
Tekemisen meininkiä jo 1971 s. 10-11 Veisataan yhdessä s. 12 Viiden kirkon historiaa s. 20-21

Sotkamon Herättäjäjuhlien 2015 järjestelyt jo pitkällä s. 2

Juhlaviesti

Sotkamo kutsuu

Martti HuuSko



3JUHLAVIESTI2 JUHLAVIESTI

Vuosien aherrus on pian takanapäin ja 
monet sitoutuneet talkoolaiset ovat an-
taneet aikaansa Herättäjäjuhlien toteu-
tumiseksi tänne Sotkamoon. Juhlat ei-
vät ole vain Sotkamon järjestämät, 

vaan juhlajärjestelyt on toteutettu koko Kainuun 
yhteisenä asiana. 

Herännäisyys tuli Kainuuseen 1820-luvulla Ylä-
Savosta ja Sotkamoon 1840-luvulla. Silloin Sotka-
moon muutti kaksi maallikkopuhujaa, Pekka 
Jansson ja Henrik Trast, sekä kappalaisen apulai-
seksi herännäistaustainen Kustaa Reinhold Pet-
tersson. Hänen toimestaan alettiin kirkollisessa 
toiminnassa pitää seuroja. (Sotkamon historia, 
1977 ,242-243.)

Ensimmäinen herännäishenkinen kirkkoherra 
Sotkamossa oli Nils Holmström vuosina 1889-
1892. Sen jälkeen papistossa on ollut varsin tasai-
sesti herännäispappeja vuosikymmenten aikana. 
Monet nykyisetkin sotkamolaiset ovat muistelleet 
kirkkoherra Jafet Rätyä ja hänen aikaansa vuosi-
na 1958-1963. Hän oli laajasti tunnetun maallikko-
saarnaaja Aku Rädyn veli. Siionin virsiseurat ja 
herännäisyys ovat olleet paljon esillä kirkollisessa 
toiminnassa.

Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosasto perustet-
tiin Sotkamoon vuonna 1951, jolloin seuraliike va-
kiinnutti asemaansa ja toimintaansa säännöllisin 
Siionin virsiseuroin.

Tiina Tolonen on tutkinut Kainuun herännäi-
syydessä Siionin virsien merkitystä ja asemaa tut-
kimuksella, jonka nimi on ”Yksinäisten yhteys”. 
Haastatteluaineistossa näkyi Siionin virren asema 
rukouksena, joka ymmärretään kanavana Juma-
lan puoleen. Rukousasiat ja rukoilutapa ovat pe-
rinteisiä herännäisyyteen liittyviä asioita. Tutki-
muksen mukaan kainuulaisessa Siionin virsipe-
rinteessä näkyi päällimmäisenä veisuukokemus-
ten terapeuttisuus. Virren myönteinen vaikutus 
poistaa ahdistuksen tunteita vaikuttaen mieli-
alaan. Siionin virsien kautta pystyy ilmaisemaan 

asioita, jotka ovat omassa elämässä ajankohtaisia. 
Näin virsi toimii tunteiden tulkkina ja mielialojen 
ilmaisijana. Näin eräs sotkamolainen haastatelta-
va kuvaa Tolosen (1999) tutkimuksessa omia tun-
temuksiaan: 

”Minusta siinä tulee semmonen, jollain tavalla 
semmonen haikee, semmonen hieno, todella 
semmosen armon ikävöimisen, semmosen kaipa-
uksen tunnelma veisatessa. Ja en minä oikees-
taan niin koskettavina koe muita virsiä. Että mikä 
tullee. Mikä esimerkiksi Herättäjäjuhlilla nuorten 
veisuussa kun kirkko oli täynnä väkkee, sillä peri-
aatteella justtiisa että kuka millonkin sieltä aloitti, 
niin siellä penkissä kun istu. Joku jostainpäin 
kirkkoa alotti virren, niin kyllä minulle tuli joten-
kin niin liikuttava tunnelma, joku semmonen yh-
teinen kokeminen ja semmonen, ääh semmonen 
että se on, että hurskastelu on siitä jotenkin niin 
tavattoman kaukana, semmonen pienen ihmisen 
Jumalan eessä nöyrä olo. Semmonen joku tunnel-
ma, se on jotain hienoa minun mielestä.” [Naurah-
taa] (N4,59.)

Sotkamon ensimmäiset Herättäjäjuhlat olivat 
vuonna 1971, jolloin korostettiin Sotkamon Herät-
täjäjuhlia koko Kainuun juhlina. Silloin juhlat pi-
dettiin Sotkamon kirkon ympäristössä, kirkko-
puistossa. Ne antoivat paljon muistoja ja mieluisia 
seurakokemuksia. Niistä on kanssakeskusteluissa 
paljon kerrottu ja jaettu kokemuksia. Juhlatunnus 
oli tuolloin: ”Peruskallio on Kristus ”.

Nytkin Herättäjäjuhlien juhlakansa kokoontuu 
kirkon lähelle Salmelan koulun piha-alueelle, joka 
on Sotkamon kirkonkylän läheisyydessä järvien 
ympäröimänä. Koulun takaa avautuu Pirttijärvi ja 
toiselta rannalta profi loituu Vuokatinvaaran kau-
nis vaaramaisema. Tuon vaaramaiseman äärivii-
vat ovat piirtyneet jokaisen sotkamolaisen sielun-
maisemaan lähtemättömästi. Nuo kaksi kaarta 
taivaanrannalle violetin väreissä piirtyneinä ovat 
kuin ”ikoni”, jonne katsotaan hiljentyneinä ajatel-
len ihmismielen syvimpiä tuntoja: pelkoja, yksi-

näisyyttä ja turvallisuutta. Violetin ääriviivat yl-
vät mukaan myös sotkamolaiseen yritysmaail-
maan ja talouselämään. 

Seura-aluetta ja kirkonkylää yhdistää vesistön 
ylittävä idyllinen kaarisilta. Sotkamon kirkon tor-
ni näkyy seurakentälle muistuttaen Jumalan siu-
nauksen syvästä merkityksestä ihmisen elämäs-
sä. Seurakunnan nykyisen viidennen kirkon ra-
kennustyöt olivat vuosina 1860 – 1870. John Ol-
denburg suunnitteli kirkon suurten nälkävuosien 
aikana vuonna 1854 . Vaikeat vuodet 1866 -1868 
koettelivat Suomea kohtalokkain seurauksin. Me-
netys näkyi myös Sotkamossa, sillä sen 5000 
asukkaasta kuoli nälkään v. 1868 noin 1250 hen-
keä. Se vuosi on Sotkamon historian ehdottomasti 
synkin vuosi.

Ihailen ja kunnioitan suuresti sotkamolaisten 
asenteita ja arvoja siinä, että kaikkein vaikeimpa-
na aikana aloitettiin kirkon rakennustyöt. Kaikes-
ta oli puutetta ja elettiin elämän ”kalkkiviivoilla”. 
Silloin katsottiin hengellisen elämän tukeviin ra-
kenteisiin, todellisiin elämän sisältöihin ja uskot-
tiin tulevaisuuteen. Nöyrällä mielellä polvistuttiin 
rukoukseen ja pyydettiin Jumalan siunausta.

Sotkamon kunnan ja seurakunnan itsenäinen 
historia alkoi vuonna 1647. Tuosta ajasta on kulu-
nut tänä vuonna 367 vuotta. On kuljettu monien 
vaikeidenkin vaiheiden kautta ja tehty päätöksiä 
rakentaen tulevaisuutta pelkojenkin keskellä. Mi-
nulle vaaramaisema muistuttaa psalmin opetus-
ta: ”Minä nostan katseeni vuoria kohti, sieltä tulee 
minulle apu.” Sotkamon Herättäjäjuhlien juhla-
tunnus on: ”En pelkää vaarojen matkaa.”

Toivotan Teidät kaikki sydämellisesti tervetul-
leiksi Herättäjäjuhlille Sotkamoon kokemaan 
”pienen ihmisen Jumalan edessä pienenä oloa” ja 
löytämään turvallisuutta matkalle. 

Erkki Marin
Juhlatoimikunnan puheenjohtaja

Tervetuloa vaarojen maisemaan

Aikoinaan pyhiinvaeltaja otti mukaansa vii-
tan, sauvan ja vesiastian. Matka kohti py-
hää paikkaa alkoi. Ihmisen elämää on sa-
nottu pieneksi pyhiinvaellukseksi. Maail-
manhistorian aikataulussa elämämme on 

kuin silmänräpäys mutta vuosien ja vuosikymmenien 
kuluessa kudelma, jossa ihmiskohtalot kietoutuvat yh-
teen.

Meidätkin on lähetetty matkaan. Kasteemme yhtey-
dessä otsaamme ja rintaamme piirrettiin ristinmerkki, 
Jeesuksen merkki, elämän ja toivon merkki. Siunattui-
na ihmisinä sinut ja minut on matkalle lähetetty. Tie 
tulee kulkijaa vastaan ja matka tekee työtään meissä. 
Tie on sama kuin heillä, jotka ovat vaeltaneet ennen 
meitä, usko on sama ja rakkaus on sama. Päämääräkin 
on sama kuin heillä, jotka ovat jo päässeet perille.

Kainuussa tie kulkee vaaramaiseman keskellä ja erä-
maataipaleet ovat tuttuja. Sielunmaisemaamme ovat 
metsät ja järvet. Maisema on kuin elämä itse. Kun yh-

delle vaaralle nousen ja luulen jo jotakin saavuttaneeni, 
huomaan matkan olevan vasta alussa. Uusi maisema 
avautuu edessäni. Matkalla kengissä joskus hiertää ja 
sydänalaa ahdistaa. Elämäänkin kuuluvat yksinäiset 
taipaleet ja välillä saan matkaseuraa. Kaikki kokevat 
matkan vaivat. 

Elämään kuuluvat myös pettymyksen rinteet. Silloin 
on hyvä uskaltautua istumaan hetkeksi, katsella jo kul-
jettua matkaa, murhemielen aiheuttajaa ja maisemaa 
edessäpäin. Näen elämäni, jonka olen jo kulkenut, jota-
kin siitä, mitä nyt on olemassa ja mitä vielä voisi olla. 
Mihin hyvä Herramme vielä johdattaa.

”En pelkää siis vaarojen matkaa”.  Matkakumppani-
na alusta loppuun asti kulkee armollinen Jumala. Hän 
johdattaa myös vesilähteille ja lepopaikoille. Tulee 
eväiden syönnin aika ja jakamisen hetket yhdessä ystä-
vien kanssa, seurat ja virret.  Matkaeväänä myös eh-
toollisen leipä ja viini.

Aikanaan pyhiinvaeltajan matka päättyy. Hän saa 
laskea matkasauvansa ja pukea puhdasta ylle. On peril-
lepääsyn aika yhdessä toisten matkallaolleiden kanssa. 
Hekin ovat päässeet perille. On jälleennäkemisen rie-
mu.  Juhla-ateria on valmiiksi katettu ja kaikki saavat 
tulla.

A
Pettymyksen 
hetkellä on hyvä 
uskaltautua is-

tumaan hetkeksi, katsella jo 
kuljettua matkaa, murhemie-
len aiheuttajaa ja maisemaa 
edessäpäin.

Pieni pyhiinvaellus

Risto Kormilainen

Konsta Pylkkänen olisi tullut herät-
täjäjuhlille töllistelemään

”Kainuuseen pitää tulla hiljaa, ja 
sujahtaa maisemaan huomaamatta. 
Pitää hiihtää metsiä, yöpyä mökeis-
sä, jutella talonväen kanssa illalla. 
Vuosikautisen harrastuksen jälkeen 
saattaa maakunnan arvoitus hie-
man avautua.” Siinä oivallinen ohje 
Sotkamon suurelta mieheltä, kirjai-
lija Veikko Huoviselta (1927-2009) 
Sotkamoon vuoden 2015 herättäjä-
juhlille saapuville juhlavieraille. 

Kainuuseen kannattaa siis huo-
vismaisesti sujahtaa hissukseen, ju-
tella ihmisten kanssa, ja kas, silloin 
jotain maakunnan mystisestä ole-
muksesta ja salaviisaasta ihmis-
luonnosta saattaa avautua.

Luoja on maisemassa ja viiden-
nen evankeliumin runsaudensarvi 
hoitaa niin satunnaista kulkijaa 
kuin aloilleen asettunuttakin. Aina-
kin kotimajoituksessa oleville tähän 
tarjoutuu oiva mahdollisuus talon-
väen kanssa tuumailussa ja sinisten 
ajatusten vaihdossa!

Huovinen oli metsien ja salojen 
mies. Hän seurasi ammatin valin-
nassaan ylimetsänhoitaja-isänsä 
Juho August Huovisen jalanjälkiä 
valmistuessaan metsänhoitajaksi 
Helsingin yliopistosta vuonna 1952.

Jo opiskeluaikana Huovinen kir-
joitti ahkerasti. Hän itse kertoo, että 
Ilmari Kiannon, toisen kainuulais-

kirjailijan, luoma hahmo Ryysyran-
nan Jooseppi pesi hänen pääkopas-
saan vankasti. Huovinen ennätti 
toimi metsähoitajana kolmen vuo-
den ajan Kuhmossa ja Sotkamossa, 
kunnes heittäytyi vapaaksi kirjaili-
jaksi 1957. 

Suurilta saloilta hän lähti kirjaili-
janakin liikkeelle luodessaan jäljit-
telemättömän korpikainuulaisen 
fundeeraajan Konsta Pylkkäsen.

Ensi kerran Konsta ilmestyy luki-
joille esikoisnovellikokoelmassa 
Hirri (1950) ja sitten läpimurtoro-
maanissa Havukka-ahon ajattelija 
(1952). Konsta palaa vielä romaanis-
sa Konsta Pylkkänen etsii kortteeria 
(2004). Siinä Konsta ikääntyneenä 
haeskelee kortteeria, jossa voisi rau-
hoittua maailman melskeiltä ja suh-
danteilta, mutta jossa voisi vielä fi -
losofoida ja ajatella sinisiä ajatuk-
sia. Konstaa askarruttavat luonnon 
ihmeet, joille hän kehittelee omape-
räisiä, humoristisia selityksiä. Myös 
maailmanpolitiikan koukerot ja 
suurvaltajohtajien öykkärimäinen 
meno askarruttavat.

Konsta ei pohdiskele juurikaan 
uskonnollisia kysymyksiä, mutta 
ehkä juuri luonnon ilmiöiden tar-
kastelussa voi tulkita myös Luojan 
suuruuden ihmettelyä ja hänen 
eteensä jäämistä.

Sotkamon herättäjäjuhlien tun-
nusvirteen Konsta olisi ilman muu-
ta yhtynyt, sillä siinä on jumalallista 

korpifi losofointia avoimimmillaan: 
”En pelkää siis vaarojen matkaa. 
Hän silloinkin kantaa ja vie. Kun 
polku on synkeä, kaita on tie. Voin 
kanssansa taivalta jatkaa. Hän vas-
takin auttava lie.” (SV 173:4)

Kainuun vaaramaisemat ja eten-
kin Vuokatin huikaisevat maastot 
piirtyvät elämän matkan kuvana 
vahvasti jokaisen näissä maisemis-
sa hitusenkaan liikkuneen sisim-
pään. Huovisen Siintävät vuoret 
-teoksessa on runollisen kauniilla 
tavalla koettavissa näitä vaarojen 
tuntoja.

Tapasin Huovista silloin tällöin ja 
tietenkin juttumme menivät kirjoit-
tamiseen ja kirjallisuuteen. Lähette-

limme myös toisillemme syksyisin 
omia kirjojamme.

Erään kerran esitin, taisi olla jos-
kus 1990-luvulla, että Huovinen kir-
joittaisi kirjan reformaattori Martti 
Lutherista. Myhäellen Huovinen 
mutusteli ehdotustani ja sanoi, että 
antaa nuorempien koettaa. Eikä 
hän sitä paitsi tunne niin hyvin Lut-
heria, että voisi hänestä kirjoittaa.

Ei auttanut, vaikka yllytin häntä 
lukemaan Lutherin pöytäpuheita ja 
muita värikylläisiä otteita Luttee-
rukselta. 

Vaikka Huovinen ei paljon tuo-
tannossaan ole uskonnosta kirjoit-
tanut, luonnehtisin häntä hiljaisen 
uskon mieheksi, sydämeltään - jos 
hänet johonkin herätysliikkeeseen 
pitäisi luonnehtia, niin ehdotto-
masti körtti: vaatimaton, itsestään 
numeroa tekemätön, mediaa vältte-
levä, hiljainen humoristi, mutta niin 
syvältä ajatteleva takametsien mies.

Lyseoajan aamuhartauksista hän 
kirjoittaa: ”Kajaanin Yhteislyseossa 
kaikki oppilaat marssivat juhlasaliin 
aamuhartauteen. Siinä seistiin, 
kuunneltiin ja veisattiin.” 

Usko ja huumori kulkevat usein 
käsi kädessä. Huumorin olemusta 
Huovinen on valottanut monin ta-
voin, niin henkilöidensä kautta 
kuin kirjailijana pohdiskellen.

Huumorista hän kirjoittaa kirjai-
lijan muistelmissaan Muina miehi-
nä (2001): ”Mitä on huumori. Voiko 
sen luonnehtia lyhyellä, täsmällisel-
lä määritelmällä. Ei voi. Huumori, 
leikillisyys, myhäily, hymy, irvistely, 
hohotus, hörhätys, iloisuus, nauru 
- mitä niitä nyt onkin - on laaja kuin 
meri.”

Huovinen oli kirjailijana monipuo-
linen kirjoittaen kaikkia genrejä, lu-
kuunottamatta runoutta.

Siitäkin joskus keskustelimme, 
kun itse olin kirjoittanut jo useam-
man runokokoelman. Usutin kyllä 
kokeilemaan, mutta hän kieltäytyi 
ehdottomasti! Huovisen tekstit 
osuivat aina maaliin, olipa sitten ky-
seessä veitikkamainen huumori, 
pisteliäs satiiri, hekumoiva ironia ja 
jopa tunteikas lyyrisyys. Elämän sy-
vällinen ymmärtäjä ja sen kuvaaja 
Huovinen oli.

Risto Kormilainen on Kajaanin rovas-
tikunnan lääninrovasti ja kirjailija

Mikä mies: Vaatimaton, itsestään numeroa tekemätön, mediaa välttelevä, 
hiljainen humoristi, mutta niin syvältä ajatteleva takametsien mies.

Veikko Huovinen – syvällinen 
elämän kuvaaja ja humoristi

A
Usko ja huumori 
kulkevat usein 
käsi kädessä.

Veikko Huovinen ( s 7.5.1927 -  k. 4.10.2009 ) vierailemassa nimikkonäreikössään keväällä 2007. 

ANTTI KÄRKKÄINEN

EILA KILPELÄINEN

Kirjailija Veikko Huovinen Havukka-
ahon ajattelijan filmauksen aikana 
kesällä 2009.

Hartauskirjoitus
Helena Kuja-Kanto
helena.kuja-kanto@evl.fi 
Kirjoittaja on Sotkamon seurakunnan kappalainen

Pääkirjoitus
Erkki Marin
erkki.marin@evl.fi 
Kirjoittaja on Sotkamon kirkkoherra
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kentamo Tuomi Oy:ssä, joka aloitti 
vuonna 1967. 

Parhaimmillaan Suomessa on ol-
lut seitsemän urkurakentamoa, nyt 
vain kolme. 

– Viisi vuotta sitten tarvittiin pal-
jon urkuja. Tällä hetkellä on hiljai-
sempaa, eikä uusia kirkkoja raken-
neta 1990-luvun tapaan, toteaa 
Määttä. Yrityksen markkinointia 
suunnataan nyt alkuaikojen tapaan 
Pohjois-Norjaan.

Elina Virkkunen

Sotkamon Urkurakentajat Oy on 
saattanut maailmalle yli 120 urut. 
Sotkamosta on lähtenyt urkuja Suo-
men lisäksi Pohjois-Norjaan.

Urut eivät ole taidetta vain musii-
kin kautta, vaan myös ulkoiselta 
olemukseltaan. Kiiltävät pillirivistöt 
ja sileät puupillipinot hivelevät sil-
mää. Urkurakentajan ammatti on 
käsityöläisen työtä parhaimmillaan.

– Suoranaista koulutusta tälle 
alalle ei ole, kertoo toimitusjohtaja 
Kalevi Määttä. Työ neuvoo tekijään-
sä, monilla pohjana on artesaanin 
koulutus. 

Työssä ei tarvita absoluuttista sä-
velkorvaa, mutta musikaalisuudes-
ta on etua. Vaativin musiikillinen 
osuus urkujen rakentamisessa on 
niin sanottu äänitys. Sen tekee ur-
kurakentaja Hannu Junttila pulpet-
tinsa takana.

Urkupillit asetetaan ryhmissä ää-
nityslaitteeseen, ja jokaisen pillin 
sointi säädetään avaamalla pillin 
yläosassa sijaitsevaa luukkua.

Mänty soi komeasti
Urkujen rakennus vilisee jännit-

täviä sanoja: koppeli, keerna, jako-
raami. Pillit voidaan tehdä puusta 
tai metallista, ja niitä on suurissa 
uruissa jopa yli 2000. Urkujen suu-
rin pilli voi olla pituudeltaan 16 jal-
kaa, ja pienin 15 millimetriä.

Isoja pillejä valmistetaan koti-
maisesta tiukkasyisestä männystä. 
Tammea ja vaahteraa käytetään 
myös. Metallisten pillien raaka aine 
on tinan ja lyijyn seoksesta valmis-
tettu pelti. Urkujen kotimaisuusaste 

on yli 90 prosenttia. 
Suurimmat Sotkamossa raken-

netut urut soivat naapurikaupun-
gissa Kuhmossa. Niissä on 38 ääni-
kertaa. Myös Sotkamon kirkon 
21-äänikertaiset urut ovat oman 
kunnan tuotantoa. 

Määttä harmittelee, että urkujen 
hinta on pysynyt samana kymme-
nen vuotta. Keskikokoiset urut 
maksavat suunnilleen 600 000 €, ja 
niitä rakennetaan noin kahdeksan 
kuukautta. Tällä hetkellä Sotkamon 
teollisuusalueen pajalla nikkaroi-
daan urkuja Lahden Joutjärven 
kirkkoon.

Vuosihuoltoa ja viritystä 
Varsinaisen valmistamisen lisäk-

si Sotkamon Urkurakentajat restau-
roivat ja huoltavat vanhoja urkuja. 
Huoltotyö ajoittuvat syksyyn.

Neuvoja annetaan myös puheli-
messa. Määttä muistelee tunnin 
mittaista puhelua lappilaisen seura-
kunnan kanttorin kanssa. Lopputu-
loksena urkujen vika saatiin kun-
toon. 

Sotien jälkeen ja 1970-luvulla 
urut tehtiin huonoista materiaaleis-
ta. Nykyään käytetään puuta, rau-
taa ja nahkaa. Koskettimet tehdään 
naudan luusta. 

Eteen on tullut harvinaisiakin 
materiaaleja. Vanhojen urkujen 
norsunluisia koskettimia korjataan 
mammutin luulla!

Urkuja koko työura
Kalevi Määttä ja Hannu Junttila 

perustivat yrityksen vuonna 1994. 
Sitä ennen he työskentelivät ny-
kyistä yritystä edeltäneessä Urkura-

FAKTA
 ■Sotkamon Urkurakentajat Oy pe-

rustettu 1994

 ■Perustajat Kalevi Määttä ja Hannu 
Junttila

 ■Yritys on valmistunut tähän men-
nessä 120 urut

 ■Aikaisemmin Sotkamossa toimi 
Urkurakentamo Tuomi Oy, joka oli 
perustettu 1967

Urkuja: Vuokatin kupeessa
rakennetaan joka vuosi uudet

Pilli-
pajalla 
soi

Sotkamon Urkurakentajat Oy:n valmistamia urkupillejä rivissä.

ELINA VIRKKUNEN

Antti Niskasen (vas.) vastuulla on puupillien valmistus. Tomi Harju laatii nii-
den tekoon millintarkat piirustukset.

ELINA VIRKKUNEN

Pillimestari Anu Korva-Harjun valmistama pilli käy läpi yli kymmenen työ-
vaihetta. Menossa on rungon sauman tinaus.

ELINA VIRKKUNEN

Yrjö Sorvari

Kovin vähäinen on aina ollut se 
joukko, joka on koettanut Kristuk-
sen jalanjälkiä seurata. Pekka Jans-
sonilla oli varmaankin suuri vaiku-
tus Ristijärven, Paltamon ja Kajaa-
nin heränneisiin ja varsinkin viime 
vuosina myös Sotkamon ystäviin. 
Kaitaansalmella asuessaan lähes 
hänen naapurissa asui Kusti Huovi-
nen 1857-1936. Hänen tehtävänsä 
oli enemmän sielunhoidollinen, 
kuunteleva ja neuvova, vaikka ei 

hän juuri seuroissa ollut äänessä.
Kusti Huovisen käsikirjoitus Elä-

mä Kristuksen jäljessä kiersi käsin-
kirjoitettuna ihmiseltä toiselle. Lo-
pulta se päätyi Kajaaniin ja myös 
Johannes Väyrysen käsiin. Hän 
muokkasi kirjoituksen siihen kun-
toon, että Herättäjä julkaisi sen kir-
jaksi 1895. ”Elämä Kristuksen jäles-
sä”, sai niin suuren suosion, että 
kohta siitä tehtiin toinen painos.

Johannes Väyrynen sanoo: ”Elä-
mä Kristuksen jälessä on herän-
neelle kansalle sykähdyttävä merk-

Heränneen kansan 
vaellusta Sotkamon 
seurakunnassa

ki siitä, että elämän Herra vielä liik-
kui Kainuun saloilla yksinäisiään 
hoitelemassa.”

Syytä on vielä mainita Pekka 
Janssonin ohella seuroja pitänyt 
Henrik Tarast, joka oli muuttunut 
Kajaanista Laakajärven Ruukkiin. 
Miehiin liittyen Paavo Ruotsalai-
nen oli sanonut ilmeisesti silloin 
kun häntä oli pyydetty Sotkamoon, 
että ”missä Tarast kynti ja Jansson 
karhitsi, häntä itseään ei tarvittu.”

Seurat olivat Kainuun yksinäisten 
kilvoittelijoiden suuria juhlahetkiä, 
jolloin Herran ystävien yhteydestä 
täyttyivät  ikävöivät sydämet.

Sotkamon seurakunnan paime-
nissa on vuosikymmenien saatossa 
ollut kiitettävästi pappeja, jotka 
ovat pitäneet tärkeänä tehdä Kusti 
Huovisen tapaan Kristuksen työtä. 
He ovat toimineet periaatteella: ei 
ole olemassa mitään muuta kuin 

se, minkä Kristus meissä armos-
saan aikaan saa.

Herättäjän paikallisosasto perus-
tettiin Sotkamoon 1951, eli juuri sa-
moihin aikoihin kuin muuallekin 
Suomeen.  Kainuun Opisto on yli 
105-vuotisen historiansa aikana 
juurruttanut Herännäisyyden ja Sii-
onin virret kainuulaisiin nuoriin. 
Arvioni mukaan noin tuhat Sotka-
molaista on käynyt opiston.

Perinteisin seuratapahtuma oli 
Lehtoniemen seurat aina Juhan-
nuspäivä iltana, seuroihin kokoon-
nuttiin laajemmaltakin alueelta 
Juurikkalahteen yli 50 vuoden ajan. 
Tätä perinettä on jatkettu nykyisin 
Rytilahdessa jo viimeiset kuusi 
vuotta.

Edellisten Herättäjäjuhlien 1971 
lauantai illan ohjelmassa oli seurat 
Vuokatin vaaralla.

Tämä perinne on jatkunut nyt jo 
43 vuoden ajan ja kuuluu myös tule-
vien juhlien ohjelmaan.

Maallikkoja on myös riittänyt ai-
nakin tähän saakka vastuuta kanta-
maan. Edellisten juhlien tärkeä toi-
mija oli Rafael Korhonen, joka toimi 
myös seurapuhujana ja Kainuun 
Opiston johtokunnassa. Herännäi-
syys näillä mailla on säilynyt ni-
menomaan maallikoiden kautta.

Nykyisin seuroja  Sotkamossa pi-
detään joka toinen viikko talvi kau-
della. Keväisin ja syksyisin on vielä 
pidetty Körttiviikkoja, jotta mah-
dollisimman monella olisi tilaisuus 
tutustua Siionin virsiin.

Vielä lopuksi Kusti Huovisen kir-
jasta: ”Kristus on hätäilevän sielun 
ainoa kallioperusta.”

Vuokatinvaaran seuraperinne alkoi 
Herättäjuhlien 1971 jälkeen.

SULO KILPELÄISEN ARKISTO

Metsänomistajat,
ostamme tukkivaltaisia
leimikoita
Pyydä tarjous alueesi
asiamiehiltä:
Jukka Pulkkinen;
Kuhmo, Nurmes, Valtimo ja Lieksa
Puh. 0500 137 012
Matti Kyllönen;
Hyrynsalmi ja Suomussalmi
Puh. 0500 202 325
Harri Tegelberg;
Kajaani, Paltamo, Ristijärvi
Puolanka ja Vaala
Puh. 050 300 7756

www.kuhmo.eu

Kainuuseen ja Sotkamoon
sitoutuneet lukijoittensa puolesta 
puhujat ja etujen valvojat.

Kanssasi kaikkialla.

 

UUSI WAGON. 
AURIS HYBRID TOURING SPORTS.
IHASTU HYBRIDILLÄ AJAMISEEN.

KUHMO, Leipurintie 13, p. 6178 20.   KAJAANI, Kettukalliontie 13, p. 6178 30
Palvelemme  ark. 8-17, kesälauantaisin suljettu.
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Tuomo Ruuttunen

Siionin virret ovat pääsääntöisesti 
seuraväen rukouksia, mutta myös 
”seurapuheita” ja herännäisyyden 
uskon tulkintaa.  Ne yhdistävät eri-
puolilla Suomea kokoontuvaa ja eri-
ikäistä seuraväkeä. Niitä veisataan 
niin pienissä kotihartauksissa – 

vaikkapa yksinkin – kuin satamää-
rin Herättäjän kirkkopyhissä tai ”tu-
hansin kielin” Herättäjäjuhlilla.

Kun muutama vuosi sitten kai-
kissa maamme herännäisseuroissa 
kirjattiin seuroissa veisatut virret, 
niin yksi virsi oli ylitse muiden. Vir-
si on ”Savitaipaleen kappalaisen” 
Mikko Katilan (1863-1924) runoile-

Virret: Herännäisseuraliikkeen
sydän sykkii veisatuissa
Siionin virsissä.

En pelkää 
vaarojen 
matkaa

ma ”Soi , virteni, kiitosta Herran”. 
(Sv 173). Jos Siionin virret ovat he-
rännäisyyden ”katekismus” ja ru-
kouskirja, niin tätä Katilan virttä 
voidaan pitää nykyherännäisyyden 
lyhyenä oppimääränä. Siksi sitä on 
hyvä veisata tuon tuostakin.

Viime vuosina herättäjäjuhlien 
tunnukseksi on useimmiten valittu 
säe Siionin virsistä. Oli luonnollista, 
että Vuokatin vaaroistaan tunnetun 
Sotkamon juhlien tunnukseksi seu-
loutui monien joukosta säe ”En pel-
kää vaarojen matkaa” (Sv. 173:4).

Katilan virsirunoudella on kaksi 
voimakasta juurta, jotka näkyvät 
myös tässä Sotkamon juhlien tun-
nusvirressä.

Ensiksikin hänen virsiensä taus-
talla on vahvat raamatulliset kuvat. 
Niinpä tämäkin virsi alkaa psalmin 
103 tavoin ”Kiitä Herraa, minun 
sieluni”/”Soi, virteni, kiitosta Her-
ran!”. Juhlien tunnussäe (173: 4) on 
saanut sisältönsä paimenpsalmista 

23 ”Vaikka minä vaeltaisin pimeäs-
sä laaksossa, en minä pelkäisi mi-
tään pahaa, sillä sinä olet minun 
kanssani”/ ”En pelkää siis vaarojen 
matkaa, Hän silloinkin kantaa ja 
vie, kun polku on synkeä, kaita on 
tie, voin kanssansa taivalta jatkaa. 
Hän vastakin auttava lie”

Toiseksi Katilan virsistä huokuu 

oman elämän ”vaarat”, koetut vaivat 
ja vastukset, mutta myös ilo ja roh-
kaistuminen. Hän koki hengellisesti 
ja henkisesti olevansa usein” vaivan 
alla” masennukseen asti niin, ettei 
aina jaksanut hoitaa papin virkaan-
sakaan. Mutta kevät ja pääsiäisen 
sanoma toivat hänet vaarallisilta ja 
synkiltä poluilta siihen vakaumuk-
seen että” Hän vastakin auttava lie”. 
Kerrotaan, että tämä ”Soi, virteni” –
runo olisi syntynyt juuri masenta-
van kevään jälkeen pääsiäisenä 
1800-luvun lopulla: ”Hän, Herram-
me, kuoleman alta on noussut ja 
voittanut sen. Työn täytti hän puo-
lesta syntisien. On hänellä voima ja 
valta ja kirkkaus ihmeellinen. (Sv. 
173:2).

Rohkaiskoon tämä juhlatunnus 
lähtemään pitkällekin matkalle Sot-
kamon kauniiden vaarojen maise-
miin ja Katilan sanoin kohtaamaan 
pelotta myös ne vaarat, joita tun-
nuksemme varsinaisesti tarkoittaa.

A On 
hä-
nel-

lä 
voima ja valta 
ja kirkkaus 
ihmeellinen.

(Sv. 173:2)

Sotkamon Herättäjäjuhlien tunnusvirren tekijä Mikko Katila Savitaipaleelta.

ARKISTO

Siionin virret ja niiden veisuu liittyy kiinteästi Herättäjäjuhlien tapahtumiin.

MARTTI HUUSKO

Martti Huusko

Monille Herättäjä-Yhdistyksen ih-
misille tuttu rovasti, rajaseutupappi 
Jukka Pirttijoki viettää eläkepäivi-
ään yhdessä Leena-vaimonsa kans-
sa Lentiiran pappilassa tutussa, rak-
kaassa ympäristössä. Sinne Pirttijo-
en perhe muutti vuodenvaihteessa 
1975-1976.

Rajaseutupapin työt Jukka Pirtti-
joki otti vastaan Jorma Kaukolta, 
pappismieheltä, joka oli toiminut 
Kuhmon pohjoisosassa sodan jäl-
keisistä vuosista lähtien. Pirttijoet 
juurtuivat Lentiiraan. Leena toimi 
terveydenhoitajana ja Jukka pappi-
na. He olivat läheisesti mukana ky-
läyhteisöjen toiminnassa.

Rakkaana muistona työvuosis-
taan säilyttää käyttämättöminä 
Vehmaskylän mummolta saamiaan 
”meidän papin” vanttuita.

Vuoden 2002 joulukuun viimeise-
nä päivänä eläkkeelle jäänyt rovasti, 
rajaseutupappi Jukka Pirttijoki 
muistelee edelleen mieluisina ta-
pahtumina Herättäjä-Yhdistyksen 
herättäjäjuhlia. Viimeksi hän osal-
listui juhliin Kajaanissa vuonna 
1998.

Toiminta Herättäjä-Yhdistykses-
sä ja puhuminen herättäjäjuhlissa 
sekä muissa tilaisuuksissa oli Pirtti-
joen mukaan tutunomaista. Se tun-
tui omalta ja luonnollisesta, hän 
kertaa kokemuksiaan.

Herättäjäjuhlat 
yhä mielessä

Tärkeää Herättäjä-Yhdistyksen 
toiminnassa oli ja on edelleen tasa-
vertaisuus.

– Herättäjä-Yhdistyksen toimin-
ta on osa jokapäiväistä elämää. 
”Körttiläisyys” on vaatimatonta, 
kansanomaista toimintaa, Jukka 
Pirttijoki muistuttaa.

Jukka Pirttijoen Herättäjä-Yh-
distyksen toiminta ja ajattelutapa 
imaisi mukaan. Se oli elämänma-
kuista, juuri sitä mitä rajaseutupap-
pi näki tärkeäksi omassa toimin-
nassaan ja ajattelussaan. Siksi Len-
tiiran pappilassa järjestettiin joulun 
jälkeen loppiaisena Herättäjän seu-
rat. Nyt ne ovat olosuhteiden pa-
kosta, rovastin terveydentilasta joh-
tuen jääneet.

Viestiksi nuoremmille rovasti Juk-
ka Pirttijoki nostaa esiin Paavo 
Ruotsalaisen ajatuksen: ”Yksin ar-
mosta”. Sen varaan on hyvä raken-
taa elämää.Rovasti Jukka Pirttijoen Herättäjä-Yhdistyksen toiminta imaisi mukaan.

KS ARKISTO

Heränneen 
kansan 
vaellus kir-
jasarjassa 
Olavi Kares 
kuvasi yli 
sata vuotta 

sitten Kainuun herännäisyyt-
tä yksinäisten yhteydeksi.  
Yksinäisyys kertoi maakun-
nan pitkistä välimatkoista ja 
viime vuosisadan vaikeista 
kulkuyhteyksistä toisten yh-
teyteen.  Seuroja oli harvoin 
ja kun niihin päästiin, kerrot-
tiin sen olleen suurta juhlaa.

Hengellistä ravintoa ja yh-
teyttä yksinäisyyden keskellä 
tarjosivat kirjat. Suuri kirja-
rakkaus oli Kareksen toinen 
luonnehdinta Kainuun he-
ränneistä.  Hengellistä kirjal-
lisuutta hankittiin ja luettiin 
kenties vilkkaimmin koko 
maassa.  Vanhat postillat luet-
tiin tarkasti. Samoin monet hartauskirjat kuluivat 
ahkerassa käytössä kodeissa.  Niiden sanomasta saa-
tiin monia vaikutteita.

Yksi kirjoista ja omakohtaisista kokemuksista saa-
tu vaikutus oli käsitys Jumalan työstä.

Edesmennyt Väinö Maunumaa muisteli Kajaanin 
herättäjäjuhlilla vuonna 1998 pitämässään puhees-
saan, kuinka Kainuussa vanhat maallikkopuhujat 
opettivat Jumalan työn vaikutuksesta kahtena herä-
tyksenä. Kun Jumala herättää ihmisen ensimmäisen 
kerran, hänestä tulee hurskas, jumalinen ja ylpeä. 
Mutta tämä aika otetaan pois. Kun Jumala herättää 
ihmisen toisen kerran, hänestä tulee syntinen, nöyrä 

ja hän tuntee oman mahdotto-
muutensa. Silloin ollaan vain 
armon varassa. 

Vieläkö tänä päivänä vanha 
kuvaus yksinäisten yhteydes-
tä ja kirjarakkaudesta sopivat 
kuvaamaan Kainuun herän-
näisyyttä?  Ympäristössä mo-
ni on muuttunut. Yhteydet 
ovat parantuneet. Aikoinaan 
Kekkonen hiihti ja patikoi pit-
kin Kainuun vaaramaisemia. 
Tiet raivattiin perässä ja säh-
köt vedettiin syrjäisimpiinkin 
torppiin. Muuttoliike kertoo 
ihmisten lähtemisistä ja aset-
tumisista ainakin fyysisesti 
lähemmäs toisiaan.  Tietoa 
tulvii tänään monesta sähköi-
sestä välineestä ähkyyn asti.  

Yksinäisyys voi olla myös 
välillä tarpeellinen mielentila 
vaarojen matkalla muuttuvis-
sa maisemissa, ihmisvilinässä 

ja tietotulvassa. Herännäisyy-
dessä tätä tilaa kuvataan edelleenkin sanonnoilla; 
Jumala on suuri ja ihminen pieni tai Kristuksen ja 
syntisen väliin ei saa asettaa mitään.  

Herättäjäjuhlat Sotkamossa heinäkuussa 2015 ko-
koavat ihmisiä eripuolilta yhteen veisaamaan, kuule-
maan ja kohtaamaan vaarojen ”vapauttaviin” maise-
miin.

Juhlilla olkoon tilaa Kainuun herännäisyyden hen-
gessä olla yhtä aikaa yhdessä ja yksinään.  Ja ottaa 
kotiin viemisiksi mukaan kirja juhlien torilta. 

Simo Juntunen
Toiminnanjohtaja

Yksinäisten yhteyttä
ja kirjarakkautta

Toiminnanjohtaja Simo Juntunen

ANTERO KOMULAINEN

Laatua lomaasi - luonnon 
ja makujen keskellä Kainuussa.

● Majoitu tasokkaissa loma-asunnoissa 
ja saunallisissa mökeissä.

● Kotieläinpiha ja kodikas pihapiiri
● Virkistyskalastusalue - Savusauna

● Laavu, kota, grillikatos
KATSO VIDEO www.maaselanetappi.com

AVOINNA YMPÄRI VUODEN! TERVETULOA!

MAANSELÄN ETAPPI
Nurmestie 294, 88690 MAANSELKÄ

P. 08 668 700 tai 050 3366 708

Aloita aamiaisella, käväise lounaalla ja herkuttele päivällisellä!
Kahvilastamme löydät suolaista, makeaa, limsat, jäätelöt, kahvit.
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Kaarlo Arffman

Kainuu oli vielä 1800-luvun alussa 
Oulun takamaata, jonne uudet aja-
tukset levisivät paljon hitaammin 
kuin rannikolle. Myös uudenlainen, 
uskonkokemuksen merkitystä pai-
nottanut herätyskristillisyys nousi 
huomion kohteeksi vasta Ristijär-
vellä 1826 alkaneen herätyksen 
myötä.

Heränneille ei muun seurakun-
nan mukana uskominen riittänyt. 
Ihmisen oli koettava herätys ja 
päästävä ”elävään” uskoon.  

Ristijärven herätys oli rajua. Myö-
hään yöhön saakka jatkuneissa seu-
roissa tunteet pääsivät valloilleen ja 
ihmiset joutuivat hurmoksiin.

Keisari Nikolai I:n ajan Suomessa 
viranomaiset pelkäsivät tällaisen lii-
kehdinnän muuttuvan kapinaksi. 
Ristijärvelläkin heränneitä vastaan 
nostettiin oikeusjuttu. 

Seuroja pitänyt Matti Mikkonen 
tuomittiin suuriin sakkoihin ja seu-
rojen pitäminen kiellettiin. Matti 
Mikkonen lähti Pietariin pyytä-

mään sakkoaan anteeksi ja viipyi 
Venäjällä viisi vuotta. 

Mikkosen tilalle nousi pian uusia 
johtajia. Heitä olivat Kajaaniin ap-
teekkariksi 1832 tullut Anders 
Malmgren ja hänen apulaisensa 
Henrik Trast sekä Pekka Jansson. 
Yhdessä he ohjasivat Kainuun herä-
tystä nilsiäläisen Paavo Ruotsalai-
sen osoittamaan suuntaan.

Pekka Jansson oli syntynyt Kon-
tiomäessä 1803. Hänen alkuperäi-
nen nimensä oli Kärkkäinen, mutta 
hän omaksui myöhemmin nimen 
Jansson.

Nuori mies kouluttautui räätälik-
si ja sai toimen Paltamon pitäjän-
räätälinä. Ristijärvellä puhjenneen 
herätyksen aikoihin myös Jansson 
koki voimakkaan herätyksen ja al-
koi kulkea seuroissa.

Hän avioitui 1826 Anna Junk-
karin kanssa ja muutti 1830-luvun 
puolivälissä Saukkovaaran Sorjo-
laan, lähelle Ristijärven rajaa. Syynä 
lienee ollut se, että räätälin työ ei 
riittänyt perheen elättämiseen. Sor-
jolassa Janssonista tuli Ristijärven 

seudun heränneiden johtaja. Vält-
tääkseen viranomaisten huomiota 
hän koetti toimia matalalla profi ilil-
la ja vaimentaa huomiota herättä-
neet hurmosilmiöt.

Tässä Jansson onnistuikin. Vähi-
tellen myös papisto alkoi arvostaa 
hänen maltillisuuttaan. Muutamien 
nuorten heränneiden pappien tie-
detään jopa käyneen Janssonin pu-
heilla kysymässä neuvoja uskonelä-
määnsä. Näin teki jo opiskelijana 
Gustaf Reinhold Petterson, josta tu-
li myöhemmin  Sotkamon kappalai-
nen. 

Jansson tunnettiin ennen muuta 
siitä, että hän osasi opastaa ahdistu-
neita ihmisiä ”taivaan tielle”. Jans-
sonia pidettiin kyllä taitavana pu-
hujanakin.

Muistitiedon mukaan muut he-
rännäisjohtajat Paavo Ruotsalaises-
ta alkaen kuitenkin olivat kieltäneet 

häntä puhumasta isommissa seu-
roissa. Syytä ei tiedetä, sillä mistään 
näkemyseroista ei ollut kysymys.

Paavo Ruotsalainen piti Jansso-
nia luottomiehenään ja lähetti vielä 
kuolinvuoteeltaan terveisiä tälle 
”parhaalle ystävälleen”. Ehkä Jans-
sonin vain katsottiin toimivan par-
haiten heränneiden luotettuna sie-
lunhoitajana.

Herätykset levisivät myös Sotka-
moon. Tämä johtui paljolti kappa-
laisen virkaa vuosina 1845–1876 
hoitaneesta G.R. Pettersonista. 
Kenties hänen vaikutuksestaan 
Jansson muutti 1848 Juholankylän 
Keskitaloon ja sieltä myöhemmin 
Kaitainsalmen Karppalaan. 

Hän piti seuroja voimiensa ehty-
miseen saakka. Tämän vuoksi Jans-
sonia voi pitää Pettersonin rinnalla 
toisena Sotkamon herännäisyyden 
isänä.  Jansson eli pitkän elämän ja 

kuoli vasta 1882.

Pekka Jansson oli vaatimattomis-
ta oloista lähtenyt lahjakas mies, jo-
ka pyrki myös maallisissa asioissa 
tarmokkaasti eteenpäin. Hän ym-
märsi toisia ihmisiä ja heidän ongel-
miaan sekä tuli hyvin toimeen ih-
misten kanssa.

Jansson kävi myös kainuulaiselle 
rahvaanmiehelle harvinaiseen ta-
paan laajaa kirjeenvaihtoa, jota on 
säilynytkin.

Ainakin kirjeiden perusteella hä-
nen uskonkäsityksestään voi saada 
jonkinlaisen kuvan. Vanhan herän-
näisyyden tapaan myös Jansson 
neuvoi kuulijoitaan pitämään kai-
kista houkutuksista huolimatta 
kiinni Jumalan sanan lupauksista, 
pysymään Jumalan edessä rehelli-
sesti sellaisena kuin miksi itsensä 
tunsi ja luottamaan siihen, että Ju-
mala kirkastaisi armon ja veisi lo-
pulta pyhien iloon.

Kirjoittaja on sotkamolaissyntyi-
nen Helsingin yliopiston kirkkohisto-
rian professori.

Pekka Jansson – sotkamolainen 
herännäisvaikuttaja

A Vähitellen myös papisto 
alkoi arvostaa häntä.

Lauri Pykäläinen

”Kiitollisena muistan opistoaikaa. 
Ne olivat nuoruuteni parhaat päi-
vät”, Eila Kortelainen totesi v. 1953 
opistotalvestaan. Noin 50 vuotta 
myöhemmin unkarilainen Réka 
Hernadi sanoi puolestaan, että opis-
toaika oli hänen nuoruutensa paras 
vuosi. Tällaisia kokemuksia on Kai-
nuun Opiston yli 100 vuoden aikana 
kertynyt lukuisia.

Kainuun Opisto aloitti toimintan-
sa Kontiomäen Karhun talossa v. 
1909. Vuonna 1911 opisto siirtyi ny-
kyiselle paikalleen Paltamon Mies-
lahteen. Opiston ensimmäinen joh-
taja oli Väinö Malmivaara 1909-
1913. Aluksi opisto oli ”hummaani 
kansanopisto”, mutta vuodesta 1921 
lähtien opisto on toiminut herän-
näisopistona. 

Kainuun Opisto on maakunnan 
ainoa kansanopisto. Niinpä reilun 
sadan vuoden aikana se on ollut 
Kainuussa ja laajemminkin merkit-
tävä kulttuurivaikuttaja. Syksystä 
kevääseen kestäneen talvikurssin 
on käynyt yli 7500 henkilöä. Monin-
kertainen määrä ihmisiä on lisäksi 
osallistunut opiston lyhytkursseille, 
seminaareihin, juhlille ja kokouk-
siin, joita järjestetään ympäri vuo-
den.

Opistossa on alusta lähtien pai-

FAKTA

 Kainuun Opisto

 ■Kainuun Opisto perustettu vuonna 
1909

 ■Toimi aluksi Kontiomäellä Karhun 
talossa (1909-1911) mistä siirtyi ny-
kyiselle paikalleen

 ■Ensimmäinen johtaja Väinö Malmi-
vaara

 ■Toiminut vuodesta 1921 lähtien he-
rännäisopistona

 ■Syksystä kevääseen kestäneen tal-
vikurssin käynyt yli 7 500 henkilöä

 ■Alkuvuosikymmeninä opiskelu kes-
kittyi talonpidon, koti- ja maatalouden 
sekä kädentaitojen opiskeluun

 ■Viime vuosikymmeninä peruskou-
lun päättötodistuksen saaminen on 
ollut monet opiskelijan päätavoite

 ■Kainuun Opistossa toimii Kainuun 
ainoa 10-luokka

Kainuun Opisto: opiskelua, yhdessä elämistä, 
yhteisvastuuta yli 100 vuotta

Kainuulaisten 
vanha opinahjo

notettu elämässä tarvittavien pe-
rustietojen ja -taitojen oppimista. 
Alkuvuosikymmeninä opiskelu 
keskittyi talonpidon, koti- ja maata-
louden sekä kädentaitojen opiske-
luun. Opetustyön tuloksista kertoo 
kainuulainen sanonta: ”Jo sen ko-
din pihapiiristä näkee, missä on 
kansanopisto käyty.” 

Seurat, Siionin virret ja jumalan-
palvelukset ovat olleet olennainen 
osa opistoelämää. Myöhemmin 
opistovuoden jälkeen monet entiset 
opiskelijat ovat toimineet aktiivi-
sesti kunnallisissa ja seurakunnalli-
sissa luottamustehtävissä. Opiskeli-
joiden ja erityisesti johtajien vaiku-
tuksesta opistolla on suuri merkitys 
kainuulaisessa seuraliikkeessä ja 
koko herännäisyydessä.

1940-luvulta lähtien alkoi yleis-
tyä opiston merkitys jatko-opiske-
lumahdollisuuksien parantajana. 
Viime vuosikymmeninä peruskou-
lun päättötodistuksen saaminen on 
ollut monet opiskelijan, niin suo-
malaissyntyisten kuin maahan-
muuttajienkin, päätavoite. Sen saa-
vuttaminen on auttanut jatko-opin-
toihin. Kainuun Opistossa toimiikin 
Kainuun ainoa 10-luokka. 1980- ja 
1990-luvuilla yliopistollisten arvo-
sanojen tai eräopastutkinnon suo-
rittaminen olivat tärkeä opistoon 
tulon motiivi. – Opisto on tunnettu 

myös kehitysvammaisten koulu-
tuksen järjestäjänä.

Viimeksi kuluneiden 10 vuoden 
aikana opisto on kansainvälistynyt. 
Talvikurssin 80 opiskelijasta lähes 
55 on maahanmuuttajaa.

Heitä on vuosittain yli kymme-
nestä maasta, esim. Somaliasta, 

Kongosta, Kambodzhasta, Irakista, 
Afganistanista ja Thaimaasta.

Muutaman vuoden takainen 
opiskelija, kongolainen Jonathan 
kirjoitti: ”Minä toivon, että minä 
opiskelen hyvin ja päätän minun 
koulun. Minulla on toivo, että mi-
nun koulun jälkeen minä saan hy-

vän työn ja teen minun työn hyvin, 
maksan veroja hyvin ja olen rauhas-
sa. Minä suunnittelen, että minusta 
tulee insinööri koulun jälkeen.”

Tällä tavalla myös nykyisin to-
teutuu kansanopiston alkuperäinen 
tehtävä, heikon peruskoulutuksen 
saaneiden nuorten ja aikuisten jat-

ko-opiskeluvalmiuksien ja kansa-
laistaitojen parantaminen. 

Opiston toimintaa ovat aina oh-
janneet arvot. Niiden lähtökohtana 
on ollut herännäisyyden näkemys 
Jumalasta ja ihmisestä. Tärkeitä ar-
voja ovat olleet ystävyys, yhteistyö, 

anteeksianto, usko jokaisen ihmi-
sen ainutlaatuisuuteen sekä kai-
nuulaisuudesta nouseva suomalai-
suus ja kansainvälisyys.

Lauri Pykäläinen toimii Kainuun 
Opiston johtokunnan puheenjohtaja-
na

Kainuun Opisto on toiminut yli sata vuotta Mieslahdessa.

JUHANI KARVONEN

Pekka Jansson on haudattu Sotkamon hautausmaalle, mistä löytyy myös 
muistokivi.

MARTTI HUUSKO

Valonnopeutta kotiisi!

Älyttömän nopea
on älyttömän
kätevä.

Kajaani: Pohjolankatu 20, p. 0800 39 1234
Iisalmi: Pohjolankatu 5, p. 0800 39 8344
www.kaisanet.fi

KotiKuitu -ja Kaisa Laajakaista -liittymällä turvaat internet-palveluiden 
käytön vuosikymmenien ajaksi ja viet netin käytön uudelle tasolle, 
jakamatta kaistaa naapuriesi kanssa. Nopeasti, takkuilematta ja 
ilman datakattoa.

Edut nopean nettisurffailun lisäksi
Esim. musiikin sujuva lataaminen ja kuunteleminen, 
isojen liitetiedostojen lähetys ja vastaanotto, verkko-
pelaaminen, tilausvideot ja videopuhelut.

Internet- ja tv-palvelujen tehokäyttö, verkkopelit, 
tilausvideot, puhepalvelut.

Internetin täysimittainen hyödyntäminen usealla 
tietokoneella samanaikaisesti:  tv, puhepalvelut,
 turva-, hyvinvointi- ja terveyspalvelut, etätyöskentely 
ja -opiskelu. Nopeasti ja takkuilematta.

10/10 M

30/10 M

100/100 M

Katso lisää: www.kaisanet.fi

, yy
ja -opiskelu. Noske

Katso lisää: www.kai

Piipahda myymäläämme ja selätä tietotekniset ongelmasi 
painimatta. Meiltä löydät uusimmat laitteet, luotettavan 
laajakaistan, laajan tv-tarjonnan sekä monipuoliset yritys-
palvelut.
Kaupan päälle saat hyvät neuvot ja ohjeet.

Tervetuloa!

Parasta palvelua paikallisesti!

  

Erkki, myymäläpäällikkö

Juhlaviesti
Sotkamon Herättäjäjuhlien 2015 tiedotuslehti

Päätoimittaja Martti Huusko, martti.huusko@almamedia.fi , 044-332 5330
Pääsihteerit Tuomo Ruuttunen, tuomo.ruuttunen@h-y.fi , 040-506 1386
Yrjö Sorvari, 040-361 9162
Juhlatoimikunnan puheenjohtaja Erkki Marin, erkki.marin@evl.fi 
Painaminen Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
Sivunvalmistus Sotkamo-lehti
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Martti Huusko

Sotkamossa herännäisyys on ollut 
esillä vahvasti koko Suomen itse-
näisyyden ajan. Sotkamon kirkko-
herraksi vuonna 1914 tullut Eljas 
Lönnroth vaikutti pitäjän herännäi-
syyteen voimakkaasti. Myös myö-
hemmin heränneet papit Veikko 
Tena, Jafet Räty ja Uuno Tuppurai-
nen tekivät määrätietoista työtä.

Sotkamon vuoden 1971 Herättä-
jäjuhlien talkootoimikunnan pu-
heenjohtajana toiminut Sulo Kilpe-
läinen muistaa, kuinka kirkkoherra 
Jafet Räty innosti seurakunnan ak-
tiiveja hakemaan juhlia Sotkamoon 
jo 1950-luvulla.

– Vuonna 1971 juhlat järjestettiin, 
mutta Räty ei itse saanut olla muka-
na, selvittää Kilpeläinen.

Vuoden 2015 Herättäjäjuhlien jär-
jestelyt ovat edenneet normaalin 
kaavan mukaan. 1960- ja 70-luku-
jen taitteessa oli toisin. Sulo Kilpe-
läinen kertoo, kuinka Lappeenran-
nan juhlilla 1969 tehtiin kovan kil-
pailun jälkeen päätös Sotkamon hy-
väksi. Tuolloin perustelu oli muun 
muassa se, ettei siihen mennessä 
Herättäjäjuhlia oltu järjestetty kos-
kaan akselin Joensuu-Oulu poh-
joispuolella.

Kirkkoherra Veikko Suutarinen 
otti juhla-asian hoitaakseen ja kut-
sui koolle innokasta väkeä Herättä-
jäjuhlia järjestämään.

Sulo Kilpeläinen kiittelee edel-
leen, kuinka innokkaasti myös 
muualta Kainuusta ihmiset lähtivät 
tukemaan sotkamolaisia. Juhlat ko-
ettiin koko Kainuun juhlina.

Juhla-alue sijaitsi kirkkopuistos-
sa vanhan hautausmaan kupeessa. 
Tärkeää lisäaluetta järjestäjät sai-
vat, kun TVH suoritti alueella mer-
kittäviä maansiirtotöitä ja entinen 
vetinen aro saatiin täytettyä juhla-
alueeksi, joka myöhemmin on pal-

FAKTA
 ■Ensimmäisen kerran virisi ajatus 

järjestää Herättäjäjuhla Sotkamossa 
jo 1950-luvulla. Ajatuksen esitti kirk-
koherra Jafet Räty.

 ■Päätös Sotkamon vuoden 1971 He-
rättäjäjuhlista tehtiin Lappeenrannan 
juhlilla vuonna 1969.

 ■Silloin järjestelyissä oli mukana 
noin 600 vapaaehtoista.

 ■Vuoden 1971 Herättäjäjuhlille Sot-
kamossa osallistui noin 30 000 hen-
kilöä.

Ajatus: Kirkkoherra Jafet Räty 
nosti Herättäjäjuhlat esiin

Vuoden 1971 juhlissa oli mukana
tekemisen makua ja intoa

vellut kirkon pysäköintialueena.
Rakenteisiin tarvittava puutava-

ra kertyi talven hirsikinkereiden tu-
loksena.

– Tukkien lahjoittajia ilmestyi 
niin, ettei kaikkia tarvinnut edes 
käyttää, muistaa Sulo Kilpeläinen. 
Miehiä ilmestyi myös talkoisiin 
voimakkaan yhteishengen innoit-
tamina.

Kova innostus näkyi talkoolaisten 
hankinnassa. Talkoopäällikkönä 
toiminut Kilpeläinen muistaa, että 
vapaaehtoisia saatiin mukaan toi-
mintaan noin 600.

– Intoa ja taitoa tarvittiinkin, 
kun rakensimme ravintolakatok-
set, ruokailupöydät ja muut raken-
teet. Erityistä ihmettelyä juhlan ai-
kana aiheutti hongasta rakennettu 
puhujakoroke ja alttarirakenteet. 
Niiden toteuttamisen mahdollisti 
Åhlsröm Oy:n piirityönjohtaja Uu-
no Hyvönen. Hän ideoi ja hankki 
materiaalin rakenteita varten, 
muistaa Sulo Kilpeläinen.

Kun kaikki oli valmista juhlia 
varten ja perjantai-illan aattoseuro-
jen piti alkaa, kovaäänisistä kaikui 
kirkonkylän valloittavana Siionin 

virsi 197, ”Kiitos Karitsa kuollut ja 
ylös noussut myös, sun nimees ko-
koonnuimme, se on sun armotyös.”

Sulo Kilpeläinen kertoo, kuinka 
hän kävellessään kirkkoherra Suu-
tarisen kanssa kirkon eteen pohti, 
tätä hetkeäkö varten niin paljon vai-
vaa on nähty pitäjässä.

– Silloin valuivat kyyneleet val-
toimenaan, hän kertoo.

Nyt Sulo Kilpeläinen odottaa in-
nolla vuoden 2015 Herättäjäjuhlia. 
Hän luottaa, että järjestelyt sujuvat 
yhtä lailla kuin vuonna 1971.

A Intoa ja taitoa tarvittiin-
kin, kun rakensimme 
ravintolakatokset, 

ruokailupöydät ja muut rakenteet.

Juhlaväki järjestäytymässä ehtoolliselle.

SULO KILPELÄISEN ARKISTO

Sotkamon Herättäjäjuhlien juhlakansaa suurten petäjien siimeksessä.

SULO KILPELÄISEN ARKISTO

Jumalanpalvelus meneillään.

SULO KILPELÄISEN ARKISTO

Heränneiden kuoro esiintymässä.

SULO KILPELÄISEN ARKISTO

Sulo Kilpeläinen muistelee, kuinka vuonna 1971 Sotkamon Herättäjäjuhlien 
toteutus tapahtui pikavauhtia.

MARTTI HUUSKO

Kainuulaiset papit Mikko Lammi, Heikki Arantola ja Sakari Valli Sotkamon 
Herättäjäjuhlilla 1971.

SULO KILPELÄISEN ARKISTO

Sotkamo kunta 
monipuolisuudellaan 
kuntien kärjessä.

www.sotkamo.fi

Katso lisää:
www.ristijarvi.fi

Ristijärven 12. Veisuuvestivaali 
1. - 3.8.2014

TULE SINÄKIN MUKAAN JÄRJESTÄMÄÄN
SOTKAMON HERÄTTÄJÄJUHLIA 2015!

Ilmoittaudu pääsihteeri Yrjö Sorvarille puh. 040-361 9162

VUOKATTI

Vuokatin liikekeskus palvelee Vuokatinrinteiden risteyksessä.

Tykkää 
meistä!

Оформляем возврат налога 
НДС -24% или TAX FREE

ww
wHeikintie 1, Vuokatti, p. 020 7940 775, ma-pe 8-21, la 8-20, su 12-18

PIZZA&KEBABPIZPIZPPIZ AZA&KEBBABABABBBBABPIPPPIPIPIIPIPPIPI AAAABABBBBABBBAB
 

    
 Vuokatti 

VUOKATIN 
LIIKEKESKUKSESTA LÖYTYY: 
Vuokatin Palvelukeskus, Subway, Vuokatti Outdoor, 

Vuokatti Pizza&Kebab
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FAKTA
 ■Siionin virret on heränneitten eli 

körttien liikkeen virsikirja. Sitä käyte-
tään etenkin seuratilaisuuksissa ja 
Herättäjäjuhlilla

 ■Siionin virsien ensimmäinen laitos 
ilmestyi vuonna 1790, kun Jalasjär-
ven kappalainen Elias Lagus suomen-
si Ruotsin herrnhutilaisten vuosina 
1743–1748 julkaiseman laulukirjan 
Sions sånger

 ■Ensimmäinen kokoelma sisälsi 223 
virttä

 ■Vuonna 1893 Wilhelmi Malmivaara 
toimitti Siionin virsien uudistetun lai-
toksen, jossa oli vain 158 virttä.

 ■nykyisin käytössä oleva laitos on 
Jaakko Haavion kielellisesti uudista-
ma ja laajentama, vuodelta 1972.

 ■Kesän 2005 Herättäjäjuhlilla Saari-
järvellä julkistettiin lisävihko, jossa on 
53 uutta ja vanhaa virttä. Lisävihkon 
kanssa Siionin virsien kaanon sisältää 
kaikkiaan 314 virttä.

 ■Kokoelman uudistustyö on käynnis-
sä.

(www.h-y.fi ).
Etusivulta löytyy valikosta Siio-

nin virret ja sen alta Kokonaisuudis-
tus. Sivuille on koottu runsaasti tie-
toa uudistustyöstä ja siellä ovat 
myös otsikon Ehdotuksia takana jo 
hyväksytyt tekstit ja sävelmät sekä 
perustelut muutoksiin. Jokainen 
virsi on myös tulostettavissa, ja nii-
tä saa kopioida vaikkapa seuroissa 
kokeiltavaksi.

Herättäjä-Yhdistys järjestää tilai-

Samuli Korkalainen

”Nythän tämä virsi on sellainen, et-
tä tätä voi veisata!” huudahti Hel-
singin seuratuvan lähetyspiiriläi-
nen. Nivalassa veisaaja huokaisi 
huojentuneena: ”Ettehän te pilaa-
kaan näitä”. Aholansaaressa taas 
eräs kuorolainen pohti: ”Tämä tun-
tuu vieraalta ja vaatii tottumista.”

Siionin virsien kokonaisuudistus 
kiinnostaa kovasti, mikä kertoo näi-
den virsien keskeisestä asemasta 
körttiläisessä seuraliikkeessä. Yksi 
on lapsuudessa oppinut siioninsa ja 
toinen löytänyt ne myöhemmällä 
iällä, mutta heillä on yhteinen huo-
li, tunnistaako rakkaita virsiä enää 
uudistettuina.

Joku toivoo, että kristinuskon 
perusasiat ilmaistaisiin raikkaasti 
nykykielellä, toinen taas pelkää 
hengen laimenevan. Odotuksia ja 
huolia on ollut ilmassa paljon, var-
sinkin kun on oltu vain periaatteel-
listen linjausten avaamisen ja osit-
tain huhupuheiden varassa.

Nyt on uudistuksessa saavutettu 
vaihe, jonka myötä jokainen Siionin 
virsien ystävä voi veisaamalla testa-
ta ehdotuksia, joita julkaistaan ko-
ko ajan lisää – sitä mukaa kuin He-
rättäjä-Yhdistyksen hallitus niitä 
hyväksyy.

Yksittäisiin uusittuihin virsiin 
voi tutustua Hengellisessä Kuu-
kauslehdessä, mutta kaikki hyväk-
sytyt ehdotukset löytyvät Herättäjä-
Y h d i s t y k s e n  v e r k ko s i v u i l t a 

Veisataan yhdessä ja 
totutellaan uuteen

suuksia, joissa uudistustyössä mu-
kana olevat esittelevät virsiä kerto-
en samalla työskentelytavoista ja 
perusteluista.

Valitettavasti emme ehdi jokai-
seen maamme kolkkaan, joten toi-
voisin paikallisosastojen ja seura-
kuntien olevan myös itse aktiivisia 
kokeilemaan uusi virsiä. Samalla 
voi pikku hiljaa alkaa totutella näi-
hin versioihin, jotta uuden kokoel-
man julkaiseminen muutaman vuo-
den päästä ei olisi musertavalta tun-

tuva kertarysäys.

Virret ovat edelleen ehdotuksia ja 
niihin voidaan saadun palautteen 
perusteella tehdä työskentelyn lop-
puvaiheessa vielä muutoksia. Pa-
lautetta virsistä voi antaa verkkosi-
vujen palautelomakkeella, sähkö-
postilla osoitteeseen sv-palaute@h-
y.fi  tai postitse osoitteeseen Herät-
täjä-Yhdistys, Ratakatu 1a A 3, 
00120 Helsinki.

Yhteisen ”veisuumajamme” re-

montointiin pätevät Vanhan testa-
mentin veisaajien sanat: ”Jos Herra 
ei taloa rakenna, turhaan näkevät 
rakentajat vaivaa.” (Ps. 127:1) Suo-
koon siis armollinen Jumala tälle 
työlle siunauksensa, jotta hänen 
rakkautensa, tahtonsa ja lupauk-
sensa kaikuisivat raikkaana, hoita-
vana ja kutsuvana uudistettujen Sii-
onin virsien sanoin ja sävelin.

Samuli Korkalainen toimii Herättäjä-
Yhdistyksen musiikkisihteerinä

Salmelan alue valmistautuu kesän 2015 Herättäjuhliin. Siellä päästään laulamaan yhdessä uusia Siionin virsiä. Voit tutustua niihin jo nyt.

MARTTI HUUSKO

Ryhmä-
matkalle
Kainuusta!

Hengellinen nuorisokuoro on jo ehtinyt esittämään uusia Siionin Virsiä.

JUHO NISKANEN

Kainuuntie 7, Sotkamo
puh. 040 142 4024

Avoinna ma-pe
klo 10-17, la 9-14

Olen ollut 
kanssasi 
kaikkialla, 
missä olet 
kulkenut.

2 San. 7:9

Tervetuloa Herättäjä-
juhlille Sotkamoon

3.-5.7.2015

Herättäjä-Yhdistys
Herättäjä-Yhdistyksen perustehtä-
vänä on huolehtia siitä, että Siionin 
virsiä veisataan ja seuroja pidetään.

Yhdistyksen päämääränä on tu-
kea ja rohkaista ihmisiä elämään 
kristittyinä.

Herättäjä-Yhdistys toimii yhteis-
työssä kotien, kirkon ja järjestöjen 
kanssa. Herännäisyyden päätapah-
tuma on herättäjäjuhlat, joille ko-
koontuu vuosittain 30 000-40 000 
kävijää.

Herännäisyys on kirkon sisällä 
vaikuttava herätysliike. Herännäi-
syys eli körttiläisyys puolustaa ar-
kaa ja ikävöivää uskoa, jossa Kris-
tuksen ja ihmisen väliin ei aseteta 
mitään. Armo kuuluu kaikille.

Aluetyö. Herättäjä-Yhdistyksen 
alueellista työtä suunnittelemaan, 
koordinoimaan ja toteuttamaan 
maa on jaettu maakuntarajoja nou-
datteleviin toiminta-alueisiin. Alu-
eilla toimivat paikallisosastojen li-
säksi aluetoimikunnat. Herättäjän 
aluesihteerit työskentelevät alueilla 
toiminnan kehittämiseksi ja toteut-

tamiseksi. Aluetyön tavoitteena on 
tukea paikallisosastojen toimintaa, 
järjestää yhteisiä maakunnallisia ta-
pahtumia, retkiä, talkoita sekä ke-
hittää paikallisosastojen välistä yh-
teistyötä.

Itä-Suomessa herännäisyydellä 
on historialliset väkevät juuret. Alu-
een rajat kulkevat Kuopion hiippa-
kunnan rajoja hipoen Kainuussa, 
Pohjois-Karjalassa Ja Pohjois-Sa-
vossa.

Alueella on lisäksi kolme herän-
näiskansanopistoa: Kainuun Opisto 
Paltamon Mieslahdessa, Portaan-
pään kr kansanopisto Lapinlahdella 
ja Lieksan kr opisto Lieksassa. Uk-
ko-Paavon kotisaaressa, Aholansaa-
ressa, järjestetään monenlaisia ta-
pahtumia. Paavon ensimmäisen 
vaimon Riitan syntymäpaikalle Var-
paisjärveltä löytyy Koskenniemen 
seuratupa.

Joensuussa ja Kuopiossa yhdis-
tyksellä on heränneiden ylioppilas-
koti (Körttikoti) ja Kuopiossa sen 
yhteydessä on myös yhdistyksen 
toimipiste.

Haapajärven Herättäjäjuhlien seuraväkeä juhlakentällä.

MARTTI HUUSKO

Kainuuseen ja Sotkamoon
sitoutuneet lukijoittensa puolesta 
puhujat ja etujen valvojat.

Kanssasi kaikkialla.
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Jonna Karjalainen

Sotkamolaiset nuoret pääsevät ko-
keilemaan työskentelyä kameran 
molemmilla puolilla elokuva-alan 
ammattilaisten opissa. 

Seurakunnan nuorisotyön ja Ver-
sova Puu ry:n yhteistyönä syntyy 
laadukkaita lyhytelokuvia, joita voi-
daan hyödyntää esimerkiksi rippi-
koulujen virikemateriaalina. Eloku-
vatoiminnasta on tullut vuosien 
mittaan tärkeä osa seurakunnan 
nuorisotoimintaa.

– Yli vuoden ajan kestävän pon-
nistuksen tarkoituksena on saada 
aikaan ammattimainen tuotos.
Työskenteleminen kiinnostavien 
asioiden ääressä on todettu erittäin 
motivoivaksi, kertoo Versova Puu 
ry:n puheenjohtajana toimiva elo-
kuvantekijä Miika J. Norvanto.

Toiminta on ollut Sotkamossa suo-
sittua. Osallistujat saadaan kasaan 
nopeasti, vaikka pitkä projekti vaa-
tii runsaasti sitoutumista.

Ryhmät koostuvat 16-18 -vuoti-
aista nuorista ja ydinryhmään kuu-
luu 8-12 jäsentä. 

Lisäksi projektiin otetaan mu-
kaan avustamaan paikallisia 14-20 
-vuotiaita nuoria. Kuvaustilanteissa 
ryhmäkoko saattaa nousta jopa 30-
50 henkeen.

Pääasiassa ryhmät kokoontuvat 
iltaisin. Projektin aikana järjeste-
tään myös leirejä Sotkamon seura-
kunnan leirikeskuksessa Rytilah-
den majalla.

– Pyrimme järjestämään niin, et-
tä jokainen ryhmän jäsen pääsee tu-
tustumaan mahdollisimman mo-
nenlaisiin tehtäviin, Norvanto sa-
noo.

Sanomallisissa elokuvissa näkyy 
vahvasti kristillinen arvopohja. Val-
miin tuotoksen on tarkoitus puhu-
tella yleisöä ja saada aikaan keskus-
telua.

Viimeisin, järjestyksessään seit-
semäs lyhytelokuva Ansaitsematon 
armo sai ensi-iltansa huhtikuun 
puolivälissä.

Tällä kertaa nuorten elokuvan 
teemana oli anteeksiantamus. Tee-
ma kumpuaa Raamatun kertomuk-

sesta, jossa armoton palvelija saa 
suuren velan anteeksi, mutta perää 
antamaansa pienempää velkaa toi-
selta.

– Seuraava ryhmä on jo kasassa 
ja käsikirjoituksen valmisteleminen 
käynnissä. Kuvaukset on tarkoitus 
järjestää kesällä. Sitten alkaa varsi-
nainen työstäminen, Norvanto ker-
taa.

Vasta hieman yli vuosi sitten Sot-
kamoon avattu elokuvateatteri Kino 
Visio laajensi Versovan Puun toi-
mintaa entisestään. Elokuvateatte-
riin kokoontuu joka viikko ryhmiä 
keskustelemaan elokuvista. Nuoret 
ovat myös mukana pyörittämässä 
elokuvateatterin toimintaa päivit-
täin.

– Toiminta on tarkoitettu yli 
16-vuotiaille nuorille. Yläikärajaa ei 
ole edes määritelty, Norvanto ker-
too.

Kino Visiossa nuoret pääset tu-
tustumaan myös työelämään. Elo-
kuvateatterille hakeudutaan mielel-
lään viikonloppu- ja kesätöihin.

Osa elokuvateatterin työnteki-
jöistä toimii vapaaehtoisena.

– Kaikkien näiden henkilöiden 
työpanos auttaa toiminnan jatku-
mista, Norvanto kiittää.

Nuorten tekemiä elokuvia on 
myynnissä kesän 2015 Herättäjä-
juhlilla Sotkamon vanhalla meijeril-
lä sijaitsevassa Kino Visiossa.

Toimintaa: Versova Puu 
-elokuvatoiminta opettaa 
elokuvan tekemistä. Nuorten 
tekemissä  elokuvissa näkyy 
vahvasti  kristillinen arvopohja.

Nuoriso-
työtä 
elokuvan 
keinoin

FAKTA
 ■Elokuvatoiminta alkoi Kajaanissa ja 

Sotkamossa vuonna 2006. Siitä lähti-
en toiminta on keskittynyt Sotka-
moon.

 ■Toiminnan tärkeimpänä tehtävänä 
on palvella nuoria tarjoamalla heille 
mielekästä ja sosiaalista toimintaa, 
jossa nuori voi kehittää omia vah-
vuuksiaan sekä kristillistä identiteet-
tiään turvallisessa ympäristössä.

 ■Elokuvia valmistetaan ainutlaatui-
sella prosessilla, jossa nuoret tekevät 
oman sanomallisen lyhytelokuvan 
Sotkamon seurakunnan nuorisotyön 
ja elokuva-alan ammattilaisten avus-
tuksella.

Kuvaukset meneillään.

KS ARKISTO

Nuorten lyhytelokuvaprojekti meneillään viime kesänä. Kuvaaja/video-ohjaajat Miika Ullakko ja Miika J. Norvanto 
sekä kuvaussihteeri Hanna Haverinen tutkivat kameraa. Taustalla vasemmalla Sini Mari Karhu ja Milja Leinonen.

JANI SOURANDER

Hyrynsalmi
K-Market   p. (08) 741 288
Rauta  p. (08) 741 131
Maatalous p. (08) 741 121

Palvelemme: 
ma-pe 8-21, 

la 8-18, su 12-18

KEMPPAINEN

Syy No 351 VARAA 
NYT!
Ilmastoidut hotellihuoneet 
ja saunalliset loma-asunnot

Syy No 219 

Puh. 020 1234 688 tai 

Sotkamon kirkossa järjestetään ke-
sän aikaan keskiviikkoisin musiik-
kihetkiä. Tilaisuudet alkavat klo 14 
ja niihin on vapaa pääsy, kolehti.

Ke 25.6. Kirkkokuoro, johtaa 
Risto Vähäsarja

Ke 2.7. Martti Niskanen, laulu; 
Risto Vähäsarja, urut

Ke 9.7. Pappatiimi ja Riitta Kor-
milainen

Ke 16.7. Kansalaisopiston laulu-
piiri Solina, johtaa Risto Vähäsarja

Ke 23.7. Heli-Maarit Leppioja, 
viulu, Pekka Partanen, urut ja pia-
no

Ke 30.7. Yksinlaulajat, mm. Ani-
ta Ortju ja Sirpa Kemppainen, säes-
tys Satu Aho

Ke 6.8. Pisarat, johtaa Satu Aho
Ke 13.8. Sotkamon Kamarikuo-

ro, johtaa Pirkko Kupiainen

Muita seurakunnan kesätapah-
tumia

Ke 18.6. klo 18.30 Tapion päivän 
virsiseurat Virkkusten vanhassa 
pirtissä, Lontanniementie 35.

Pe 20.6. klo 20 Perinteiset ju-
hannusaaton seurat Vuokatinvaa-
ralla

Juhannuspäivä 21.6. klo 10 Ju-
hannuksen messu  Sotkamon kir-
kossa, Herättäjän päivä, klo 19 Pe-
rinteiset siioninvirsiseurat Rytilah-
den Majalla, klo 19 Iltakirkko ja 
Herran pyhä ehtoollinen Vuokatin 
kirkossa, mukana Timo Liiri

Kesäpäivän 
musiikki-
hetkiä 
kirkossa

Kesäillan hartaudet
Sotkamon siunauskappelissa 

tiistaisin klo 19 alkaen ti 3.6. ja päät-
tyen ti 26.8.

Tervetuloa 
Herättäjäjuhlille 2015
Koti.
        Kirkko.
                   Kotikirkko.
Kirkko keskellä elämää,
rähjääntyneiden ja kolhittujen kohtaamispaikka.
Lepopaikka, hiljaisuuden huone, rukouksen 
täyttämä.
Sana kohtaa sinut siellä.
Sinä kasvokkain Kristuksen kanssa.
Siunaus kaiken yllä, yllä kaiken siunaus.
Jumalan kosketus salatuimpaan saakka.
Kirkko.
Taakat saa jättää taakseen.
Valo seimeltä ja ristiltä, tyhjältä haudalta
 avautuu tieksi korvesta kirkkauteen.
Jumalan huone sinua varten.
Sydämessäsi jo toivon kuva,
Kristuksen rakkauden valo.

Hyvän Jumalan siunausta matkalle elämään ja 
Sotkamon Herättäjäjuhlille 2015!

lääninrovasti 
Risto Kormilainen
Kajaanin rovastikunta

Tutustu Kainuun kirkkoihin rovastikunnan yhdeksässä seurakunnassa! 
Kainuun kirkollista elämää on vietetty yli 450 vuotta. Kainuun ensimmäinen kirkko tuhoutui 1581 
rappasodissa Manamasalon saaressa. Kainuun emäseurakuntana toimi pitkään Paltamon seurakunta 
ja pääkirkkona oli Paltaniemen kuvakirkko (kuvassa). Kajaanin koristeellisen puukirkko on valmistunut 
vuonna 1897. 
Tutustu Kainuun tiekirkkoihin: Hyrynsalmi – Kajaani – Kuhmo – Paltamo – Puolanka – Ristijärvi – 
Sotkamo– Suomussalmi – Vaala  Lisätietoa: www.tiekirkot.fi



17JUHLAVIESTI16 JUHLAVIESTI

Aarno ”Aslak” Peltonen

Sotkamon luonnonkauniissa pitä-
jässä lymyää luontoihmiselle todel-
linen elämyksien aarreaitta: karu, 
kaunis ja erämainen Hiidenportin 
kansallispuisto. Sen vaikuttavin 
maastokohde on ”karmea halkeama 
kalliossa”, kirjailija Veikko Huovisen 
sanoja lainaten. Sen ympärille levit-
täytyy pienimuotoisten, monenkir-
javien maastomosaiikkien tilkkut-
äkki soineen, harjuineen, kallioi-
neen ja vesistöineen. Hiidenportin 
kansallispuistoon ovat keräänty-
neet kaikki luonnon peruselemen-
tit.

Hiisi-nimi tarkoitti muinais-Suo-
messa  PYHÄÄ PAIKKAA. Hiisi-al-
kuisia paikannimiä  on eri puolilla 
Suomea ja Viroakin sadoittain. 
Yleensä ne ovat ympäristöstään 
poikkeavia, kauniita, salaperäisiä ja 
ihmisen mielen hiljentäviä, jopa 
hartautta herättäviä maisemakoh-
teita.

HIISI-sanalle on myöhempinä 
aikoina tullut toisenlainenkin mer-
kitys; hukassa oleva, henkiolento ja 
jopa voimasanana sitä on käytetty. 
Pyhää paikkaa tarkoittavana se lie-
nee kuitenkin ollut alkuperäisessä 
merkityksessä.

Sotkamossa ja lähialueella ovat 
Hiisijärvi Ristijärvellä, Hiisilampi, 
Hiisisuo, Hiidenrasi, Hiidenkirkko 
ja Hiidenportti. Kaikille näille pai-
koille on yhteistä juuri harvinaisuus 
ja luonnonkauneus.

Hiidenportti on nykyään kansal-
lispuisto, jossa pyritään säilyttä-
mään alkuperäinen luonto perintö-
nä myöhemmille sukupolville sel-
laisenaan. Sitä voidaan kuitenkin 
käyttää monipuolisesti virkistyk-
seen, liikkumiseen, marjastukseen 
ja sienestykseen, sekä jokamiehen 
oikeuksilla onkimiseen ja pilkkimi-
seen.

Maaston kohtuutonta kulumista 
estetään rakentamalla poluille por-
taita ja siltoja.  Säännöt säätelevät 
leiripaikoilla tulen tekoa, siisteyttä 
ja leiriytymistä. Kaikille Suomen 
kansallispuistoilla on yhtenäiset pe-
russäännöt.

Kansallispuistot ovat luontokoh-
teiden lisäksi suuria ja monipuolisia 
ulkoilualueita kaikkien käytettäväk-
si kaikkina vuodenaikoina.

Hiidenportissakin on viitoitettu-
ja selkeitä polkuja 25 kilometriä.  
Hirsilaavuin varustettuja tulenteko-
paikkoja huoltotiloineen on lampi-
en rannoilla sopivien kävelymatko-
jen etäisyyksillä viisi, sekä erillisiä 
tulentekopaikkoja kolme.

Polkujen kosteissa kohdissa kul-
kua helpottavat tunnelmalliset pit-
kospuut, sillat auttavat purojen yli-
tyksissä ja jyrkimmissä kohdissa on 
puuportaita kaiteineen. 

Polkujen lähtökohdissa löytyvät 
puistosta kertovat opasteet, risteys-
kohdissa viitat etäisyyksineen eri 
kohteisiin ja jokaisen polun varrella 
olevissa puissa on näköetäisyydellä 
maalipilkku osoittamassa kulkijalle 
oikeaa reittiä. 

Hirsisten laavujen varustukseen 
kuuluu turvallinen tulipaikka, juo-
makelpoinen vesi, kuivat tulipuut, 
sammutussanko ja makuutilat 
lankkupohjaisissa laavuissa 6-8: lle 
hengelle ja tietysti ulkokäymälä.

Hiidenportin vesistöissä saa 
myös kalastaa jokamiehen oikeuk-
sin ongella ja pilkillä. Alueelle myy-
dään myös viehekalastuslupia ur-
heiluliikkeissä. Mustanpuhuvat ah-
venet ja virtaviivaiset hauet ovat nii-
tä yleisempiä saaliskaloja, mutta 
samassa vesistössä olevista Peura-
järven urheilukalastusvesistä pää-
see tulvavesillä joku punalihainen-
kin kala puiston alueelle.

Mustavetisten lampien erikoisin 
kala lienee valtavina parvina ranta-
vesissä risteilevät mutukalat, jotka 
ovat Porttilammen kalliorannan 
edessä nähtävissä ja leivänmuruilla 
lahjottavissa.

Hiidenportti on myös suurpetojen 
turvapaikka.

Alueella asustelee vakituiseenkin 
karhuja. Niiden jäljiltä löytää poluil-
ta poikkeamalla kaiveltuja muura-
haispesiä, rikottuja mehiläispesiä, 
hajotettuja pökkelöpuita ja koste-
ammissa kohdissa myös tassun jäl-
kiä. Kesän hillasoilla karhun saattaa 
kohdata herkuttelemassa kypsillä, 
keltaisilla ja makeilla marjoilla. Kui-
vilta törmiltä ja vanhoista muura-
haisen pesistä saattaa hyvällä on-
nella löytyä myös karhun talvipesä.

Myös susilauma on ominut revii-
rikseen kansallispuistomme. Talvi-
silla hiihtoretkillä  törmää usein su-
sien jättämään jälkivanaan, joka on 
kuin yhden eläimen jättämä. Seu-
raamalla jälkeä jonkin matkaa huo-
maa jälkijonon levittäytyneen yh-
deksi kulkusuuntaan levittäytyväk-
si tähyilevien saalistajien rintamak-
si. Jäljet jatkavat siitä taas eteen-
päin yhtenä nauhana, ellei saaliista 
ole saatu vainua, eikä metsästys 
pääse alkamaan.

Nykyisen pantasusiseurannan 
aikana onkin helppo tarkastaa, on-
ko lauma alueella. Usein pääsee nii-
den ulvontaa, ”kuutamokonserttia” 
kuuntelemaan metsätien päähän.

Ilves-, kettu- ja ahmakannat ovat 

myös voimissaan. Hirvet liikkuvat 
alueen läpi ja metsäkanalinnut me-
nestyvät hyvin runsaan ravinnon ja 
koskemattoman metsän ansiosta 
pedoista huolimatta.

Paikalliseen lintulajistoon kuu-
luu myös havumetsien vilkas ja ke-
synoloinen kuukkeli, joka ilmestyy 
nuotiopaikoille heti kun evästarpei-
ta otetaan esiin.

Puuston enemmistön edustajat, 
harmaanaavaiset kuuset kasvavat 
kaikkialla purojen varsilla, korpi- 
soilla ja alavilla mailla. Männyt ovat 
kankaiden koristeita ja karujen kal-
lioiden kituliaita taideteoksia.

Niiden joukossa menneitä aikoja 
muistelevat hopeanharmaat kelo-
vanhukset, jotka sinnittelevät pai-
koillaan vielä vuosisatoja , tarjoten 
palokärjelle ja muille pökkelöpesi-
jöille turvallisen pesäkolon poikas-
tensa kasvattamiseen. Kauniit kata-
japensaat koristavat kaskimaiden ja 
muiden aikoinaan raivattujen aluei-
den maisemakokonaisuutta. Raita 
ja sen kanssa elävä raidan pahka-
kääpä ovat myös löydettävissä  pol-
kujenkin varsilta. 

Kesäisiltä ja syksyisiltä soilta on 
kerättävissä kahdenlaisia, niin eri 
maailmasta olevia marjoja, jotka 
ovat kuin toistensa vastakohtia. Hil-
la, lakka tai suomuurain, joilla ni-
millä toinen niistä tunnetaan, mais-
tuu niin pehmeän makealle, kuin 
poutapilvinen kesäpäivä. Sitä voisi 
syödä määrättömästi.

Toinen suon marja, karpalo on 

FAKTA
 ■Hiidenportin kansallispuisto on pe-

rustettu vuonna 1982

 ■Se on perustettu säilyttämään kai-
nuulaista erämaaluontoa. Alueelle on 
luonteenomaista soiden ja kankaiden 
pienipiirteinen mosaiikki.

 ■Kansallispuisto on laajuudeltaan 45 
neliökilometriä

 ■Aluetta hoitaa Metsähallitus

kirpeän hapan.  Siihen on keräänty-
nyt syksyn pakkasissa ja räntäsa-
teissa kaikki rämesuon katkeruus, 
elämäntuska ja loppusyksyn toivot-
tomuus. Kuinka ihmeessä sama suo 
voi kasvattaa kahta niin erilaista las-
taan?

Nähtävyyksistä merkittävin on 
tuo kummallinen railo kalliossa. 
Herää kysymys, kuinka tuo graniit-
tinen kova kallio on voinut kokea 
noin kovia, että on ratkennut 
paksuimmasta kohdastaan.

Vanha sotkamolaistarina kertoo 
Hiiden asuneen aikoinaan Vuokatin 
vaaran Rutimon rotkossa yhdessä 
tyttäriensä ja petokarjansa kanssa.

Kun Sotkamossa 1648 alkoivat 
kirkonkellot kajahdella uuden kir-
kon tapulissa, Hiisi häiriintyi siitä 
menosta niin, että päätti hajottaa 
kirkon. Otti käsiinsä suuren hiiden-
kiven ja sinkosi sen ääntä kohti. Kivi 
putosi muutaman sadan metrin 
päähän kirkosta Akkoniemelle. 

Toinen heitto jäi lyhyemmäksi ja 
kivi putosi Hirvenniemelle. Kolmas 
kivi molskahti Sapsojärveen, jättä-

en sinne vaarallisen karikon. Silloin 
päätti Hiisi hakeutua rauhallisem-
mille maille ja muutti joukkoineen 
Tipaksen saloille.

Hiisi törmäsi vauhdilla suuren 
kallion kylkeen, joka halkesi kilo-
metrin matkalta ja jäi sellaiseksi. 
Rotkon musta vesi on peräisin Hii-
den pesuvedestä sellaisen urakan 
jälkeen.

Tutkijat ovat mieltyneet teoriaan, 
jonka mukaan rotkomuodostelma 
on syntynyt kymmeniä miljoonia 
vuosia sitten nykyisen Namibian 
seutuvilla. Mannerlaattojen liikku-
essa Hiidenportti on ajautunut kah-
deksan tuhatta kilometriä pohjoi-
semmaksi syrjäiseen Fennoskandi-
an kolkkaan, josta se on löytänyt 
asuinsijansa mahdollisesti lopulli-
sesti.

Jääkaudet ovat sitä täyttäneet ja 
rapauttaneet. Myös eri korkeuksissa 
olleet merenpinnat ovat ehkä use-
ampaankin kertaan muuttaneet ve-
den juoksusuuntaa rotkon pohjalla.

Hieman yli 4 000 vuotta sitten 
virtaus Pieliseltä Oulujärven vesis-

A
Ilves-, kettu- ja 
ahmakannat ovat 
saloilla voimis-
saan. Hirvet 
liikkuvat alueen 
läpi ja metsä-
kanalinnut 
menestyvät 
hyvin runsaan 
ravinnon ja 
koskemattoman 
metsän ansiosta 
pedoista 
huolimatta.

Kansallispuisto: Hiidenportissä pyritään 
säilyttämään alkuperäinen luonto perintönä 
myöhemmille sukupolville sellaisenaan

Hiidenportin 
kautta 
erämaahan

töön lakkasi Uimaharjun avaudut-
tua Pielisen eteläpäässä,  ja sen pin-
nankorkeuden  pudottua useita 
kymmeniä metrejä. Silloin alkoivat 
Sotkamon reitin vedenjakajalla ol-
leen pienen lammen vedet virrata 
Hiidenportin rotkon pohjalla kivien 
alla kohti Pielistä. 

Suurten vesimassojen virtaus ai-
heutti kulumista jykevissä kosken 
kivipaaseissa ja pohjassa. Aika on 
kuitenkin jo peittänyt nämä jäljet 
näkymättömiin.

Rotko on syvimmillään yli kaksi-
kymmentä metriä ja kapeimmillaan 
kolmisen kymmentä metriä. Uusia 
lohkeamisrailoja on syntynyt länsi-
puolelle kallioon veden ja pakkasen 
yhteisvaikutuksesta. Jonain päivä-
nä tulevaisuudessa lohkeaa suuria 
kivimassoja rotkon pohjalle.

Hiidenportti ”löydettiin” tietoi-
suuteen vasta Rappasotien aikoi-
hin, jolloin vienalaisten vangiksi ot-
tama sotkamolaistyttö eksyi pako-
matkallaan Hiidenporttiin, piiloutui 
nykyisten portaiden luona olevaan 
halkeamaluolaan ja pelastui Vienan 
orjuudesta. Kotonaan hän kertoi 

tuosta kauheasta erämaavaelluk-
sestaan ja matkalla olleesta hirveäs-
tä luonnonesteestä, jonne oli piilou-
tunut. Paikasta alettiin kiinnostua 
ja se tuli yleiseen tietoisuuteen. 
Myös tytön ryöstäneet ”Rapparit” 
saatiin kiinni.

Toinen koskettava kohde on Ko-
vasinvaaran erämaantalon kaski-
ympäristö. Kesän kukat kukoistavat 
aukeilla viljellyillä niittymailla, jon-
ka monumentteja ovat lukuisat ki-
vikasat ja maljan muotoon ryhmit- 
tyneet katajapensaat.

1700 luvun lopulla paikalle osui 
pakomatkalla ollut, Savonlinnasta 
karannut sotamies, joka päätti ra-
kentaa kotinsa kauas kavalasta 
maailmasta. Lähimpään vakitui-
seen ihmisasuntoon oli tuolloin 
matkaa runsaat kaksikymmentä ki-
lometriä linnuntietä.

Hän kaatoi kasken, rakensi pirt-
tinsä lähteen lähelle mäen eteläsyr-
jään ja aloitti erakkoelämänsä.

Jostain löytyi ajan kanssa puoliso 
ja pian pihamaalla oli paljon elä-
mää. Elinkeinona oli metsästys, ka-
lastus ja kaskiviljely. Alueen kivi-
syys tuli peltoviljelyyn siirryttäessä 
suureksi riesaksi. Niinpä alkoi kivi-
en poistaminen mahdollisimman 
tarkkaan työkalujen tieltä. Liekö 
juuri Kovasinvaarasta tullut sanon-
ta: ”Kierrä. Älä kiroa, sanoi kivi kyn-
täjälle”.

Asutusta Kovasinvaarassa oli 
1950-luvulle asti ja kesäisin yksi hei-
näkuun viikonloppu oli muotoutu-
nut kaukaakin tulleiden  nuorten 
kohtauspaikaksi ja kesäisiksi Hii-
dentansseiksi , jossa mahdollinen 
mielitiettykin saattoi löytyä.

Alueella ei juurikaan metsänhak-
kuita ollut. 1900-luvun alussa sieltä 
kaadettiin suuria aihkimäntyjä, jot-
ka uitettiin tulvavesien ja purojen 
patoamisten avulla Pietariin laivan-
rakennuspuiksi.

Suo-ja rantaniittyjä niitettiin sir-
pillä karjan talviruuaksi. Alueen 
reunamilla poltettiin 1800-luvun 
alussa myös tervaa Ouluun vietä-
väksi. Joitain ketun pyynnissä käy-
tössä olleita ”käpälälautoja” on 
myös löytynyt merkkinä turkismet-
sästyksestä.

Nyt alue on kansallispuisto ja kool-
taan 44  neliökilometriä. Kävijä-
määrät vuositasolla kasvavat ja ovat 
nykyään 15 000-20 000 kävijää.

Rauhaisa kansallispuisto saa kul-
kijan hiljentymään. Karun kaunis, 
jylhä ja suojaisa vanha metsä 

vievät ajatukset kauas arkipäiväi-
sistä  asioista. Honkien holvistossa 
syntyy harras tunne, nuotiotulen 
loimussa hiljainen hyväolo ja polku-
ja kulkiessa voi hyvin kokea olevan-
sa Paimenpoika kirkkotiellä.

Lisää tietoa alueesta Metsähalli-
tuksen nettisivuilla.

Hiidenportin luonto on jylhää ja vaikuttavaa.

ASLAK PELTONEN

Joissakin paikoissa liikkumista helpottavat rakennetut portaat.

ASLAK PELTONEN

Hiidenportin pohjalla on tummavetinen lampi.

ASLAK PELTONEN

Sotkamon Hiidenportin luontoa

ASLAK PELTONEN
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Jonna Karjalainen

Paras kesäpäivän huipennus on vie-
railu Vuokatin Angry Birds -puis-
toon. Maailman suurimmasta vi-
haisten lintujen teemapuistosta 
löytyy tekemistä jokaiselle. Ilmas-
tointi takaa sen, että kävijä viihtyy 
myös kuumimpanakin kesäpäivänä 
seikkailuratojen pyörteissä ja skeit-
tikourujen vauhdeissa.

– Angry Birds-puiston paras omi-
naisuus on se, että koko perhe pää-
see liikkumaan ja pitämään haus-
kaa yhdessä, kertoo teemapuiston 
myyntipäällikkö Anu Kähkönen.

Seikkailuista nautitaan perinteis-
ten Angry Birds lintu- ja possumaa-
ilmojen lisäksi myös pallolajien 
suorituspaikoilla Game Arenalla, si-
mulaattorin ääressä Golf Arenalla 
tai treenaten kuntosali Forgessa.

Lautalajien harrastajille vauhdit 
ja monipuoliset suorituspaikat tar-
joaa Vuokatti Freestyle Hall. 1000 
neliön suuruisesta hallista löytyvät 

muun muassa valtava foam-allas, 
sisäskeittiparkki, kiipeilyseinä ja 
jättitrampoliini.

– Monelle on positiivinen yllätys, 
että aktiviteettipuistosta löytyy pal-
jon muutakin kuin peleistä tuttuja 
hahmoja, Kähkönen kertoo.

Aktiviteettipuiston vieraat pää-
sevät kokemaan uusia elämyksiä lii-
kunnan keinoin ja harjoittelemaan 
taitojaan eri lajeissa.

– Täällä kävijän täytyy olla itse 
toiminnan moottori, Kähkönen sa-
noo.

Liikuntasuoritukset tehdään 
mielihyvän ja ilon kautta. Jokaisen 
suorituspaikan on tarkoitus jättää 
kävijälle onnistumisen tunne ja 
huulille leveä hymy.

– Kaikkea kannattaa kokeilla en-
nakkoluulottomasti. Esimerkiksi 
pesäpalloon kypsyneet saavat var-
masti kokonaan uudenlaisen koke-
muksen lajista testatessaan sitä eri-
laisessa ympäristössä, Kähkönen 
huomauttaa.

Kähkösen mukaan Angry Birds 
-puiston suurin kävijämäärä koos-
tuu perheistä. Pikkuhiljaa puisto on 
muodostunut myös suosituksi 
luokkaretkien ja fi rmojen virkistys-
päivien kohteeksi.

– Myös erityisryhmiltä on tullut 
hyvää palautetta. Aktiviteettipuis-
tossa pääsevät käyttöön kaikki ais-
tit. Puisto on täynnä värejä ja erilai-
sia pintamateriaaleja.

Joulukuussa vuonna 2012 avatus-
sa Angry Birds -puistossa kävi en-
simmäisen vuoden aikana yhteensä 
melkein 150 000 asiakasta.

Kävijätutkimuksen mukaan 
6 – 7-vuotiaat kävijät nauttivat eni-
ten autoradan vauhdeista. Yli 
10-vuotiaiden suosikiksi taas nousi 
Freestylehallin volttimonttu. 

– Aikuisten vetonaula on kunto-
sali. Isät viihtyvät erityisesti Game 
Arenalla lämäritutkan luona sekä 
pesäpallon lyöntipaikalla, Kähkö-
nen kertoo.

Kolopallon ystävät taas pääsevät 
treenaamaan mielilajiaan ympäri 
vuoden Golf Arenalla.

Toiminnallisen päivän jälkeen 
voi yllättää nälkä. Apu pieneen tai 
suurempaan nälkään löytyy Angry 
Birds -puistossa sijaitsevasta 
Robson’s-ravintolasta.

Vuokatissa: Angry Birds 
-puistossa kävijä on itse teke-
misen moottori

Elämyksiä hurjapäille 
ja liikunnan ystäville

KAINUUN SANOMAAT ARKISTO

KAINUUN SANOMAT ARKISTO

Angry birds -puistossa lapset pääsevät testaamaan liikunnallisia taitojaan.

Myös erilaisista peleistä tutut hahmot on muovattu leikkeihin sopiviksi.
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Kajaani, Kuhmo,
Sotkamo, Suomussalmi
0200 3000
nordea.fi 

Tervetuloa asiakkaaksi Kainuun 
seudun Nordean konttoreihin

Kajaanin, Kuhmon, Sotkamon ja Suomussal-
men konttoreiden henkilökunta toivottaa sinut 
tervetulleeksi asiakkaaksi. Mitä enemmän 
keskität meille pankkiasiointiasi, sitä enemmän 
etuja saat. Avainasiakkaana nautit parhaista 
eduistamme ja saat henkilökohtaisen pankki-
neuvojan.

Katso lisää nordea.fi /tervetuloa tai soita 
0200 3000 (pvm/mpm) ma–su 24 h/vrk ja 
varaa aika tapaamiseen, niin katsotaan yhdessä 
mitä voimme tarjota sinulle ja perheellesi.

Teemme sen mahdolliseksi

* Nordea on Global Finance –lehden valinta parhaaksi pankiksi Pohjoismaissa  ja 
Suomessa vuonna 2013.

Tule Nordeaan!
Hyvät hinnat. 
Parhaana palkittu.*

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Puheluiden hinnat 030-numeroihin:  
lankapuh. 0,0828 €/puh. + 0,07 €/min. Matkapuh. 0,0828 €/puh. + 0,17 €/min.w

Vietä kesän paras loma 
Katinkullassa

Holiday Club Katinkulta
Katinkullantie 15
88610 Vuokatti

Virkisty Katinkullan kylpylän 20 erilaisessa altaassa  
sekä saunoissa, pelaa golfia ja vieraile vaikka  
Angry Birds Activity Parkissa.  
Majoitu hotellissa tai tilavassa loma-asunnossa. 
Katinkullassa viihtyy koko perhe!
 
alk. 59 €/hlö 
perhehuone alk. 148 €/vrk
Sis. majoituksen kylpylähotellissa joko jaetussa 2 hh  
tai perhehuoneessa (max. 2 aikuista+ 2 lasta), aamiaiset  
sekä vapaan kylpylän käytön. Koskee vain uusia varauksia.
 
Varaa kesän paras loma netistä holidayclub.fi 
tai soita puh. 030 68 600 ma–pe 8–18, la 10–15 

59 €
alk./hlö
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Martti Huusko

Nykyinen kirkko on Sotkamossa jo 
pitäjän viides. Sen kellotapuli hallit-
see Sotkamon kirkonkylän näkymiä 
riippumatta siitä mistä suunnasta 
matkaaja kirkonkylää lähestyy.

Ensimmäinen, vuonna 1647 val-
mistunut kirkko paloi salaman sy-
tyttämänä tulipalossa muutama 
vuosikymmen myöhemmin. Toisen 
kirkon tuli tuhosi vuonna 1691 en-
nen kuin se ehti valmiiksi. Kolman-
nen kirkon rakentaminen alkoi vä-
littömästi ja se valmistui juuri en-
nen 1690-luvun suuria nälkävuosia.

Neljättä kirkkoa ryhdyttiin suun-
nittelemaan vuonna 1721 solmitun 
Uudenkaupungin rauhan jälkeen. 
Monien vaikeuksien jälkeen kirkko 
valmistui 1737 ja se oli seurakunta-
laisten käytössä yli 130 vuotta. Tä-
mä kirkko alkoi rapistua ja sotka-
molaiset lähettivät vuonna 1854 se-
naatille kirjelmän, jossa pyydettiin 
lupaa uuden, nykyisen kirkon ra-
kentamiseen. Lupa tuli vielä sama-
na vuonna ja kirkon rakentaminen 
alkoi.

Sotkamon kirkon piirustukset 
laadittiin lääninarkkitehti Johan Ol-
denburgin suunnitelman mukaan.

Kirkon rakentaminen käynnistyi 
1850- ja 1860-luvun taitteessa. Ra-
kentaminen osui kuitenkin suuriin 
nälkävuosiin. Kun silloinen kirkko-
herra Ståhlberg ja rakentamisesta 
vastannut urakoitsija Theodor Tol-
po kuolivat, sen rakentaminen kes-
keytyi. Kirkko rakennettiin loppuun 
joensuulaisen kauppiaan Gustaf Tu-
julinin johdolla. ja vihittiin käyttöön 
elokuussa 1870. Vanha kirkko sul-
jettiin muutama vuosi uuden val-
mistumisen jälkeen ja sen hirret 
käytettiin Naapurinvaaran koulun 
rakentamiseen.

Kirkkoon mahtui 2 300 ihmistä. 
Se on määritelty tyylisuunnaltaan 
myöhäisempirekirkoksi. Siihen liit-
tyy myös uusgoottilaisia, jykevyyttä 
korostavia yksityiskohtia.

Vuonna 1877 valmistunut alttari-
taulu, jonka on maalannut taide-
maalari Severin Falkman, esittää 
Kristuksen ylösnousemusta.

Kirkkoon tehtiin ensimmäiset 
muutostyöt 1920-luvun lopulla. Sil-
loin rakennettiin urkulehteri. Pneu-
maattiset, 17 äänikertaa sisältävä 
urut sotkamolaisille toimitti Kanga-
salan Urkutehdas.

Talvisodan aikana kirkkoon osui 
kaksi palopommia, joista vain toi-
nen syttyi. Se särki ikkunoita ja va-
hingoitti alttaritaulua.

Sotkamon seurakunnan kaunis 
kirkko kunnostettiin ja uudistettiin 

nykymuotoonsa talven 1954-1955 ja 
kevään 1955 aikana. Silloin 85-vuo-
tias kunnostettu kirkko vihittiin 
Herran sanalle sunnuntaina 12. ke-
säkuuta 1955 kello 10 alkaneessa 
juhlallisessa jumalanpalveluksessa.

Kirkkoa uudistettaessa löytyi 
muun muassa pari lautaa, joihin on 
kirjoitettu osittain ruotsiksi, osittain 
suomeksi:

”Wuonna 1863 aloittivat sotka-
molaiset uuden kirkon rakentami-
sen ja w. 1869 lopetettiin eli valmiik-
si saatiin, jolla välillä oli katovuosia, 
että nälkään kuoli 1 600 henkeä ja 
nyt tuli hyvä vuosi (siis 1869). Tä-
män saarnatuolin teki nikkari Jakob 
Väisänen Kuhmosta. Työnjohtajana 
oli Otto Wilh. Karlson ja pappeina 
rovasti Helander ja kappalainen 
Petterson. Sotkamo 28/6 1869. 
Snickari Jakob Wäisänen.”

Peruskorjauksessa  kirkkoon 
asennettiin keskuslämmitys ja sen 
etuosaa lyhennettiin erottamalla 
kirkosta ala- ja yläsali muuta seura-
kunnan käyttöä varten. Muutosten 
johdosta kirkon istuinpaikkojen 

FAKTA
 ■Ensimmäinen kirkko valmistui 

vuonna 1647 

 ■Toinen kirkko tuhoutui vuonna 1691 
ennen valmistumistaan

 ■Kolmas kirkko valmistui vielä 
1690-luvulla

 ■Neljäs kirkko valmistui valmistui 
1737 ja oli käytössä yli 130 vuotta.

 ■Viides, nykyinen  kirkko valmistui 
elokuussa 1870 ja siihen sopi 2 300 
ihmistä

Sotkamo: Ensimmäinen
kirkko valmistui vuonna 1647

Viiden 
kirkon 
historiaa

Sotkamon kirkko 1950-luvulla korjauksen jälkeen.

Sotkamon kirkko Herman Renforsin kuvaamana 1900-luvun alkupuolella. Kuva Kainuun museo
Sotkamon kirkko nykyisessä kesä-
asussaan.

MARTTI HUUSKO

Jafet Räty. Sotkamon kirkkoherra 
1958-1963.

määrä laski 1 500:aan.
Peruskorjauksen suunnitteli ark-

kitehti Aarne Timonen.
Korjauksen yhteydessä Sotka-

mon kirkkoa kaunistettiin maala-
uksin. Taiteilija Lauri Välke toteutti 
alttariseinän maalauksen, joka liit-
tyy alttaritaulun kuvaan Kristuksen 
taivaaseen astumisesta. Öljymäen 
rinteistä kuvastuvat Vuokatin vaa-
rojen piirteet.

Alttarikaide, saarnatuoli ja urku-
lehteri saivat myös maalaukset, jot-
ka kuvaavat kirkollisia aiheita.

Uusin kirkon muutostyö on uu-
den 21 äänikertaisten urkujen ra-
kentaminen. Urut on rakentanut 
sotkamolainen urkutehdas Sotka-
mon Urkurakentajat Oy.

Urut on sijoitettu kirkon kuori-
osaan alttarilta katsottuna vasem-
malle puolelle.

Urut otettiin juhlallisesti käyt-
töön ensimmäisenä adventtina 
vuonna 1996.

Lähteet: Kainuun Kirkot, 1997, Kai-
nuun Sanomat, kesäkuu 1955.

Paloniemen leirikeskuksessa, 45 km päässä 
Sotkamosta on viihtyisää ja edullista majoitustilaa 
luonnonkauniissa ympäristössä Ontojärven rannalla. 

Vuokrattavana 6 hengen asuntoja hintaan 120 €/vrk. 

Varaukset ja tiedustelut: puh. 044 738 4327. 

www.kuhmonseurakunta.fi 
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www.kuhmonseurakunta.fi 

Puh. 08-632 200
Kainuuntie 28, 
88600 Sotkamo

Puh. 08-632 220
Katinkullantie 1, 
88610 Vuokatti

PALVELEMME:

MA-PE 9.00-19.00, 
LA 9.00-15.00

sunnuntaisin ja pyhinä 
12.00-15.00

Joulu- ja juhannusaattoisin 
9.00-13.00

Uudenvuoden aattona 
9.00-15.00

PALVELEMME:

MA-PE 10.00-18.00, 
LA-SU suljettu

Joulu- ja juhannusaattoisin 
suljettu

Uudenvuoden aattona 
10.00-15.00

MYYTÄVÄNÄ
Sotkamon keskustassa uutta vastaava, korkea-
tasoinen 5h+k+s-os + kattoterassi 155m2, 2. 
krs, kaukolämpö 1000€/m2 sekä hyväkuntoi-
nen 4h+k+s-os + kattoterassi 124m2, 2. krs, 
kaukolämpö, 950€/m2 ja Vuokatin keskustas-
sa tyylikäs, hyväkuntoinen liike-/toimistotila 
286m2, katutaso, kaukolämpö, 800€/m2.

P. 0400 671 062
www.ilkkatervonen.fi
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noilija Ritva Hakkaraisen kanssa 
Vaalan kunnan juhliessa viittäkym-
mentä vuottaan. Kianto-kantaatti 
häneltä tilattiin Suomen Kulttuuri-
rahaston Kainuun rahaston täyttä-
essä neljäkymmentä vuotta.

Kun vuonna 2009 juhlittiin  kir-
kon 450 vuotta jatkunutta toimin-
taa Kainuussa, Risto sävelsi Oulu-
järven seurakunnan juhlaveisun. 
Sen sanoitti Jorma Sutinen.

Vuonna 2012 oli vuorossa Vexi 
Salmen runoilema kantaatti ”Lapsi 
Sotkamon” Sotkamon kunnan 365 
- vuotisjuhliin. Teosta esitettiin vii-
meksi kesällä 2014 Temppeliaukion 
kirkossa Kainuu Helsingissä -ta-
pahtuman yhteydessä.

Hyvin alkanut yhteistyö Vexi Sal-
men kanssa jatkui vuonna 2013 
Joulukantaatissa, josta tuli suurme-
nestys Kainuussa. Sotkamon 1500 

paikkainen kirkko oli ääriään myö-
ten täynnä, ja kuorossakin 150 lau-
lajaa.

Kerran seurareissulla satuin 
kuuntelemaan radiosta, kun haas-
tateltiin Vexi Salmea. Hän sanoi, et-
tä on enää vain muutama säveltäjä, 
jonka kanssa hän haluaa tehdä yh-
teistyötä. No, Risto ja Vexi tekevät 
nyt yhdessä dramatisoitua Kianto 
-konserttia, kun Ilmari Kiannon 
syntymästä on tänä vuonna (2014) 
kulunut 140 vuotta.

Suomen Kulttuurirahasto myön-
si viime vuonna Ristolle Elias Lönn-
rot mitalin hänen ansiostaan kai-
nuulaisena laulusäveltäjänä.  

Toki miehestä voisi kertoa aivan 
muutakin, syvässä keski-iässä alka-
neesta puolimaratonharrastuksesta 
tai vaikkapa hänen hurjasta tan-
demlaskuvarjohypystään, joka löy-
tyy netistäkin. Mutta ennen kaik-
kea hän on musiikkimies.

Tuomo Ruuttunen

Sotkamon kanttori, dir.cant. Risto 
Vähäsarja on turhan vaatimaton 
mies ollakseen se mikä hän on, kun 
ei oikein suopeasti suhtautunut 
haastatteluun tähän Juhlaviestiin. 
Aluksi luvatta ja lopulta suostutte-
lun kautta luvalla kirjoitin ystäväs-
täni kuitenkin muutaman rivin. 

Riston olen tuntenut parin vuosi-
kymmenen ajan, jonka olemme yh-
tä aikaa asuneet täällä Kainuussa. 
Risto on tosin jo syntyjäänkin kai-
nuulainen, Vaalasta kotoisin, mutta 
isä – Väinö Nivalasta kuten minä-
kin. Riston kanssa meitä voisi yh-
distää sekin että olemme molem-
mat ison veljen nuorempia veljiä. 
Riston isoveli Vilho on kurssikaveri-
ni ja pappi, jonka kanssa olemme 
monet seurat pitäneet opiskelu-
ajoista alkaen ja minun isoveljeni 
Esa on enemmän musiikkimiehenä 
tunnettu kesäsotkamolainen ja Ris-
ton kanssa konsertoinut ja esittänyt 
hänen säveltämiään lauluja. Esan li-
säksi Risto on tehnyt paljon yhteis-
työtä oopperalaulajien Tuomo Häk-
kilä – Nivalan miehiä! - ja Jaakko 
Hietikko kanssa.

Isämme Väinö V ja Arvi R olivat 
myös hyviä ystäviä ja mm. yhdessä 
matkasivat kirkolliskokouksessa 
useita kausia. Automatkat kuluivat 
rattoisasti Wanhan virsikirjan (1701) 
virsiä veisaten. Körttiläisyys ja sen 
virret yhdistävät meitäkin veren pe-
rintönä, kodeissamme meihin on jo 
Siionin virret veisattu. Risto muiste-

lee, että ensimmäisen herättäjäjuh-
lamatkansa hän on tehnyt yhdessä 
seitsenhenkisen perheen kanssa 
Joensuuhun vuonna 1961 isä - Väi-
nön juuri hankkimalla uudella me-
nopelillä, Simcalla. ”Ja täydessä au-
tossa veisuu raikasi”. Vaalan seura-
kunnan nuorisotyössä 1960 – ja 70 
luvun vaihde oli ”elävää aikaa” var-
sinaisen nuorisotyön ohella nuoret 
pitivät seuroja ja monet lähtivät 
opiskelemaan kirkon virkoihin, Vä-
häsarjan lapsistakin useat.

Kanttoriksi valmistuttuaan Risto 
työskenteli aluksi eri puolilla Poh-
jois-Suomea, mutta palasi Kainuu-
seen Suomussalmelle, mistä siirtyi 
viisitoista vuotta sitten Sotkamoon. 
Työnsä ohella hän suoritti myös 
musiikin maisterin tutkinnon.  

Se miksi halusin, että hänestä 
kerrotaan Sotkamon juhlaviestissä, 
liittyy hänen laulusävellysharras-
tukseensa.

Risto on säveltänyt kymmeniä 
yksittäisiä lauluja, sekä kyläooppe-
roita, laulunäytelmiä ja kantaatteja, 
joista seuraava saadaan kuulla kehi-
tysvammarovasti evp. Jorma Suti-
sen – Vilhon ja minun kurssitoverin 
- sanoittamana Sotkamon herättä-
jäjuhlilla. Teostensa esittämiseen 
hän on koonnut usein suurkuoron 
Kainuun eri kuoroista.

Tässä yhteydessä kerron luettelo-
maisesti hänen kantaateistaan, 
vaikka monet hänen säveltämänsä 
laulut mm. Eino Leinon, Ilmari 
Kiannon, Anna-Maija Raittilan, Nii-
lo Rauhalan, Leena Impiön, Jorma 

Sutisen, Vilho Vähäsarjan ja Risto 
Kormilaisen ja monen muun runoi-
hin ansaitsisivat esittelyn. Yhden 
monista joululauluista voisi kyllä 
mainita, koska se on ollut useam-
man kerran myös Kauneimmat jou-
lulaulut –vihkossa: Leena Impiön 
sanoittama ”Pienen lampaan joulu-
yö”. 

Ensimmäinen Riston kantaatti oli 
v. 1997 ”Hengen tuuli”, Vuolijoki – 
kantaatti, jonka sanat ovat Niilo 
Rauhalalta, Pia Perkiöltä ja Leena 
Impiöltä. Vuonna 2001 hän sävelsi 
Kuhmon Kirkkopäiville kantaatin ” 
Syvyyden eteen” Niilo Rauhalan 
tekstiin. Oulujärvi – kantaatti syntyi 
v. 2004 yhteistyössä toimittaja – ru-

FAKTA
 
 Risto Vähäsarja

 ■Toimii Sotkamon ev.lut. seurakun-
nassa kanttorina ja on aktiivinen sä-
veltäjä

 ■Vähäsarja on säveltänyt useita ky-
läoopperoita ja joululauluja sekä mm. 
Ilmari Kiannon, Isa Aspin, Eino Lei-
non, Yrjö Jylhän ja Vilho Vähäsarjan 
runoja.

 ■Sai Suomen Kulttuurirahaston 
myöntämän Elias Lönnrot -mitalin 
ansioistaan kainuulaisena laulusävel-
täjä vuonna 2013.

Risto Vähäsarja: Säveltäjä ja kanttori

Kantaattien taitaja ja 
monipuolinen musiikkimies

Kanttori Risto Vähäsarja esittelemässä Solina ja Solinatoren esitystä maaliskuussa järjestetyssä Yhteisvastuu-konsertissa.

MARTTI HUUSKO

Kanttori, säveltäjä Risto Vähäsarja kuuntelemassa perusteluja, joiden poh-
jalta hänet palkittiin Suomen Kulttuurirahaston Elias Lönnrot -mitalilla.

MARTTI HUUSKO
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Antti Lankinen 

”Vuokatinvaaran rinteillä lauloi jo 
peipponen, mutta varjoisissa solissa 
hanki kesti vielä jäniksen kulkua. 
Talven ja kevään taistelu näkyi hy-
vin kallioiselta rinteeltä, josta avau-
tui näkymä jylhän havumetsän ja 
rahkasammalten ympäröimään 
lampeen, joka oli musta kuin hiili.

Akseli Gallen-Kallela kaivoi esiin 
luonnoslehtiön. Muutamalla kynän 
piirrolla hän ikuisti silmien edessä 
avautuvan näkymän.

Lehtiössä oli jo parikymmentä 
luonnosta. Kuvataiteilija oli tyyty-
väinen aamupäivän urakkaan. Hän 
laskeutui rinnettä varovasti lam-
men rantaan. Missä sen pitikään ol-
la? Hänen ystävänsä Jean Sibelius, 
suuri Kalevalan ystävä hänkin, oli 
sanonut raapustaneensa Kullervon 
alkunuotit lammen rannalla ole-
vaan kelohonkaan.

Gallen-Kallela hyräili ystävänsä 
sävellystä, kun huomasi vastaran-
nalla helmenharmaan kelon. Sen on 
oltava tuo. Lammen ranta hyllyi hä-
nen allaan. Herääkö lammen henki? 
Nuotit löytyivät helposti ja ne oli 
varmennettu nimikirjaimilla. Kuva-
taiteilija oli miettinyt valmiiksi, mi-
tä hän kaivertaa viestiksi keloon. 
Hän kaivoi esiin lahjapuukon ja raa-
pusti uljaaseen pintaan hevosen se-
lässä olevan miehen, joka puhaltaa 
haastavasti torveen.” (Keisarin tari-
na, Vuokatin Aateli)

Hyvä tarina syntyy faktasta ja fi kti-
osta.

Faktaa tarinassa on kansallistai-
teilijamme Akseli Gallen-Kallela ja 
Vuokatti, fi ktiota lienee Jean Sibe-
liuksen osuus.

Gallen-Kallelan tiedetään raa-
pustaneen Vuokatilla luonnoksia 
maalauksiinsa, kansallisrunoilija 
Eino Leino haki jylhää inspiraatiota 
myös Vuokatin vaaroilta, Aleksis 
Kivi kirjoittaa kahdesti Vuokatista 
Seitsemässä veljeksessä ja monet 
muutkin kansalliset ja kansainväli-
set taiteilijat ja kulttuurihenkilöt 
tunsivat Vuokatin.

Niin myös tavallinen Sotkamon 
kansa vaelsi Vuokatille polkuja pit-
kin vapaahetkinään nauttimaan jyl-
histä maisemista ja toistensa seu-
rasta. Lienee siinä myös veisattu sii-
onin virsiä. Olivathan Kainuun po-
jista ja tyttäristä niin monet käyneet 
1900-luvun puolella vuoden opin-
not Kainuun kansanopistossa, hen-
gellisen kasvun paikassa, Mieslah-
dessa.

– Lukuvuosi alkoi syksyllä ja 

päättyi keväällä, sotkamolainen Vil-
ho Klemetti kertoo. Se oli siihen ai-
kaan vähän kuin yläaste nykyisin. 
Minäkin olin aiemmin käynyt vain 
neljä vuotta kansakoulua ja kaksi 
vuotta jatkokoulua, vuonna 1948 
Mieslahdessa kansanopistovuoden 
aloittanut Vilho jatkaa kertomus-
taan.

Yleiset seurat pidettiin sunnuntai-
sin ja keskiviikkoiltaisin oli seurat 

oman väen kesken. Harvoin kukaan 
oli poissa. Veisattiin siionin virsiä ja 
useimmiten Vähäsarja tai Malmi-
vaara puhuivat, Klemetti kertoo.

Kun Kainuun opistolta noustaan 
Mieslahden Honkavaaralle, avau-
tuu näköala yli järvenselän Vuoka-
tin vaarojen suuntaan. Maisemassa 
näkyvät Naapurivaara, Iso Pölly, 
Pieni Pölly, Keima, Matovaara… 

Siellä vaarojen kätkössä, näkö-
alapaikalla, veisataan taas Sotka-
mon herättäjäjuhlilla. Veisaamisen 
perinne Vuokatin vaaralla, Isolla 
Pöllyvaaralla, alkoi Sotkamon he-
rättäjäjuhlien veisuusta vuonna 
1971. Siitä lähtien vaaralla on veisat-
tu joka vuosi.   

”Eipä arvaa turisti, tuskin moni sot-
kamolainenkaan, joka ponnistellen 

on päässyt Vuokatinvaaran päälle, 
että hän kulkee entisellä merenpoh-
jalla.” (Sotkanmaa-Sotkamo, Alpo 
Komulainen)

Näistä ammoisista ajoista lähti-
en, kun vuoret ovat poimuttuneet ja 
syntyneet, kuluneet ja taas tasoittu-
neet, linnut ovat laulaneet ja puut 
kasvaneet Vuokatissa.

Viime vuosisatoina myös ihmiset 
ovat siellä kulkeneet, katselleet ja 
laulaneet. Kunpa meillä olisi vii-
sautta säilyttää nämä maisemat ja 
ikimetsien sirpaleet tuleville suku-
polville. Veisuu ei saa tauota eikä 
Jumalan ylistäminen lakata. Silloin 
ymmärrämme paremmin vastuum-
me sukupolvien ketjussa.

Antti Lankinen toimii Sotkamon seu-
rakunnan kappalaisena

A Siellä vaarojen kätkös-
sä, näköalapaikalla, vei-
sataan taas Sotkamon 

         herättäjäjuhlilla.

Virren veisuuta Vuokatinvaaralla

Maria Laurila

Mikä ihmeen kökkä? Täällä meillä 
päin, missä kolmet Sotkamoa edel-
tävät herättäjäjuhlat on pidetty, pu-
hutaan yleisesti kökästä, kun tar-
koitetaan yksinkertaisesti talkoita. 
Wikisanakirjan mukaan se on poh-
jalainen murresana.

Talkoolaiseksi herättäjäjuhlille? 
Ajatus tuntui itselleni aika kaukai-
selta vielä jokin vuosi sitten. Sitten 
Herättäjä-Yhdistyksessä töissä ole-
va sisareni houkutteli minut mu-
kaan kökkään Isonkyrön juhlille, ja 
tämän tehtävän myötä sitten olin 
valmis mukaan talkoisiin myös 
Haapajärven juhlilla.

Ja kun alkuun on päästy, niin va-
kaa aikomukseni on sitten myös 
Sotkamossa osallistua työpanoksel-
la juhlaan. Lapualle en valittettavas-
ti pääse, kun samaan aikaan saan 
olla mukana valtakunnallisen pesis-

leirin toteuttamisessa Haapajärvel-
lä.

Herättäjuhlilla, tai muussa suu-
ressa tapahtumassa, talkoolaisena 
mukana olemisen kokemus on jo-
tenkin sykähdyttävä – olla mukana 
ja tehdä suurelle vierasmäärälle ai-
nutkertaista juhlatapahtumaa.

Olen saanut muista talkoolaisista 
ystäviä, joiden kanssa on mukava 
jälkeenpäinkin muistella kokemus-
ta. Tosin en kyllä hevin lähde Zeto-
rin kyytiin, vaikka taivas näyttäisi 
miten selkeältä.

Mitä talkoolainen sitten saa työ-
panoksestaan?

Ei palkkaa tai palkkiota, vaan uu-
sia ystäviä ja upean yhteisöllisyy-
den kokemuksen. Ja talkoopaidan, 
mitä ei saa muuten kuin kökkään 
osallistumalla. Samanlaisen paidan 
käyttäjää voi myöhemminkin ter-
vehtiä ystävänä, samaa kokemusta 
jakavana ihmisenä.

Miten niitä talkoolaisia sitten 
saadaan mukaan?

Haapajärvellä oli ennen juhlia 
talkoolaiseksi ilmoittautumislo-

makkeita esillä paikkakunnan liik-
keissä, ja paikallislehdissä oli juttu-
ja, joissa kerrottiin talkoolaisten tar-
peesta.

Ylivoimaisesta paras keino oli kui-
tenkin majoitustoimikunnan pu-
heenjohtajana olleen Seppo Musto-
nen mukaan pyytää tuttua, ryh-
mään sopivaa henkilöä mukaan – 
tämä puolestaan voi sitten pyytää 
omia tuttujaan ja näin saadaan ko-
koon hyvä porukka tekemään oma 
työnsä juhlilla.

Toimikunnissa mukana olevat 
voivat rohkeasti pyytää tuttujaan 
mukaan juhlakökkään (talkoisiin). 
Meissä suomalaisissa kun on usein 
semmoinen piirre, että vähän tekisi 
mieli mukaan, mutta ei oikein arvaa 
tuppautua. Ihan eri mielellä läh-
demme mukaan, kun joku vain pyy-
tää.

Tule rohkeasti mukaan talkoi-
siin. Sinua tarvitaan!

Kökkäkokemus koukuttaa

Muun muassa juhlaväen ruokailujen järjestämiseen tarvitaan runsaasti va-
paaehtoisia. Kuva Haapajärven juhlilta viime kesänä.

MARTTI HUUSKO

Sotkamonseurakunnan toiminta on monimuotoista. Juhannusseurat Vuokatinvaaralla kuuluvat perinteisesti kesän ohjelmaan.
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Anitta Fahim

On sunnuntai, aurinko helottaa tai-
vaalla ja hymyilee koko naamallaan. 
Pieni kaksi ja puolivuotias tyttönen 
on äitinsä kanssa koulun leikkiken-
tällä. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla ja 
laulaa  ”Tatatuhatta tätteä loittaa, 
joka ainoan tuntee hän. Joka valpu-
ten nimeltä kuttuu ja kukkaten pie-
nimmän”.

Yhtäkkiä kirkonkellot soivat. Tyttö 
lopettaa leikin ja tulee äidin luo. 
Tyttö vetää äitiä  kädestä ja 
sanoo:”Nyt kilkkoon. Kilkonkellot 
toivat. Pittää mennä kilkkoon!”

Äiti ja tyttönen kulkevat kotikirk-
koon – hieman myöhässä, mutta 
kuitenkin ajoissa. 

He istuvat kirkonpenkkiin. Tyttö 
katselee ympärilleen. Välillä hän 
kiipeää äidin syliin ja kurkkii takana 
istuvia kirkkovieraita. Välillä hän is-
tuu penkillä ja selaa virsikirjaa. Hän 
ristii kätensä. Saarnan alkaessa hän 
ottaa äitiä kaulasta kiinni ja kuis-
kaa: ”Nyt mennään kottiin!” Äiti ot-
taa tyttöä kädestä kiinni ja he lähte-
vät kotiin. Kirkon oven sulkeutues-
sa tyttönen laulaa:  ”Jumalan käm-
menellä ei pelkää lintunen. Juma-
lan kämmenellä ei pelkää ihminen. 
Kaikille tilaa liittää, kaikille paikkoja 
on. Jumalan kämmenellä ei kukaan 

ole tulvaton:”
Tyttönen ja äiti saivat kumpikin 

evästä elämän polulleen.

Lapsi on aarre, jonka Jumala on 
antanut meille lahjaksi. Kasteessa 
tämä aarre on kutsuttu Taivaan Isän 
ikiomaksi lapseksi ja seurakunnan 
jäseneksi. Häntä Jumala kutsuu ni-
meltä.

Hän saa kasvaa viisaudessa, iässä 
ja armossa Taivaan Isän kämmenel-
lä. 

Lapsi on tärkeä.
Ottihan Jeesus lapsen esimerkik-

si meille aikuisille. Seurakunnalla 
on tärkeä tehtävä olla tukemassa 
vanhempia lapsen hengellisessä 
kasvussa.  Vauva-ja perhekerhot se-
kä vauvakirkot kutsuvat pieniä mu-
kaan kasvamaan yhdessä ja erik-
seen Taivaan Isän lapsina.

Päiväkerhot ja pyhäkoulu opasta-
vat lasta kulkemaan elämän mit-
taista matkaa turvallisin mielin käsi 
Jeesuksen kädessä. Polun kotikirk-
koon ei tarvitse ruohottua, kun lap-
sille ja lapsiperheille tarjotaan erilai-
sia kutsu-ja perhekirkkoja. Niissä 
jumalanpalveluksissa on sijaa pie-
nelle, joka ei välttämättä jaksa koko 
aikaa istua hiljaa paikallaan. Näillä 
pienillä jumalanpalveluksilla 
avaamme polkua yhteiseen juma-

lanpalvelukseen.  
Saamme iloita lapsista, jotka jo 

alle kouluikäisinä ovat kantamassa 
seurakunnassa ”vastuuta” osallistu-
malla pääsiäis-ja jouluvaelluksilla 
pieniin rooleihin. He ovat tärkeitä 
osasia ilosanoman eteenpäin viemi-
sessä. He tuovat mukanaan erityi-
sesti lämpöä seurakunnan toimin-
taan.

Meidän aikuisten tulisi muistaa, 
että seurakunta ilman lapsia on 
melko tyhjä paikka. Laulun tekijä 
on mielestäni huomioinut lapset to-
della kauniisti – lapset ovat tärkein-
tä väkkee, joista Taivaan Isä pie-
nimmänkin näkkee.

Rukouksemme olkoon, että jo-
kainen lapsi, joka syntyy tähän 
maailmaan, saisi kasvaa ja varttua 
Jeesuksen tuntemisessa. Me aikui-
set voimme olla opastamassa heitä. 
Meillä aikuisilla on myös tärkeä teh-
tävä rukoilla lastemme puolesta.

Anitta Fahim toimii lapsityönohjaa-
jana Sotkamon seurakunnassa

Lapsityö: Meistä kaikkein pienimmänkin 
Taivaan Isä näkkee!

Myö se ollaan 
tämän kirkon 
tärkeintä 
väkkee

Saamme iloita lapsista, jotka jo alle 
kouluikäisinä ovat kantamassa seu-
rakunnassa ”vastuuta” osallistumal-
la pääsiäis-ja jouluvaelluksilla pie-
niin rooleihin.

PÄIVI ESKELINEN

Sinä, minä, hän, me, te, he...,, ,, ,, ,, ,,
Sotkamo Silver on ensimmäinen suomalainen kaivosyhtiö, joka 

on perustanut yhdessä alueen toimijoiden kanssa yhteistyöryhmän, 
jonka tehtävänä on tutkia ja kehittää ympäristöasioita.

Ryhmään kuuluvat: Kainuun ELY-Keskus • Sotkamon kunta • Tipasojan kalastus-
kunta • Tipasojan kyläyhdistys • Sapsoperän kyläyhdistys • Sotkamon Luonto ry

SOTKAMO SILVER
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Osuuspankit
Kainuussa

Katso asiakasomistajan edut 
osoitteessa op.fi

Tervetuloa tutustumaan, ihmettelemään ja tekemään löytöjä! 
Juhlaan ja arkeen, itselle tai lahjaksi, edullisesti ja ystävällisesti!

Tule wanhanajan kenkäkauppaan!Tule wanhanajan kenkäkauppaan!

Runsaasta valikoimastamme 
löytyvät mm. kengät, laukut, 

käsineet, reput, lompakot, 
poron- ja lampaantaljat, turva-
kengät, huopatossut, työsaap-

paat, kumisaappaat, parkkinah-
kaa ja suutarintarvikkeet.

R lik i

Hyvä valikoima 

kesäjalkineita! 
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Martti Huusko
martti.huusko@almamedia.fi 

Pesäpalloilija 1990-luvulla suuren 
yleisön tietoisuuteen superjokerina 
ja viistomailalyöjänä noussut opet-
taja Unto Väisänen toimii aktiivi-
sesti kotipitäjässään Sotkamossa.

Pesäpallon ja kunnallishallinnon 
lisäksi hän on mukana myös seura-
kunnan toiminnassa.

– Olen toiminut vuosia seurakun-
nan Vuokatin piirineuvoston pu-
heenjohtajana. Opettajana ja kas-
vattajana minua kiinnostaa erityi-
sesti lapsi- ja nuorisotyö, selvittää 
Väisänen.

Seurakunnan nuorisotyöhön Un-
to Väisänen tuli koululaisena luon-
tevasti partion kautta. Rippikoulun 
jälkeen hän toimi myös isoisena 
vuosina 1975-1976.

– Pitää vielä muistuttaa, että olen 
minä saanut palkkaakin seurakun-
nalta. Lukioaikaan oli kesätöissä 
suntiona ja haudankaivajana. Siis 
seurakunnan peruspuurtajana, 
naurahtaa Unto.

Sotkamon Herättäjäjuhlat vuon-
na 1971 tekivät vaikutuksen Untoon 

ja moneen muuhunkin nuoreen.
– Muistan erityisesti kulkueen, 

joka siirtyi juhlapaikalle!
Ura Jymyn pesäpalloilijana ja pe-

säpallon puuhamiehenä vei Unton 
huomion moneksi vuodeksi.

Nyt hän toimii jälleen Vuokatissa 
piirineuvostossa, mikä onkin Väisä-
selle luontevaa, sillä hän asuu ja 
työskentelee Sotkamon matkailun 
supertaajamassa. Toiminnan koh-
deryhmäksi hän nimeää sotkamo-
laiset mutta lisäksi lomalaiset Ka-
tinkullassa ja muualla sekä eri ta-
pahtumiin rinnealueella ja eri toi-
mintapaikoilla osallistuvat.

Seurakuntatyössä Unto Väisänen 
nostaa esiin arjessa mukana elämi-
sen. Seurakunnan ja sen työnteki-
jöiden pitää olla ihmisten lähellä, 

ihan iholla.
– Tässä erilaiset perhetapahtu-

mat ovat tärkeitä. Myös diakonia-
työn merkitys kasvaa koko ajan. 

Mutta itse korostan elävää keskus-
teluyhteyttä ihmisten kanssa ja yh-
dessä tekemistä. Se antaa voimia ja 
luo hyvää myös muille.

FAKTA
 ■Unto Väisänen s. 1959 Puolangalla

 ■Pesäpalloliiton puheenjohtaja ja 
entinen huippupesäpalloilija

 ■Sotkamon Jymy-Pesiksen puheen-
johtaja

 ■Toimii Sotkamon kunnanvaltuus-
tossa ja on sen II varapuheenjohtaja

 ■Toimii myös Sotkamon ev.lut. seu-
rakunnan Vuokatin piirineuvostossa

Seurakunta: Yksi tärkeistä 
toiminta-muodoista, mihin 
haluan tuoda panokseni

Unto on 
monessa 
mukana

Kiireen keskellä unohdetaan Un-
to Väisäsen mielestä aivan liian 
usein elämän suurten kysymysten 

pohtiminen.
– Siksi itse pidän tärkeänä kristil-

lisiä arvoja, joissa pohditaan kristin-
uskon sanomaa tähän päivään yh-

distettynä. Näin on mahdollista 
löytää pohjaa sille mikä on hyvää 
ihmiselle. Antaa lisävoimia.

Keskustelun ja yhteisten hetkien 
kautta pääsee mukaan myös toisen 
ihmisen arkeen.

Yksin ei kukaan pärjää. Yhdessä 
pärjäämme aina paremmin. Ja täs-
sä seurakunta ja sen järjestämä toi-
minta nousee esiin. Myötäelämi-
nen, auttaminen ja välittäminen tu-
lee Unto Väisäsen mukaan tämän 
toiminnan myötä luonnolliseksi.

Kristillistä arvopohjaa työssään 
opettajana Unto Väisänen pitää tär-
keänä. Myös oppilaiden ja heidän 
vanhempiensa on hyvä oppia pitä-
mään huolta läheisistä. Tähän val-
mentavat yhteiset tapahtumat ja 
esimerkiksi konsertit.

Jumalanpalveluksissa käynti on 
Untolta jäänyt vähemmälle. Mutta 
seurakuntalaisia hän kertoo koh-
taavansa säännöllisesti eri yhteyk-
sissä.

– Haluan tehdä osani siinä, että 
mahdollisimman moni pääsisi in-
himillisen ihmisyyden tielle. Näin 
päästäisiin itsekkyydestä yhteisen 
hyvä luomiseen!

Herättäjäjuhlavieraat Unto Väi-
sänen toivottaa lämpimästi terve-
tulleeksi heinäkuussa 2015 Sotka-
moon.

– Tulkaa ja viihtykää!

A
Korostan elävää 
keskustelu-
yhteyttä ihmis-
ten kanssa ja yh-
dessä tekemistä. 
Se antaa voimia 
ja luo hyvää 
myös muille.

Opettaja Unto Väisänen toimii myös Sotkamon seurakunnassa Vuokatin alueella. Seurakunnan toiminta on ollut hänelle tuttua lapsuudesta lähtien.

JUHO HUUSKO

Kaisa Rönkä

Sotkamon Herättäjäjuhlat, Kajaa-
nin perinteinen Runoviikko ja mu-
siikkijuhla Sommelo ajoittuvat sa-
malle viikonlopulle 3. - 5.7.2015. Tä-
mä tarjoaa hienon mahdollisuuden 
osallistua näihin tapahtumiin.

Kajaanin Runoviikon taiteellinen 
johtaja Taisto Reimaluoto näkee 
kulttuurissa ja hengellisyydessä hy-
vin paljon samanlaista.

– Taiteen harjoittaminen ja hen-
gellisyys ovat henkeä nostattavia ja 
lohtua antavia. Ne kurottavat kohti 
aineettomuutta ja juhlistavat ihmis-
elämän arvokkuutta. Niissä molem-
missa on armo läsnä ja ne toimivat 
vastakohtana nykyajan materialis-
mille ja yksilökeskeisyydelle.

Eino Leinon hengessä vietettävän 
Runoviikon (alun perin Kajaanin 

Sana ja sävel) juuret ulottuvat vuo-
teen 1976 saakka. Vuosien varrella 
sen välityksellä on vaalittu suoma-
laista sanataiteen perinnettä sekä 
pidetty koulutus- ja esiintymistilai-
suuksia.

– Yhä edelleen Runoviikko on 
pienimuotoisen sanataiteen, musii-
kin, teatterin ja tanssin esityspaik-
ka. Mukana on iso joukko vapaaeh-
toisia, jotka toimivat saman asian 
äärellä, Reimaluoto korostaa.

 
Henkinen mielenmaisema nä-

kyväksi.
Herättäjäjuhlien, Runoviikon ja 

Sommelon ajaksi on suunniteltu 
monenlaista yhteistyötä. Hyvin 
suosittu Veikko Sinisalon stipendi-
rahaston kirkkoilta järjestetään en-
nen Herättäjäjuhlien alkamista. Tu-
lossa on Runoviikon veisuutapah-
tuma Kajaanissa ja ohjelmaa Palta-

niemen kuvakirkossa. Yhteistyö 
musiikkijuhla Sommelon kanssa 
tarkentuu myöhemmin.

– Olen huomannut omassa am-
matissani, että ihminen tarvitsee te-
kemiseensä uskoa. Mitä se usko on, 
se on jokaisen ihmisen arvomaail-
masta ja maailmankäsityksestä 
kiinni. Tätä taustaa vasten on hie-
noa, että nämä tapahtumat kulke-
vat samalla akselilla. Voimme yh-
dessä lanseerata henkistä mielen-
maisemaa näkyväksi. Siitä on siu-
nausta meille kaikille.

Hengellisyys luo dialogia ja häl-
ventää ennakkoluuloja.

Taisto Reimaluodolla on siteitä 
hengellisyyteen uskovaisen äitinsä 
kautta. Lapsuuden kodissa hengel-
lisyys näyttäytyi aina myönteisenä 
asiana.

– Hengellisyys antaa uusia näky-

miä, luo dialogia, hälventää ennak-
koluuloja ja rakentaa yhteyttä eri-
laisten maailmojen välille.

Reimaluodolle herännäisyys, us-
kominen tai uskoon tuleminen 
näyttäytyvät eettisinä valintoina.

– Uskonkappaleiden mukaan voi 
elää kauniisti sopusoinnussa ympä-
ristönsä kanssa ja saada voimaa elä-
määnsä. Ongelmaksi uskonto 
muuttuu kuitenkin silloin, kun yh-
teisesti sovittuja sääntöjä aletaan 
pitää ainoina oikeina.

Ihmisen mahdollisuus tulla ar-
mahdetuksi.

Taisto Reimaluoto on näytellyt 
Johannes Kastajaa näytelmässä Sa-
lome (1997), esittänyt monologin 
Jumala on kauneus (2000) ja näy-
tellyt herännäishahmo Paavo Ruot-
salaista näytelmässä Histan häät 
(2008). Näytelmässä Paavo Ruotsa-

lainen kuvataan paradoksaalisena 
henkilönä, joka ei kykene sovitta-
maan luonteensa ääripäitään yh-
teen.

– Paavo Ruotsalainen oli hieno, 
ajatteleva ihminen, jolla oli hyvä si-
sälukutaito. Toisaalta hänellä oli 
heikko itsetunto ja hän oli epävar-
ma monista henkilökohtaisista asi-
oistaan.

Näytelmässä kinastellaan armos-
ta ja liike hajaantuu kahtia Paavo 
Ruotsalaisen herännäisiin ja Fred-
rik Gabriel Hedbergin evankelisiin. 
Reimaluodolle jäi näytelmästä mie-
leen konfl iktien sijaan armo.

– Parhaimmillaan usko näyttäy-
tyy armona ihmiselle itselleen. Ne 
asiat, joista ihmiset riitelivät siihen 
aikaan, palvelivat samaa asiaa: 
mahdollisuutta tulla armahdetuksi, 
vaikka olisi murhamies tai varas.

Virren veisuussa voi kokea ole-
vansa vapaa kahleista

Taisto Reimaluoto kokee laulus-
sa ja veisuussa hyvin paljon saman-
laista kuin rukouksessa.

– Jos runon lausuu, sille tulee 
tietynlainen sisältö. Mutta kun sen 
laulaa, sisältö muuttuu selkeästi 
henkiseksi ja sielulliseksi. Laulu ta-
voittaa ihmisen tajunnan hyvin voi-
makkaasti.

– Virren veisuussa voi kokea ole-
vansa hetken aikaa vapaa kahleista: 
tuntea, että minulta otetaan pois 
kuorma, jota en jaksa kantaa. Läsnä 
ovat armo, keveys ja kollektiivinen 
anteeksiantamus.

 Taisto Reimaluodon vaimon äiti 
Eeva-Maija Haukinen Nivalasta on 
usein nähty vieras ja esiintyjä Ru-
noviikolla sekä puhujana Herättäjä-
juhlilla.

– Eeva-Maija Haukinen on koke-
nut kulttuuriradikalismin nousun ja 
tuhon. Hän on lähtenyt uskonnolli-
sesta ympäristöstä, mutta palannut 
lapsuutensa arvomaailmaan kehit-
tyneenä ja vahvana uskossaan.

Kulttuuri ja hengellisyys juhlistavat 
ihmiselämän arvokkuutta

Taisto Reimaluoto näkee paljon yh-
teistä Sanan ja Sävelen ja Sotka-
mon Herättäjäjuhlien välillä.

KAISA RÖNKÄ

Katso koko ohjelma: www.runoviikko.fi

Suven Runoilija Aulikki Oksanen
Taiteellinen johtaja Taisto Reimaluoto

Kajaanissa 2.-6.7.2014

Arkisin: 06.00-24.00
Lauantaisin: 07.00-24.00
Sunnuntaisin: 07.00-24.00

Kainuuntie 5
88600 SOTKAMO
P. (08) 666 2021

Kajaanin kaupunki

Luovuuden, osaamisen ja vaiva  oman arjen kaupunki

Kajaanin kaupunki  -  PL 133  -  87101 Kajaani  -  puh. 08 61 551 

www.kajaani.  

KAJAANIN TAPAHTUMIA 2014
Katso lisä  etoja
- www.kajaani.   > Tapahtumat tai
- kysy lisää Kajaani Infosta
Pohjolankatu 13
p. (08) 6155 2555
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Tarja Vehkaoja

Sotkamon sydämessä, Sapsojärven 
rannalla jököttää kaksi mäntyä. 
Vaihtelevat vuodet ovat vieneet pui-
den juurilta hiekan, mutta siinä ne 
töröttävät tarjoten lukuisille lapsille 
kiipeilytelineen ja nuorille haaveili-
joille tukirungon.

Nuo puut on ikuistettu lukemat-
tomien hää- ja ylioppilaskuvien etu-
alalle Vuokatin vaarojen siintäessä 
horisontissa. Siinä ne ovat läsnä 
vahvoilla juurillaan sotkamolaises-
sa arjessa ja juhlassa.

Omalla hiljaisella tavallaan tuo 
hiekan alta paljastunut juuristo ker-
too meille siitä, miten luonto hoitaa 
kasvattamaansa.

Miten laajalle levittää lähelle 
maan pintaa kulkevan juuriverkos-
ton tai miten tuikkaa jämäkän pork-
kanamaisen juuren syvälle imien 
vettä ja ravinteita kasvattinsa tar-
peiksi.

Osaisipa ihminenkin hoitaa arvo-
kasta lastaan muodostaen verkos-

ton lähelle nuoren elämän koske-
tuspintaa. Niin lähelle, että on herk-
kyys reagoida heti, kun liian kovat 
tuulet puhaltavat ja omat voimava-
rat ehtyvät. Tai kun tarvitaan juuris-
ton kautta välittyviä elintärkeitä ra-
vinteita: toivoa, armon vilausta tai 
rukoushuokausta. 

Tervetuloa Vuokatin vaarojen sy-
liin!

”Hän silloinkin kantaa ja vie”

Tarja Vehkaoja on erityisnuoriso-
työnohjaaja ja Sotkamon herättäjä-
juhlien nuorisotoimikunnan puheen-
johtaja

Nuoret: Seurakunta haluaa 
pitää nuorista hyvää huolta

Vahvoilla 
juurilla 
vaarojen 
sylissä

A
Herkkyys on tar-
peen nuoriso-
työssä. On myös 
reagoitava heti.

Omalla hiljaisella tavallaan tuo hiekan alta paljastunut männyn juuristo kertoo meille siitä, miten luonto hoitaa kas-
vattamaansa.

KARI-PEKKA VEHKAOJA

Ennakkomyyntipisteet
Sotkamo: Intersport Piipponen Sotkamo, Holiday Club 
Katinkulta, Sokos Hotel Vuokatti. Kajaani: K-Citymarket

Liput: 
Aikuiset: 13 €, opiskelijat: 10 €, eläkeläiset: 10 €, 13-18 vuotiaat: 5 €.  
Alle 12 vuotiaat ilmaiseksi.

SOTKAMON JYMY
VS. Tiistai 17.6. klo 18.00

Vimpelin Veto

Torstai 12.6.
Kouvolan Pallonlyöjät
Helsinki Meilahti

Lauantai 14.6.
JymyJussit Seinäjoki
Tampere, Kaupin pesäpallostadion

Sunnuntai 29.6. klo 17.00 
Joensuun Maila 

Torstai 3.7. klo 18.00 
JymyJussit Seinäjoki

Torstai 8.7. klo 18.00 
Pattijoen Urheilijat

SUPERJYMY.FI
FACEBOOK.COM/
SOTKAMONJYMY

Sunnuntai 13.7. klo 17.00 
Jyväskylän Kiri

Torstai 24.7. klo 17.00
Joensuun Maila

Sunnuntai 27.7. klo 17.00 
Hyvinkään Tahko 

Tiistai 29.7. klo 18.00  
Koskenkorvan Urheilijat

Tiistai 5.8. klo 18.00 
Kiteen Pallo

Torstai 7.8. klo 18.00 
Vimpelin Veto

Torstai 14.8. klo 18.00  
Alajärven Ankkurit

MITKÄ  IHMEEN  HERÄTTÄJÄJUHLAT?

Luento/keskustelusarja herännäisyydestä ja herät-
täjäjuhlista Sotkamossa keväällä 2015.

Alustuksen jälkeen, jokaisessa tilaisuudessa on 
kommenttipuheenvuoro, mahdollisuus kysymyk-
siin sekä musiikkia.
Su 25.1. Paavon päivänä klo 15.00 ”Jokaisessa meissä 
asuu Pikku-Paavo Paavo Ruotsalaisen jumaluusop-
pi, Päätoimittaja Tapani Ruokanen
Su 22.2. klo 15.00 ”Vaikkei muuta kuin hiiri kivestä.” 
Kainuulaisen herännäisyyden juurilla, teol.lis. Kert-
tu Kokkonen
Su 29.3 klo 15.00 ”Olen kahden maan kansalainen” 
Siionin virsi kohtaa körttigospelin, muusikko Jaakko 
Löytty
Su 26.4. klo 15.00 ”Tällainen on mun tilani” (Sv 63) 
Siionin virsissä sykkii herännäisyyden sydänäänet, 
teol.maist. Markku Kilpiö
Su 17.5. klo 15.00 ”Portti on auki” Ortodoksisuus 
kohtaa herännäisyyden,  Isä Pentti Hakkarainen 

KOLME  VAHVAA  TAPAHTUMAA  YHDESSÄ

Sotkamon herättäjäjuhlat, Kajaanin runoviikko ja 
musiikkijuhla Sommelo, kolme isoa tapahtumaa sa-
mana viikonloppuna Kainuussa hyvässä yhteistyös-
sä
To. 2.7. klo 18.00 Veikko Sinisalon stipendirahaston 
perinteinen kirkkoilta Kajaanin kirkossa teemalla 
Armo; puhe Herättäjä-Yhdistyksen varapuheenjoh-
taja piispa Kaarlo Kalliala, runoa ja musiikkia Kaija 
Pispa ja Jaakko Löytty, vuoden 2051 nuori lausuja
Pe 3.7. klo 12.00 Runoviikon veisuutori Kajaanissa 
(paikka selviää myöhemmin); Siionin virttä veisatta-
essa runo saa sävelen, juonnot Tuomo Ruuttunen 
La 4.7. klo 21.00 Wanha virsi (v.1701) kerii yhteen 
vanhaa ja uutta virttä Paltaniemen kuvakirkossa; jär-
jestää musiikkijuhla Sommelo (Sommelo tarkoittaa  
karjalaisessa perinteessä kerää, usein erityisesti lau-
luista muodostunutta kerää.)

EN  PELKÄÄ  VAAROJEN  MATKAA

Sotkamon Herättäjäjuhlien runko-ohjelma juhla-
kentällä Salmelan koulun alueella (muutokset mah-
dollisia) perjantaina 3.7. ja lauantaina 4.7. on iltaisin 
seurojen päätyttyä konsertteja ja nuorten tapahtu-
mia.
Torstaina 2.7.

klo 19.00 Talkooseurat
Perjantaina 3.7.

klo 18.00 Aattoseurat 
Lauantaina 4.7.

klo 8.30 Aamuseurat
klo 10.30. Vuoroveisuut ja raamattutunti 
klo 13.00 Päiväseurat 
klo 15.30 Lähetysseurat 
klo 18.30 Iltaseurat

Sunnuntaina 5.7
klo 8.00 Aamuseurat 
klo 10.00 Messu 
klo 14.00 Päätösseurat

Mitkä ihmeen Herättäjäjuhlat? ����
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Tervetuloa Sotkamon 
Herättäjä juhlille – 
myös talkoisiin!
Tuomo Ruuttunen

Herättäjäjuhlien onnistuminen 
muodostuu monesta tekijästä. Osa 
niistä on ”Korkeammassa kädessä”, 
mutta osaan voimme myös itse vai-
kuttaa.

Tärkeintä on, että tulet mukaan 
juhlille.  Se, että juhlat pidetään 
avoimen taivaan alla, kuvaa myös 
juhlien sisältöä avarana kansankir-
kollisena juhlana.

Seuroissa toki veisataan Siionin 
virsiä ja niiden välissä pidettävät 
puheet kuvastelevat eri tavoin he-
rännäisyyden uskonymmärrystä, 
mutta ovat silloinkin kirkkomme 
uskon ytimessä. Sinä olet tervetul-
lut herättäjäjuhlille Sotkamoon!

Herättäjäjuhlien onnistuminen 
on samalla myös talkootyön voi-
mannäyte – erityisesti tämä koskee 
meitä kainuulaisia, ei vain sotka-
molaisia.

Sinun osallistumistasi tarvitaan 
näihin talkoisiin. Haluammehan 
näyttää vieraillemme parasta kai-
nuulaista palvelua ja ystävällisyyttä.

Erilaisiin talkootehtäviin tarvi-
taan juhlien aikana noin 1 500 nais-
ta ja miestä. Tehtävät voivat olla 
vain lyhyitä, muutaman tunnin mit-
taisia, toiset hyvinkin kokopäiväi-
siä.

Jo ennen juhlia tarvitaan talkoo-
laisia muun muassa kentän raken-
tamiseen Salmelan koulun alueelle. 
Jo parin vuoden ajan on noin 120 
henkeä tehnytkin ahkerasti ja in-
nostuneesti talkootyötä yhdessä-
toista eri toimikunnassa, jotka val-
mistelevat Sotkamon juhlia.

Perinteisesti myös monet kau-
empaa tulleet juhlavieraat ovat 
osallistuneet juhlien aikana talkoo-
vuoroihin, esim. tarjoilupisteissä tai 
kolehtien keräämisessä.  Usein nä-
mä ovat olleet jo etukäteen ilmoit-
tautuneita porukoita, mutta yksin-
kin voi tulla.

Jo nyt voit saada tarkempaa 
tietoja ja ilmoittautua talkoisiin 
puhelimitse 040-361 9162 ja elo-
kuun alusta (2014) myös osoittees-
sa www.h-y.fi 

Sotkamon juhlien päätoimikuntaan kuuluvat läänin-
rovasti Risto Kormilainen, Timo Suutarinen ja kirkko-
herra Erkki Marin toivottavat vieraat tervetulleiksi 
Sotkamoon kesällä 2015.

MARTTI HUUSKO
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Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Laajan valikoiman ja hyvän
palvelun kristillinen kirjakauppa,  
josta löydät kaikkien kustantajien  
kristilliset kirjat. Tervetuloa ostoksille 
myymälään ja verkkokauppaan!

MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13,  HELSINKI    AVOINNA: ma–pe 9–17    puh. 020 754 2350    www.sacrum.fi

The Bible dvd
Eeppinen tv-sarja Vanhan ja 
Uuden testamentin tarinoista. 
Vuoden 2013 katsotuin tv-sarja  
mm. Yhdysvalloissa ja Kanadassa. 
4-dvd:n boxi, 10 jaksoa.  
Tekstitys suomeksi ja ruotsiksi.  
K16, kesto: 7 h 55 min. 
Ohjaus: Mark Burnett (2013).
29,00 (32,00), 
Blue ray 38,90

2900

Antti Siukonen,  
Harri Heikkanen (kuvitus)

Lasten katekismus
Uskonoppi vauhdikkaana 
kuvakirjana 
Saara ja Benkku ovat 
parhaat kaverukset. Heidän 
lempipaikkansa on kirkko,  
missä työskentelee Anna-suntio. 
Hän on hauskin lasten tuntemista 
aikuisista. Kuvakirja on täynnä 
katsottavaa ja tutkittavaa, 
mikä innostaa niin lasta kuin 
vanhempiakin. 
22,50 (25,00)
vanhem
22,50

2250

Kesäloman parhaassa päivässä on skeittiä, scoottia, 
peliareenaa, autorataa ja kiipeilyä. On golfia, Forge-kuntosalia 
ja Robsons-ravintolaa. 8700 m2 täynnä seikkailua ja elämyksiä 

koko perheelle Angry Birds Activity Park Vuokatissa.

Lastaajantie 3, 88610 Vuokatti
Puh. 044 738 8610 

facebook.com/angrybirdsvuokatti

www.vuokattifreestylehall.fi
www.angrybirdsvuokatti.fi

MAAILMAN SUURIN 
ANGRY BIRDS ACTIVITY PARK

ON AVOINNA KOKO KESÄN

Liput 19 € / hlöS-etukortilla 17 € / hlöAlle 4-vuotiaat maksuttaNext Day 10 € / hlöSamat hinnat ovat  voimassa Finnish Flash -konsertin aikana.

FINNISH FLASH 20 VUOTTA 

PERHEKONSERTTI 17.6. KLO 15–17

Esiintyjinä JVG ja Artti Wiskari.

Paikalla tietenkin myös Teemu Selänne  

ja muita huippukiekkoilijoita.
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