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ervehdys Pielisjoen rannalta kaikille Juhlaviestin lukijoille! Seuraavat herättäjäjuhlat
vietetään kahden virtuaalivuoden jälkeen
meillä Joensuussa, välittömässä ja nuorekkaassa Pohjois-Karjalan pääkaupungissa.
On harmillista, että viimekertaisetkin juhlat siirtyivät nettiin, mutta koitamme sitten
omalta osaltamme tarjota onnistuneet ja ikimuistoiset
puitteet, kun juhlaväki taas kohtaa kasvokkain.

Kerubi
Stadionilla
– Jumalan
lähellä ja
läsnäolossa

J

oensuun herättäjäjuhlat 2022 järjestetään Suomen
parhaimmaksi pesäpalloareenaksi valitulla pyhätöllä, joka kantaa nimeä Kerubi Stadion. Se on minulle myös henkilökohtaisesti tuttu. Sen hiekkaa
olen syönyt monessa pesäpallo-ottelussa pelaajana.
Otimme sen käyttöön 9.6.2018 ekumeenisesti toimitetussa rukouspalveluksessa yhdessä ortodoksi-isän ja pesäpalloväen kanssa. Ja sitten pelattiin.
KERUBI STADION sopii erinomaisesti herättäjäjuhlien
pitoon. Äänentoisto on huippua, huoltorakennuksia
alueella piisaa, katettu katsomo antaa suojaa ja areenalta on lyhyt matka kaupungin sydämeen.

MONELLE joensuulaiselle kerubi-sana tuo mieleen
perinteikkään soittoruokalan Ilosaaressa. Stadion kantaa
myös raamatullista nimeä: Raamatussa kerubi viittaa
enkeliin, peräti 91 kertaa. Muinaisessa assyrian kielessä
sana tarkoittaa lähellä olevaa. Kerubi on sellainen enkeli,
joka on kaikkein lähimpänä Jumalaa ja kiittää jatkuvasti
häntä.
TOIVON, että herättäjäjuhlilla Jumalan sana toisi Kerubi
Stadionilla Jumalan luoksemme ja tekisi meistä hänen
lähellään lepääviä. Toivon, että sana toisi meidät lähelle
toisiamme, ei eroon toisistamme. Ja toivon, että herättäjäjuhlilla Kerubi Stadionin täyttää veisuu, joka nousee
nöyrästä sydämestä ja laulaa kiitosta Jumalalle.
Lämpimästi tervetuloa Joensuun herättäjäjuhlille!
Jari Jolkkonen
Kuopion hiippakunnan piispa
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HERÄTTÄJÄJUHLAT on järjestetty Joensuussa kaksi
kertaa aiemminkin, vuosina 1961 ja 1995. Vuosittain
tuhansissa tapahtumissamme vierailee noin miljoona
kävijää, mutta jos joku on käynyt meillä viimeksi herättäjäjuhlilla, paljon on kaupunkimme ehtinyt tuossa
ajassa muuttua! Olemme luoneet rohkeasti uutta ja
rakentaneet sen verran aktiivisesti, että entisellään
eivät ole vaikkapa tori, Pielisjoen rantatiet, pyöräreitit
niin kuin ei keskustan keidas Ilosaari tai asemanseutukaan.

HERÄTTÄJÄJUHLIEN pääpaikka Mehtimäen uniikissa
urheilupuistossa on myös yksi esimerkki siitä uudesta,
mitä meillä on arkeen ja juhlaan tarjolla. Samalla lämmin vastaanotto, avuliaat ihmiset ja upea luontomme –
ne ovat kaikki ennallaan!
ONPA MUKAVAA saada pitkästä aikaa toivottaa vieraat
tervetulleeksi oikein paikan päälle. Joten tavallista
leveämmin hymyilen, kun kirjoitan, että Joensuu ottaa
ilolla vastaan herättäjäjuhlien väen kesällä 2022!

Valmistelemme
elvytyspakettia

T

unnen suurta myötätuntoa kauhavalaisia ystäviä kohtaan. Kauhavan herättäjäjuhlat siirtyivät
ensin vuodella ja sitten viime hetkellä peruuntuivat. Monet pettyivät, kun eivät päässeetkään
juhlille, tapaamaan ystäviä ja veisaamaan yhdessä. Vielä suurempi lienee niiden pettymys,
jotka näkivät juhlien eteen paljon vaivaa, odottivat ystävien saapumista.
KORONA-AIKANA olemme kokeneet pettymyksiä
perhepiirissä, ystävien kesken ja seurakunnissa. Monta
kaivattua kohtaamista, elämälle tärkeää arkitoimintaa ja
odotettua juhlahetkeä on jäänyt väliin. Mieleen on hiipinyt
ikävä, apeus ja yksinäisyys. Odotamme hartaasti paluuta
normaaliin.
ON TOINENKIN pandemia. Se etenee sosiaalisen median kautta ja tarttuu sitten muuhunkin kielenkäyttöön.
Oireita ovat viholliskuvia rakentavat, tuomitsevat, ihmistä
halventavat ja mitätöivät sanat. Ne lamaannuttavat ja vievät
itsetunnon, elämänrohkeuden ja ilon. Kaipaamme tilalle
lohduttavia ja rohkaisevia sanoja.
ON MEIDÄN vuoromme valmistella herättäjäjuhlia siinä
toivossa, että ensi kesänä voisimme olla koolla ilman
rajoituksia. Valmistelemme elvytyspakettia toisillemme ja
kaukaa tuleville ystäville. Jospa juhlat saisivat olla elvyttävä
sade pitkän kuivan kauden jälkeen! Juhliemme tunnuksen
”Lohduksi toisillemme” päätimme tietämättä vielä koronasta mitään. Nyt tunnus on entistä ajankohtaisempi.
Olette lämpimästi tervetulleita ensi kesänä herättäjäjuhlille
Joensuuhun!
Petri Karttunen
Juhlatoimikunnan puheenjohtaja

Kari Karjalainen
Joensuun kaupunginjohtaja

P E RT TI M E R I LÄ I N E N

Iltaseurojen tunnelmaa herättäjäjuhlilla Nivalassa 2019. Vuonna 2020 herättäjäjuhlat jouduttiin koronatilanteen vuoksi järjestämään virtuaalisesti – samoin Kauhavan juhlat kesällä 2021.

Mikä on Herättäjä-Yhdistys?
HERÄNNÄISYYS
eli körttiläisyys on
Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon sisäinen
herätysliike, jonka palvelujärjestö
Herättäjä-Yhdistys
toimii toivon, rakkauden ja armollisuuden pohjalta.
Työntekijöiden tukena on laaja vapaaehtoisten joukko ympäri maan.
HERÄNNÄISYYS tunnetaan erityisesti Siionin virsistä. Normaaliaikana pidetään vuosittain yli
tuhannet seurat ja veisuut sekä
satoja Herättäjän kirkkopyhiä.
Korona-aikana seuroja ja muita
tapahtumia on lähetetty suoratoistona verkossa noin sata
vuodessa. Suosituin yksittäinen
tapahtuma on luonnollisesti herättäjäjuhlat, joille kokoontuu
20 000–30 000 juhlavierasta.
Herättäjä-Yhdistys kustantaa
vuosittain muutamia kirjoja ja

äänitteitä. Lisäksi julkaistaan lehtiä: 130-vuotiasta Henki-lehteä
(ent. Hengellinen Kuukauslehti), yli 100-vuotiasta Talvikynttilät-joululehteä, nuorten itsensä
tekemää Nuori Yty -lehteä sekä
ylioppilaskotien Turinaa. Suosituin kustannustuote on Siionin
virret, jonka uudistettu laitos ilmestyi 2017.
OMAA NUORISOTYÖTÄ tehdään
Nuori Yty -brändin alla rippikoululeireillä, isoskoulutuksessa ja
varhaisnuorten Telttis-leirillä.
Opiskelijoilla on mahdollisuus
hakea paikkaa ylioppilaskodeilta
Helsingissä, Kuopiossa tai Joensuussa. Herättäjän nuorisotyö
on syrjinnästä vapaa alue, jonka
slogan kuuluu: ”Sinä riität, sinä
kelpaat, sinä et ole yksin.”
Lähetysnäkyään Herättäjä-Yhdistys toteuttaa Suomen Lähetysseuran suurimpana jäsenjärjestönä ja Suomen Pipliaseuran
yhteistyökumppanina. Lisäksi
tehdään talkoovoimin yhteistyötä Viron ja Inkerin kirkkojen
kanssa.
HERÄTTÄJÄJUHLAT järjestetään
vuosittain eri paikkakunnilla.
Järjestäjinä ovat paikallinen kunta, seurakunta ja Herättäjä-Yhdistys. Juhlien historia yltää lähes
130 vuoden taakse. Joensuun
herättäjäjuhlat 2022 ovat järjes-

tyksessä 128. juhlat.
Juhlat vietetään taivasalla. Juhlakentälle levitetään penkit ja
rakennetaan tarvittavat palvelut.
Järjestelyt toteutetaan pääosin
talkoovoimin, kaikkineen talkoolaisia tarvitaan noin 1500.
OHJELMAN perusrunkona ovat
noin tunnin mittaiset seurat,
joissa vuorottelevat lyhyet puheet ja Siionin virret. Lisäksi juhlilla on oheisohjelmaa lapsille ja
nuorille sekä erilaisia tapaamisia,
konsertteja jne.
Erikoisuuksia ovat lauantain
päiväseurojen aloittaminen seisaaltaan virrellä “Jumala ompi
linnamme” ja sunnuntain päätösseurojen polvirukous, jonka
jälkeen veisataan seisten ”Herraa
hyvää kiittäkää”. Tavat juontavat
juurensa herännäisyyden historiaan.
Kaisa Viitala

Surun kohdatessa voit muistaa omaisia
Herättäjä-Yhdistyksen suruadressilla

14 €

Jokaisessa adressissa on neljä sisälehteä,
joista voi valita sopivimman.
Herättäjän Kirjakauppa www.lapuankipa.fi

www.herattaja.fi,
puh.
(06)(06)
433433
5700
Kosolankatu 1, 62100
Lapua,
5719

Lue lisää
•
•
•
•
•

www.h-y.fi
www.nuoriyty.fi
www.herattaja.fi
www.henkilehti.fi
www.herattajajuhlat.fi

Lisätietoja:
nuoriso@h-y.fi
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Herättäjäjuhlat pidettiin
Joensuussa edellisen kerran
vuonna 1995. Silloin
juhlien tunnuksena oli
Soikoon ilovirtemme.
Nyt kuten ennenkin juhlille
tullaan eläytymään tunnelmaan,
nauttimaan yhteyden
kokemuksesta ja musiikista sekä
kuulemaan sanaa.

Miksi
hengellisille
kesäjuhlille
tullaan?
IHMISET kokoontuvat herätysliikkeiden ja
kristillisten järjestöjen kesäjuhlille vuosi
toisensa perästä kymmeniin tuhansiin
nousevin joukoin. Mikä saa väen liikkeelle?
Juhlille tullaan eläytymään tunnelmaan
ja nauttimaan yhteyden kokemuksesta ja
musiikista. Siinä istuessa hiljaa syntyy
kokemus, mitä on olla suuressa joukossa,
josta ei tunne kuin pienen murto-osan eikä kuitenkaan ole aivan ulkopuolinen ja
outo.
JUHLILLE TULLAAN tapaamaan tuttuja ja
ystäviä. Onpa niinkin, että joissakin suvuissa on tapana kokoontua juhlakentällä
tietyssä paikassa vuosi toisensa jälkeen.
Ainakin Huhdan sukua kokoontuu vuosittain herättäjäjuhlilla lauantain aamuseurojen jälkeen juhlakentän penkkilohkolla
H niin kuin Huhta.
Näissä tapaamisissa kysellään kuulumi-

Nyt saatavilla!

sia ja hämmästellään, että ”vieläkö se sinäkin olet elossa”. Usein edellisestä tapaamisesta on saattanut kulua useita vuosia ja
on aihetta pohtia, miten vaiheet elämässä
vaihtuvat ja missä nyt mennään. Samalla tulee todettua, että Jumala on pysynyt
uskollisena.
JUHLILLE TULLAAN kuulemaan myös
julistusta. Kovaäänisistä kaikuvat puheet

Lohduksi toisillemme —
ekologinen Kupilka 21 -eräjuoma-astia.

Tilaa itsellesi tai lahjaksi:
www.herattajajuhlat.fi
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Osa näistä
kokemuksista
on yhteisiä
maata kiertävän
rockfestivaalikansan
kanssa.

Samalla tuet
herättäjäjuhlavalmisteluja.

seuraavat toisiaan ja niitä enemmän tai
vähemmän keskitytään kuuntelemaan.
Tottumuksesta kuulija istuu penkissä ja
selailee oman herätysliikkeensä laulukirjaa ja kuulostelee juhlatunnelmaa.
Onko sanan kuuleminen vanhojen
tunnelmien uudestaan elämistä? Voiko se
olla myös sellaisen julistuksen tai virren
säkeen tarkkaamista, joka yllättäen iskee
mielen pohjalle, sattuu syvälle sisälle ja
pakottaa riisumaan suojaukset. Sellainen
sattuva sana tulkitsee uudestaan omaa
elämäntilannetta ja suhdetta Jumalaan ja
lähimmäisiin. Näin syntyy uusi oivallus.
Jokin tunne läikähtää. Elämän arvopohjassa liikahtaa jotain. Jonakin hetkenä tullaan
siis kosketetuksi. Sitä ainakin kaivataan ja
odotetaan.
ON MYÖS sellaista, mitä ei varsinaisesti
juhlilta toivota ja odoteta, mutta jota joka
juhlilla kuitenkin näyttää tapahtuvan:
- sataa, vaikka säätiedotus lupasi poutaa
- aurinko porottaa kuumasti ja alkaa janottaa
- illalla alkaa viluttaa
- selkä puutuu epämukavassa penkissä
- lähistöllä väsyneet lapset kiukkuavat
vanhemmilleen
- pitkien puheiden aikana alkaa olo riutua
ja on työlästä pysyä hereillä
- ruokajonot ovat useiden kymmenien
metrien mittaisia
- jäätelö on ylihinnoiteltua.
OSA NÄISTÄ kokemuksista on yhteisiä
maata kiertävän rockfestivaalikansan
kanssa. Jonotusta, yhteisyyttä, janoa, näl-

kää ja väsymystä sekä iloa vanhojen ystävien tapaamisesta ja uusista tuttavuuksista. Lisänä rokkikansan kokemuksiin on
tuo salaperäinen ja sinnikäs odotus: tulla Jumalan koskettamaksi ja saada uutta
evästä tulevaan talveen. Tai ehkä festareillakin voi tapahtua jotain aivan samaa.
Heikki Salomaa

Juhlafaktaa
• Herättäjäjuhlien ohjelmisto koostuu perinteisesti seuroista, veisuista, konserteista,
raamattutunneista ja messusta. Lisäksi on
monenlaista oheisohjelmaa, ks. takasivu.
• Juhlilla on normaalioloissa 20000–30000
osallistujaa.
• Kesän 2021 herättäjäjuhlat 1.–3.7. Kauhavalla jouduttiin pitämään koronatilanteen
takia etänä.

Ota yhteyttä
• Petri Karttunen, juhlatoimikunnan puheenjohtaja, 045 189 440, petrikartt@gmail.com
• Kati Nissi, herättäjäjuhlien pääsihteeri,
050 552 1124, kati.nissi@evl.fi

K I R K KOT I E N A R K I S T O

Yhteiskristillisessä Hyvää kaikille -tapahtumassa pastorit nousivat taannoin lavalle kauppakeskus Isossa Myyssä Joensuussa. Edessä Tapani Nuutinen kitaran kera, hänen takanaan laulaa Jukka Laamanen.

Rinnakkaiseloa idässä
RAJAT uskonnollisten
ryhmien välillä ovat idässä
matalat.
ITÄ-SUOMESSA uskontokuntien välinen
ekumeeninen yhteistyö on jo pitkään ollut
hyvin luontevaa ja runsasta.
Yhteistyön pitkät perinteet ovat luoneet
myös uusille seurakuntiin tulleille papeille, pastoreille ja muille työntekijöille helpon väylän jatkaa jo aloitettua ekumeenista työtä. Pappeja, jotka ovat olleet valmiita
yhteiseen, on ollut paljon eri kirkoissa ja
seurakunnissa.
– Täällä on eletty rinnakkain iät ajat ja
on syntynyt perinne, jossa on ollut helppo toimia, kertoo eläkkeellä oleva kirkkoherra Tapani Nuutinen, joka työskenteli
Joensuussa Pielisensuun seurakunnassa.
KAIKEN LÄHTÖKOHTA on ollut ystävyys
pappien välillä ja keskinäinen kunnioitus.
Perinteiset kirkkokunnat ovat nähneet
ihmiset tärkeämpänä kuin keskinäiset
kiistat.
Missionäärinen tavoite on yhdistänyt
kirkkoja myös seurakuntalaisten kesken.
Vapaaehtoisten ekumeenisen porukan vä-

lillä ei ole ollut korkeita rajoja.
– Aito huoli ihmisistä on yhdistänyt.
Meillä on ollut yhteisissä tapahtumissa
myös diakoninen ulottuvuus usein mukana, Nuutinen kuvaa.
ITÄ-SUOMESSA ortodoksinen kirkko on
perinteisesti ollut suurempi vaikuttaja
kuin muualla Suomessa. Lähes kaikissa
itäsuomalaisissa suvuissa on myös ortodokseja ja rinnakkaiselo on ollut luonnollista. Ortodoksit ovat idässä olleet
halukkaita myös vahvaan ekumeeniseen
yhteyteen.
– Tämä on ollut hyvin poikkeuksellista
Suomessa. Meillä on ollut tahtoa ja halua
tehdä yhdessä, sanoo rovasti Kalevi Kokkonen Joensuun ortodoksisesta seurakunnasta.
Kokkonen seurasi tehtävässään edeltäjänsä rovasti Erkki Piiroisen jalanjälkiä.
Moni seurakuntalainen eli seka-avioliitossa ja toisaalta ortodoksit kohtasivat syrjintää takavuosikymmeninä ”ryssittelyn”
muodossa. Näitä vastakkainasetteluja oli
tarvetta lieventää.
– Sain edeltäjältäni mallin ja rohkeuden
kanssakäymiseen, Kokkonen kiittelee.
KIRKOT JA SEURAKUNNAT ovat tehneet
yhdessä esimerkiksi Radio Dein Elämän

pitkospuilla -ohjelmasarjaa.
– Radio toi yhteen. Ohjelman tekeminen pastoriporukalla oli mutkatonta, ja
sitä oli lystiä tehdä, muistelee Joensuun
vapaaseurakunnan pastori Jukka Laamanen.
Laamanen näkee, että teologisesti yhteistyö on selvää: ei ole kuin yksi Kristuksen seurakunta. Vaikka pastori tekee
oman laumansa kanssa töitä, muitakin
on. Tässä ei ole kaikki.
Erilaisia yhteisiä projekteja on vuosien
varrella kertynyt niin paljon, ettei kaikkea tahdo edes muistaa. Kaikki on vienyt
eteenpäin.
– Jeesus-marssin yhteydessä pidimme
toritilaisuuden, jonne ortodoksit tulivat,
vaikka eivät osallistuneet marssille. Yhteytemme kesti tämän hyvin, Laamanen
toteaa.
Toisaalta ehtoollisyhteys luterilaisten ja
ortodoksisten kirkkojen välillä puuttuu
edelleen. Asiasta ei ole tehty ongelmaa.
ERI KIRKKOJEN JA SEURAKUNTIEN papit tulivat siinä sivussa hyviksi ystäviksi.
Papeilla on ollut yhteinen bändi, jossa on
musisoitu. Toisten seurakuntien isoja kesätapahtumia on talkoiltu yhteistyöllä.
– Yhteisessä työssä kehittyi luottamuksellisuus ja työtoveruus. Henkilösuhteet

ovat yhteistyössä tärkeitä, Jukka Laamanen miettii.

Kaikki lähtee
henkilökohtaisista
suhteista.
Tapani Nuutiselle erilaisuuden kohtaaminen elämässä on keino rakentaa siltoja.
– Kuvittelemme herkästi tietävämme,
mitä toisen usko on, vaikka emme kohtaa.
Me olemme täällä tehneet yhdessä, mitä
voimme tehdä, Nuutinen sanoo.
KUPLIEN rajojen yli kulkeminen on kaikille hyväksi. Vain omien seurassa pysyminen jättää Jumalan moninaisuuden
näkemättä. Siltoja rakennetaan olemalla
läsnä ja avoin, riittävässä määrin rehellinen ja myös kunnioittamalla toista.
– Tulee nähdä se rikkaus, jossa kristitty
voi olla turvallisesti luova, tiivistää Laamanen.

Salla Remes-Ylönen
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Nykyaikainen Kerubi Stadion
avattiin vuonna 2018. Se on
osa Mehtimäen urheilupuistoa,
joka sijaitsee aivan Joensuun
keskustan tuntumassa. Ensi kesänä
katettu katsomo ja pelikentälle
levitettävät penkit muodostavat
suuren seuratuvan. Taustalla
häämöttää Joensuu Areena, jonne
rakentuu mm. juhlaruokala.
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TERVETULOA

MEHTIMÄELLE JA
KERUBI STADIONILLE
HERÄTTÄJÄJUHLIEN juhlakenttänä toimii Kerubi Stadion Mehtimäen urheilupuistossa.
Paikka nimineen ja sijainteineen kytkeytyy hyvin monin tavoin Joensuun olemukseen.

S

UOMEN HIENOIN pesäpallostadion avattiin toukokuussa 2018. Se kertoo vastaansanomattomalla tavallaan hyvin
hoidetusta ja kunnianhimoisesta pesäpallojoukkueesta. Samalla se kertoo
myös siitä, miten kauppapaikaksi 1848
perustetussa Joensuussa tosiaan on karjalaista kaupantekotaitoa, joka mahdollistaa tällaiset hankkeet.
Stadionilla on 2500 katettua istumapaikkaa, 6 aitiota, iso
monitoimitila sekä VIP-vieraiden ravintola. Yleisöä palvelevat myös isot LED-näytöt ja korkeatasoinen äänentoisto.
Joensuun Mailan edustusjoukkueet miehissä ja naisissa
pelaavat stadionilla Superpesistä.
PESÄPALLON pelaaminen Joensuussa alkoi ajan tavan
mukaan suojeluskunnassa 1920-luvun alkupuolella. Tahko Pihkalan kehittämän pelin tavoitteena oli tukea sotilaan
tarvitsemia taitoja syöksyineen ja heittokykyineen.
Peliä pelattiin eri seuroissa, mutta vuonna 1957 Höytiäisen Urheilijat ja Joensuun Maila-Pojat päättivät yhdistää
voimansa erikoisseuran perustamiseksi. Karjalan Mailan
perustamiskokous järjestettiin 10.11.1957 Ilosaaressa sijaitsevan Karjalantalon voimailuhuoneessa.

KARHAPÄÄ lopetti urheilu-uransa, koska halusi keskittyä
elämässään enemmän uskoon liittyviin asioihin. Hän oli
kokenut hengellisen herätyksen 1960-luvun puolivälissä.
Lopettamisestaan hän myös kertoi etukäteen joukkuetovereilleen.
– Kukaan ei sanonut poikittaista sanaa, vaan kaverit
ymmärsivät ratkaisuni. Se tie vei sitten monenlaisiin luottamustehtäviin, kertoo Karhapää, joka vuonna 2010 nimitettiin Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen
kunniapuheenjohtajaksi toimittuaan vuodet 1984–2009
liikkeen puheenjohtajana. Tällä tiellä oli paljon muutakin,
mm. 30 vuotta kirkolliskokousedustajana sekä paikallisseurakunnan tehtävissä.
Karhapää iloitsee herättäjäjuhlien saapumisesta Joensuuhun ja pesäpallostadionille.
– Olen pari kertaa ennenkin osallistunut juhliin ja niin
aion nytkin.
MEHTIMÄEN urheilupuisto on erinomainen ympäristö
järjestää suurtapahtumia. Paitsi että se on vain kilometrin
päässä torilta, sille mahtuu suuri määrä erilaisia rakennuksia ja alueita, jotka mahdollistavat paljon. Toistuvat
tapahtumat ovat myös kehittäneet paikallisia verkostoja,

joiden avulla kaikenlaiset palvelut pystytään tuottamaan
ammattitaitoisesti.
Mehtimäeltä löytyy kaksi suurta sisähallia (Joensuu
Areena ja jäähalli), yleisurheilukenttä, Laulurinne, pesäpallostadion, ravirata, uimahalli, skeittipuisto, tennishalli,
golf-halli, curling-halli ja koirankoulutuskenttä. Lisäksi
alueelta löytyy Tiedepuisto, ravintoloita, parkkialueita,
parkkitalo ja liikuntakeskus Kuntokeidas. Talvella 2022
alueelle valmistuu palloiluhalli. Itä-Suomen yliopiston
kampus on Mehtimäen vieressä tarjoten mm. täydennystä
pysäköintimahdollisuuksiin.
VÄKILUKUUNSA nähden Joensuussa toimii erittäin paljon menestyksekkäitä urheilujoukkueita. Mehtimäellä
kotiottelunsa pelaavat mm. 2000-luvulla täyden tusinan
SM-mitaleita voittanut Katajan koripallojoukkue. Kokonaisuutena Joensuun Kataja on yksi Suomen vanhimpia ja
menestyksekkäimpiä urheiluseuroja. Katajalla on lajijaostot
koripallon lisäksi yleisurheilussa, voimistelussa, taitoluistelussa, muodostelmaluistelussa ja hiihdossa.
Mehtimäellä pelaavat myös yksi salibandyn uranuurtajaseuroista Josba Divarissa ja kaupungin ylväitä kiekkoperinteitä Mestiksessä puolustava Joensuun Kiekko-Pojat.
Jalkapallossa Jippo pelaa Kakkosta.
Virkistysuimala Vesikko on 1907 perustetun Joensuun
Uimaseuran kotihalli. Karjalan Tennis pelaa toiseksi korkeimmalla sarjatasolla tennistä kolmella sisäkentällä ja kuudella ulkokentällä. Muutaman sadan metrin päässä sijaitsevalla urheilutalolla puolestaan pelaa lentopallon miesten
SM-sarjaa Karelian Hurmos ja naisten 1-sarjaa JuJu Joensuu.
Janne Rysky Riiheläinen
K A R M A N A R K I S TO

KYTKENTÄ nykypäivään syntyy siitä, että stadionin sponsorinimen hankkinut rock-klubi Kerubi toimii nyt samaisella Karjalantalolla. Sitä pyörittää 50 vuotta sitten perustettu elävän musiikin yhdistys Joensuun Popmuusikot ry.
Popparit, kuten yhdistys paikallisesti tunnetaan, järjestää
Ilosaarirockia Joensuun Laulurinteellä, joka sijaitsee pesäpallostadionin tapaan Mehtimäellä.
Urheiluseuran ja rock-klubin yhteistyö kertoo paljon joensuulaisesta toimintakulttuurista. Pienessä kaupungissa
toimijat tuntevat toisensa ja tekevät yhteistyötä matalalla
kynnyksellä. Paikallisten muusikoiden tekemä Joman kannatuslaulu Vahva kuin ukkonen kertoo myös hyvin, miten
urheilu ja kulttuuri lyövät kättä.

kuntaneuvos Heimo Karhapää pelasi Mehtimäellä 60-luvulla menestyksekkäästi pesäpalloa Karjalan Mailan riveissä.
– Minun pesäpallourani alkoi oikeastaan siitä, kun jalkapallossa ei mahtunutkaan kentälle. Joukkuehenki oli
se tärkeä asia, joka omalta osaltaan kannusti aina yrittämään parastaan ja kehittymään, kertoo KarMan vuoden
1966 lyöjäkuningas.

Urheiluseuran ja rockklubin yhteistyö kertoo
paljon joensuulaisesta
toimintakulttuurista.
NYKYISEN stadionin paikalla on pelattu pesäpalloa jo
50-luvulta lähtien. Talvisin paikalla paitsi pikaluisteltiin
myös pelattiin jääpalloa. Mehtimäellä yhteen ovat ottaneet
mm. Suomen ja Neuvostoliiton U21-maajoukkueet.
Monille kirkollisista piireistä tuttu joensuulainen seura-

Joensuulla on pitkät ja kunniakkaat pesäpalloperinteet. Karjalan Mailan joukkue vuonna 1965, Heimo Karhapää neljäs oikealta.
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Pielisjoki halkoo vehreää tapahtumakaupunkia. Matkustajasatamassa keskustan lähellä on kesäisin vilkasta hyörinää.

Rento tapahtumakaupunki
JOENSUU toivottaa
vuosittain peräti miljoona
tapahtumakävijää tervetulleeksi – aivan kuten
vuoden 2022 herättäjäjuhlien vieraatkin!
MEILLE TULEVA kyläilijäkään ei voi olla
huomaamatta, miten täällä suuren Pielisjoen halkomassa kauniissa kaupungissa elellään vireää, mutta leppoisaa arkea
kaupungin syke ja maaseudun rauha yhdistäen.
Peräti kolmannes 77 000 asukkaastamme on alle 25-vuotiaita, siitä pitävät huolen Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja ammatillinen oppilaitos
Riveria.
Välimatkat ovat Joensuussa kotoisan lyhyet, joten meillä pyöräillään ja kävellään
eniten arkimatkoja koko Suomessa – kesät
talvet. Rakennettiinhan meille myös koko
maan ensimmäinen pyöräkatu ruutukaavaa
halkomaan. Eikä tuollainen prosenttiosuus
apostolinkyytiläisiä ja pyöräilijöitä toki ilman laajaa satsausta pyöräilyverkkoon onnistuisi.
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LASTEN KANSSA on Joensuussa helppo
kierrellä ja vierailla. Siellä täällä tulee vastaan jokin kaupungin yli sadasta leikkipuistosta, aivan keskustan tuntumassakin niitä
on kävelyetäisyydellä useita. Uimaankin
pääsee lähes torilla, ihanassa laguunimaisessa Ilosaaressa, aivan kaupungin keskustassa! Ja koska suuren Pyhäselän ja Pielisjoen rannalla ollaan, muitakin uimarantoja
meillä riittää kymmeniä.
Jos ilma taas on liian vilakka uimiselle
(Voiko se lapsista koskaan olla!?), lasten
oma satukaupunki ja sisäleikkipaikka Mukulakatu on Carelicumissa, heti siinä torin
vieressä hollilla.
KAUPPATORI on remontoitu uuteen uskoon, ja vilkas karjalainen torielämämme
on levittäytynyt entistä laajemmalle alueelle
keskustassa. Siellä riittää nähtävää, maisteltavaa ja kotiin vietävää koko perheelle!
Keskustassa kannattaa myös kurkistaa ruskeaa kivilinnamaista rakennusta, kaupungintaloa kohti. Sen edessä oleva Vapaudenpuisto
on palautettu alkuperäisen, 1900-luvun alun
suunnitelman mukaiseen ulkoasuunsa, ja se
aukeaa nyt tyylikkäänä jylhän, Eliel Saarisen
suunnitteleman kaupungintalon ja Kauppatorin välissä. Siinä puistossa lapset tykkäävät
käydä moikkaamassa Antin ahventa tai kiikkua torin laidan keinuissa.

JOENSUUHUN tullessasi kannattaa ottaa
polkupyörä auton koukkuun tai junaan ja
linja-autoon mukaan. Sillä mikä onkaan
sen kivempi tapa tutustua vierailukohteeseen kuin ajella kauniin Pielisjoen rantoja
punaista pyöräbaanaa seuraten!
Eli leppoisa vierailu luvassa koko perheellä myös kaupungilla, jos herättäjäjuhlien ohjelmanne antaa myöden.

Ota Joensuu seurantaan!
•
•
•
•
•

Joensuun matkailusivusto: visitjoensuu.fi
Facebook: @Joensuunkaupunki
Tapahtumakalenteri: tapahtumat.joensuu.fi
Leikkipuistot: www.joensuu.fi/leikkipuistot
Uimarannat: www.joensuu.fi/uimarannat

Jatta Rautanen

Vinkit vierailulle Visit Joensuusta
VUODEN 2021 kesäkuussa Joensuun
kaupunki julkaisi uuden VisitJoensuu.fimatkailusivuston, johon on koottu
kaikki Joensuun kiinnostavimmat palvelut sekä kohteet. Sivustolta löytyvät
erilaiset ravintolat ja muut aktiviteetit,
joten sen avulla matkan ennalta suunnittelu tekee ajanvietosta perillä vaivatonta ja mukavaa.
Visit Joensuu -palveluun on kerätty
kattavasti koko Joensuun tarjonta ostospaikkoineen ja aktiviteetteineen. Lisäksi
sivuston teema-artikkelit antavat lisä-

tietoa vaikkapa erityisesti lapsiperheille
suunnatuista kohteista tai kulttuurinähtävyyksistä kiinnostuneille.
VISITJOENSUU.FI-sivustolla pääsee
toden teolla virittäytymään joensuulaiseen tunnelmaan, sillä upeat kuvat
Pielisjoen halkomasta kaupungista ja
informatiiviset tekstit joensuulaisesta
elämänmenosta tuovat määränpään
lähellesi.
Helena Kyttälä

hiljentyminen
TO P I L I N JA M A

Joensuun evankelis-luterilainen kirkko, Joensuun ortodoksinen kirkko ja Kuhasalon luostarin muistomerkki.

Mietiskelevä rukous
auttaa päästämään irti
LUOSTARIPERINNE katkesi, kun reformaattori Martti Luther lähti luostarista
ovet paukkuen.
– Luther piti luostarielämää suorittamisena eikä löytänyt sieltä armoa. Samalla
menetettiin paljon hyvää, kuten mietiskelevän rukouksen perinne, sanoo kontiolahtelainen ekoteologi Pauliina Kainulainen,
joka toimi kolmisen vuotta pappina Enonkosken luterilaisessa luostarissa.
Luostarielämän, hiljaisuuden ja mietiskelevän rukouksen asetussanat löytyvät uudesta testamentista. Jeesus sanoo
opetuslapsilleen: ”Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte
vähän levähtää” (Mark. 6:31). Sana retriitti
merkitsee vetäytymistä.

on samoja piirteitä kuin mindfulnessissa,
mutta rukous suuntautuu Kristukseen.
Mietiskelevä rukous harjaannuttaa sisäistä
irtipäästämisen asennetta.
– Minulle se konkretisoituu nyt muun
muassa niin, että päästän irti tarpeestani tavoitella arvostettua asemaa. Koetan
päästää irti kiitoksentavoittelusta ja miellyttämisenhalusta sekä turvallisuuden ja
kontrollin tarpeestani, Kainulainen listaa.
Rukouksessa ihmistä johdatellaan aina
kohti toimintaa lähimmäisenrakkauden
hengessä. Silti Kainulainen haluaa päästää irti tarpeestaan muuttaa maailmaa.
Hän näkee, että rukous muuttaa ihmistä itseään ja muutos ihmisessä vaikuttaa
asioihin, joita hän haluaa muuttaa.

MIETISKELEVÄ rukous on löytänyt paikkansa Kainulaisen elämässä. Rukouksessa

Topi Linjama

Henki
Arjen toivoa ja avaraa armoa

Yli 130 vuoden ajan on Hengellinen
Kuukauslehti tarkastellut
yhteiskuntaa ja hengellisyyttä
laajasti ja avarasti.
Tämä sama lehti on nyt
nimeltään Henki.
l ilmestyy kuusi kertaa vuodessa
l 52-sivuinen lukupaketti
l raportoi hengellisistä
kysymyksistä näkökulmia
laajentaen
Henki-lehti etsii syvällistä sisältöä
jopa ennalta arvaamattomista paikoista.

hiljentymisen paikkoja Joensuussa
Joensuun kirkko
Kirkkokadun eteläpäässä kohoaa Josef
Stenbäckin suunnittelema uusgoottilainen kirkko. Vuonna 1903 valmistuneen kirkon kattoa koristavat kasviaiheiset koristemaalaukset.
Pyhän Nikolaoksen kirkko
Kirkkokadun eli entisen Nikolainkadun pohjoispäässä sijaitsee Joensuun ortodoksisen
seurakunnan v. 1887 valmistunut pääkirkko.
Kuhasalon luostarin muistomerkki
Kuhasaloon perustettiin 1530-luvulla skiitta
eli sivuluostari, jonka veljestö joutui toden-

näköisesti varsin pian pakenemaan rajasotia ja luterilaisia. Muistomerkin vieressä kasvaa ikivanha metsälehmus.
Linnunniemen petäjä
Mahtavan puuvanhuksen luona oma elämä
suhteutuu monta kertaa suuremman puun
monta kertaa pidempään elämään.
Joensuun hautausmaa
Hautausmaalla sijaitsee kaksi luterilaista
kappelirakennusta, Ristinkappeli ja Rauhankappeli. Perinteisten arkkuhautojen lisäksi hautausmaalta löytyy uurnahauta-alueita ja muistolehto.

www.herattaja.fi

”Yllätyin
positiivisesti
uudesta
lehdestä.”

Herättäjä-Yhdistyksen
verkkokaupasta voit tilata kirjoja,
äänitteitä, adresseja ja muita
tuotteita.

Tutustu ja tilaa!
Voit myös
tilata ilmaisen
näytenumeron:
www.henkilehti.fi

Kuva: Freepik.com

Herättäjä-Yhdistys ry, Siiriläntie 11–13, 62100 Lapua
avoinna ma–pe 9.00–15.00
puh. (06) 433 5700, tilaukset@h-y.fi, www.h-y.fi
verkkokauppa www.herattaja.fi
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Petri Karttunen oli mukana myös
60 vuotta sitten Joensuun
kirkonmäellä pidetyillä
herättäjäjuhlilla. Hän on pitänyt
tallessa juhlien esitteen.
- Kaikkiaan olen ollut juhlilla miltei
50 kertaa. Perusohjelma ei ole
muuttunut, mutta oheisohjelmisto
on monipuolistunut ja musiikkiohjelmien genre laajentunut.

Petri Karttunen ja

körttikaupunki
Joensuu
TIESITKÖ, että Joensuun keskustan ruutukaavalla
sijaitsee opiskelijoiden oma Körttikoti ja kaupungissa vietetään säännöllisesti seuroja, joissa veisataan
Siionin virsiä? Rovasti Petri Karttunen tietää – ja
tietää paljon muutakin.
JOENSUUN HERÄTTÄJÄJUHLIEN juhlatoimikunnan puheenjohtaja Petri Karttunen
muistaa hyvin vuoden 1961 herättäjäjuhlat,
joita vietettiin Joensuun kirkon takana Koivuniemen kentällä. 10-vuotiaan pojan mieleen painuivat lähtemättömästi sukulaisten
ja ystävien tapaamiset sekä juhlakenttä, joka näyttää nykyisin aika toisenlaiselta kuin
tuolloin.
- Koivuniemen kentän rannassa oli silloin
joensuulaisten kauppiaiden ranta-aittoja ja
joen toisella puolella Penttilän saha.
Mukana hän oli myös vuoden 1995 herättäjäjuhlilla Joensuun Laulurinteellä, mutta
meno ei enää ollut yhtä huoletonta, sillä
Karttunen oli juhlien järjestelyjen vastuutehtävissä.
- Noista juhlista on jäänyt hienona piirteenä mieleen se, että tuohon aikaan Joensuussa oli miltei joka vuosi joku kirkollinen valtakunnallinen juhla ja kaikissa talkoojoukko
oli pitkälti sama. Niinpä herättäjäjuhlilla ahkeroi sama porukka kuin evankeliumijuhlilla ja kansanlähetyspäivilläkin.
TÄSSÄ NÄKYY hyvin se, että Joensuu ei ole
ollut minkään herätysliikkeen valta-aluetta, vaikka kaikki kirkon herätysliikkeet
ovat kaupungissa edustettuina. Karttusen

mukaan muualta muuttaneiden rooli on
liikkeiden toiminnan kannalta Joensuussa
merkittävä.
- Pielisen Karjala on ollut herännäisyyden aluetta alusta lähtien, mutta Joensuun
ympäristö ei niinkään. Alueella vaikutti
1800-luvun alkupuolella enemmän karjalainen rukoilevaisuus, jonka johtohahmo
Henrik Renqvist toimi pappina Liperissä.
- Renqvist ja herännäisjohtaja Paavo Ruotsalainen olivat aikalaisia, mutta heillä ei jostakin syystä synkannut keskenään. Toisaalta
Renqvistin rukoilevaisuuden perintö siirtyi
myöhemmin vähitellen osaksi muita herätysliikkeitä, myös herännäisyyttä.

sanoo itsekin Joensuun kirkkoherrana ja
seurapuhujana toiminut Karttunen.

HERÄNNÄISYYDEN eli körttiläisyyden
vaikutus on joensuulaisessa seurakuntaelämässä näkynyt myöhemmin etenkin
herännäishenkisten pappien työssä. Karttunen mainitsee vahvoina vaikuttajina muun
muassa Joensuun kirkkoherrana vuosina
1955–1973 vaikuttaneen Olavi Tarvaisen ja
Pielisensuun kirkkoherrana vuosina 1969–
1993 toimineen Samuli Rannan.
- Voisin ajatella, että körttiläinen katsantokanta tuli heidän saarnoissaan ihan luontaisesti esille, mutta kyllähän he olivat myös
paikallisesti puhujina siioninvirsiseuroissa,

HERÄNNÄISSEUROISSA olennainen asia on
Karttusen mukaan Siionin virsien veisuu, ja
moni tulee seuroihin nimenomaan veisaamaan. Virsissä kiteytyy myös herännäisyyden keskeinen opetus.
- Ajatus siitä, että Kristus pitää huolta heikoista, epäonnistuneista ja keskeneräisistä
tarkoittaa myös sitä, että pieni, heikko ja
epäonnistunut ihminen on arvokas. Siksi
yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja
heikoista huolehtiminen ovat olleet luonteva osa herännäisyyttä, samoin lähetys ja
kansainvälinen vastuu.

Körttikodit tarjoavat lapsuudenkodista
muuttaville nuorille edullisen asuinpaikan
ja turvallisia itsenäistymisen
askeleita opiskelukaupungissa.

Joensuun ylioppilaskoti sijaitsee yliopiston lähellä.
Ohjeet asukashakuun sekä lisätiedot
www.h-y.fi/yo-kodit
tai katariina.airas@h-y.fi, 040 351 7652.
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NYKYISIN körttien keskeinen toimintamuoto Joensuussa on Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosaston pyörittämät siioninvirsiseurat,
joita järjestetään pääasiassa seurakuntien
tiloissa.
- Lisäksi paikallisosasto järjestää matkoja
herättäjäjuhlille ja herätysliikkeen synnyinsijoille Nilsiän Aholansaareen. Joensuussa
sijaitsee myös yksi Suomen kolmesta opiskelijoiden Körttikodista, jossa on asunut enimmillään puolisentusinaa nuorta. Opiskelijat
pitävät Körttikodilla seuroja.

Olemme
keskeneräisiä
kulkijoita.
- Herännäisyydessä ei ole myöskään keskeistä rajan vetäminen uskovaisten ja maailman välillä, vaan ajatus, että me ollaan kaikki keskeneräisiä kulkijoita, joita Kristus hoitaa, muokkaa ja kuljettaa.
MUTTA KYLLÄ körttiseuroissa puheitakin
pidetään. Tunnusomaista on, että puheet
ovat lyhyitä, puheita on monta ja parhaimmillaan ne ovat ikään kuin keskustelua –
puheet syntyvät pitkälti reaktiona edelliseen
puheeseen.
- Seurapuhuja saattaa heittää avoimia
kysymyksiä pohdittavaksi, mutta ei anna
lopullista vastausta. Olennaista on Kristus-keskeisyys, luottamus siihen, että hän
johdattaa meitä, vaikka meillä ei valmiita
vastauksia olekaan.

Virpi Hyvärinen
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juhlatunnus

talkoot

Tulethan
talkoisiin!

Juhlatunnuksen graafisen ilmeen
on luonut Mervi Nygård (Graafinen
suunnittelutoimisto Duo, Seinäjoki).

Viitta kohtaamiseen

Tarvitsemme yli tuhat tekijää

HERÄTTÄJÄJUHLIEN tunnukseksi on valittu Lohduksi toisillemme, jota ehdotti kaksi
henkilöä toisistaan tietämättä. Tunnusehdotuksia tuli yleisökyselyssä kaikkiaan 92.
Tunnus on Jaakko Haavion kirjoittamasta
Siionin virrestä 180.
– Se on minusta yksi hienoimmista ja
herkimmistä Siionin virsistä. Minusta siinä
sanotaan osuvasti, mikä on meidän tehtävämme suhteessa toisiimme ja mikä on
Jumalan mieli meihin. On niin paljon vaativaa, moittivaa, lyövää ja tuomitsevaa puhetta. Somemaailma on lisännyt tällaista. Siellä
ei aina olla lohduksi ja tueksi, vaan uhaksi
toiselle, sanoo tunnusta ehdottanut Paavo
Kettunen.
– Tunnus sopii hyvin tämän ajan herättäjäjuhlien tunnukseksi, koska se viitoittaa
toisenlaista kohtaamiskulttuuria kuin tämä
päivä. Somen viesti on monesti ihmissuhteita kärjistävä ja toisia negatiivisesti kohteleva. Ajassamme on myös paljon kovaa,
tuomitsevaa ja toisten yläpuolelle asettuvaa
uskonnollisuutta, Kettunen jatkaa.
Ihmistä alistavan, tuomitsevan ja toisia
mestaroivan asenteen tilalle herättäjäjuhlat

JOENSUUN herättäjäjuhlien talkootoimisto aukeaa varsinaisesti lähellä juhlia, mutta jo sitä ennen talkootoimikunnan pyörät
pyörivät kovaa vauhtia.
Perinteisesti juhlat on järjestetty pitkälti talkoovoimin ja työhön tarvitaankin eri
tehtäviin paljon väkeä. Ravintolassa on
suurin tarve, noin 500–600 henkeä.
Lisäksi rakentamiseen ja juhlapaikan eri
tehtäviin, kuten penkkien levittämiseen,
liikenteen ohjaukseen, ensiapuun, järjestyksen hoitoon, eri toimistotehtäviin jne.
tarvitaan kymmeniä ja kymmeniä, yhteensä yli tuhat tekijää.
– Se on suuri määrä, mutta yhdessä me
onnistumme. Voit tulla talkoisiin voimiesi mukaan ja ottaa kaverisikin mukaan,
kutsuu talkootoimikunnan puheenjohtaja
Tapani Nuutinen.

tuovat toivoa ”ihmisten sanat kovat, kun
heitä lyöneet ovat”. Sävy on sielunhoidollinen ja ihmissuhteisiin armahtavan ja ei-vaativan sävyn tuova.
– Kun ehdotin tätä tunnusta, ei ollut tietoakaan koronasta. Nyt tässä tilanteessa tuo
juhlatunnus on erittäin ajankohtainen, Kettunen toteaa.
SIIONIN VIRRET ovat Paavo Kettuselle ensi
sijassa armon virsikirja.
– Sana armo on luultavasti kaikkein keskeisin sana, joka esiintyy Siionin virsissä.
Ne ovat syväluotausta ihmisen elämäntuntoihin, murhetta, tuskaa ja ahdistusta
kieltämättä, armoa, lohtua ja ymmärrystä
unohtamatta. Kun oma pohja vajoaa, niin
armo yhä kannattaa.
Seuraveisuu on pelkistetty ja mutkaton
yhteisen rukouksen tapa.
– Se on kuin vene, joka kantaa uupunutta.
Vaikka itse ei jaksaisi soutaa tai sanoittaa,
virsi vie eteenpäin ja lainaa sanat sydämen
syville tunnoille, Kettunen kuvailee.

TALKOOKORTTI on tässä Juhlaviestissä – sillä voit ilmoittautua mukaan yhteisiin talkoisiin. Talkookortteja tullaan
jakamaan mm. seurakuntiin. Voit ilmoittautua mukaan myös vapaaehtoistyo.fisivuston kautta ja juhlien aikana suoraan talkootoimistoon. Tietosi voit lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen
talkoot.joensuu@h-y.fi.
Rukoile ja työtä tee on vanha kristillinen
elämänohje.
– Rukoustalkoisiin voivat kaikki osallistua juhlien onnistumisen puolesta, jotta ne olisivat lohduksi toisillemme, sanoo
Nuutinen.

Kari Tanskanen

Tule
talkoisiin
Joensuuhun!

Kari Tanskanen

S A K A R I R ÖYS KÖ

TALKOOKORTTI
Etu- ja sukunimi
Osoite
Puh.

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________

Sähköp. _________________________________________________

Syntymävuosi __________ Erityisruokavalio _________________________________________________

T-paidan koko, jos haluat ilmoittaa etukäteen:

XS

S

Tehtäväalueet, joihin haluat osallistua.
Voit valita myös useamman vaihtoehdon:

Joensuun Viimeisten kiusausten pääparina laulavat Esa Ruuttunen (Paavo) ja Varvara MerrasHäyrynen (Riitta).

Viimeiset kiusaukset
herättäjäjuhlille
JOONAS KOKKOSEN Viimeisiä kiusauksia
esitetään tänä vuonna säveltäjän 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Vuosi 2022
kunnioittaa Paavo Ruotsalaista, jonka
kuolemasta tulee kuluneeksi 170 vuotta.
Joensuun herättäjäjuhlilla v. 2022 ensi-iltansa saa uusi, Juulia Tapolan ohjaama versio, jossa Paavon roolissa nähdään
Esa Ruuttunen. Muissa rooleissa kuullaan
myös joensuulaista lauluvoimaa: Sepän
saappaisiin astuu basso Matti Turunen

ja Riitan roolissa debytoi Varvara Merras-Häyrynen.
TÄMÄ ON tiettävästi ensimmäinen kerta,
kun Viimeiset kiusaukset esitetään kokonaisteoksena Pohjois-Karjalassa. Esityksiä
järjestetään juhlien aikana kaksi Joensuun
kirkossa: to 30.6. klo 19 ja pe 1.7. klo 19.
Esitykset tuottaa Teatro Productions, jonka sivulta www.teatro.fi löytyvät lisätiedot
mm. lipunmyynnistä.

Ravintolatoiminta............
Asiakaspalvelu.................
Opastus............................
Liikenteenohjaus..............
Järjestyksenvalvonta........
Kolehdinkanto..................
Muu tehtävä. Mikä?

Puhtaanapito ..................
Rakennus- ja purkutyöt....
Majoitustoiminta.............
Ensiapu ...........................
Lasten toiminta ...............
Nuorten toiminta ............
Mediakeskus ...................

_______________________________________________________

Toiveet talkoovuoroista

_______________________________________________________

M

L

XL

XXL

Erityisosaaminen tai koulutus, jota
voit hyödyntää talkootehtävissä:

Järjestyksenvalvojakortti...
Hygieniapassi....................
Atk-osaaminen .................
Ensiaputaidot ...................
Catering-tutkinto ..............
Muu koulutus tai taito, mikä
______________________
Tietojani saa käyttää
Herättäjä-Yhdistyksen
suoramarkkinointiin.
(Saat enintään 4 kirjettä
vuodessa koskien H-Y:n
toimintaa ja tuotteita.)

Kortin voi postittaa osoitteeseen Joensuun seurakuntakeskus/Talkootoimikunta,
Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu.
Tiedot voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen talkoot.joensuu@h-y.fi tai
ilmoittautua osoitteessa www.vapaaehtoistyo.fi/herattajajuhlat.
Lue lisää herättäjäjuhlista: www.herattajajuhlat.fi

Sinua tarvitaan, tule mukaan rakentamaan yhdessä juhlia!
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juhlilla tapahtuu
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Herättäjäjuhsa
Joensuus 2
1.–3.7.202

Juhlaravintolassa
hyvää läheltä
JOENSUUN JUHLIEN pääemännän
Minna Soikkelin ja ravintolatoimikunnan puheenjohtajan Pirjo Ketosen mukaan perinteet, paikallisuus ja
kestävät valinnat ohjaavat ravintolatoiminnan suunnittelua.
Joensuun herättäjäjuhlien juhlaravintola ja kahviot palvelevat juhlavieraita upeissa puitteissa Joensuu
Areenalla ja Kerubi Stadionilla. Juhlaravintolan välittömään läheisyyteen
rakentuvat myös grillit, lettukahvila ja
kenttäleipomo. Perinteiset paikalliset
leivonnaiset, kuten karjalanpiirakat
ja vatruskat sekä paikan päällä juuri

paistetut tuoreet munkit, houkuttelevat juhlavieraita kahvioihin.
Tarjolla on lohikeittoa, juuressosekeittoa, linssi-juurespataa sekä
myös lihapataa, riisipuuroa ja marjakiisseliä.
Tarjottavien aterioiden ja leivonnaisten valinnassa painottuu paikallisuus ja ekologisuus.
– Suosimme tuoreita kauden kasviksia, lähellä tehtyä ruokaa, ympäristöystävällisiä astioita ja hyvää laatua. Haluamme tarjota hyvää läheltä,
painottavat Soikkeli ja Ketonen.

Monipuolista majoitusta
Joensuussa otetaan juhlavieraat ilolla vastaan ensi kesänä Kerubi Stadionilla. Paikalle odotetaan yhteensä
n. 20 000 juhlavierasta kolmen päivän aikana.

Helppo tulla,
paljon parkkitilaa
JOENSUUN HERÄTTÄJÄJUHLAT pidetään Kerubi
Stadionilla (pesäpallostadion) ja Joensuu Areenassa
sekä niitä ympäröivillä piha-alueilla.
– Alue soveltuu erinomaisen hyvin juhlien pitopaikaksi. Siellä on lähes kaikki tarvittavat tilat jo
valmiina. Seuravieraiden ruokailu- ja kahvilatilat
järjestetään Areena-halliin, samoin kaikki säästä
riippuva kioskitoiminta, kertoo kenttätoimikunnan puheenjohtaja Matti Turunen.
Juhla pidetään Kerubi Stadionilla. Seurapenkit n. 4000 seuravieraalle ovat taivasalla. Katettu
katsomo (jossa on istuimet n. 2500 seuravieraalle)
sekä lisäkatsomot muodostavat alueesta ikään kuin
seuratuvan. Kerubi Stadionille mahtuu yhteensä

n. 7000 seuravierasta. Stadionalueella on myös
muutamia kioskeja, joista voi ostaa virvokkeita ja
matkamuistotarvikkeita yms.
– Juhla-alue sijaitsee Joensuun ruutukaava-alueen länsilaidalla, jonne on helppo saapua
kaikilta sisääntuloväyliltä, toteaa Turunen.
Kaikki pysäköintialueet, joita on runsaasti, sijaitsevat kävelymatkan päässä juhla-alueesta.
Juhlaopasteet ohjaavat kaikilta sisääntuloväyliltä
pysäköintialueille.

Seuraa Joensuun herättäjäjuhlien verkkosivua:
herattajajuhlat.fi
Kari Tanskanen

ennen juhlia
Herättäjän kirkkopyhät
Pyhäselän kirkko su 21.11. klo 10
(Hammaslahdentie 76)
Outokummun kirkko su 21.11. klo 10
(Kummunkatu 19)
Ilomantsin seurakuntatalo su 16.1. klo 10
(Koivukuja 1)
Joensuun kirkko su 30.1. klo 10 (Papinkatu 1b)
Kiteen kirkko su 20.2. klo 10 (Savikontie 5)
Lieksan kirkko su 20.2. klo 10 (Kirkkokatu 1)
Kontiolahden seurakuntakeskus su 27.2. klo 10
(Keskuskatu 26)
Nurmeksen kirkko su 27.2. klo 10 (Kirkkokatu 17)
Liperin kirkko su 20.3. klo 10 (Tutjuntie 1)

12 \ Juhlaviesti

JOENSUU TARJOAA vuoden 2022
herättäjäjuhlille saapuville monipuolisia majoitusmahdollisuuksia.
– Valinnanvaraa on hotelleissa ja
hostelleissa. Matkustajasatamassa
on myös merimieshenkistä laivamajoitusta. Kaupunkiseudulla on
mahdollisuuksia mökkimajoitukseenkin, kertoo majoitustoimikunnan puheenjohtaja Matti Väistö.
Hotellit ja hostellit, samoin kuin
muut majoituspaikat, sijaitsevat pääosin keskustan tuntumassa ja varsin
lähellä Joensuun matkakeskusta.
Yleisistä majoitusvaihtoehdoista ja

Pohjois-Karjalan matkailutarjonnasta löytyy tietoa Visit Karelian verkkosivuilta: www.visitkarelia.fi.
Yleisten majoituskohteiden varaukset herättäjäjuhlille saapuvat
hoitavat itse. Niiden lisäksi tarvitaan
asuntovaunu- ja leirintäalueita sekä
kouluja yhteismajoitukseen.
– Joensuu haluaa toimia hyvässä
yhteistyössä niin, että herättäjäjuhlat
onnistuvat ja vieraat viihtyvät kaupungissa. Majoitustoimikunnassa
työ tiivistyy tämän vuoden syyskaudella, toteaa Väistö.

Kohtaamisia juhlilla
HERÄTTÄJÄJUHLAT koostuvat veisuista, seuroista, raamattutunneista ja messusta. Tämän lisäksi on
oheisohjelmaa, jossa näkyy juhlien
teema Lohduksi toisillemme ja korona-ajan todellisuus.
– Pitkään aikaan ihmiset eivät ole
päässeet kohtaamaan toisiaan, ei
kättelemään, ei koskettamaan, ei
halaamaan eikä veisaamaan yhdessä suurella joukolla. Mitä jälkiä

tämä jättää meihin ja miten tämän
tulisi näkyä juhlilla? Ihmisen ikävä
toisen luo on otettava todesta, pohtii
ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja
Paavo Kettunen.
Tätä varten on suunnitteilla Kohtaamisen klubin hengessä erilaisia
tapahtumia. Ohjelmatoimikunta
järjestää mahdollisuuksia hakeutua
toisten seuraan ja keventävään keskusteluun.

Musiikkia ja ilmastoasiaa
Kiihtelysvaaran seurakuntatalo su 20.3. klo 10
(Tohmajärventie 31)
Heinäveden seurakuntakoti su 27.3. klo 10
(Vahvalahdentie 17)

Siionin virsimaratonit
Ilomantsin seurakuntatalo la 4.12. klo 11–16
Enon seurakuntatalo la 22.1. klo 11–16
Outokummun seurakuntatalo la 5.2. klo 11–16
Ylämyllyn seurakuntatalo la 19.2. klo 11–16

Siionin virsiseurat
Akka-Kolin Hiljaisuuden kappeli helluntaina
5.6.2022 klo 14 (Koli, Lieksa)

OHEISOHJELMAN musiikkivalinnoissa ollaan perimmäisten kysymysten äärellä oopperassa Viimeiset kiusaukset, joka nähdään
ensimmäistä kertaa Pohjois-Karjalassa (ks. sivu 11).
Virsi soi juhlilla monessa muodossa. Jazz-sävyisiä tulkintoja
kuullaan saksofonisti Jukka Perkon ja kitaristi Teemu Viinikaisen
konsertissa, ja Paavon virsi puhuttelee edellä mainitussa Viimeiset
kiusaukset -oopperassa. Muista
konserteista mainittakoon perinteikkäät Herättäjä-Yhdistyksen
valtakunnallisen kuoron ja Aholan-

saari-sinfoniettan konsertit.
Seminaari ilmastonmuutoksen
ehkäisemiseksi pidetään jo ennen
varsinaisten herättäjäjuhlien alkua
pe 1.7. Mukaan ovat lupautuneet
meteorologi ja Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri
Petteri Taalas, Cargotecin hallituksen puheenjohtaja, Itämeren suojelutyöstä ja kokeilevasta maanviljelyksestä kuuluisa Ilkka Herlin,
Itä-Suomen yliopiston metsänhoitotieteen professori Heli Peltola
sekä MTK:n puheenjohtaja Juha
Marttila. Seminaarin puheenjohtajana toimii Aura Raulo.

