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Hertta aloitti
koulutien
Jos jokin ei heti 
mene hyvin, Hertta 
Pitkänen yrittää niin 
kauan, että onnistuu.
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Hymy toisen 
ihmisen 
kasvoilla tuo 
hyvän mielen.
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Tulevaisuutta 
tehdään nyt 
Arvot ja strategiat  
ohjaavat  
seurakuntien  
päätöksentekoa.

Nyt on lähimmäisen-
rakkauden juhlavuosi 8–9
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1.9.2022 juhlitaan 150-vuotiasta diakonian virkaa. Juhlan iloon saa yhtyä jokainen, joka omassa 
elämässään on lähimmäisenä toiselle.  Kuvassa osa Joensuun seurakuntien diakoniatyöntekijöistä: 
edessä Olli Humalajärvi, Satu Halonen ja Katja Nuuhkarinen sylissään Mimmi-koira, seisomassa 
Merja Tuononen, Marja Ikonen, Lea Vuojolainen, Raija Alhosaari ja Saila Musikka.

Syysliitteessä 

tiedot 

säännöllisesti 

kokoontuvista 

ryhmistä!



lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

Kyllä hymyilyttää
HARRASTAN JUOKSUA. Enemmän se on lyllertämistä, 
missä on mukana kova ähkimisen ja puuskuttamisen 
ääni. Pitäisi kuulemma juosta niin, että pystyy samaan 
aikaan puhumaan, mutta sitä taitoa en vielä osaa. Sitä 
paitsi muilla kulkijoilla saattaa olla ennakkoluuloja ää-
neen itsekseen puhuvasta lenkkeilijästä. Toisinaan kuun-
telen juostessani nappikuulokkeista musiikkia, joskus 
äänikirjaa, mutta yleensä ympäristön ääniä ilman mitään 
laitteita. Juoksen ulkotiloissa – niin kuin lajin harrastajat 
yleensäkin – ja näen silloin tietysti paljon ihmisiä: muita 
kuntoilijoita, koiran kävelyttäjiä, söpöileviä seurustelevai-
sia, väsyneitä ja innokkaita työmatkalaisia, nuoria hen-
gailemassa kavereidensa kanssa, ulkoilevia ikäihmisiä ja 
suunnilleen kaikkia.

AINAKIN LUULEN aistivani herkästi muiden ihmisten 
tunnetiloja. Lenkillä ollessakin voi pelkkä vastaantulijan 
olemus viestiä monenlaisia tunteita. Nämä sitten vaikut-
tavat omaan olooni, vaikka hetken vilaus vastaantulijasta 
ei perusteellinen analyysi olekaan. Kuitenkin lyhytkin, 
hyväntahtoiseksi ymmärtämäni katse ja hymy toisen ih-
misen kasvoilla tuo hyvän mielen minullekin.

HERÄSIN KERRAN miettimään vastavuoroisesti, mitä 
muut aistivat minun fiiliksistäni. Samoja tunteita, joita 
imen itseeni vain vilaukselta näkemistäni ihmisistä, vä-
litän tietenkin itsestäni heidän koettavakseen. Tee toisille, 
niin kuin toivot itsellesi tehtävän. Päätin ryhtyä hymyi-
lemään lenkeillä. Outoa miten oma hymy tarttuu ensin 
itseeni ja sitten välillä myös vastaantulijaan. Ihan alkaa 
välillä naurattamaan oma hymy, mutta tärkeää on myös, 
että välillä saan hymyjä vastineeksi omastani. Ehkäpä 
jonkun tuntemattoman fiilikset paranevat, ehkä jopa 
hänen päivänsä kulku muuttuu iloisempaan suuntaan? 
Voi toki olla, että takaisinhymyilijä jää miettimään minun 
vointiani, mutta sitten se on niin.

USKALTAISINKOHAN kokeilla, että ryhtyisin hymyile-
mään muuallakin kuin hikisen juoksupaidan suojassa? 
Toivottaisin hymyillen hyvät huomenet paitsi kotona 
myös työpaikalla. Tietysti hymyn pitää olla aito, ei vä-
kisin väännetty irvistys. Ihmiset kyllä huomaavat eron. 
On kuitenkin niinkin, että oma päätös hymyilemisestä 
vaikuttaa itseeni ja sitä kautta siihen, mikä on aitoa.

JOS SIIS NÄET hikisen mutta hymyilevän lenkkeilijän, 
niin ei huolta, hymyile rohkeasti takaisin. Lenkkeilijällä 
on luultavasti asiat kunnossa ja saatat kokea jännän fii-
liksen itsessäsi.

RIPPIKOULULAISET.   Tänä kesänä Joensuun ev.lut. seurakunnissa kävi rippikou-
lun noin 530 nuorta. Joensuun seurakunnassa riparilaisia oli noin 120, Pielisensuun 
seurakunnassa 136, Rantakylän seurakunnassa noin 135, Pyhäselän seurakunnas-
sa 78, Enon seurakunnassa 29 ja Vaara-Karjalan seurakunnassa 20. Lisäksi seura-
kuntayhtymän erityisrippikoulun kävi yhdeksän nuorta.

LÄHDE: JOENSUUN SEURAKUNNAT

K
esälomamatkalla ilahduin tavatessani 
nuoren naisen, joka oli käynyt rippi-
koulun muutama vuosi sitten ja nyt 
täysi-ikäiseksi tultuaan oli innolla 
lähdössä mukaan oman seurakuntan-
sa luottamushenkilöksi. Tapaamani 
nuoren motiivina oli halu vaikuttaa 

asioihin. Joku toinen lähtee mukaan, koska kaipaa 
mielekästä tekemistä ja tunnetta siitä, että kuuluu 
joukkoon. Yksi haluaa nostaa kannattamiaan arvoja 
esiin luottamuselimissä. Toinen näkee seurakunnat 
oman asuinympäristön aktiivisina toimijoina, joiden 
kautta voi luoda uudenlaisia mahdollisuuksia har-
rastaa ja tavata toisia ihmisiä. Motiiveja on lukuisia.

MISTÄ VAALEILLA valitut luottamushenkilöt sitten 
oikein päättävät? Monesti mainitaan rahat, rekry-
toinnit ja rakennukset. Talouslukujen ja seinien 
taustalla ovat kuitenkin aina ihmiset ja heidän hy-
vinvointinsa. Luottamushenkilöt tekevät päätöksiä 
ihmisten hyväksi niillä resursseilla, jotka heillä on 
käytettävissään. Päätösten myötä pienet lapset saavat 
kirmata luontokerhoissa pitkin metsiä, vanhemmat 
saavat hengähdystauon lapsenhoidosta, ikäihmiset 
löytävät seuraa ja tekemistä ja vaikeuksiin joutuneet 
saavat apua.

TÄMÄN SYKSYN seurakuntavaalien ehdokkaat ovat 
selvillä noin parin viikon päästä. Vielä on siis aikaa 
miettiä, lähteäkö itsekin ehdokkaaksi. Mitään tiettyä 
ihmistyyppiä ei näissä vaaleissa haeta, sillä jokainen 
voi ryhtyä ehdokkaaksi juuri sellaisena kuin on. 
Seurakuntavaalit.fi-sivusto kertoo, että ehdokkaaksi 
ryhtyvän tulee olla ”kristillisestä vakaumuksestaan 
tunnettu”. Ilmaisua selvennetään kuitenkin lisää: 
”Ilmaisu kertoo siitä, että henkilö kuuluu kirkkoon 
ja on sitoutunut rakentamaan yhteisön tulevaisuutta. 
Tämä on tarpeen toimittaessa seurakunnan luotta-
muselimessä. Käytännössä vakaumusta ei tutkita. 
Kristillinen vakaumus ilmenee kullakin ihmisellä 
omalla tavallaan.”

Se voit olla sinä
Luottamushenkilöt 
tekevät päätöksiä 
ihmisten hyväksi niillä 
resursseilla, jotka heillä 
on käytettävissään.

31.8.2022
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi

Outoa miten oma hymy 
tarttuu ensin itseeni 
ja sitten välillä myös 
vastaantulijaan. 
Ihan alkaa välillä 
naurattamaan.

530

Olli Sivonen
takarivin kristitty

Pielisensuun seurakunta 
ollisivonen62@gmail.com
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Hertta aloitti koulutien

1 
KOULU. Aloitin ekaluokan Ran-
takylän normaalikoulussa 11. 
elokuuta. Meidän luokalla on 
48 oppilasta ja kolme opettajaa, 
jotka vaikuttavat kivoilta. He ja-

kavat meidät joka päivä eri oppimis-
ryhmiin. Meillä on iso luokkahuone, 
jonka voi jakaa kahteen osaan.

2 
ESKARI. Ennen kouluun 
menoa kävin eskarin Sou-
tajanpuiston päiväkodilla. 
Sitä ennen olin päiväkodis-
sa Pataluodossa. Eskarissa 

opin jo tosi hyvin lukemaan ja kir-
joittamaan ja numerot sataan asti. 
Osasin myös yhteenlaskua ennen 
ekaluokan aloittamista. Pikkusisko-
ni aloitti juuri kaksivuotisen eska-
rin. Lupasin, että voin auttaa häntä 
hänen tehtävissään.

3 
OPPIMINEN. Sain koulusta 
kyniä, kumin ja keltanok-
kalippiksen. Myöhemmin 
saan koulusta myös pie-
nen tablet-tietokoneen, 

jonka on tarkoitus olla minulla ala-
koulun loppuun asti. Kouluaineis-
ta mielenkiintoisimmalta tuntuu 
englanti, koska se on minulle ihan 
uutta. Odotan, että koulussa opin 
yhteenlaskua vieläkin paremmin ja 
opin tuntemaan koulun paikat. 

4 
KOULUMATKA. Koulu-
matkani on vain muuta-
ma sata metriä, mutta sen 
varrella korjataan kauko-
lämpöputkia, ja remontin 

vuoksi reitti on joka päivä erilainen. 
Onneksi isä tai äiti kulkevat aluksi 
koulumatkan kanssani. Koulusta 
päästyäni menen iltapäiväkerhoon 
Rantakylän seurakuntatalolle. Myös 
sinne siirtyminen on hankalaa, kun 
reitillä oleva alikulkukäytävä on re-
montissa eikä sen kautta voi vielä 
alittaa isoa tietä. Meille on kuitenkin 
luvattu, että koulunkäynnin avusta-
ja auttaa kulkemisessa iltapäiväker-
hoon.

5 
ODOTUKSET. Aloitin kou-
lun hyvillä mielin. Vähän 
kyllä jännitti se, mitä teh-
dään ja mitä tapahtuu. Äiti 
myös epäili, että kouluaa-

muina minulle olisi vaikeinta muis-
taa, että ensin pukeudutaan, syö-
dään aamupala ja pestään hampaat 
ennen kuin voi katsoa hetken telk-
karia. Mutta jos jokin ei heti mene 
hyvin, yritetään tehdä se uudestaan 
oikein.

Tea Ikonen

HERTTA PITKÄNEN.  Rantakylän Norssin ekaluokkalainen Hertta 
Pitkänen osasi kouluun mennessä lukea ja laskea, mutta hän odottaa 
oppivansa niitä koulussa vieläkin paremmin. Eskaria käyvä pikkusis-
ko saa tarvittaessa apua perheen koululaiselta.
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Hertta Pitkänen aloitti koulun hyvillä mielin, vaikka 
vähän myös jännitti. Reipas tyttö kuitenkin tietää, 
että jos joku asia ei ensi yrittämällä mene oikein, 
sitä kannattaa yrittää uudestaan niin kauan, kunnes 
onnistuu.
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Lisää ajankohtaisia uutisia
> www.joensuunseurakunnat.fi
> www.kontiolahdenseurakunta.fi
> www.evl.fi

ajassa Kirkon perheneuvonta tekee 
työtä rakkauden puolesta. 
Se tarjoaa perheneuvontaa 
yhdenvertaisesti ja tasa-
arvoisesti kaikenlaisille perheille, 
pareille ja yksilöille.
EVL.FI, 24.8.2022

Kohti tulevaa toimikautta

Pielisensuun seurakunnan kirkkoherra Tiina Reinikainen toivoo erilaisten äänenpainojen pääsevän kuuluviin seurakunnan päätöksenteossa. Hän kannustaa asettumaan ehdolle ja äänestämään 
syksyn seurakuntavaaleissa.
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JOENSUUSSA seurakuntalaiset saavat ää-
nestää sekä seurakuntayhtymän yhteisen 
kirkkovaltuuston että oman seurakunnan 
seurakuntaneuvoston jäsenten vaaleissa. 
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Matti Ketosen mukaan seurakuntayhty-
män ja seurakuntien strategiat ohjaavat 
paikallista kirkon työtä olennaisella ta-
valla.

– Ne kumpuavat kirkon tunnustuksesta, 
jossa kiteytetysti määritetään kirkon ole-
mus ja tehtävä, Ketonen selventää.

Myös Pielisensuun seurakunnan kirk-
koherra Tiina Reinikainen tuo esiin strate-
gian merkityksen:

– Pielisensuun seurakunnalla on tuo-
re strategia, jonka mukaan toimimme, 
teemme päätöksiä seurakunnassa tehtä-

västä työstä, varojen käytöstä ja virkava-
linnoista.

Kontiolahden seurakunta ei kuulu 
seurakuntayhtymään. Kirkkoherra Jukka 
Reinikainen kertoo, että tulevina vuosi-
na Kontiolahdella jatketaan seurakun-
tastrategian jalkauttamista. Itsenäisessä 
seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää 
vaaleilla valittu kirkkovaltuusto.

RAKENNUSHANKKEISTA seurakuntayh-
tymässä päättää sen ylin päättävä toimi- 
elin, yhteinen kirkkovaltuusto. Puheen-
johtaja Ketosen mukaan tällä hetkellä 
merkittävin hanke on Kiihtelysvaaran 
uusi kirkko.

Vaara-Karjalan seurakunnan kirkko-
herra Anne Angervo korostaa monitoimi-

kirkon tulevaa tehtävää seurakunnallisen 
toiminnan keskuksena.

– Toiminnan suunnittelu ja kehittämi-
nen ovat tärkeä osa seurakuntaneuvoston 
jäsenten työsarkaa tulevina vuosina, An-
gervo toteaa.

Toinen merkittävä hanke on Joensuun 
hautausmaan toimisto- ja huoltoraken-
nus. 

Enon seurakuntaneuvostossa on edessä 
uuden siunauskappelin tai vaihtoehtois-
ten järjestelyiden valmisteluun liittyvää 
työtä, kertoo Enon seurakunnan vt. kirk-
koherra Markku Koistinen.

Kontiolahden seurakunnan luotta-
mushenkilöiden päätettäväksi on tulossa 
muun muassa kirkon ulkomaalaus, Hir-
virannan leirikeskuksen peruskorjaus ja 

PÄÄTÖKSENTEKO.  
Marraskuussa seura-
kuntiin valitaan uudet 
luottamushenkilöt. Mitä 
asioita Joensuun seura-
kunnissa ja Kontiolahden 
seurakunnassa on tulos-
sa päätettäviksi vuosina 
2023–2026?
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lyhyesti

Avuntarve Ukrainassa ei ole 
vähentynyt sodan pitkittyessä. 
Parhaiten autat lähettämällä 
rahallista apua alueella toimivien 
järjestöjen kautta. #slavaukraini

SUOMEN EV.LUT. KIRKKO TWITTERISSÄ, 24.8.2022

SEURAKUNTAVAALIEN ehdokas-
asettelu päättyy torstaina 15.9. kello 
16. Kysy seurakuntasi ehdokaslis-
toista ja yhteyshenkilöistä seura-
kuntien toimistoista tai nykyisiltä 
luottamushenkilöiltä ja etsi itsellesi 
sopiva lista. 

Listoja perustavat valitsijayhdis-
tykset, joiden taustalla voi olla he-
rätysliike tai poliittinen puolue, usein 
myös jokin teema tai ajatusmaailma. 
Näitä voivat olla esimerkiksi kirkon 
uudistaminen, tasa-arvon edistämi-
nen tai nuorten aseman vahvistami-
nen kirkossa. 

Valitsijayhdistyksen voi perustaa 
myös itse. Lisätietoja ehdokkaiksi 
haluaville löytyy seurakuntien verk-
kosivuilta sekä valtakunnalliselta 
seurakuntavaalit.fi-sivustolta.

KONTIOLAHDELLA tuleviin seura-
kuntavaaleihin lähdetään yhdellä lis-
talla ja yhteisen valitsijayhdistyksen 
nimi on Yhteinen seurakuntamme. 

Ehdokkuudesta kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä Satu Seppäläiseen,  
seppalainen.satu@gmail.com,  
p. 050 4077 669. 

Myös Joensuun, Pielisensuun, 
Rantakylän, Pyhäselän, Enon ja 
Vaara-Karjalan seurakunnissa ke-
rätään parhaillaan ehdokaslistoja. 
Valitsijayhdistyksiltä saadut tiedot 
julkaistaan Joensuun seurakuntien 
vaalisivustolla osoitteessa: joen-
suunseurakunnat.fi/seurakunta-
vaalit/asetu-ehdolle/etsitko-oi-
keaa-listaa.

Seurakuntavaalien ennakkoäänes-
tysaika on 8.–12.11.2022 ja varsinainen 
äänestyspäivä 20.11.2022.

Kaikille ehdokkuudesta kiinnostu-
neille järjestetään valtakunnalliset 
tietoiskut Teamsissä:
to 1.9. klo 15 
(linkki: https://bit.ly/38ZURpi)
to 1.9. klo 19 
(linkki: https://bit.ly/39apGrm)

Seurakuntavaalien ehdokas-
listoja kerätään parhaillaan

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

some

SYYSKUUSSA käynnistyy jälleen 
lukuisia seurakuntien järjestämiä 
ryhmiä ja kerhoja kaikenikäisille. 
Ryhmiin voi osallistua yli seura-
kuntarajojen, eikä osallistuakseen 
tarvitse olla kirkon jäsen. Useimmat 
ryhmät ovat maksuttomia.

Poimi talteen tämän lehden välis-

sä ilmestyvä syysliite ja valitse oma 
ryhmäsi kiinnostuksesi mukaan. 
Tarjolla on paljon eri vaihtoehtoja 
kuten esimerkiksi musiikkia, käden-
taitoja, digioppia, keskusteluryhmiä, 
raamattupiirejä, sateenkaari-iltoja, 
perhekerhoja, nuorten leirejä ja ret-
kiä sekä kansainvälistä toimintaa.

Seurakuntien ryhmät ja 
kerhot alkavat

Vielä ehdit ehdokkaaksi
SEURAKUNTAVAALIEN slogan haastaa jokais-
ta kirkon jäsentä mukaan: ”Asetu ehdolle sel-
laisena kuin olet!”

Ehdokkaaksi voi asettua täysi-ikäinen, kon-
firmoitu seurakunnan jäsen. Ehdokasasettelu 
päättyy 15.9. kello 16, johon mennessä va-
litsijayhdistysten perustamisasiakirjat tulee 
toimittaa seurakuntatoimistoon tai kirkko-
herranvirastoon. Luottamushenkilön tehtä-
västä kiinnostuneiden kannattaa siis toimia 
viipymättä. 

Kun vaaleissa on ehdolla erilaisia, kaiken- 
ikäisiä ja eri tavoin ajattelevia ihmisiä, äänes-
täjällä on mahdollisuus valita heidän joukos-
taan sopivin ehdokas päättämään yhteisistä 
asioista. Tietoa vaaleista ja ohjeita ehdokkaille 
on tarjolla sekä Joensuun seurakuntien että 

Kontiolahden seurakunnan verkkosivuilla.

MILLAISISTA ominaisuuksista on hyötyä luot-
tamushenkilön tehtävien hoitamisessa? Ky-
syimme Rantakylän seurakunnan kirkkoherra 
Ari Aution näkemystä asiaan. Hänen mukaansa 
hyvä luottamushenkilö on perillä seurakun-
nan taloudesta ja toiminnasta sekä muuten-
kin innostunut ja kiinnostunut seurakunnan 
elämästä.

– Jos luottamushenkilö ei esimerkiksi käy 
jumalanpalveluksissa, niin se tuntuu oudolta. 
Seurakuntaelämän rakastaminen on tärkeää, 
koska sen pohjalta voi tehdä hyviä päätöksiä, 
Autio perustelee.

Hanna Pekkanen

ravitsemuspalveluiden kilpailutus.

TYÖNTEKIJÖIDEN VALINNAT ovat tärkeä osa 
luottamushenkilöiden toimintaa, kertoo Joen-
suun seurakunnan kirkkoherra Katri Vilén:

– Seurakuntaneuvosto päättää esimerkiksi sii-
tä, laitetaanko virkoja auki, sekä osallistuu aktii-
visesti henkilöiden valintaprosessiin hakuilmoi-
tuksen laadinnasta haastatteluihin ja valintoihin.

– Enon seurakunnassa on tulossa kirkkoher-
ran ja seurakuntapastorin virkojen täyttöön liit-
tyvät valmistelut ja valinnat sekä päättäminen 
papin virkojen lukumäärästä. Nämä ovat tärkeitä 
tulevaisuuteen ja myös strategiaamme liittyviä 
asioita, Koistinen sanoo.

Pyhäselän kasvavan seurakunnan kirkkoher-
ra Ville Ojalan mukaan luottamushenkilöt voi-
vat päästä päättämään työntekijöiden määrän 
lisäämisestä.

Kontiolahden seurakunnassa on painetta hen-
kilöstökulujen karsimiseen.

SEURAKUNTARAJAT YLITTÄVÄÄ yhteistyötä tar-
vitaan Vaara-Karjalan seurakunnassa, joka on 
jäsenmäärältään pieni.

– On ajankohtaista miettiä, mitä yhteistyö voi-
si konkreettisesti tarkoittaa, ja tehdä rohkeasti 
päätöksiä esimerkiksi työvoiman liikkuvuuden 
mahdollisuudesta. Mitkä ratkaisut palvelisivat 
parhaiten sitä, että seurakunnan toiminta voisi 
jatkua vireänä ja elinvoimaisena? Angervo poh-
tii.

Rantakylän seurakunnan kirkkoherra Ari Autio 
nostaa esiin kysymyksen seurakuntarakenteesta:

– Seuraavien neljän vuoden aikana on varmas-
ti mietittävä resurssien sopeuttamista ja mahdol-
lista seurakuntarakenteen muuttamista. Opti-
maalista olisi niin hallinnon kuin toiminnankin 

kannalta, jos Joensuussa olisi yksi seurakunta. 
Olisi toivottavaa, jos tämä asia nousisi keskuste-
luun ja päätöksentekoon.

VUOSITTAIN TOISTUVAT toiminta- ja talous-
suunnitelmat sekä toimintakertomukset ovat 
keskeisiä isoja asioita seurakunnan päätöksen-
teossa. 

– On tärkeää, että erilaiset äänenpainot pää-
sevät kuuluviin, Tiina Reinikainen toteaa ja kan-
nustaa asettumaan ehdolle sekä äänestämään 
seurakuntavaaleissa.

Vilén korostaa, että arvot ohjaavat toimintaa 
ja päätöksentekoa. Hänen mukaansa luottamus-
henkilöillä on tärkeä paikka vaikuttaa siihen, 
mihin rahoja käytetään, kenelle tiloja annetaan 
käyttöön ja minkälaista toimintaa tuetaan ja jär-
jestetään.

Hanna Pekkanen

Seurakuntaneuvosto 
päättää esimerkiksi 

siitä, laitetaanko virkoja 
auki, sekä osallistuu 
aktiivisesti henkilöiden 
valintaprosessiin.
JOENSUUN SEURAKUNNAN 
KIRKKOHERRA KATRI VILÉN
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KOLME VUOTTA SITTEN Katja Tykkyläinen 
katsoi dokumentin yksinäisten hautajai-
sista.

– Siinä oli juttua, ettei kaikilla ole omai-
sia arkkua kantamaan. Jäin hautomaan 
asiaa. Vähän ajan päästä alkoi kurssi va-
paaehtoisille arkunkantajille. Tartuin sii-
hen heti.

Arkkua kantamaan tarvitaan kuusi ih-
mistä. Yleensä kantajina on myös muuta-
ma omainen, mutta heitä ei kaikilla ole 
riittävästi. Silloin tarvitaan vapaaehtoisia. 
He auttavat arkun kantamisessa autosta 
kirkkoon ja sen laskemisessa hautaan.

Alisa Niskanen on viime talvesta saakka 
ollut mukana ystävätoiminnassa. Hän ta-
paa parin viikon välein ikäihmistä, jonka 
kanssa kahvittelee, jutustelee niitä näitä, 
katsoo televisiota ja selaa vanhoja kuva-al-

bumeja. Tapaamiset ovat joka kerta olleet 
mukavia.

– Olin pitkään miettinyt vapaaehtois-
työn aloittamista, kun yhtenä iltana selasin 
näitä mahdollisuuksia. Kiinnostuin heti 
juuri ystävätoiminnasta ja hain mukaan. 
Minulle kerrottiin, että tämä 96-vuotias 
nainen halusi nimenomaan nuoremman 
ystävän eikä vapaita meinannut löytyä. 
Olen iloinen ajoituksesta, sillä tämä ikäih-
minen on tullut minulle tärkeäksi.

RANTAKYLÄN SEURAKUNNAN diako-
niatyöntekijä Raija Alhosaaren mukaan 
yksinäisyys on Suomessa suuri ongelma. 
Siihen ei ole tarjolla julkisen sektorin pal-
veluja, mutta vapaaehtoinen voi antaa kii-
reetöntä aikaa tarvitsevalle.

– Lisäksi vapaaehtoisuuteen liittyy vas-
tavuoroisuus. Vapaaehtoinen on rinnalla 
kulkija.

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymässä 
on kolmisenkymmentä erilaista vapaaeh-
toistehtävää ja uudenlaisia syntyy maail-
man muuttuessa.

– Vapaaehtoinen voi toimia ystävätoi-
minnassa, musiikkiryhmissä, pienryh-
mien ohjaajana, arkunkantajana, Dukassa 
myyjänä, tehdä käsitöitä tai vaikkapa strii-
mata tilaisuuksia ja tekstittää tallenteita, 
Alhosaari listaa.

Seurakuntayhtymän vapaaehtoistyön 
koordinaattori Leena Mgayan mukaan 

vapaaehtoisia on noin 400, mutta osa on  
tauolla tehtävistä. Hän arvioi, että eniten 
vapaaehtoisia on lyhytkestoisissa tehtä-
vissä.

– Ihmiset valitsevat, mihin käyttävät ai-
kaansa, eikä pitkäkestoisiin tehtäviin si-
toutuminen ole kovin yleistä enää. Toisaal-
ta maailman mullistukset ovat lisänneet 
ihmisten auttamisen halua.

Raija Alhosaari huomauttaa, että vapaa-
ehtoiset ovat koko seurakuntaelämän ydin.

– Kun kristinusko syntyi, seurakunnissa 
oli vain vapaaehtoisia. Minulle vapaaehtoi-
set ovat lähimpiä työkavereita.

SYYSKUUSSA JÄRJESTETTÄVÄ Tuu muk-
kaan! Vapaaehtoistoiminnan messut -ta-
pahtuma tekee näkyväksi Joensuun seu-
rakuntien vapaaehtoistoimintaa.

– Sinne voi tulla tapaamaan toisia va-
paaehtoisia, etsimään omaa vapaaehtois-
tehtävää ja viettämään aikaa yhdessä, Lee-
na Mgaya vinkkaa.

Lisäksi valtakunnalliselta vapaaehtois-
tyo.fi-sivustolta löytyy avoinna olevia 
tehtäviä myös Joensuun alueella. Sivuston 
kautta voi ilmoittautua itseä kiinnostavaan 
tehtävään.

– Työntekijä ottaa yhteydenoton perus-
teella yhteyttä ja kertoo lisää. Yhdessä sovi-
taan, vastaako tehtävä odotuksia, ja perehdy-
tyksen jälkeen tehtävää pääsee kokeilemaan 
käytännössä, Raija Alhosaari kertoo.

Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta 
antaa arkeen merkitystä, hyvää mieltä ja 
osallisuuden yhteisöstä.

– Pohdin aluksi, onko minusta arkun-
kantajaksi. Mutta vainajan siunaustilaisuus 
on arvokas tilaisuus, ja itselle tulee hyvä 
mieli, että omaiset saavat apua, Katja Tyk-
kyläinen pohtii.

– Ystävätoiminta on antanut minulle tär-
keän ihmisen elämääni ja mahdollisuuden 
auttaa. Tunnen oman elämäni arvokkaam-
maksi, kun käytän sen mahdollisuuden, 
Alisa Niskanen toteaa.

Tea Ikonen

Vapaaehtoistyö tuo iloa niin vapaaehtoisen kuin avun saajankin elämään. Joensuun seurakuntayhtymän vapaaehtoistyön koordinaattori Leena Mgayalla, arkunkantajana vapaaehtoistyötä 
tekevällä Katja Tykkyläisellä, ystävätoiminnassa vapaaehtoistyötä tekevällä Pertti Virolaisella sekä Rantakylän diakoniatyöntekijä Raija Alhosaarella oli hymy herkässä Kirkkotien jutun 
kuvauksessa.

Vapaaehtoiset ovat  
seurakuntaelämän ydin
VAPAAEHTOISTYÖ.  

Vapaaehtoinen voi an-
taa kiireetöntä aikaa 
tarvitsevalle. Parhaim-
millaan vapaaehtoistyö 
tuo arkeen merkitystä, 
hyvää mieltä ja osalli-
suuden yhteisöstä.
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Tuu mukkaan! Vapaa- 
ehtoistoiminnan messut
•  Tiistaina 13.9.2022 klo 17–19 Joensuun 

seurakuntakeskuksella, Kirkkokatu 28 
•  Klo 17 alkaen vapaaehtoistoiminnan esit-

telypisteitä seurakuntakeskuksen saleissa, 
sisällä napostelutarjoilua, ulkona grilli-
makkaraa ja Saapas-toiminnan ja -auton 
esittelyä

•  DUKA, Toimentupa ja Rukouksen talo 
avoinna

•  Tilaisuuden juontaa Joensuun seurakun-
nan Kirkkoherra Katri Vilén
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sana 

kuulutetut 

Joensuu
Mika Ilmari Flinkman ja 
Johanna Kirsti Anni Honkanen
Henri Tapio Hirvonen ja 
Jenni Maria Hirvonen
Pentti Timo Johannes Hökkä (Pielisensuun 
srk) ja Salla Maria Kangas
Juho Vihtori Kettunen ja 
Anniina Janita Marjatta Mastokangas
Jonni Kristian Puodinketo ja 
Lotta Karoliina Aavikko

Rantakylä
Samu Ville Juhani Heikkinen ja 
Hanna Raakel Heikkinen
Matti Oiva Antero Kemppainen ja 
Tiina Hannele Parviainen
Tomi Mikael Päiveröinen ja
Ilona Rosa Matilda Schmidt
Mikko Juhani Sorasalmi ja 
Paula Anna Eliisa Holopainen

Kari Petteri Tukiainen ja 
Kaisu Anu Marika Ignatius

Eno
Harry Hermann Attila ja 
Heidi Eveliina Ikonen 
(mol. Kirkkonummen suomal. srk)
Simeon Samuel Keikko (Kotka-Kymin srk) ja 
Henna Pauliina Martikainen (Pielisensuun srk)

Kontiolahti
Vesa Heikki Kontturi ja 
Heidi Maria Kakkonen
Paavo Matti Johannes Leppänen ja 
Maria Terhikki Maunumaa
Jarkko Ville Poikonen ja 
Jenni Johanna Honkanen 
(mol. Jyväskylän srk)

hautaan siunatut  

Joensuu
Taimi Valpuri Sahlman 97 v
Vieno Mirjam Väyrynen 96 v
Eeva Kyllikki Taskinen 95 v
Helvi Ilona Turunen 94 v
Lassi Johannes Kukkonen 93 v
Maire Sylvia Laakkonen 93 v
Sirkka Liisa Mutanen 92 v
Seija Kyllikki Toivanen 92 v
Arvi Heikki Helpiö 91 v
Aili Metelinen 91 v
Esko Väinö Olavi Sormunen 91 v
Elsa Ester Leskinen 90 v
Elsa Nylander 90 v
Lidia Tikko 90 v
Katri Elina Toivanen 90 v
Pirkko Anneli Hämäläinen 88 v
Usko Toivo Silventoinen 87 v
Lauri Simo Kalevi Eronen 86 v
Helga Annikki Hyttinen 86 v

Kaija Helena Kakkonen 83 v
Teuvo Jalmari Hyttinen 81 v
Elma Kaarina Korhonen 81 v
Eeva Sylvi Annikki Siponen 81 v
Toivo Antero Ryynänen 79 v
Elsa Kaarina Lönnberg 71 v
Maija Leena Tukiainen 71 v
Kauko Heikki Kuivalainen 68 v
Pentti Juhani Väänänen 68 v (Lieksan srk)
Mervi Anneli Kinnunen 67 v
Ritva Anneli Santaharju 66 v
Harri Antero Kuokkanen 62 v
Lilja Margit Kolehmainen 59 v
Artturi Robert Arpo 48 v (Kannelmäen srk)

Pielisensuu
Hilkka Liisa Kurki 96 v
Iida Maria Laakkonen 96 v

jatkuu sivulla 10

Joensuu
Daniel Esra Johannes Hallayö
Eino Antti Olavi Heiskanen
Alexander Toivo Hirvonen
Pekka Elmeri Lempessalmi
Pihla Aava Amanda Oinonen

Pielisensuu
Ellen Terttu Elina Herranen
Emilia Aada Sofia Hirvonen
Miiko Eemeli Hurskainen
Jemi Unto Viljami Jormanainen
Eliel Aarre Kaipainen
Hugo Emil Olavi Karjalainen
Peppi Sofia Kuittinen
Isla Eveliina Kukkonen
Aksu Eemil Lauronen
Niklas Benjamin Lenkkeri
Alma Ellen Aurora Leppänen
Topias Hermanni Maksimainen
Patrick Armas Olavi Mattsson
Niilo Tapani Mielonen
Miro Johannes Nevalainen
Elias Juhani Niiranen
Eino Onni Alvar Nissinen
Lucas Benjamin Papunen
Aaron Aleksanteri Persson
Oscar Daniel Persson
Vivian Aada Emilia Pesonen
Meri Tuuli Ratilainen
Daniel Anton Oliver Ruokamo
Enni Amalia Ruuskanen
Aarne Tapio Antero Sallinen
Melissa Saara Selena Serjo
Varpu Maria Simonen
Ellen Satu Sofia Timonen
Julius Jaakko Antero Toivanen
Bella Olivia Tuppurainen

Rantakylä
Mikael Heikki Anselm Hakkarainen
Jasmin Aino Maria Hovatov
Hertta Maisa Anneli Keränen

Milo Kai Otava Kortelainen
Jonatan Pentti Ensio Kukkonen
Mila Alissa Aleksandra Lehtinen
Kasper Oliver Partinen
Eveliina Adalmiina Pirhonen
Toivo Matti Johannes Simpanen

Pyhäselkä
Jatta Iita Aurora Hermunen
Misca Viljami Antero Lievonen
Aleks Olavi Manu
Nina Aurora Pesonen

Eno
Toivo Erkki Sakari Halme
Eero Ilo Väinämö Komulainen
Juulia Meliina Pehkonen
Martta Helmi Anneli Siitonen
Lenni Eemil Tolonen

Vaara-Karjala
Moona Helmi Lilian Oksman

Kontiolahti
Olivia Inna Aurora Hukka
Oliver Eeli Johannes Hukka
Kaapo Vilho Olavi Hyvärinen
Linnea Mila Marianne Härkönen
Lukas Eeli Petteri Kareinen
Kiia Eveliina Karhunen
Leon Onni Tapio Kosunen
Leo Valdemar Lyytikäinen
Emma Aada Sofia Miinalainen
Kasperi Mio Mikael Mustonen
Senni Sylvi Pauliina Nevalainen
Jasmin Ellen Susanne Pajarinen
Valter-Aatos Johannes Pesonen
Hilla Sylvia Pitkäkoski
Sini Sofia Purho
Elsa Inkeri Tikka
Eelis Matti Tapani Törrönen
Siiri Helmi Matilda Uuksulainen

kastetut 

LAPSENI ON NYT kolmen kuukauden 
ikäinen. Hän on juuri oppinut hymyi-
lemään, nauramaan ja kääntymään 
mahalleen. Hän on oppinut kannatte-
lemaan päätään ja katselemaan ympä-
rilleen. Hän on myös oppinut tunnista-
maan vanhempiensa äänet. 

Kun harmitus tulee, hänen suunsa 
kääntyy mutturalle ja silmät vetistyvät 
kyynelistä. Itku ei lakkaa, ennen kuin 
hän pääsee turvalliseen syliin, kuulee 
tutun äänen ja tuntee hellän kosketuk-
sen. Hädässä löytyy turva eikä enää 
tarvitse huutaa. 

Siinä pienen lapsen suhteessa mei-
hin vanhempiin on paljon samaa kuin 
meidän ihmisten ja Jumalan suhtees-
sa. Pärjäämme melko hyvin elämäm-
me vesissä, kunnes tulee liian suuri 
aalto ja meinaamme upota. Silloin, ve-
den varaan joutuneina, me huudamme 
hätäämme kohti Jumalaa. Kipumme 
keskellä me toivomme pääsevämme 
turvalliseen syliin ja tulevamme meitä 
vahvempien käsien kantamiksi. 

RAAMATUSSA kuvataan, miten Jee-
sus saa kuuron kuulemaan ja mykän 
puhumaan. Hän hoitaa apua pyytävää. 
Jeesus ei karta elämässään virheitä 
tehnyttä, ei eksynyttä eikä yhä uudel-
leen erehtyvää. Jeesus tulee itkevän luo, 
kuivaa kyyneleet ja nostaa syliinsä.

Osaisimmepa me kohdata toisemme 

samalla herkkyydellä. Osaisimmepa ol-
la yhtä helliä toisillemme kuin vanhem-
mat lapselleen.

Tämä tuo mieleen vanhan veisun, jo-
ka alkaa: ”Minä Luojalta kaksi kättä sain. 
Luoja kuiskasi: rakasta niillä”. Kuiten-
kaan laulaja ei saa käsillään aikaiseksi 
kuin tuhoa, joten hän päättää näyttää 
kömpelöitä käsiään Luojalleen, joka sil-
mät kyyneleissä, ollenkaan syyttämät-
tä vastaa: ”Anna minulle kädet likaiset. 
Minä tahdon ne hoitaa ja pestä.” Ja siinä 
hetkessä ne kädet alkavat soida Juma-
lan hellin sävelin. 

ME VOISIMME opetella antamaan 
kätemme Jumalalle pestäväksi. Sii-
nä samalla me annamme ne hänen 
käyttöönsä. Voisimme opettaa toinen 
toistamme siihen, että kaikkea elävää 
kohdellaan rakkaudella ja pienemmistä 
pidetään aina huolta. 

Ehkä jossain vaiheessa oppisimme 
katsomaan toisiamme Jumalan silmien 
kautta. Näkisimme armoa tuhlanneet, 
hyvissä aikeissaan epäonnistuneet ja 
turvallisilta teiltä eksyneet läheisem-
me, ja torjumisen sijaan uskaltaisimme 
avata kätemme halaukseen. 

Sanna-Marika Hallayö
pastori

äitiyslomalainen

13. sunnuntai helluntaista, 4.9.2022
Jeesus, parantajamme
Ihminen on kutsuttu ylistämään 
Jumalan nimeä. Synti estää meitä 
tekemästä näin, mutta Jeesus voi 
antaa meille näkevät silmät, kuule-
vat korvat ja Jumalan tekoja ylistä-
vän kielen. 
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 30:3–6, 12–13 tai 
Ps. 146:5–10, 2. Moos. 4:10–12, 2. 
Kor. 3:4–6, Mark. 7:31–37

14. sunnuntai helluntaista, 11.9.2022
Lähimmäinen
Jeesus oli elämällään ja opetuksel-
laan esimerkkinä Jumalan rakkau-
desta, joka ylittää kaikki rajat. Tämä 
esikuva velvoittaa meitä näkemään 
jokaisessa ihmisessä lähimmäisen. 
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 112:5–9, Miika 6:6–
8, 1. Joh. 4:7–12 ja Luuk. 10:25–37

15. sunnuntai helluntaista, 18.9.2022
Kiitollisuus
Tämä pyhä puhuu kiitollisuudesta 
ja kiittämättömyydestä. Niistä ih-
misistä, joita hän auttoi, vain harvat 
palasivat kiittämään häntä ja tun-
nustamaan uskonsa häneen. 
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 65:2–6, 9 tai Ps. 
136:1–9, 25–26, Jes. 38:16–20, Ef. 
5:15–20, Luuk. 17:11–19

16. sunnuntai helluntaista, 25.9.2022
Jumalan huolenpito
Jeesus opettaa, että Jumalaan usko-
van ihmisen ei tarvitse kantaa mur-
hetta kaikesta mahdollisesta. Tai-
vaallinen Isä pitää hänestä huolen. 
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 86:1, 3–7, Ps. 127:1–
2, Gal. 6:2–10, Matt. 6:25–34

kirkkovuosi 

”Katso, millaiset
käteni ovat”
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D
iakonian viran päivää vietetään vuo-
sittain syyskuun alussa, sillä Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon 
ensimmäinen diakonissa Mathilda 
Hoffman vihittiin virkaan Viipurissa 
1.9.1872.

Joensuun seurakuntayhtymässä ja 
siihen kuuluvissa seurakunnissa on 
tällä hetkellä yhteensä 15 diakonian 

viranhaltijaa. Kontiolahden seurakunnassa diakonian 
virkoja on kaksi ja puoli.

MAAMME ENSIMMÄISET koulutetut sairaanhoitajat olivat 
diakonissoja. Alkuaikoina seurakuntien diakoniatyössä 
korostuikin sairaanhoito. Liperin diakonaattitoimen en-
simmäisen toimivuoden (1899–1900) vuosikirjan mukaan 
diakonissa Maria Hytönen oli käynyt vuoden kuluessa 145 
sairaan luona.

Joensuun seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä, 
diakonissa Satu Halonen kertoo, että vuoden 1972 kan-
santerveyslaki siirsi kotisairaanhoidon kuntien vastuulle, 
eivätkä diakonissat tee enää hoitotyötä. Kotikäyntejä sen 
sijaan tehdään edelleen.

– Käytännössä sairaanhoitajan pohjakoulutuksella 
työskentelevät diakonissat ja sosionomin koulutuksen 
saaneet diakonit tekevät nykyisin samoja tehtäviä. Mo-
lemmat koulutukset antavat hyvät valmiudet erilaisten 
ihmisten kohtaamiseen ja ymmärrystä monenlaisiin elä-
mäntilanteisiin.

Terveyteen ja sairauteen liittyvät kysymykset tulevat 
hyvin yleisesti esille kohtaamisissa.

– Ohjauksessa ja neuvonnassa terveysalan koulutus on 
usein hyvänä taustatietona. Erityisesti henkiseen tuke-
miseen ja kriisityöhön koulutuspohja voi antaa tärkeitä 
välineitä, Halonen arvioi.

DIAKONIATYÖ NOUSEE kristillisestä lähimmäisenrak-
kaudesta. Apu kohdistetaan niille, joiden avun tarve on 
suurin. Sillä ei ole merkitystä, onko asiakas kirkon jäsen 
vai ei.

– Ennen diakonissa saattoi tukea sairasta antamalla 
lääkkeitä, mikäli hänellä ei ollut niitä varaa hankkia. Ny-
kyisin selvitämme ensin, onko kaikki tuet haettu. Mikäli 

voimme myöntää kertaluonteista taloudellista tukea, se 
annetaan yleensä maksusitoumuksena, Halonen kertoo.

Halosen mukaan yksinäisyys on eräs tämän päivän 
haaste, johon diakonia voi auttaa löytämään ratkaisun. 
Esimerkiksi viime talvena Joensuun seurakunnassa to-
teutettiin vertaistukiryhmä yksinäisille.

– Koronan myötä monet kontaktit ovat voineet jäädä 
vähemmälle. Toisaalta osalle on tullut passivoitumista ja 
arkuutta lähteä toisten seuraan. Diakoniatyön tarjoama 
tuki tällaisessa tilanteessa voi olla keskustelua, lähim-
mäispalvelun kautta vapaaehtoisen etsimistä, ohjaamista 
matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin tai kutsumista 
mukaan ryhmiin.

Halonen mainitsee meidän aikamme ilmiöinä myös 
muun muassa päihde- ja peliriippuvuudet, masennuksen 
ja arjen hallintaan liittyvät haasteet. Näissäkin asioissa 
diakonia tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa osana ver-
kostoa.

– Kun ihminen hakee taloudellista tukea diakoniatyöl-
tä, tilannetta voidaan selvitellä laajemmin: Millaista tukea 
on jo olemassa ja mitä tukimuotoja voisi olla käytettävis-
sä? Seurakunnan puolelta voidaan tarjota tilanteeseen 
sopivaa ryhmätoimintaa tai leiriä, Halonen kuvailee.

AUTTAMISTYÖ EI OLE pelkästään työntekijöiden va-
rassa. Kun Liperin seurakunnan diakoniatyö oli heinä-
kuussa 1899 käynnistynyt, seurakuntalaisten kerrotaan 
heti samana vuonna pitäneen ompeluseuroja: ”Jouluksi 
jaoimme noin 10 köyhälle perheelle ompeluseurassa val-
mistettuja vaatteita. Ompeluseuroista on ollut näin sekä 
aineellista apua, että henkistä virkistystä.”

Yhä nykyäänkin ihmiset kokoontuvat yhteen tarkoi-
tuksenaan auttaa muita. Esimerkiksi Joensuun seura-
kuntakeskuksessa toimiva Toimentupa on kaikille avoin 
paikka, jonne voi tulla tekemään käsitöitä ja viettämään 

aikaa yhdessä toisten kanssa. Diakonian ryhmissä val-
mistettuja käsitöitä on mahdollista antaa myytäväksi, ja 
myyntituotolla tuetaan vaikkapa köyhissä oloissa elävän 
kummilapsen koulunkäyntiä.

Vuosittain järjestettävän Yhteisvastuukeräyksen toteut-
tamiseen osallistuu valtava määrä vapaaehtoisia seura-
kuntalaisia esimerkiksi talkoolaisina tai lipaskerääjinä. 
Keräystuotosta 60 prosenttia ohjataan kansainväliseen 
apuun Kirkon Ulkomaanavun kautta ja loput 40 pro-
senttia käytetään apua tarvitsevien hyväksi kotimaassa.

DIAKONIAN VAPAAEHTOISET toimivat monenlaisissa 
tehtävissä. Esimerkiksi Apuristin vapaaehtoinen voi käydä 

DIAKONIA.  Diakonia on lähimmäisen palvelemista, 
auttamista ja rinnalla kulkemista. Tänä vuonna vietetään 
kirkon diakonian 150-vuotisjuhlaa.

Apu kohdistetaan niille, 
joiden avun tarve on 

suurin.

Ihan kuka vain voi olla 
toiselle lähimmäisenä 

arjessa.

150-VUOTIAS  
DIAKONIA 
ELÄÄ 
AJASSA
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asiakkaan luona vaihtamassa palaneen lampun, ja Kirkon 
keskusteluavun päivystäjä kuuntelee ja kohtaa ihmisiä 
anonyymisti puhelimen tai sähköisten kanavien kautta.

Vapaaehtoistyö on aivan keskeistä seurakunnan elämäs-
sä. Ystävätoiminta, sairaalaystävät ja Apuristi eivät toimisi 
lainkaan ilman vapaaehtoisia. Myös tapahtumien, retkien, 
ruokajakeluiden ja kirpputorien toiminta olisi paljon vä-
häisempää, jos vapaaehtoiset eivät antaisi aikaansa.

Toisen ihmisen auttaminen ei rajoitu pelkästään or-
ganisoituun vapaaehtoistyöhön. Ihan kuka vain voi olla 
toiselle lähimmäisenä arjessa. Satu Halonen rohkaisee 
jokaista mukaan arjen diakoniaan:

–  Onko joku ihminen, jonka kuulumisia voisin kysyä? 
Voisinko pyytää jonkun kanssani kävelylle? Ehkä itsellä 
on jokin taito, jolla voi ilahduttaa ympärillä eläviä ihmisiä. 
Esimerkkejä on lukemattomia, eivätkä pienet kohtaami-
set välttämättä vaadi paljon aikaa. Vahvistetaan yhdessä 
hyvää!

Hanna Pekkanen

Lähteenä on käytetty lisäksi Diakonian juhlalehdessä 
(2022) julkaistua Raija Pyykön artikkelia Diakonia on 
osoittanut vahvuutensa ja muutoskykynsä vuosien saa-
tossa.

Diakonia on rinnalla kulkemista. Jokainen 
voi omassa elämässään olla lähimmäisenä 
toiselle. Kuvan taustalla on katkelma Liperin 
diakonaattitoimen vuosikertomuksesta vuodelta 
1900: ”Ei ihmisen Poika tullut palveltavaksi, vaan 
palvelemaan, sanoi Jesus, ja sen hän myöskin 
elämässään toteutti. Kaikkia hän palveli. 
Palvelevaisuus oli yksi Kristuksen rakkauden 
tuntomerkki.”

Juhlavuoden tapahtumia
• Joensuun torilla diakonian viran päivän eli D-dayn tapahtuma 

to 1.9. klo 10–15. Ohjelmassa mm. runonlausuntaa ja haastat-
teluja sekä klo 12–13 yhteislaulua torilavalta ohjattuna.

• Joensuun seurakuntakeskuksen kappelissa (Kirkkokatu 28) 
voi tutustua Diakoniatyö ennen ja nyt -näyttelyyn. Näyttely on 
avoinna ke 31.8. klo 8–18 ja to–pe 1.–2.9. klo 8–15.

• Kontiolahden torilla on tarjolla ”soppaa ja sielunhoitoa” to 1.9. 
klo 10–12.30.

• Tuu mukkaan! Vapaaehtoistoiminnan messut ti 13.9. klo 17 
Joensuun srk-keskuksessa, ks. s. 6. 

• Pyhäselän seurakuntatalolla (Hammaslahdentie 76) maksu-
ton lounas ja kahvit to 22.9. klo 12–13.30.

• Monessa seurakunnassa vietetään syyskuussa diakonian 
juhlamessua, ks. s. 12–14.

Kirkkotie / 9



Kirkkotie
63. vuosikerta
Seuraava Kirkkotie ilmestyy 28.9.2022

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

tas kinen@evl.fi / Tea Ikonen, tea.ikonen@evl.fi / Hanna Pekkanen, hanna.pekkanen@evl.fi / Tiina Partanen, tiina.s.partanen@evl.fi  / Mediamyynti: Sacrum-Kotimaa Oy, 

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

Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani / Painosmäärä: 51050 / Ilmoitus jakeluhäiriöstä: SSM Itä-Suomi Oy, p. 013 122 034, joensuu@ssm.fi, www.ssmitasuomi.fi/jakelupalaute / 

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

Lempi Aliina Harinen 94 v
Eeva Saara Maria Kosunen 92 v
Eine Aulikki Uggeldahl 91 v
Elsa Aliina Mehtonen 90 v
Ida Inkeri Sarlund 90 v
Viljo Eemeli Kokkonen 89 v
Eila Ilona Hanén 88 v
Eero Johannes Laasonen 87 v
Maire Kyllikki Konttinen 86 v
Jaakko Antti Ilmari Halonen 85 v
Sulo Antti Mustonen 85 v
Tuomo Paavali Sallinen 85 v
Anna Liisa Mujunen 83 v
Liisa Maria Ruottinen 83 v
Maija Liisa Marjatta Kortelainen 82 v
Alli Marjatta Saarelainen 81v
Maija Annikki Asikainen 80 v
Tarmo Juhani Alenius 78 v
Irja Anneli Pöllänen 77 v
Anja Marjatta Räty 76 v
Urho Pertti Kalervo Ikonen 73 v
Timo Tapani Paunimo 70 v
Keijo Jorma Antero Räty 61 v
Kirsi Marjatta Rantanen 60 v
Martti Tapani Rautiainen 54 v 
(Karjasillan srk)

Rantakylä
Sisko Impi Kinnunen 96 v
Raimo Ensio Päivinen 87 v
Terttu Martta Maria Seppä 86 v
Katri Inkeri Palviainen 85 v
Kirsti Inkeri Pennanen 84 v
Pekka Juhani Hämäläinen 83 v
Liisa Irene Väyrynen 83 v
Hannu Jaakko Asikainen 82 v
Asko Ari Aukusti Toropainen 82 v
Kalervo Ilmari Koukku 79 v
Veikko Antero Pippola 79 v
Kerttu Irene Soininen 79 v
Toini Ester Ilvonen 78 v
Raija Sinikka Ahonen 74 v
Eero Vilho Kalevi Nissinen 73 v
Aulis Kaleva Kähkönen 72 v
Sirkka Ilona Rautiainen 69 v
Leila Marjatta Murtola 65 v

Jukka Tapani Koponen 59 v
Janne Atte Olavi Parkkinen 46 v

Pyhäselkä
Esko Johannes Ollila 90 v
Helvi Alina Roivas 90 v
Kaarlo Olavi Karjalainen 86 v
Aili Eskelinen 85 v (Sääksmäen srk)
Anneli Rauha Elma Venäläinen 82 v
Reino Kalevi Moilanen 65 v

Eno
Heimo Antti Hassinen 95 v 
Anna Liisa Laukkanen 93 v
Aimo Tapio Pollari 90 v
Lauri Mähönen 88 v
Eeva Rauha Pollari 87 v
Pirkko Ouvo Tuulikki Nousiainen 83 v
Osmo Johannes Kosonen 81 v
Pentti Juhani Tykkyläinen 81 v
Liisa Johanna Tahvanainen 79 v
Vesa Heikki Heikura 78 v
Kauko Simo Lintunen 73 v
Jaakko Pentti Sakari Venäläinen 72 v
Raimo Penttinen 70 v 
Auli Marita Varis 64 v
Paula Toini Marjatta Laukkanen 62 v

Vaara-Karjala
Irja Maria Huurinainen 90 v
Sirkka Senja Siviä Hyttinen 84 v
Teuvo Oiva Johannes Kareinen 71 v

Kontiolahti
Maire Liisa Räsänen 100 v
Kauko Ensio Mandelin 98 v
Reino Armas Kastinen 93 v
Raimo Antero Lukkarinen 89 v
Elma Helena Seutu 88 v
Airi Hillevi Vattulainen 88 v
Aune Elina Sinkkonen 87 v
Salme Kaarina Turunen 87 v
Mika Tapani Voutilainen 54 v
Mikko Juha Juvonen 50 v
Sanna Helena Tanskanen 40 v

hautaan siunatut  

VENÄJÄ HYÖKKÄSI Ukrainaan 24.2.2022. 
Jo yli puoli vuotta kestäneelle sodalle ei 
ole loppua näkyvissä. Sodan seurauksena 
miljoonat ukrainalaiset ovat joutuneet jät-
tämään kotinsa. Pakolaisvirta jatkuu yhä – 
Suomeenkin. 

PAKOLAISAALLON LISÄKSI Venäjän hyök-
käyssota on sysännyt liikkeelle elinkustan-
nusten nopean ja jyrkän nousun. Energian, 
polttoaineiden ja ruuan kallistuminen kir-
paisee jo nyt jokaista suomalaista. Lisäksi 
kansalaisia valmistellaan edessä oleviin säh-
kön hinnan rajuihin korotuksiin. Kauhulla 
voi vain odottaa, mitä ensi talvi tuo tulles-
saan, kun hintataso kylmää jo nyt!

VALTIOVALTA SORVAA kuumeisesti ener-
giansäästöohjelmaa kansalaisille. Historia 
toistaa itseään. Vuoden 1973 öljykriisin 
aikana sisäasiainministeriö antoi joukon 
määräyksiä energian säästämiseksi. Niiden 
seurauksena muun muassa asuin- ja toi-
mistohuoneistojen lämpötiloja laskettiin ja 
liikenteen yleiseksi kattonopeudeksi mää-
rättiin 80 km/h. Mikä meitä suomalaisia 
odottaa tänä syksynä, selviää lähiviikkojen 
aikana, kun Työ- ja elinkeinoministeriö jul-
kistaa piakkoin esityksensä vuoden 2022 
energiansäästökampanjaksi.

NOPEA JA TEHOKAS tapa vähentää ener-
giankulutusta on alentaa huonelämpötilo-
ja. Yhden asteen vähennys ei juuri vaiku-

ta asumisviihtyvyyteen, mutta saa aikaan 
noin viiden prosentin säästön. Sosiaali- ja 
terveysministeriön laatiman Asumister-
veysohjeen mukaan 21:n asteen lämpötila 
asuinhuoneissa on passeli. Toinen hyvä tapa 
saada energiankulutus laskuun on harven-
taa saunomiskertoja ja lyhentää suihkussa-
oloaikaa. Saunan lämpötilaksi riittää 70–
80 astetta, ja itsensä saa suihkussa pestyä 
muutamassa minuutissa. Eikä kahta ilman 
kolmatta: viimeistään nyt on aika vaihtaa 
vanhat hehkulamput energiaa säästäviin, 
kestäviin ja ympäristöystävällisiin led-va-
loihin. Samalla valaistuksen määrä ja laatu 
paranevat.

VANHAN TESTAMENTIN niin sanottuun 
viisauskirjallisuuteen kuuluvassa Sananlas-
kujen kirjassa massalainen Agur rukoilee 
Jumalaa näin: ”Älä anna köyhyyttä, älä rik-
kauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin 
tarvitsen”. Agurin pyyntö vuosituhansien 
takaa on viisautta ja kurantti toive – tä-
näänkin. Päivä päivältä kohoavien energia- 
ja muiden elinkustannusten puristuksessa 
peruskansalaisen pyyntö tuskin kohdistuu 
enää rikkauteen. Eiköhän painopiste ole jo 
nyt yhä enemmän köyhyydeltä varjeltumi-
sessa ja tarvittavan ruokamäärän saamises-
sa. 

Markku Fräntilä
oppilaitospappi

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

Energiakriisi tulee – 
oletko valmis?

takarivejä

KONTIOLAHDEN seurakunnan hau-
tausmailla kartoitetaan hoitamattomia 
hautoja. Kirkkolain mukaan haudat on 
pidettävä hautausmaan arvoa vastaavas-
ti hoidettuina ja haudan hoidosta vastaa 
hautaoikeuden haltija. 

Hoitamattomuudesta tiedotetaan hau-
dalle asetetulla valkopohjaisella kunnos-
tuskehotuksella. Jos hauta jätetään hoita-
matta, se päätyy hoitamattomien hautojen 
kuulutusmenettelyyn, jolloin omaisilla on 
vuosi aikaa ryhtyä hoitamaan hautaa. Jos 
hautaa ei kunnosteta, kirkkoneuvosto voi 
päättää, että hauta palautuu seurakunnalle.

Huomiota kiinnitetään kaatuneisiin ja 
kallistuneisiin muistomerkkeihin, jotka 
ovat vaaraksi sekä hautausmaalla vierai-
leville että siellä työskenteleville. Muis-
tomerkin kallistuminen johtuu yleensä 
vinossa olevasta pohjakivestä. Kiven asen-
nussoran uusinta ja pohjakiven oikaisu on 
tällöin oikea korjaustoimenpide. Vastuu 
muistomerkin kunnosta ja turvallisuudes-
ta on omaisilla. 

Hoitamattomaksi katsotaan myös hau-
ta, jonka kukkapesä on selkeästi hoi-
tamaton eli siinä kasvaa rikkakasveja ja 
heinää tai jopa puun taimia. Hoitamaton 

hauta ei ole sellainen, jossa kukkapesän 
osuudella kasvaa monivuotista perennaa 
tai sammalta. Hoidettu hauta on siisti ja 
huolitellun näköinen, vaikka kukkia ei 
haudalla olisikaan. 

– Kontiolahden seurakunnan taloustoi-
misto auttaa mielellään hautoja koskevis-
sa kysymyksissä, sanoo toimistosihteeri 
Anu Smolander, jonka tavoittaa numerosta 
040 761 6508.

Ninja Kylänpää

Hoitamattomia hautoja 
kartoitetaan Kontiolahdella

Hoitamattomuudesta ilmoitetaan haudalle 
asetetulla kunnostuskehotuksella.
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Digikerho alkaa! 

Info to 8.9. srk-

keskuksessa. Lisätiedot 

syysliitteessä sivulla 2.

 >>>>>>>>>>>>>>   1.9.–30.9.2022>>>>>>>>>>
Uusi tuki-
palvelu 
perheille
 › LAPSIPERHEILLE TAR-

KOITETTU  Pikkuhelppi-tuki-
palvelu on alkanut Joensuun, 
Pielisensuun ja Rantakylän ev.
lut. seurakunnissa. Pikkuhelp-
pi tarjoaa perheille matalan 

kynnyksen tukea ja pientä apua, kuten esimerkiksi lasten-
hoitoa, keskusteluapua ja parisuhteen tai vanhemmuuden 
tukemista. Perhe pääsee Pikkuhelppi-tukipalvelun piiriin 
ottamalla yhteyttä seurakuntaan. Palvelu on maksutonta. 

Tied. Joensuun seurakunta: Kristiina Nissinen, p. 050 550 
8330; Rantakylän seurakunta: Piia Karhinen, p. 050 338 
6066; Pielisensuun seurakunta: Riitta Mälkönen, p. 050 
300 2055.

Ilmainen lastenelokuva-
näytös Enossa 
 › JP JA MURTOVARAS  on kristillinen lastenelokuva, joka soveltuu 

hyvin etenkin alakouluikäisille. Elokuvassa käsitellään teemoja 
kuten usko, rukous ja rohkeus. Elokuva esitetään Enon seurakun-
nan järjestämässä leffaillassa Enon seurakuntatalolla to 22.9. klo 
18. Elokuvan kesto on 64 min ja ikäraja K7. Huoltajan seurassa 
elokuvan saavat katsoa 4–6-vuotiaat lapset. On hyvä huomioida, 
että elokuva sisältää muutamia jännittäviä kohtauksia. Seurakunta 
tarjoaa leffapopparit, ja mukaan saa ottaa myös omia herkkuja.

JP ja murtovaras -elokuva (K7) leffaillassa Enon seurakunta-
talolla to 22.9. klo 18. Vapaa pääsy. Popcorn-tarjoilu.

Juhlitaan diakoniaa
 › DIAKONIATYÖ  viettää tänä vuonna 150-vuotis- 

juhlia ja 1.9. on ns. diakonian viran päivä eli D-day. 
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän diakoniatyö 
järjestää juhlan kunniaksi näyttelyn ja toritapahtuman. 
Myös Kontiolahden seurakunta juhlistaa diakoniatyötä 
toritapahtumalla. 

D-dayn tapahtumassa Joensuun torilla to 1.9. klo 
10–15 on ohjelmassa mm.  runonlausuntaa, haastatte-
luja ja kahvittelua sekä yhteislaulua torilavalta ohjattuna 
klo 12–13. Seurakuntayhtymän diakoniatyöntekijät ovat 
paikalla tavattavissa ja kertomassa työstään.

Diakoniatyön historiasta kertovaan näyttelyyn ”Dia-
koniatyö ennen ja nyt” voi tutustua  Joensuun seura-
kuntakeskuksen kappelissa perjantaihin 2.9. saakka.
 
D-dayn tapahtuma Joensuun torilla to 1.9. klo 10–15. 
Kahvitarjoilu.

Diakoniatyö 150 vuotta -tapahtuma Kontiolahden 
torilla to 1.9. klo 10–12.30. Tarjolla "soppaa ja sielun-
hoitoa".

Diakoniatyö ennen ja nyt -näyttely Joensuun srk-kes-
kuksen kappelissa (Kirkkokatu 28) ke 31.8. klo 8–18 ja 
to–pe 1.–2.9. klo 8–15.

Seimi- 
polulle  
etsitään 
jouluseimiä
 › JOULUN AIKAAN  

Joensuun ydinkeskustan 
näyteikkunoissa on esillä 

jouluseimiä. Joensuun seurakunta etsii nyt uusia seimiä 
lainaan Seimipolulle. Olisiko sinulla ehdottaa omaa 
seimeä polulle? Se voi olla itse tehty tai ostettu. Seimi-
hahmot voi olla rakennettu mistä tahansa materiaalista, 
vaikkapa legoista tai pipareista. Seimiasetelmassa on 
tavallisesti Jeesus-hahmon lisäksi Maria ja Joosef, ja 
mukana voi olla enkeli, paimenia ja eläimiä.

Ellei sinulla vielä ole seimeä valmiina mutta voisit 
sellaisen tehdä, ota yhteyttä. Seimipolulle tulevat seimet 
valitaan viikolla 40. Ne laitetaan esille eri yritysten tai 
yhteisöjen näyteikkunoihin 19.11.2022–6.1.2023 väliseksi 
ajaksi.  
 
Lähetä seimesi kuva nuorisotyönohjaaja Delila Myy-
rylle WhatsApp-viestillä numeroon 050 527 1801 tai 
sähköpostilla: delila.myyry@evl.fi. 
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10.30 JA 11.30
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VAUVAN PÄIVÄN
-TAPAHTUMA

PE 30.9. KLO 9-12
RANTAKYLÄN KIRKKO,

RANTAKYLÄNKATU 2

Naisten ilta 
Rantakylän kirkolla
 › RANTAKYLÄN KIRKOLLA ti 20.9. klo 18 järjestettävässä 

naisten illassa on vieraana TT Laura Kallatsa. Hän alustaa 
aiheesta ”Avoimuus, joustavuus ja turvallisuus – uskonnon 
välittyminen sukupolvelta toiselle suomalaisissa perheissä”. 
Tilaisuuden alussa on kahvitarjoilu, vapaaehtoinen kahviraha 
Naisten Pankille. 

Naisten ilta Rantakylän kirkolla ti 20.9. klo 18.
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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
Messu su 4.9. klo 10.
Diakonian juhlavuoden juhla-
messu su 11.9. klo 10.
Messu su 18.9. klo 10.
Messu su 25.9. klo 10, saarnaa 
Kansanlähetyksen piirijohtaja Mika 
Lehtinen.

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28
Diakoniatyö ennen ja nyt -näytte-
ly ke 31.8. klo 8–18 ja to–pe 1.–2.9.
klo 8–15.
Torstaimessu ja kirkkokahvit to 
1.9., 8.9., 15.9., 22.9. ja 29.9. klo 12.
Digikerhon infotilaisuus to 8.9. klo 
13. Tule kuulemaan lisää ke 14.9. 
klo 13 srk-keskuksessa käynnis-
tyvästä digikerhosta. Lue lisää 
syysliitteestä Joensuun seurakun-
nan kohdalta.
Tuu mukkaan -vapaaehtoistoi-
minnan tapahtuma ti 13.9. klo 
17–19. Ks. s. 14.
Seurat su 18.9. klo 15, veisataan 
Siionin virsiä. Kahvitarjoilu alk. klo 
14.30.
Nyyttikesti-ilta la 24.9. klo 16. Järj. 
Luterilainen kirkko Joensuussa 
yhdessä Kansan Raamattuseuran 
kanssa. 
Kansanlähetyksen syystapahtu-
ma su 25.9. Kirkkokahvit Joensuun 
kirkon messun jälkeen ja lähetys-
tilaisuus.
Kansanlähetyksen syystapahtu-
ma ma 26.9. klo 18.
Yhteyden iloa ti 27.9. klo 11. Senio-
rien toiminta- ja virkistyspäivä. Päi-
vään sis. lounas ja kahvi, maksu 5 €.

Sateenkaari-ilta ti 27.9. klo 18. 
Keskusteluilta sateenkaari-ihmi-
sille ja heidän ystävilleen! Seura-
kunnan työntekijä paikalla. Lopuksi 
pieni iltahartaus.

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Messy Church su 4.9. klo 15–
17.30.
Messu su 11.9. klo 12. 
Messu su 18.9. klo 12.
Messu su 25.9. klo 12.

Muut paikat
Diakonian juhlavuoden D-day-
tapahtuma to 1.9. klo 10 alk. Joen-
suun torilla. Ks. s. 11. Järj. Joensuun 
ev.lut. seurakuntien diakoniatyö.
Männikköniemen kesäilta (Vaino-
niementie 2) ke 7.9., 14.9. ja 21.9. 
klo 17.30 alkaen. Klo 17.30 naisten 
saunavuoro, klo 19 hartaus, n. klo 
19.30 miesten saunavuoro.

tapahtumat: syyskuu 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 
Siipimessu – Suojaavin siivin su 
4.9. klo 10. Messun yhteydessä 
konfirmoidaan rippikoululaisia.
Kirkkokahvikööri ke 7.9. klo 18 
yläsalissa. Jaossa syksyn vapaa-
ehtoisten kirkkokahvivuorot.
Karjalainen kansanmessu su 
11.9. klo 10. Ennen messua klo 
9 Pälkjärven pitäjäseura ry:n 
muistopuun siunaaminen kirkon 
läheisyydessä olevassa puistossa. 
Liturgina Tapani Nuutinen. Kuoro ja 
Pieksut-yhtye.
Messu su 18.9. klo 10.
Taizé-messu su 18.9. klo 18.

Tasaus-messu su 25.9. klo 10. 
Messun jälkeen myynnissä puo-
lukkapuuroa (myös omiin astioi-
hin), kirkkokahvit ja syksyn satoa 
Suomen Lähetysseuran  
Tasaus-keräyksen hyväksi. Lue 
lisää: www.tasaus.fi.
Vanhusten kirkkopyhä osana 
sunnuntain messua su 2.10. Jos 
tarvitset kirkkokyytiä ja/tai apua 
messun aikana, ota yhteyttä viim. 
ma 26.9. diakonissa Merja Tuono-
seen, p. 050 385 5146.
 
Hukanhaudan  
seurakuntatalo
Lonikintie 18 
Infotilaisuus ja valokuvaus 
srk-vaalien ehdokkaille (Pielisen-
suu, Joensuu ja Rantakylä) to 29.9. 

klo 17.30–19. Kahvit klo 17.

Laulun ja rukouksen ilta pe 30.9. 
klo 18. Laulamme ja rukoilemme 
yhdessä. Musiikissa lauluryhmä 
Vuoripuro. Lopuksi iltakahvit.

Muut paikat
Agricolan aamupaimennus la 
3.9., 10.9. ja 17.9. klo 9 Kukkolan 
tilalla (Vanha Valtatie 70). Aloi-
tamme hiljentymisellä, lopuksi 
kahvihetki. Ilmoittautuminen 
(tarjoilua varten) p. 045 111 3675 
/ Minna. Vapaaehtoinen mak-
su Lukutaitoa naisille Afrikassa 
-ohjelmaan.
Kynttiläkirkko su 18.9. klo 18 
Kukkolan kodalla.

Kontaktihenkilö- 
koulutus 
Pielisensuun kirkon yläsalissa 
la 3.9. klo 9–15. Koulutus on 
tarkoitettu Se löytyi -mission 
kontaktihenkilöille sekä kaikille, 
jotka haluavat välittää evan-
keliumin ilosanomaa omassa 
elämässään. Ilm. pian lähetys-
sihteeri Arja Ryynäselle, p. 050 
385 5147 tai arja.ryynanen@
evl.fi.

Elon iloa ikäihmisille 
-virkistyspäivä 
Hukanhaudan seurakunta-
talolla (Lonikintie 18) to 29.9. 
klo 11–14. Syksy alkaa laulaen 
– mukana laulattamassa Arto 
Pippuri. Päivän hinta 5 € sisäl-
täen lounaan ja kahvin.

Rantakylän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A,  

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

Rantakylän kirkko
Rantakylänkatu 2
Diakonian juhlavuoden messu ja 
kirkkokahvit su 4.9. klo 10. Mes-
suun voit tuoda ”tavarakolehtina” 
pitkään säilyviä elintarvikkeita 
sekä hygieniatuotteita. Tervetu-
loa erityisesti kaikki diakoniatyön 
vapaaehtoiset vastuunkantajat!
Tuomasmessu su 4.9. klo 18. 
Laulamme Nuoren seurakun-
nan veisukirjasta. Lastenhoito 
ja messupyhis. Messun jälkeen 
iltatee.
Viikkomessu ke 7.9. klo 11, jonka 
jälkeen Yhteisessä pöydässä -ruo-
kailu, hinta 3 €/aik., 1 €/lapset.
Messu ja kirkkokahvit su 11.9. 
klo 10.
Konsertti sotaorpojen hyväksi su 
11.9. klo 15, Tellervo Paavilainen 
(laulu), Sakari Vilpponen (säes-
tys), Aune-Inkeri Keijonen (puhe). 
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 10 €.
Keskipäivän rukoushetki ke 14.9. 
ja 28.9. klo 12.15.
Muistimessu ja kirkkokahvit su 
18.9. klo 10, yhteistyössä Pohjois- 
Karjalan Muisti ry:n kanssa.
Vauvakirkko su 18.9. klo 16.
Lukupiiri ma 19.9. klo 14, keskus-
telemme Meri Valkaman kirjasta 
”Sinun, Margot”.
Naisten ilta ti 20.9. klo 18, alusta-
jana TT Laura Kallatsa: "Avoimuus, 
joustavuus ja turvallisuus – 
uskonnon välittyminen suku-
polvelta toiselle suomalaisissa 
perheissä".
Kuolleiden lasten muistopäivän 
hartaus pe 23.9. klo 18, musiikkia, 

Psykodraama-
ryhmä 
Psykodraama on ryhmätyös-
kentelyä, joka mahdollistaa 
sinulle tärkeiden ja ajankoh-
taisten kysymysten tarkaste-
lemisen luovasti ja toiminnal-
lisesti. Tapaamiset Louhelan 
tuvalla (Koulukatu 7) la 10.9. 
klo 12–16 sekä joka toinen ma 
12.9.–19.12. klo 17.45–20.
Ryhmän koko on max 8 
henkilöä, osallistujat haas-
tatellaan ennen ryhmän 
alkamista. Ohjaaja: Minna 
Lappalainen, psykodraama-
ohjaaja, TtM, KM. Hinta: 160 €. 
Lue lisää ja ilmoittaudu: joen-
suunseurakunnat.fi/ilmoit-
taudu tai p. 013 263 5300 
(ma–pe klo 9–11). Ilmoittautu-
minen viimeistään 6.9.

Tasaus-messu 
su 25.9. klo 10
Pielisensuun kirkossa.

Laulun ja  
rukouksen ilta 
pe 30.9. klo 18 
Hukanhaudan 
seurakuntatalolla.

su 4.9. klo 18
Rantakylän kirkko,
Rantakylänkatu 2

Saarnaa Heikki Mujunen 
ja Hanna Pajarinen.
Olitpa nuori tai entinen 
nuori, tule laulamaan tuttuja 
riparilauluja ”punaisesta 
veisukirjasta”.
Musiikki: Janne Piipponen, 
Arepa ja tuomasbändi.
Lastenhoito ja messupyhis 
sekä iltatee järjestetty.
RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

Kaksi rei�vaihtoehtoa, joista pidempi rei� on 17 km, lyhempi
13 km. Ruokailu ja mahdollisuus saunomiseen Viihdekeskus
Hojo Hojossa.
Matkan hinta on 40 € (sis. bussimatkan, ohjatut vaellukset, saunan, 
päivällisen ja tapaturmavakuutuksen).
Ilmoi�autumiset ajalla 1.9.–14.9.2022 neuvontaan puh. 013 263 
5300 (ma–pe klo 9–15) tai joensuunseurakunnat.fi/ilmoi�audu. 
Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje.
Lisätietoja: Risto Määttänen p. 050 385 5137, Saila Musikka p. 050 359 
1302, Olli Humalajärvi p. 050 385 5140.

RETRIITTIPÄIVÄ
la 24.9. klo 10–16 Rantakylän 
kirkko, Rantakylänkatu 2
Hiljaisuuden jooga on kris�llisen 
joogan muoto, jossa yhdistyvät 
kevyt kehollinen harjoitus, mielen 
rauhoi�uminen ja hengellisyys. 
Kris�lliseen perinteeseen liitytään 
rukouksessa sekä Raamatun 
teks�en äärellä. Ohjaajana toimii TT, 
pastori Ka� Kemppainen.
Kurssimaksu 25 € (sis. kei�olounas, 
kahvit) maksetaan paikan päällä. 
Retrii�päivään otetaan mukaan 
max 20 henkilöä.
Ilmoi�audu ma 16.9. mennessä 
joensuunseurakunnat.fi/ilmoi�audu 
tai seurakuntasihteerille p. 013 263 
5510. Ilmoi�autuneille lähetetään 
tarkemmat �edot.
Tiedustelut: Anna Holopainen,
p. 050 585 8714.

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

12 \ Kirkkotie



Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 

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

Pyhäselän kirkko
Hammaslahdentie 76
Messu su 4.9. klo 10. Kanttorina 
Samuli Moilanen.
Messu su 11.9. klo 10.
Keskipäivän ehtoollishetki ke 14.9. 
klo 12. 
Messu su 18.9. klo 10.
Perheilta musiikin parissa ke 21.9. 
klo 18. Ks. s.13.
Messu su 25.9. klo 10. Kanttorina 
Samuli Moilanen. Messun jälkeen 
alueen yhdistysten ja seurakunta-
neuvoston tapaaminen.

Pyhäselän  
seurakuntatalo
Hammaslahdentie 76
Lähetyspiiri ma 12.9. klo 12. Ajan-
kohtaista lähetyskentiltä. Kahvit.
Diakonian juhlavuoden maksu-
ton lounas ja kahvit to 22.9. klo 
12–13.30. Tervetuloa kaikki!
Infotilaisuus ja valokuvaus seu-
rakuntavaalien ehdokkaille ke 
28.9. klo 17.30–19. Kahvit klo 17.

Reijolan  
seurakuntatalo
Santerintie 11
Messu su 4.9. klo 13. Kanttorina 
Samuli Moilanen.
Taukoa tarvitsevien äitien ilta ti 
13.9. klo 18.
Perheilta musiikin parissa to 22.9. 
klo 18. Ks. s.13.

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

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

Enon kirkko
Enontie 28
Herättäjän kirkkopyhä su 4.9. klo 
10.
Luomakunnan sunnuntain messu 
su 11.9. klo 10.
Sanajumalanpalvelus su 18.9. klo 
10.
Messu ja iltakirkko su 25.9. klo 18.

Enon 
seurakuntatalo
Enontie 30 A
Enon perhekerho ke 31.8. klo 9.
Herättäjän kirkkopyhän kirkko-
kahvit ja seurat su 4.9. jumalan-
palveluksen jälkeen.
Seurakunnan päiväkahvit ti 6.9., 
13.9., 20.9. ja 27.9. klo 12. Kahvi-
tarjoilu.
Enon perhekerho ke 7.9., 14.9., 
21.9. ja 28.9. klo 9.
Luomakunnan sunnuntain juhla 
su 11.9. messun jälkeen. Sadon-
korjuulounas seurakuntatalolla ja 
luomakunnan pyhiinvaellus kirkon 
ympäristössä.
Lapsikuoro ke 14.9., 21.9. ja 28.9. 
klo 15.
Kansanlähetyksen Sanan aika 
-ilta ma 19.8. klo 17.
Arkiretriitin aloitustapaaminen ke 
21.9. klo 17. Tapaamisia yhteensä 
5, joista loput 4 sunnuntaisin.
Leffailta: JP ja murtovaras to 22.9. 
klo 18. Kouluikäisille suunnattu 
ilmainen elokuvanäytös. Elokuvan 
ikäraja K7 (4–6-vuotiaat huoltajan 
seurassa). Kesto 64 min. Seura-
kunta tarjoaa leffapopparit, myös 
omia herkkuja saa ottaa mukaan.
Infotilaisuus ja valokuvaus seura-
kuntavaalien ehdokkaille pe 30.9. 
klo 17.30-19. Kahvit klo 17.

Muut paikat
Uimaharjun perhekerho pe 2.9., 
9.9., 16.9., 23.9. ja 30.9. klo 9. Villa 
Koivurannan alakerrassa (käynti 

takapihan kautta).
Metsähetki ma 5.9., 12.9., 19.9. ja 
26.9. klo 12 Ukkopadalla. Lyhyt kä-
velyretki, hartaus ja kahvit luonnon 
helmassa. Säävaraus.
Luomakunnan viikonlopun  
Ahvenisen kirkkokierros la 10.9. 
Juha Koljosen johdolla. Yhteiskyy-
dit Enon srk-talolta klo 10.30.
Diakonian syysretki Pielisen 
ympäri pe 16.9. klo 9. Hinta 40 €/
hlö. Ilm. viim. 12.9. diakonissa Sari 
Korhoselle, p. 040 049 0598.

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
Ei jumalanpalvelusta su 11.9. 
Tervetuloa yhteiseen Diakonian 
juhlamessuun Tuupovaaran 
kirkkoon.
Kiihtelysvaaran seurakuntakerho 
ke 14.9. klo 11.
Papin kahvit ke 14.9. klo 18 kerho-
tilassa, mahdollisuus keskuste-
luun, pappi tarjoaa kahvit.
Messu su 18.9. klo 10.
Infotilaisuus ja valokuvaus seura-
kuntavaalien ehdokkaille ti 27.9. 
klo 17.30–19. Kahvit klo 17.
Kiihtelysvaaran seurakuntakerho 
ke 28.9. klo 11.

Tuupovaaran kirkko
Koulutie 5

Diakonian juhlamessu su 11.9. klo 
10, saarnaa diakoni Taru Keinänen. 
Messun jälkeen ruokailu ja kahvi-
tilaisuus Tuupovaaran seurakun-
tatalolla.

Kohtaamisten  
Kahvila-Kirpputori 
avoinna perjantaisin klo 10–13 
(Lahjantie 10). Myynnissä 
kahvia, kahvileipää, naisten, 
miesten ja lasten vaatteita, 
astioita, leluja, kirjoja ym. 
Hartaus klo 10. Tuotto lähe-
tystyölle.

Diakoniatyöntekijöiden 

yhteystiedot 

löytyvät syysliitteen takasivulta. 

Ota talteen!

rukousta, runoja sekä mahdolli-
suus jäädä juttelemaan iltateen 
äärelle.

Hiljaisuuden jooga -retriittipäivä 
la 24.9., ohjaajana Kati Kemppai-
nen. Ilm. 16.9. mennessä  
www.joensuunseurakunnat.fi/
ilmoittaudu. Ks. s. 12.
Messu su 25.9. klo 10. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetysti-
laisuus, jossa raamatunkäännös-
työn johtava asiantuntija Chris 
Pekka Wilde kertoo Namibian ja 
Tansanian raamatunkäännös-
hankkeista.
Yhdessä-konsertti su 25.9. klo 
16. Kanttori Janne Piipponen täytti 
kesällä 50 vuotta ja juhlistaa sitä 
omien musiikkiryhmiensä kanssa. 
Mukana gospelryhmä Arepa, lau-
luyhtye Mysterium, Canzonetta- 
kuoro, Joensuun Mieslaulajat, Pa-
ReMPi kvartetti sekä Ville Kivivuori 
(sello) ja Elina Vitri-Viitaniemi 
(laulu). Vapaa pääsy. Vapaaeh-
toinen maksu lasten ja nuorten 
tukemiseen Yhteisvastuu- 
keräyksen kautta. Konsertin jäl-
keen kakkukahvit srk-salissa.
Vauvanpäivän tapahtuma pe 
30.9. klo 9–12. Ks. s. 11.

Vauvakirkko
su 18.9. klo 16 Rantakylän 
kirkossa. Vauvakirkossa lau-
letaan, soitetaan, lorutellaan, 
rukoillaan ja saadaan mat-
kaan siunaus. Kirkkohetki on 
avoin kaikille ja sopii vauvojen 
lisäksi mainiosti esimerkiksi 
yli vuoden ikäisille taaperoille. 
Kirkkohetken jälkeen kahvitel-
laan. Rantakylän seurakunnas-
sa kastetut saavat ottaa lapsen 
kastelinnun kotiin vietäväksi. 
Ota mukaan oma helistin!

Kuolleiden 
lasten muisto- 
päivän hartaus
pe 23.9. klo 18
Rantakylän kirkossa.

Luomakunnan
viikonloppu 
alkaa Ahvenisen kirkkokier-
roksella la 10.9. klo 11. Lähtö 
yhteiskyydein Enon srk-talolta 
klo 10.30. Järj. Ahvenisen kylä-
yhdistys.
Enon kirkossa vietetään 
luomakunnan messua su 11.9. 
klo 10. Messun jälkeen sadon-
korjuulounas Enon srk-talolla. 
Viikonlopun aikana mahdol-
lisuus osallistua itsenäisesti luo-
makunnan pyhiinvaellusreittiin 
kirkon ympäristössä.

Haussa vetäjä 
Veräjä-musiikki-
ryhmälle 
Olisitko sinä etsimämme mu-
siikkiryhmän vetäjä? Laulam-
me, soitamme ja näyttelemme. 
Toimintamme on avointa 
kaiken ikäisille. Olemme teh-
neet musiikkinäytelmiä, kuten 
Ristin juurelta, ja suurempia 
konserttikokonaisuuksia, mm. 
Suomalaista messua. Tule 
kanssamme ideoimaan uusia 
tuulia! Lisätiedot: Maiju Ahl-
holm, p. 040 468 6601, sekä 
www.veraja.net.

HÄVIKKI-
RUOKAJAKELU
Pyhäselän seurakuntatalo, 

Hammaslahdentie 76,
to 8.9. ja to 22.9. klo 13.30

Pyhäselän vähävaraisille 
asukkaille. Varaa kassisi jakelu- 

viikon ma tai ti klo 8–10 
numerosta 050 363 6909.

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

– tukea Lukutaitoa naisille -ohjelmaan

Aamupaimenessa aloitat päiväsi 
lampaiden touhuja seuraten, 
levollisin ja kevein mielin. 
Aloitamme pienellä hiljentymisellä 
päivän mietiskelyaiheen parissa. 
Aihe voi kulkea mukanasi ajatuksis-
sasi paimenessa. Tai sitten voit vain 
antautua aamutuulelle... Lopuksi 
nautimme yhteisestä kahvihetkestä.

Agricolan aamupaimennus

La 3.9., 10.9. ja 17.9. 
klo 9 Kukkolan tilalla 
(Vanha Valtatie 70). 
Ilmoittautuminen (tarjoilua 
varten) p. 045 111 3675/
Minna. Vapaaehtoinen 
maksu Lukutaitoa naisille 
Afrikassa -ohjelmaan.

PIELISENSUUN SEURAKUNTA

Sururyhmä
Ryhmä on kaikille avoin. Voit 
ilmoittautua ryhmään, kun 
läheisesi kuolemasta on 
vähintään kolme kuukautta.

Alkaa to 22.9. klo 17 Ranta-
kylän kirkolla, Rantakylänkatu 2.
Kokoonnumme kahden viikon 
välein, yhteensä kuusi kertaa.
Ilmoi�autumiset ke 14.9. 
mennessä p. 050 362 6892 tai 
katriina.puustinen@evl.fi.

Perheilta
musiikin
PARISSA

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

Ke 21.9. klo 18 alkaen 
Pyhäselän kirkko,

Hammaslahdentie 76
To 22.9. klo 18 alkaen 

Reijolan seurakuntatalo,
Santerintie 11

Ohjelmassa muskarituokio, 
tiloihin tutustumista

ja pikku iltapala.

Diakonian  
juhlamessu
su 11.9. klo 10
Tuupovaaran kirkossa.
Messun jälkeen ruokailu ja 
kahvitilaisuus Tuupovaaran 
srk-talolla.
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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

Messu su 4.9. klo 10.
Messu su 11.9. klo 10, vapaaeh-
toisten kirkkopyhä. Pystykahvit 
kirkossa. Kirkolliset ilmoitukset.
Messu su 18.9. klo 10.
Messu su 25.9. klo 10. Kirkolliset 
ilmoitukset.

Kontiolahden 
seurakuntakeskus 
Keskuskatu 26 
Perennan vaihtotori la 10.9. klo 
10–12 kodan ympäristössä (takapi-
halla). Tarjoilua.
Viikkomessu ke 14.9. klo 11.40, 
ehtoollinen.
Näkövammaisten kerho ti 27.9. 
klo 12.

Vauvatreffit pe 30.9. klo 13–15. 
Ohjelmaa vauvojen ehdoilla, mm. 
muskari. Ilm. viim. 15.9.: 
www.kontiolahdenseurakunta.fi/
tule-mukaan/ilmoittautumiset.

Lehmon  
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Nuorten minikirkko ke 7.9. klo 
19.15, ovet auki 18–22.
Messu su 11.9. klo 15, Lehmon 
syyskauden avajaiset, kirkkokah-
vit. Huom. aika!
Omaishoitajien kerho pe 16.9. klo 
14–15.30.
Nuorten ilta pe 23.9. klo 18–19, 
ovet auki 17–21.
Perhemessu su 25.9. klo 15, Luo-
makunnan sunnuntai. Toimintaa 
perheille klo 12–15. Huom. aika!

Muut paikat
Diakoniatyö 150 vuotta -tapah-
tuma to 1.9. klo 10–12.30 Kontio-
lahden torilla, tarjolla ”soppaa ja 
sielunhoitoa”.
Messu su 25.9. klo 13 Selkien-
Mönnin kappelissa (Selkientie 1, 
Lehtoi).

Sanajumalanpalvelus su 18.9. 
klo 13.

Tuupovaaran  
seurakuntatalo
Koulutie 10
Ei Tuupovaaran seurakuntakerhoa 
to 1.9. 
Tuupovaaran seurakuntakerho to 
15.9. klo 11.
Papin kahvit ke 28.9. klo 18 Olkka-
rissa, mahdollisuus keskusteluun, 
pappi tarjoaa kahvit.

Muut paikat
Miestenpiiri ke 31.8. klo 18 Väis-
töillä Uskalin Niemennokassa 
(Uskaljärventie 551b, Kiihtelys-
vaara), saunomismahdollisuus.
Messu su 4.9. klo 10 Hoilolan 
kirkossa (Hoilolantie 133b).

Ekumeeninen kyläkirkko su 4.9. 
klo 19 Lummelammella (Tohma-
järventie 50).
Papin kahvit ke 7.9. klo 18 Heinä-
vaaran kerhohuoneella (Pitkäpel-
to 1 H 14).
Syyslaulajaiset to 15.9. klo 18 
Hoilolan kirkossa, yhteislaulua, 
viulun ja urkujen soittoa.
Avoimet ovet to 22.9. klo 12 Hei-
nävaaran kerhohuoneella, kes-
kusteluseuraa ja kahvia tarjolla.
Majatalo-ilta la 24.9. klo 16 
Heiskasilla (Tohmajärventie 199), 
mukana Esko Luukkonen ja Maja-
talokuoro. 
Lukupiiri ke 28.9. klo 14 Hoilolan 
kirkossa.

Tuu mukkaan!
Vapaaehtoistoiminnan messut

Ti 13.9. klo 17–19 Joensuun seurakuntakeskus, 
Kirkkokatu 28

Tule tutustumaan seurakun�en vapaaehtoistoimintaan 
sekä kuulemaan vapaaehtoisten omia kokemuksia.

Luvassa esi�elypisteitä ja napostelutarjoilua, ulkona 
grillimakkaraa sekä Saapas-toiminnan ja auton esi�elyä. 

Kello 18–18.30 ohjelmatuokio.

Tutustu, kohtaa, kysy, löydä.

Joensuun seurakunnassa
on avoinna viransijaisuus

NUORISOTYÖN-
OHJAAJAN VIRASSA

Hakuaika päättyy
ma 5.9.2022 klo 12.

Tarkemmat tiedot ja
hakemuksen täyttäminen 
joensuunseurakunnat.fi/

rekrytointi.

Miten parisuhde kestää lapsiarjen? Miksi ollaan jumissa riidoissa?
Miten ymmärtää ja päästä lähelle toista?
Näistä ja muista parisuhteen kysymyksistä voitte tulla joko yksin tai yhdessä 
keskustelemaan Perheentalolle Joensuun perheasiain neuvottelukeskuk-
sen perheneuvojan kanssa. Perheneuvoja on tavattavissa kuukausittain 
Perheentalolla 12.9. alkaen. Keskustelut ovat maksuttomia, kertaluontoisia 
ja luottamuksellisia.

Lastenhoitomahdollisuudesta lisätietoa ilmoittautumislinkistä. 

Parisuhdeneuvontaa Perheentalolla, Rantakatu 15

Kerran kuukaudessa: 12.9., 10.10., 14.11. sekä 19.12.

Ajanvaraus ja lisätiedot: 
https://www.mvs.fi/srk/joensuu/url/cZqF8R2yGb

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

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

Seurakuntavaalit pidetään 20.11.2022 ja  
ennakkoäänestys 8.–12.11.2022.

Kysy tarjousta Kirkkotie 
-lehden vaalikampanjasta.

Äänestäjäsi lukevat 
Kirkkotie -lehteä!

SEURAKUNTA VAALIEHDOKAS

Lahjaksi Sinulle!
Tilaa näytenumero verkosta:  
www.kotimaa.fi/naytelehti/
Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi!

Nautinnollisia  lukuhetkiä!
Ilmaisen näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta eikä sen 
jälkeen astu automaattisesti voimaan jatkuva - tai muu tilausmuoto.

Voit tutustua Askel- lehteen ilmaisella 0 € näytenumerolla

Uskoa, toivoa & rakkautta

 askel.fi
ALOITTAISIKO  

LAIHDUTUSKUURIN?
HAE MAKUJA  

METSÄSTÄ
JUMALA ON  

JUOKSUHAUDASSA

HARRIET URPONEN: EMILIAN KEITTIÖSSÄ:JUHA TANSKA:

Ukrainan sota  
yhdisti ystävät

Blues soi Juha  
Tiihosen surussa

Kurkikuiskaaja 
tanssii

Liisa Väätäinen: 
Jätin tuskani  
Tuomasmessuun

Martti Suosalo:  
Rukous on avain

   irtonumero 9,50 €9/22

ELÄMÄNTAITO:

SOPIVASTI 
LEPOA JA  
LIIKETTÄ

Ekumeeninen  
kyläkirkko 
su 4.9. klo 19 
Lummelammella 
(Tohmajärventie 50).

Papin kahvit klo 18
ke 7.9. Heinävaaran  
kerhohuoneessa, 
ke 14.9. Kiihtelysvaaran 
seurakuntatalolla ja 
ke 28.9. Tuupovaaran 
seurakuntatalolla.

Jumalan-
palvelukset 
suoratoistona  
joka su klo 10: 
www.youtube.com/
kontiolahdensrk.

Vauvatreffit   
pe 30.9. klo 13–15
Kontiolahden seurakunta-
keskuksessa. Ilmoittautumi-
nen viimeistään 15.9.

Infotilaisuudet ja 
valokuvaus seurakunta- 
vaalien ehdokkaille 

Vaara-Karjalan seurakunnan 
ehdokkaat:
ti 27.9. klo 17.30–19 Kiihtelysvaa-
ran seurakuntatalolla  
(Tohmajärventie 31), 
kahvitarjoilu klo 17

Pyhäselän seurakunnan 
ehdokkaat:
ke 28.9. klo 17.30–19 Pyhäselän 
seurakuntatalolla  
(Hammaslahdentie 76), 
kahvitarjoilu klo 17

Joensuun, Pielisensuun ja Ranta-
kylän seurakuntien ehdokkaat:
to 29.9. klo 17.30–19 
Hukanhaudan seurakuntatalolla 
(Lonikintie 18), 
kahvitarjoilu klo 17

Enon seurakunnan ehdokkaat:
pe 30.9. klo 17.30–19 Enon 
seurakuntatalolla (Enontie 30 A), 
kahvitarjoilu klo 17

Yhteiset  tapahtumat
Mielenterveysleiri teemalla ”Luonnollista” 19.–21.9. Vaiviossa. Hin-
ta 40 €. Linja-autokuljetus Joensuun kaupunkialueelta. Ilm. pe 2.9. 
klo 11 mennessä p. 013 263 5300 (ma–pe klo 9–11) tai joensuunseu-
rakunnat.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.

Näkövammaisten syyspäivä to 22.9. klo 13–16 Vaiviossa. Päivään 
sisältyy makkaranpaistoa ja piirakkakahvit kodassa, ohjelmaa sisällä 
sekä sään salliessa ulkona, vapaata seurustelua ja hartaus. Paikalla 
saa olla halutessaan vain osan ajasta, jos tulee omilla kyydeil-
lä. Yleisavustaja on paikalla. Iltapäivän aikataulu: klo 12.30 lähtö 
yhteiskyydillä seurakuntakeskukselta (Kirkkokatu 28), omalla autolla 
tulevien kokoontuminen klo 13 Vaivion pääaulassa. Klo 16 kotiinlähtö. 
Osallistumismaksu 5 €/hlö. Kyydin hinta on 5 €.
Sitovat ilmoittautumiset ti 15.9. mennessä puhelimitse Joensuun 
srk-keskuksen neuvontaan, p. 013 263 5300, avoinna arkisin ma–to 
klo 9–15, pe klo 9–12, erityisdiakoni Tuula Mertaselle, p. 050 366 
0892 (vain tekstiviesti tai WhatsApp) tai tuula.mertanen@evl.fi. Ker-
ro myös erityisruokavaliostasi sekä tarvitsetko kyydin. Järj. Joensuun 
ev.lut. seurakunnat.

Vapaaehtoistyötä tarjolla
Vapaaehtoisten arkunkantajien koulutus ke 12.10. klo 17–19 Joen-
suussa Isossa Ristinkappelissa. Yhä useammalla ei ole hautajaisissa 
omaisia niin paljon, että viimeiselle matkalle riittäisi kantajia. Olisiko 
sinulla aikaa ja mahdollisuutta toimia vapaaehtoisena arkunkantaja-
na? Myös naiset voivat toimia kantajina.
Koulutuksessa käydään läpi siunaustilaisuuden kulku ja arkunkanta-
jien tehtävät. Ilmoittautumiset 5.10.2022 mennessä: joensuunseu-
rakunnat.fi/ilmoittaudu. Tied. vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Leena Mgaya, p. 050 593 5736, leena.mgaya@evl.fi. Koulutus ei 
sido toimimaan arkunkantajana. Koulutus on maksuton. Järj. Joen-
suun ev.lut. seurakunnat. Huom. Etsimme kantajia myös Pyhäselän 
alueelle.

Haluaisitko auttaa ikäihmisiä digiasioissa? Ikäihminen saattaa 
tarvita apua tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen kanssa. Sinun ei 
tarvitse olla digiasiantuntija, riittää, että hallitset perusasiat. Tar-
vittava apu voi olla kertaluontoista tai useamman kerran rinnalla 
kulkemista uuden laitteen kanssa tai uusien taitojen opettelussa. 
Opastaminen tapahtuu ikäihmisen kotona. Ole rohkeasti yhteydessä: 
diakoniatyöntekijä Pauliina Keikko, p. 050 438 7474 tai digihankkeen 
työntekijä Soile Sääksvuori, p. 050 533 1296.
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nuori kasvo 

JOENSUUN SEURAKUNTA
 •  Rippikouluinfot alueen yläkouluilla viikolla 36. 
 •  Infokirje ja ilmoittautumisohjeet ikäluokkaan kuu-

luville kirkon jäsenille kotiin postitse viikolla 34.
 •  Ilmoittautuminen sähköisesti 11.–13.9.2022: 
  www.janoa.fi.
 •  Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Hanna-Kaisa Malinie-

mi, p. 050 468 7268, hanna-kaisa.maliniemi@evl.fi 
tai pastori Heidi Väyrynen, p. 050 301 9686, 

  heidi.vayrynen@evl.fi. 

PIELISENSUUN SEURAKUNTA
 • Rippikouluinfot alueen yläkouluilla viikoilla 36–37.
 • Infokirje ja ilmoittautumisohjeet ikäluokkaan kuu-

luville kirkon jäsenille kotiin postitse viikolla 33.  
 • Ilmoittautuminen sähköisesti 11.–30.9.2022: 
  www.janoa.fi.
 • Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Tiina Hovattala-Saat-

si, p. 050 305 3618, tiina.hovattala-saatsi@evl.fi tai 
nuorisotyönohjaaja Juuso Nikula, p. 050 585 8713, 
juuso.nikula@evl.fi tai pastori Sasu Kallio, p. 050 
341 4300, sasu.kallio@evl.fi.

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA
 • Rippikouluinfot alueen yläkouluilla viikoilla 35–36. 

Niille ikäluokkaan kuuluville seurakunnan jäsenille, 
joita ei kouluissa tavoiteta, lähetetään infokirje ko-

tiin postitse viikolla 36.
 • Ilmoittautuminen sähköisesti 11.–30.9.2022: 
  www.janoa.fi.
 • Lisätietoja: pastori Heikki Mujunen, p. 050 591 6892, 

heikki.mujunen@evl.fi tai nuorisotyönohjaaja Marko 
Kähkönen, p. 050 359 8002, marko.kahkonen@evl.fi 
tai nuorisotyönohjaaja Tiina Riikonen, p. 050 313 9792, 
tiina.riikonen@evl.fi.

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA
 • Rippikouluinfot Pyhäselän yläkoululla viikoilla 

35–36. 
 • Infokirje ja ilmoittautumisohjeet ikäluokkaan kuu-

luville kirkon jäsenille kotiin postitse viikolla 34.
 • Ilmoittautuminen sähköisesti 11.–30.9.2022: 
  www.janoa.fi. 
 • Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Eeva-Riitta Arffman, 

p. 050 587 5927, eeva-riitta.arffman@evl.fi tai pas-
tori Marita Tiili, p. 050 410 4086, marita.tiili@evl.fi.

ENON SEURAKUNTA
 • Rippikouluinfot Uimaharjun yläkoululla viikoilla 

35–36. 
 • Infokirje ja ilmoittautumisohjeet ikäluokkaan kuulu-

ville kirkon jäsenille kotiin postitse viikoilla 35–36.
 • Ilmoittautuminen sähköisesti 11.–30.9.2022: 
  www.janoa.fi. 

 • Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Saija Ihalainen, 
  p. 0400 120 914, saija.ihalainen@evl.fi. 

VAARA-KARJALAN SEURAKUNTA
 • Rippikouluinfo Heinävaaran koululla viikolla 35. 

Niille ikäluokkaan kuuluville seurakunnan jäsenil-
le, joita ei kouluissa tavoiteta, lähetetään infokirje 
kotiin postitse viikoilla 35–36. 

 • Ilmoittautuminen sähköisesti 11.–30.9.2022: 
  www.janoa.fi. 
 • Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Suvi Luopakka, 
  p. 050 539 8404, suvi.luopakka@evl.fi. 

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN RIPPIKOULU
 • Ota yhteyttä oman seurakuntasi nuorisotyöhön ja 

kehitysvammaistyön pappi Erika Kyytsöseen, p. 050 
387 7786, erika.kyytsonen@evl.fi. 

 • Jokaiselle erityistä tukea tarvitsevalle tai kehitys-
vammaiselle nuorelle etsitään sopiva rippikoulu-
vaihtoehto.

AIKUISRIPPIKOULU
 • Tiedustelut syksyllä 2022: pastori Heidi Väyrynen, 

p. 050 301 9686, heidi.vayrynen@evl.fi ja kevääl-
lä 2023: pastori Heikki Mujunen, p. 050 591 6892, 
heikki.mujunen@evl.fi.

TÄMÄN LEHDEN nuori kasvo on 
kontiolahtelainen Elisa Muho-
nen. Elisan syksy on alkanut jän-
nittävästi yläkouluun siirtymisen 
myötä. Kesän aikana hän kerkesi 
osallistua monipuolisesti seura-
kunnan nuorten toimintaan.

Hei, mitä sinulle kuuluu? 
Miten kesäsi sujui?
Hyvää kuuluu! Kesä meni hyvin. 

Oli lämmintä, uin paljon, kävin 
mökillä ja olin ystävien kanssa. 
Nyt syksyllä yläkoulu alkoi. Olo 
on hyvä ja turvallinen koulussa.

Millä tavoin olit mukana seu-
rakunnan toiminnassa kesän 
aikana?
Kävin pursileirillä ja toimin esi-
laulajana melkein kaikissa kesän 
konfirmaatiomessuissa.

Kauanko olet purjehtinut, ja 
mikä siinä on parasta?
Olen nyt kolmena kesänä käynyt 
seurakunnan pursileireillä. Pur-
jehtimisessa parasta on se, että 
saa olla vesillä. Jos joku kysyisi 
miksi purjehdin, sanoisin vain: 
koska se on kivaa.

Mitä odotat alkavalta syksyltä?
Odotan ylipäätään tulevaa syk-

syä ja sitä, mitä se tuo tullessaan 
koulussa sekä vapaa-ajalla. Pur-
jehduksen osalta odotan kesän 
viimeistä pursileiriä. Katsotaan, 
mitä kaikkea syksy tuo tulles-
saan!

Anna Muhonen

Palstan kirjoittajat ovat nuoria 
seurakuntalaisia.

Tuulta purjeissa kohti syksyä Purjehdin, koska 

se on kivaa.

NIMI: ELISA MUHONEN 
IKÄ:  13 VUOTTA 
SEURAKUNTA: KONTIOLAHTI
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Vuoden 2023 rippikoulut
 – infot ja ilmoittautuminen

Kouluissa järjestetään rippi-
kouluinfoja, joissa nuoret saa-
vat tietoa ensi vuoden aikana 
järjestettävistä rippikouluista. 
Seurakunnat lähettävät lisä-
tietoja ikäluokkaan kuuluville 
kirkon jäsenille myös kotiin.

Tietoja rippikoulusta 

ja ilmoittautumislinkit: 

www.janoa.fi


