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   uutta vuotta!
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Koulubussi
Ukrainaan
Hannu Vähäkoski 
järjestää apua 
sodan keskelle.
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”Mitähän 
oppia 
olenkaan 
saanut muilta 
päättyvänä 
vuotena?”
 
OLLI SIVONEN

28.12.2022
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Televisiosta tuttu
Susani Mahadura
Hyvä työilmapiiri on 
kaikki kaikessa.
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Matti Ketonen 
päättää uransa  
seurakunta- 
hallinnossa 
”Kirkolla on 
paras sanoma.”
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lukunurkka

kolumni

Olli Sivonen
takarivin kristitty

Pielisensuun seurakunta 
ollisivonen62@gmail.com

pääkirjoitus

Uudenvuoden-
lupauksia
TAAS ON UUSI uusivuosi. Vastahan se oli ja nyt on taas. 
Kun saa lisää elettyä aikaa kalenteriin ja ajettuja maileja 
mittariin, niin tuntuu, että nämä uudet vuodet seuraavat 
toisiaan aiempaa tiheämmin. Taas pitää osallistua koko 
kansan harrastukseen ja päättää uudenvuodenlupauk-
set. Perinteisellä linjalla jos mennään, niin ainakin pitää 
lisätä urheilua, opiskella jotain – vaikka jokin uusi kieli, 
harrastaa kulttuuria, käydä Lapissa patikoimassa ja valvoa 
kesäyö ihastellen auringon nousua.

KUN ON HEIKKO mielikuvitus, niin aina voi tietysti ot-
taa oppia itseään fiksummista. Mitähän oppia olenkaan 
saanut muilta päättyvänä vuotena? Suoraan puhuminen 
on kuulemma hyvä asia. Tapasin erään, joka osasi puhua 
suoraan ja samalla kuitenkin kohteliaasti ja arvostavasti. 
Kaikki eivät tätä osaa ja vaatinee aktiivista harjoitusta, 
joten laitanpa itselleni työn alle. Muutaman kerran mi-
nua kiitettiin jostain tekemästäni. Kyllä tuntui hyvältä. 
Siispä aiheesta kiittäminen lupausten työlistalle. Jossain 
vaiheessa oli töissä melkoisen kiirettä ja pitkää päivää. 
Työkaveri katsoi jonkin pitkän päivän lopussa minua 
silmiin ja kysyi, miten minä jaksan. Taas tuntui hyvältä, 
kaverihan taitaa välittää minusta oikeasti. 

SIISPÄ LUPAUSTEN työlistalle katsoa miten lähelläni ole-
villa menee, kysyä kuulumisia, kuunnella ja olla lähei-
silleen oikeasti läsnä. Jos tarvitsee, niin sitten jeesataan 
kaveria. Kännykästä ehtii varmaan lukea uutiset ja somet-
taa vähän myöhemminkin. Ai niin, se entinen työkaveri, 
jonka hyvää englannin kielen taitoa ihailin, lähettää per-
jantaisin hyvän viikonlopun toivotukset. Hänen kanssaan 
käyn jossain syömässä. Jutellaan kuin ennen vanhaan.

SEN VERRAN tunnen itseäni, että teen yhden uudenvuo-
denlupauksen ihan omasta lähtökohdastani. Otan aina 
välillä omaa aikaa, menen johonkin hiljaiseen paikkaan, 
olen aivan hiljaa ja vain kuuntelen mitä kuuluu. Yleensä 
silloin alkaa kuulumaan sisältä päin vaikka mitä. Näen 
jo itseni istumassa jossain keväisellä rantakivellä katso-
massa jäiden sulamista. 

JOHAN SITÄ ON yhdelle noidenkin tekemisessä haastetta. 
Eikä rimaa kannata asettaa liian korkealle. Viisaammat 
sanoivat, että ole armollinen itsellesi ja muille. Armosta-
han tässä seurakuntajutussakin on kysymys.

HALVALLA TÄSTÄ selviää. Helppoja juttuja. Nyt vaan to-
teutukseen. Hyvää koko vuotta 2023 jokaiselle!

JOULUKASSIKERÄYS.   Joensuun seurakuntien joulukassikeräys tuotti yhteensä 
378 joulukassia jaettavaksi vähävaraisille. Noin 30 euron arvoisten kassien lisäk-
si jaettavaksi saatiin erisuuruisia lahjakortteja ja villasukkia. Enon seurakunnassa 
kerättiin pienempiä joulukasseja, joita saatiin lahjoituksina yhteensä 140 kappaletta. 
Lämmin kiitos kaikille lahjoittaneille!

LÄHDE: JOENSUUN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

U
uden vuoden kynnyksellä on hyvä 
pysähtyä miettimään, mikä on tuo-
nut omaan elämään merkityksel-
lisyyttä kuluneen vuoden aikana. 
Jokaisella on ne omat tärkeät asiat, 
joita voivat olla vaikkapa perhe, koti, 
ystävät, työura tai harrastukset. Mer-

kityksellisyyden kokemiseen vaikuttavat syvästi oma 
elämänpolku, kokemukset ja valinnat. 

MERKITYKSELLISYYTTÄ voi kokea myös silloin, kun 
vastaan tulee paljon haasteita ja tuntuu siltä, että 
maailman menossa ei meinaa pysyä mukana. Mer-
kitystä ja iloa elämään voi saada hyvinkin pienistä 
asioista, kunhan huomaa kiinnittää niihin huomiota. 
Olen monesti kuullut ajatuksen siitä, että hetkessä 
eläminen lisää onnellisuutta. Kun vain malttaisi py-
sähtyä ja kiinnittää huomion juuri tähän hetkeen.

TAPASIN ennen joulua nuoren, joka oli löytänyt 
seurakunnan järjestämästä ryhmästä ystäviä itsel-
leen. Juttelin myös iäkkään rouvan kanssa. Hänen 
henkireikiään olivat vapaaehtoistyö ja säännölli-
set kokoontumiset seurakunnan tiloissa yhdessä 
toisten kanssa. Jäin miettimään näitä kahta tapaa-
mista ja iloitsin siitä, että henkilöt olivat löytäneet 

elämäänsä merkityksellisyyttä juuri seurakunnan 
avulla.

SEURAKUNNAT tarjoavat jälleen uuden vuoden al-
kaessa lukuisia mahdollisuuksia tuntea olonsa mer-
kitykselliseksi. Erilaisia harrastusryhmiä, kerhoja 
ja retkiä löytyy tämän lehden välissä ilmestyvästä 
seurakuntien kevätliitteestä. Monet ryhmät ovat täy-
sin maksuttomia. Joissakin kerätään pieni maksu 
esimerkiksi yhteistä ruokailua varten. Joensuun ja 
Kontiolahden alueella on yhteensä seitsemän seu-
rakuntaa, joten tarjontaa on paljon. Tulijan näkö-
kulmasta ei tarvitse välittää seurakuntarajoista tai 
siitä, kuuluuko kirkkoon vai ei. Ovet ovat avoinna 
kaikille.

Toivotan jokaiselle onnellista ja merkityksellistä 
uutta vuotta 2023!

Mistä löytyy merkitys?
Kun vain malttaisi 
pysähtyä ja kiinnittää 
huomion juuri tähän 
hetkeen.

28.12.2022
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi

Näen jo itseni istumassa 
keväisellä rantakivellä 
katsomassa jäiden 
sulamista.
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mielessäx5

Hane päätti järjestää apua 
ukrainalaisille

1 
KOULUBUSSI. Olemme tehneet 
tähän mennessä viisi avustus-
matkaa Ukrainaan, ja tammi-
kuussa teemme kuudennen. 
Yksi yrittäjä on lahjoittanut lin-

ja-auton, joka täytetään avustustar-
vikkeilla ja viedään Lviviin. Armeija 
ja pakolaiset saavat avustustarvik-
keet, ja linja-auto jää sinne koulu-
bussiksi. Bussiin voi tuoda tavaraa 4. 
tammikuuta kello 16–20 osoitteessa 
Lukkotie 9.

2 
TARVE. Ukrainassa tarvi-
taan erityisesti säilykeruo-
kia, varavirtalähteitä, ma-
kuupusseja, lämmittimiä 
ja sidontatarvikkeita. Käsi- 

apteekkitavaraa menee niin paljon 
kuin jaksaa viedä. Yksi yritys antaa 
kamiinoja. Olemme vieneet myös 
muun muassa maastotakkeja, kump-
pareita ja kenttäkeittiötarvikkeita.

3 
KOORDINOINTI. Neljällä 
ensimmäisellä avustus-
reissulla toimme paluu-
matkalla Suomeen yhteen-
sä noin 500 ukrainalaista, 

viidennellä reissulla jätimme maas-
toauton armeijalle. Ihmisten tuonnin 
järjestely vaati satoja tunteja vapaa-
ehtoistyötä, sillä viranomaiset eivät 
organisoi sitä mitenkään. Tällä het-
kellä ne, jotka haluavat Ukrainasta 
pois, pääsevät sieltä kyllä helposti 
esimerkiksi Varsovaan ja siitä eteen-
päin.

4 
KOULU. Suomeen tulleita 
ukrainalaisia autoimme 
myös perustamalla kou-
lun, jossa he saattoivat 
alkaa opiskella kieltä. Nyt 

kielikursseja on tarjolla jo virallis-
tenkin tahojen kautta, eikä koulul-
lemme ole enää tarvetta. Ukrainaan 
meidän on tarkoitus rakentaa puu-
koulu sodan loputtua. Projektiin on 
lupautunut pääarkkitehti ja porukka 
vapaaehtoisia rakentajia. Hankkeelle 
on olemassa osa rahoituksesta ja esi-
lupa. Projekti on kuitenkin jäissä niin 
kauan kuin sota kestää.

5 
AUTTAMISHALU. Kun Uk-
rainasta alkoi tulla pakolai-
sia, ihmiset olivat valmiita 
tyhjentämään asuntojaan 
antaakseen tavaroitaan 

ukrainalaisille. Nyt ovat kodit ja mö-
kit tyhjentyneet, mutta intoa auttaa 
edelleen on. Kirjoitin kirjan Ukrai-
nan kriisi 2022 vapaaehtoisten sil-
min – Miten suomalaiset ryhtyivät 
auttamaan sodan uhreja. Se kertoo, 
miten suuri panostus vapaaehtoisilla 
on ollut Suomessa ja Euroopassa. Il-
man heitä tilanne olisi todella huono.

Tea Ikonen

HANNU VÄHÄKOSKI.  Ukrainan sodan alettua Hannu Hane Vähä-
koski ryhtyi organisoimaan ukrainalaisten auttamista, ja toiminnan 
ympärille perustettiin yhdistys Hane Peace Ukraine. Seuraava yhdis-
tyksen kokoama avustuslasti Joensuusta Ukrainaan starttaa tammi-
kuussa koulubussin muodossa.
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Hannu Vähäkoski työskentelee Joensuun 
Tulliportin normaalikoulun yläkoulun 

ja lukion matematiikan ja fysiikan 
opettajana. Työnsä ohella Hane on toiminut 

tarmokkaasti ukrainalaisten auttamiseksi, 
ja hänet palkittiin Joensuun arjen sankarina 

marraskuussa. – Toivon, että ihmiset 
huomaisivat maailmanlaajuisesti avun 

tarpeen Ukrainassa ja muuallakin. 
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Lisää ajankohtaisia uutisia
> www.joensuunseurakunnat.fi
> www.kontiolahdenseurakunta.fi
> www.evl.fi

ajassa Piispa emerita Irja Askola 
palkittiin pitkäjänteisestä tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden 
edistämisestä. ”Muutokseen 
tarvitaan ihmisiä. Joskus myös 
niitä, jotka ovat eri mieltä.”
WWW.EVL.FI, 13.12.2022

Matti Ketonen:
Kirkolla on paras sanoma

Matti Ketosella on takana 46 vuotta seurakunnan hallinnossa oloa ja 33 vuotta yhtymän puheenjohtajistossa. Nyt hän on jäämässä pois paikallisesta seurakuntahallinnosta. Uusien luottamus-
henkilöiden hän toivoo pitäytyvän kirkon tunnustuksessa, kuuntelevan herkällä korvalla ihmisiä ja pohtivan järkeviä ratkaisuja kiinteistöpuolen ja henkilöstön määrään.
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MATTI KETONEN PÄÄTTI nuorena miehe-
nä, ettei lähde koskaan politiikkaan.

– Ajattelin, etten halua mitään ennak-
koleimoja, jotka vaikeuttaisivat yhteyksi-
en synnyttämistä. Se kesti hyvin pitkään, 
kunnes jossain vaiheessa olin valmis läh-
temään, kun kysyttiin, hän kertoo.

Sittemmin Ketonen on ollut mukana 
muun muassa Joensuun kaupunginval-
tuustossa, maakuntavaltuustossa, Siun 
soten hallituksessa ja Pohjois-Karjalan 
hyvinvointialueen aluevaltuustossa. Tär-
keimmäksi hän nostaa kuitenkin seura-
kunnallisessa päätöksenteossa mukana 
olon. Siihen häntä ei tarvinnut pyytää.

– Kun tulin Pohjois-Karjalaan, hain it-
se mukaan päätöksentekoon. Minulla oli 
voimakas halu olla mukana siellä, missä 

kristinuskon sanomaa viedään eteenpäin.
Ketosen kristillinen vakaumus sai 

lähtösysäyksen rippikoulusta. Kristillis- 
humanistinen lapsuudenkoti ei ohjan-
nut tiettyyn muottiin, vaan antoi nuoren 
miehen etsiä omat arvonsa. Rippikoulu 
vaikutti kuitenkin niin, että jokin hänen 
ajattelussaan, toiminnassaan ja puheis-
saan muuttui. Sen panivat toisetkin mer-
kille.

– Minua selvästi seurattiin koulussa. 
Kerran iltamissa tuli yksi yhteiskoulun 
älykkö kysymään, mitä sinä täällä teet, 
sinähän olet jumalinen mies, Ketonen 
naurahtaa.

KETONEN KIRJOITTI YLIOPPILAAKSI 
Lahden yhteiskoulusta. Kun tuli amma-

tinvalinnan aika, hänellä oli neljä vaihto-
ehtoa: luonnontiede, lääketiede, lakitiede 
ja teologia.

PÄÄTTÄJÄ.  Kauten-
sa päättävän yhtei-
sen kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja Matti 
Ketosta on motivoinut 
seurakunnalliseen pää-
töksentekoon voima-
kas halu olla mukana 
siellä, missä kristinus-
kon sanomaa viedään 
eteenpäin.

Vaikein valinta 
oli teologian ja 

lääketieteen välillä. 
Yksi inhimillinen tekijä 
oli, ettei minulla ollut 
laulutaitoa. Pyrin 
lääkikseen, ja sillä tiellä 
ollaan.

4 \ Kirkkotie



lyhyesti

Auta hätään joutunutta lahjoittamalla 
Kirkon diakoniarahastoon. 
Diakoniarahasto on kirkon yhteinen 
avustusrahasto, joka avustaa 
yllättäviin taloudellisiin vaikeuksiin 
joutuneita Suomessa. 
SUOMEN EV.LUT. KIRKKO TWITTERISSÄ, 30.11.2022

TUUPOVAARAN uuden siunauskap-
pelin hankesuunnitelma on hyväksyt-
ty Joensuun seurakuntien yhteisessä 
kirkkoneuvostossa. Tarkoitus on pur-
kaa nykyinen vuonna 1964 rakennettu 
siunauskappeli, jossa on todettu laajoja 
rakenne-, kosteus- ja mikrobivaurioita. 
Vanhan rakennuksen paikalle suunni-
tellaan arkkitehtuurisesti näyttävä, 
noin 120 neliön kesäkappeli. Uudessa 
kappelissa ei ole seiniä, vaan katettu 
massiivipuurunko ja vesikate. Lattia 
on luonnonkiveä.

Kesäkappelia voidaan nimestään 
huolimatta hyödyntää siunauksissa 
ympärivuotisesti ottamalla lämpötila 
huomioon pukeutumisessa. Kylmim-
pinä aikoina siunaukset järjestetään 
kirkossa ja seurakuntatalolla. 

Uuden kappelin suunnittelutyöt on 
tarkoitus toteuttaa ensi vuoden aikana 
ja rakentamisen aikatauluksi on suun-
niteltu kesää 2024. Arvioidut perusta-
miskustannukset ovat purkutöineen 
noin 200 000 euroa.

Tuupovaaraan suunnitteilla 
uusi siunauskappeli

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

some

ENON SEURAKUNNAN uudeksi kirk-
koherraksi on valittu Kati Nissi (39 v). 
Nissi toimii tällä hetkellä kappalaise-
na Kontiolahden seurakunnassa. Hän 
on työskennellyt pappina yhteensä 
noin 10 vuoden ajan.

Enon seurakunnan kirkkoherra va-
littiin välillisellä vaalilla, jossa Kuopion 
hiippakunnan tuomiokapituli totesi 
kelpoiset hakijat ja laati heistä lausun-
non seurakunnalle. Valinnan teki Enon 
seurakunnan seurakuntaneuvosto 
viime viikon kokouksessaan. Päätös 
oli yksimielinen ja paikalla olivat kaikki 
seurakuntaneuvoston jäsenet. 

Ehdokkaina olivat Nissin lisäksi 

Markku Koistinen Enon seurakun-
nasta ja Jukka Raunu Leppävaaran 
seurakunnasta.

Enon seurakunta on yksi Joensuun 
evankelisluterilaisen seurakuntayhty-
män kuudesta seurakunnasta. Seu-
rakuntaan kuuluu noin 4000 jäsentä.

Enon 
kirkkoherraksi 
Kati Nissi

JOENSUUN ev.lut. seurakuntayhty-
män vuoden 2023 talousarvio sekä 
toimintasuunnitelmat vuosiksi 2023-
2025 on vahvistettu yhteisen kirkko-
valtuuston kokouksessa.

Ensi vuoden investointeihin seu-
rakuntayhtymässä on varattu noin 
4,6 miljoonaa euroa. Merkittävimmät 
vuonna 2023 aloitettavat investoinnit 
ovat Kiihtelysvaaran kirkon rakentami-
nen, Joensuun hautausmaan toimis-
to- ja huoltorakennuksen rakentami-

nen sekä suunnitelmavaiheessa oleva 
Enon siunauskappelin rakentaminen, 
jonka hallinnollinen käsittely on vielä 
kesken.

Kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 
ensi vuonna 11,6 miljoonaa euroa, kun 
arvio kuluvan vuoden verotulokerty-
mästä on 12,3 miljoonaa euroa. Vero-
tulokertymään vaikuttaa olennaisesti 
ensi vuoden alusta voimaan tuleva 
kirkollisveroprosentin lasku 1,55:stä 
1,50:een.

Seurakuntayhtymä varautuu
merkittäviin investointeihin
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– Vaikein valinta oli teologian ja lääketieteen 
välillä. Yksi inhimillinen tekijä oli, ettei minulla 
ollut laulutaitoa. Pyrin lääkikseen, ja sillä tiellä 
ollaan.

Valmistumisensa jälkeen vuonna 1976 Ke-
tonen muutti vasta vihityn puolisonsa kanssa 
Pohjois-Karjalaan. Hänen ensimmäinen työ-
paikkansa oli Pyhäselän terveyskeskuksessa, 
ja sen jälkeen työt veivät pariskunnan Ilomant-
siin. Vuonna 1984 Ketonen aloitti erikoistumi-
sen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja sai 
sisätautien erikoislääkärin pätevyyden vuonna 
1986. Pohjois-Karjalan keskussairaalasta tuli hä-
nen työpaikkansa, josta hän jäi eläkkeelle sydän-
yksikön osastonylilääkärin virasta vuonna 2015.

Teologia on kuitenkin edelleen lähellä Keto-
sen sydäntä. Hän kirjoittautui teologiseen tie-
dekuntaan alle kuusikymppisenä ja kävi yhden 
syksyn luennoilla.

– Johtopäätökseni oli, että minusta voisi tul-
la teologian maisteri, mutta minua ei vihittäisi 
papiksi. Päätin jatkaa maallikkona.

KETOSELLA ON NYT TAKANA 46 vuotta seu-
rakunnan hallinnossa oloa ja 33 vuotta yhty-
män puheenjohtajistossa. Lisäksi hän on hiip-
pakuntavaltuustossa ja Suomen ev.lut. kirkon 
ylimmässä toimielimessä, kirkolliskokouksessa, 
molemmissa viidettä nelivuotiskautta ja kirkko-
hallituksen täysistunnossa toista kautta.

Seurakunnan tärkeimmäksi tehtäväksi Ke-
tonen näkee evankeliumin viemisen eteenpäin 
ja pitäytymisen Jeesuksen opetuksissa, mikä 
ilmenee muun muassa heikoimmista huoleh-
timisena. Kirkon opin mukaan Jumala lähetti 
Jeesuksen maailmaan pelastamaan sen synnin 
ja kuoleman vallasta.

– Se erottaa kirkon ja seurakunnan työn yh-
teiskunnallisista askareista. Kirkon ytimeen liit-
tyy tunnustus, johon kirkon kaikki työ lopulta-
kin pohjautuu. Se perustuu siihen, mitä Jeesus 
on meidän puolestamme tehnyt.

YHDEKSI SEURAKUNNALLISEN luottamushen-
kilöuransa merkittävimmäksi asiaksi hän arvioi 

seurakuntayhtymän perustamisen ja laajenemi-
sen. Ketonen kokee, että yhtymä on rakenteena 
onnistunut eikä näe erityistä tarvetta sen muut-
tamiseen.

– Aina on pelätty, että kun tulee isompia or-
ganisaatioita, perusyksikkö jää sivuun, mutta 
näin meillä ei ole tapahtunut. Yhden ison seu-
rakunnan vaarana on se, että ihmiset etääntyvät, 
eivätkä enää koe sitä niin kotoisaksi.

Toinen iso asia on Kiihtelysvaaran kirkon tu-
hopoltto ja suunnitelmat uuden kirkon raken-
tamiseksi.

– On hienoa, että yksituumaisesti päätettiin 
rakentaa uusi kirkko palaneen tilalle. Ja että 
kirkkohallitus on juuri hyväksynyt suunnitel-
mat, Ketonen huomauttaa.

Hän toteaa, että seurakuntayhtymä mah-
dollistaa palveluja, kuten sairaalasielunhoitoa, 
perheneuvontaa ja opiskelijatyötä, joiden järjes-
täminen olisi mahdotonta yksittäiselle seura-
kunnalle. Myös kiinteistöpuolella yhtymän on 
tarkoitus olla veturi, joka mahdollistaa kiinteis-
töjen hyvän hoidon ja kehittämisen.

NYT KETONEN ON JÄTTÄYTYMÄSSÄ pois pai-
kallisesta seurakuntahallinnosta. Hän ei kuiten-
kaan vetäydy tyystin sivuun vaan jää kuunte-
lemaan ja miettimään, löytyisikö jotain uutta, 
jossa olla mukana.

Uusille luottamushenkilöille hän toivoo intoa 
ja halukkuutta vaivannäköön ja onnistumisen 
elämyksiä.

Kirkon ja seurakuntalaisten hän toivoo roh-
keasti seisovan kirkon sanoman puolesta ja 
käyvän siitä keskustelua kaikilla tasoilla, niin 
tavallisen ihmisen elämässä kuin kunnallisella 
tai valtiollisellakin tasolla.

– Kirkon ei tarvitse hävetä olemassaoloaan. 
Päinvastoin! Kirkolla on paras sanoma, mikä 
tässä maailmassa on.

Tea Ikonen

Matti Ketosen vinkit uusille päättäjille
Kirkon tunnustus. Toivon, että kirkon tunnustus sävyttää seurakuntien luottamushenkilöiden ja hallinnon 
tekemiä kaikkia ratkaisuja. Kirkon voima tulee lopulta sen omasta lähtökohdasta, mihin se uskoo.

Ihmisten kuunteleminen. Kirkolla on oppimista siinä, miten se kuulee kansalaisia ja pääsee niiden luo, jotka 
eivät ole kirkon arjessa mukana. Kirkko voi toimia menestyksellä ainoastaan siinä tapauksessa, että se kuu-
lee ihmisiä. Kirkolla itsellään on sanoma, mutta se ei voi sanella sitä ylhäältä käsin.

Talouden haasteet. Taloudelliset voimavaramme tulevat vähenemään. Meillä pitäisi olla pitkällä aikavälillä 
järkeviä ratkaisuja kiinteistöpuolen ja myös henkilöstön määrään. Ne yksinkertaisesti maksavat ja kuormitta-
vat. Voi tulla tilanne, ettei meillä enää ole niihin varaa siinä määrin kuin ennen. 
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YHTEISTYÖKUMPPANEILLA on erittäin 
suuri merkitys diakoniatyölle. Jos esimer-
kiksi kaupat, muut yritykset sekä koulu 
eivät lahjoittaisi ylijäämäruokaa, emme 
voisi jakaa oikeastaan mitään ruokaa vähä-
varaisille, pohtii diakonissa Lea Vuojolainen 
Pyhäselän seurakunnasta.

Joensuun ja Kontiolahden seurakunnat 
tekevät paljon yhteistyötä muun muassa 
Marttojen, päihde- ja mielenterveys-, elä-
keläis- ja lastensuojelujärjestöjen sekä hoi-
tokotien ja kristillisten järjestöjen kanssa. 
Maaseudun seurakunnissa kyläyhdistykset 
ja urheiluseurat ovat tärkeitä yhteistyö-
kumppaneita.

– Hammaslahden seudun kyläyhdistys 
kutsuu yhteisiin palavereihin suunnitte-
lemaan alueen tapahtumia ja toimintaa. 
Lisäksi muun muassa kyläyhdistys ja ur-
heiluseurat ovat auttaneet lahjoituksin ja 
ihan konkreettisesti vanhusten pihatöissä 
ja klapitalkoissa. Joensuun Ladun kanssa 
olemme järjestäneet muun muassa Uk-
raina-keräyksiä viime talvena Pyhäselän 
jäähiihdon yhteydessä, Vuojolainen kertoo.

PIELISENSUUN seurakunnassa diakonial-
la on pitkälti toistakymmentä yhteistyö-
kumppania. Yksi niistä on päihdehuolto-
palvelujen päivätoimintaa tuottava Siniristi 
ry. Pielisensuun seurakunta ja Siniristi jär-
jestävät yhteistyössä tapahtumia ja retkiä, 
pitävät esillä ajankohtaisia asioita ja ilmi-
öitä, tiedottavat toiminnasta sekä auttavat 
asiakkaita ja ohjaavat heitä avun piiriin 
puolin ja toisin.

– Yhteistyö Siniristin kanssa tuo päihde-
työhön kaivattua toimintakenttää, kertoo 
johtava diakoni Saila Musikka Pielisensuun 
seurakunnasta.

Rantakylän seurakunnassa tiiveintä yh-
teistyötä tehdään ViaDian, Utran asukas-
yhdistyksen ja Rantakylän Marttojen kans-
sa. Lisäksi seurakunnalla on vakiintunutta 
yhteistyötä ortodoksisen seurakunnan, 
Seniorityön verkoston ja Ruoka-apuver-
koston kanssa.

Esimerkiksi ViaDialla Rantakylän seura-
kunnan työntekijöitä käy lähes viikoittain 
ja heidän kanssaan järjestetään yhteisiä 
tapahtumia.

– Olemme auttaneet ukrainalaisia pa-
kolaisia sekä järjestäneet kipuryhmän ja 
päihderyhmiä. Yhteistyötä on myös Via-
Dian Lähiötalon kanssa lapsiperheiden 
asioissa, kertoo diakoniatyöntekijä Raija 
Alhosaari.

Kontiolahdella seurakunta pitää monen 
järjestön kanssa yhteisiä kerhoja, joissa 
hyödynnetään molemminpuolista asian-
tuntijuutta.

– Varsinkin viime vuoden aikana Martat 
ovat pitäneet meillä luentoja ja kursseja. 
Olemme olleet mukana antamassa tilat ja 
osaamisemme, kertoo diakonissa Sanna 
Mutikainen Kontiolahden seurakunnasta.

YHTEISTYÖ järjestöjen kanssa mahdollis-
taa laajemman toiminnan järjestämisen 
kuin muutoin olisi mahdollista taloudelli-
sesti tai henkilöstöresurssien puolesta. Eri 
näkökulmat myös rikastuttavat tekemistä. 

– Kohtaamme samoja ihmisiä, ja heidän 
tukemisensa miettiminen yhdessä on jär-
kevää, Saila Musikka pohtii.

Myös Sanna Mutikainen huomauttaa, 
että järjestöyhteistyö monipuolistaa seu-
rakunnan tarjontaa.

– Kaikkea ei seurakunnan tarvitse teh-

dä yksin, vaan yhteistyössä on voimaa. 
Voimme tehdä tutuksi itsemme muiden 
toimijoiden keskuudessa ja saada heistä 
mukaan vapaaehtoisia, hän sanoo.

Raija Alhosaari lisää, että myös tieto 
kansalaisille kulkee paremmin, kun sitä 
välittämässä on useampi taho.

– Yhdessä tekeminen on myös suuri ilo. 
Järjestöissä on huikean paljon erityisosaa-
mista, ja on rikastuttavaa päästä yhdessä 
kokemaan erilaisia työtapoja ja työmuo-
toja, hän kiittelee.

– Kaikenlainen yhteistyö auttaa toimi-
maan asukkaiden parhaaksi ja luo yhtei-
söllisyyttä sekä turvaa. Vapaaehtoisten 
panos on suurta ja tuo rikkautta sekä 
monipuolisuutta seurakunnan elämään, 
toteaa Lea Vuojolainen.

Tea Ikonen

Joulukuun puolivälissä Siniristillä oli avoimet ovet, jossa kampaaja Laura Lämsä (edessä oikealla) leikkasi asiakkaiden hiuksia veloituksetta. Joensuun Siniristin toiminnanjohtaja Marika Kuittinen 
(takana vasemmalla) kokee seurakuntien kanssa tehtävän yhteistyön suurena voimavarana. ”Seurakunnat kokevat Siniristin työn vähäosaisten hyväksi merkittäväksi ja haluavat omalta osaltaan 
olla tukemassa sekä meidän asiakkaitamme että itse yhdistyksen toimintaa”, Kuittinen kiittelee.

Seurakunnat ja järjestöt 
auttavat yhdessä
YHTEISTYÖ. Joensuun 
ja Kontiolahden seu-
rakuntien diakonialla 
on lukuisia yhteistyö-
kumppaneita. Yhteistyö 
mahdollistaa laajem-
mat avustusmahdol-
lisuudet kuin mihin 
resurssit muuten riittäi-
sivät.
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Järjestöissä on 
huikean paljon 

erityisosaamista. 
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ  
RAIJA ALHOSAARI
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sana 

kuulutetut 

Rantakylä
Pasi Heimo Tapio Saarinen (Rantakylän srk)
ja Mari Johanna Parviainen (Liperin srk)

Eno
Jorma Tapani Ikonen ja 
Riitta-Liisa Pitkänen

hautaan siunatut  

Joensuu
Erkki Iisakki Turunen 96 v
Eeva Liisa Jelkänen 93 v
Maila Annikki Kaarina Toivanen 93 v
Ilma Annikki Reijonen 91 v
Milja Inkeri Mäntylä 90 v
Mirja Kaarina Romppanen 90 v
Anja Pirkko Kaarina Volmari 81 v
Kyösti Tapani Vänskä 79 v
Saini Kaarina Keränen 78 v
Unto Vesa Juhani Laakkonen 78 v
Sinikka Marketta Kervinen 76 v
Jorma Timonen 72 v (Liperin srk)
Keijo Sakari Lehikoinen 68 v
Aki Sakari Mustonen 68 v
Olli Veikko Ilmari Jalkanen 57 v 
Petri Jani Tapio Eronen 44 v
Juha Heikki Jylhä 23 v

Pielisensuu
Eino Rautiainen 91 v
Tuomo Toivo Olavi Mulli 90 v
Pirkko Onerva Hämäläinen 89 v
Toini Mirjami Silvennoinen 83 v
Jyry Voitto Petter Kinnunen 79 v
Pentti Antero Jolkkonen 76 v
Sari Hannele Kokkonen 52 v

Rantakylä
Aune Annikki Lappalainen 93 v
Helli Mirjam Sivusalmi 92 v
Raili Kaarina Kuosmanen 83 v

Maija Tuulikki Hyttinen 79 v
Aimo Jouko Ilmari Kontkanen 77 v
Eila Sinikka Hukkamäki 73 v 
(Nurmeksen srk)

Pyhäselkä
Timo Tanninen 88 v
Onni Paavo Juho Sorsa 77 v
Veikko Johannes Karvinen 76 v
Paavo Matti Lauri Karttunen 75 v
Reijo Antero Hämäläinen 73 v
Lassi Tapani Turunen 64 v
Hannu Mikko Eero Kolehmainen 63 v

Eno
Eliina Ester Kasurinen 95 v
Raija Mirja Annikki Lappalainen 85 v
Oiva Antero Törrönen 84 v

Vaara-Karjala
Esko Ilmari Pesonen 70 v
Hannu Heikki Piipponen 62 v

Kontiolahti
Martti Oiva Nestori Honkanen 95 v
Maila Irmeli Kaasinen 90 v
Raija Aino Loviisa Lasaroff 84 v
Ida Maria Riikonen 84 v
Ossi Pentti Kalevi Kinnunen 83 v
Sirkka Liisa Puhakka 77 v
Seppo Kalle Tapani Sahlman 68 v

Joensuu
Mirje Sinna Jemima Autio
Meea Linnea Heiskanen
Eeli Eino Kinnunen
Elvira Aini Tuulia Kinnunen
Valeria Aamu Kurttila
Iiris Ruut Maria Luukkainen
Vilma Katriina Nenonen
Sointu Unelma Orvokki Partonen
Thelma Vieno Vellamo Pekkarinen
Eedla Leona Rissanen
Eetu Pekka Mikael Väätäinen

Pielisensuu
Eino Olavi Aittokoski
Kerttu Ida Maria Anttilainen
Alvar Eelis Olavi Grönholm
Edvin Arthur Vuori  Holopainen
Lenni Luka Leon Hulkko-Vornanen
Livia Beada Johanna Hämäläinen
Noel Kaspian Kilpeläinen
Eino Onni Daniel Nuutinen
Bea Sofia Nyman
Eliel Niilo Mikael Pippola
Leo Väinö Ilmari Taponen

Rantakylä
Nuppu Ellen Martikainen
Eemil Aukusti Mutanen
Leonel Alexander Nyyssönen
Luka Benjamin Tuunainen

Pyhäselkä
Eeli Luukas Samuel Kiviranta
Isla Isabella Laukkanen
Eeli Armas Silvennoinen

Kontiolahti
Kajo Juhani Gabriel Hirvonen
Isabel Elle Angelika Kallinen
Martti Edvin Laakkonen
Enni Olga Aliisa Laamanen
Helmi Maija Tuulia Manninen
Jooa Olavi Antero Mustonen
Inari Anna Auroora Pehkonen
Rafael Emanuel Pitkäkoski
Luca Toivo Ilmari Raassina
Vaula Leena Ilona Romppanen
Erik Kaleva Sarkkinen
Joanna Neea Emilia Suoninen
Santeri Kalle Osvald Uusi-Maahi

kastetut 

NELJÄS JOULUPÄIVÄ, joulun ja uuden 
vuoden välissä, muistaa Jeesuksen per-
heen pakomatkaa Egyptiin. Samalla se 
muistuttaa aina läsnä olevasta epäoi-
keudenmukaisuudesta. Tätä neljättä 
joulupäivää on kutsuttu viattomien 
lasten päiväksi. He joutuvat kärsimään 
eniten silloin, kun asiat eivät ole hyvin. 
Pakomatkoja on olemassa edelleen. 

Egyptin matkan syy oli Herodeksen 
lastenmurhat ja tarkoitus vaientaa Jee-
sus ennen kuin hän ehtisi edes aloittaa 
toimintaansa. Joskus tuntuu, että jokin 
yrittää tukahduttaa aina jonkin vireillä 
olevan hyvän. Oli siis aika pakata tava-
rat ja lähteä kohti uutta. Kaikki entinen 
sai jäädä taakse.

NYT PÄIVÄ on kaikille, jotka ovat syys-
tä tai toisesta hankalassa elämäntilan-
teessa. Heille alkava uusi vuosi ei ole 
sellaista tulevaa aikaa, jolloin vain teh-
dään lupauksia paremmasta ja jokin 
pyhimyksen sädekehä pään yläpuolella 
saa hienoisen kirkastumisen. 

Neljäs joulupäivä on kuitenkin sano-
maltaan lohdullinen. Niin kuin Jumalan 
Poika säästyi Vapahtajan tehtävää var-
ten, niin Jumala voi edelleen kääntää 
kaiken hyväksi. Tämä päivä on taite-
kohta kaikille, jotka ovat vanhan ja uu-
den välissä. 

SILLOIN KUN JUMALA ryhtyy luo-
maan uutta, se yleensä pelottaa. Sil-
loinhan tuttu ja turvallinen järkkyy. Muu-
tosvastarinta on meissä voimakasta. 
Asetelma on sellainen, että Jumala luo 
uutta ja me tahtoisimme kuitenkin pi-
täytyä vanhassa. Jumala haluaa tarjota 
turvapaikan ja me tahdomme säilyttää 
eilisen vapautemme. 

Pyramidien maassa kulkevat Maria ja 
Jeesus näkevät tilanteen ehkä yhtä ai-
kaa tuskallisena ja vailla mahdollisuuk-
sia, ja ehkä sittenkin sisimmässään he 
ovat luottavaisia. Maria pitää lasta sylis-
sään ja jo nyt luottaa rukoukseen, jonka 
Jeesus tulee aikanaan opettamaan. Sen 
jossa pyydetään, että tapahtukoon si-
nun tahtosi.

Maria ja Joosef ottivat Jeesuksen 
mukaan, kuinkas muutenkaan? Hänen 
kanssaan voi edelleen lähteä kohti uut-
ta. Hänen kanssaan on turvallista olla, 
kun vuosi vaihtuu uudeksi. Sehän on yk-
si tapa ajatella sitäkin, missä on paikkani 
tässä maailmassa ja mihin elämässäni 
asettuisin tai missä tulee olemaan mi-
nun kotini. Tärkeintä on se, että Jeesus 
on sielläkin mukana.

Markku Koistinen
vt. kirkkoherra

Enon seurakunta

Uudenvuodenpäivä, su 1.1.2023
Jeesuksen nimessä
Kuvaus Jeesuksen lapsuudesta 
on ehtinyt ympärileikkaukseen ja 
nimenantoon asti, ja siihen liittyen 
tekstit puhuvat Jeesuksen nimen 
merkityksestä. Muuta nimeä, joka 
meidät pelastaisi, ei meille ole an-
nettu. 
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 8:2–10, Jes. 43:1–
3, 1. Joh. 5:1–5, Joh. 14:12–14

Loppiainen, pe 6.1.2023
Jeesus, maailman valo
Loppiaisen evankeliumi kertoo idän 
tietäjistä, jotka tulivat osoittamaan 
kunnioitustaan juuri syntyneel-
le juutalaisten kuninkaalle. Tämä 
osoittaa, että Kristus on valo kaikille 
maailman kansoille.
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 72:1–3, 8–12, Jes. 
49:5–7, Kol. 1:24–27, Matt. 2:1–12

1. sunnuntai loppiaisesta, 8.1.2023
Kasteen lahja
Sunnuntain aiheena on Jeesuksen 
kaste, loppiaisen vanhakirkollinen 
aihe. Jeesuksen kaste hänen kärsi-
mystiensä alkuna on meidän kas-
teemme perusta. Kasteessa mei-
dät on liitetty Kristukseen ja hänen 
kirkkoonsa.
Liturginen väri: valkoinen
Päivän tekstit: Ps. 89:19–22, 27–30, 
Jes. 61:1–3, Ap. t. 8:26–40, Joh. 
1:29–34

2. sunnuntai loppiaisesta, 15.1.2023
Jeesus ilmaisee jumalallisen 
voimansa
Kun kertomus tietäjistä liitettiin 
keskiajalla loppiaiseen, evankeliu-
miteksti Kaanan häistä sijoitettiin 
toiseen loppiaisen jälkeiseen sun-
nuntaihin. Näin kirkkovuodessa 
siirrytään Jeesuksen lapsuudesta 
hänen julkisen toimintansa alkuun. 
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 105:2–5, 39–42, 
2. Moos. 17:1–6, Ilm. 22:16–17, Joh. 
4:5–26

kirkkovuosi 

”Tapahtukoon sinun tahtosi!”
MATTEUS 6:10

Kirkasna aina sielujen laulun 
taivainen sointu säilyy vaan.

VIRSI 30:2
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E
lokuussa 2014 Sellon kauppakeskuk-
sessa vaelteli joulupukki. Hänen seu-
rassaan ollut Susani Mahadura yritti 
ottaa kontaktia ohikulkijoihin.

– Promosimme Jouluradiota jaka-
malla siitä kertovia esitteitä ja pieniä 
muistoja. Kollegani Tuukka Joru oli 
joulupukki, ja paikalla oli myös mu-
siikkipäällikkö Olli Aimola.

– Kauppakeskuksessa kuulutettiin, että hellekesää on 
vielä jäljellä, ja siellä me joulutyypit vain olimme, Maha-
dura kertoo.

Hänestä oli hauskaa, että joulun odottaminen alkoi tii-
missä niin aikaisin. Ylipäätään televisio- ja radiotuotantoa 
opiskellut Mahadura oli huomannut, ettei sometoimittajan 
pesti pääkaupunkiseudun seurakuntien Jouluradiossa ollut 
mikään pönötysduuni.

– Jouluradiossa piti heittäytyä. Kaikki saivat luoda ja 
kaikkia kuunneltiin. Tiimissä kannustettiin kaveria, ja töi-
hin oli aina kiva tulla. Se oli minulle tärkeä kokemus, var-
sinkin, kun se oli ensimmäinen media-alan työpaikkani.

Mahadura esiintyi myös Jouluradion mainosvideolla. 
Siinä hän kulki pitkin Tallinnan katuja etsimässä, mistä 
joulumusiikki kuuluu.

– Etsin ympäriinsä muun muassa viemäreistä. Lopulta 
löysin musiikin lähteen, pomoni Riitta Kalliorinteen. Hän 
oli kasvohoidossa ja totesi videolla, että ”joulu on ihan 
kohta”.

ENNEN JOULURADION pestiä Susani Mahadura tiesi jou-
lulauluista varsinkin klassikot. Hänen äidillään oli ollut 
tapana antaa joulun aikaan lapsilleen joululauluvihkoset, 
joista he yhdessä lauloivat.

– Lauloimme niitä heinillä härkien kaukaloita, ja jossain 
kohtaa äiti alkoi aina itkeä. Minulle vanhat ja herkät jou-
lubiisit olivat silloin ”voi ei, näitä taas” -lauluja.

Aikuisiällä Mahadura on huomannut klassikkojoulu-
laulujen avautuvan eri tavalla kuin nuorena. Sukupolvien 
ketjuun kuuluu mummo, joka piti joululauluista.

– Pari vuotta sitten kävimme äidin kanssa Kallion kir-
kossa kuuntelemassa Kauneimpia joululauluja ja minäkin 
herkistyin. Alan ymmärtää merkityksen, mikä joululau-
luilla on äidille. Hänelle ne ovat muisto omasta äidistään 

eli mummostani, joka on jo edesmennyt. Niin ne laulut 
siirtyvät pikkuhiljaa minulle.

NYKYISIN 33-VUOTIAS Susani Mahadura on Jouluradion 
nettiradion kuuntelija ja Instagram-seuraaja. Nettikanavis-
ta hänen suosikkinsa on Happy holidays!, jossa soi ame-
rikkalainen joulumusiikki. Jazzjoulu-kanavaakin hän on 
kuunnellut täysillä.

Nykyään Mahadura työskentelee vuosi sitten peruste-
tussa tuotantoyhtiössään liikekumppaninsa Yagmur Özber-
kanin kanssa. Mahadura tekee myös freelancerina erilaisia 
töitä niin radiossa kuin televisiossakin. Hänet nähdään 
muun muassa MTV3-kanavalla Kaaoksen kesyttäjät -oh-
jelmassa.

– Opin Jouluradiossa työskennellessäni, että minne 
tahansa menenkin, teen sen sydän auki ja hyvällä mei-
ningillä. Muistan sen edelleen. Töissä hyvä ilmapiiri on 
minulle kaikki kaikessa.

Nina Riutta

URA.  TV:stä ja radiosta tutun Susani Mahaduran ura 
media-alalla alkoi Jouluradiosta. ”Töissä hyvä ilmapiiri on 
minulle kaikki kaikessa”, hän sanoo. 

Susani Mahadura nähdään tällä hetkellä muun 
muassa MTV3-kanavalla Kaaoksen kesyttäjät 
-ohjelmassa. Jouluradiossa Mahadura työskenteli 
vuonna 2014. Pian tuli selväksi, ettei kyseessä 
todellakaan ollut mikään pönötysduuni, vaan työ, 
jossa pitää heittäytyä.

Kauppakeskuksessa 
kuulutettiin, että 

hellekesää on vielä jäljellä, 
ja siellä me joulutyypit vain 
olimme.

Opin Jouluradiossa 
työskennellessäni, että 

minne tahansa menenkin, 
teen sen sydän auki ja 
hyvällä meiningillä.

SYDÄN AUKI 
JA HYVÄLLÄ 
MEININGILLÄ

Jouluradio 20 vuotta
• Tänä vuonna 20 vuotta täyttävä Jouluradio on seurakun-

tien lahja kuuntelijoille. 
• Tosiystävät voivat jatkaa kuuntelua FM-taajuuksilla lop-

piaiseen 6.1.2023 saakka ja verkossa ympäri vuoden!
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JOENSUUN seurakuntakeskuk-
sella (Kirkkokatu 28) voi tammi-
kuusta alkaen luovuttaa verta. 
Joensuun seurakunta on sopinut 
yhteistyöstä Suomen Punaisen 
Ristin Veripalvelun kanssa. Joen-
suun verenluovutustilaisuuksista 
vastaa Veripalvelun Kuopion yk-
sikkö, jonka aluepäällikkönä toi-
mii Paula Korhonen.

– Jo useamman vuoden ajan 
olemme etsineet tiloja, jotka pal-
velisivat paremmin asiakaskun-
taa. Tämä on hieno mahdollisuus 
yhteistyöhön, Korhonen toteaa. 

Suomen Punainen Risti ja 
evankelis-luterilaiset seurakunnat 
ovat myös valtakunnallisesti pit-
käaikaisia yhteistyökumppaneita.

VERENLUOVUTUS onnistuu seu-
rakuntakeskuksella jatkossa pa-
ri kertaa kuussa. Ensimmäinen 
mahdollisuus on maanantaina 9. 
tammikuuta iltapäivällä. Kuopi-
on yksiköstä tulee paikan päälle 
henkilökuntaa, joka vastaa tur-
vallisesta ja sujuvasta asiakas-
palvelusta koko tilaisuuden ajan. 
Verenluovuttajat saapuvat pai-
kalle etukäteen sovittuna ajan-
kohtana. 

– Ajanvaraus verkossa on jo 
auki ja toivomme asiakkaiden 
varaavan ajan etukäteen. Sähköi-
sen terveyskyselyn voi halutes-
saan täyttää aikaisintaan veren-
luovutusta edeltävänä päivänä, 
Korhonen kertoo.

Verenluovutuksen jälkeen voi 
nauttia ansaitusti Marttojen tar-
joamat kahvit seurakuntakes-
kuksen aulassa. 

SUURIN OSA verenluovutusikäi-
sistä suomalaisista sopii veren-
luovuttajiksi. Suomen Punainen 
Risti määrittelee perusedelly-
tyksiksi muun muassa iän (18–
70 vuotta), painon (50–200 kg), 
asuinpaikan ja hemoglobiinin. 

Lisätietoja edellytyksistä saa Ve-
ripalvelun verkkosivuilta ja mak-
suttomasta palvelunumerosta. 

Joensuun seurakunnassa mah-
dollisuus yhteistyöhön Veripalve-
lun kanssa otettiin ilolla vastaan. 

– Näemme että asia on ää-
rimmäisen tärkeä. Olemme 
mieluusti tässä mukana ja ha-
luamme haastaa myös kaikki 
seurakuntalaiset, vapaaehtoiset 
ja seurakuntien työntekijät mu-

kaan luovuttamaan, sanoo kirk-
koherra Katri Vilén.

Kirsi Taskinen

Luovuta verta seurakuntakeskuksella

takarivejä
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ON SANOTTU, että varmoja 
asioita on vähän, jos sitten juuri 
lainkaan. Kuka olisi osannut en-
nustaa korona-ajan ja sen rajut 
seuraukset yksilötasoilla ja koko 
yhteiskunnassa? Tai kuka olisi 
vuosi sitten ottanut tosissaan va-
roitukset Venäjän hyökkäyssuun-
nitelmista Ukrainaan? Paljon on 
tapahtunut lyhyessä ajassa, maa-
ilmamme on muuttunut peruut-
tamattomasti. Ei ihme, että käy 
huimaamaan, kun tätä kaikkea 
ajattelee. Ne, jotka ovat eläneet 
Suomen viime sotien ajat, ko-
kevat vanhoilla päivillään vielä 

saman ahdistuksen, joka heidän 
lapsuuttaan ja nuoruuttaan lei-
masi. Taasko se toistuu, pommi-
tukset, varoitussireenien äänet, 
epävarmuus kaikesta. Ehkä ny-
kypäivän ihmiselle on kylmäävä 
se kokemus, että kaikkea ei voi 
itse hallita. 

MYÖS PERHEILLÄ on omat 
haasteensa muuttuneessa tilan-
teessa. Laskut on maksettava ja 
asumisesta täytyy joka tapauk-
sessa maksaa, olipa vuokralla tai 
omassa asunnossaan. Ruoka kal-
listuu ja samoin kaikki muukin.  

Asuntojen hinnat ovat laskussa 
mutta asuntolainojen korot ovat 
kovin arvaamattomia. Osakkeet, 
rahastot ja sähkön hinta ovat epä-
varmuustekijöitä.

SILTI ARJEN rutiinien pyörittä-
minen on tärkeää myös näinä ai-
koina. Ne luovat elämään rytmiä, 
säännöllisyyttä ja turvallisuutta. 
Kouluun, töihin ja harrastuksiin 
pitää lähteä ja on hyvä lähteä, 
vaikka hetkellinen laiskuuskoh-
taus yllättäisi. Monet kivat jutut 
ovat ilmaisia ja meidän käytettä-
vissämme. Liikunta auttaa jaksa-

maan paremmin, ystävien kanssa 
moni huoli pienenee, kun sen voi 
jakaa.

MILLÄ MIELIN uutta vuotta kohti? 
Onko niin, että huolet ovat pääl-
limmäisenä mielessä? Se on ym-
märrettävää. Oletko milloin vii-
meksi käynyt kirjastossa? Uusia 
kirjoja on kiva lukea. Hyvät kirjat 
ovat kuin aarteita. Myös vanhois-
ta voi löytää hyviä neuvoja ja loh-
dun sanoja, elämänkokemusta 
ja vinkkejä elämän pienempiin 
ja suurempiin kysymyksiin. Itse 
olen viime aikoina lukenut Martti 

Lutherin kirjoituksia. Luther osasi 
taitavasti lohduttaa kuulijoitaan. 
Hänen teoksiaan kannattaa edel-
leen lukea ajatuksella (kriittinen 
ajattelu sallittua!). 

TULEVAISUUDESTA emme paljoa 
tiedä, mutta ehkä onkin ihan hy-
vä, että sitä kristallipalloa ei meil-
lä ole. Mennään eteenpäin, päivä 
vain ja hetki kerrallansa, sisaret ja 
veljet. 

Ville Ojala
kirkkoherra

Pyhäselän seurakunta

Kun sitä kristallipalloa ei meillä ole

Lisätiedot
• www.veripalvelu.fi
• p. 0800 0 5801  

(arkisin klo 8–17)
• Ajanvaraus verkossa: 

veripalvelu.fi/ajanvaraus
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1 
Canzonetta-kuoron  
50-vuotisjuhlakonsertti 
Toivioretkellä pe 6.1. klo 18 
Joensuun kirkossa 

Canzonetta on tasokas kuoro, jolla on 
jo pitkät perinteet. Haluaisin joskus 
vielä itsekin olla mukana siinä laula-
massa. 

2 
Taiźe-messu su 15.1.  
klo 18 Pielisensuun 
kirkossa  
En ole vielä koskaan käy-

nyt Taiźe-messussa, joten tämä olisi 
minulle ihan uusi elämys. 

3 
Seurat su 29.1. klo 12 
Joensuun seurakunta-
keskuksessa 
Körttiläisessä seuraperin-

teessä ja Siionin virsien veisaamises-
sa on jotain kertakaikkisen juurevaa. 
Minua puhuttelee ajatus siitä, että 
myös aikaisempien sukupolvien ih-
miset ovat hakeneet lohtua ja voimaa 
arkeensa veisaamalla näitä samoja 
virsiä.

4 
Pakkasbarokki-konsertti 
su 29.1. klo 16 Joensuun 
kirkossa  
Joensuun konservatorio-

laiset tekevät aivan upeaa työtä. Kon-
sertit ovat konsan toiminnan helmiä 
sekä myös merkittävä osa paikallista 
musiikkielämää. Joensuun kirkko sei-
nämaalauksineen on tunnelmallinen 
ja akustisesti hieno paikka barokki-
musiikin esittämiselle.

 
Palstalla kysymme, mitkä neljä Kirkkotien 
kirkollisista ilmoituksista löytyvää tapah-
tumaa tuntuvat etukäteen mielenkiintoi-
simmilta.

NIMI: HELENA MANNINEN
IKÄ: 48 VUOTTA
SEURAKUNTA: PYHÄSELKÄ

miun tapahtumat

Kirkkoseikkailu

ja kaakao 
4.1. alkaen keskiviikkoisin 

klo 15–18 Joensuun kirkossa,

 ks. s. 12.

 >>>>>>>>>>>>>>   1.1.–31.1.2023>>>>>>>>>>

50-vuotiaan Canzonetta- 
kuoron juhlakonsertti
 › LOPPIAINEN ON joensuulaisen Canzonetta-kuoron perin-

teinen konserttipäivä, sillä kuoro piti ensimmäisen konserttin-
sa loppiaisena 1972. Kahtena viime vuotena loppiaiskonsertti 
on peruuntunut pandemian aiheuttaman kokoontumiskiellon 
vuoksi. Pe 6.1.2023 klo 18 on vihdoin kuoron 50-vuotisjuhla-
konsertin aika.

Konsertissaan Canzonetta esittää tuttuja joululauluja niin 
perinteisin kuin uusin a cappella -sovituksin sekä uudempaa 
sävellystuotantoa. Pekka Varosen Canzonetalle tekemä 
sovitus Varpunen jouluaamuna -laulusta saa konsertissa 
kantaesityksensä. Dietrich Buxtehuden Das Neugeborne 
Kindelein -teos esitetään yhdessä soitinyhtyeen kanssa.

Canzonetta-kuoro syntyi Rantakylän seurakunnan yhtey-
dessä. Kuoron ensimmäinen johtaja Paavo Stedt lauloi myös 
itse pienessä kokoonpanossa. Muina johtajina ovat toimineet 
Tapio Nordgren, Arvo Mantere ja Pekka Varonen. Vuodesta 
2009 lähtien Canzonetta-kuoroa on johtanut Rantakylän 
seurakunnan kanttori, dir. cant. Janne Piipponen. 

Canzonetta-kuoron 50-vuotisjuhlakonsertti Toivioretkellä 
pe 6.1. klo 18 Joensuun kirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.

Klassista  
musiikkia iltaan
 › KAINUULAISET Olga Nekrasova-Rajamäki (viulu) ja 

Sara Strum (piano) soittavat klassisen musiikin konsertin 
Pielisensuun kirkossa su 8.1. klo 18. Konsertin kamari- 
musiikkiohjelma koostuu tunnetuista ja rakastetuista 
Mozartin, Beethovenin, Paganinin, Sibeliuksen ja muiden 
klassisten säveltäjien teoksista viululle ja pianolle. 

Viulisti Olga Nekrasova-Rajamäki on kokenut opettaja 
ja orkesterin solisti. Hän on työskennellyt Joensuun kau-
punginorkesterissa vuodesta 2000. Lisäksi hän toimii 
alttoviulun ja viulunsoiton opettajana Kainuun musiik-
kiopistossa ja Kaukametsän opiston tuntiopettajana. 

Pianisti Sara Strum on toiminut opettajana Kainuun 
musiikkiopistossa vuodesta 2013. Hän on toiminut niin 
kamariorkestereiden solistina kuin säestäjänä eri solis-
tien kanssa vuodesta 1987. Molemmat esiintyjät ovat 
valmistuneet Karjalan valtionkonservatoriosta Petros-
koista.

Konsertti oli alun perin määrä järjestää joulukuussa, 
mutta se siirtyi tammikuulle.

Klassinen ilta su 8.1. klo 18 Pielisensuun kirkossa. Va-
paa pääsy, ohjelma 15 €.

Rantakylän seurakunnan 
40-vuotissynttärit
 › VUODEN ENSIMMÄINEN Rantakylän seurakunnan Sun-

nuntai kirkolla on tavallistakin riemukkaampi tapahtuma, sillä 
seurakunta täyttää 40 vuotta. Kuten nuoren aikuisen ikäiselle 
seurakunnalle sopii, luvassa on rentoa yhdessäoloa ilman 
pönötystä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan synttäreille.

Rantakylän kirkolla tapahtuu koko päivän su 8.1. Aamupalaa 
on tarjolla klo 9 alkaen. Seurakuntalaiset saavat aamulla valita 
tehtäväkioskista itselleen mieleisiä tehtäviä messussa ja päi-
vän touhuissa. Klo 10 alkavassa perhemessussa on liturgina 
Hanna Pajarinen. Messun jälkeen kirkkokahveilla seurakun-
tasalissa on pizzaa ja täytekakkua, lapsille myös jäätelöä.

Kahvien jälkeen ohjelmassa on muun muassa Kuopion 
piispa Jari Jolkkosen videotervehdys. Ohjelman lomassa vei-
sataan virsiä juhlaorkesterin säestämänä. Lapsille on tarjolla 
omaa ohjelmaa ja aktiviteetteja tilaisuuksien aikana.

Klo 18 vietetään tuomasmessua, jossa saarnaa teologian 
tohtori Heikki Salomaa. Musiikista vastaa kanttori Janne 
Piipponen Arepan ja tuomasbändin kanssa. Illan päätteeksi 
on teejatkot.

Rantakylän seurakunnan 40-vuotissyntymäpäivää juhli-
taan Sunnuntai kirkolla -tapahtuman yhteydessä 8.1. klo 9 
alkaen Rantakylän kirkolla. Tilaisuus on kaikille avoin.

Konsertteja  
Joensuun kirkossa
 › JOENSUUN KIRKOSSA alkaa 11.1. klo 12 sarja puolitun-

tisia Keskipäivän konsertteja, joita kuullaan keskiviikkoisin 
toukokuun loppuun asti. Konserteissa esiintyvät kanttorit 
Elina Vitri-Viitaniemi ja Tuomas Pyrhönen sekä toisinaan 
vaihtuvat muusikkovierailijat.

120-vuotisjuhlaansa vuonna 2023 viettävässä Joensuun 
kirkossa pidetään talvella myös muita kiinnostavia konsert-
teja, kuten Petri Laaksosen Toivo on timanttia -konsertti 
pe 30.12. klo 13 ja Joensuun konservatorion Pakkasbarok-
ki-konsertti su 29.1. klo 16. Konsertteihin on vapaa pääsy.

Keskipäivän konsertit keskiviikkoisin 11.1. alkaen klo 
12–12.30 Joensuun kirkossa. Vapaa pääsy.

Toivo on timanttia -konsertti pe 30.12. klo 13 Joensuun 
kirkossa. Vapaa pääsy, mahdolliset muistamiset Kiihte-
lysvaaran uuden kirkon rakentamiseen, ks. s. 12. 

Pakkasbarokki-konsertti su 29.1. klo 16 Joensuun kirkos-
sa. Vapaa pääsy, ohjelma 10 € opiskelijoiden stipendira-
hastoon.

Toivioretkellä-konsertti päättää Canzonetan juhlavuoden.
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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
Laulutuuli-kuoron joulukonsertti 
ke 28.12. klo 19.
Toivo on timanttia -konsertti pe 
30.12. klo 13. Petri Laaksonen. 
Konsertti järjestetään Vaara-Kar-
jalan seurakunnan seurakunta-
neuvostossa toimivan Eevi Väistön 
70-vuotispäivän kunniaksi, ja se 
on kaikille avoin. Vapaa pääsy, 
mahdolliset muistamiset Kiihte-
lysvaaran uuden kirkon rakenta-
miseen, tili FI86 5047 0720 0560 
88, viestikenttään: Eevi70. Kon-
sertin jälkeen klo 16 Eevi Väistön 
70-vuotispäivät Kiihtelysvaaran 
Suojapirtillä (Tulrompsuntie 2).
Messu su 1.1. klo 10.
Kirkkoseikkailu ja kaakaot ke 4.1., 
11.1., 18.1. ja 25.1. klo 15-18, kirkon 
ovet avoinna. Tule laskemaan 
mäkeä, kurkkaa samalla kirkkoon 
ja nauti kuppi kuumaa kaakaota.
Messu pe 6.1. klo 10.
Canzonetta-kuoron 50-vuotis-
juhlakonsertti Toivioretkellä pe 
6.1. klo 18, johtaa Janne Piipponen. 
Kuoron 50-vuotisjuhlavuosi päät-
tyy. Vapaa pääsy, ohjelma 15 €. 
Ks. s. 11.
Messu su 8.1. klo 10, liturgina Anssi 
Törmälä. Onttolan Rajajääkäri-
komppanian alokaskirkko.
Keskipäivän konsertti ke 11.1. klo 
12–12.30. Vapaa pääsy. Ks. s. 11.
Messu su 15.1. klo 10.
Keskipäivän konsertti ke 18.1. klo 
12–12.30. Vapaa pääsy.
Messu su 22.1. klo 10.
Keskipäivän konsertti ke 25.1. klo 
12–12.30. Vapaa pääsy.

Messu su 29.1. klo 10, saarnaa 
Petri Karttunen. Herättäjän kirk-
kopyhä.

Pakkasbarokki-konsertti su 29.1. 
klo 16, Bach Collegium. Joensuun 
konservatorion solistit, soittajat ja 
kuoro esittävät Johann Sebastian 
Bachin Magnificatin (D-duuri) 
sekä muuta ohjelmaa Bachilta ja 
Buxtehudelta noin tunnin mittai-
sessa Pakkasbarokki-konsertissa. 
Konsertin johtaa Sakari Tervo ja 
kuoron harjoituttamisesta vastaa 
Ella Kinnunen. Vapaa pääsy, 
käsiohjelmamaksu 10 € opiskeli-
joiden stipendirahastoon.

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28
Toimentupa alakerrassa avoinna 
9.1. alkaen ma–to klo 9–15.30,  
pe klo 9–14, p. 050 597 1247.
Torstaimessu ja kirkkokahvit  
to 12.1. klo 12.
Torstaimessu ja kirkkokahvit  
to 19.1. klo 12.

Sateenkaari-ilta to 19.1. klo 18. 
Keskusteluilta sateenkaari- 

ihmisille ja heidän ystävilleen. Eri 
aiheita, teemoja tai tekemistä, 
iltapala ja pieni hartaus.
Nyyttikesti-ilta la 21.1. klo 16, 
”Rakkaus on lepoa”, Kaisa ja Timo 
Tuikkanen.
Torstaimessu ja kirkkokahvit  
to 26.1. klo 12.
Keittolounas su 29.1. n. klo 11.30 
Joensuun kirkon messun jälkeen. 
Seurat su 29.1. klo 12, veisataan 
Siionin virsiä. Puhujina Vesa 
Hirvonen, Iiris Lehto, Katri Vilén ja 
Petri Karttunen.
Yhteyden iloa ti 31.1. klo 11.  
Seniorien toiminta- ja virkistys-
päivä. Päivään sisältyy lounas ja 
kahvi, maksu 5 €.

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Joulupolku kirkon ulkoikkunoissa 
valaistuna 27.11.–8.1. klo 7–21.
Messu su 1.1. klo 12.
Perhemessu su 8.1. klo 12. Vuoden 
aikana kastettujen lasten kaste- 
linnun luovutus kastepuusta.

Kaksikielinen messu (suomi- 
englanti) su 15.1. klo 12.
Messu su 22.1. klo 12, saarnaa  
teologian yo Johanna Verkasalo.
Ylistys-ja karaokeilta ke 25.1. klo 
18, tilaisuuden jälkeen iltatee.
Messy Church su 29.1. klo 15–
17.30. Messy Church on kaiken- 
ikäisten paikka tutustua luovasti 
Jumalaan ja Raamattuun. 
Ks. kevätliitteen s. 2.

tapahtumat: tammikuu 2023
Pielisensuun 
seurakunta
 › TOIMISTO: Huvilakatu 8 b, ma–

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

 
Pielisensuun kirkko
Huvilakatu 8 b 
Messu su 1.1. klo 10.
Loppiaisen lähetysmessu pe 6.1. 
klo 10, kirkkokahvit.
Messu su 8.1. klo 10, kirkkokahvit.
Vauvakirkko su 8.1. klo 15, vuonna 
2022 kastettujen kutsukirkko.
Klassinen ilta su 8.1. klo 18. Olga 
Nekrasova-Rajamäki (viulu) ja 
Sara Strum (piano). Konsertin 
kamarimusiikkiohjelma koos-
tuu tunnetuista ja rakastetuista 
Mozartin, Beethovenin, Paganinin, 
Sibeliuksen sekä muiden klassis-
ten säveltäjien teoksista viululle ja 
pianolle. Vapaa pääsy, käsiohjelma 
15 €. Ks. s. 11.

Kirkkokahvikööri-palaveri ti 10.1. 
klo 18 alasali, palaverissa jaetaan 
kevään vapaaehtoisten kirkkokah-
vivuorot.
Valoa pimeyteen -runo- ja mu-
siikki-ilta la 14.1. klo 17 kirkkosa-
lissa, herkkukahvila ja arpajaiset 
yläsalissa, vapaaehtoinen käsioh-
jelma 10 €, ks. s. 13.
Messu su 15.1. klo 10, kirkkokahvit.
Taizé-messu su 15.1. klo 18, mes-
sun jälkeen iltateellä matkakerto-
muksia kuvin, ks. s. 16.
Senioritapaaminen pe 20.1. klo 
10, ”Häpeä ja syyllisyys”, mukana 
emeritusprofessori Paavo Ket-
tunen, keittolounas 5 €.

Messu su 22.1. klo 10, kirkkokahvit.
Messu su 29.1. klo 10, kirkkokahvit.
Taizé-messu su 29.1. klo 18.
 
Hukanhaudan  
seurakuntatalo
Lonikintie 18 
Elon iloa ikäihmisille to 26.1. klo 
11, ”Hyvä uni”, mukana terveyden-
hoitaja Tarja Voutilainen. Ohjelma, 
lounas ja kahvi 5 €. Ota talteen 
kevään ohjelma sivulta 14.
Laulun ja rukouksen ilta to 26.1. 
klo 18. Toivelaulujen ilta lauluryh-
mä Vuoripuron johdolla. Illassa 
myös yhteistä esirukousta.

Pakkasbarokki- 
konsertti 
su 29.1. klo 16
Joensuun kirkossa.

Yhdessä iloa arkeen
Avoin ryhmä senioreille Pieli-
sensuun kirkon yläsalissa joka 
toinen pe klo 10–11.30. Tarjolla 
keittolounas, hinta 5 €. 
20.1.  Häpeä ja syyllisyys
3.2.  Ilo ja suru matka-
 kumppaneina
17.2.  Yleinen edunvalvonta
3.3.  ”Viimeiseen iltahuu-

toon” – pohjoiskarjalais-
ten kokemuksia sodasta 
elokuvasarjana

17.3.  Elämän tukipilarit: 
 sydän, mieli ja sielu
31.3.  Pääsiäisen ilosanoma
14.4.  Hyvä uni
28.4.  Rikosten ja riitojen 

vapaaehtoissovittelu
12.5.  Tämän runon haluaisin 

kuulla
26.5.  Kevätkonsertti Joensuun 

kaupunginorkesterin 
johdolla

Herättäjän  
kirkkopyhä 
su 29.1. klo 10
Joensuun kirkossa, messun 
jälkeen keittolounas ja seurat 
seurakuntakeskuksella.

Kirkkokahvikööri-
palaveri 
ti 10.1. klo 18 
Pielisensuun kirkon  
alasalissa.

JOENSUUN 
KIRKKO

Tule viivähtämään kirkossa puolen tunnin konsertin 
merkeissä, vaikka lounastauolla tai kävelylenkillä.

Konserteissa esiintyvät kanttorit
Elina Vitri-Viitaniemi ja Tuomas Pyrhönen
sekä toisinaan vaihtuvat muusikkovierailijat.

 - KONSERTTEIHIN ON VAPAA PÄÄSY - 

keskiviikkoisin klo 12-12.30 (11.1. alk.)
Joensuun ev.lut. kirkko, Papinkatu 1b

JOENSUUN SEURAKUNTA

Rantakylän seurakunnan 40-vuotissynttäreitä juhlitaan 

Sunnuntai kirkolla -päivän 
merkeissä su 8.1.2023 Rantakylän kirkolla, Rantakylänkatu 2
Klo 9 tarjolla aamupalaa, klo 10 perhemessu, jonka jälkeen juhlakahvit ja 
ohjelmaa lapsille ja aikuisille. Klo 18 tuomasmessu ja iltateet.

Tule juhlimaan kanssamme!

Sateenkaari-ilta
to 19.1. klo 18
Joensuun  
seurakuntakeskuksella.

Hae oma
kastelintusi
perhemessun yhteydessä
su 8.1. klo 12
Noljakan kirkon kastepuusta.

Syntymäpäiväjuhla 
Kutsu sinulle, joka täytit koro-
na-aikana 70, 75, 80, 85, 90 
tai 90+ vuotta. Katso ilmoitus 
sivulla 14.
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Enon 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Enontie 30 A, ma-pe 

klo 9–12, tapaamiset sopimuksen  
mukaan, p. 013 2635 601,  
enon.seurakunta@evl.fi

Enon 
seurakuntatalo
Enontie 30 A

Uudenvuodenpäivän messu 
su 1.1. klo 10. 
Iltaperhekahvila to 5.1. 
klo 16.30–19.30.
Sanajumalanpalvelus pe 6.1. 
klo 10.
Messu su 8.1. klo 10.
Seurakunnan päiväkahvit ti 10.1., 
17.1., 24.1. ja 31.1. klo 12.
Enon perhekerho ke 11.1. klo 9.
Iltaperhekahvila to 12.1. 
klo 16.30–19.30.
Messu su 15.1. klo 10.
Enon perhekerho ke 18.1. klo 9.
Iltaperhekahvila to 19.1. 
klo 16.30–19.30.
Messu su 22.1. klo 10.
Kansanlähetyksen Sanan aika 
-ilta ma 23.1. klo 17.
Enon perhekerho ke 25.1. klo 9.
Iltaperhekahvila to 26.1. 
klo 16.30–19.30.
Nuortenilta pe 27.1. klo 18.
Iltakirkko su 29.1. klo 18.
Katso kuorotoiminnan tiedot 
vuodenvaihteen jälkeen Enon 
seurakunnan verkkosivuilta: 
www.joensuunseurakunnat.fi > 
Enon seurakunta > Musiikki.

Rantakylän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A,  

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

Rantakylän kirkko
Rantakylänkatu 2
Jouluseimi Rantakylän kirkon 
pääoven viereisessä erkkerissä 
valaistuna ajalla 27.11.–6.1.
Messu ja kirkkokahvit su 1.1. 
klo 10.
Aamurukous ke 4.1. klo 9.

Messu ja uusien luottamushen-
kilöiden tehtävään siunaaminen 
loppiaisena pe 6.1. klo 10, messun 
jälkeen kirkkokahvit. 
Seurakunnan 40-vuotisjuhlat, 
Sunnuntai kirkolla -tapahtuma 
su 8.1. Päivän ohjelma: klo 9 tarjol-
la aamupalaa, klo 10 perhemessu, 
jonka jälkeen juhlakahvit ja ohjel-
maa lapsille ja aikuisille, ks. s. 11.
Tuomasmessu su 8.1. klo 18, saar-
naa TT Heikki Salomaa, musiikista 
vastaa Janne Piipponen Arepan 
ja tuomasbändin kanssa. Messun 
jälkeen iltatee.

Lukupiiri ma 9.1. klo 14, keskus-
tellaan Alex Schulmanin kirjoista 
Polta nämä kirjeet ja Eloonjää-
neet.
Messu ja kirkkokahvit su 15.1. 
klo 10.
Keskipäivän rukoushetki ke 18.1. 
klo 12.15.
Messu ja kirkkokahvit su 22.1. 
klo 10.
Viikkomessu ke 25.1. klo 11, mes-

sun jälkeen Yhteisessä pöydässä 
-ruokailu, 3 €/aik., 1 €/lapset.

Messu yhdessä Kansanlähetyk-
sen kanssa ja kirkkokahvit su 
29.1. klo 10, saarnaa Mika Lehtinen 
Kansanlähetyksestä. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetys- 
tilaisuus.

”Hyvän Paimenen kutsu” -ilta- 
tilaisuus ma 30.1. klo 18. Kansan-
lähetyksen talvipäivien iltatilai-
suus, mukana Mika Lehtinen Kan-
sanlähetyksestä. Iltateetarjoilu.

Muut paikat
Joulupolku 27.11.2022–6.1.2023 
Utransaaressa. Polulla omat rastit 
lapsille ja aikuisille.

Katso Kevätliite lehden välissä!

Liitteestä löydät kerhot, ruokailut, kuorot, 

piirit ja muut säännöllisesti 

kokoontuvat ryhmät.

Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 

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

Pyhäselän kirkko
Hammaslahdentie 76
Messu su 1.1. klo 10. Kanttorina 
Samuli Moilanen.
Loppiaisen Kauneimmat Joulu-
laulut -messu pe 6.1. klo 10, saar-
naa Kati Kemppainen Suomen 
Lähetysseurasta. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus. 
Ks. ilmoitus s. 13.
Messu su 8.1. klo 10.
Messu su 15.1. klo 10.
Messu su 22.1. klo 10.

Keskipäivän ehtoollishetki ke 
25.1. klo 12.
Messu su 29.1. klo 10.

Pyhäselän 
seurakuntatalo
Hammaslahdentie 76

Lähetyspiiri ma 15.1. klo 12. 
Mukana lähetystyöntekijät Olli ja 
Salome Olenius.
Piirakkatalkoot seuraavan kerran 
ti 16.2. klo 8 alkaen. Piirakkatilauk-
set pe 10.2. mennessä seurakun-
tatoimistosta, p. 050 364 8190.

Pikkuhelppi
Pikkuhelppi tarjoaa perheil-
le Enossa ja Uimaharjussa 
lyhytaikaista ja maksutonta 
tukipalvelua. Ks. s. 14. Yhtey-
denotot p. 050 431 7441 tai 
heidi.kanninen@evl.fi.

Lapsensa 
menettäneiden 
vertaisryhmä
ke 4.1. klo 18–20 Rantakylän 
kirkolla, yhteistyössä Käpy 
ry:n ja Pohjois-Karjalan Syö-
pälapset Sykkyrä ry:n kanssa. 
Jos olet tulossa ensimmäistä 
kertaa, ilmoittauduthan os. 
anu.hynninen@evl.fi tai 
p. 050 571 1503.

Onko sinussa 
laulukipinä?
Onko sinun sisälläsi laulu-
kipinä, joka tarvitsisi ilmaa 
syttyäkseen? Yhdessä lau-
laen se onnistuu! Yhteislaulu, 
kuorolaulu on yhteen hiileen 
puhaltamista, joka tekee hy-
vää niin fyysiselle terveydelle 
kuin mielellekin.
Pyhäselän Kirkkokuoro ha-
luaisi tarjota sinulle mahdol-
lisuuden tähän mukavaan 
yhdessäoloon ja harrastami-
seen. Kuorokin tarvitsee sinua 
pysyäkseen elinvoimaisena.
Uusi kevään toimintakausi 
alkaa ke 25.1. klo 15.30–17 
Pyhäselän seurakuntatalolla. 
Suunnitellaan tulevaa yhdes-
sä, päätetään, kuinka usein 
harjoitellaan, esiinnytään ja 
mitä lauletaan. 
Minkä laulun sinä haluaisit 
laulaa tai oppia? Voit nykäistä 
hihasta kanttori Liisa Kettusta 
(p. 050 496 2593) tai kuoro-
laisia, jos epäilet laulutaitoasi 
tai haluat muuten kysellä 
tai esittää toiveita kuoroon 
liittyen.
Tammikuussa tavataan ja 
pannaan lauluksi!

Kohtaamisten 
Kahvila-Kirpputori  
avoinna perjantaisin klo 10–13 
(Lahjantie 10). Hartaus klo 10. 
Seuraavan kerran 13.1. Myyn-
nissä mm. kahvia, kahvileipää, 
vaatteita, astioita, leluja ja kir-
joja. Puhtaita ja ehjiä vaatteita 
sekä tavaroita otetaan vastaan 
kirpputorin aukioloaikoina. 
Tuotto lähetystyölle.

Jumalan-
palvelukset
1.1.2023 lähtien  
Enon seurakuntatalolla. 

GOSPEL-
JUMPPA

PIELISENSUUN SEURAKUNTA

torstaisin (12.1. –30.3.) 
klo  17.30–18.30 

Pielisensuun kirkko,
Huvilakatu 8 b
OTA MUKAAN
jumppakeppi ja
jumppamatto!

Ohjaaja: Leila Uuksulainen 

JUMPPA ON
MAKSUTON!

HÄVIKKI-
RUOKAJAKELU
Pyhäselän seurakuntatalo, 

Hammaslahdentie 76,
to 12.1. ja to 26.1. klo 13.30

Pyhäselän vähävaraisille 
asukkaille. Varaa kassisi jakelu- 

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

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

Runo- ja musiikki-ilta
la 14.1. klo 17
Pielisensuun kirkko

Runo- ja musiikki-
esityksiä, vapaa-
ehtoinen käsi-
ohjelma 10 e.
Herkkukahvila ja
arpajaiset.
Runoantologian
”Kaikki he kukkivat 
valossa” myyntiä.

PIELISENSUUN SEURAKUNTA JA 
JOENSUUN RAUHANYHDISTYS RY

Valoa 
      pimeyteen 

Loppiaisen Kauneimmat Joululaulut 
-messu

pe 6.1. klo 10 Pyhäselän kirkko

Saarna Kati Kemppainen, Suomen Lähetysseura.
Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

Lukupiiri
ma 9.1. klo 14 
Rantakylän kirkolla.

"Hyvän Paimenen 
kutsu"
Kansanlähetyksen 
talvipäivien iltatilaisuus 
ma 30.1. klo 18
Rantakylän kirkossa.

Diakoniatoimisto 
suljettu  
viikolla 52 (26.12.–1.1.).

Viikkomessu ja 
ruokailu
ke 25.1. klo 11
Rantakylän kirkolla.

Loppiaisen messu
pe 6.1. klo 10
Rantakylän kirkossa.
Seurakunnan uudet 
luottamushenkilöt siunataan 
tehtäväänsä.

Keskipäivän  
ehtoollishetki
ke 25.1. klo 12
Pyhäselän kirkossa.

Lähetyspiiri
ma 15.1. klo 12
Pyhäselän seurakuntatalolla.
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Pikkuhelpistä tukea lapsiperheille

Kontiolahden 
seurakunta
 › KIRKKOHERRANVIRASTO 

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

Kontiolahden
seurakuntakeskus
Keskuskatu 26
Messu su 1.1. klo 10, uusien 
luottamushenkilöiden tehtävään 
siunaaminen, kirkkokahvit.
Messu pe 6.1. klo 10, lähetystyön 
kirkkopyhä.
Messu su 8.1. klo 10.
Seurakuntaruokailu ke 11.1. klo 11, 
suositushinta 3 €.

Messu su 15.1. klo 10.
Viikkomessu ke 18.1. klo 12.
Kirkonkylän seurakuntakerho 
alk. to 19.1. klo 13–14.30.
Messu su 22.1. klo 10.
Messu su 29.1. klo 10.
Näkövammaisten kerho ti 31.1. 
klo 12–13.30 yhteisötilassa.

Muistojen kuvailta ti 31.1. klo 18, 
Heimo Ujalan kuva- ja videoesityk-
siä seurakunnan tilaisuuksista ja 
henkilöistä vuosien varrelta.

Lehmon  
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Messu su 8.1. klo 15, Lehmon ke-
vätkauden avaus. Kirkkokahvit.
Lehmon seurakuntakerho ti 10.1. 
alkaen klo 13–14.30.
Miete-ryhmä to 12.1. alkaen 
klo 13–14.30.
Perhemessu su 22.1. klo 15.

Omaishoitajien kerho pe 27.1. 
klo 14–15.30.

Muut paikat
Seurakunnan ja kunnan yhteinen 
perhekerho alk. to 10.1. klo 9–11.30 
Karhunpesän päiväkodilla (Mus-
sukkakuja 4). Tarjoilua perheille. 
Messu su 29.1. klo 13 Selkien-Mön-
nin kappelissa (Selkientie 1).

to 12.1. klo 11.

Naisten ilta ke 18.1. klo 17, 
”Elämäni runot”.
Papin kahvit to 19.1. klo 18, mah-
dollisuus tulla keskustelemaan 
papin kanssa. Pappi tarjoaa kahvit, 
kuuntelevat korvat ja lämmintä 
keskustelua.
Miesten ilta ti 24.1. klo 17.

Muut paikat

Uuden vuoden tapulihartaus 
la 31.12. klo 18 Kiihtelysvaaran kel-
lotapulin juurella (Aprakkatie 3).
Messu su 8.1. klo 10 Hoilolan 
kirkossa (Hoilolantie 133, Hoilola).
Särkivaaran opintopiiri to 12.1. 
klo 12. Särkivaaran kylätalolla (Kis-
sapurontie 10, Kulho).

Joensuun, Pielisensuun, 
Rantakylän ja Enon ev.lut. 
seurakunnat tarjoavat lapsiper-
heille maksutonta tukea, joka 
voi olla esimerkiksi lastenhoitoa, 
keskusteluapua tai parisuhteen 
tai vanhemmuuden tukemista. 
Pikkuhelppi-tukea voi saada 
yleensä noin 1–4 kertaa. Palve-
lun sisältö muodostuu kunkin 
perheen toiveiden ja tarpeiden 
pohjalta. 

OTA YHTEYTTÄ JA SOVI 
ALKUKARTOITUS:

Joensuun seurakunta
Helppiaika maanantaiaamuisin
Toiminta-alue: keskusta, 
Noljakka ja Marjala 
Yhteydenotot: Kristiina Nissinen, 

p. 050 550 8330, 
kristiina.nissinen@evl.fi

Rantakylän seurakunta
Helppiaika maanantaiaamuisin
Toiminta-alue: Rantakylä, 
Mutala ja Utra
Yhteydenotot: Auli Pehkonen,  
p. 050 338 6066,  
auli.pehkonen@evl.fi

Pielisensuun seurakunta
Helppiaika parittoman viikon 
tiistai- ja keskiviikkoaamuisin
Toiminta-alue: 
Karsikko, Niinivaara, Hukan-
hauta, Penttilä, Karhunmäki, 
Kissamäki ja Multimäki
Yhteydenotot: Riitta Mälkönen, 
p. 050 300 2055,  
riitta.malkonen@evl.fi

Enon seurakunta
Helppiaika noin kaksi tuntia 
kerrallaan torstaisin ja perjantai-
sin aamupäivällä klo 8–12
Pikkuhelppi toimii perheen 
kotona, ulkona tai seurakunta-
talolla
Yhteydenotot: Heidi Kanninen,
 p. 050 431 7441, 
heidi.kanninen@evl.fi

Vaara-Karjalan 
seurakunta 
 › TOIMISTO, KIIHTELYSVAARA:  

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

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

Kiihtelysvaaran  
seurakuntatalo 
Tohmajärventie 31
Messu su 1.1. klo 13.
A-ryhmä ti 3.1. klo 12.
Messu pe 6.1. klo 10.

Pieni iltamessu su 8.1. klo 16.
Kiihtelysvaaran seurakuntakerho 
ke 11.1. klo 11.
Messu su 15.1. klo 10, messun 
jälkeen lähetyslounas ja lähetys-
tapahtuma.
Papin kahvit ke 18.1. klo 18 kerho-
tilassa, mahdollisuus tulla kes-
kustelemaan papin kanssa. Pappi 
tarjoaa kahvit, kuuntelevat korvat 
ja lämmintä keskustelua.
Messu su 22.1. klo 13.

Tuupovaaran kirkko
Koulutie 5
Messu su 1.1. klo 10.
Messu su 22.1. klo 10.

Messu su 29.1. klo 10, luottamus-
henkilöiden tehtävään siunaami-
nen.

Tuupovaaran  
seurakuntatalo
Koulutie 10
Tuupovaaran seurakuntakerho 

Uuden vuoden 
tapulihartaus  
la 31.12. klo 18 
Kiihtelysvaaran kellotapulin 
juurella.

Kirkkoherranvirasto 
ja taloustoimisto 
avoinna arkisin ma–pe 
klo 9–12 (Keskuskatu 26).

Kontiolahden 
kirkko on suljettu  
ajalla 1.1.–6.4.

Seurakuntaruokailu 
ke 11.1. klo 11
Kontiolahden srk-keskuksessa.

Muistojen kuvailta
ti 31.1. klo 18
Kontiolahden  
seurakuntakeskuksessa.

Perhemessu
su 22.1. klo 15
Lehmon seurakuntakodilla.

Tervetuloa

SPR:n KIRPPIS
Kauppakatu 35, Joensuu

(käynti sisäpihan puolelta)
Avoinna joulutauon
jälkeen 9.1. alkaen
ma–to klo 11–15

Kirppiksen väki toivottaa hyvää 
uutta vuotta ja tervetuloa 

ostoksille.
JOENSUUN SEURAKUNTA

PIELISENSUUN SEURAKUNTA

joka täytit korona-aikana 70, 75, 80, 85 
vuotta tai 90 ja yli vuotta, etkä päässyt 
juhlimaan yhteisesti.
Tervetuloa Pielisensuun kirkkoon to 9.2. 
klo 12 viikkomessuun ja sen jälkeen keitto-
lounaalle ja juhlaan.

Kutsu sinulle,

Kutsu on kahdelle. Ilmoittautu-
miset viimeistään ti 31.1. seura-
kuntatoimistoon p. 013 2635 407 
(ma–pe klo 9–12) tai joensuunseu-
rakunnat.fi/ilmoittaudu. Paikkoja 
rajoitetusti.

 Virkistyspäivä, kuukauden viimeinen torstai klo 11–14
Hukanhaudan seurakuntatalo, Lonikintie 18

Kevään aiheita: 26.1. Hyvä uni, 23.2. Liikkumaan meidät on 
luotu, 30.3. Kodin turvallisuus, 27.4. Laulamme yhdessä.

Ohjelma, lounas ja
kahvi 5 €.

PIELISENSUUN SEURAKUNTALEIKKAA TALTEEN

Pieni iltamessu
su 8.1. klo 16
Kiihtelysvaaran 
seurakuntatalolla.

Naisten ilta
”Elämäni runot”
ke 18.1. klo 17 
Tuupovaaran seurakunta-
talolla.

Papin kahvit
ke 18.1. klo 18 Kiihtelysvaaran 
seurakuntatalon kerhotilassa 
ja to 19.1. klo 18 Tuupovaaran 
seurakuntatalolla.
Tule keskustelemaan papin 
kanssa. Pappi tarjoaa kahvit, 
kuuntelevat korvat ja lämmin-
tä keskustelua.

Miesten ilta
ti 24.1. klo 17
Tuupovaaran 
seurakuntatalolla.

Messu
su 29.1. klo 10
Tuupovaaran kirkossa.
Uudet luottamushenkilöt 
siunataan tehtäväänsä.

Lukupiiri
ke 18.1. klo 14
Hoilolan kirkossa.

Messu
su 29.1. klo 13
Selkien-Mönnin
kappelissa.
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erikoishammasteknikko
Harri Hukka

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

www.eronen.fi www.memoriahautaus.com

TÄYDEN PALVELUN
HAUTAUSTOIMISTO

OEN HAMMAS OY
H A M M A S L A B O R A T O R I O

Tarvitseeko hammasproteesisi
uusimista tai huoltoa?
* Meiltä uudet hammasproteesit, pohjaukset, korjaukset.
* Luotettavaa palvelua, laatua ja ammattitaitoa takuutyönä.
* Ilmainen tarkastus ja hoitosuunnitelma.

Kauppakatu 27 b A 35, 80100 Joensuu Puh. (013) 224 666

erikoishammasteknikko
Jarmo Miettinen
050 561 0783

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

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

• PERHEJUHLAT
• YRITYSTILAISUUDET
Asiakkaan varaamissa tiloissa

PITOPALVELU
ANJA LUKKARINEN

Longantie 11, 80130 JOENSUU
           Puh. 040 534 0885

www.pitopalveluanjalukkarinen.fi

Mediamyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Varaa   
mainos paikkasi 

 paikalliseen
Kirkkotie  -lehteen! 

Meijän seurakunnan luottamushenkilöt • Pyhäselän seurakunta

Kiitos
luottamuksesta äänestäjille.

Työtä tehdään yhdessä oman seurakunnan 
ja seurakuntayhtymän kanssa.

Hyvää uutta vuotta 2023!

Lähetämme Askeleen  
PDF-lehden sähköpostiisi!

Lahjaksi Sinulle! Hyvän eläm
än erikoislehti 

Tilaa helposti verkossa ja tutustu laadukkaaseen lehteen!

Ilmaisen näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta eikä sen jälkeen 
astu automaattisesti voimaan jatkuva – tai muu tilausmuoto.

TILAA 
NÄYTENUMERO

https://www.kotimaa.fi/ 
tilaa-askel-lehden-
naytenumeroNautinnollisia  lukuhetkiä!
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nuori kasvo 

15-VUOTIAS HELI käy Pyhäse-
län koulun yhdeksättä luokkaa ja 
on mukana Pyhäselän seura-
kunnan isostoiminnassa. 

Miten nykynuoret suhtautuvat 
mielestäsi kirkkoon?
Perinteinen kirkossa käynti on 
varmaan nuorten mielestä tyl-
sää, mutta tosi monet tykkäävät 
seurakunnan tapahtumista ku-
ten laneista ja festareista. Monet 
tykkäävät myös seurakunnan 

aamunavauksista koululla. 

Kävit oman rippileirisi loka-
marraskuun vaihteessa. 
Millainen kokemus se oli?
Kokemus oli hyvin avartava. 
Olin ennen kuvitellut, että kirkon 
toiminta on tylsää, mutta leirillä 
oli tosi mukavaa! Tutustuin 
moniin uusiin ihmisiin. Aamu- ja 
iltatuokioissa tunsin jopa Juma-
lan läsnäolon. Kaiken kaikkiaan 
kokemus oli hyvin positiivinen. 

Se myös inspiroi minua me-
nemään mukaan seurakunnan 
isostoimintaan.

Oletko tykännyt isostoiminnas-
ta tähän mennessä?
Kyllä. Porukassa on tosi hyvä 
ryhmähenki ja odotan jo innolla 
ensi kesän rippileirejä. 

Onko sinulla suunnitelmia 
uudelle vuodelle? 
Aion juhlia perheen ja sukulais-

ten kanssa. Syödään perintei-
sesti perunasalaattia ja nakkeja, 
valvotaan myöhään ja käydään 
katsomassa ilotulitusta Ham-
maslahden keskustassa. Iloista 
uutta vuotta kaikille!

Leona Leinonen

Palstan kirjoittajat ovat nuoria 
seurakuntalaisia.

Uusi vuosi, uudet isoset 

NIMI: HELI PUUSTINEN
IKÄ:  15 VUOTTA 
SEURAKUNTA: PYHÄSELKÄ

SYYSLOMAN kynnyksellä lastattiin lin-
ja-auto täyteen nuoria pyhiinvaeltajia ja hei-
dän rinkkojaan. Auton edessä valotaulussa 
hohti kirkkain kirjaimin Joensuu–Taizé. 
Matka kauniille ylänköalueelle, lounaisen 
Ranskan maaseudulle alkoi!

Matka kulki bussilla Helsinkiin, laivalla 
Travemündeen ja yön yli autossa aamupa-
lalle pienen kaupungin, Chalon-sur-Saô-
nen, kuppilaan. Siitä ei ollutkaan enää pit-
kää taivalta määränpäähämme.

– Tähän mennessä paras reissu elämäs-
säni. Bussimatkat olivat aivan best, sanoo 
Roope Turunen.

PYHIINVAELLUKSELLA matkataan hitaas-
ti ja samalla pidetään silmät auki, koetaan 
hetket hetkien perään ja kuunnellaan toisia 
tovereita. Matkan aikana ryhmämme tiivis-
tyi tiimiksi, jalostui joukkueeksi. 

Perillä jokainen sai paikan omassa kan-
sainvälisessä ryhmässään, jossa jaettiin 
päivän kysymykset, oman arjen asiat, suo-
situimmat laululeikit ja tehtiin pieniä käy-
tännön tehtäviä kuten siivousta ja tiskausta.

– Päivisin pääsi syventymään omiin aja-
tuksiinsa ja rauhoittumaan arjen stressistä. 
Illalla pääsi sitten vastakkaiseen fiilikseen, 
kun kokoonnuttiin tuttujen kanssa jutte-

lemaan, laulamaan ja nauttimaan illasta 
ja Taizén yhteisöllisyydestä, kuvailee Anni 
Korppinen kokemuksiaan.

– Illalla lauloimme piirissä Taizé-lauluja. 
Tunne oli samaan aikaan hiukan surulli-
nen ja oudon levollinen. Ei malttanut lähteä 
nukkumaan, kun laulaminen tuntui niin 
hyvältä, kertoo Joona Vepsäläinen.

Ilto Metsäranta kiteyttää omat ajatuksensa 
matkan jälkeen näin: 

– Taizéhen reissaaminen muutti minua 
paljon. Minusta tuli rohkeampi ja sosiaali-
sempi. Kokemus oli korvaamaton, en vaih-
taisi muistoja tai uusia ystäviä mihinkään.

MONET NUORET tulivat Taizéhen ensim-
mäistä kertaa. Niin myös Jarkko Pulkkinen. 

– Parasta olivat rauhalliset rukoushetket 
ja yhteinen veisuu: satojen nuorten yhteis-

laulu oli uskomattoman vaikuttavaa. Eri 
maista ja taustoista tulleiden jututtaminen 
ja heihin tutustuminen oli antoisaa. Lisäksi 
matkailu lämminhenkisen porukan kanssa 
oli ihanaa!

Jere Parkkonen kirjoitti päivittäin omaan 
muistikirjaansa ajatuksiaan: 

– Merkityksellisintä oli avoimuus ja ym-
märrys. Ihmiset eri kulttuureista voivat pu-
hua omasta uskostaan ja kokemuksistaan il-
man pelkoa. Taizéhen palaan vielä varmasti. 
Siellä ymmärsin sen, mikä elämässä on tär-
keintä ja mikä todella tekee minut iloiseksi.

Tiina Korhonen

Kirjoittaja on Pielisensuun seurakunnan 
kanttori ja Taizé-matkojen konkari.

PYHIINVAELLUS. 
Pielisensuun seura-
kunnan nuoret mat-
kustivat lokakuussa 
Taizén yhteisöön.  
Matka toteutettiin jo 
neljättä kertaa.

Taizé
• Ekumeeninen veljesyhteisö Ranskassa Taizén 

kylässä. Pyhiinvaelluskohde, jossa osallistu-
taan yhteisöelämän rytmiin vierailun ajan.

• Taizé-hymnit ovat yksinkertaisia laulettuja me-
ditatiivisia rukouksia. Suomen ev.lut. kirkossa 
taizé-hymnejä on laulettu erityisesti tuomas-
messuissa.

• Suomessa Taizéa on tehnyt tunnetuksi muun 
muassa kirjailija Anna-Maija Raittila (1928–
2012), jonka lapsuuden kotitalo sijaitsi lähellä 
Pielisensuun kirkkoa.

• Lisätiedot: Tiina Korhonen, p. 050 367 5172, 
tiina.a.korhonen@evl.fi
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”Merkityksellisintä oli avoimuus” 

Joensuulaisnuoret kokivat pyhiä ja mukavia hetkiä Ranskan-matkallaan. Kuvissa ovat Marjaana Pulkkinen, Eevi Junttila, Arttu Termälä, Juuso Nikula, 
Jarkko Pulkkinen, Ilia Bodikov, Veera Ahonkivi, Tatu Vilman ja penkkihippasilla saksalaisten ryhmä. Lisää kuvia ja kertomuksia matkasta Pielisensuun 
kirkon iltateellä su 15.1. klo 18 alkavan Taizé-messun jälkeen.

Kokemus oli 
korvaamaton, 

en vaihtaisi muistoja 
tai uusia ystäviä 
mihinkään.
ILTO METSÄRANTA


