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Isonkyrön herättäjäjuh-
lien kuvallisessa tunnuk-
sessa yhdistyvät kaksi 
keskeistä aistia, näkö ja 
tunto. Me tulemme kat-
seen alle, mutta me voim-

me myös tuntea – tuntea juhlien sanallisen 
tunnuksen tavalla, joka on toisille meistä 
se ainut tapa nähdä. 

Tässä on meille muistu-
tus myös uskon luon-
teesta: kamppailemme, 
voimmeko luottaa nä-
kemättä. Tuo kamp-
pailu taas johdattaa 

meidät tunnon ja tuntemisen 
kysymysten äärelle: Jos uskon, pi-
täisikö sen tuntua joltakin? Entä 
jos ei tunnu olevan tuntoa? Tai 
jos tunto tarkoittaakin kamppai-
lua, etten pääse eroon Jumalasta 
ja uskon kysymyksistä? 

On puhuttu myös ”arasta tunnos-
ta”. Vanhassa testamentissa arka 
tunto esiintyy muun muassa Sa-
nanlaskuissa (28: 14): ”Onnelli-
nen se ihminen, joka aina on aralla 
tunnolla.” Arka tunto tarkoittaa 
jumalanpelkoa, pyhää pelkoa ja 
pyhää arkuutta. Aralla tunnolla 
oleva tuntee ja tietää, että Jumala 
näkee kaiken. Pieni ja riittämätön 
ihminen on kaikkinäkevän katseen 
alla. Lars Stenbäckin virrestä otet-
tu juhlien tunnus kuitenkin muis-
tuttaa tuon katseen olevan armol-
linen ja korjaava.

Aralla 
tunnolla

Aralla tunnolla on näitäkin juhlia 
valmisteltu. Täytyy luottaa näke-
mättä lopputulosta. Tunnetaan 
pyhää arkuutta, ehkä pelkoakin. 
Täytyy alistaa valmistelut juhla-
vieraiden katseille. 

Mutta niin kuin pistekirjoituksen 
pisteet kohoavat tasaisesta pinnas-
ta ja muodostavat sarjoja, joista 
muodostuu sanoja, samoin nämä 
Isonkyrön historian ensimmäiset 
herättäjäjuhlat ovat yksi koettava 
piste pitkässä sarjassa. 

Juhlat ja valmistelut ovat kosket-
taneet ja koskettavat monia. Tämä 
yksi piste sarjassa merkitsee vaivaa 
ja hikeä, mutta myös iloa ja yhtei-
söllisyyden kokemusta. Ehkä täs-
tä kaikesta syntyy yhdessä jotakin 
uutta!

Ystävä! Olet tervetullut Isonky-
rön herättäjäjuhlille vuonna 2012 
Vapahtajamme hellän katseen alle.

Artturi Kivineva
Isonkyrön kirkkoherra

juhlatoimikunnan puheenjohtaja

Juhlaviesti
HERÄTTÄJÄJUHLAT Isossakyrössä 6. - 8.7.2012

Sisälähetysseura Herättäjän perustamiskokous pidettiin Ylivies-
kassa Jaakolan talossa helmikuussa 1912. Yhdistyksen satavuotiasta 
taivalta juhlistetaan pitkin vuotta 2012.
• Pääjuhlaa vietetään näyttävästi Helsingissä viikonloppuna  

18. ja 19. helmikuuta. 
• Tarkat ohjelmatiedot julkaistaan Hengellisessä kuukausleh-

dessä ja Herättäjä-Yhdistyksen kotisivuilla www.h-y.fi.

Merkkivuosi näkyy ensi kesänä myös Isonkyrön herättäjäjuhlilla.
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Isokyröläiset tukeutuvat herättä-
jäjuhlia valmistellessaan pitkään 
juhlaperinteeseen ja eteläpohja-
laiseen kökkä- eli talkoohenkeen. 
Noin 5  000 asukkaan Isossaky-
rössä on totuttu ponnistelemaan 
yhteisvoimin. Paikkakunnan en-
simmäisiä herättäjäjuhlia on poh-
justettu jo neljän vuoden ajan.

”Meitä kannattelee myös tie-
to siitä, että juhlia on toivottu ja 
kaivattu Isoonkyröön 20 vuotta. 
Meillä on pienen paikkakunnan 
yhteishenkeä. Asioita helpottaa, 
että ihmiset tuntevat toisensa”, 
pääsihteerit Sirkku Rinnekari ja 
Varpu Saari kertovat.

”Luotamme maakunnan ja 
naapureidemme apuun. Hienolta 
tuntuu, että apua on tarjottu jo en-
nen kuin ehdimme pyytää.”

Yhteistyö Isonkyrön kunnan, 
seurakunnan ja Herättäjä-Yhdis-
tyksen kanssa on sujunut saumat-
tomasti. Herättäjän paikallisosasto 
on uurastanut juhlien hyväksi jo 
vuosia. 

”Juhlakökkään osallistuu sekä mo-
net juhlat kökkineitä konkareita 
että ensikertalaisia.  Mukana on 
väkeä eri herätysliikkeistä ja seura-
kunnista. Kristittyjä yhdistää aina 
risti”, Rinnekari muistuttaa.

Armon juhla
Isossakyrössä valmistellaan koko 
kunnan, maakunnan ja kirkon juh-
laa. Pääsihteerit painottavat, että 
herättäjäjuhlia ei ole tarkoitettu 
vain itseään körtteinä pitäville. 

”Haluamme järjestää armon 
juhlan, jonne jokaisen olisi helppo 
tulla.  Seurapenkissä kukaan ei ole 
toista parempi eikä pyhempi. Tilaa 
on kaikille.”

”Juhlille voi tulla myös puh-
taasti uteliaisuudesta. Juokaa 
kahvit juhlaravintolassa, katsel-
kaa ihmisiä ja käykää konsertissa”, 
pääsihteerit rohkaisevat.

Rinnekari toivoo, että itsensä 
epäonnistuneiksi ja särkyneiksi 
tuntevat ihmiset saisivat herättä-
jäjuhlilta toivoa ja iloa.

”Juhlille tulee tietysti paljon 
ihmisiä, joilla on kiitollinen mieli. 
Kaikki eivät ole murhehuonees-
sa, mutta toivon erityisesti, että 
juhlat lohduttaisivat murheelli-
sia. Voimme olla hyviä kristittyjä, 
vaikka elämä onkin kolhinut. Se 
on ihmisen näköistä meininkiä.”

”Seurapenkki on kuin huol-
toasema. Siellä voi tankata niin 
paljon kuin tuntee tarvitsevansa”, 
Saari miettii.

Kotikörtti yllättyi
Nuoret pääsihteerit uskovat op-
pivansa valmistelujen edistyessä 
uusia asioita herännäisyydestä ja 
liikkeen perinteistä. Kumpikin on 
päätynyt körttien joukkoon oman 
etsintänsä ja pohdintojensa vie-
mänä. Saari paljastaa lainanneensa 
keväällä kirjastosta Olavi Kareksen 
Heränneen kansan vaelluksen.

Sirkku Rinnekaria pyydettiin 
pääsihteeriksi talvella 2010. Koti-
körtti yllättyi, mutta sai nopeasti 
sisäisen varmuuden, että tehtävä 
oli tarkoitettu hänelle.

”Luin yhden yön juhlien lop-
puraportteja. Keskustelin myös 
puolisoni ja vanhempieni kanssa, 
sillä tiesin, että tehtävässä tarvitaan 
läheisten tukea. Tiesin myös, että 
vastuutehtäviin oli lupautunut ko-
keneita ihmisiä. En tekisi työtäni 
yksin.”

Varpu Saaresta tuli Rinnekarin 
työpari tämän vuoden toukokuus-
sa. 

”Juhlia valmistellaan antau-
muksellisesti ja suurin sydämin. 
Ensiksi ihmettelinkin, mihin mi-
nua oikein tarvitaan. Pian huoma-
sin, että töitä riittää minullekin.”

Arjen kristillisyyttä
Sirkku Rinnekari on tutustunut 
herännäisyyteen puolisonsa suvun 
kautta. Juhlilla hän vieraili ensim-
mäisen kerran Laihialla vuonna 
1994.

Seurapenkissä tilaa 
myös ensikertalaisille

”Silloin naksahti. Sen aiheutti 
jokin puhe, virsi tai tunnelma, ja 
minulle tuli kotoinen olo. Oival-
sin, että ajattelen asioista samalla 
tavalla kuin nämä ihmiset.”

Varpu Saari kävi jo lapsena 
vanhempiensa kanssa hengellisillä 
kesäjuhlilla. Polkuna herännäisyy-
teen ovat olleet ystävät.

”Opiskeluaikana seurakun-
tayhteys katkesi. Sen jälkeen 
mustan ja valkoisen väliin on tullut 
paljon sävyjä. Omaa uskoanikin 
olen joutunut jäsentämään uudella 
tavalla, mutta niin on tehtävä var-
masti loppuelämän ajan.”

Kumpaakin miellyttävät he-
rännäisyyden eleettömyys, kes-
kusteleva ilmapiiri ja arkinen 
kristillisyys. 

”Seurapuheet eivät sisällä ko-
rulauseita. Asiat sanotaan siten 
kuin ne ovat. Pidän myös Siionin 
virsistä”, Saari kertoo.

”Körttiläinen suvaitsevaisuus 
ei tarkoita sitä, että kaikki asiat hy-
väksyttäisiin. Ymmärrän sen siten, 
että herännäisyydessä kunnioite-
taan toisen ihmisen yksityisyyttä, 
mielipiteitä ja suhdetta Jumalaan. 
Lähimmäisen ja Jumalan väliin ei 
saa panna mitään, eikä toista ih-
mistä pitäisi tuomita”, Rinnekari 
pohtii.

Isossakyrössä on 
valmisteltu kaivat-
tuja ja odotettuja 
juhlia jo neljän 
vuoden ajan.

Sirkku Rinnekari ja Varpu Saari

Teksti ja kuvat: Elina Koski

Isonkyrön juhlat 
verkossa 

loppukesällä
www.h-y.fi/hjuhlat/isokyro

Pääsihteerit Sirkku Rinnekari ja Varpu Saari kertovat, että Isossakyrössä neulottiin viime keväänä kökällä perinneraitaisia sukkia. Niitä isokyröläiset myyvät Oulun juhlilla.

Juhlille 
voi tulla 

puhtaasti 
uteliaisuudesta.
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”Halusin, että kuvasta tulee uskot-
tava ja tyylikäs. En hakenut nättiä 
enkä helposti  sulavaa kesäjuttua, 
vaan ankaraa muotokieltä, joka 
osuu juhlien sanoman ytimeen. Se 
tuntui henkisesti oikealta tavalta 
käsitellä asiaa.”

Äiti kannusti suunnittelijaa
Herännäisyys on Nivalassa vart-
tuneelle Sarjalle tuttu herätysliike, 
ja herättäjäjuhlat kuuluivat hänen 
lapsuutensa kesiin. Rippikoulun 
Sarja kävi Nilsiän Aholansaaressa 
Herättäjä-Yhdistyksen leirillä. 

Isonkyrön juhlien tunnusku-
vakilpailusta Sarja kuuli äidiltään, 
joka lähetti Kuusankoskelle maa-
kuntalehdestä saksimansa jutun. 
Sarja luki Lars Stenbäckin sanoit-
taman virren, josta tunnuslause on 
peräisin, ja jätti tekstin hautumaan. 

”Idea napsahti yhtäkkiä. Virsi 
puhuu Jeesuksen silmäin eteen aset-

tumisesta. Tunnuskuvassa risti kuvaa 
tuota tilannetta. Aloin miettiä, mi-
ten käy silloin, jos ihminen ei näe.”

Elämyksiä aistein
Sarja innostui pohtimaan koske-
tuksen merkitystä ja moniaistista 
elämystä, jossa yhdistyvät kuulo-, 
näkö- ja tuntoaisti. Hänen mie-
leensä tuli pistekirjoitus, josta hän 
sai lisätietoja Näkövammaisten 
keskusliiton verkkosivuilta.

”Asia on totta, jos sen näkee 
omin silmin. Vielä todellisempi se 
on, jos sitä voi koskettaa. Epäile-
vä Tuomas uskoi Jeesuksen elävän 
vasta kosketettuaan hänen haavo-
jaan. Koskettaminen oli todistus. 
Raamatussa kerrotaan myös Jee-
suksen parantaneen ihmisiä kos-
kettamalla heitä.”

Tunnuskuvan pistekirjoitus 
edustaa moniaistista kokemusta, 
mutta niukkaa ilmaisua suosiva 
Sarja luonnehtii sitä myös kau-
niiksi ornamentiksi.

Sarja on koulutukseltaan kasva-
tustieteen maisteri ja peruskoulun 
kuvataideopettaja. Hän opiskelee 
aikuisopiskelijana ylempää ammat-
tikorkeakoulututkintoa Lahden 
muotoiluinstituutissa ja tekee lop-
putyötään tapahtumamuotoilusta. 

Veikko Hakala luki syystalvella 
2010 paikallislehdestä, että Ison-
kyrön juhlille haetaan juhlatun-
nusta.

”En edes lukenut tekstiä lop-
puun, kun jo kirjoitin lehden nurk-
kaan, että Silmäisi eteen, Jeesus. Sit-
ten luin tekstin loppuun ja unohdin 
koko asian.”

Kun tunnuslause palasi Ha-
kalan mieleen, hän pohti muita-
kin ehdotuksia. Myös virren 561 
toisen säkeen sanat Vieläkö armosi 
minulle riittää tuntuivat sopivilta.

” Näiden kanssa kipunoin vii-
kon.”

Lopulta Hakala päätti ehdottaa 
Siionin virren 169 sanoja, joita He-
rättäjä-Yhdistyksen päätoimikun-

takin piti sopivana tunnuslauseena.
Silmäisi eteen, Jeesus on Isos-

sakyrössä kirkkoherrana toimi-
neen Lauri Stenbäckin vuonna 
1839 kirjoittama runo. Se suo-
mennettiin vuonna 1881.

” Siinä on kauniit sanat, vaikka 
melodia onkin ehkä vähän vaikea. 
Jos virren veisaa nopeasti, se ei 
sano mitään. Kun sitä veisaa aja-
tuksen kanssa, sillä on paljon an-
nettavaa. Stenbäck kirjoitti runoja, 
jotka ovat verrattavissa Runeber-
gin parhaimpiin tuotoksiin.”

Potallakin veisataan
Hakala on ollut aina innostunut 
virsistä ja musiikista. Ensimmäi-
nen virsi, jonka hän osasi ulkoa, 
oli Ylistaron kinkerivirsi Ah, etkö 
huoli mun kihloistani. Sitä ei ole 
enää uudessa virsikirjassa.

”Olin alle neljävuotias. Istuin 
potalla ja veisasin kaikki viisi sä-
keistöä ulkoa niin kuin körttivirttä 
veisataan. Äiti ja isä kuuntelivat 
salaa oven takana. Näin minulle 
on kerrottu”, hän naurahtaa.

”Äitini lauloi aina: virsiä, las-
tenlauluja ja myös isänmaallisia 
lauluja. Kun hän lauloi uutta lau-
lua, minä kuulemma lopetin aina 

Niukka 
tunnuskuva 
osuu ytimeen

Teksti: Elina Koski
Kuva: Antti Sarja

Tuomas uskoi Jeesuksen 
elävän vasta kosketettuaan 
hänen haavojaan.

Antti Sarja

Kuusankoskelainen 
opettaja Antti Sarja 
suunnitteli Isonky-
rön herättäjäjuhlille 
pelkistetyn ja vaka-
van tunnuskuvan. 

leikit ja jäin kuuntelemaan. Jos 
kinkereillä tai kirkossa veisataan 
uutta virttä, kyllä minä jo viimeis-
ten säkeistöjen aikana osaan säve-
len”, nuorena kuoroissa ja orkeste-
reissakin laulanut Hakala kertoo.

Juhlille veisaamaan
Hakalalle virsi on rukous, jota ei 
saa pilata kiiruhtaen.

”Usein virsiä lauletaan liian 
nopealla tempolla. Silloin tekstin 
sanoma ei välity.”

Virret saavat hänet lähtemään 
herättäjäjuhlillekin. Kotikunnan 
juhlilta hän odottaa eniten juuri 
Siionin virsien veisaamista.

”Kun 25 000 ihmistä veisaa sa-
maa virttä, se kuuluu kyllä tänne 
meille asti. Sanoistakin saa selvän, 
sillä Kyrönjoki kantaa äänen”, Ul-
vilan kylässä asuva Hakala kertoo.

”Kun seurat ovat lyhyitä ja vä-
lissä veisataan, nuoretkin tykkää-
vät. Herättäjäjuhliin liittyy sellaisia 
mukavia perinteitä, kuten penk-
kien kokoaminen yhteistuumin 
päätösseurojen jälkeen. Ylistaron 
herättäjäjuhlilla näin, kuinka iä-
käs nainen työnsi miestään pyö-
rätuolissa. Polvirukouksen aikana 
nainen polvistui miehen eteen ja 

Virttä ei voi kiiruhtaa
Isonkyrön herättäjäjuhlien tunnuslause valittiin yli 80 ehdotuksen 
joukosta. Veikko Hakala ehdotti yhtä suosikkivirsistään.

Teksti: Varpu Saari
Kuva: Hannu Keski-Heiska

laski päänsä tämän syliin”, Hakala 
toteaa hiljaa.

Voimaa virsistä
Muutama vuosi sitten Hakala sai-
rastui vakavasti. Syöpädiagnoosi 
oli suistaa maailman raiteiltaan.

”Kun sain tiedon sairaudesta, 
mieleeni tulivat sanat Herra, opeta 
minua tahtoosi tyytymään, silloin-
kin, kun se kipeimmin koskee. Ja 
Herra opetti.”

Innokkaan liikkujan hyvä fyy-
sinen kunto auttoi toipumaan, ja 
virsistä hän sai voimaa. Terveh-
dyttyään hänen mielessään soi Oi 
kiitos sä Luojani armollinen.

Hakalat elivät maatalon arkea 
56 vuotta. Nyt pellot ovat vuok-
ralla ja päivät täyttyvät muista 
askareista.

”Puolisolta kysyttiin, mikä oli 
kaikkein vaikeinta, kun lehmät oli 
pantu pois. Hän oli sanonut, että 
se, kun Veikko ei enää laula aamu-
lypsyn aikana”, isäntä naurahtaa.

Jos virren 
veisaa 

nopeasti, 
se ei sano 
mitään.

Veikko Hakala

Lars Jakob Stenbäck

• Syntyi Kuortaneella 
26.10.1811.

• Teologian tohtori, 
opettaja ja rehtori. 
Isonkyrön kirkkoherra-
na vuosina 1856-1870, 
kuolemaansa saakka.

• Koki ankaran uskonnol-
lisen herätyksen ja liittyi 
herännäisyyteen. 

• Perusti kirkkoherrana 
kyläkouluja ja kiinnitti 
huomiota tilattoman 
väestön ja suomenkie-
listen asemaan.

• Kirjoitti ruotsiksi runoja 
ja virsiä, joista tunnetuin 
”Silmäisi eteen, Jeesus” 
(Siionin virsi 169, virsi-
kirjan virsi 288).

• Oli mukana vuonna 
1853 ruotsinkielisen 
virsikirjan uudistusko-
miteassa ja julkaisi myös 
oman virsikirjaehdotuk-
sensa.

• Rakennutti Isonky-
rön pappilan edustalla 
sijaitsevaan saareen 
runoilijan majan, jossa 
hän saattoi kirjoittaa 
rauhassa.

Lähde: Isonkyrön Vanhan Kirkon 
historiaa, 2004.
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Erik Silvola jäi kesäkuun alussa 
eläkkeelle virkaiältään Isonkyrön 
pitkäaikaisimpana kirkkoherrana. 
Hän tuli Isoonkyröön Noormar-
kusta joulukuussa 1975. Papiksi 
hänet oli vihitty kolme vuotta ai-
emmin.

Silvolaa virassa seuraava Art-
turi Kivineva palaa seurakun-
tatyöhön työskenneltyään kuusi 
vuotta Herättäjä-Yhdistyksen 
alue- ja järjestösihteerinä. Samal-
la Kivinevan varapuheenjohtajuus 
herättäjäjuhlien juhlatoimikun-
nassa vaihtuu puheenjohtajan 
pestiksi. 

Silvola aloitti juhlavalmistelut 
jo vuonna 2007 valmistelevan toi-
mikunnan jäsenenä. Sen jälkeen 
hän johti juhlatoimikuntaa vuoden 
ajan. 

Juhlia valmistellaan täyttä 
häkää, mutta samalla Kivinevan 
olisi ehdittävä perehtyä virkaansa 
ja seurakunnan tapoihin.

”Onhan se poikkeuksellinen 
työn aloitus, mutta juhlia suunni-
teltaessa voin luontevasti tutustua 
isokyröläisiin. Kirkkoherran viras-
ta minulla ei ole kokemusta, mutta 
uskon, että se on minulle annettu 
tehtävä. Toivon, että ihmiset ovat 
armollisia.”

Herätysliikkeet toimivat
Erik Silvola luonnehtii Isoakyröä 
seurakunnaksi, jossa arvostetaan 
perinteitä ja menneiden suku-
polvien työtä. Seurakunnan pe-
rustamisvuotta ei tiedetä, mutta 
todennäköistä on, että Kyrönjoen 
törmällä oli kirkko jo 1200-luvun 
lopussa.

Kivineva tunnustaa oivalta-
neensa vasta valituksi tultuaan, 
millaiseen ketjuun hän liittyy. Si-
nun on hyvä muistaa, että teet vain 
oman työsi, Silvola rohkaisee.

Isossakyrössä näkyy Silvo-
lan mukaan monipuolisesti koko 
kirkon kenttä. Seurakunnassa 
toimivat heränneet, evankeliset 
ja Kansan Raamattuseura, jolla 
on toimintakeskus Orisbergissä. 
Lestadiolaisetkin ovat järjestäneet 
Isossakyrössä tilaisuuksiaan.

Isossakyrössä on myös kaksi ad-
venttiseurakuntaa ja helluntai-
seurakunta. Juhlavalmisteluissa 
ei ylitetä ainoastaan herätysliike- 
vaan myös seurakuntarajoja. Hel-
luntaiseurakunta on jo luvannut 
osallistua juhlatalkoisiin, Silvola 
iloitsee.

Runoilijan taistelua
Isonkyrön juhlien tunnuslause Sil-
mäisi eteen, Jeesus on peräisin Lars 
Stenbäckin sanoittamasta virrestä. 

Isonkyrön kirkkoherrana työs-
kennelleen Stenbäckin syntymästä 
on kulunut tänä vuonna kaksisataa 
vuotta. Lapuan hiippakunta juhlis-
taa sitä järjestämällä ensi syksynä 
Stenbäck-seminaarin. Se pidetään 
Kuortaneella Haapaniemen pap-
pilassa, jossa Stenbäck syntyi.

Stenbäck oli lahjakas runoilija, 
joka herätyksen koettuaan liittyi 
herännäisyyteen. Hän kävi anka-
ran sisäisen taistelun, voiko hän 
vielä kirjoittaa runoja. Stenbäck 
jopa tuhosi tuotantoaan. Kivine-
van mielestä virren sanat heijasta-
vat runoilijan kamppailua.

”Tunnuslauseesta tulee mie-
leeni sanapari rakkaus ja totuus. 

Stenbäck kuvaa virressään ihmi-
sen raadollisuutta ja vajavaisuutta. 
Sellaista totuutta ei kestä ilman 
Kristuksen rakkautta.”

Silvolaa virressä koskettaa säe, 
jonka mukaan runoilija haluaa 
katsoa Jeesuksen helliin silmiin 
siitäkin huolimatta, että hän kuu-
lisi tuomion.

”Stenbäck sairasteli, joten hän 
varmasti tunsi Jumalan pyhyyden 
ja Vapahtajan rakkauden. Yhteys 
Jeesukseen totuudessa ja armossa 
on avainasia. Se on siunaus, jonka 
voimme saada juhlista.”

Yhteyttä ja elämyksiä
Tunnuslauseeseen sisältyy Kivine-
van ja Silvolan mielestä sanoma 
toivosta. 

”Kristuksen silmien edes-
sä meillä on aina toivoa, vaikka 
olisimme mielestämme epäon-
nistuneet. Käsityksemme elämän 
eheydestä ja siunauksellisuudesta 
voivat olla erilaisia kuin Jumalan 
suunnitelma meidän varallemme”, 
Kivineva miettii.

Tunnuslause sopii mainios-
ti kirkon kolmivuotisohjelmaan, 
jonka aiheena on pyhä. Juhlille 
tullaan Jumalan kasvojen eteen. 

Stenbäckin virsi soi 
toivoa ja rakkautta

Teksti: Elina Koski
Kuva: Hannu Keski-Heiska

Artturi Kivineva ja Erik Silvola toivovat, että herättäjäjuhlat madaltavat kirkon 
kynnystä ja rikastuttavat seurakuntaelämää. Isonkyrön pääkirkon alttaritaulun 
maalasi Ida Silverberg vuonna 1878. Taulu on kopio Rubensin maalauksesta ”Jee-
sus ristillä”.

Isonkyrön seurakun-
taa palvelleiden kirk-
koherrojen pitkään 
ketjuun liitettiin 
hiljattain uusi nimi. 

Herättäjäjuhlat ovat yhteyden ja 
yhdessäolon juhlaa, jossa moni 
pitää virrenveisuuta elämyksenä. 
Seurapenkki on myös sielunhoi-
topaikka.

”Pyhä Henki luo pyhien yh-
teyden. Jeesus rukoili sen puo-
lesta, että hänen seuraajansa oli-
sivat yhtä. Herättäjäjuhlat voivat 
opettaa meitä näkemään Jumalan 
pyhyyden.  Armo ilman hänen py-
hyytensä tuntua on teoriaa, mutta 
kun ihminen tuntee jotain, hän 
lähtee liikkeelle”, Silvola muis-
tuttaa.

”Yhteisöllisyys vähenee ja 
siirtyy verkkoon, mutta ihminen 
kaipaa fyysistä yhteyttä muihin 
ihmisiin. Kun kokoonnumme he-
rättäjäjuhlille, se on vahva todis-
tus siitä, että uskomme Jumalaan. 
Kirkkoa ja kristittyjä ei ole lyöty”, 
Kivineva pohtii.

Kolmastoista toimikunta
Silvola ja Kivineva muistuttavat, 
että juhlavalmisteluihin osallistuu 
myös kolmastoista toimikunta, 
esirukoustoimikunta.

”On tärkeää, että rukoilemme 
valmistelujen ja juhlien puolesta. 
Meidän on muistettava, että on 
paljon asioita, joihin emme voi vai-
kuttaa. Kokoonnumme avoimen 
taivaan alla, sikälikin Jumalan sil-
mien edessä.”

On tärkeää, että 
rukoilemme 

valmistelujen ja 
juhlien puolesta.

Artturi Kivineva ja Erik Silvola
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Kiitos, Anna ja Hanna. Kiitos, 
Virpi, Markku ja Tiina. Te kört-
tiperheiden lapset olette vaikutta-
neet minuun enemmän kuin tie-
dättekään! Ja kiitos, Pirjo ja Esko, 
että otitte katraanne jatkoksi vielä 
yhden teinin Kajaanin herättäjä-
juhlille kesällä 1998.

Olin silloin ensimmäisen 
kerran herättäjäjuhlilla ilman 
vanhempiani. Tuosta reissusta jäi 
paitsi hauskoja muistoja, myös jo-
tain kytemään sisimpään.

Me tytöt nukuimme teltassa 
mäellä. Naapuriteltassa joku setä 
kuorsasi joka yö kuin karhu. En-
sin se nauratti, mutta vähitellen 
hymy hyytyi. Kolea viikonloppu 
alkoi ärsyttää, ja ärsytyksen kumu-
loituessa mietin jo, miten pääsisin 
aikaisemmin kotiin.

Oli ihan hyvä, että Kajaani on 
Länsi-Suomesta katsottuna syrjäs-
sä – ja ystäväni Hanna erinomai-
nen suostuttelija! Olin juhlilla 
loppuun asti.

Juhla-alueella tunsin itseni hetkit-
täin ulkopuoliseksi. Myöhemmin 
tajusin, että minä tein itsestäni 
ulkopuolisen. Kukaan ei kysynyt, 
monettako kertaa olen juhlilla tai 
missä olen käynyt rippikouluni. 
Kukaan ei tivannut, olinko kört-
tiperheestä. Kukaan ei kysynyt, 
mitä SINÄ teet täällä.

Kotimatkalla Kajaanista lau-
loimme Jaakko Löytyn Vähävä-
kisten juhlaveisuuta sellaisella 
antaumuksella, että äänikin meni 
käheäksi. ”On meillä unelma, yh-
teinen unelma ja tämä toivo vielä 
tallella.”

Olo oli väsynyt, mutta jollain 
selittämättömällä tavalla seestei-
sen onnellinen.

Sittemmin olen käynyt herät-
täjäjuhlilla muutamia kertoja. Olin 
kökässä ensimmäisen kerran Ylis-
taron herättäjäjuhlilla. Pesin kont-
tivessoja, avustin lehdistökansli-
assa, päivystin invapysäköinnissä, 
opastin linja-autoilla saapuvia 

juhlavieraita ja vein kahvia bus-
sinkuljettajien taukotupaan.

Olin pieni ratas suuressa ko-
neistossa. Eikä kukaan kysynyt, 
mitä SINÄ teet täällä.

Kotini oli melkein keskellä 
juhla-aluetta, ja tuhansittain seu-
ravieraita kulki ikkunani editse. 
Olin aitiopaikalla tuon erikoisen, 
unohtumattoman viikonlopun 
ajan.

Kun Isonkyrön juhlien suun-
nittelu alkoi, lupauduin mukaan 
tiedotustoimikuntaan. Pian tar-
joutui myös vastuullinen tehtävä 
pääsihteerin aisaparina. Se on mel-
koinen aitiopaikka, mutta myös 
kunniatehtävä ja luottamuksen 
osoitus.

Saan olla taas pieni ratas suu-
ressa koneistossa. Eikä kukaan ole 
kysynyt, mitä SINÄ teet täällä. 
Lähinnä olen kysynyt sitä hiljaa 
itseltäni. Sitten päässä alkaa soi-
da: ”On meillä unelma, yhteinen 
unelma, ja tämä toivo vielä tallella”.

VARPU SAARI

On meillä 
unelma, 
yhteinen 
unelma

K O L U M N I
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Maanviljelijä ja metalliyrittäjä 
Timo Tuura avaa verstaassaan ko-
rurasian ja poimii kämmenelleen 
pyöreän pronssiriipuksen. Korun 
sopusuhtaisen kaunis muotoilu ei 
ole syntynyt 2000-luvun suunnit-
telijan työpöydällä, vaan se kertoo 
entisaikojen kirkonrakentajien 
tyylitajusta.

Jokainen isokyröläinen tuntee 
Isonkyrön harmaakivikirkon län-
sipäädyssä olevan ikkunan, Tohnin 
aakkunan. Se on nimetty töysäläi-
sen Tohnin äijän mukaan. Vuosisa-
tojen ajan on kerrottu, että Tohni 
kantoi Lapuan Simpsiö-vuorelta 
suuren kiven kirkon rakennus-
työmaalle. Kivi muurattiin kirkon 
seinään, ja nimikkoikkunastaan 
Tohni saattoi katsella, miten pappi 
meni saarnastuoliin.

Harrastajasta yrittäjäksi
Timo Tuura ja hänen yhtiökump-
paninsa Mika Rajala alkoivat valaa 
harrastuksekseen pronssista taide- 
ja käyttöesineitä 1990-luvulla.  Vä-
lillä harrastus ja valutekniikat jäi-
vät unholaan ajan puutteen takia.

Vuonna 2000 Isonkyrön ko-
tiseutuyhdistys tilasi Tuuralta 
ja Rajalalta laskutikkuja ja pii-
punkrasseja. Kumppanit ryhtyivät 
elvyttämään ruostuneita taitojaan, 
perehtyivät uusiin valutapoihin ja 
hankkivat lisää koneita. 

Tuuran sikala jäi tyhjilleen 
viisi vuotta sitten ja kunnostettiin 
metalliyrityksen työtiloiksi. Vil-
janviljely on edelleen Tuuran pää-
elinkeino, mutta se ei yksin elätä. 

Helavöitä ja korusarjoja
Myös Mika Rajala viljelee maata. 
Päätyönään hän työskentelee eri-
koismetallitekniikan linjan opetta-
jana Ikaalisten käsi- ja taideteolli-
suusoppilaitoksessa.

Tuura ja Rajala tekevät enim-
mäkseen tilaustöitä. He valavat 
mitaleja, palkintolaattoja, prons-
sikelloja ja koneenosia konepajoil-
le. Heidän käsistään on lähtenyt 

Tohnin aakkuna antoi 
innoituksen korusarjaan

Tohnin tarina ja Vanha 
kirkko kuuluvat etelä-
pohjalaisten kulttuuri-
perintöön.

Timo Tuura

Muinaisen kirkon-
rakentajan Tohnin 
tarina elää pronssi-
koruissa.

Teksti: Elina Koski
Kuvat: Hannu Keski-Heiska
 ja Elina Koski

myös kaksisataa vuotta vanhan 
vöyriläisen mallin mukaan tehtyjä 
helavöitä ja Töysän muinaispuvun 
korusarjoja.

Valumetalleinaan Tuura ja 
Rajala käyttävät pronssin lisäksi 
alumiinia, sinkkiä ja messinkiä.

Neuvos yllytti
Ensimmäinen Tohnin koru, ket-
jullinen riipus, valmistui vuonna 
2006 kotiseutuneuvos Kaarina 
Knaapin yllyttämänä. Knaapi oli 
oppaana esitellyt kivikirkkoa mat-
kailijoille, jotka olivat kaivanneet 
kirkkoon liittyvää matkamuistoa.

”Kaarina kehotti meitä teke-
mään aakkunasta korun ja antoi 

siitä valokuvankin. Meitä piti pit-
kään pyydellä, sillä aikaa ei tah-
tonut olla. Suunnittelimme korua 
vuoden ajan”, Tuura muistelee.

”Tilasimme riipusta varten 250 
korurasiaa ja tuumasimme, että li-
sätilausta ei tarvitse tehdä koskaan. 
Korun suosio yllätti meidät.”

Tohni-korusarjaan kuulu-
vat korvakorut, sormus ja tänä 
vuonna syntynyt solmiopidike. 
Avaimenperät ovat toisen luokan 
kiillottamattomia tuotteita, joissa 
metalliseppien lahjomaton silmä 
on huomannut pienen vian.

Valmistuakseen koru tarvitsee 
toistakymmentä työvaihetta va-
haksen valmistuksesta kiillotuk-
seen, patinointiin ja vahaukseen.

Muisto hääpäivästä
Tohni-korut ovat ihastuttaneet 
sekä rippikouluikäisiä että iäkästä 
väkeä. Niitä on lähetetty Yhdys-
valtoihin, Kanadaan ja Australiaan 
asti.  

”Vanhassa kirkossa vihityil-
le pareille koru on hieno muisto 
hääpäivästä”, Tuura huomauttaa.

Tuura uskoo, että juuri Tohnin 
äijän taru tekee korusta merkityk-

Timo Tuura viljelee Kyrönjoen töyrällä tilaa, jota hänen sukunsa asui kirjallisen tiedon mukaan jo vuonna 1546. Viljelijä on kunnostanut sikalasta metalliverstaan, 
jossa hän valaa muun muassa Tohnin koruja.

Korurasiat on valmistettu 
Isossakyrössä.

sellisen. Ilman kiehtovaa tarinaa 
se olisi kuin mikä hyvänsä kaunis 
esine.

”Tohnin koru ei ole pelkäs-
tään isokyröläisten koru. Tohnin 
tarina ja Vanha kirkko kuuluvat 
eteläpohjalaisten yhteiseen kult-
tuuriperintöön, olihan Isokyrö 
suomenkielisen Etelä-Pohjan-
maan hengellisen elämän keskus 
1500-luvulle asti.”

Tohnin koruja myydään Ete-
lä-Pohjanmaan käsi- ja taidete-
ollisuusyhdistyksen myymälässä 
Isonkyrön museoalueella. Koruja 
voi ostaa myös suoraan Tuuralta 
ja Rajalalta. 

Isokyröläiset tuntevat Vanhan kirkon 
länsipäädyssä sijaitsevan Tohnin 
aakkunan. Sen mukaan suunniteltu 
pronssikoru on suosittu lahja muualle 
muuttaneille kyröläisille.
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Isonkyrön 
herättäjäjuhlat

2012 
Facebookissa.
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Marjo ja Tero Ulvinen rakensivat 
uuden kodin vuonna 2010 Teron 
kotikylään, Isonkyrön Ulvilaan. 
Kymmenen vuotta vierähti Kuo-
pion seudulla, sillä pari jäi opiske-
lujen jälkeen vielä töihin Savoon.

” Ajattelimme, että jäisimme 
sinne, mutta sitten tuli Martha, 
ja ajatus paluusta alkoi kypsyä”, 
Marjo kertoo.

Pari asui rakentamassaan oma-
kotitalossa Kaavilla, mutta piha-
piiriin ei saanut hevostallia.

”Asuimme järven rannalla. 
Talvellahan täältä on samanlainen 
näkymä ”, Tero naurahtaa ja viittaa 
peltolakeuksille.

Marjo sai työpaikan Isonkyrön 
terveyskeskuslääkärinä, mikä antoi 
lisäpontta paluusuunnitelmille.

Ulviset tutustuivat ensin kun-
nan tonttitarjontaan.

”Kunnalla oli paljon hienoja 
tontteja, mutta ei meille sopivia, 
koska halusimme pihapiirimme 
paikan hevosille”, Tero kertoo.

Tontin Ulviset saivat lopulta 
tutun kautta.

Säkämäen 
onnelliset
Peltolakeudella kohoaa kallioinen mäki. 
Säkämäellä mäntyjen katveessa asuu 
Ulvisen perhe.

Teksti: Varpu Saari
Kuva: Hannu Keski-Heiska

Täällä ihmiset 
pitävät itsestään 
huolta ja ovat 
yritteliäitä.
                    Marjo Ulvinen

”Kutsumme tätä paikkaa Säkämä-
eksi, koska meillä kävi niin hyvä 
tuuri”, Tero toteaa.

Matkaa Isonkyrön keskustaan 
tulee noin seitsemän kilometriä. 
Marthan koulumatka on kuiten-
kin sitä lyhyempi, sillä hän aloittaa 
esikoulun Valtaalassa, Kyrönjoen 
toisella puolella.

Pienen paikan
monet edut
Isonkyrön sijainti oli yksi valtti-
kortti, kun Ulviset etsivät uuden 
kotinsa paikkaa. Marjo on kotoisin 
naapurikunnasta Vähästäkyröstä, 
ja molempien sukulaisia asuu lä-
hellä. 

Tero työskentelee Vaasan am-
mattiopistossa opettajana. Noin 
40 kilometrin työmatka ei tunnu 
pitkältä.

Vaikka Kuopio on iso kaupun-
ki, Ulviset eivät kaipaa sen palve-
lutarjontaa. 

” Seinäjoki ja Vaasa ovat jo isoja 
kaupunkeja tässä lähellä. Täällä on 
hyvät palvelut”, Marjo toteaa.

Ulviset ovat olleet tyytyväisiä myös 
kunnan palveluihin. Rakennusvai-
heessa kuntaan täytyi olla yhtey-
dessä useita kertoja, mutta kaikki 
sujui hyvin. Samoin päivähoidossa 
kaikki on mennyt mutkattomasti.

”Pienellä paikkakunnalla yh-
teistyö on helpompaa ja toimivam-
paa kuin isolla. Sen huomaa, kun 
on kunnassa töissä”,  Marjo kertoo.

”Täällä ihmiset myös pitävät 
itsestään huolta ja ovat yritteliäitä”, 
hän kiittelee.

Harrastukset
lähellä
Liikunnallinen perhe on löytänyt 
harrastusmahdollisuudet läheltä. 
Martha ja Tero käyvät usein uima-
halli Pärskeessä Isonkyrön keskus-
tassa.  Marjo zumbaa ja suunnis-
taa iltarasteilla. Talvella kunta teki 
hiihtolatuja lähipelloille.

”Meidän ei tarvitse matkustaa 
harrastusten takia. Kun Martha 
kasvaa, hän voi valita harrastuksia 
tästä läheltä”,  Tero kertoo.

Toki puuhaa riittää omassa pihas-
sakin. Kolme ratsuhevosta, kolme 
koiraa, kanit, kanat ja kissat vaati-
vat huomiota joka päivä.

Kylä tulee
kylään
Ulvila on yksi Isonkyrön vireistä 
kylistä. Kylässä on erikoinen pe-
rinne: kyläläiset kutsuvat itsensä 
kylään uusien asukkaiden luo.

”Kun olimme muuttaneet, mei-
hin otettiin yhteyttä ja kysyttiin, 
koska saa tulla. Kyläläiset jakoivat 
kutsukortitkin. Kun he tulivat, heil-
lä oli kaikki tarvittava mukanaan: 
kahvinkeittimet, astiat ja tarjotta-
vat”, Tero kertoo.

”Kun vieraat lähtivät, keittiö 
oli niin siisti, ettei edes tiennyt 
kenenkään käyneen!

Ulvisten tupaantuliaisissa kävi 
noin 50 ihmistä. Kylällä oli järjes-
tetty listakeräys, ja he saivat mu-
kavan summan rahaakin lahjaksi. 
Listakeräyksellä muistetaan myös 
kyläläisten merkkipäiviä tai vau-
voja.

Toinen erikoinen yhteisöllisyyden 
muoto on sunnuntaipostin jako. 
Posti tuodaan vanhalle koululle, 
mistä jokaisen täytyisi hakea se 
itse. Kylällä on koottu lista asuk-
kaista, jotka haluavat postirinkiin.

” Jokainen listalle halunnut ja-
kaa postin vuorollaan muille lis-
talla oleville. Vuoro tulee ehkä pari 
kertaa vuodessa. Sellainen, joka ei 
itse enää pysty lehteään hakemaan, 
saa sen kotiin asti”,  Tero kertoo.

Jäätelömyyjästä
päivystäjäksi
Ulvisen perhe tietää jo,  että Isonky-
rön herättäjäjuhlat vaikuttavat hei-
dänkin kesäänsä. Terolle juhlat ovat 
uusi kokemus, mutta Marjo muistaa 
käyneensä juhlilla ainakin kerran.

”Myin Laihian herättäjäjuh-
lilla jäätelöä. Isonkyrön juhlien 
aikana meille majoittuu ystäviä, 
ja minä olen luvannut päivystää”,  
Marjo kertoo.

• Sijainti: Kyrönjoen   
laaksossa Pohjanmaan  
maakunnassa.

• Asukkaita:    
4 962 (31.12.2010)

• Pinta-ala: 357,9 km2

• Maatiloja: 338
• Yrityksiä: 362
• Nähtävyyksiä: mm. keski-

aikainen Vanha kirkko ja 
museoalue, Isonkyrön 
pääkirkko, Orisberg, Napuen 
taistelun muistomerkki, Ky-
rönmaan maatalousmuseo, 
Asemiesmuseo, Leväluhdan 
uhrilähde. 

• Virkistysmahdollisuuksia: 
mm. patikointi- ja pyöräily-
reitit, Kyrönjoki, Kalliojärven 
viihdekeskus, Pukkilansaari, 
Ylipään kuntorata, laavu ja 
näkötorni, uimahalli Pärske.

• Tapahtumia: mm.1700-
luvun markkinat, Sirpistä 
puimuriin, Kalliojärvi Jazz 
& Blues. 

Juhlatoimikunnan pj.
Artturi Kivineva
045 8762 202
artturi.kivineva@evl.fi

Pääsihteerit 

Sirkku Rinnekari
040 5293 717
sirkku.rinnekari@gmail.com

Varpu Saari
0500 662 396
varpu.am.saari@gmail.com

Herättäjä-Yhdistys
Osmo Kangas
0400 686 646
osmo.kangas@h-y.fi

Isonkyrön kunta
Eino Toivola
0500 665 773
eino.toivola@isokyro.fi

Isonkyrön seurakunta
Raili Raunio 
050 5955 940
raili.raunio@evl.fi

Kansliatoimikunnan pj.
Marja-Leena Korvola  
050 4033 255
marja-leena.korvola@netikka.fi

Kenttätoimikunnan pj.
Mikko Nuuja
0400 567 438
mikko.nuuja@nic.fi

Lapsi- ja nuorisotoimikunnan pj.
Paula Markko 
040 7082 238
pb_markko@hotmail.com 

Liikennetoimikunnan pj.
Jaakko Rinta 
0400 565 934
j.rinta@pp1.inet.fi

Majoitustoimikunnan pj.
Mirva Mäki-Rammo
040 5748 147
m.makirammo@gmail.com

Ohjelmatoimikunnan pj.
Johanna Yliviitala 
040 7618 062
johanna.yliviitala@gmail.com

Ravintolatoimikunnan pj.
Katariina Rinta 
040 8423 394
katariina.rinta@pp.inet.fi

Talkootoimikunnan pj.
Kari Lehtonen   
0500 861 165
kari.lehtonen@netikka.fi 

Talous- ja markkinointi-
toimikunnan pj.
Martti Mattila 
040 5451 550
martti.mattila@suomenmaatalous-
tukku.fi

Isonkyrön herättäjäjuhlien juhlatoimikunta
Tiedotustoimikunnan pj. 
Elina Koski 
045 3262 077
elina.koski@valokaista.fi

Turvallisuustoimikunnan pj.
Jaakko Pukkinen 
0500 664 510
jaakko.pukkinen@netikka.fi

Ympäristötoimikunnan pj.
Antti Valli 
044 0410 040
anttiajvalli@gmail.com

Isokyrö

Ulviset elävät tavallista lapsiperheen 
elämää Isonkyrön Ulvilassa. Perhe halusi 
ison tontin, jotta kotieläimetkin mahtuvat 
samaan pihapiiriin. Ratsastus oli aluksi 
vain Marjon harrastus, mutta nyt myös 
Tero ja  Martha viihtyvät hevosten parissa.
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Koivusalon perheessä hengitetään 
jo kotikunnan herättäjäjuhlien 
tahtiin. Erityisen säväyksen odo-
tukseen luo se, että suurtapahtuma 
järjestetään Isossakyrössä ensim-
mäisen kerran.

”Se on meille iso asia”, Päivi 
ja Jukka Koivusalo tunnustavat. 

Päivi on lupautunut juhlara-
vintolan varastovastaavaksi. Muo-
nitus on tuttua puuhaa, sillä hän 
on ahertanut kökässä, talkoissa, 
useissa lähiseudun hengellisissä 
kesätapahtumissa, viimeksi Sei-
näjoen herättäjäjuhlilla. 

Päivi työskentelee puutarha- 
ja kasvinsuojelutuotteita valmista-
van yhtiön aluepäällikkönä. Jukka 
hoitaa maatilaa ja toivoo töiltään 
ehtivänsä juhlakökkään. 

”Monta juhlareissua on jäänyt 
tekemättä maataloustöiden takia. 
Yhdessäolo juhlilla on kuitenkin 
minullekin tärkeää, ja sieltä on aina 
jäänyt jotain mieleen itämään.”

Tytär Maiju, 16, on jo kou-
liintunut talkoolainen ja odottaa 
malttamattomana pääsevänsä pus-
sittamaan körttipastilleja Ouluun. 

Veisaava mumma
jäi mieleen
Päivi Koivusalo osallistui viime 
kesänä Kiuruveden herättäjäjuh-
lille ylistarolaisen anoppinsa Elmi 
Koivusalon kanssa. Kumpikin on 
tutustunut herännäisyyteen ai-
kuisiällä puolisonsa suvun kautta. 
Elmi lähti vuonna 1959 Isostaky-
röstä miniäksi naapuriin, Ylistaron 
Untamalan kylään, jossa pidettiin 
paljon körttiseuroja.

Sekä Elmi Koivusalo että hä-
nen poikansa Jukka muistelevat 
lämpimästi Koivusalon Lempi-
mummaa. Iltaisin seinän takaa 
kuului mumman veisaama iltavirsi. 
Kustaa-paappa haparoi huonolla 
äänellään puolisonsa perässä. Mo-
lemmat olivat saaneet vahvoja vai-
kutteita Karhunmäen kristillisestä 
kansanopistosta.

”Mumma oli esikuvani. Hän 
oli tyyni ja oikeudenmukainen ja 
neuvoi, ettei minun kannata ko-
rottaa lapsille ääntäni. Mummalta 
opin, että jokaisen on kannettava 
oma ristinsä. Hän muistutti, että 
lähimmäisen risti voi olla omaani 
paljon raskaampi”, Elmi kertoo 
anopistaan.

”Vielä viimeisinä elinvuosi-
naan mumma teetti itselleen uu-
den körttipuvun.”

Uteliaisuus vei
seuratupaan
Jukka Koivusalo omaksui lapsuu-
denkodissaan arvot, joihin hän 
nojautuu edelleen. Työtä ei tehdä 
hutiloiden, toista ihmistä pitää 
kunnioittaa eikä kademielelle pidä 
antaa periksi.

”Autan muita, jos he tarvitse-
vat apua. Yritän elää siten, etten 
loukkaa ketään tahallani.”

Päivi Koivusalo meni kört-
tiseuroihin ensimmäisen kerran 

juuri puolisonsa kotikylässä. Evan-
kelisuus oli hänen oman sukunsa 
ja isokyröläisen kotikylänsä perin-
töä, mutta herännäisyys oli jäänyt 
vieraaksi.

”Olin utelias. Minua kiinnosti 
nähdä, millaista siellä on. Seura-
tupaan oli mahdottoman helppo 
mennä, ja ihastuin heti Siionin 
virsiin. Ilta päättyi neliäänisesti 
veisattuun Herraa hyvää kiittäkää 
-virteen. Se kosketti.”

Luontevasti
yhdessä
Tyttärensä perheen kanssa samas-
sa pihapiirissä asuva Liisa Perä 

muistelee huvittuneena ensim-
mäistä seurareissuaan Isossakyrös-
sä vuosikymmeniä sitten. Hänen 
lapsuudenkodissaan Jalasjärvellä 
oli laulettu evankelisten Siionin 
kannelta.

”Olin uusi asukas kylässä ja 
lähdin seuroihin, koska sinne oli 
yleisesti kutsuttu kyläläisiä. Ihmet-
telin, että eihän minun virsikirjas-
sani ole lainkaan tällaisia virsiä. Ne 
olivatkin körttiseurat.”

Liisa Perä on osallistunut 50 
vuoden ajan paikallisen rukous-
huoneen toimintaan, mutta hän 
on kulkenut myös heränneiden 
seuroissa ja herättäjäjuhlilla. 

Keskustelevat körtit 
arvostavat 
kansankirkkoa
Koivusalot lataavat ensi kesänä jääkaapin täyteen ruokaa juhlavierai-
taan varten. Sitten isäntäväki lähtee kökkään juhlakentälle.

 Seuratupaan oli 
mahdottoman 
helppo mennä, ja 
ihastuin heti 
Siionin virsiin.

Päivi Koivusalo

Yritän elää siten, 
etten loukkaa 
ketään tahallani.

Jukka Koivusalo

Päivi Koivusalo, Liisa Perä, Elmi Koivusalo, Jukka Koivusalo ja Päivin ja Jukan tytär 
Maiju pitävät herättäjäjuhlien tunnelmasta. Se syntyy kiireettömyydestä, hyvän-
tuulisista ihmisistä, yhteisöllisyydestä ja sukulaisten tapaamisesta.
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Teksti: Elina Koski
Kuvat: Hannu Keski-Heiska

”Herätysliikkeet elävät Isossaky-
rössä luontevasti rinnakkain. En 
ole huomannut mitään rajoja.”

Jokainen
kelpaa
Pikkutyttönä Maiju Koivusalo 
veisasi ja piti konsertteja Unta-
malan-paapan kanssa. Vuonna 
2007 hän liittyi herättäjäjuhlilla-
kin konsertoineeseen Untamalan 
kuoroon, jossa hän on oppinut 
paljon Siionin virsiä. 

”Kuorossa ei laula muita nuo-
ria, mutta olen viihtynyt hyvin.”

Viime kesänä Maiju lähti ys-
tävänsä houkuttelemana Herättä-

jä-Yhdistyksen rippikoululeirille 
Nilsiän Aholansaareen. Siellä hä-
nen suhteensa virsiin ja herännäi-
syyteen syveni. Virsien sanat ovat 
alkaneet elää uudella tavalla, ja 
yhteydenpito uusiin ystäviin on 
rikastuttanut elämää.

”Herännäisyys on avoin liike. 
Saan olla oma itseni, sillä jokainen 
kelpaa porukkaan sellaisena kuin 
hän on. Vaatimuksia ei esitetä”,  isos-
koulutuksen käynyt Maiju pohtii.

Kirkkokin
saa uudistua
Herännäisyyden hengelliseksi 
kodikseen tunteva Päivi arvostaa 

tyttärensä tavoin liikkeen sallivaa 
ilmapiiriä, jossa on mahdollista 
keskustella, pohtia ja esittää eri-
laisia näkemyksiä. Körttiläisyyttä 
onkin luonnehdittu kirkon sula-
tusuuniksi.

”Minulle on myös tärkeää, että 
miehet ja naiset mahtuvat samalle 
alttarille ja että naisetkin puhuvat 
seuroissa ja juhlilla. Asia on ollut 
körteille kivuton. Papit ja maalli-
kot puhuvat seuroissa istualtaan, 
samalta tasolta.”

Koivusalot ovat tyytyväisiä, 
että herännäisyys on ankkuroitu-
nut tiukasti luterilaisen kansan-
kirkon helmaan. 

”Kirkossa emme ole kovinkaan 
äänekkäitä, mutta se ei merkitse 
toimettomuutta”, Päivi arvioi.

Perheen mielestä on surullista, 
jos kirkosta erotaan vain sen takia, 
että joidenkin ihmisten mielipiteet 
loukkaavat tai ärsyttävät. Koivu-
salot eivät usko, että kirkkoa muu-
tetaan eroamalla sen jäsenyydestä, 
päinvastoin.

”Kirkko saa uudistua. Sielläkin 
tarvitaan uusia ihmisiä ja ajatuksia, 
mutta asioita ei pidä edistää hyök-
käämällä muita vastaan. Kirkko 
kuuluu kaikille, mutta keskustelu 
voi tyrehtyä suvaitsemattomuuden 

takia. Erimielisyyksiä selviteltä-
essä ei pitäisi käyttää puukkoa, 
vaan sovitella ja keskustella”, he 
toivovat.

Onko jokin asia, jonka takia 
Koivusalotkin voisivat erota kir-
kosta?

”Me emme eroa, emme mis-
sään tapauksessa. Sellaista asiaa ei 
tule”, Jukka Koivusalo vakuuttaa.
 

Parasta herättäjä-
juhlilla on osallistua 
yöveisuihin.
                        Maiju Koivusalo

Maiju Koivusalo toivoo pääsevänsä 
isoseksi rippikoululeirille. Viime syk-
synä hän oli jatkoriparilla Aholansaa-
ressa.
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Orisbergissä on leirikeskus ja lei-
rintäalue, joista vastaa Orisbergin 
kappelin kannatusyhdistys. Oris-
berg on yksi Kansan Raamattuseu-
ran toimintakeskuksista.

Kansan Raamattuseura vuok-
rasi kirkon ympäristöineen Oris-
bergin kartanolta vuonna 1976. 

”Idea tuli täkäläisiltä ihmi-
siltä. Alueella työskennellyt ter-
veydenhoitaja Pirkko Pakkala 
otti yhteyttä kartanon emäntään, 
Rose-Marie Björkenheimiin, joka 
innostui heti. Sitten Pakkala otti 
yhteyttä Raamattuseuraan ja kysyi, 
mitä tehdään”, Orisbergin toimin-
takeskuksen entinen johtaja Raili 
Koponen kertoo.

Alussa toiminnan tunnuslau-
seena olikin ”Tulkaa ja katsokaa 
Herran töitä”.

”Haluamme palvella seurakun-
tia. Me olemme vain työrukkanen. 
Kaikki ovat tervetulleita”, Kopo-
nen kuvailee keskuksen toiminta-
periaatetta.

Luojan luomaa kauneutta
Kappelia ja sen ympäristöä pide-
tään kunnossa talkoovoimin.

” Talkoolaisia tulee Isonkyrön 
lisäksi lähialueilta, Lapualta, Ilma-
joelta, Ylistarosta ja Peräseinäjoel-
takin”, kannatusyhdistyksen pu-
heenjohtaja Väinö Pollari kertoo.

Koponen ja Pollari ovat huo-
manneet, että miljöö puhuttelee 
niin talkoolaisia kuin kävijöitäkin.

”Täällä Luojan luoman kaune-
uden huomaa. Täällä eivät kuulu 
asfaltin huminat”, Pollari tuumii.

Orisbergiin on matkaa Isonky-
rön keskustasta alle 20 kilometriä. 
Toimintakeskuksessa järjestetään 
kesäisin ohjelmaa lähes joka päi-
vä. Joka sunnuntai kokoonnutaan 
kesäkirkkoon. Rippileirien lisäksi 
järjestetään myös muita leirejä, hil-
jaisuuden retriitti, seuroja, toimin-
tapäiviä ja juhlitaanpa pappilassa 
joka kesä parit häätkin.

Myös herättäjäjuhlien aikana 
Orisbergissa on ohjelmaa.

Ruukista koulupaikaksi
Orisberg kasvoi ruukkiyhdys-
kunnan ympärille, kun rauta-
ruukki perustettiin vuonna 1676. 
Ruukki ja kartano ympäristöineen 
muodostivat oman seurakuntansa 
vuosina 1828-1868. Seurakunnan 
pappi piti koulua niin kartanon 

asukkaiden kuin työntekijöidenkin 
lapsille.

”Kouluun lähetettiin varakkai-
den perheiden lapsia kauempaa-
kin, sillä koulua ei tuolloin ollut 
lähialueella. Myös Vilhelmi Mal-
mivaara on käynyt täällä koulua”, 
Koponen kertoo.

Seurakunta liitettiin nälkävuo-
sien myötä Isonkyrön seurakun-
taan, ja myöhemmin myös ruukki 
lopetettiin kannattamattomana.

Pollari ja Koponen nostavat 
historiasta esiin yhden kartanon 
isännistä, Edvard Björkenheimin, 
joka eli vuosina 1856-1934. Hän 
oli tunnettu raittiusmies, voima-
kas hengellinen julistaja, pidetty 
ja työteliäs mies.

”Hän keskittyi viljelykseen ja 
karjanhoitoon ja keksi uudistuksia, 
joista oli hyötyä kaikille”, Pollari 
kertoo.

Hänen perujaan oli maamies-, 
karjanhoito- ja puutarhakoulu, 
joka toimi 1960-luvulle saakka. 
Hän esitti aloitteen myös Törnä-
vän psykiatrisen sairaalan perusta-
misesta Seinäjoelle.

Kihlat tapulissa
Orisbergin kappeli, kellotapuli ja 
pappila ovat arkkitehti Carl Lud-
vig Engelin suunnittelemia.

Teksti: Varpu Saari
Kuva: Hannu Keski-Heiska

Orisberg huokuu Luojan luomaa kauneutta

Orisbergin kirkko 
ympäristöineen he-
rää eloon joka kevät, 
kun kappelin kanna-
tusyhdistys ja Kan-
san Raamattuseura 
aloittavat toiminnan.

Engel ei ollut suinkaan ainut 
merkkihenkilö Orisbergin his-
toriassa. Sakari Topelius kävi ai-
koinaan rippikoulun Orisbergissä 
ja sai sieltä vaikutteita Välskärin 
kertomuksiin.

Kirjailija Arvid Järnefelt vie-
raili usein Orisbergissä. 

Kellotapulista kerrotaan tarinaa, 
jonka mukaan Jean Sibelius kih-
lasi siellä Ainonsa. Sibeliusten 
jälkeen monet rakastuneet parit 
ovat vaihtaneen kihlat ehtookel-
lojen soidessa.

Täällä Luojan 
luoman 

kauneuden 
huomaa.

                         Väinö Pollari

Raili Koponen ja Väinö Pollari iloitsevat, että Orisbergin alkuperäinen toiminta-
ajatus toteutuu edelleen: kaikki ovat tervetulleita. Herättäjä-Yhdistyskin järjestää 
kesäisin seuroja Orisbergissä.
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Tuomas Jäntti, 3, kipittää kengät 
riisuttuaan suoraan lelukaapille, 
jonka hyllyiltä miltei vyöryy syliin 
ihania leluja. Tällä kertaa Tuomas 
ei valitse traktoria, vaan laatikol-
lisen legoja, jotka hän kumoaa 
malttamattomasti lattialle.
Tuomas on tullut Isonkyrön seu-
rakunnan perhekerhoon äitinsä 
Pauliina Jäntin ja yksivuotiaan 
sisarensa Helinän kanssa.  
Kerhotuvan ovi narahtaa pian uu-
delleen ja väkeä tulee lisää. Seu-
rakunnan vt. kappalainen Marjo 
Niskanen juo äitien kanssa ni-

sukaffit, ja samalla vaihdetaan 
kuulumisia. Lapset saavat muu-
mikeksejä ja mehua. 

Valmiiseen pöytään
Pauliina Jäntti tuli perhekerhoon 
ensimmäisen kerran esikoisensa 
kanssa. Matias, 7, menee syksyllä 
kouluun, ja Eveliina, 5, käy seura-
kunnan päiväkerhossa.
Perhekerho on ollut muualta 
Isoonkyröön muuttaneelle Pau-
liinalle henkireikä ja kohtaamis-
paikka.
”Viitisen vuotta sitten en tuntenut 
täältä ristinsielua, mutta kerhossa 
olen tutustunut ihmisiin. Muuten 
se olisi ollut vaikeaa, sillä hoidan 
lapsia kotona. Aikuinen seura on 
tärkeää, ja täällä minut kutsutaan 
vieläpä valmiiseen pöytään. ”

”Vaikka kotona kinnaisi aamulla, 
lähdemme kerhoon siitä huo-
limatta. Lasten on hyvä päästä 
ajoittain isoon ryhmään.”

Muutenkin Pauliina Jäntti on 
erittäin tyytyväinen kotiseurakun-
tansa perhetyöhön. Hän muistelee, 
miten seurakunnan kevättapahtu-
massa ratsastettiin ponilla ja pelat-
tiin vesipajatsolla rahaa lähetystyölle.

”Parisuhdeiltoja tosin kaipaan. 
Seurakunta voisi järjestää silloin 
tällöin vaikka luentoja.”

Sakset ja liimaa
Kahvittelun loputtua Marjo Nis-
kanen jakaa äideille ja lapsille sak-
set ja liimaa. Lapset leikkaavat pa-
periarkista piirroskuvia, ällötys- ja 
ihanuusötököitä, kuten Niskanen 
niitä leikillisesti luonnehtii. Pian 
he liimaavat kukkakedolle muu-
rahaisia, perhosentoukkia, suden-
korentoja ja kovakuoriaisia.

Heli Viitaluoma askartelee 
lastensa Annin, 3, ja Antin, 2, 
kanssa. Hän on Pauliina Jäntin 
tavoin vieraalle paikkakunnalle 
asettuessaan saanut perhekerhos-
ta tukea. Kotona lapsiaan hoitava 
äiti virkistyy kerhossa ja lapset 
harjaantuvat yhdessäolon peli-
sääntöihin.
”Anni oli kaukaloikäinen tulles-
samme ensimmäisen kerran ker-
hoon. Syksyllä hän menee seura-
kunnan päiväkerhoon.”

Turvallinen ilmapiiri
Marjo Niskanen muistuttaa, että 
seurakunnan ryhmissä ihmiset 
saavat unohtaa tuottavuus- ja te-
hokkuusvaatimukset ja kilpailu-
hengen. Seurakunta tarjoaa lepoa 
ja rauhoittumista.
”Perhekerhossa on hyväksyvä, 
armollinen ilmapiiri. Ryhmässä 
voi käydä silloin, kun itselle sopii. 
Lapsi saa askarrella ja puuhastella 
muiden kanssa, mutta mihinkään 
ei ole pakko osallistua. On tärkeää, 
että lapsi tuntee olevansa turvassa 
aikuisen kanssa.”
Niskasen mielestä ylenpalttinen 
tuputus ei enää vetoa ihmisiin, 
mutta seurakunnan on aina pi-
dettävä ydinsanomansa kirkkaana.
”Perhekerhossakin ristin pitää nä-
kyä. Seurakunta ei ole sählykerho, 
vaan yhteisö, joka kokoontuu Kris-
tuksen ristin ääreen.”

Alttarille kynttilä
Kerhon kiireetön tunnelma säi-
lyy loppuun asti. Kun ötökät on 
liimattu kedolle, Marjo Niskanen 
sytyttää pienelle alttarille kyntti-
län. Leikki- ja laulutuokio päättyy 
yhteen ääneen luettuun kerhoru-
koukseen.
”Pyytäkää sunnuntaina ystävätkin 
perhekirkkoon ja kirkkokahveille”, 
Niskanen hyvästelee äidit ja lapset.

• Juuret: Seurakunnan tarkkaa 
perustamisaikaa ei tiede-
tä, mutta Isossakyrössä on 
mahdollisesti ollut kristilli-
nen seurakunta ja kirkko jo 
1200-luvun lopussa.

• Jäsenmäärä: 4 517 
(31.12.2010).

• Työntekijät: päätoimisia 
13, joista hengellisen työn 
tekijöitä 7.

• Kirkot: Keskiaikainen 
harmaakivikirkko eli Vanha 
kirkko tunnetaan arvokkaista 
seinämaalauksistaan, jotka 
on maalattu vuoden 1560 
tienoilla. Pääkirkko valmistui 
vuonna 1877.

• Kirkkoherran pappila: 
Vuonna 1848 rakennettu talo 
on suojeltu. Sitä pidetään C. 
L. Engelin suunnittelemana. 
Talossa sijaitsevat kirkko-
herranvirasto, seurakunnan 
toimistot ja kirkkoherran 
asunto.

• Muut rakennukset: Kerhotu-
pa, pikkupappila, seurakun-
tatalo, toimitila Tervajoella, 
saunamaja Oravaisissa.

Tekst ja kuvati: Elina Koski

Perhekerhossa 
näkyy risti

Seurakunnassa ei tarvitse kilpailla eikä olla tehokas.

Marjo Niskanen pitää perhekerhon lopuksi hartauden. 

Herättäjä-Yhdistyksen Isonkyrön-
paikallisosasto ryhtyi juhlavalmis-
teluihin vuonna 2007, kun juhlien 
ajankohta varmistui. Ensimmäisen 
kerran juhlia haettiin jo vuodeksi 
1990, mutta lopulta odotus palkit-
tiin. Isonkyrön kunta ja seurakunta 
halusivat edelleen osallistua juhla-
valmisteluihin, joten kesään 2012 
huipentuva urakka voitiin aloittaa.

Herättäjä-Yhdistyksellä on 
Isossakyrössä yksi paikallisosasto. 
Kymmenkunta aktiivista jäsentä 
ideoi juhlavalmisteluja matkaan.

”Annoimme luovuudelle tilaa. 
Kyllä tässä on ollut kestävän ke-
hityksen ideaakin, sillä se on tätä 
päivää”, paikallisosaston sihteeri 
Katariina Rinta toteaa.

Paikallisosasto aloitti metalli-
romu- ja paperinkeräyksen ja myi 
tavaraa kirpputorilla. Pohjakassaa 

on kartutettu myös myyjäisillä ja 
konserteilla.

Kuten ajatus juhlien järjestä-
misestä, itse järjestelytyökin on 
saanut pontta seuroista. 

”Koko ajan olemme saaneet 
lisää väkeä mukaan. Se tuntuu 
hienolta”, Rinta iloitsee.

Sämpylöitä ja sukkia
Katariina Rinta toteaa, että yhte-
nä juhlajärjestelyjen kulmakivenä 
ovat ahkerat jäsenet. Yksi heistä 
on Annaliisa Valli.

”Kun tulin paikallisosaston 
toimintaan, ei ollut vielä varmaa 
tietoa, että saisimme juhlat Isoon-
kyröön. Kun asia varmistui, aluksi 
kauhistutti, mutta aikataulussa 
olemme pysyneet”, Valli toteaa 
luottavaisena.

”Olen toiminut paikallisosastossa 
taustalla, kaatanut seuroissa kah-
via, leiponut sämpylöitä ja kuto-
nut villasukkia myyjäisiin”, käsi-
työihmiseksi tunnustautuva Valli 
kertoo.

Valli on luvannut myös kerätä 
talteen Isonkyrön juhlia koskevat 
lehtijutut.

”Minulla ei ole mitään kört-
titaustaa. Olen kotoisin Rova-
niemeltä. En edes nuorena ollut 
seurakunnan toiminnassa mukana, 
eikä kotini ollut erityisen uskon-
nollinen.”

Mieluisa suururakka
Annaliisa Valli on tutustunut he-
rännäisyyteen puolisonsa kautta ja 
herättäjäjuhlilla, missä he alkoivat 
käydä yhdessä.

”Kun olimme työelämässä, kävim-
me juhlilla usein, mutta vuorotyön 
takia en aina pystynyt lähtemään. 
Eläkkeelle jäätyämme olemme 
lähteneet juhlille vuosittain.”

Kotipaikkakunnan herättäjä-
juhlat ovat paikallisosastolle suuri, 

On tärkeää, että 
lapsi tuntee ole-
vansa turvassa 
aikuisen kanssa.

Marjo Niskanen

Pauliina Jäntti jännittää poikansa Tuo-
maksen kanssa, pysyykö huojuva torni 
pystyssä. Helinällä on omat leikit.

Heli Viitaluomalla 
ja Marjo Niskasella 
on aikaa askarrella 
Antin kanssa.

Suuret seurat kotikuntaan

Annaliisa Valli pitää Herättäjän paikallisosaston leikekirjaa, johon hän kerää juhlia 
käsittelevät lehtijutut.

Paikallisosasto uskoo luovuuteen ja kestävään kehitykseen.
mutta mieluinen ponnistus. Val-
li uskoo, että Isonkyrön juhlille 
muodostuu intiimi tunnelma, sillä 
yhtenäisellä juhla-alueella kaikki 
tarvittava on lähellä.

”Minut on aina pysäyttänyt vä-
enpaljous seurapenkeissä. Nyt saan 
kokea sen kotipaikkakunnalla. Sil-
lä on iso hengellinen merkitys, että 
saamme juhlat tänne.”

Koko ajan 
olemme 
saaneet 
lisää väkeä 
mukaan.
          Katariina Rinta

Teksti ja kuva: Varpu Saari

Isonkyrön 
seurakunta
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”1970-luvun lopulla Tervajoella 
aloitettiin, ja viimeiset viisi vuotta 
studio toimi Isonkyrön keskustas-
sa. Isäni aloittamaa työtä aikanaan 
jatkettiin”, Kalervo sanoo.

Työt koostuivat muoto-,  juh-
la- ja mainoskuvaamisesta. 

”Nuorimmat asiakkaat ovat 
olleet kastevauvoja, vanhimmat 
puolestaan noin 90-vuotiaita”, 
Marja-Terttu muistelee.

Marja-Terttu Mielty on tullut 
tunnetuksi paitsi valokuvaajana 
myös kuvaamataidon opettajana 
ja taidemaalarina. Useita näyttelyi-
tä on pidetty eri puolilla Suomea. 
Kalervo puolestaan on julkaissut 
runokokoelmia ja näytelmiä. Li-
säksi hän on muun muassa kääntä-
nyt kristillisen mystikon, Mestari 
Eckhartin (1260-1327) saarnoja 
ja laatinut selitysteoksen gnosti-
laiseen Tuomaan evankeliumiin.

Miellyt kokevat yhdeksi tehtä-
väkseen puolustaa kulttuuria myös 
paikallisella tasolla. 

”Historiallisia edellytyksiä 
monipuoliselle kulttuurinviljelyl-
le Isossakyrössä on”, he toteavat.

Onnistunut kuva
Millainen on onnistunut muoto-
kuva?

”Ensinnäkin pitää nähdä hen-
kilö. Valaistuksen ja asennon täy-
tyy olla oikea, jotta saadaan esille 
oikeat, kauniit piirteet. Sitten täy-
tyy luoda kontakti. Sen luominen 
lähtee siitä, että kuvaaja unohtaa 
itsensä. Kuvattavaan täytyy syntyä 
rakkaus, jotta hänessä voi syntyä 
luottamus kuvaajaa kohtaan. Kun 
luottamus syntyy, jännitys poistuu.”

”Jännityksen näkee kuvattavan 
silmistä ja suun lihaksista”,  Marja-

Terttu luettelee kokemuksen poh-
jalta. Joskus sanotaan, että silmät 
ovat sielun peili.

”Ihan niin se ei ole, mutta jo-
tain silmät heijastavat. Kuvaaja ei 
kuitenkaan kuvaa sielua, sillä se 
on mysteeri, salaisuus, eikä se ole 
kuvattavissa. Kuvattavana on per-
soona, ja sitä täytyy kunnioittaa. 
Kun persoonan tasot ja piirteet 
saadaan esille, kuvaa voi pitää on-
nistuneena”, Marja-Terttu pohtii.

”Joskus tosin kuvattava on ol-
lut varautunut tai estynyt, hän on 
ehkä pelännyt, että kuvassa tulee 
jotakin sellaista ilmi, mitä hän ei 
itsestään tunne tai halua tulevan 
esille.”

Miellyt ovat hiljaisuuden ja 
yksinkertaisen elämänmenon 
kannattajia. Heidän talonsa on 
kauniilla rinnetontilla ja monet 
luonnon äänet ovat osa seudun 
hiljaisuutta. Täällä ollaan todella 
luonnon helmassa. 

”Nykyihminen haluaa hälyä 
ja laitteita ympärilleen, jotta voi 
kadottaa itsensä. Kuitenkin Ju-
mala on kohdattavissa juuri hil-
jaisuudessa”,  he uskovat. Miellyt 
toivovat myös, että materialismin 
valtakausi länsimaisessa elämän-
muodossa päättyisi.

Sisäistä elämää
Herännäisyyden Miellyt näkevät 
yksinkertaisen uskon ja sisäisen 
elämän liikkeenä. Siinäkin on 
tosin oma sanastonsa ja kielipe-
linsä, kuten kaikessa uskonnolli-
sessa kielenkäytössä. Joskus se voi 
hämmentää.

”Muistan lapsuudesta, kun 
olimme juuri muuttaneet Perä-
seinäjoelle, ja koulussa opeteltiin 

Silmien ja sielun 
syvyys

Kalervo ja Marja-Terttu Mielty työskentelivät valokuvaajina 30 vuotta.

Teksti ja kuva: Artturi Kivineva

Nykyihminen ha-
luaa hälyä ja lait-
teita ympärilleen, 
jotta voi kadottaa 
itsensä. 

Marja-Terttu ja Kalervo Mielty

jouluvirttä, jossa kehotettiin me-
nemään Betlehemiin. Minä ih-
mettelin sitä, kun justiin oli tultu 
Peräseinäjoelle”, Kalervo muistelee 
hymy kasvoillaan.

Herännäisyyden profiili on 
vuosikymmenten saatossa muut-
tunut, kun ”maailmasta” ei ole enää 
erottauduttu esimerkiksi pukeu-
tumisen avulla. Näille kuvaajille 
herännäisyys ei kuitenkaan ole 
ulkonaista elämää, vaan ennen 
kaikkea sisäistä.

”Ja vaikka kuinka muokkai-
simme ulkonaista minää, ei se 
muokkaa sisäistä”, he toteavat. 

Kalervo siteeraakin Mestari 
Eckhartin ajatusta, että voimme 
elämässämme löytää tien, mutta 
samalla kadottaa Jumalan, joka on 
tiehen kätkettynä.

”Viime kädessä meidän ainoa 
kelvollinen rukouksemme kuuluu: 
tapahtukoon Sinun tahtosi.”

”Jos herännäisyyttä kuitenkin 
pitäisi kuvata, voisi kuvassa olla 
lakeusmaisema, jossa vaakasuora 
taso kuvaisi elämää. Kuvaan sijoit-
tuisi myös pystysuora taso eli ih-
minen, joka olisi samalla merkkinä 
Jumalasta”, Marja-Terttu Mielty 
sommittelee mielessään.

Harvakylän mystikko kuiten-
kin muistuttaa, että herännäisyys 
eli körttiläisyys ei ole asketismia, 
jossa kaikki maallinen ja aineelli-
nen pitäisi hylätä.

”Körttiläinen ei nosta katsetta 
vain ylöspäin, vaan katsoo myös 
alaspäin, Jumalan antamaa maata, 
joka on realiteetti ja johon olemme 
sidoksissa”, Kalervo Mielty sum-
maa.

Isonkyrön Harvakylässä asuvat Marja-Terttu 
ja Kalervo Mielty ovat kyröläisille ja lähipaikka-
kuntienkin asukkaille tuttuja valokuvaajia. 
Valokuvaamo Studio Mielty toimi noin 30 vuotta. 
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Isokyrö on suomenkielisen Etelä-
Pohjanmaan vanhin seurakunta. 
Aikoinaan Isonkyrön muinai-
seen kirkkopitäjään kuului lähes 
koko nykyinen eteläpohjalainen 
murrealue. Isokyrö onkin aina 
käsitetty suomenkielisen Etelä-
Pohjanmaan emäpitäjäksi. 

Ennen kristinuskon rantau-
tumista Pohjanmaalle vanhaan 
Kyrön hallintopitäjään kuului 
myös rannikon saaria, joista myö-
hemmin muodostui ruotsinkielisiä 
kuntia. Pohjalaisen vaatimatto-
maan tyyliin voidaan sanoa, että 
kuuluisin pohjalaisaines on ollut 
selvästi aina kyröläislähtöistä. 

Asutusta varhain
Kyrö oli jo esihistoriallisella ajalla 
asutettua aluetta. Parhaana todis-
teena tästä ovat lukuisat muinais-
haudat. Niistä ehkä merkittävin on 

Leväluhdan uhrilähde Isonkyrön 
Orismalan kylässä. Tästä haudasta 
on löydetty lukuisia ihmisten luita, 
koruja ja astioita. 

Kristillinen elämä alkoi Isossa-
kyrössä 1200-luvulla. Monet tut-
kijat ovat olleet sitä mieltä, että 
ensimmäinen kirkko Isoonkyröön 
rakennettiin jo 1200-luvun puo-
livälissä ja että se olisi ollut puu-
kirkko. 

Näyttäisi siltä, että Kyrön kris-
tillinen seurakunta perustettiin 
virallisesti vuonna 1304. Silloin 
Kyrö irtaantui Mustasaaresta. 

Isonkyrön kivikirkon iästä on 
kiistelty paljon, mutta se, onko 
kirkkoa alettu rakentaa vuonna 
1304 vai 1400- tai 1500-luvulla, 
ei itse asiassa ole merkityksellistä. 
Isonkyrön seurakunta on kuiten-

kin peräisin 1200-luvulta. Se on 
Suomen vanhimpia seurakuntia, 
ja silloin jonkinlainen kirkkokin 
on jo ollut olemassa. 

Vanhasta kivikirkostaan isoky-
röläiset ovat ylpeitä. Siellä jokaisen 
on helppo hiljentyä vaikuttavien 
seinämaalausten ja jylhien kivisei-
nien keskellä.

Katoja ja sotia
Isonkyrön ja samalla koko Etelä-
Pohjanmaan historia on vaiheikas. 
Vöyri, Laihia, Ilmajoki, Lapua 
ja Vähäkyrö (silloinen Alasta-
ro) erosivat Kyrön seurakun-
nasta itsenäiseksi seurakunniksi 
1500-1600-luvuilla. 

Itsenäisyyteen tähdänneet 
seurakunnat kertovat pohjalaises-
ta itsellisyydestä ja ovat monessa 
mielessä osoitus tämän kansan 
halusta päättää omista asioistaan. 

Silloin eteläpohjalaisten pitäjien 
kirjo alkoi syntyä. 

Isonkyrön historiaan mahtuu 
paljon synkkiäkin vaiheita. Jos ei 
kärsitty katovuosista, kaukaiset so-
dat rasittivat maakuntaa. Juuri sen 
takia sota tulikin lähelle vuonna 
1596, jolloin syttyi nuijasota. 

Se alkoi juuri kivikirkkomme 
juurelta. Pohjanmaan menetykset 
olivat kovat. 

Isoviha raunioitti
Vuonna 1714 sota tuli taas kerran 
kotiseudullemme, kun Suuri Poh-
jan sota levisi lakeudelle. Napuen 
taisteluna tunnettu tapahtuma 
Isossakyrössä koetteli pitäjämme 
väestöä. Varsinkin lähipitäjien 
miehet täydensivät suomalaisvoit-
toista Ruotsin armeijaa. 

Taistelu käytiin Isonkyrön Na-
puella Kyrönjoen jäällä. Vastassa 
olivat Venäjän miesmäärältään 
vahvemmat joukot. Vaikka hetken 
oli näyttänyt siltä, että ruotsalaiset 
lyövät venäläiset merkittävästä ali-
voimastaan huolimatta, venäläiset 
veivät lopulta voiton. Kyrönmaal-
la menetettiin reilusti yli puolet 
miesväestöstä. 

Pahin oli silti vielä edessä. Ve-
näläiset aloittivat laajan terrorin 
seudulla. Vaikutusta lienee ollut 
pohjalaisten taistelutahdolla, joka 
haluttiin nujertaa. Lähitienoil-
la poltettiin taloja ja murhattiin 
suuret määrät ihmisiä ilman suu-
rempaa syytä. 

Lapsia Venäjälle
Terroria kesti vuosia ja se levisi 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle 
saakka. Pohjanmaalta varastettiin 

Isonkyrön 
seurakunnan 

juuret 
1200-luvulla

Muinaiseen Isonkyrön kirkkopitäjään kuului lähes koko eteläpohjalainen mur-
realue. Kartta kuvaa historiallisia pitäjiä, jotka irtaantuivat Isostakyröstä. Viime 
vuosien kuntaliitosten takia on jälleen piirretty rajoja uudelleen. 

 

Moni 
pohjalaisemäntä 

oli lastensa 
kanssa nostanut 

vanhat maatilansa 
uuteen loistoon.

lapsia Venäjälle orjiksi.  Jotkut har-
vat pääsivät pakenemaan vangit-
sijoiltaan takaisin kotiseudulleen. 
Isossakyrössä on nykyään ihmisiä, 
joita ei olisi olemassa, jos heidän 
esi-isänsä eivät olisi karanneet 
Venäjältä. Tätä kaikkea Sakari 
Topelius kuvaa sydäntä särkevästi 
sadussaan Koivu ja tähti. 

Lopulta venäläiset lähtivät ja 
ruotsalaiset palasivat.  On kerrottu, 
että Isossakyrössä ja laajalti koko 
Etelä-Pohjanmaalla miehet olivat 
olleet vähissä monen sotavuoden 
jälkeen. Moni pohjalaisemäntä 
oli karaissut itsensä ja yhdessä 
lastensa kanssa nostanut vanhat 
maatilansa uuteen loistoon. 

Tervaa rannikolle
Sotien jälkeen kyröläisten elämä 
olikin vaurastunut monena rauhan 
vuotena ja lisätienestejä oli tullut 
esimerkiksi tervasta. Eteläpohja-
laisille tulivat tutuksi näyksi joella 
veneet, joissa vietiin tervaa ran-
nikolle laivan valmistajille. Tosin 
isokyröläisten elinkeinot painot-

tuivat metsien vähäisyyden vuoksi 
perinteiseen maanviljelyyn. 

Venäläiset palasivat Suomen 
sodan jälkeen vuonna 1809. Tällä 
kertaa he jäivät ja lähtivät vasta 
Suomen itsenäistyttyä. Itsenäisyy-
teen tähtäävissä tapahtumissa iso-
kyröläisillä oli taas merkittävä osa.

Herännäisyyttä alkoi esiintyä 
1800-luvulla varsinkin Ylistarossa. 
Monena rauhan vuotena Suomea 
silti koettelivat uudet vitsaukset, 
kuten nälänhätä ja varsinkin Ete-
lä-Pohjanmaalla häjyt. 

Vaikka häjyt eivät aivan pa-
hiten Isoakyröä koetelleet toisin 
kuin Härmiä ja Kauhavaa, Isos-
sakyrössäkin oli silti jokunen häjy. 
Herännäisyys sai Etelä-Pohjan-
maalla voimansa vastakkainaset-
telusta häjyjen ja körttien välillä. 
Jotkut silloisista körteistäkin olivat 
vanhoja häjyjä. 

Vahva identiteetti
Kaiken kaikkiaan Isollakyröllä oli 
muinoin sama asema kuin Vaasalla 
tai Seinäjoella nykyisin maakun-
nissamme. 

Vaikka Etelä-Pohjanmaata 
halkoo nykyään hallinnollinen 
maakuntaraja, sillä ei ihmisten 
mielessä ole mitään merkitystä. 
Kummallakin puolella rajaa ihmi-
set ovat vahvasti eteläpohjalaisia. 
Isollakyröllä on edelleen keskeinen 
rooli Etelä-Pohjanmaalla, varsin-
kin seurakuntaelämän parissa.

Teksti: Juha Rinnekari
Kuvat: K. J. Mielty ja Kalervo Mielty

Vanhasta kivikirkos-
taan isokyröläiset 
ovat ylpeitä.

Isonkyrön harmaakivikirkko seisoo uljaana Kyrönjoen törmällä. Kirkko on omistettu 
Pyhälle Laurille eli Laurentiukselle. 

Museoalue ja Vanha kirkko muodostavat kulttuurimiljöön, joka on kauneinta Isoakyröä.
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Juhla-alue rakennetaan Isonkyrön 
keskustan koulujen, kirjaston ja lii-
kuntahallin ympäristöön. Alueesta 
tulee tiivis ja yhtenäinen.

Juhlatori sijoittuu koulukes-
kuksen ja liikuntahallin kaina-
loon. Ravintola asettuu alakoulun 
viereen, sekin näköetäisyydelle 
juhlakentästä.

Liikuntahallissa järjestetään 
konsertteja. 

Koulurakennuksiin sijoitetaan 
lepohuone ja ensiapupalvelut, juh-
lakanslia, majoitus- ja talkootoi-
mistot, vauvala ja valvottu lasten-
hoitopaikka, imetyshuone, lasten 
ohjelmaa, mediakeskus sekä Kört-
tiradion studio.

Pellolle leipäviljaa
Juhlakenttä sijaitsee kokonaan la-
keuden avarana kaartuvan taivaan 
alla. Kentälle levitetään seitsemän 
kilometriä penkkejä ja rakenne-
taan hiekkalaatikoita pienimpiä 
juhlavieraita varten.

Suunnitteilla on pelkistet-
ty alttari, jolle pystytetään risti. 

Alttarin takaiselle pellolle isoky-
röläiset kylvävät leipäviljaa, sillä 
Kyrönjoen varren rintamaat ovat 
edelleen vilja-aittoja.

Seurapuheet tulkataan viit-
tomakielelle myös Isossakyrössä. 
Körttiradio palaa radioaalloille ja 
välittää kuulijoille seurat ja juhla-
tunnelmia. Seuroja voi kuunnella 
myös internetin kautta.

Teltoille, matkailuautoille ja 
-vaunuille on varattu omat alu-
eensa läheltä juhlakenttää. 

Uimahalli Pärske sijaitsee juh-
la-alueen kyljessä. Halli on avoin-
na juhlaviikonloppuna.  

Lossikyydillä saareen
Nuorille järjestetään ohjelmaa 
Kyrönjoen Pukkilansaaressa. Iso-
kyröläinen urheilu- ja voimistelu-
seura Kyrön Voima isännöi siellä 
kesäviikonloppuisin lavatansseja. 
Kesäisin saaren paviljongissa ko-
koontuvat myös liikuntaryhmät.

Luonnonkaunis Pukkilansaari 
sijaitsee puolen kilometrin kävely-
matkan päässä juhla-alueelta. Pie-

ni lossimatka kruunaa elämyksen.
Pukkilansaareen on suunnit-

teilla nuorten yökahvila ja yövei-
suut, konsertteja sekä kaiken kan-
san piknikhenkinen tapahtuma. 
Kainaloon kannattaakin kääräistä 
viltti sekä viileän sään että istus-
kelun ja evästelyn varalta.

Elävää maaseutua
Isonkyrön keskiaikainen harmaa-
kivikirkko, Vanha kirkko, mu-
seoalueineen sijaitsee sekin alle 
kilometrin matkan päässä juhla-
alueelta. 

Juhlien pääsihteerit Sirkku 
Rinnekari ja Varpu Saari suosit-
televat, että juhlavieraat tulisivat 
Isoonkyröön hyvissä ajoin.

”Vanhassa kirkossa kannattaa 
ehdottomasti vierailla, samoin 
Orisbergissä, jossa on Engelin 
suunnittelema kirkko. Kaunii-
ta paikkoja on paljon. Olemme 
ylpeitä elinvoimaisesta, asutusta 
maaseudustamme ja Kyrönjoesta, 
jota nauhakylät reunustavat.” 

Isossakyrössä tiivis 
ja yhtenäinen juhla-alue

Herättäjäjuhlavieras ei joudu kävelemään pitkiä matkoja. 

Lapsi- ja nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Paula Markko ja ohjelmatoimikunnan 
puheenjohtaja Johanna Yliviitala suunnittelevat toimikuntiensa kanssa juhlaohjel-
maa Kyrönjoen Pukkilansaareen.

Teksti ja kuva: Elina Koski
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AB C

Mitä ovat kokoontumiset, joista 
kuulemme kuulutuksia juhla-
alueen kovaäänisistä, opetus-
neuvos Kaisa Rönkä Kotkasta?

”Kokoontumisia järjestetään eri 
ammattiryhmille, opistoissa opis-
kelleille ja rippikoululaisille. Ne 
ovat syntyneet puhtaasti ihmisten 
halusta tavata toisiaan.

Kokoontumisten merkitys 
kasvoi erityisesti sotien jälkeen. 
Kun esimerkiksi opistot päättyi-
vät keväisin, sovittiin, että tava-
taan herättäjäjuhlilla juhlakentällä 
vaikkapa L-kirjaimen luona. Täs-
täkin syystä juhlakenttä on jaettu 
osiin kirjaimilla. Kun juhlakentäl-
le saatiin kovaääniset, pystyttiin 
muitakin ryhmiä kuuluttamaan 
koolle.

Ammattiryhmien tapaamiset 
syntyivät myöhemmin. Papit, teo-
logit ja esimerkiksi Hengellisen 
kuukauslehden asiamiehet tapaa-
vat. Yleensä mukana on Herättäjä-
Yhdistyksen työntekijä, sillä on 
tärkeää myös välittää tietoa. 

Aholansaaressa rippikoulunsa 
käyneetkin kokoontuvat. Erityi-
sesti leiriä seuraavat juhlat ovat 
tärkeät.” 

”Mitä ihmettä, 
nehän polvistuvat!”

Herättäjäjuhliin kuuluu paljon perinteitä, jotka ovat konkarikävijöille tut-
tuja. Ensimmäistä kertaa juhlille tuleva 

saattaa kuitenkin hämmästellä niitä. 
Konkarikävijät lyövät nyt juhlafaktat pöytään. 

Tässä on viisi vahvaa perinnettä selityksineen ihmettelijöiden iloksi, 
knoppitiedosta kiinnostuneille tai ihan vain pikakertaukseksi.

Miksi seuroissa aletaan veisata 
virttä ennen kuin sen numero tie-
detään, esiveisaaja Tapio Hautala 
Ylistarosta?

”Seuroissa on aina aloitettu virsi il-
man, että sitä erikseen ilmoitetaan. 
Virsiä ei katsota etukäteen. Virrellä 
jatketaan puhetta. Puheen aikana 

mietitään, mikä virsi sopisi puheen aiheeseen. Herättäjäjuhlillakaan ei 
suunnitella virsiä etukäteen. Meitä on porukka siellä valitsemassa, muun 
muassa pappeja, ja esiveisaajiltakin tulee ehdotuksia. Minä olen siellä 
yhtenä valitsemassa virsiä, kun aloitan veisuun.

1970- ja 1980-lukujen vaihteessa alettiin koota esiveisaajien joukkoa. 
Sitä ennen sieltä 20 000 ihmisen joukosta joku vaan aloitti veisuun. 
Silloin saattoi käydä niin, että juhla-alueen toisella laidalla alkoi yksi 
virsi ja toisella reunalla toinen. Heikompi antoi periksi.”

Miksi seuraväki polvistuu rukoile-
maan herättäjäjuhlien viimeisten 
seurojen päätteeksi? Miksi sen jäl-
keen veisataan aina ”Herraa hyvää 
kiittäkää”, asessori Ossi Haaramä-
ki Nurmosta?

”En osaa sanoa, mistä lähtien pe-
rinne on ollut säännöllinen, mutta 
Kalajoen käräjät ja seurat ovat vah-

vistaneet sitä. Turun tuomiokapituli määräsi, ettei kotiseuroja saa pitää 
ilman papiston lupaa eikä kerätä kolehtia lähetystyölle. Tämän kon-
ventikkeliplakaatin rikkomisesta syytettiin pappeja Kalajoen käräjillä 
vuosina 1838-1839. Käräjien ulkopuolella ihmisjoukko veisasi ja rukoili 
polvillaan. Tapahtuma varmasti vahvisti polvirukouksen perinnettä. 

Taustalla on myös ajatus lähdöstä kotimatkalle. Niilo Kustaa Malm-
berg kysyi, ’eroaisimmeko rukoilematta’. Seuroista lähtiessä on aina ru-
koiltu ja veisattu. Mutta ei pidä syyllistyä siitä, jos ei pysty rukoilemaan 
polvillaan.

Herraa hyvää kiittäkää on ollut heränneiden keskuudessa yleinen 
hautajaisvirsi. Siinä on ollut taustalla ajatus, että kiitetään surunkin kes-
kellä ja torjutaan katkeruutta. Herättäjäjuhlilla tämä kiitosvirsi kuvastaa 
iloa siitä, että on päästy yhteen sanan ääreen. Totta kai juhlille tuodaan 
monenlaisia murheita, mutta kiittämisen aihetta meillä on aina, vaikka 
olisi kuinka pimeää!”

Miksi herättäjäjuhlilla veisataan 
aina ”Jumala ompi linnamme”, 
Herättäjä-Yhdistyksen musiikki-
sihteeri Samuli Korkalainen?

”Virsi juontaa juurensa Kalajoen 
käräjien vuosiin 1838-1839, jolloin 
Paavo Ruotsalainen ja joukko pap-
peja olivat syytettyinä. Kun käräjät 
päättyivät ja syytetyt tulivat ulos, 

heitä odottanut väkijoukko alkoi veisata ’Meidän linnamm´ on Jumal´ 
taivaass’, kuten sanat sen ajan virsikirjassa olivat. Sen jälkeen Paavo 
Ruotsalainen polvistui ja piti rukouksen.
Jo ensimmäisillä herättäjäjuhlilla Ylistaron Malkamäessä vuonna 1893 
veisattiin tämä virsi. Mauno Rosendal piti juhlapuheen, ja sitä ennen 
veisattiin Jumala ompi linnamme. Kiuruveden juhlilla vuonna 1899 se 
oli jo vakiintunut tapa.” 

Juhlaperinteiden pikakurssi

Herättäjäjuhlilla puhujapönttöön nousee 
muitakin kuin pappeja. Mistä tämä perin-
ne juontaa juurensa, Herättäjä-Yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Simo Juntunen?

”Herännäisyyteen on aina kuulunut, että sekä 
maallikot että papit voivat olla seurapuhuji-
na. Olihan Paavo Ruotsalainen nilsiäläinen 
talonpoika ja Nils Gustav Malmberg pappi.

Herättäjäjuhlilla ovat puhuneet naiset ja 
miehet, joilla on erilaiset taustat ja jotka tu-
levat eri puolilta Suomea. Aina on joku kan-
sainvälinen puhujakin.

Kuka tahansa voi puhua. Siihen liittyy täl-
lainen spontaanius. Edelleenkin kuka tahansa voi järjestää seurat. Ennen 
vanhaan ne liittyivät kodin juhliin, esimerkiksi häihin tai syntymäpäiviin. 
1950-luvulta lähtien seurojen järjestäminen on ollut organisoidumpaa 
paikallisosastojen ansiosta.

Herättäjäjuhlilla puhujat mietitään nykyään etukäteen, ettei kenen-
kään tarvitse sitä jännittää. Vuosikymmeniä sitten oli vielä se perinne, 
että juhlilta bongattiin joku ja hänelle vain sanottiin, että sinä sitten 
puhut seuraavissa seuroissa, alahan miettiä!”

Johanna Piuhola puhui Ylis-
tarossa vuonna 2004.

Herättäjäjuhlilla veisataan Siionin 
virsiä.

Herättäjäjuhlilla veisataan seisaaltaan 
kaksi virttä, Jumala ompi linnamme ja 
Herraa hyvää kiittäkää.

Herättäjäjuhlat päättyvät aina polvi-
rukoukseen. Myös seurapenkissä voi 
rukoilla. Juhlilla tavataan ystäviä ja tutustutaan 

uusiin ihmisiin. Nuoret kokoontuivat 
konserttiin Ylistarossa vuonna 2004.

Teksti: Varpu Saari
Kuvat: Hannu Keski-Heiska

Isonkyrön kunnan halkaisee valtatie 18. Juhla-alue sijaitsee 
Isonkyrön keskustassa näköetäisyydellä valtatiestä. Pysäköin-
tialueet sijoitetaan lyhyen kävelymatkan päähän juhlakentästä.

Etäisyydet: Seinäjoki noin 37 km, Vaasa noin 40 km. 

Rautatieasemat: Lähimmät asemat ovat Vaasan-radan var-
ressa sijaitsevat Isonkyrön ja Tervajoen asemat. Isonkyrön 
asemalta on juhla-alueelle noin 8 kilometriä ja Tervajoelta 
noin 10 kilometriä. Asemilta on ajettava juhla-alueelle tak-
silla. Etelästä Vaasan suuntaan matkustavien on useimmiten 
vaihdettava junaa Seinäjoella.

Lentokentät: Seinäjoki ja Vaasa. 

• Voit varata Isonkyrön herättäjäjuhlia varten koti- 
tai yhteismajoituksen jo tämän vuoden aikana.  

• Oulun herättäjäjuhlilla varauslomakkeita saa iso-
kyröläisten kojusta.

• Majoituksen voi varata myös soittamalla  
Isonkyrön kirkkoherranviraston numeroon  
(06) 4715 800 tai lähettämällä sähköpostia  
osoitteeseen isonkyron.seurakunta@evl.fi.

• Loppukesästä lähtien majoitus on mahdollista 
varata juhlien kotisivuilta.

• Isonkyrön majoitussihteeri aloittaa työnsä ensi 
helmikuussa. Hän ottaa yhteyttä majoituksen 
varanneisiin.

Isonkyrön herättäjäjuhlien juhlaravintola tarjoaa vieraille puhdasta, koti-
maista ja lähellä valmistettua ruokaa.  

Ruokalistan perustana ovat perinteiset juhlaruoat. Myös paikallisuus 
näkyy listalla.

”Tarjoamme muun muassa Isonkyrön perinneruokaa, lihakeittoa”, 
kertoo ravintolatoimikunnan puheenjohtaja Katariina Rinta. 

Paikallista tuotetta mietittäessä mieleen tulivat vilja, Kyrönmaan vil-
javat vainiot ja Kyröön ruis.

”Lähiseudulla valmistetussa leivässä ja ruispikkuleivissä nämä asiat 
kohtaavat juhliin sopivalla tavalla. Ruispikkuleipiä voi myös ostaa juhla-
torilta kotiin vietäväksi”, Rinta kertoo.

Erityisruokavalioita noudattavat vieraat otetaan huomioon muun 
muassa siten, että herättäjäjuhlien kotisivuilta saa ennen juhlia tuotetietoja 
juhlaravintolassa käytettävistä elintarvikkeista.

Isoonkyröön 
hyvät yhteydet

Varaa 
kotimajoitus ajoissa

Juhlaväelle lihakeittoa ja 
ruispikkuleipiä


