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Hyvinvointi 
koostuu eri  
tekijöistä
Kirsi Leivonen tietää, 
että ihmiselämä on 
moninaista.

tärppi 2

Miten ne 
jaksavatkin? 
Valvovat 
yönsä, että 
toisilla olisi 
turvallista.

MATTI NEVALAINEN

25.1.2023

energiapula 8-9

Varautuminen
osaksi arkea
Jokaisen olisi hyvä 
pitää kotivarana 
ruokaa, vettä ja vara-
virtalähteitä.

kulttuuri 6 
 
Musta morsian 
saapuu  
Joensuuhun 
Teos ottaa kantaa 
yhdenvertaisuuden 
puolesta.

Y
H

T
E

IS
V

A
S

T
U

U
K

E
R

Ä
Y

S
 /

 A
S

E
M

A
N

 L
A

P
S

E
T

Yhteisvastuukeräyksellä
tukea nuorille    14

Osa nuorista joutuu 
Suomessakin elämään 
väkivallan uhan 
kanssa. Tämänvuotisen 
Yhteisvastuukeräyksen 
tuotoilla ratkaistaan 
ja ennaltaehkäistään 
nuorten väkivaltaa ja 
konflikteja.

Mitä pidät
Kirkkotiestä?

Vastaa kyselyyn,
ks. sivu 5!



lukunurkka

kolumni pääkirjoitus

Auttamisen himon 
riivaamat
NUORI MIES astelee vähän horjuvin, määrätietoisin 
askelin kohti musta-oranssia telttaa. ”V***u, mitäs 
porukkaa te ootte?” Jaaha, miten tuohon nyt vastai-
si? Sitten yllättäen löytyy fiksu ja järkevästi ajatteleva 
minä – kerron, ketä ollaan ja millä asialla. Saappaan 
porukoita. Ja juuri sinua ja muitakin varten.

Keskustelu lähtee hyvin rullaamaan. Nuori mies saa 
vettä ja kiittelee. On kuulemma hyvä saada välillä vettä-
kin. Niinpä – siitä ollaan samaa mieltä. Ei meillä mitään 
erityisiä erimielisyyden aiheita oikeastaan olekaan.

Kerrotaan kaiken jutustelun keskellä myös, mitä tä-
mä Saapas-homma oikein on. Jutellaan, kuunnellaan, 
autellaan ja ollaan vaan täällä läsnä, missä ihmisetkin 
ovat. Nuori mies kuuntelee ja sanoo taas voimasanan 
saattelemana: ”Te teette v***un hyvää hommaa, hyvä 
että olette täällä.” Taas tuntuu, että ollaan samaa mieltä.

TUOSSA YKSI kohtaaminen useammasta sadasta, joita 
Ilosaarirockin aikana on tullut saapaslaisille vastaan. 
Moni kohdattiin rokkialueen ulkopuolella, osa myös 
alueella. Osa kohdattiin kaupungilla ja kävi joku meitä 
kohtaamassa siellä musta-oranssilla teltallakin.

Mietin monesti muutamia tahoja festareilla. Festari- 
kävijä, usein vähän maistelleena, on hyvä ja arvokas ih-
minen. Hyviä keskusteluja syntyi. Hienoja ihmisiä, hie-
noja ajatuksia. Apuakin joku tarvitsi ja autoimmehan me. 
Oli muitakin upeita ihmisiä: järkkäreitä, jotka tekivät 
työnsä hienosti. Ei vain komennellen vaan myös auttaen 
ja ohjaten. SPR:n ihmiset tekivät oman tärkeän hom-
mansa. Tapahtuman järjestäjillä on hieno tapa toteuttaa 
festarit, poliisi ja pelastuslaitos olivat upeiden ihmisten 
välityksellä läsnä. Siinä muutama taho, jotka tekivät 
festareista hyvän ja turvallisen, unohtamatta vapaa- 
ehtoisia ihmisiä eri toiminnoissa.

YKSI PORUKKA kaikkien muiden tärkeiden ihmisten 
rinnalla jaksaa minua ihmetyttää. Ne tyypit, jotka kul-
kevat ympäriinsä oranssilla Saappaan logolla varustet-
tuina, kohtaavat ihmisiä, keskustelevat, kuuntelevat ja 
auttavat. Jaksavat väsyneenäkin tehdä hyvää. Eivätkä 
tästä mitään näkyvää korvausta saa. Parikymmentä 
saapaslaista eri puolilta Suomea. Miten ne jaksavat-
kin? Valvovat yönsä, että toisilla olisi turvallista ja että 
kenellekään ei kävisi huonosti. Kaheleita lienevät, kun 
noin toimivat?

Sitten muistan: nämä ihmiset, Saappaan vapaaehtoi-
set, ovat auttamisen himon riivaamia ihmisiä. Toivotta-
vasti tämä ihmistyyppi ei koskaan katoa.

USKONNONVAPAUS. Suomalainen uskonnonvapauslaki täyttää tänä vuonna 100 
vuotta. Vakaumuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus on merkittävä ihmisoikeus. 
Se takaa ihmiselle vapauden uskoa, mihin haluaa tai olla uskomatta, liittyä halua-
maansa uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä. Se antaa oikeuden harjoittaa, ju-
listaa ja opettaa omaa maailmankatsomustaan, kunhan ei loukkaa muiden oikeuksia.

LÄHTEET: EVL.FI, IHMISOIKEUDET.NET

S
ähköpostiini kilahti jokin aika sitten 
isännöitsijän tiedote siitä, miten talo-
yhtiössämme varaudutaan sähkökat-
koihin. Saman tyyppinen viesti va-
rautumisesta on osunut silmiin viime 
aikoina monessa mediassa. Onko ko-
tona ruokaa, taskulamppuja ja muuta 

tarpeellista sähkökatkojen varalle, meiltä kysellään.

KUULUN itse siihen ryhmään, jonka ei ole tarvinnut 
elämänsä aikana olla huolissaan sähkön tai ruoan 
loppumisesta. Ainoat kokemukseni, jotka edes lie-
västi viittaavat siihen suuntaan, olivat ulkomailla 
vietettyjen vuosien alkuaikoina. Keski-Euroopan 
kylien pienet kaupat eivät olleetkaan koko ajan au-
ki kuten meillä Suomessa. Nälkähän siinä tuli, kun 
yritti väärään aikaan ruokaostoksille. 

MONI MEISTÄ helpolla päässeistä on todennäköises-
ti varsin riippuvainen sähkölaitteista. Meille lyhyt 
sähkökatko voisi olla jopa hyödyksi, kun hektinen 
informaatiovirta katkeaisi hetkeksi. Puhelimen ak-
ku ehkä tyhjenisi, mutta omat sisäiset akkumme 
latautuisivat piripintaan. Tämä ajatus toimii tietysti 
vain lyhyissä katkoissa. Tilanne on täysin eri, jos talo 
kylmenee tai ruoasta ja vedestä on pulaa. 

ENNAKOINTI ja varautuminen ovat nyt monella 
mielessä. Tunnollisimmat ovat jo hoitaneet hom-
man ja muut tulevat perässä, kunhan ensimmäinen 
kunnon sähkökatko osuu omalle kohdalle. Uskallan 
epäillä, että iäkkäämmissä henkilöissä on enem-
män taitavasti yllättäviin tilanteisiin varautuvia kuin 
nuorissa huimapäissä, joilla ei ole vielä omakohtais-
ta kokemusta puutteesta. 

KUN EMME tiedä, mitä tulee tapahtumaan, niin va-
rautuminen kannattaa. Itseltänikin puuttuu vielä 
se paristokäyttöinen radio, vaikka hankinta on ollut 
mielessä pitkään. Hyvä on siis muistutella muitakin. 
Lisää vinkkejä varautumiseen löydät tämän lehden 
keskiaukeamalta.

Akut ladattuina
Puhelimen akku ehkä 
tyhjenisi, mutta omat 
sisäiset akkumme 
latautuisivat piripintaan.

25.1.2023
Kirsi Taskinen

viestintäpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

kirsi.taskinen@evl.fi

Festarikävijä, usein vähän 
maistelleena, on hyvä ja 
arvokas ihminen.

Matti Nevalainen
erityisnuorisotyönohjaaja

Joensuun ev.lut. 
seurakuntayhtymä

matti.nevalainen@evl.fi
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Ihmisen hyvinvointi koostuu 
monesta osatekijästä

1 
AUTTAMISHALU. Ihmisten aut-
taminen on kiinnostanut minua 
lukiosta lähtien. Alkuperäiseltä 
ammatiltani olen kätilö, ja siinä 
ammatissa työskentelin pitkään 

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. 
Sittemmin minua alkoi kiinnostaa 
johtaminen. Kouluttauduin ensin 
terveystieteiden maisteriksi, ja pari 
vuotta sitten valmistuin terveystie-
teiden tohtoriksi. Pohjois-Karjalan 
hyvinvointialueen johtajana aloitin 
elokuussa.

2 
HYVINVOINTI. Hyvinvoin-
tialueen toiminnan pai-
nopistettä halutaan siirtää 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen ja ongelmien 

ennalta ehkäisyyn. Tavoittelemme 
fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja 
hengellistä hyvinvointia. On tärkeää, 
ettei ihmisten palvelutarvetta arvi-
oida vain sairauden näkökulmasta. 
Ihmisten elämä on moninaista, ja 
siihen täytyy palveluiden vastata. 
Meidän on tehtävä yhteistyötä eri 
toimijoiden kanssa, jotta ihminen 
saisi juuri sen avun, jota kulloinkin 
tarvitsee.

3 
YKSINÄISYYS. Tässä ajas-
sa kenties merkittävin 
hyvinvointiongelma on 
yksinäisyys. Se koskettaa 
kaikkia ikäryhmiä mutta 

erityisesti ikäihmisiä. Seurakunnil-
la on iso rooli olla ennaltaehkäise-
mässä yksinäisyyttä muun muassa 
ystäväpalvelun, harrastustoiminnan 
tai perhe- ja parisuhdeneuvonnan 
keinoin ja antamassa sellaista ma-
talan kynnyksen tukea, jota ihmiset 
tarvitsevat.

4 
SAIRAALASIELUNHOITO. 
Erikoissairaanhoidossa 
työurani tehneenä minulla 
on kokemusta myös siitä, 
kuinka sairaalasielunhoi-

to on tärkeä osa sairaalan toimintaa. 
Sairaalapapit toimivat työnohjauksel-
lisena tukena, jonka puoleen henki-
lökunta saattoi kääntyä, jos vaikka 
lapsipotilas tai työkaveri menehtyi. 
Myös pelastustoimen henkilökunta 
kohtaa työssään järkyttäviä tilantei-
ta, joita voidaan käydä papin kanssa 
läpi.

5 
YHDESSÄ. Olemme pe-
rustamassa alueellisia 
kumppanuusryhmiä, joi-
hin kutsumme edustajia 
järjestöistä, seurakunnis-

ta, elinkeinoelämästä ja yrityksistä. 
Kumppanuusryhmien kautta saam-
me asiakkaiden ääntä kuuluviin siitä, 
mitä palveluita tarvitaan ja miten ne 
tulisi järjestää. Päämäärämme ovat 
vaikuttavimmat palvelut, jotka to-
teutetaan yhdessä.

Tea Ikonen

KIRSI LEIVONEN.  Vuoden alussa aloittaneen Pohjois-Karjalan 
hyvinvointialueen johtaja Kirsi Leivonen tietää, että ihmiselämä 
on moninaista. Tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotta 
ihminen saisi sen avun, jota kulloinkin tarvitsee.
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Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen johtaja 
Kirsi Leivosen mukaan hyvinvointialueen 

käynnistyminen ei tuottanut isoja 
ongelmia, olihan asiaa valmisteltu pari 
vuotta ja lisäksi Pohjois-Karjalassa on 

järjestetty sote-palveluita maakunnallisella 
mallilla jo kuusi vuotta. – Uutta on se, että 

haluamme panostaa kumppanuuteen ja 
tehdä yhteistyötä laaja-alaisemmin kuin 

kuntayhtymän aikaan, Leivonen toteaa.
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Lisää ajankohtaisia uutisia
> www.joensuunseurakunnat.fi
> www.kontiolahdenseurakunta.fi
> www.evl.fi

ajassa Ekopaasto-kampanja 
käynnistyy jälleen 22.2. Luvassa 
toivoa nostattavia tarinoita ja 
energiansäästövinkkejä yhdessä 
@SYKEinfo ja @Marttaliitto 
kanssa. #Ekopaasto
SUOMEN EV.LUT. KIRKKO TWITTERISSÄ, 18.1.2023

Sovittelusta apua eroriitoihin

Kun parisuhde päättyy, yhteinen vanhemmuus jatkuu. Lasten asioiden järjestäminen eron jälkeen on melkoinen palapeli, jonka kokoamiseen saa tarvittaessa apua perheasioiden sovittelusta. Joen-
suun seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa sovittelijoina toimivat muun muassa perheneuvojat Salla Ulvi-Altio (vas.), Minna Snellman ja Piia Nurhonen.

V
IR

P
I H

Y
V

Ä
R

IN
E

N

PARISUHTEEN PÄÄTTYMINEN on kriisi, 
joka ravistaa usein sen kohdannutta poh-
jia myöten. Jos eroavalla parilla on lapsia, 
edessä on asumisjärjestelyjen ja omaisuu-
den jakamisen lisäksi sopiminen siitä, mi-
ten lasten asiat eron jälkeen järjestetään. 

Ilmoilla liikkuu niin isoja kuin pieniä 
kysymyksiä: Jatkammeko yhdessä lasten 
huoltajina? Kumpi on lähivanhempi? 
Miten lasten kulut katetaan? Entä miten 
vaihdot toteutetaan, kumpi vastailee Wil-
maan, kulkeutuvatko lapsen lempiverk-

karit varmasti ajallaan kodista toiseen?
Aina asioista sopiminen ei onnistu van-

hempien kesken. Välit voivat olla tulehtu-
neet tai asioista ollaan kovasti eri mieltä. 
Tällöin apua voi hakea perheasioiden so-
vittelusta.

PERHEASIOIDEN SOVITTELUSSA kou-
lutetut ammattilaiset tarjoavat tukea ja 
apua vanhempien välisten keskustelujen 
edistämiseksi. 

– Sovittelijat pyrkivät tarjoamaan tur-

vallisen, puolueettoman tilan ja ajan so-
pia lapsiin liittyvistä käytännön asioista 
niin, että tila rajataan vain ja ainoastaan 
niihin. Esimerkiksi suhteen päättymiseen 
liittyviä tekijöitä ei sovitteluun enää tuo-
da, kertoo Joensuun perheasiain neuvot-
telukeskuksen vs. johtaja Salla Ulvi-Altio.

Joensuun perheasiain neuvottelukes-
kuksessa sovittelu alkaa vanhempien 
erillisillä tapaamisilla, joissa käydään 
läpi, mistä sovittelussa on kyse ja mistä 
asioista vanhemmilla on tarvetta sopia. 

AVIOERO.  Jos lasten asioista sopiminen eron yhteydessä on vaikeaa, apua sovun löytämiseen voi 
hakea perheasioiden sovittelusta. Sovittelun keskiössä on lapsen etu ja tavoitteena estää erimieli-
syyksien kärjistyminen pitkittyneiksi kiistoiksi. 

Sovittelijat pyrkivät 
tarjoamaan 

turvallisen, 
puolueettoman tilan 
sopia lapsiin liittyvistä 
käytännön asioista.
SALLA ULVI-ALTIO
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lyhyesti

Nuorten mielenterveysongelmien 
ja somen käytön yhteys on kiistaton. 
Tutkimusnäyttöä on nyt riittävästi. 
Eniten kärsivät tytöt. Miten meidän 
aikuisten pitäisi toimia asian kanssa?

KUOPION PIISPA JARI JOLKKONEN TWITTERISSÄ, 18.1.2023

KONTIOLAHDEN seurakunnan 
kirkkovaltuusto on valinnut puheen-
johtajakseen Pekka Kettusen ja va-
rapuheenjohtajaksi Pekka Ripatin. 
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana 
jatkaa kirkkoherra Jukka Reinikainen ja 
varapuheenjohtajaksi on valittu Marja 
Kauppinen.

Kontiolahden seurakunnan kirk-
koneuvoston jäseniä vuosina 2023–
2024 ovat Inkeri Haapalainen, An-
na-Maija Halonen, Riitta Karkulehto, 
Helka Karttunen, Eija Putro, Markku 
Nykänen, Pentti Puustinen, Taisto 
Romppanen, Mika Tarnanen sekä 
Erkki Voutilainen.

Pekka Kettunen 
kirkkovaltuuston johtoon 
Kontiolahdella

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

some

JOENSUUN seurakuntien yhteisen 
kirkkovaltuuston puheenjohtajana 
toimii vuosina 2023–2024 Helena 
Hulmi Rantakylän seurakunnasta. Va-
rapuheenjohtajana toimii Topi Linjama 
Joensuun seurakunnasta. Seurakun-
tayhtymän ylintä päätösvaltaa edus-
tavassa yhteisessä kirkkovaltuustossa 
on 51 jäsentä, jotka seurakuntalaiset 
valitsivat viime marraskuun seurakun-
tavaaleissa. 

Yhteinen kirkkovaltuusto on nimen-
nyt myös yhteisen kirkkoneuvoston 
vuosiksi 2023–2024. Varsinaisiksi jä-
seniksi valittiin Joensuun seurakunnas-
ta Anja Tanskanen ja Jarkko Kemppi, 
Pielisensuun seurakunnasta Pekka 
Auvinen ja Kaija Majoinen, Rantakylän 
seurakunnasta Maija Törmänen ja Petri 
Hämäläinen, Pyhäselän seurakunnas-
ta Virva Tiitinen, Enon seurakunnasta 
Päivi Suo-Anttila ja Vaara-Karjalan 
seurakunnasta Eino Sagulin.

Yhteisen kirkkoneuvoston varapu-
heenjohtajaksi on valittu Mari Kärki- 
Puustinen ja hänen henkilökohtai-
seksi varajäsenekseen Marja-Leena 
Räsänen Pyhäselän seurakunnasta. 
Puheenjohtajana toimii seuraavan 
kahden vuoden ajan Rantakylän seura-
kunnan kirkkoherra Ari Autio. Kuopion 
hiippakunta nimesi Aution tehtävään 
marraskuussa 2022. 

Yhteisen kirkkoneuvoston tehtä-
vänä on johtaa seurakuntayhtymän 
toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se val-
mistelee yhteisen kirkkovaltuuston 
kokoukset ja panee toimeen päätökset.

Helena Hulmi 
luotsaamaan
yhteistä kirk-
kovaltuustoa

KIRKKOTIEN lukijatutkimus on avat-
tu verkossa osoitteessa: vastaa.inno-
link.fi/asiakkaat/kirkkotie (QR-koo-
di ohessa). Kerro mielipiteesi muun 
muassa lehden sisällöstä, ulkoasusta 
ja aihepiireistä. Voit myös jättää meil-

le oman juttuvinkkisi. Palautteesi ja 
odotuksesi ovat meille tärkeää tietoa, 
vaikka olisit satunnainen lehden se-
lailija. Linkki vastauslomakkeeseen on 
auki 25.1.–24.2.2023. Kiitos antamas-
tasi ajasta!

Kerro mielipiteesi 
Kirkkotie-lehdestä
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Tämän jälkeen yhteisiä sovittelutapaamisia on 
yhdestä kolmeen. Viimeisellä kerralla sovitaan 
mahdollisesta seurantatapaamisesta.

– Sovittelussa neuvotellaan esimerkiksi lasten 
huoltajuuteen, tapaamisiin ja muihin lapsiin 
liittyvistä käytännön asioista. Neuvotteluissa 
luodaan yhdessä pohjaa sopimukselle, joka 
voidaan vahvistaa lastenvalvojan luona, kertoo 
Ulvi-Altio.

SOVITTELIJAT EIVÄT tarjoa valmiita ratkaisuja, 
vaan auttavat kysymyksillään vanhempia itse 
löytämään omalle perheelleen sopivat ratkaisut. 
Neuvoteltaessa kiinnitetään erityistä huomiota 
siihen, millaiset ratkaisut olisivat lapsen kan-
nalta parhaita mahdollisia. 

Lähtökohtaisesti lapsen etu on se, että van-
hemmat saavat sovittua lapsen asioista raken-
tavasti, lapsi saa säilyttää suhteet molempiin 
vanhempiinsa ja lapsen arki sujuu erosta huo-
limatta. 

– Ero on kriisi myös lapsille, ja vanhemmat 
ovat lapsen selviytymisessä ja sopeutumises-
sa avainasemassa. Lasten tehtävä ei ole toimia 
vanhempien välisinä viestintuojina tai käytän-
nön asioiden sopijoina, vaan on tärkeää, että 
aikuisilla säilyy neuvotteluyhteys keskenään, 
sanoo Ulvi-Altio.

Sovittelun kello käy lasten aikaa. Siksi pro-
sessi pyritään pitämään tiiviinä, vaikka eroon 
liittyvä tunnetyö aikuisilla jatkuisi. On tärkeää 
saada sovittua lapsen arkeen liittyvistä asioista 
pian.

– Onnistunut perheasioiden sovitteluproses-
si voi myös ennaltaehkäistä asioiden sopimista 
oikeusteitse, Ulvi-Altio toteaa.

PERHEASIOIDEN SOVITTELU on lakisääteinen 
palvelu, jonka järjestämisestä vastaavat hyvin-
vointialueet. 

– Pohjois-Karjalassa palvelu on järjestetty 
jo useamman vuoden ajan yhteistyössä per-
heasiain neuvottelukeskuksen kanssa. Tämä 
yhteistyö jatkuu myös hyvinvointialueelle siir-
ryttäessä, kertoo hyvinvointialueen lapsiperhei-
den palvelujen palvelupäällikkö Hanna Myllylä.

Myllylä näkee perheasiain neuvottelukeskuk-
sen roolin kokonaisuudessa merkittävänä. Se 
täydentää hyvinvointialueen palveluita. 

– Toiminta on luvanvaraista, eikä muilla yk-
sittäisillä palveluntuottajilla ole alueella lupia 
toimia avioliittolain mukaisena sovittelijana. 
Neuvottelukeskuksen työntekijöiden asian-
tuntemus sovittelijana on hyvää ja siellä on 
todella panostettu työntekijöiden osaamisen 
vahvistamiseen ja ylläpitämiseen tässä asian-
tuntijatyössä.

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymään kuu-
luvan perheasiain neuvottelukeskuksen lisäksi 
myös hyvinvointialueen omassa kasvatus- ja 
perheneuvonnassa sekä perheoikeudellisissa 
palveluissa työote on Myllylän mukaan sovit-
televa. Niissä tarjotaan apua haastavissa pari-
suhdetilanteissa sekä tuetaan vanhempia löy-
tämään lapsen edun mukaisia ratkaisuja 
erotilanteessa.

Virpi Hyvärinen

Perheasioiden sovittelu  
Joensuun perheasiain neuvottelukeskuksessa
• Tavoitteena auttaa vanhempia sopimaan lasten asioista eron yhteydessä
• Vanhempien erillistapaamiset, 1–3 yhteistä tapaamista, mahdollinen seurantakäynti
• Ei johda viralliseen sopimukseen, sopimus tehtävä haluttaessa erikseen lastenvalvojalla
• Koulutetut sovittelijat ohjaavat työskentelyä
• Seurakuntayhtymän maksuton ja luottamuksellinen palvelu Pohjois-Karjalan maakunnan alueella asuville
• Ajanvaraus ma, ke, to klo 9–11 ja ti klo 10–12, p. 050 4308 472
• Tapaamiset perheasiain neuvottelukeskuksessa, Penttilänkatu 1 F, 2. krs

Sovittelun kello käy 
lasten aikaa. Siksi 

prosessi pyritään pitämään 
tiiviinä.

Helena Hulmi

Ero on kriisi myös 
lapsille, ja vanhemmat

ovat lapsen selviytymisessä 
ja sopeutumisessa
avainasemassa.
SALLA ULVI-ALTIO
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MUSTA MORSIAN -teoksessa mustaan 
huntuun pukeutuneet morsiamet kerto-
vat miltä tuntuu, kun toive kirkkohäistä 
ei toteudu. Seksuaalivähemmistöjen ta-
savertaisesta kohtelusta kirkossa kertova 
Musta morsian on esitetty tähän mennessä 
Oulussa, Helsingissä ja Tampereella. Päi-
vää ennen Joensuun kirkkoa teos nähdään 
Pyhän Johanneksen kirkossa Kuopiossa.

– Halusimme Musta morsian -teoksen 
Joensuun kirkkoon, koska se on vahva 
kannanotto ihmisten yhdenvertaisuuden 
puolesta, Joensuun seurakunnan kirkko-
herra Katri Vilén toteaa.

– Joensuun seurakunnassa on jo vuosien 
ajan tehty määrätietoista työtä yhdenver-

taisuuden ja tasa-arvon eteen. Kaikkien 
ihmisten täytyy saada olla tervetulleita 
kirkkoon ja kaikkien rakkautta, ihmisar-
voa ja tunteita täytyy myös osata kunnioit-
taa, hän jatkaa.

TOSITARINOIHIN perustuvan näyttämö- 
teoksen käsikirjoituksen pohjana on kym-
menien seksuaalivähemmistöön kuulu-
vien ihmisten haastatteluja. Lopullisessa 
käsikirjoituksessa tarinoita on yhdistelty 
toisiinsa. 

Käsikirjoittaja ja ohjaaja Anne-Maria 
Haapala tiesi jo alkuvaiheessa, että koke-
mukset pitää kuulla juuri kirkossa.

– Tämä vaatii mahtipontiset puitteet, 
koska asia on niin iso, ei vain teatterilavo-
jen asia, Haapala sanoo.

Haapala kuuluu kirkkoon ja hänen mie-
hensä on pappi. Hän haluaa nostaa kes-
kusteluun asioita, joita kokee tärkeäksi.

− Syvästi rakastuneilla on haave per-
heestä, lapsista ja elämän jakamisesta tu-
levan puolison kanssa. Jokaisella on oikeus 
tulla rakastetuksi ja rakastaa, Haapala tii-
vistää kuulemiaan tarinoita.

SUKUPUOLI- ja seksuaalivähemmistöjen 
asemaan kantaa ottava esitys on saanut 
jotkut ihmiset kirjoittamaan ikäviä vies-
tejä Anne-Maria Haapalalle. Katsomaan 
tulleilta esitys on saanut kuitenkin läm-

pimän vastaanoton.
– Esimerkiksi Oulun tuomiokirkko oli 

lähes täynnä, eikä taputuksista meinannut 
tulla loppua. Se oli pysäyttävää.

Idea teokseen lähti Hailuodon kirkon 
vihkiryijystä, jonka päällä hääpari seisoo 
ja on polvistuneena vihkitoimituksen ajan.

– Vihkiryijyä katsoessani ajattelin ih-
misiä, jotka eivät saa polvistua sen pääl-
le. Kirkko ei tunnusta samaa sukupuolta 
olevien avioliittoa, joka on kuitenkin avio-
liitto Suomen lainkin mukaan. Se tuntui 
epäreilulta.

ESITYKSEEN kuuluu myös pieni orkesteri, 
jossa ”häämuusikkona” toimii Laura Närhi. 
Kappaleet nousevat esitykseen liittyvistä 
tarinoista.

Anne-Maria Haapala toivoo, että Musta 
morsian herättelee katsojat vaikuttamaan.

– Toivon, että katsojat lähtevät esitykses-
tä miettien, että "niin, miksi ei", ja että he 

tekisivät kaikkensa sen eteen, että seksu-
aali- ja sukupuolivähemmistöihin kuulu-
vat saavat tasavertaisen kohtelun.

– Toivon myös, että ihmiset miettisivät, 
kuinka hienoja asioita rakkaus ja sitoutu-
minen ovat ja että rakkaus kantaa. Asiat 
voivat muuttua myös alhaalta päin.

Kirsi Taskinen

Jutussa on hyödynnetty lähteenä Kirkko 
ja Kaupunki -lehden 14.9.2022 julkaistua 
artikkelia.

Musta morsian toivoo
yhdenvertaista avioliittoa
TASAVERTAISUUS. 
Joensuun kirkkoon 
saapuva näyttämöteos 
rohkaisee muuttamaan 
syrjiviä rakenteita. 
Esitys on nähty tähän 
mennessä vasta 
Oulussa, Helsingissä ja 
Tampereella. 
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Kaikkien ihmisten 
rakkautta, ihmis-

arvoa ja tunteita täytyy 
osata kunnioittaa. 
KIRKKOHERRA KATRI VILÉN

Musta morsian
• Joensuun kirkossa la 11.2. klo 19 osana 

Joensuun kirkon 120-vuotisjuhlavuotta
• Orkesterin häämuusikko: Laura Närhi
• Näyttelijät: Aki Heiskanen, Anne Nivala, 

Timo Juntunen, Tanja Turtiainen, Mirjami 
Rautio ja Eija Ranta

• Käsiohjelma 25 euroa, tuotto menee esi-
tyksen tuotantoon

Joensuun seurakunta halusi Musta morsian -esityksen Joensuun kirkkoon. Teoksen näyttelijät ovat hailuotolaisia ihmisiä ja esitystä on tehty yhteistyössä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistö-
jen kanssa. 

JOENSUUN 
KIRKKO
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sana 

kuulutetut 

Pielisensuu
Thomas Matthews ja Anna-Elina Karjalainen

hautaan siunatut  

Joensuu
Kaija Sirkka Maria Könönen 94 v 
Eila Kirsti Tervo 93 v
Terttu Tellervo Porkka 92 v
Auvo Olavi Karvinen 88 v
Salli Kanerva Makkonen 87 v
Aili Lotta Marjatta Varis 87 v
Rauni Kaarina Karjalainen 80 v
Riitta Marjatta Pesonen 80 v
Pauli Erkki Antero Romppanen 78 v 
Pentti Juhani Jormanainen 75 v
Maila Marjatta Tanskanen 75 v

Pielisensuu
Pasi Pekka Lehkonen 88 v
Eeva Esteri Kemppinen 86 v
Irja Anelma Parviainen 82 v
Martti Antero Kettunen 81 v
Veli Matti Pussinen 79 v
Virpi Anja Marjut Sinkkonen 78 v
Paavo Urho Olavi Riikonen 75 v
Janne Mikko Ensio Kainulainen 49 v
Anna-Kaisa Pennanen 43 v

Rantakylä
Emmi Kaarina Väänänen 92 v
Eila Sanelma Lehikoinen 91 v
Eino Juhani Venäläinen 90 v
Veikko Samuli Eskelinen 86 v
Meeri Johanna Parviainen 84 v
Anna Liisa Kailasalo 83 v
Kaija Orvokki Haapalainen 81 v
Rauni Kaarina Karjalainen 80 v
Juha Pekka Kalervo Pajunen 69 v
Lea Alma Inkeri Pietarinen 62 v
Juha Sakari Vänskä 57 v

Jani Aatto Petteri Nuutinen 45 v 
(Liperin srk)

Pyhäselkä
Mirja Sisko Loikkanen 85 v
Raimo Kalevi Suihko 73 v
Asko Pertti Tapani Tahvanainen 66 v 
(Kajaanin srk)

Eno
Aulis Antero Raninen 96 v
Erkki Ensio Räty 89 v
Hugo Kalevi Antero Räty 88 v
Seija Annikki Hirvikoski 84 v
Terttu Kaarina Tahvanainen 77 v
Raimo Veli Paasikivi 75 v
Risto Santeri Laakkonen 70 v
Tuula Anneli Mikkonen 56 v

Vaara-Karjala
Tauno Heiskanen 93 v
Terttu Eeva Annikki Turunen 87 v
Taimi Bertta Tikkanen 86 v
Pirkko Marketta Vornanen 77 v
Asko Aarne Jormanainen 76 v
Eero Turpeinen 72 v 
Aune Elina Simonen 69 v

Kontiolahti
Paula Adele Karttunen 94 v
Helvi Vuokko Voutilainen 92 v
Sirkka Liisa Sormunen 90 v
Aulis Nevalainen 84 v
Kerttu Sinikka Terävä 82 v
Sirkka Liisa Puhakka 77 v

Joensuu
Pihla Sylvia Kinnunen
Aune Sinikka Konttinen
Helmi Noora Kaarina Makkonen
Asmo Vesa Tapio Räsänen
Patrik Juhani Antinpoika Räty
Alisa Saaga Sarjava
Lydia Astrid Eleanor Silvani
Neela Lilia Evelina Tofferi
Isla Annika Väisänen

Pielisensuu
Olavi Aleksander Hakkarainen
Aapo Henri Oskari Hirvonen
Isla Helmi Evelia Karttunen
Linus Aarre Elliot Leminen
Aaro Eemeli Mustajärvi
Onni Viljami Tervo

Rantakylä
Jooa Christian Laitinen
Nella Minna Tuulikki Lavikainen
Hilma Heleena Ojala

Luka Niklas Benjamin Räsänen
Jasmiina Juliaana Sipilä

Pyhäselkä
Sohvi Kiira Evelia Piipponen
Enni Inari Puittinen

Eno
Jooa Markus Kalevi Hassinen

Kontiolahti
Eemil Aatos Eskola
Tilda Helli Vilja Karttunen
Sylvia Iida Aurora Kurtelius
Viljami Onni Kyllönen
Väinö Yrjö Antero Pesonen
Taimi Ella Pauliina Piironen
Aatu Markus Mikael Piispanen
Jeemil Jooa Benjamin Salminkoski
Senja Tuulikki Tahvanainen
Väinö Tapani Eemeli Tanskanen
Mikael Lauri Einar Varis

kastetut 

OLEN AJATELLUT usein erilaisten pel-
kojen ja haasteiden aallokossa tämän 
sunnuntain evankeliumitekstin kerto-
musta (Matt. 14:22–33). Siinä Jeesuk-
sen lähimmät seuraajat ovat kalasta-
jan työssään veneessä öisellä järvellä. 
Jeesus kävelee heidän luokseen vettä 
pitkin.

Pietari intoutuu sanomaan Jeesuk-
selle, että kutsu minut luoksesi. Jeesus 
vastaa, että tule, ja Pietari kävelee vettä 
pitkin Jeesuksen luo. Kaikki menee Pie-
tarilla hyvin niin kauan, kun hän ei ajat-
tele isoja aaltoja tai veden syvyyttä. Kun 
ne tulevat mieleen, Pietari alkaa vajota.  

VUOSIA SITTEN edessäni oli musiik-
kiopintoihini kuulunut tärkeä esiinty-
minen. Edellisenä iltana odottelin unta 
sängyssä ja mietin tulevaa. Jännitys tun-
tui jo vatsanpohjassa. Päivällä käymäni 
keskustelu juohautti mieleeni tämän 
kertomuksen.

Samaistuin Pietariin. Totesin itselle-
ni, että jos ajattelen kaikkia niitä kohtia, 
joissa voin soittaessani tehdä virheen, 
minun käy kuin Pietarin: alan vajota. 
Ajatukset oli siis suunnattava toisaalle. 
Konsertissa se oli musiikki, sen herät-
tämät tunteet ja niiden välittäminen 
kuulijoille. 

RAAMATUN kertomuksessa Pietari 
tekee aloitteen veden päällä kävelys-
tään. Kun ajattelen omaa elämääni, 

olen joskus tehnyt vähän samalla ta-
valla, esimerkiksi osallistunut lähes 
60 kilometrin hiihtoon harrastelijan 
kunnolla. Minun ei olisi tarvinnut lähteä 
yrittämään hiihtoa, ehkä ei Pietarinkaan 
veden päällä kävelyä.

Kuitenkin Jeesus ojensi kätensä 
vajoavalle Pietarille. Minäkin koin saa-
neeni Taivaan Isän apuja hiihtokaverin 
ja ystävällisten tapahtumajärjestäjien 
kautta. Haluan uskoa, että Jumalalla on 
huumorintajua ja hyvää tahtoa myös 
meidän ihmisten ei niin tärkeitä hom-
mia kohtaan. 

JEESUS on Raamatun lupausten mu-
kaan edelleen läsnä myös tässä maail-
massa, jossa nyt tilanne ja tulevaisuuden 
näkymät ovat synkeät. Sota Ukrainassa 
jatkuu, luontokato on edennyt taas 
vuoden, monet asiat ovat epävarmoja. 
Näilläkin aalloilla keinuville Jeesus sa-
noo kuten veneessä olleille: ”Pysykää 
rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pe-
lätkö.” 

Haaveillaan, ajatellaan isosti alka-
neena vuonna! Kovissa tuulissa ja aallo-
kossa Jeesuksen sanat, läsnäolo ja apu 
antavat rohkeutta ja toivoa. Niiden avulla 
voi myös onnistua. Ei tarvitse pelätä.  

Liisa Kettunen
kanttori

Pyhäselän seurakunta

4. sunnuntai loppiaisesta, 29.1.2023
Jeesus auttaa hädässä
Tämän sunnuntain sanoma kehot-
taa meitä jättäytymään kaikessa 
Jeesuksen varaan. Hän auttaa meitä 
sisäisessä ja ulkonaisessa hädässä. 
Luonnonvoimatkin ovat Jeesukselle 
alamaisia. 
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 107:1–2, 23–31, 
Job. 38:1–4, 8–11, 16–18, 2. Tim. 
1:7–10 ja Matt. 14:22–33

Kynttilänpäivä, su 5.2.2023
Kristus, Jumalan kirkkauden säteily
Tänä sunnuntaina vihittiin vuoden 
aikana kirkossa käytettävät kynttilät. 
Juhlan raamatullisena aiheena on 
Jeesus-lapsen tuominen temppeliin 
ja jumalallinen kirkkaus, joka hänessä 
tuli maailmaan ja ilmestyi meille. 
Liturginen väri: valkoinen, maanan-
taista lauantaihin vihreä
Päivän tekstit: Ps. 48:11–15, 2. Moos. 
33:18–23, 1. Tim. 6:13–16 ja Luuk. 
2:22–33

2. sunnuntai ennen paastonaikaa, 
12.2.2023
Jumalan sanan kylvö
Tämän sunnuntain evankeliumi-
teksteissä puhutaan Jumalan sanan 
kylvämisestä. Jeesus on kylväjä, 
mutta myös hänen opetuslapsensa 
on lähetetty uskollisesti kylvämään 
sanaa luottaen siihen, että Jumala 
antaa aikanaan kasvun.
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 44:2–5, Hoos. 
10:12–13, 1. Kor. 3:7–15, Joh. 4:31–38 

Laskiaissunnuntai, 19.2.2023
Jumalan rakkauden uhritie
Sunnuntain suomenkielinen nimi 
tulee paastoon laskeutumisesta. 
Jeesuksen julkinen toiminta saa-
vuttaa käännekohtansa. Vaellus 
Jerusalemiin, kohti kärsimystä ja 
kuolemaa, alkaa.
Liturginen väri: vihreä
Päivän tekstit: Ps. 31:2–6, Jer. 8:4–7, 
1. Kor. 13 (1. vuosikerta) tai Gal. 2:19–
21, Joh. 12:25–33

kirkkovuosi 

”Älkää pelätkö”
MATT. 14:27

Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan, 
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.

VIRSI 600:1
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Varaa kaappiin  
syötävää ja juotavaa

  F pullovettä
  F mehuja ja mehukeittoja
  F tuoreita hedelmiä, kasviksia ja juureksia
  F säilykkeitä
  F leipää, näkkileipää, riisikakkuja, korppuja
  F muroja, myslejä, hiutaleita
  F pähkinöitä, siemeniä
  F kuivattuja hedelmiä
  F hilloja, soseita
  F kala-, liha- ja papusäilykkeitä
  F välipalapatukoita, keksejä, suklaata

 
Muista huomioida erityisruokavaliot ja varata 
ruokaa myös lemmikkieläimille.

Varaa kotiin näitäkin
  F kannellinen ämpäri tai kanisteri
  F taskulamppu tai otsalamppu
  F paristokäyttöinen radio
  F paristoja
  F kynttilöitä ja tulitikkuja
  F ladattu varavirtalähde
  F hiukan käteistä rahaa
  F lääkkeitä
  F joditabletteja
  F roskapusseja, jätesäkkejä
  F kosteuspyyhkeitä
  F ilmastointiteippiä
  F polttopuita takkaa/uunia varten
  F kertakäyttöastioita ja -ruokailuvälineitä
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H
äiriö sähköverkossa vaikeuttaa arkea 
nopeasti. Valot ja lämmitys eivät toimi. 
Verkkoyhteydet eivät toimi. Hanasta ei 
tule vettä eikä wc-pönttöä voi huuh-
della.

Ruoan valmistaminen hankaloituu. 
Jääkaapin sisältö alkaa lämmetä ja pa-
kastimen sisältö sulaa.

Puhelinverkot on suunniteltu toimi-
maan sähkökatkojen aikana akkuvoimalla enintään muu-
taman tunnin. Maksukortit ja raha-automaatit lakkaavat 
toimimasta. Kaupat saattavat joutua sulkemaan ovensa. 
Autoa ei pysty tankkaamaan.

– Jokaisen olisi hyvä ennakoida ja varautua pärjäämään 
kotona kolmen päivän ajan omin voimin, tiivistää projekti-
suunnittelija Mervi Tiermas Oulun maa- ja kotitalousnaisista.

Kotitalouksien 72 tunnin varautumissuosituksen taustalla 
on laaja verkosto viranomaisia ja järjestöjä. Varautumissuosi-
tusta pitävät esillä toiminnassaan maa- ja kotitalousnaisten 
lisäksi muun muassa martat, maanpuolustusjärjestöt, va-
paapalokunnat, vapaaehtoinen pelastuspalvelu, partiolai-
set ja Suomen Punainen Risti. Koordinaattorina on Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestö.

TARVETTA pitää kaapissa kolmen päivän hätävaraa voi olla 
vaikea hahmottaa etenkin jos asuu suurella paikkakunnalla, 
missä kaupat ovat auki arkena ja pyhänä, osin öisinkin.
Ennakointikyky voi riippua osittain ihmisen asuinpaikka-
kunnasta. Kotivaraa ei ehkä aktiivisesti tule ajatelleeksi, jos 
kotoa on lyhyt matka kipaista kauppaan.

Ennakoinnin tarpeellisuutta ei välttämättä tule ajatelleeksi 
siksikään, että suomalainen yhteiskunta on melko varmasti 
toimiva.

Olemme tottuneet hyvälle. Esimerkiksi pitkäkestoiset 
sähkökatkot ovat loppujen lopuksi melko harvinaisia tai 
ainakin ne tuntuvat osuvan yleensä aivan muualle Suomeen.

Tiermas muistuttaa, että häiriötilanteisiin varautuminen 
on osa arkea.

– Kotiin varataan hyvin säilyvää syömistä ja juomista – sel-
laisia elintarvikkeita, joita taloudessa tavallisestikin syödään. 
Kotivaraa ei tarvitse pitää koskemattomana häiriötilannetta 
odottamassa, vaan sitä voi kuluttaa pois normaalisti ja täy-
dentää sitä mukaa, kun jotakin loppuu.

HYVIN SÄILYVIEN elintarvikkeiden varaaminen kaappiin 
kuulostaa kohtuullisen simppeliltä tehtävältä.

Haastavampaa on ruoan lämmittäminen sähkökatkon 
aikana. Yksi saattaa kaivaa esiin kesän jälkeen varastoon kul-

jetetun kaasugrillin. Toinen muistaa, että taloyhtiön pihalla 
on grillikatos ja varastossa siihen puuta tai hiiliä. Kolmas 
keittää vettä ja lämmittää ruokaa retkikeittimellä.

– Yksinkertaisinta voisi kuitenkin olla, jos syö muutaman 
päivän ajan jotakin, jota ei tarvitse lämmittää. Mahdollisuuk-
sia on monia: hedelmät, juurekset, kasvikset, pähkinät, lei-
pä… On myös olemassa liha-, kala- ja kasvissäilykkeitä, jotka 
ovat jo kypsiä.

– Pariksi päiväksi keksii kyllä syötävää, vaikka ruokaa ei 
pystyisikään kuumentamaan, Tiermas uskoo.

HÄIRIÖTILANTEESSA tiedon saanti vaikeutuu. Nettiin pää-
see hakemaan tietoa vain niin pitkään kuin tietoliikenneyh-
teydet toimivat ja akut riittävät.

Tiedonsaannin turvaamiseksi kotona olisi hyvä olla pat-
teriradio.

– Itse hankin sellaisen käytyäni 72 tunnin kotivaraan 
liittyvän koulutuksen. Koulutuksessa hoksasin myös, että 
tarvitaan valonlähde. Niinpä ostin myös otsalampun.

Radiota ja taskulamppua varten pitää varata paristoja. 
Kännykkä pysyy elossa varavirtalähteen avulla. Varavirta-
lähteitä voi kotona olla useitakin.

Kokonaan toinen asia on, onko ne muistettu käytön jäl-
keen ladata toimintakykyisiksi. Pitäisikö kodeissa siis nimetä 

”varavirtavastaava”, joka huolehtisi varavirta-akut säännöl-
lisesti latauspiuhan päähän?

– Ihan hauska ajatus. Miksipä ei, Tiermas naurahtaa.
– Vaikka yksinkertaisinta taitaa olla, että kukin käyttäjä 

huolehtii varavirtalähteen täyteen aina, kun on varavirtaa 
käyttänyt.

VESIKATKO voi johtua esimerkiksi sähkökatkosta tai veden 
saastumisesta.

Yli vuorokauden mittaisissa vesihuollon häiriötilanteissa 
kunta järjestää yleensä vedenjakelupisteen, josta haetaan 
vettä omiin astioihin.

Veden hakemista varten kotiin on tarpeen varata muuta-
mia kanistereita tai kannellisia ämpäreitä.

Ihminen tarvitsee päivittäin noin 2 litraa nestettä. Lisäksi 
tarvitaan vettä ruoanlaittoon ja hygieniaan. Kokonaisveden-
tarve on 1–2 ämpärillistä henkeä kohti vuorokaudessa.

– Juomavettä ei tarvita välttämättä kahta litraa päivää koh-
ti, osan nesteytyksestä saa esimerkiksi mehuista ja mehu-
keitoista. Vesikatkon varalle on hyvä varata kotiin silti myös 
pullovettä.

Muutamia litroja vettä voi Tiermaksen mukaan päästää 
itse hanasta pulloon ja pitää varalla jääkaapissa kunhan 
muistaa, että itse pullotettu vesi ei säily hyvänä yhtä pitkään 
kuin kaupasta ostettu pullovesi.

SUURIN OSA asunnoista lämpenee sähkön avulla, sillä myös 
kauko- ja maalämpö tarvitsevat toimiakseen sähköä. Varsin-
kin talvella asunnon kylmeneminen tulee nopeasti ongel-
maksi. Takkaa ja muita tulisijoja lukuun ottamatta kaikessa 
lämmittämisessä tarvitaan sähköä.

Kylmällä puutalot kylmenevät +10 asteeseen alle vuo-
rokaudessa. Elementtikerrostalo kylmenee noin kahdessa 
ja jykevä kivitalo noin kolmessa vuorokaudessa. Sähköjen 
palattua talojen lämmittäminen vie aikaa.

Yritä pitää yksi tila asunnosta lämpimänä. Peitä ikkunat 
paksuilla verhoilla tai vilteillä tai pyyheliinoilla. Pue päälle 
lämpimät vaatteet. Lisää jalkaan sukkia tai kengät, vedä tar-
vittaessa pipo päähän ja hanskat käteen. 

Kaiva esiin kaikki peitteet ja makuupussit. Nuku per-
heenjäsenten kanssa vierekkäin yhteisten peittojen alla. Yksi 
ihminen tuottaa yhtä paljon lämpöä kuin 70-wattinen heh-
kulamppu. Tee pöydästä peittojen avulla maja ja nuku siellä. 
Jos omistat retkiteltan, pystytä se sisälle nukkumista varten.

Minna Kolistaja

Artikkeli on julkaistu alun perin Rauhan Tervehdys -lehdessä.

KOTIVARA.  Miten hyvin sinä olet varautunut selviämään itse-
näisesti vähintään kolmen vuorokauden ajan – esimerkiksi silloin, 
kun tekninen vika tai myrsky katkaisee sähköt?

Joensuun seurakuntayhtymän valmiuspäällikkö, kirkkoherra 
Ville Ojalan mukaan erilaisiin poikkeusoloihin kannattaa varautua 
myös omassa elämässään. – Henkinen valmistautuminen 
on yhtä tärkeää kuin materiaalinen. Positiivinen asenne ja 
hyväntuulisuus auttavat, yhdessä selvitään eteenpäin. 

PÄRJÄISITKÖ 
KOLME PÄIVÄÄ 
OMAVARAISENA?
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takarivejä

VUODENVAIHDE on seurakun-
nan hallinnossa tilinteon aikaa. 
Kootessani vuoden 2022 toi-
mintakertomusta diakoniatyöstä 
huomioni kiinnittyi seurakun-
nan taloudellisen avustamisen 
määrään, joka oli noussut edel-
listen vuosien tapaan. Lisäksi 
yksittäisten henkilöiden sekä 
yritysten halu auttaa oli lisäänty-
nyt. Pandemia ja sota Euroopassa 
sekä tietoisuus elinkustannusten 
noususta ovat lisänneet autta-
mishalua. Uhkien lisääntymisen 
myötä solidaarisuus heikommas-
sa elämäntilanteessa olevia koh-
taan on kasvanut.

MIKÄ ON yhteiskunnan vastuu 
heikoimmassa asemassa ole-
vien henkilöiden auttamisessa? 

Mitä sanotaan pientä palkkaa 
saavalle osa-aikatyössä käyvälle 
yksinhuoltajalle, joka jää yhteis-
kunnan auttamismekanismien 
ulkopuolelle saadessaan muuta-
man euron liikaa palkkaa? Pal-
kallaan hän ei pysty maksamaan 
elämiseen liittyviä kustannuksia. 
Hän haluaa käydä työssä ja kokea 
itsensä tarpeelliseksi ja elämänsä 
mielekkääksi. Monenkin koh-
dalla taloudellisesti järkevämpää 
olisi jäädä pois työstä ja elää pel-
kästään tukien varassa, jolloin 
pystyy paremmin hoitamaan 
elämiseen liittyvät kustannukset. 

MITÄ SANOTAAN mielenterveys- 
kuntoutujalle, joka tarvitsee psy-
kiatrin palveluja, tai uusia silmä-
laseja tarvitsevalle, jolle ainoas-

taan silmälääkäri voi kirjoittaa 
reseptin silmälaseihin? Näitä 
palveluja ei ole tarjolla riittävästi 
yhteiskunnan taholta, vaan on 
turvauduttava yksityiseen pal-
velusektoriin. Yksityissektorin 
terveydenhuollon palveluihin on 
vaikea saada taloudellista tukea, 
vaikka se olisi ainoa väylä saada 
apua. Rahan puutteen seurauk-
sena asiat jäävät hoitamatta.

EDELLÄ KUVATUT yksittäisten 
ihmisten vaikeudet johtuvat pal-
velujärjestelmän vioista, ei palve-
luja tarvitsevista henkilöistä tai 
heidän pulmistaan. Järjestelmän 
viat aiheuttavat turhaa tuskaa ja 
vaivaa sekä syyllisyyttä sen käyt-
täjille. Maakunnassamme Siun 
sote pyrkii turvaamaan terveys-, 

sosiaali- ja pelastuspalvelujen 
riittävyyden alueellamme. Tämän 
uuden organisaation poliittisesti 
valittu edustajisto päättää toi-
menpiteistä palvelujen paranta-
miseen. Toivotaan, että jatkossa 
palvelut paranevat.

MUUTAMAN kuukauden päästä 
on eduskuntavaalit, ja puolu-
eet ovat hakemassa ehdokkai-
ta. Kevään aikana soppatykit ja 
nokipannut kuumenevat edus-
kuntaehdokkaiden toimesta ja 
ehdokkaat ovat kiinnostuneita 
kansalaisista ja heidän äänistään. 
Kannattaa mennä nauttimaan 
tarjoilusta ja kuuntelemaan, 
mitä he ovat valmiita tekemään 
hyväksemme. Myös maakunnal-
linen ihmisarvotyöryhmä jär-

jestää 20. helmikuuta Joensuun 
Pakkahuoneella perinteisen 
Ihmisarvopäivän, johon on kut-
suttu jokaisesta puolueesta yksi 
ehdokas. Teemana paneelissa 
on ”Mikä on ihmisarvo ja miten 
ihmisarvoinen elämä toteutuu?"

IHMISARVOISEEN elämään 
kuuluvat toimivien palvelujen 
lisäksi välittävät ihmiset, jotka 
voivat olla tukena arjessa. Toivon 
säilyminen erilaisissa haastavis-
sa elämäntilanteissa on tärkeää ja 
sen esillä pitämisessä kristittyjen 
tulee olla aktiivisia.

Olli Humalajärvi
Joensuun ev.lut. 

seurakuntayhtymän 
yhteiskuntatiimin jäsen 

Kuka pitää huolta?

töitä tarjolla

Kesätöihin seurakuntayhtymään

HAUTAUSPALVELUISSA on tar-
jolla noin 40 kausityöpaikkaa 
ja 20–40 kesätyöpaikkaa seura-

kuntayhtymän hautausmailla 
Joensuun kaupunkialueella sekä 
Pyhäselässä, Enossa, Hoilolassa, 
Kiihtelysvaarassa ja Tuupovaa-
rassa. 

Hautausmaan kesätyönteki-
jöiksi otetaan nuoria ja opiske-
lijoita noin 2–4 kuukauden pi-
tuisille jaksoille. 5–6 kuukautta 
kestävissä kausitöissä eduksi 
katsotaan muun muassa alan 
koulutus sekä aikaisempi koke-
mus viheralueiden ylläpitotöistä.

Kirkon oppaiden tehtäviä on 
tarjolla kahdeksalle Joensuun ja 
Utran kirkoissa. Vaivion leirikes-
kukseen haetaan yhtä kiinteis-
tönhoitajaa, 2–3 keittiötyönteki-
jää ja kahta kesätyöntekijää 2–2,5 
kuukauden mittaisiin tehtäviin. 

MYÖS TEOLOGEILLE on tarjol-
la kesätöitä. Joensuun seura-
kuntayhtymä palkkaa sairaa-

lasielunhoidon kesäteologin 
sairaalapappien kesälomien si-
jaiseksi. Pyhäselän seurakunta 

hakee kahta kesäteologia ja yhtä 
kesänuorisotyönohjaajaa. Ranta-
kylän seurakunta palkkaa tarvit-

taessa vielä kesäteologin. Muu-
toin Rantakylän ja Pielisensuun 
seurakunnat ovat kesän osalta 
rekrynsä jo tehneet.

Joensuun seurakunta palkkaa 
kaksi kesäkaveria, jotka kier-
televät muun muassa alueen 
leikkipuistoja ja uimarantoja ja 
kutsuvat lapsia leikkimään ja 
pelaamaan.

– Lisäksi kesän kolmelle ripa-
rille haetaan leiriohjaajaa, joka 
on työntekijöiden apuna ja isos-
ten "isosena" leirillä. Näihin voi 
hakea siis yhdelle tai useammal-
le leirille, kertoo Joensuun seura-
kunnan kirkkoherra Katri Vilén.

Kesätyöpaikat ovat pääsääntöi-
sesti haussa helmikuun aikana, 
osa paikoista on jo avattu ha-
kuun. Kaikkia kesätöitä haetaan 
kirkkorekry.fi-palvelun kautta.

Tea Ikonen

KESÄTYÖT.  
Joensuun seura- 
kuntayhtymä 
tarjoaa tänäkin 
vuonna kesätöitä 
noin 80 tekijälle. 
Tarjolla on muun 
muassa hautaus-
maiden hoitoa, 
kirkon oppaana 
olemista, kiinteis-
tön hoitoa ja keit-
tiöhommia.
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Joensuun seurakuntayhtymän kesätyöpaikoista suurin osa, 60–80 paikkaa, 
on hautausmailla, jonne otetaan kesätöihin nuoria ja opiskelijoita noin 2–4 
kuukauden pituisille jaksoille. Pidemmissä, 5–6 kuukautta kestävissä 
kausitöissä eduksi katsotaan muun muassa alan koulutus sekä aikaisempi 
kokemus viheralueiden ylläpitotöistä.

Lue lisää kirkon 

yhteiskunnallisesta

työstä uudesta blogista: 

joensuunseurakunnat.fi/

takarivejä
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1 
Laskiaistapahtuma su 19.2. 
Enon koulun pihalla 
Laskiaisperinteenä on 
lapsilla mennä laskemaan 

mäkeä, ja mikäs parempi paikka las-
kea mäkeä kuin yhdessä! Sen lisäksi, 
että pääsee osallistumaan jokavuo-
tiseen perinteeseen, on paikan päällä 
makkaraa ja mehua tarjolla. Niiden 
voimilla jaksaa lapset laskea mäkeä ja 
vanhemmat rupatella.

2 
Papin kahvit ke 15.2.  
Kiihtelysvaaran  
seurakuntatalolla 
Vaara-Karjalan seura-

kunnasta löytyy erinomainen pappi. 
Hänen kanssaan on varmasti kenen 
tahansa mukava istahtaa alas kahvi-
kupin ääreen ja keskustella huolista 
tai vaikka muuten vain.

3 
Musta morsian  
-näyttämöteos la 11.2. 
Joensuun kirkossa 
Näytelmät ovat hieno 

taiteenmuoto, ja Musta morsian 
on mielenkiintoinen kannanotto 
tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. 
Jos näytelmät kiinnostavat vähää-
kään, kannattaa käydä katsomassa ja 
tukemassa näytelmätaidetta!

4 
Saksankielinen luento 
 to 23.2. Joensuun seura-
kuntakeskuksella 
Kansainvälisyys kirkon 

toiminnassa on vain hyvästä, ja Saksa 
on läheinen maa monella tapaa itsel-
leni. Jos haluat päästä harjoittamaan 
kielentietämystäsi, on tämä oiva 
tilaisuus mennä kuuntelemaan.

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

NIMI: RISTO HALTILAHTI
IKÄ: 22 VUOTTA
SEURAKUNTA: ENO

miun tapahtumat

"Liikkumaan  

meidät on luotu”

Virkistyspäivä ikäihmisille 

to 23.2. klo 11  Hukan-

haudan seurakuntatalolla.

 >>>>>>>>>>>>>>   1.2.–28.2.2023>>>>>>>>>>

Kanttorit konsertoivat 
Joensuun kirkossa
 › POHJOIS-KARJALAN kanttorit yhdistävät voimansa ja 

pitävät Joensuun kirkossa konsertin teemalla Ystävämme 
Johann Sebastian Bach. Sunnuntaina 26.2. klo 14 alkava 
konsertti on osa Joensuun Kulttuurikimara 2023 -talvifesti-
vaalia.

Konsertin sisältönä on Bachin Orgelbüchlein-koraaleita 
niin uruilla kuin kuoron laulamana. Myös yleisö saa osallis-
tua, löytyyhän koraaleita myös suomalaisesta virsikirjasta. 
Koraalit esittelee musiikkitieteilijä Topi Linjama. 

Pohjois-Karjalan kanttorien konsertti su 26.2. klo 14 Joen-
suun kirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma 10 € Joensuun kirkon 
urkurahaston hyväksi.

Tanssiteos  
Joensuun  
kirkossa
 › TANSSITAITEILIJA, ba-

lettitanssija Tuuli-Maaria 
Louhensalo-Lindström 
tuo viime vuoden tuh-
kakeskiviikkona Oulussa 

ensi-iltansa saaneen Tomusta taivaanrantaan -soolotanssi-
teoksensa Joensuuhun osaksi Joensuun kirkon 120-vuotis-
juhlavuotta.

Tiistaina 19.2. esitettävä tanssitaideteos käsittelee katumus-
ta ja olomuotomme muuttumista: tulemme maan tomusta ja 
sinne palaamme. Toisaalta se käsittelee vuonna 1822 tapah-
tuneen Oulun palon aiheuttamaa pelkoa, paniikkia ja tulen 
voimaa.

Tanssiteoksen puvustuksesta vastaa Outi Martikainen, 
teoksen visuaalisesta ilmeestä taiteellinen tuottaja Anne-Ma-
ria Haapala, alkuperäinen valo- ja äänisuunnittelu on Matti 
Niemen käsialaa.

Tomusta taivaanrantaan -soolotanssiteos su 19.2. klo 17.30 
Joensuun kirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma 5 € Joensuun 
kirkon urkurahaston hyväksi.

Paneelikeskustelu  
ihmisarvosta
 › MAAKUNNALLINEN ihmisarvotyöryhmä järjestää 

Joensuun Pakkahuoneella ihmisarvopaneelin ma 20.2. klo 
18. Yleisölle avoimen keskustelutilaisuuden teemana on 
Ihmisarvo ja ihmisarvoinen elämä. Tapahtumaan on pyydetty 
keskustelijoiksi yksi edustaja jokaisesta vaalipiirin puolueesta. 
Tilaisuus ei kuitenkaan ole vaalipaneeli.

Tapahtuman juontajina toimivat Saila Musikka ja Jasu 
Parviainen. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja 
keskustella osallistujien kanssa. Ihmisarvopaneelin järjes-
tää maakunnallinen ihmisarvotyöryhmä. Siihen kuuluvat 
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä, P-KTT Ry, Soroppi Ry ja 
Työttömien Teatteri Ry.

Paneelikeskustelu ihmisarvosta ma 20.2. klo 18 
Joensuun Pakkahuoneella (Rantakatu 2). 

JOENSUUN 
KIRKKO

Konsertti nuorten hyväksi
 › PYHÄSELÄN  KIRKOSSA voi viettää lämpöisen hetken 

musiikin äärellä su 12.2. klo 14. Ella Kinnunen (sopraano), Auli 
Kostamo (huilu) ja Svetlana Lavrenchuk (piano) esittävät trio-, 
duo- ja pianomusiikkia mm. Merikannolta, Sibeliukselta ja 
Bachilta.

Konserttiin on vapaa pääsy ja sen kesto on noin 45 minuuttia.
Vapaaehtoisella maksulla voit tukea Yhteisvastuukeräystä, joka 
tänä vuonna keskittyy ehkäisemään nuorten väkivaltaa. Lue 
lisää keräyksestä sivulta 14. 

Trio Kinnunen-Kostamo-Lavrenchukin konsertti su 12.2 
klo 14 Pyhäselän kirkossa. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen 
maksu Yhteisvastuun hyväksi.

Pianisti Svetlana Lavrenchuk, sopraano Ella Kinnunen ja huilisti Auli 
Kostamo.

Luento  
Dietrich 
Bonhoef-
feristä
 › DIETRICH BONHOEFFER 

(1906–1945) oli saksalainen 
pappi ja teologi, joka osallistui 
natsisminvastaiseen vastarin-

taliikkeeseen, vangittiin ja lopulta teloitettiin. Virsikirjamme 
virsi 600 Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan on An-
na-Maija Raittilan suomennos Bonhoefferin vankeudessa 
kirjoittamasta runosta.

Pastori Hans-Christian Beutelin saksankielinen luento 
Joensuun seurakuntakeskuksessa to 23.2. klo 18 käsittelee 
Bonhoefferin toimintaa Saksan vastarintaliikkeessä. 

Pastori Hans-Christian Beutelin luento Dietrich Bonhoeffer 
und sein Weg in den Widerstand Joensuun seurakuntakes-
kuksessa to 23.2. klo 18.

Hans-Christian Beutel toimii 
Saksan ev.lut. kirkon matka-
pappina Suomessa.
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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

Pakkasbarokki-konsertti su 29.1. 
klo 16, Bach Collegium. Konserva-
torion solistit, kuoro ja soitinryhmä 
esittävät Johann Sebastian Bachin 
Magnificatin (D-duuri) sekä Diet-
rich Buxtehuden duettoja ja trioja. 
Konsertin johtaa Ella Kinnunen, 
urut Olli Mikkonen. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 € opiskelijoiden
stipendirahastoon.
Keskipäivän konsertti ke 1.2. 
klo 12–12.30. Vapaa pääsy.
Messu su 5.2. klo 10.
Keskipäivän konsertti ke 8.2. 
klo 12–12.30. Vapaa pääsy.
Musta morsian -näyttämöteos la 
11.2. klo 19. Käsiohjelma 25 €, tuot-
to Mustan morsiamen tuotantoon. 
Ks. s. 6.
Messu su 12.2. klo 10. Lohtuhuivi-
messu, siunataan lohtuhuivit.
Keskipäivän konsertti ke 15.2. 
klo 12–12.30. Vapaa pääsy.
Messu su 19.2. klo 10, saarnaa 
teologian yo Johanna Verkasalo.
Laskiaisrieha su 19.2. klo 11.30–
13.30 kirkonmäellä. Ks. s. 12.
Tomusta taivaanrantaan -soolo-
tanssiteos su 19.2. klo 17.30. 
Tuuli-Maaria Louhensalo-
Lindström. Vapaa pääsy, ohjelma 
5 € Joensuun kirkon urkurahaston 
hyväksi. Ks. s. 11.

Keskipäivän konsertti ke 22.2. 
klo 12–12.30. Vapaa pääsy.
Tuhkamessu ke 22.2. klo 19.
Messu su 26.2. klo 10.
Pohjois-Karjalan kanttorien 
konsertti Joensuun Kulttuuriki-
mara 2023 -talvifestivaalissa su 
26.2. klo 14, "Ystävämme Johann 
Sebastian Bach". Mukana musiik-
kitieteilijä Topi Linjama. Vapaa pää-
sy, ohjelma 10 € Joensuun kirkon 
urkurahastoon. Ks. s. 11.

Seurakuntakeskus 
Kirkkokatu 28
Torstaimessu ja kirkkokahvit 
to 2.2. klo 12.
Sateenkaarimessu ke 8.2. klo 18.
Torstaimessu ja kirkkokahvit 
to 9.2. klo 12.
Raamattutunti pe 10.2. klo 17, 
Galatalaiskirjeen 1. luku.
Toivevirsiä-yhteislaulutilaisuus 
to 16.2. klo 11.
Torstaimessu to 16.2. klo 12. 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja 
kutsuvieraille syntymäpäiväjuhla.
Sateenkaari-ilta to 16.2. klo 18. 
Keskusteluilta sateenkaari-ihmi-
sille ja heidän ystävilleen. Eri aihei-
ta, teemoja tai tekemistä, iltapala 
ja lopuksi pieni hartaus.
Raamattutunti pe 17.2. klo 17, 
Galatalaiskirjeen 2. luku.
Torstaimessu ja kirkkokahvit 
to 23.2. klo 12.
Ajatuksia ja lauluja yksinäi-
syydestä to 23.2. klo 18. Illan 
päätteeksi mahdollisuus ilmoit-
tautua yksinäisyyttä käsittelevään 
vertaistuelliseen ja luottamukselli-
seen ryhmään.
Saksankielinen luento to 23.2. 
klo 18, Dietrich Bonhoeffer  
und sein Weg in den Wider- 
stand. Aiheesta alustaa pastori 
Hans-Christian Beutel. Ks. s. 11.
Raamattutunti pe 24.2. klo 17, 
Galatalaiskirjeen 3. luku.

Nyyttikesti-ilta la 25.2. klo 16. 
”Armon virta tulvii”, Aune-Inkeri 
Keijonen, Seija ja Antti Pitkänen. 
Iltojen tarjoilu perustuu osanot-
tajien tuomiin yhteisiin eväisiin. 
Järj. Joensuun ev.lut. seurakunnat 
yhdessä Kansan Raamattuseuran 
kanssa.
Seurat su 26.2. klo 14, veisa-
taan Siionin virsiä. Puhujina mm. 
Kati Nissi, Martti Miettinen, Tapani 
Nuutinen ja Raimo Ursin.
Yhteyden iloa ti 28.2. klo 11. 
Seniorien toiminta- ja virkistys-
päivä. Päivään sisältyy lounas ja 
kahvi, maksu 5 €.

Noljakan kirkko 
Kervilänkuja 2
Messu su 5.2. klo 12, liturgina 
teologian yo Johanna Verkasalo.
Kaksikielinen messu (suomi-
englanti) su 12.2. klo 12.
Messu su 19.2. klo 12.
Messy Church su 26.2. klo 15.

Muut paikat
Viikkomessu pe 3.2. klo 13.30 
Senioripihan Matti-talossa, ravin-
tola Suvannon salissa (Rauhan-
katu 1 a). Tilaisuus on kaikille avoin.

tapahtumat: helmikuu 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 
Senioritapaaminen pe 3.2. klo 10. 
”Ilo ja suru matkakumppaneina”, 
pastori, psykoterapeutti Anna-
Riitta Pellikka. Keittolounas 5 €.
Messu su 5.2. klo 10, kirkkokahvit. 
Yhteisvastuukeräyksen aloitus.
Elokuvailta to 9.2. klo 18.30, ks. 
s. 13.
Messu su 12.2. klo 10, kirkkokahvit.
Taizé-messu su 12.2. klo 18.
Israel-tilaisuus ti 14.2. klo 18, vie-
raana matkaopas Ruth Ben Yosef. 
Kolehti.
Senioritapaaminen pe 17.2. klo 10. 
”Yleinen edunvalvonta”, mukana 
johtava yleinen edunvalvoja Päivi 
Koponen. Keittolounas 5 €.
Messu su 19.2. klo 10, kirkkokah-
vit. Uusien luottamushenkilöiden 
siunaus tehtäväänsä.
Liukasta laskiaista perheille 
ma 20.2. klo 17.30 Pielisensuun 
kirkon pihapiirissä.
Iltamessu ke 22.2. klo 18.
Messu su 26.2. klo 10, kirkko-
kahvit. Saarnaaja rovasti Juhani 
Sainio.
Taizé-messu su 26.2. klo 18.
 
Hukanhaudan  
seurakuntatalo
Lonikintie 18 
Elon iloa ikäihmisille -virkistys-
päivä to 23.2. klo 11. ”Liikkumaan 
meidät on luotu”, mukana Joen-
suun kaupungin liikuntakoordi-
naattori Antti Korhonen. Maksu 
5 €, sis. lounaan ja kahvin.
Laulun ja rukouksen ilta to 23.2. 
klo 18, ks. s. 13.

Rantakylän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Rantakylänkatu 2 A,  

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

Rantakylän kirkko
Rantakylänkatu 2
Keskipäivän rukoushetki ke 1.2. 
ja 15.2. klo 12.15.

Lapsensa menettäneiden vertais-
ryhmä ke 1.2. klo 18–20, yhteis-
työssä Käpy ry:n ja Pohjois-Kar-
jalan Syöpälapset Sykkyrä ry:n 
kanssa. Jos olet tulossa ensim-
mäistä kertaa, ilmoittauduthan: 
anu.hynninen@evl.fi tai 
p. 050 571 1503.
Messu ja kirkkokahvit su 5.2. 
klo 10.
Tuomasmessu su 5.2. klo 18, ks. 
s. 13.
Lukupiiri ma 6.2. klo 14, keskuste-
lemme Merja Mäen kirjasta Ennen 
lintuja.
Messu ja kirkkokahvit su 12.2. klo 
10.
Laskiaisen perhemessu ja kirkko-
kahvit su 19.2. klo 10.
Viikkomessu ke 22.2. klo 11, mes-
sun jälkeen Yhteisessä pöydässä 
-ruokailu, 3 €/aik., 1 €/lapset.

Tuhkamessu ke 22.2. klo 19.
Messu ja kirkkokahvit su 26.2. 
klo 10.

Avoinna ma-to klo 9-15.30, 
pe klo 9-14 Kirkkokatu 28, 
alakerta. P. 050 597 1247.
Tervetuloa kutomaan, om-
pelemaan tai pistäytymään. 
Myynnissä käsitöitä.

Pakkasbarokki-
konsertti   
su 29.1. klo 16
Joensuun kirkossa.

Lapsensa 
menettäneiden 
vertaisryhmä  
ke 1.2. klo 18–20
Rantakylän kirkossa.

Tuhkamessu  
ke 22.2. klo 19
Rantakylän kirkossa.

PSYKODRAAMA-
RYHMÄ  
Psykodraama on ryhmätyöskentelyä, joka
mahdollistaa sinulle tärkeiden ja ajan-
kohtaisten kysymysten tarkastelemisen 
luovasti ja toiminnallisesti.
Ryhmässä voit kuunnella itseäsi ja rikas- 
tuttaa voimavarojasi sekä vahvistaa tunne- 
ja vuorovaikutustaitojasi. Lisäksi löydät 
uusia näkökulmia ja toimintatapoja sekä 
jaat kokemuksia.
Tapaamiset Louhelan tuvalla (Koulu-
katu 7, Joensuu) la 11.2. klo 12–16 ja 
maanantaisin parittomilla viikoilla ajalla 
13.2.–22.5.2023 (viikolla 15, ti 11.4.) klo 
17.45–20. Ryhmän koko max. 8 henkilöä, 
osallistujat haastatellaan ennen ryhmän 
alkamista.
Ohjaajana toimii Minna Lappalainen, psyko- 
draamaohjaaja (CP), TtM, KM. Hinta 160 €, 
ilmoittautuminen 5.2.2023 mennessä 
joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu tai 
p. 013 2635 300 (ma–to klo 9–15, pe klo 9–12).

Kevät 2023

JOENSUUN SEURAKUNTA

LASKIAISRIEHA, 
Joensuun kirkko 120 v.
Joensuun kirkko, Papinkatu 1 b
Klo 10 messu, klo 11.30–13.30 
ulkoilmatapahtuma kirkonmäel-
lä: mäenlaskua omalla lasku-
välineellä, kirkkorasti lapsille, 
ulkoilmakahvio (tuotto Yhteis-
vastuulle), myytävänä myös gril-
limakkaraa. Klo 17.30 Tomusta 
taivaanrantaan -tanssitaideteos 
kirkossa.

Laskiainen
PERHEMESSU
Rantakylän kirkko, Rantakylänkatu 2
Klo 10 messu, messun jälkeen kirkkokahvit ja -mehut, puuhaa lap-
sille. Mukana lapsikuoro Trioli, aulassa esillä lasten taidenäyttely.

PERHEIDEN LASKIAISTAPAHTUMA
Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76
Klo 15–17 talvista puuhaa ulkona ja sisällä.

LISÄKSI LA 18.2. LASKIAISTAPAHTUMA PERHEILLE
Kontiolahden seurakuntakeskus, Keskuskatu 26
Klo 10–13 tarjolla brunssia, klo 10–14 toimintaa perheille.

su 19.2.2023
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Muut paikat

Iloa ikäihmisille – avoin ryhmä 
eläkeikäisille joka toinen ma klo 
14 ViaDia-keskuksella (Venetie 10) 
alkaen 13.2. (huom. muuttunut aika 
ja paikka) ja joka toinen to klo 10 Ut-
ran puukoululla (Utrantie 91) alkaen 
9.2. Ohjaajana Jaana Hyttinen. 
Tiedustelut Jaana Hyttinen, p. 041 
570 1544 tai Raija Alhosaari, p. 050 
3386 065, raija.alhosaari@evl.fi.

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

Perhemessu su 5.2. klo 10.
Yhteisvastuulounas su 5.2. klo 11. 
Vapaaehtoinen maksu yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi. Yhteisvas-
tuukeräyksen avaus.
Messu su 12.2. klo 10.
Nalleneuvola to 16.2. klo 9–12. 
Yhteistyössä Perheentalon kans-
sa. Oheistoimintaa eri teemojen 
ympärillä. Tarjolla myös pientä 
purtavaa, mehua ja kahvia.
Messu su 19.12. klo 10.
Kansanlähetyksen Sanan Aika 
-ilta ma 20.2. klo 17.
Messu su 26.2. klo 10.

Muut paikat
Laskiaistapahtuma su 19.2. 
klo 10–13 Enon koulun pihalla. 
Tapahtumassa makkaranpaistoa, 
mäenlaskua ja ohjattua ohjel-
maa. Tapahtuma on maksuton. 
Tarjoamme makkarat ja mehut. 
Järjestäjinä Enon 4H, Enon MLL ja 
Enon seurakunta.
Keppihevoskilpailut alakoululai-
sille la 25.2. klo 13 Enon liikunta-
hallilla. Lisätietoja kisoista  
www.janoa.fi (Enon seurakunta/
koululaiset). Järjestäjinä Enon 
seurakunta ja Enon 4H.

Virkisty laulaen!

Avoin laulutuokio  

to 9.2. klo 11–11.45 

Pyhäselän kirjastossa.

Pyhäselän 
seurakunta 
 › TOIMISTO: Hammaslahdentie 

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

Pyhäselän kirkko
Hammaslahdentie 76
Messu su 5.2. klo 10. Kanttorina 
Samuli Moilanen.
Seurat su 5.2. klo 17. Pyhäselän ja 
Joensuun rauhanyhdistys.
Messu su 12.2. klo 10.
Yhteisvastuu-konsertti su 12.2. 
klo 14, ks. s. 11.
Messu su 19.2. klo 10.
Perheiden hartaushetki su 19.2. 
klo 15.
Keskipäivän ehtoollishetki ke 
22.2. klo 12.
Messu su 26.2. klo 10.

Pyhäselän 
seurakuntatalo
Hammaslahdentie 76
Ekavauvat ke 15.2. klo 10–11.30. 
Ilmoittautuminen: joensuunseura-
kunnat.fi/ilmoittaudu.
Piirakkatalkoot to 16.2. klo 8. Va-
raukset pe 10.2. menn. p. 050 364 
8190. Hinta 0,80 €/kpl. Tuotto 
lähetystyölle.
Lähetysväen ystävänpäivä ma 
20.2. klo 12. Rääkkylän lähetysväki 
tulee vieraaksi. Tarjoilua.

Muut paikat
Lähetyspiiri Tölpässä ti 7.2. klo 15 
Anneli Kurosella (Tölpäntie 61).
Virkisty laulaen! Avoin laulutuo-
kio to 9.2. klo 11–11.45 Pyhäselän 
kirjastossa. Äänen lämmittelyä, 
laulamista ja mukavaa yhdessä-
oloa. Vetäjänä Liisa Kettunen.
Jumppa su 12.2. klo 17 Niittylahden 
opiston liikuntasalissa.
Lähetyspiiri ma 13.2. klo 12 Toiva-
silla (Iltarauhantie 56, Suhmura).
Hiljaisuuden jooga ke 15.2. ja 22.2. 
klo 17.30 Niittylahden opiston lii-
kuntasalissa (Niittylahdentie 297).
Illan ehtoollishetki pe 24.2. klo 
18.30–19 Reijolan seurakuntata-
lolla (Santerintie 11).

Vanhassa vara 
parempi
Raamattuopetuspäivä 
Vanhasta Testamentista 
la 4.3. klo 9–15.30 Ranta-
kylän kirkolla. Luennoitsijana 
TT, pastori Harri Kuhalampi 
Evankelisesta Lähetysyhdis-
tyksestä. Ohjelma:
9–10.15 aloitus ja luento: 
Uskomme lähtökohdat Van-
hassa Testamentissa.
10.30–12 luento: Uuden 
Testamentin käsitteistö 
perustuu Vanhaan Testa-
menttiin.
12–13 lounas ja kahvi. 
13–14 luento: Jeesus ja Vanha 
Testamentti.
14.15–15.30 luento: Apostolit 
ja Vanha Testamentti, yhteen-
veto ja päätöshartaus. 
Varsinainen luento kestää 
45 min, jonka jälkeen on aikaa 
keskustelulle. Vanhassa vara 
parempi -vihkosia myytävänä 
hintaan 5 €. Ilmoittautuminen 
su 26.2. mennessä: 
joensuunseurakunnat.fi/
ilmoittaudu. 
Maksu 10 € ruokailusta, 
maksetaan paikan päällä. 
Lisätietoja Anna Holopainen, 
050 585 8714, 
anna.holopainen@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 5.2. klo 13. Yhteisvas-
tuukeräys alkaa.
Seurakuntakerho ke 8.2. klo 11.

Pieni iltamessu su 12.2. klo 16.
Papin kahvit ke 15.2. klo 18–20. 
Mahdollisuus tulla keskustele-
maan papin kanssa. Pappi tarjoaa 
kahvit, kuuntelevat korvat ja läm-
mintä keskustelua.
Helmikuun laulajaiset to 16.2. 
klo 18, yhteislaulua ja pianonsoittoa.
Messu su 19.2. klo 13.

Naisten ilta ke 22.2. klo 17. Yh-
dessäoloa kahvikupin äärellä ja 
osallistuminen tuhkamessuun.
Tuhkakeskiviikon messu ke 22.2. 
klo 18. Huom! päivällä ei seurakun-
takerhoa.
Messu su 26.2. klo 13.

Tuupovaaran kirkko
Koulutie 5
Messu su 5.2. klo 10,

Yhteisvastuukeräys alkaa.
Messu su 12.2. klo 10.
Messu su 19.2. klo 10.

Tuupovaaran  
seurakuntatalo
Koulutie 10

Helmikuun laulajaiset to 16.2. klo 
14, yhteislaulua ja pianonsoittoa.
Miesten ilta pe 24.2. klo 17.

Muut paikat
Särkivaaran opintopiiri to 9.2. klo 
12 Särkivaaran kylätalolla (Kissa-
purontie 10, Kulho).
Ekumeeninen rukouspiiri to 9.2. 
klo 18 Heinävaaran kerhotilassa 
(Pitkäpelto 1 H 14).
Lukupiiri ke 15.2. klo 14 Hoilolan 
kirkossa (Hoilolantie 133, Hoilola).
Miestenpiiri ke 15.2. klo 18, paikka 
ei vielä tiedossa, tied. Hannu 
Vepsäläinen, p. 040 671 7251 tai 
Veli-Matti Vepsäläinen p. 050 531 
0789.
Särkivaaran opintopiiri to 23.2. klo 
12 Särkivaaran kylätalolla.
Ekumeeninen rukouspiiri to 23.2. 
klo 18 Heinävaaran kerhotilassa.
Messu su 26.2. klo 10 Hoilolan 
kirkossa.

  

Jumalan-
palvelukset 
Enon seurakuntatalolla.

Perhemessu
su 5.2. klo 10
Enon seurakuntatalolla.
Messun jälkeen lounas  
Yhteisvastuun hyväksi.

Pieni iltamessu
su 12.2. klo 16 Kiihtelysvaaran 
seurakuntatalolla.

Ei seurakuntakerhoa
ke 22.2. Kiihtelysvaaran
seurakuntatalolla.

Helmikuun 
laulajaiset 
to 16.2. klo 14
Tuupovaaran srk-talolla
ja klo 18
Kiihtelysvaaran srk-talolla.

HÄVIKKI-
RUOKAJAKELU
Pyhäselän seurakuntatalo, 

Hammaslahdentie 76,
to 9.2. ja to 23.2. klo 13.30

Pyhäselän vähävaraisille 
asukkaille. Varaa kassisi jakelu- 

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

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

su 5.2. klo 18
Rantakylän kirkko,
Rantakylänkatu 2

Liturgi Hanna Pajarinen, 
saarna TT Laura Kallatsa,
musiikki Janne Piipponen, 
tuomasbändi ja Arepa.
Lastenhoito järjestetty.
Messun jälkeen iltatee. 
Lämpimästi tervetuloa!

RANTAKYLÄN SEURAKUNTA

torstai 23.2. klo 18
Hukanhaudan seurakunta-
talo, Lonikintie 18.

Yhteislaulua lauluryhmä 
Vuoripuron johdolla. 
Lopuksi laskiaispullakahvit.

PIELISENSUUN SEURAKUNTA

ELOKUVAILTA:
NOAH
to 9.2. klo 18.30
Pielisensuun kirkko,
Huvilakatu 8

PIELISENSUUN SEURAKUNTA

Kaikenikäisille, elokuva 
tekstitetty suomeksi.
Vapaaehtoinen maksu, 5 €, 
Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi, sis. popparit ja 
juoman.

6 viikkoa
PAASTONAJAN
arkiretriittiryhmä
20.2.–27.3. maanantaisin
klo 18 Rantakylän kirkko,

Rantakylänkatu 2

Ohjaajina Outi Kärnä ja Anna 
Holopainen. Ryhmään 

mahtuu max. 8 osallistujaa.
Ilmoittautuminen su 12.2. 

mennessä Annalle, 
p. 050 5858 714, 

anna.holopainen@evl.fi. 
Osallistujille lähetetään 
sähköinen materiaali.

Iloa
ikäihmisille
Avoin ryhmä ViaDia-kes-
kuksella ja Utran puukoululla 
helmikuusta alkaen. 

Majatalokuoro
kokoontuu Kiihtelysvaaran 
seurakuntatalolla. Lisätiedot 
aikatauluista kuoron johtajalta 
iltaisin. Anja Turunen p. 050 
412 1067.
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Kontiolahden 
seurakunta
 › KIRKKOHERRANVIRASTO 

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

Kontiolahden
seurakuntakeskus
Keskuskatu 26
Jumalanpalvelukset suoratoistona 
joka su klo 10: www.youtube.com/
kontiolahdensrk.
Ystävänkammarin 31-vuotis-
synttärikahvitarjoilu ma 30.1. klo 
10–13.
Näkövammaisten kerho ti 31.1. 
klo 12. Vieraana Näkökeskuksen 
Helena Nupponen.
Luottamushenkilökoulutus ke 1.2. 
klo 18. Vain seurakunnan luotta-
mushenkilöille.
Messu su 5.2. klo 10, Yhteisvastuu-
startti, info keräyksestä ja kirkkokah-
vit. Keräykseen liittyvistä tapahtu-
mista yms. lisätietoa seuraavista 
Kirkkotien numeroista, nettisivuilta, 
somesta ja Pielisjokiseudusta.
Messu su 12.2. klo 10. Tammi-
huhtikuussa 70, 75 ja 80 vuotta 
täyttäneiden kutsukirkko, messun 
jälkeen kahvit seurakuntakeskuk-
sella. Kahvitukseen on ennakko-
ilmoittautuminen.
Ystävänpäivälauluja ja -kahvit 
ke 15.2. klo 12 seurakuntaruokailun 
jälkeen.
Unkari-ilta to 16.2. klo 18. Pilisin 
ystävyysseurakunta kutsuu meitä 
vierailulle kesällä. Tervetuloa mu-
kaan kaikki asiasta kiinnostuneet 
uudet ja vanhat Unkarin ystävät.
Laskiaistapahtuma ja brunssi 
perheille la 18.2. klo 10–14. Brunssi 
tarjolla klo 10–13. Toimintaa per-
heille klo 10–14.
Messu su 19.2. klo 10.
Tuhkakeskiviikon viikkomessu ke 
22.2. klo 12.

Ikämiesten päiväkahvit pe 24.2. 
klo 11.
Messu su 26.2. klo 10.
Näkövammaisten kerho ti 28.2. 
klo 12.
Ei seurakuntaruokailua ke 1.3.

Lehmon  
seurakuntakoti 
Kylmäojantie 57 
Nuorten ilta pe 27.1. klo 18–19, 
ovet auki klo 17–21.
Messu su 5.2. klo 15, Yhteis-
vastuu-startti, info keräyksestä. 
Keräykseen liittyvistä tapahtu-
mista yms. lisätietoa seuraavista 
Kirkkotien numeroista, nettisivuil-
ta, somesta ja Pielisjokiseudusta.
Nuorten minikirkko ke 8.2. klo 
19.15, ovet auki klo 18–22.
Messu su 19.2. klo 15.
Omaishoitajien kerho pe 24.2. 
klo 14.
Nuorten ilta pe 24.2. klo 18–19, 
ovet auki klo 17–21.

Muut paikat
”Talven ääniä” -yhteislaulutilai-
suus ti 7.2. klo 13.30 Mönnin kylä-
talolla (Mönnintie 87, Mönni).
Messu su 26.2. klo 13 Selkien-
Mönnin kappelissa (Selkientie 1, 
Lehtoi).

Kontiolahden 
kirkko 
on suljettu 
5.4. saakka.

Lapsiparkki 
Lehmossa
Lehmon päiväkerhoon 
kaivataan lisää lapsia. Kerho 
kokoontuu keskiviikkoisin klo 
9–12. Kerhon lapsiparkkiin 
voi ilmoittautua, jos lapsesi 
kaipaa virikettä päiväänsä. 
Lapsiparkkiin otetaan mukaan 
2–6-vuotiaita lapsia ja siihen 
pitää ilmoittautua edelliseen 
iltapäivään klo 14 menn. 
p. 040 027 2229. Lisätietoja 
Virpi Malvalehdolta, p. 040 
045 2570.

Työntekijöiden 
virkistyspäivä 
ke 1.3. Virastot kiinni, 
ei seurakuntaruokailua.

Yhteisvastuukeräys auttaa nuoria 
väkivaltaisessa maailmassa
VUODEN 2023 Yhteisvastuukerä-
yksen teema on Nuoret väkivaltai-
sessa maailmassa. Sunnuntaina 
5.2. alkavan keräyksen tuotoilla 
ratkaistaan ja ennaltaehkäistään 
nuorten väkivaltaa ja konflikteja 
Suomessa ja ulkomailla.

Yhteisvastuukeräyksen keräys- 
tuotoista noin 20 prosenttia oh-
jataan paikallisseurakunnan 
päättämään teeman mukaiseen 
toimintaan tai seurakuntien aut-
tamistyöhön. Noin 20 prosentilla 
tuetaan kotimaassa Aseman Lap-
set ry:n toimintaa, joka ehkäisee 
väkivaltaa. Loput noin 60 prosent-
tia menevät teeman mukaiseen 
kansainväliseen apuun Kirkon 
Ulkomaanavun katastrofirahas-
ton kautta.

PIELISENSUUN seurakunnan 
yhteisvastuutiimi kokee keräyk-
sen tämänvuotisen teeman hyvin 
ajankohtaiseksi. Keräyspäällikkö, 
pappi Timo-Ilkka Antikaisen mu-
kaan Pielisensuun seurakuntaan 

jäävä osuus käytetään Manner-
heimin Lastensuojeluliiton Järvi- 
Suomen piirin Selviydytään Kiu-
saamisesta -projektiin.

– Haluaisimme sanoa Kirkko-
tien lukijalle, jolla herää halu aut-
taa, että apu menee perille. Pie-
neltäkin tuntuva apu voi olla osa 
suurempaa apua. Kaikella autta-
misella on merkitystä, Antikainen 
ja yhteisvastuutiimi painottavat.

Vaara-Karjalan seurakunta ai-
koo käyttää keräysvarat nuorten 
kanssa järjestettävään projektiin. 
Diakoni Taru Keinäsen mukaan on 
tärkeä huomata, että osa nuorista 
joutuu Suomessakin elämään vä-
kivallan uhan kanssa.

– On aina tärkeää muistaa, että 
meillä on yhteinen vastuu sekä 
toinen toisistamme, että koko 
maailmasta. Kaikilla ei ole mah-
dollisuutta auttaa suuresti, mutta 
pienikin lahjoitus on osa yhteistä 
hyvää.

Tea Ikonen
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Yhteisvastuukeräyksen tuotolla tuetaan muun muassa Aseman lapset ry:tä, joka käyttää keräysvarat pitkittyneiden 
ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen sekä katusovitteluun, jossa sovittelijoina toimivat 
nuorisotyön ammattilaiset. 

Lahjoita Yhteis-
vastuukeräykselle
• Osallistumalla Yhteisvastuuta 

tukeviin tapahtumiin, ks. s. 11–14
• Osallistumalla lipaskeräyksiin
• Mobile Paylla 

 › Joensuun seurakunta: 54087
 › Pielisensuun seurakunta: 36548
 › Rantakylän seurakunta: 51705
 › Pyhäselän seurakunta: 82782
 › Enon seurakunta: 51264
 › Vaara-Karjalan seurakunta: 

72984
 › Kontiolahden seurakunta: 75274

• Tekstiviestillä: lahjoita esimerkiksi 
10 euroa lähettämällä tekstiviesti 
APU10 numeroon 16588

• Verkkopankissa, lisätiedot:
 › joensuunseurakunnat.fi/ 

yhteisvastuukerays
 › kontiolahdenseurakunta.fi/

osallistu/yhteisvastuu

Joensuun seurakunta-
yhtymässä on avoinna

SAIRAALA-
SIELUNHOIDON
KESÄTEOLOGIN

TEHTÄVÄ 
Hakuaika päättyy
ke 8.2.2023 klo 16.

Lisätiedot joensuunseura-
kunnat.fi/rekrytointi.

Tervetuloa

SPR:n KIRPPIS
Kauppakatu 35, Joensuu

(käynti sisäpihan puolelta)

Avoinna ma–to klo 11–15

Otamme vastaan lahjoituk-
sia ajankohtaisista tuotteista. 
Tervetuloa tekemään löytöjä.

JOENSUUN SEURAKUNTA

perjantaisin klo 10–13, 
Lahjantie 10

Myynnissä kahvia, kahvileipää, 
naisten, miesten ja lasten 
vaatteita, astioita, leluja, 

kirjoja yms.
Hartaus klo 10.

Puhtaita ja ehjiä vaatteita 
sekä tavaroita otetaan 

vastaan kirpputorin aukiolo-
aikoina. Tuotto lähetystyölle. 

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA

KOHTAAMISTEN
Kahvila-Kirpputori 

Sururyhmiä sinulle,
JONKA LÄHEINEN ON KUOLLUT
Ryhmät ovat avoimia kaikille, vaikka asuinalue
olisi eri kuin ryhmän järjestävän seurakunnan
alue. Sururyhmään voi ilmoittautua,
kun läheisen kuolemasta on
vähintään noin kolme kuukautta.

Aloitus to 2.3. klo 17
Pielisensuun kirkko,
Huvilakatu 8b, Joensuu.
Kokoonnumme kuusi kertaa
pari�omilla viikoilla. Lisä-
�edot ja ilmoi�autuminen
ke 22.2. mennessä
p. 050 5508 335, Katja Nuuhkarinen
tai p. 050 3811 054, Ma� Innanen.

Aloitus ke 15.3. klo 15–16.30
Lahjanpuiston kerhohuone,
Lahjan�e 10, Hammaslah�. Kokoonnumme
seitsemän kertaa. Ilmoi�autuminen pe 3.3.
mennessä p. 050 3636 909, Lea Vuojolainen.
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Mediamyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Varaa   
mainos paikkasi 

 paikalliseen
Kirkkotie  -lehteen! 

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

www.eronen.fi www.memoriahautaus.com

TÄYDEN PALVELUN
HAUTAUSTOIMISTO

HAUTAKIVIKAIVERRUS
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JOENSUUN
MUISTOMERKKIHUOLTO KY

Puh. (013) 731 582
Gsm 0400 896 409

Kimmo Kinnunen

Hänelle, jota 
emme unohda.

S-Kukka ja Hautauspalvelu 
www.s-kukka.fi/hautauspalvelu 

Voimatie 2, Joensuu  
(Kauppakeskus Prisma) 
Ma–pe klo 8–19, la 8–16 

p. 010 762 3821

• PERHEJUHLAT
• YRITYSTILAISUUDET
Asiakkaan varaamissa tiloissa

PITOPALVELU
ANJA LUKKARINEN

Longantie 11, 80130 JOENSUU
           Puh. 040 534 0885

www.pitopalveluanjalukkarinen.fi

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

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

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

erikoishammasteknikko
Harri Hukka

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

EDUSKUNTA
VAALIEHDOKAS!
Tavoita aktiiviset äänestäjät.

Pyydä vaalitarjous:

Juha Kurvinen 040 665 5983  
juha.kurvinen@kotimaa.fi

Muut ilmoituskoot

-25 %
1/1 tai 1/2  -sivua

-30 %

Hyvän elämän erikoislehti 

Puolivuosikerta 
tarjous
Tilaa Askel-lehti puoleksi vuodeksi 
edulliseen tutustumishintaan!

6kk VAIN

4141€€
(ovh 56 €)

asiakaspalvelu@kotimaa.fi ○ 020 754 2333
Puhelun hinta matkapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 14,9 snt/min, lankapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 6,9 snt/min. Tilaus on määräaikainen. Se alkaa seuraavasta 
mahdollisesta numerosta ja päättyy automaattisesti tilausjakson päätyttyä. Tarjous on voimassa toistaiseksi ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa. Ulkomaisiin 
tilauksiin lisätään postikulut. Paperilasku 3 € + alv 24 %. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja  voidaan käyttää ja 
luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 

Tilaus on määräaikainen.  Kampanjakoodi: AL6kk41/23
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nuori kasvo 

15-VUOTIAS EMILIA kuuluu 
Enon seurakunnan nuorten 
vaikuttajaryhmään.

Miten päädyit mukaan seura-
kunnan toimintaan?
Oman rippileirini kautta päätin 
lähteä mukaan isostoimintaan. Ja 
erilaisten kerhojen ohjaaminen 
ja muutenkin lasten ja nuor-
ten kanssa toimiminen tuntuu 
kivalta.

Mitä odotuksia sinulla on  
isostoiminnalle?
Odotan, että pääsen vetämään 
pelejä ja leikkejä ja muutenkin 
niitä teemapäiviä. Olisi mukavaa 
päästä näkemään rippileiriä eri 
näkökulmasta.

Onko jotain, mitä haluaisit pa-
rantaa seurakunnassamme?
Rippikoulun opetuspäivät voi-
sivat olla lyhempiä ja niitä voisi 

olla sitten enemmän. Opetus-
päivät voisivat alkaa aamulla eikä 
iltapäivällä. 

Mitä mieltä olet siitä, että Enossa 
on Nuorten vaikuttajaryhmä?
Minusta on hyvä, että myös nuoret 
voivat kertoa mielipiteensä asiois-
ta, eikä aina kuunnella vain aikuisia. 
Aika usein vanhempien ihmisten 
päätökset eivät välttämättä ole niin 
hyödyllisiä nuorten kannalta.

Mihin kaikkeen tahtoisit päästä 
vaikuttamaan seurakunnas-
samme?
Erilaisiin seurakunnan tapahtu-
miin, nuoria koskeviin asioihin, 
nuorten tapahtumiin ja muuhun 
seurakunnan nuorisotoimintaan.

Anni Pieviläinen

Palstan kirjoittajat ovat nuoria 
seurakuntalaisia.

Lasten ja nuorten kanssa on kivaa 

NIMI: EMILIA HIRVONEN
IKÄ:  15 VUOTTA 
SEURAKUNTA: ENO

JOS LAPSELLE SYNTYY nähdyksi ja kuul-
luksi tulemisen tunne, silloin ohjaaja on 
jollakin tavalla onnistunut tehtävässään, 
arvioi nuorisotyönohjaaja Marko Kähkö-
nen.

Miehellä on takanaan 22 vuotta työs-
kentelyä lasten ja nuorten parissa Ran-
takylän seurakunnassa. Viime syksynä 
hänelle myönnettiin Lasten ja nuorten 
keskuksen Itä-Suomen piirin tunnustus-
palkinto pitkästä ja sitoutuneesta työstä 
kouluikäisten ja heidän perheidensä kans-
sa Rantakylän seurakunnassa ja Joensuun 
seurakuntayhtymässä. Palkintoehdotuk-
sen takana olleet työkaverit perustelivat 
palkintoa myös muun muassa sillä, että 
Kähkönen on pitänyt yllä hyviä suhtei-
ta alueen kouluihin sekä verkostoitunut 
ansiokkaasti muidenkin lasten ja nuorten 
parissa työskentelevien kanssa.

Palkinto lämmittää Kähkösen mieltä, 
koska se on muiden ehdottama.

– Palkinnon arvoa nostaa se, että pal-
kinnon saajaa täytyy esittää, ja Lasten ja 
nuorten Itä-Suomen piirin hallitus käsit-
telee ehdokkaat, joita tulee hiippakunnal-
lisesti.

ENSIMMÄISINÄ TYÖVUOSINA Kähkösen 
toimenkuva painottui alakouluikäisiin. 
Sittemmin Rantakylän seurakunnassa 
on omaksuttu kasvatuksen polkuajattelu 
eskarista nuoriin aikuisiin. Sen mukaan 
työntekijätiimin jäsenet voivat toimia 
polun eri kohdissa sen mukaan, mitkä 
tehtävät itselle sopivat ja missä tarvitaan 
milloinkin resursseja.

– Olen välillä mukana eskariretkillä, 
alakoululaisten leireillä tai kerhoissa. 
Työhöni kuuluvat myös rippikoulu, nuo-
risotyö ja isoskoulutus.

Vuosien varrella moni asia on muut-
tunut. Maailma on käynyt nopeatem-
poisemmaksi ja vaativammaksi. Entistä 
nuoremmilla on älypuhelimet ja sen 
myötä taskussaan koko maailma hyvine 
ja huonoine puolineen. Kähkönen pohtii, 
että nuorten perustarpeet lienevät tänä 
päivänä kuitenkin samat kuin 20 vuotta 
sitten: olisi kavereita, tulisi hyväksytyksi ja 
syntyisi onnistumisen kokemuksia.

KÄHKÖSEN MIELESTÄ työssä parasta on-
kin se, kun nuori innostuu jostain ja elä-
mänilo voittaa.

– On hienoa huomata, kun nuori, joka 
ei voi hyvin, voittaa jännityksen, saa roh-
keutta tai löytää kaverin meidän jutuissa.

Kähkönen toivoo myös, että uskonasiat 
jäisivät osaksi nuoren elämää. Niiden esil-

lä pitäminen tuoreella ja merkityksellisel-
lä tavalla on haasteellista.

– Mistä löytää sen nuoria puhuttelevan 
tuoreen tavan tuoda vanhaa viestiä, että 
Jumala rakastaa ihmisiä ja on sen takia 
tullut aikanaan maailmaan?

Tämä on tärkeä kysymys seurakuntien 
tulevaisuudenkin kannalta yhteiskunnas-
sa, jossa kaikki eivät enää kuulu kirkkoon.

– Kyllähän me olemme isojen haastei-
den ääressä: miten tuoda toivon viestiä 
niin, että nuori kokee olevansa merkityk-
sellinen ihminen? Miten voimme suori-
tuspaineita luovassa maailmassa tuoda 
sellaista näkökulmaa, että ihan tavalli-
nenkin on hyvää ja arvokasta?

Tea Ikonen

NUORET. Kohtaami-
nen, rohkaisu ja toivon 
näkökulma. Nuoriso-
työnohjaaja Marko 
Kähkösen mukaan 
näistä kolmesta lähtee 
kaikki muukin seura-
kunnan nuorisotyössä.

Lasten ja nuorten  
keskuksen Itä-Suomen 
piirin tunnustuspalkinto
• Voidaan myöntää Kuopion hiippakunnan 

alueella toimivalle työntekijälle, henkilölle tai 
ryhmälle, joka on sitoutuneesti ja innostavasti 
tehnyt työtä lasten ja nuorten parissa.

• Lasten ja nuorten keskuksen Itä-Suomen piirin 
hallitus valitsee palkinnon saajan ehdokkaiden 
joukosta.

• Vuoden 2022 palkinto myönnettiin Rantaky-
län seurakunnan nuorisotyönohjaaja Marko 
Kähköselle.
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Tärkeintä on nuoren kohtaaminen 

Rantakylän nuorisotyönohjaaja Marko Kähkönen kulkee pappatunturillaan kesät, talvet. Parasta työssä on miehen mielestä elämänilo: kun nuori, jolla 
ei mene hyvin, innostuu jostain, voittaa pelkonsa ja saa kavereita. Kähkönen pohtii, että nuorten perustarpeet lienevät aina samat: olisi kavereita, tulisi 
hyväksytyksi ja syntyisi onnistumisen kokemuksia.


