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Tervetuloa Joensuun herättäjäjuhlille! 

Joensuussa järjestetään herättäjäjuhlat 1.–3.7.2022. Herättäjäjuhlat ovat Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon toiseksi suurimmat hengelliset kesäjuhlat, jotka järjestetään nyt jo 128. kerran. Tällä kertaa teemana 
on ”Lohduksi toisillemme”, joka on lainaus Siionin virrestä 180.  

Herättäjäjuhlien järjestäjinä ovat Joensuun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä ja Herättäjä-Yhdistys 
yhteistyökumppaninaan Joensuun kaupunki.  

Tässä kirjeessä 

• Mediakeskus ja akkreditoituminen juhlille 
• Tiedotteet ja haastattelut 
• Kiinnostavia nostoja juhlien ohjelmasta 
• Mediatapaamiset 
• Seuraa myös verkossa 

Lisätietoa herättäjäjuhlista: www.herattajajuhlat.fi/5196-mitka-herattajajuhlat-2022  

 

 

 

Mediakeskus ja akkreditoituminen juhlille 

Joensuun herättäjäjuhlat pidetään Joensuun pesäpallostadionilla (Uimarintie 3) ja Joensuu Areenassa 
(Mehtimäenaukio 2) sekä niitä ympäröivillä piha-alueilla. Herättäjäjuhlien mediakeskus ja Körttiradio 
sijaitsevat Joensuun pesäpallostadionin pääkatsomon yläkerrassa. Käynti katsomon puolelta joko portaita 
ylös tai hissillä katsomon keskiosasta. Katsomon takaa pääsee myös mediakeskukseen portaita pitkin (ylin 
kerros). Mediakeskuksessa on käytössä verkkoyhteys ja tietokoneita sekä pientä purtavaa. Juhlilla 
työskentelevät toimittajat saavat myös ruokaliput juhlaravintolaan.  

Ennakkoon (viimeistään 29.6.2022) ilmoittautuneet toimittajat ja valokuvaajat saavat sähköpostitse 
ennen juhlia ohjeet pysäköinnistä. Akkreditoituminen herättäjäjuhlille tapahtuu verkkolomakkeella 
https://herattajajuhlat.fi/5369-ennakkoakkreditointi. HUOM. ellet ole akkreditoitunut ennakkoon, voit 
pysäköidä pressikorttia näyttämällä, kunnes ehdit hakea pysäköintiluvan mediakeskuksesta. 
Pysäköintialueet ovat lähellä juhlakenttää. 

http://www.h-y.fi/
http://www.herattajajuhlat.fi/
http://www.herattajajuhlat.fi/5196-mitka-herattajajuhlat-2022
https://herattajajuhlat.fi/5369-ennakkoakkreditointi
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Mediakeskuksen aukioloajat: 
• to 30.6. klo 16–19 
• pe 1.7. klo 12–19 
• la 2.7. klo 9–19 
• su 3.7. klo 9–15 

 
Yhteystiedot: 

• Mediakeskus juhlien aikana 044 968 0019 
• Viestintätoimikunnan puheenjohtaja Kari Tanskanen, 045 2010 360 
• Herättäjä-Yhdistyksen viestintäsuunnittelija Kaisa Viitala, 040 552 6062, kaisa.viitala@h-y.fi, 

www.h-y.fi 

 

Tiedotteet ja haastattelut 

• Haastateltavien löytämisessä voi kysyä apua mediakeskuksesta tai jo etukäteen 
(viestintätoimikunnan puheenjohtaja Kari Tanskanen, 045 2010 360, Herättäjä-Yhdistyksen 
viestintäsuunnittelija Kaisa Viitala, 040 552 6062). 

• Haastatteluja varten on juhlilla varattu rauhallinen tila mediakeskuksen yhteydessä. 
 

• Julkaisuvapaat kuvat median käyttöön tulevat osoitteeseen 
herattajajuhlat.fi/5199-kuvat-medialle  

 

• Tiedotteet herättäjäjuhlista tulevat osoitteeseen 
herattajajuhlat.fi/5200-tiedotteet-2021-22  
 
 
 
 

 

 
• Seurojen puheet päivittyvät seurojen päätyttyä osoitteeseen 

herattajajuhlat.fi/5208-seurapuheet-2022  

 

 

 

 

http://www.h-y.fi/
http://www.herattajajuhlat.fi/
mailto:kaisa.viitala@h-y.fi
http://www.h-y.fi/
https://herattajajuhlat.fi/5199-kuvat-medialle
https://herattajajuhlat.fi/5200-tiedotteet-2021-22
https://herattajajuhlat.fi/5208-seurapuheet-2022
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Kiinnostavia nostoja juhlien ohjelmasta 

Koko ohjelma: www.herattajajuhlat.fi/5202-ohjelma-2022  

• Torstai 30.6. ja pe 1.7. klo 20: Joonas Kokkosen ooppera Viimeiset kiusaukset Joensuun kirkossa 
(Papinkatu 1 b) näyttämöllisesti dramatisoituna versiona. 

• Perjantai 1.7. klo 13–15: Ilmastonmuutos etenee — oletko valmis? Suuri ilmastonmuutosseminaari 
ja keskustelutilaisuus Itä-Suomen yliopiston Carelia-salissa (Yliopistokatu 4, huom. tarjoilun vuoksi 
toivotaan ilmoittautumista 17.6. mennessä www.joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu). Puhujat ja 
lisätietoja: www.herattajajuhlat.fi/5418-perjantai-1.7.2022#seminaari  

• Perjantai 1.7. klo 15.30: Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous Joensuun seurakuntakeskuksessa. Ks. 
www.h-y.fi/vuosikokous ja www.h-y.fi/vuosikertomus. 

• Lauantai 2.7. klo 10.30: Raamattutunti juhlakentällä, professori Paavo Kettunen. 
• Lauantai 2.7. klo 13: Päiväseurat juhlakentällä. Juhlapuhe Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja 

Kalle Hiltunen, Nurmo, kansanedustaja Anu Vehviläinen, Joensuu, oopperalaulaja Johanna 
Rusanen-Kartano, Siuntio, emerituspiispa Matti Sihvonen, Kuopio. 

• Sunnuntai 3.7. klo 13.30: Päätösseurat ja polvirukous juhlakentällä. 

 

Mediatapaamiset 

Herättäjäjuhlilla järjestetään medialle kolme tilaisuutta. Niihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.   

To 30.6.2022 klo 13.00, mediakeskus 
Mitkä ihmeen herättäjäjuhlat? 

Herättäjäjuhlien merkitys Joensuun kaupungille ja seurakunnalle. 

• Petri Varis, viestintäpäällikkö, Joensuun kaupunki 
• Katri Vilén, kirkkoherra, Joensuun seurakunta 
• Kati Nissi, Joensuun herättäjäjuhlien 2022 pääsihteeri  
• Simo Korkalainen, herättäjäjuhlajärjestäjä, Herättäjä-Yhdistys ry 

Tilaisuuden juontaa Joensuun seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Kirsi Taskinen. Kahvitarjoilu. Kesto 
noin 1 h. 

 

La 2.7.2022 klo 14.15, mediakeskus 
Lohduksi toisillemme — hengellisyyden uusi nousu. 

Suomalaisten hengellisyys on liikkeessä. Yhtäältä on havaittu evankelis-luterilaiseen kirkkoon sitoutumisen 
heikkenemistä. Toisaalta on ollut havaittavissa erilaisten uusien hengellisten tai henkisiksi kutsuttujen 

http://www.h-y.fi/
http://www.herattajajuhlat.fi/
http://www.herattajajuhlat.fi/5202-ohjelma-2022
http://www.joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu
http://www.herattajajuhlat.fi/5418-perjantai-1.7.2022#seminaari
https://www.h-y.fi/vuosikokous
http://www.h-y.fi/vuosikertomus
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suuntautumisten ja muotojen kasvua. Myös kirkon sisällä pohdituttavat uudet hengellisyyden muodot 
(esim. kirkolliskokouksen ns. mystiikka-aloite).  

Mikä rooli tässä muutoksessa on perinteisellä kirkkoinstituutiolla tai kirkon sisällä toimivalla perinteistä 
hengellisyyden harjoittamisen muotoaan kantavalla herännäisyydellä? Mitä sanottavaa kirkolla tai 
herännäisyydellä uuteen hengellisyyteen voisi olla?   

Mukana 

• Wille Riekkinen, Kuopion hiippakunnan emerituspiispa, puhuu oheisohjelman sateenkaariseuroissa 
lauantaina 2.7. klo 17 

• Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko, puhuu iltaseuroissa lauantaina 2.7. klo 18.30 
• Tapani Rantala, Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja, saarnaa messussa sunnuntaina 3.7. klo 10 
• Kalle Hiltunen, Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja, pitää juhlapuheen päiväseuroissa 

lauantaina 2.7. klo 13 

Tilaisuuden juontaa TM, toimittaja Salla Ranta. Tarjolla kahvit. Kesto noin 1 h. 

 

Su 3.7. klo 13.00, juhlakentän etuosa (lähellä puhujakatosta)  
Kapulanvaihto Joensuusta Seinäjoelle 

Mukana 
• Petri Karttunen, Joensuun herättäjäjuhlien 2022 juhlatoimikunnan puheenjohtaja  
• Jukka Salo, Seinäjoen seurakunnan kirkkoherra, Seinäjoen herättäjäjuhlien 2023 juhlatoimikunnan 

puheenjohtaja  
• Kalle Hiltunen, Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja 

Tilaisuudessa herättäjäjuhlien viestikapulana toimiva N. G. Malmbergin lähetyslipas luovutetaan Joensuusta 
vuoden 2023 herättäjäjuhlapaikkakunnalle Seinäjoelle. Tilaisuuden kesto on noin 15 min. Klo 13.15 lapset 
laulavat virren kuorokatoksessa ja 13.30 alkavat päätösseurat, jotka päättyvät perinteiseen 
polvirukoukseen. 

 

Seuraa myös verkossa:  

• herattajajuhlat.fi 
• www.facebook.com/herattajajuhlat 
• Instagram: herattajajuhlat 
• www.youtube.com/herattajajuhlat 
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