sunnuntai 7.8. klo 15 Noljakan kirkko ja klo 16 Rantakylän kirkko
Keskiviikko 10.8. klo 17.30 Pielisensuun kirkko
Keskiviikko 17.8. klo 18 Enon seurakuntatalo

Jumala, siunaa meitä kaikkia.

YHTEISTYÖSSÄ: KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

SUVESSA SOI

La 9.7. klo 18
Kon�olahden kirkko

Vapaa pääsy,
käsiohjelma 10 eur.

Su 10.7. klo 15
Mönnin kylätalo,

liput 30 eur.
Esiintyy: mezzosopraano 

Marja�a Airas, basso-
baritoni Esa Ruu�unen 

sekä Folke Gräsbeck, 
piano.

Klo 17 yhteinen ruokailu, ruokailun 
aikana voit valita ripariveisulistasta 
lempilaulujasi.
Klo 17.30 ripariveisuja, muisteloita, 
merkityksellisiä tarinoita laulujen 
takaa ja riparisketsejä vuosien var-
relta, yhteinen iltahartaus.
Klo 19 konsertti, Ara Hayrabedian ja 
Tuomas Pyrhönen.
Klo 21 Joen Yön messu, tule virtaavan 
veden ja suvantokohtien vuorotteluun, 
messun rauhaan ja iloon!

PS: Löydät seurakunnat myös järjestöbulevardilta!

Perjantai 19.8.
Joensuun seurakuntakeskus, 
Kirkkokatu 28
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erikoishammasteknikko
Harri Hukka

Koskikatu 11, JOENSUU
puh. (013) 120720, 0500 670112

www.eronen.fi www.memoriahautaus.com

TÄYDEN PALVELUN
HAUTAUSTOIMISTO

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.

Tarjoan hautakivien pesua kesäisin, 
Utran, Kettuvaaran ja keskustan hautaus- 
mailla. Hinta on edullinen 70 € / hautakivi 
plus alv. 24 % 16,80 €. Yht. 86,80 €. 
Hinta sisältää kotoa noudon alle 5 km 
ja takaisin kuljetuksen kotiin. Vain käteis- 
maksut! Soita puh: 045 197 3010 
Teija Hiltuselle.

Lähde mukaan ja
haasta ystäväsi!

Lahjoita osoitteessa missio2022.fi/lahjoita

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

OLETKO SINÄ 
yksi kristityistä, joka voisi

mahdollistaa suomalaisten
tavoittamisen evankeliumilla?

Lahjoita sinulle sopiva summa ja 
haasta ystäväsikin mukaan!

Missio muodostuu seuraavista:
• Laaja medianäkyvyys

• Henkilökohtaiset kohtaamiset
• Seurakuntien tapahtumat

• Diakonia

Kirkkotie \ 15 
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nuori kasvo 

VUODEN 2022 ALUSSA NAVI:n puheen-
johtajana aloittanut Jussi Luoma kertoo, 
että nuorten ehdolle asettuminen seura-
kuntavaaleissa on erityisen tärkeää. 

– Nuoria on valtavasti mukana rippikou-
luissa, nuorisotyössä ja nuorten aikuisten-
kin toiminnassa, joten olisi luontevaa, että 
heitä olisi mukana myös päätöksenteossa, 
Luoma toteaa. 

Nykyisten luottamushenkilöiden keski- 
ikä on Luoman mukaan noin 54 vuotta. 

– Seurakuntaneuvostoissa ja kirkkoval-
tuustoissa tehdään isoja päätöksiä esimer-
kiksi seurakunnan tiloista ja henkilöstöstä 
sekä siitä, mihin käytetään rahaa. Lähes 
kaikki päätökset vaikuttavat vähintään 
välillisesti nuoriin, Luoma huomauttaa.

JO EHDOLLE ASETTUMALLA oppii taitoja, 
joista voi olla hyötyä tulevaisuudessa esi-
merkiksi työelämässä.

– Seurakuntavaalit ovat matalan kyn-
nyksen vaalit asettua ehdolle ja hyvä 
paikka päästä harjoittelemaan oman vaa-
likampanjan tekemistä sekä opetella muo-
dostamaan näkemyksiä erilaisista asioista, 
Luoma kertoo.

Luottamushenkilönä puolestaan oppii 
toimimaan erilaisten ja eri-ikäisten ih-
misten kanssa. Lisäksi kokouskäytänteet 
tulevat tutuksi.

KIRKON LUOTTAMUSHENKILÖT valitaan 
neljäksi vuodeksi kerrallaan. Luoma tun-
nistaa sen, että neljä vuotta voi tuntua 
pitkältä ajalta nuoren elämässä. Hän on 
itsekin toiminut seurakunnan luottamus-
henkilönä Helsingissä, mutta joutui luo-
pumaan pestistä muuttaessaan muualle. 

– Vaikka kauden joutuisikin jättämään 
kesken esimerkiksi muuton takia, niin 
kannustaisin silti lähtemään rohkeasti 

ehdolle. Sillä vaikka olisit mukana vain 
vuoden tai kaksi, niin siinäkin ajassa on jo 
mahdollista saada omaa ja nuorten ääntä 
kuuluviin, Luoma huomauttaa.

MISTÄ LÄHTEÄ LIIKKEELLE, jos seura-
kuntavaaliehdokkuus kiinnostaa? 

– Vinkkejä voi saada esimerkiksi seura-
kunnan nuorisotyöntekijältä tai nuoriso-
papilta, Luoma neuvoo. 

Lisäksi seurakuntien ja NAVI:n verk-
kosivuilta löytyy paljon tietoa ehdok-
kuudesta. NAVI on tuottanut myös laajan 
ehdokkaan oppaan, josta löytää vinkkejä 
niin ehdokkaaksi asettumiseen ja vaali-
kampanjointiin kuin luottamushenkilönä 
toimimiseen. 

– Nuoret eivät ole pelkästään tulevai-
suuden seurakuntalaisia, eivätkä he ole 
keskeneräisiä aikuisia tai keskeneräisiä 
kristittyjä, vaan täysivaltaisia toimijoita 

vaikuttavuudessaan ja seurakuntalaisuu-
dessaan, Luoma muistuttaa. 

Onkin demokratian periaatteiden mu-
kaista, että myös nuoret ovat mukana 
neuvostoissa ja valtuustoissa tekemässä 
päätöksiä.

Anni Tuuva

KATRIINA VEPSÄLÄINEN 
aloittaa syksyllä Heinävaaran 
yläkoulussa. Hän käy vapaa-ajal-
laan seurakunnan järjestämässä 
kokkikerhossa.

Millaisia kesäsuunnitelmia 
sinulla on?
Osallistun sisarusteni kanssa 
seurakunnan Polku-kesäleirille. 
Leiri kestää viisi yötä. Kävimme 
perheemme kanssa kesän alus-

sa myös Kyproksella, ja loppuke-
sän aionkin uida, olla kavereiden 
kanssa ja rentoutua.

Jännittääkö koulun vaihtaminen 
syksyllä ja yläkoulun aloittaminen?
Ei juurikaan. Minulla on siellä 
useita kavereita ja kaksoisveljeni 
aloittaa samassa koulussa. Iso-
siskoni on myös käynyt saman 
koulun, niin opettajat tietävät 
meidät hyvin.

Aiotko hakea vanhempana 
isoseksi?
Harkitsen asiaa rippileirin jäl-
keen. Voisihan se olla ihan hyvä 
ja mielenkiintoinen kokemus.

Millaisissa seurakunnan 
järjestämissä tilaisuuksissa käyt?
Käyn kirkossa ja kokkikerhossa 
ja osallistun erilaisille leireille 
sisarusteni kanssa.

Onko elämäsi jotenkin muuttunut 
nyt, kun isäsi vihittiin papiksi pari 
kuukautta sitten?
Ei oikeastaan. Ehkä käyn useam-
min kirkossa, mutta ei muuten.

Emilia Vepsäläinen

Palstan kirjoittajat ovat nuoria 
seurakuntalaisia.

Uuden seurakuntapapin tytär
Osallistun 

seurakunnan 

Polku-kesäleirille.

NIMI: KATRIINA VEPSÄLÄINEN 
IKÄ:  13 VUOTTA 
SEURAKUNTA: VAARA-KARJALA
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VAALIT. Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI pyrkii vahvistamaan nuorten ja nuorten aikuisten 
osallisuutta Suomen ev.lut. kirkossa. Yksi merkittävimmistä vaikuttamisen paikoista on tämän vuoden 
marraskuussa käytävät seurakuntavaalit, jolloin seurakuntiin valitaan uudet päättäjät.

Seurakuntien päätöksenteossa 
on tilaa myös nuorille

Itsekin seurakunnan luotta-
mushenkilönä toiminut NAVI:n 
puheenjohtaja Jussi Luoma 
työskentelee nykyisin pappina 
Tampereella Messukylän 
seurakunnassa.

Voit asettua ehdolle 
seurakuntavaaleissa,  
jos olet
• konfirmoitu
• vähintään 18-vuotias viimeistään 20.11.2022
• viimeistään 15.9.2022 jäsen siinä seurakun-

nassa, jossa aiot asettua ehdolle.


