Körttipappina
persoona pelissä

Ennen pitkää kaikuivat
Siionin virret kaikkialta

Hyvät ystävät
Y

li kahdensadan vuoden ajan
Haapajärven Kristuksen kirkon avoimet ovet ovat kutsuneet ihmisiä monenlaisten töiden ja
tunteiden ääreltä. Monet sukupolvet ovat saaneet kokea todeksi Kirkastusvuoren tapahtumia esittävän
alttaritaulun sanat: Herra, meidän
on tässä hyvä olla (Matt. 17:4).
Ne ovat olleet saatesanoina
kastehetkellä, tai kun nuoret ovat
lähteneet alttarilta konﬁrmaation
siunaus ja rukoukset matkassaan.
Ne ovat olleet elämänohjeina vihkipareille, kun he ovat lähteneet
rakentamaan yhteistä tulevaisuutta.
Alttaritaulun sanat ovat myös
lohduttaneet niitä lukemattomia,
jotka ovat saatelleet omia rakkaitaan viimeiselle matkalle. Joka
pyhä ne ovat myös kehottamassa
messusta takaisin arjen jumalanpalvelukseen, lähimmäisten keskelle. Sanat ovat annettuja sanoja,
jotka ovat siunanneet, antaneet
luvan levähtää elämisen riemussa
ja murheessa, mutta myös kehottaneet matkalle.
Haapajärven Kristuksen kirkastumisen kirkko kutsuu juhlakansaa
kirjaimellisesti sanan alle. Juhlien

tunnus; Sanasi annoit, on peräisin
Siionin virrestä 268, jossa veisaamme myös: Armahda lapsiasi
ja ovi raota.
Johanneksen jouluevankeliumin
alussa kerrotaan, miten Jumala
lähetti Sanan, joka oli ollut olemassa jo aikojen alusta asti. Tämä
todellinen Jumalan Sana on Kristus.
Johanneksen jouluevankeliumi
viittaa myös luomiskertomukseen,
jossa Jumala sanoi ja kaikki, mitä
sen jälkeen tapahtui, oli hyvää.
Jumalan sana ei siis ole koskaan
small talkia, sillä Jumala myös
pitää sen, minkä on luvannut. Jo
lupauksen sanaan kätkeytyy kaikki.
Pyyntömme ei siis ole turha edes
niinä hetkinä, jolloin ihminen ei
omalta hämmennykseltään, kaipaukseltaan tai surultaan kykene
näkemään Jumalan hyvyyttä.
Haapajärven herättäjäjuhlien
eteen tehty työ on yhdistänyt paikkakuntalaisia ja näiden jokilaaksojen väkeä. Uskomme, että innostuksella ja rukoillen tehty työ ei ole
valunut hukkaan.
Ovet ovat juhlakansalle avoinna.
Rukoilemme, että Herra antaa jokaiselle sopivan sanan.

Tervetuloa juhlille Haapajärvelle,
Kalajokilaaksoon!

Kari Tiirola

kirkkoherra,
juhlatoimikunnan puheenjohtaja

Ruumis on sielun koti,
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Käy sisään kirkon ovesta
Haapajärven herättäjäjuhlien tunnus; Sanasi
annoit ja Haapajärven kirkon ovea esittävä
tunnuskuva pohjautuvat Siionin virsien
virteen 268.
Juhlatunnuksesta järjestettiin kilpailu,
johon tuli 36 ehdotusta. Voittaneen ehdotuksen teki Sisko Haaga, joka nimettiin
mukaan juhlatunnuskuvan suunnitteluryhmään. Mukaan tulivat myös Tapio Romppainen, Suvi Huhta ja Maija Järvenpää.
Suunnitteluryhmäkin otti ohjenuorakseen virren 268, jossa mainitaan kahdesti

sana: ovi. Tämä vei ajatukset Haapajärven
kirkon oveen. Työryhmän ideoiden toteuttajaksi asettui 3D-graaﬁkko Kimmo Isokoski, jonka luovan työn tuloksena kaunis
juhlatunnuskuva lopulta syntyi.
Haapajärven herättäjäjuhlien kutsu
koskee kaikkia, jotka kutsun kuulevat.
Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan ja
nauttimaan haapajärvisestä vieraanvaraisuudesta. Herännäisyydessä on kynnys
matalalla. Toivon mukaan se nähdään
Haapajärvellä runsaana osanottona.
Jouko Lassila

Haapajärven herättäjäjuhlien
juhlatoimikunta
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Tanssijakin voi Jumalaa palvella,
vakuuttaa Soili Huhtakallio.

Soili Huhtakallio elää
hektistä aikaa. Toinen
opiskeluvuosi Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitoksella
täyttää ammattilaiseksi aikovan nuoren
naisen päivät tarkkaan. Siinä sivussa hän
miettii, onko mahdollista suunnitella oma
tanssiteos Haapajärven Herättäjäjuhlien
oheisohjelmaksi.
Teksti ja kuva:
Erkki Kärkkäinen

Tätä lehteä tehdessä kysymys oli
avoin, sillä esiintyvän ryhmän rahoitusta ei vielä oltu onnistuttu ratkaisemaan. Teoksen osalta hän halusi
pitää matalaa proﬁilia. Esityksen idea
oli kuitenkin saanut jo muotoa.
Tanssiteoksia on viimeisten vuosien kuluessa ilmaantunut Herättäjäjuhlien oheisohjelmaan, vaikka körttiläisyydessä tanssilla vanhastaan on
vahvasti synnillinen leima. Mutta ajat
muuttuvat.
- Teos olisi osittain varmasti jo
pelkällä olemassaolollaan, eräänlainen väittämä siitä, mitä kehollisuus
on jokaisen ”tanssi on syntiä” -ajatusmallin omaavankin ihmisen elämässä.
Soili on tanssin maailmallisuutta
miettinyt ja sitä, että liikkuminen ja
kehollisuus meillä länsimaissa on
väkivaltaisesti koetettu erottaa joksikin, mikä ei kosketa meitä.
- Ruumiimme on kuitenkin sielumme koti, eikä sitä sovi sen tähden
mielestäni halveksua. Yhtä lailla on

olemassa mielen ja kehon heikkoutta
ja se on jokaisessa meissä, halusimme tai emme,
tanssimme tai emme, söimme tai
emme. Yhtä lailla voimme miettiä,
viekö epäeettisesti tuotettu ravinto,
jota pääsääntöisesti syömme, meitä
kauemmas Jumalasta, sanoo Soili.
- Pointtina ehkä se, että, kuten hyvin tiedämme, on jokainen
toimemme ikään kuin tuomittu
epäonnistumaan, ja kaikessa me
teemme väärin, oli se sitten lapsen
kasvatus, keskustelutilanne tai rukous Jumalalle.

SIEVISSÄ AVAUTUI PORTTI
HERÄNNÄISYYTEEN

Uskonasioissa maatalon tytär Haapajärven Jokelankylästä on ollut
etsijä ja kokeilija jo lapsesta asti.
Sitten löytyi herännäisyys, joka nyt
tuntuu omalta.
- Joskus yläasteaikoina seikkailin vähän näissä muissa liikkeissä,

kunnes päädyin Herättäjäjuhlille.
Ne olivat Sievin juhlat 2002. Siellä
11-vuotiasta odotti mieluisa yllätys.
Oheisohjelmassa oli Tommi Kitin
tanssiesitys. Yllätys siksi, että hän
oli kokenut tanssin ikävänä, kuin
vääränä asiana niissä yhteyksissä.
Juhlilla Soili tunsi tulleensa hyvin
vastaanotetuksi, sai tulla omana
itsenään.
- Ensin oli tunne, että olin väärässä paikassa. Mutta ilmapiiri puhutteli, avautui uusi maailma. Kävelin
vain jotain paikkaa kohti ja tultiin
sinne seurakentälle...
Jyhkeästi aloitetut virret vaikuttivat
musikaaliseen tyttöön. Sievissä
avautui portti lähemmäs herännäisyyttä.
Aholansaaren rippileiristä tuli
tietty jatkumo, ei kuitenkaan itsestään selvästi. Ehdolla oli kauan
lestadiolaisten rippileiri ja olihan
niitä muitakin. Kotona käytiin keskustelua.

- Hei, mene sitten sinne Aholansaareen, äiti sanoi.
Körttiläisyydessä Soili arvostaa
erityisesti sitä, että ei kysellä toisen
uskosta.
- Aina ei ehdi seuroihin, mutta
kukaan ei utele miksi.
Saaressa ja Kuopiossa, jossa hän
kävi lukion, syntyi tuttavuussuhteita
herännäisnuoriin, Turussa niitä oli
vähemmän. Helsingissä kiinnosti
Körttiopiskelijoiden kuoro, mutta
aika ei tahtonut riittää. Opiskelu pääkaupungissa ei ole ruusuilla tanssimista ja levätäkin pitää kunnolla.
Edessä häämöttävän kandidaatin
tutkinnon jälkeen lisäoppia tanssitaiteilijan on haettava ulkomailta.
- Tanssillakin voi Jumalaa palvella. Taitelijan ammatti ei tietenkään
ole kuin menisi kirkkoon joka päivä.
Arkea se on, mutta voi se olla myös
ylistystä, on Soilin mielipide
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PÄÄSIHTEERIN HAASTATTELU:

Teksti: Marita Nissinen

Haapajärven Herättäjäjuhlien valmistelut ovat hyvässä vauhdissa,
vaikka lähtölaukaus juhlien järjestämiseen annettiin yllättäen.
Haapajärvi oli hakenut Herättäjäjuhlia vuodelle 2016, jolloin paikkakunnan ensimmäisten juhlien
järjestämisestä olisi kulunut sata
vuotta. Vuonna 2010 Herättäjäyhdistyksestä tarjottiinkin peruutuksen vuoksi vuoden 2013 juhlia.
Haapajärven Herättäjäjuhlien pääsihteeri Esko
Muilu kertoo, että haapajärviset ottivat innokkaasti haasteen vastaan ja saivat myös
naapureilta vahvan tuen. Jo tähän mennessä
talkoolaisia on kertynyt melkoinen määrä ja
työt sen kun lisääntyvät juhlien lähestyessä.
– Kaikille talkoisiin haluaville varmasti
löytyy sopiva tehtävä, vakuuttaa Muilu.
Ensimmäisenä ahkeroimaan ovat päässeet
varojen kerääjät. Juhlaviestin tekijät ovat
naputelleet tietokoneita ja viritelleet kameroitaan. Kangaspuissa on syntynyt ryijyjä,
verstaassa linnunpönttöjä, keinuja ja kukkapöytiä. Langat on taiottu sukiksi ja kankaat
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kasseiksi. Kuorot ovat pitäneet konsertteja
ja seuraväki kerännyt kolehteja.
Esko Muilu ei voi kuin hämmästellä ihmisten innokkuutta ja kiittää myös niitä
yksittäisiä lahjoittajia, jotka ovat keksineet
juhlatilin kartuttamiseksi omia hankkeitaan.
Pääsihteeri itse on kirjaimellisesti antanut
paidan päältään juhlien hyväksi. Vaimo on
ollut yhtenä ryijyjen tekijänä ja kaipasi välikudetta pohjakankaaseen. Esko lupasi toisen
silkkipaitansa ja se leikattiinkin kuteeksi.
– Raamatussakin kehotetaan antamaan
toinen ihokas. No, minä annoin, hän kertoo
ja nauraa iloisesti päälle.
Juhlia ovat Herättäjä-Yhdistyksen lisäksi järjestämässä Haapajärven kaupunki ja
seurakunta. Juhlat on kirjaimellisesti otettu
omaksi ja niistä halutaan tehdä myös omannäköiset. Juhlien oheisohjelmassa näkyvät ja
kuuluvat paikalliset kulttuurin harrastajat,
joilta on luvassa niin kuoromusiikkia, runoja
kuin teatteriakin.
– Uskon, että Haapajärven juhlilta löytävät
kaikki jotain mielenkiintoista katsottavaa
ja kuunneltavaa, vaikka eivät olisi aiemmin
Herättäjäjuhlissa käyneetkään. Haapajärven
laulussa sanotaan, että kaikki Suomen heimot ovat täällä kohdanneet. Kaikki heimot
ovat nytkin tervetulleita keskelle Suomea,
toivottaa pääsihteeri Esko Muilu.

HERÄTTÄJÄ-JUHLAT ENNEN VANHAAN

Ennen pitkää kaikuivat
Siionin virret kaikkialta
Hengellisessä Kuukauslehdessä 1916 Arvi Malmivaara
kertoo matkastaan Haapajärven ensimmäisille Herättäjäjuhlille. Etelä-Pohjanmaalta junaan nousseen,
juuri papiksi leivotun Wilhelm Malmivaaran pojan
kirjoitus antaa hyvän kuvan
siitä millä lailla herännyt
kansa ennen vanhaan juhlille
matkasi.

Erkki Kärkkäinen

”Ensimmäisen juhlatunnelman antoi
junamatkamme. Meitä juhlille menijöitä oli niin paljon että muodostimme matkustajista enemmistön.
Ennen pitkää kaikuivat Siionin virret
kaikkialta, ilmaisten minkälaista
joukkoa oli liikkeellä. Moni kuunteli
vakavana ehkä hänelle outoja sanoja
ja säveleitä”, kirjoittaja kuvailee.
”Pistäydyin eräällä asemalla ulos
kävelemään. Oli omituista kuunnella
miten jokaisesta kolmannen luokan
vaunusta kuuluivat Siionin virret.
Herran nimeä voidaan tunnustaa
joka paikassa”.
Heinäkuun alku oli helteistä ja
niin kuivaa että matkustajat olivat
pölyisiä kuin riihimiehet jo Ylivieskan
asemalle saavuttaessa. Haapajärvelle
asti rautatie ei vielä ollut ehtinyt.
Eteläpohjalaiset olivat maamatkaa
varten varanneet polkupyöriä, joita
kertyi kaksi tavaravaunua kattoa
myöten.
”Kului hyvä aika ennen kuin hevosemme lunastetuiksi saimme. Muitten
mukana suoritti ikävuosiinsa nähden
vanha isänikin polkupyörällänsä tuon
60 kilometriä pitkän matkan juhlapaikalle”, Arvi Malmivaara kertoo.

KONTIOLAAN TULTIIN
AAMUKAHDEKSALTA

Juhlien järjestäjä Robert Hyvönen.
Isä Wilhelm, herännäisyyden johtohahmo ja Hengellisen Kuukauslehden vastaava toimittaja, oli tuolloin
62-vuotias.
”Maitse matkustaminen oli meille
pyöräilijöille paljon mukavampaa kuin
niille joiden täytyi hevosen rattailla
istuen paksun pilven ympäröimänä
alati niellä pölyä keuhkoihinsa. Kyllä
ne kade silmäkulmassa katsoivatkin
meitä kiireellä ohi ajaessamme.
Jumalan tuuli oli meille myötäinen”,
Malmivaara kirjoittaa.

Keskiviikko 5.7 , juhlien aloituspäivä
valkeni kauniina ja lämpimänä. Malmivaarat olivat yöpyneet Nivalassa
kappalaisen pappilassa, josta matka
aamutuimaan jatkui Haapajärvelle.
Menoliikenne oli vilkasta:
”Kello 4:stä alkaen aamusella ajoi
täryytteli hevosillansa juhlille aikovia
Nivalan kirkonkylän ohitse. Kun kello
6:n tienoissa kiiruhdimme hyvällä
vauhdilla Haapajärven kirkolle päin,
saimme tuon tuostakin ajaa 20 - 40
hevoskuormallista käsittävien jonojen ohitse”.
Aamukahdeksalta saavuttiin sitten juhlapaikalle Kontiolan taloon,
jonka tanhuvilla oli jo elämää:
”Siellä seisoi jo paljon tuttuja ja
tuntemattomia, Savon vaaleanuttuisia heränneitä miehiä ja naisia
isoraitaiset huivit hartioillansa. Pian
olimme ystäväjoukon ympäröiminä,
puserrettiin kaikkien kättä, kuultiin
ja saneltiin terveisiä, saatiin nauraa
sukkeluuksille, joita yks´ ja toinen
savolaisella huumorillansa tervehdyssanoiksensa lausui.

Katsetulevaisuuteen
ONKO HERÄNNÄISYYDELLÄ
TULEVAISUUTTA?

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta
on käynnistänyt vuoteen 2012 tähtäävän
tulevaisuustyöskentelyn. Tavoitteena on
tarkistaa yhdistyksen työn painopisteitä, toimintatapoja ja
paikkaa kirkollisessa
kentässä.

Joku voi perustellusti väittää, että
herännäisyys on agraariyhteiskunnan ilmiö – ja jää sellaiseksi. Toinen
voi todeta, että se on menettänyt
suolansa eikä siitä ole enää herättelijäksi. Kolmas näkee sen outona
lintuna tai hengellisyyden museona.
Neljäs katsoo sen olevan hajanainen
ja heikosti sitoutuneiden joukko ja
siksi ei ole edes mielekästä puhua
herännäisyydestä liikkeenä.
Näiden pohdintojen äärellä Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta
on käynnistänyt vuoteen 2020
tähyävää työnäkyä kysyen: Mikä on
herännäisyyden tehtävä? Onko sitä
vielä? Riittävätkö nykyiset voimavarat
työn toteuttamiseen? Ovatko työn
sisällöt ja painopisteet oikein valittuja? Jaksaako pieni, maan kattava
työntekijäjoukko, kantaa sitä tehtävää, joka sen harteille on sälytetty;
huolta pitäisi pitää seuraliikkeestä,
kristillisestä kasvatuksesta, kansainvälisestä – ja musiikkityöstä sekä
viestintä- ja kustannustoiminnasta.
Satavuotisen historiansa aikana
Herättäjä-Yhdistys on päivittänyt
tehtäväänsä. Jotakin on jäänyt pois,
jotakin tullut lisää. Pitkän historian

omaava liike on välttämättä joutunut
uudistumaan. Muuttumattomana
sen historia olisi ollut lopussa jo
monta kertaa.

PASSIIVISEN
VANHURSKAUDEN ALUE

Herännäisyyden ja Herättäjä-Yhdistyksen tulevaisuuden tehtäviä voi
pohtia aktiivisen ja passiivisen vanhurskauden näkökulmasta. Passiivisen vanhurskauden näkökulmasta
olennaista on turvata alue, jossa
ihmisen ja Kristuksen kohtaamiselle
ei laiteta mitään ehtoja tai esteitä.
Tämä on vahva teologinen, julistuksellinen ja sielunhoidollinen
tehtävä. Passiivisen vanhurskauden
kentällä yhdistyksen ja sen työtä tekevien on oltava aktiivisia ja ahkeria
tilan raivaajia ja alhaalla kulkevan
evankeliumin kuuluttajia.
Passiivisen vanhurskauden kentältä
ihminen lähetetään elämään täysivaltaisena kristittynä maailmassa niissä
viroissa, kutsumuksissa ja tehtävissään, joihin kullakin on lahjansa. Tällä
alueella harjoitetaan ja harjoitellaan
aktiivista vanhurskautta. Sen ytimenä
on lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen.

AKTIIVISEN
VANHURSKAUDEN ALUE

Nykyään laaja yhteinen ”aktiivisen
vanhurskauden” työnäky – myös
osana herännäisyyden piirissä olevaa
toimintaa – voisi olla se, että kristitty
lähetetään huolehtimaan yhteisen
maailmamme nelisäikeisestä kestävästä kehityksestä. Kestävä kehitys
on ratkottava ekologisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten
vaatimusten jännitekentässä. Tässä
ei ole eroa ihmisten välillä, vaan tätä
pohdintaa, valintoja ja työtä tehdään
kaikkialla.
Tämä tavoite asettaa haasteen ja
kriittisen peilin niin kansanliikkeelle,
yksilölle, yhteisöille, yhteiskunnille
kuin globaaleillekin pyrkimyksille. Se
vaatii paikallista sitoutumista mutta
globaalia tietoisuutta. Haasteena
tämä ei ole yhtään vähempää kuin
”Jumalan tahdon mukainen” elämä.

PIETAS – HUOLENPITO

Herättäjä-Yhdistyksen haasteeksi
jää, miten tämä kaikki tehdään
”herännäisyydelle tutuin muodoin”.
Ajatuksia, ideoita ja ehdotuksia
tarvitaan koskien sitä, miten herännäisyyden sielunhoidollisen perus-

Miten hupaisaa oli nähdä, kun tosiystävykset joita Herran Henki toisiinsa yhdistää, pitkän ajan kuluttua
toisensa tapaavat. Ei siinä huutaen
ja meluten syleillä toisiansa, puserretahan vain kättä niin että tärisee,
silmistä kuvastaa sydämen puhdas
ja vapaa rakkaus.
Paljon oli ystäviä pohjoisesta ja
etelästä, idästä ja lännestä juhlille
saapunut. Vaikka juhlat olivatkin
kymmenien kilometrien takana
rautatien varrelta ja laivareitiltä,
arveltiin väkeä olevan noin 4,000
henkeä. Olihan siinä sisämaan
seurakunnan osalle seuraväkeä”,
kirjoittaja summaa.
Juhlien aloituspäivän yhteiseen
jumalanpalvelukseen Haapajärven
kirkossa Arvi Malmivaara monen
muun lailla joutui osallistumaan ulkosalla, kun temppeli oli kansaa täpösen täynnä. Isä Wilhelm kuitenkin
pääsi sisälle saarnaamaan. Tekstinä
oli Joh. 15:16. ”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, että
menisitte ja tuottaisitte hedelmää,
ja että hedelmänne pysyisi”.

tehtävän ympärille liitetään toimintoja, jotka kokoavat ihmisiä yhdessä
tekemiseen, merkitysten etsintään
ja tärkeiden asioiden edistämiseen.
Tällä tavoin pietismin määrittelyssä herännäisyys voisi olla herätysliikkeidemme suunnannäyttäjä.
Pietismi on historiallisena liikkeenä
ollut valistuksen sisar siinä mielessä, että sen keskiössä on yksilö
– ja toisin kuin valistuksessa myös
tuonpuoleinen. Tämä on merkinnyt
samalla maallisen ja uskonnollisen
elämänpiirin jakoa ja eriytymistä.
Kirkkomme kantaa perinteessään
vahvasti tätä leimaa.
Voisiko herännäisyyden edustama pietismi olla vanhan pietas-ajatuksen päivittämistä? Siinä keskeistä
on huolenpidon ajatus – ei yksilöhurskaus. Huolenpito on aina yksilöä
laajempi yhteisöllinen haaste. Lisäksi
huolenpito lähtee tämänpuoleisista,
vaikka se uskon silmin tähyää myös
tuonpuoleiseen.
Jukka Hautala
Herättäjä-Yhdistyksen
puheenjohtaja
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Elämän
erilaiset
kasvot

Marin ja Mikon vinkit
Haapajärvellä vieraileville:
• uimahalli
• kirkko ja hautausmaa
• monitoimitalo
• ST-Tuote
• ravirata
• punttisali

Tarja Myllylahti

Hersyvä nauru ja innokas puheensorina vetävät puoleensa ja johdattavat Kuonalantien ryhmäkotiin.
Sieltä löytyvät Mari Myllylä ja Mikko
Leppälä, jotka ovat juuri palanneet
työpäivän jälkeen kotiinsa. Työpäivä ST-Tuotteella on tältä päivältä
ohi, kodin keittiössä tuoksuu ruoka
ja iltapalaksi on luvassa lättyjä.
Mikko tahtoo esitellä oman huoneensa ja juttelemme hänen elämästään.
Mikko on pian 42-vuotias, paljasjalkainen haapajärvinen. Mikon
elämä muuttui, kun isä kuoli äkillisesti sydänkohtaukseen. Äidin
kanssa Mikko asui, kunnes äidinkin
terveys heikkeni. Mikko kotiutui
perhekotiin ja sieltä palvelukodin
kautta tähän ryhmäkotiin.
Tärkeä läheinen on Paula-sisko,
jonka perheen luo Mikko pyöräilee
mielellään. Mikko onkin pyörällään
tuttu näky Haapajärven katukuvassa ja hän lenkkeilee ahkerasti
”painon vuoksi” sekä pelaa sählyä
työporukan kanssa.
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Mikolla on viihtyisä ja valoisa huone,
jossa on pieni keittiönurkkaus ja
erillinen makuuhuone. Huoneen sisustus kertoo Mikon harrastuksista;
Mikko on F1-fani henkeen ja vereen
ja seuraa aktiivisesti Formula1-kisat
Suomen lippua heilutellen ja suomalaisia kuskeja kannustaen.

MUKAVIA MUISTOJA

Työstään ST-Tuotteella Mikko
kertoo näin:
- Töissä menee hyvin. Minä
hoitelen asioita ja toiset ompelee.
Mikko on tehnyt työtä ST-Tuotteella yli kymmenen vuotta, mutta
välissä hän opiskeli kaksi vuotta
Raudaskylän Kristillisen Opiston
Itsenäiseen elämään -erityislinjalla.
Opiskeluaika opistolla tuo mieleen
mukavia muistoja.
- Ohjaajia Marjaa ja Pirkkoa
haluaisin nähdä ja mennä opistolle
yökylään. Siellä laitettiin ruokaa,
aamupalaa ja iltapalaa ja tehtiin
lättyjä. Pihansiivous oli mukavaa.

Opettelin siellä tietokoneen käyttöä
ja nyt minulla on oma tietokone,
jolla pelaan pelejä. Tikanheittopelissä olen tosi hyvä!
Yksi haave tulevaisuudelle Mikolla on:
- Talous pitäisi saada kuntoon!
Mari istuu viihtyisän huoneensa
sohvalla ja pitelee kädessään mikrofonia. Mari rakastaa musiikkia ja
laulaa mielellään karaokea. Iästään
Mari kertoo:
- Olin ennen kolmikymppinen,
nyt olen 31.
Marin lapsuudenkoti on Oksavalla ja siellä asuu nyt Ilkka-veli
perheineen. Sisarusten lapset ovat
Mari-tädille rakkaita ja heidän kuvansa Mari esittelee ylpeänä.

TÖISSÄ ON MUKAVAA

Koulun jälkeen Mari ehti olla muutaman vuoden töissä ST-Tuotteella,
kunnes lähti opiskelemaan Raudaskylän Kristilliselle Opistolle. Opiskeluvuosien aikana Marin äiti kuoli

ja Marille löytyi koti Kuonalantien
ryhmäkodista.
- Olen iloinen, kun muutin tänne.
Täällä on hyvä asua, Mari kertoo
tyytyväisenä ympärilleen katsellen.
Opistolla vietettyjen opiskeluvuosien muistelu saa Marin naurun
helisemään:
- Soitin sähkörummuilla, sähkökitaralla ja bassolla musiikkitunneilla. Oli paljon kavereita ja oltiin
retkellä Kivitipussa. Tulin sairaaksi,
mutta tulin takaisin ”terveenä kuin
pukki”. Tykkäsin käydä kävelyllä.
Oon Nurkkalan Pirkon tyttö, Mari
nauraa.
Opiskelun jälkeen Mari palasi
töihin ST-Tuotteelle. Siellä Mari
valmistaa työkaverinsa Leilan kanssa renkaita ja kertoo aloittaneensa
ristipistopyyhkeen tekemisen.
-ST-Tuotteella on hyvä olla
töissä ja minulla on mukava pomo!

Herännyt juhlakansa
aamuseuroissansa
unia silmistään
on ryhtynyt
pyyhkimään.

Körttipappina
persoona pelissä

Virtensä virittää,
Herraansa ylistää;
– päivää alkavaa
ja armoa avaraa.
Sanaa kuulevana
ei turhia luulevana;
ei pitkälle saapuneena,
vaan alusta alkaneena.
Unesta herättyänsä
löytää ystävänsä
penkiltä vierestään
ja Siionin Virsistään.
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Näin herännyt ystäväkansa
omissa juhlissansa.
Jussi Vihantola

Rovasti Jussi Vihantolan
seurassa on helppo olla.
Eläkkeellä oleva Haapajärven seurakunnan kirkkoherra pyrki jo virkaaikanaan karistamaan
pappeuden yltä turhan
kruuisailun ja siinä hän
onnistui. Rovasti Jussi Vihantola on kansan
mies.

Seuratuvan
tunnelmassa,
tungoksessa
hiki virtaa
ahdistaa,
pylly puutuu
kolottaa.
Virsi virvoittaa
kielen kirvoittaa
hartaus koskett
aa
mieltä nostattaa.
Hyvä olla näin
toisten kanssa
lähekkäin
Jussi Vihantola

- Kirkko ei ole vieläkään tarpeeksi
maallistunut, hän täräyttää.
- Joskus sitä ollaan niin pappia,
vaikka tärkeintä on laittaa oma persoona peliin.
Persoonallisuuden puutteesta
rovastia ei ainakaan voi moittia. Suorilla puheillaan hän kyseenalaistaa
valtarakenteita ja turhaa hurskastelua, jota kirkossa tänäkin päivänä on.
- Työssäni yritin painottaa sitä,
että kaikki seurakuntalaiset ovat
yhtä tärkeitä. Istuvat he sitten kirkon
penkissä tai eivät.

ARVOKKUUDEN VIITTA

Vielä 1970-luvulla, kun Vihantola
Haapajärven kirkkoherraksi valittiin,
pappeuden yllä leijaili arvokkuuden
viitta. Aluksi seurakuntalaiset vähän
ihmettelivät kansan pariin hakeutuvaa pappia, joka oli aivan ”tavallinen”, mutta tottuivat pian kirkkoherran tarinointiin, jota sutkaukset
ryydittivät. Siellä missä Vihantola
puhui pulppusi iloinen nauru.
Vaikka Vihantola on ollut eläkkeellä vuodesta 1999, vieläkin hän
käy tuuraamassa pappeja Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä, jos he tarvitsevat apua tai seurakuntalaiset varta
vasten tulevat pyytämään.
- Kun pappeutta ei pysty poiskaan ottamaan, vaikka eläkkeelle
jäisin, rovasti hymyilee ja pyyhkäisee
partaansa.

Jumalan kansa vie
ttää juhlaa,
syntiset kadulla
aikaansa
tuhlaa.
Usko voi olla he
ikko tai vahva,
silti on korkeella
oven kahva,
ovessa, josta pä
ästä voi
sisälle sinne miss
ä urku ja virsi
soi.
Jos itsetunto on
heikko ja
niukka
silloin kirkon ov
i on tiukka.
On vaikea kättä
nsä korottaa
ei tahdo se tarpe
eksi ulottaa.
Sisällä odottais
lämpöinen syli!
Vaan astupa synt
inen kynnyksen yli!
Sisällä juhlii Jum
alan kansa
kadulla palelee
lunastamansa.
Jussi Vihantola

PAHANKURISET PAPEIKSI

Miten Jussi Vihantolasta sitten tuli
pappi? Pistikö pappisisä poikansa
tiukalle?
Rovasti tunnustaa, että isän ja
isoisän esimerkki varmasti kannusti,
vaikkei häntä papiksi patistettukaan.
Isoisä Oskari Vihantola oli HerättäjäYhdistyksen ensimmäinen matkapuhuja jo ennen Aku Rätyä. Isä Aarno
taas oli hyvin omistautunut papin
työlleen.
- Me lapset sanoimme usein,
että pitää lähteä sunnuntaina kirkkoon, että nähdään isä. Hän ajoi
polkupyörällä pitkin pitäjää ja viipyi matkoillaan iltamyöhään, joten kotona häntä ei paljon nähnyt.
Jussi Vihantolan isä oli kotoisin Savosta ja äiti Turusta. Koulunsa Jussi kävi
Lapualla, jossa perhe tuolloin asui.

- Pahankurisimmat meistä lähtivät papiksi, Vihantola heittää ja
silmänurkkaan syttyy tuttu pilke.
Rovasti laskee, että hänenkin luokaltaan 3-4 poikaa lähti lukemaan
papiksi. Samalla hän kyllä tunnustaa, ettei niin kovin pahankurinen
koulussa ollut. Ihan keskivertoa.
- Papiksi lähtemisen ratkaisi
oikeastaan se, että lukion rehtori
hoksasi antaa minulle stipendin
latinasta ja teologiasta. Se kannusti.

KAUAS HELSINGISTÄ

Teologian opintojen ja pappisvihkimyksen jälkeen Jussi Vihantola pyysi
piispalta, että pääsisi mahdollisimman kauaksi Helsingistä - ja hän
pääsi. Virka rajaseutupappina takasi
luonnonrauhaa Lentiirassa.

- Seurakuntatyö ei pahemmin häirinnyt kalastusta, Vihantola sutkauttaa. Juntusrannan, Kuhmon ja
Ristijärven vuosien jälkeen Vihantola
siirtyi hieman etelämmäksi seurakuntapastoriksi Pyhäjärvelle. Kolmen
vuoden jälkeen oli vuorossa rehtorin
pesti Lapinlahden opistolla.
- Vaikka nuorten kanssa olikin
mukava tehdä töitä, seurakuntatyö
kiinnosti enemmän. Niin hain kirkkoherraksi Haapajärvelle ja oli hyvä
tuuri kun muita hakijoita ei ollut.
Sanoinkin seurakuntalaisille, että
minä valitsin teidät, rovasti sanoo
ja virnistää.

TÄRKEÄ PAIKALLISTOIMINTA

Vuodesta 1974 Jussi Vihantola paimensi seurakuntaansa ja osallistui
samalla Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosaston toimintaan. Siinä hän
toimii edelleenkin aktiivisesti. Hänen
henkilökohtainen hankkeensa Haapajärven Herättäjäjuhlien eteen on
kirjan myynti. Vihantola on tehnyt
kaksi runokirjaa, Solokkusanko ja
Tähteeksi jääneet sekä yhden proosateoksen, Jussin jutut, jonka tuoton
hän on lahjoittanut Herättäjäjuhlien
hyväksi. Ja ne Jussin jutut, runot
ja mietteet! Ne ansaitsisivat aivan
oman juttunsa. Mutta tässä pieni
makupala.
Teksti: Marita Nissinen
Kuva: Anniina Nissinen
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Weisuumessu

– kirkonmenot Ukko-Paavon hengessä
Teksti: Tarja Myllylahti
kuva: Marita Nissinen

Herännyt kansa on vuosisatojen ajan kokenut Siionin
Virsien veisaamisen hoitavan
ja lohduttavan poljennon.
Haapalastut-kuoro on mukana kuorojen
yhteiskonsertissa 5.7.2013 klo 19.00,
sekä juhlamessussa 7.7. 2013 klo 10.00.
Weisuumessu, kirkonmenot
Ukko-Paavon hengessä
Haapajärven kirkossa 5.7.2013 klo 21.00.

Virsien on sanottu sykkivän herännäisyyden sydänääniä, körttikansan
huokauksia ja koti-ikävää maailman keskellä. Myös kiitollisuus ja
Jumalan rakkauden kokemus on
saanut virret soimaan kodeissa ja
seuroissa. Siionin Virsien säkeet
”niekkuineen” ovat yhdistäneet
ystäviä ympäri Suomen. Lapsuudessa kuultu ja maailman menossa
unohtuneeksi luultu virren säe voi
kutsua lepoon ja turvaan, osalliseksi armon vilahduksesta.
Haapajärven saatua herättäjäjuhlien järjestämisvastuun, Haapalastut-kuoroa johtavan Saara
Howen ajatuksissa syntyi haave,
että Haapajärvellä juhlakansa
saisi osallistua messuun, jonka
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runkona olisivat Siionin
Virret. Ajatus eli sitkeästi ja lopulta Howe otti
yhteyttä muusikko Jaakko
Löyttyyn ja tiedusteli, olisiko
”Körttimessu” mahdollista toteuttaa. Löytyi Weisuumessu, jonka
messusävelmiin Jaakko Löytty teki
v. 2011 kauniit ja melodiset neliääniset sovitukset kuoroa varten.

LAULU UKKO-PAAVOSTA

Keväällä 2012 Jaakko Löytty laati
soitinsovitukset Timo Hannulan
kokoamaa ja harjoittamaa soitinyhtyettä varten. Lisäksi Löytty
täydensi messua tekemällä Paavo
Ruotsalaisesta kertovan laulun,
jonka hän itse esittää messussa.

”Weisuumessu eli kirkonmenot Ukko-Paavon
hengessä on kansankirkollinen ja umpikörttiläinen jumalanpalveluskokonaisuus. Siinä veisataan Siionin Virsiä, seurataan Paavo
Ruotsalaisen ajatusten kulkua rukouksissa ja niiden johdannoissa.
Saarna on seurapuheen kaltainen, yksinkertaisuuteen pyrkivä ja
rinnalla kulkeva. Virret veisataan ilman säestystä. Weisuumessussa on
vapaus, sekä samalla vastuu lähellä
ja kaukana olevasta lähimmäisestä.
Kolehti kerätään HerättäjäYhdistyksen työn tukemiseen, Heränneen kansan lähetysrahastolle,
Aholansaari-säätiölle tai muulle
vastaavalle herännäiskohteelle.

Lauletut liturgiatekstit ovat Jaakko
Löytyn laatimat, muun tekstiaineiston on Paavo Ruotsalaisen kirjeistä
ja ajattelusta, sekä vanhoista rukouksista koonneet ja toimittaneet Urpo Karjalainen ja Jaakko
Löytty.”(Weisuumessu, HerättäjäYhdistys 2011)
Haapalastut-kuoro on haapajärvinen 17 laulajan sekakuoro.
Kuoro on toiminut kohta 20 vuotta.
Kuoroa on sen alusta alkaen johtanut opettaja Saara Howe. Kuoron
ohjelmisto koostuu pääasiassa
hengellisistä lauluista, messusävelmistä, kansanlauluista sekä
viihdemusiikista.
Kuoron konserteissa kuullaan
sekä säestyksettömiä (a cappella)

että säestyksellisiä lauluja. Kuoro
on konsertoinut Haapajärven ja
lähikuntien lisäksi Lontoossa, Roomassa, Budapestissä, Torreviejassa,
Krakovassa ja Tartossa. Kuoron
solisteina laulavat Niilo Pihlajamaa
ja Merja Piiroinen.
Weisuumessussa Haapalastutkuoro toimii kirkkokansan veisaamien virsien säestäjänä, urkuja ei
messussa käytetä. Weisuumessua
varten kuoro on saanut lisävahvistusta lähikuntien laulajista ja
Oratoriokuorosta. Timo Hannulan
kokoama, harjoittama ja johtama
soitinyhtye säestää messusävelmiä.

Ukot pitivät yllä herätyksen tulia
Aaro Vilkuna selvitti Haapajärvellä 1960-luvulla asuessaan
herännäisyyden alkuvaiheita,
etenkin niin sanottua ukkojen
aikaa Haapajärvellä. Hän kirjoitti tästä aiheesta nelisivuisen
katsauksen 1966 ilmestyneeseen toimittamaani Haapajärvikirjaan. Siihen ja Heränneen
kansan vaelluksen tietoon pohjautuu tämä kirjoitus.
Vilkuna kuvaa sitä, miten Jumalan suuret kytöpalot 1800-luvun alussa roihusivat voimakkaina Pohjanmaalla ja Savossa
herätellen ihmisten mieliä synnintuntoon ja parannukseen.
Kalajokilaaksosta muodostui
monessakin mielessä eräänlainen myöhemmän herännäisyyden solmukohta. Nivalassa
löivät kättä toisilleen Savon
ja Pohjanmaan herännäisyys
Paavo Ruotsalaisen ja Niilo
Kustaa Malmbergin kohdatessa
toisensa. Pyhäjärvelle vietiin
herännäisyyden asiaa niin sanotun kädenlyönnin merkeissä.
Haapajärvi ei jäänyt osattomaksi herätystuulien puhaltaessa
näiden seutujen yllä.
Aaro Vilkunan mukaan on
vaikeaa havaita, onko Haapajärvi saanut ensimmäisen kos-

ketuksensa herännäisyyteen
Savosta vai Kalajokilaakson
alajuoksulta. Joka tapauksessa
Ukko-Paavo Ruotsalainen teki
ensimmäisiä matkojaan Kalajokilaaksoon 1830-luvun alussa.
Haapajärvellä tiedetään muutamia taloja, joissa Paavo vieraili
ja viipyi. Taloissa otettiin UkkoPaavo ystävyydellä vastaan.

KANSAN TULEVAISUUS
HUOLESTUTTI UKKOJA
Kun Ukko-Paavo ja N.K. Malmberg saivat laskea matkasauvansa, koetti herännyttä kansaa kalsea ja hyinen takatalvi.
Toistupalaisuus rehotti ja monet
sisäiset erimielisyydet yrittivät
repiä sitä, minkä Herra oli rakentanut. Lupaavasti alkanut Jumalan kylvötyö näytti kokonaan
lakastuvan vanhan aatamin yrittäessä toimia kylvömestarina.
Ihmeellistä johdatusta kuitenkin oli heränneellä kansalla.
Oli muutamia harvoja miehiä,
joilla oli hätä ja huoli kansansa
tulevaisuudesta. He vartioitsivat sitä pienen pientä kipinää,
joka oli jäljellä herätysaikojen
kytöroihuista. Tuli ei päässyt

sammumaan. Heränneen kansan historiassa tämä ajanjakso
tunnetaan Ukkojen ajan nimellä.
Ukkojen ajan merkkihenkilöistä näillä seuduilla voidaan
mainita etenkin Arvi Logren ja
Taneli Rauhala. Haapajärvellä
lähinnä Autiorannalla, oli ukkoja, jota koettivat vartioida
tulta. Heistä huomattavimmat
olivat Aukusti Hirvasaho eli Viinalan Aukusti, Heikki Hirvasaho
(Himanka-Heikki, Peko-Ukko)
ja Efraim Jämsä (Eppo-Ukko ja
Pinkka-Ukko).
Piispat löysivät tarkastusmatkoillaan tältä seudulta paljon huomautettavaa ja parantamisen varaa. Aaro Vilkunan
selvitysten mukaan niin sanotut
ukkojen syntymät Haapajärven
seudulla sattuivat juuri niihin
aikoihin, jolloin Malmberg teki
voimallista kylvötyötään.
Ukoista nuorin Haapajärvellä
oli Viinalan Aukusti, joka oli
syntynyt 1847. Himanka-Heikki
ja Eppo-Ukko olivat molemmat
1833 syntyneitä. He olivat jo
lapsina saaneet sieluihinsa herätyksen hengen ja kilvoittelevan
mielen.
Vilkunan selvityksen mukaan
Haapajärven kellokkaiden eittämättömäksi johtajaksi kohosi
Viinalan Aukusti, joka oli huomattava seurapuhuja ja kamarikeskustelujen kävijä.
Efraim Jämsä eli Eppo-Ukko
muistetaan nuoria ymmärtävä-

nä ja oikealle tielle ohjaavana.
Himanka-Heikki muistetaan
kiivailevana, mutta karkean
ulkokuoren alla oli herkkä ja
hätäilevä mieli. Heikki Jämsän
eli Hotakka-Heikin puhe saattoi
olla karkeaa, mutta häntä kuunneltiin. Hän sanoi muun muassa,
”että parannuksen teko on kuin
työntäisi rautakankea hyttysen
peräreikään.”
Seurakunnan paimenten puolelta herätystyö jäi vähäiseksi. Kirkkoherrana 1800-luvun
loppupuolella ollut Karl Isak
Österbladh ja heränneet pitivät
yhteyttä. Myös apulaispappi
Antti Karttunen oppi tuntemaan
herännäisyyden.

HENGELLINEN ELÄMÄ
SÄILYI TAVOILTAAN
Ukkojen ajan (noin 1858-1890)
seuramenoista ja paimentyöstä
Aaro Vilkuna mainitsee Haapajärvi-kirjassa yleisimpänä
piirteenä olleen, että suurten
herätysaikojen tavat ja hengellinen elämä yritettiin säilyttää
mahdollisimman muuttumattomana.
Tiukkaa ja taitamatontakin
saattoi olla ukkojen sielunhoitotyö. Jumalan sanan kipinää
he kuitenkin vartioitsivat, ettei
se päässyt sammumaan tuon
heränneen kansan korpivaelluksen aikana.
Jumala antoi kansallemme
uuden herätysarmon ja puhalsi
elävään liekkiin kauan kyteneen
tulen. Ukot saattoivat levollisin
mielin laskea matkasauvan ja
siirtyä vanhurskasten lepoon.
Jo edesmennyt Aaro Vilkuna
olisi varmasti tyytyväinen, kun
Haapajärvellä ovat toiset herättäjäjuhlat vihdoinkin edessä.
Muistan hänen kanssaan siitä
mahdollisuudesta jo vuosikymmeniä sitten puhuneemme.
Tulossa olevien herättäjäjuhlien myötä tämä toive vihdoin
toteutuu.
Teksti: Ilmari Luhtasela
Kuva: Jouko Lassila

Kaikki palvelut
arkesi tarpeisiin!
POP Pankit – Aidosti lähellä ihmistä.

Nivala, Haapavesi

Reisjärvi, Haapajärvi, Kinnula

Sievi, Sykäräinen, Ylivieska
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Herättäjäjuhlille
saatiin nimikkoteet

Haapajärvi on jo useamman
vuoden ajan käyttänyt itsestään
nimeä Teekaupunki. Kaupungilla on oma Teeisäntä ja Teeemäntä, jotka edistävät teen
juonnin kulttuuria alueellaan. Jo
yli 500 esineen teekuppimuseo on
näkyvä osa teekaupungin tunnusmerkistöä.

pussiin. Sen etiketissä on
ylivieskalaisten Juho Jaakolan
ja hänen vaimonsa Jemiinan,
os. Murronperä, kuva. Etikettikuvat on saatu käyttöön
Lassilan ja Jaakolan suvun edustajien luvalla. Etiketit on suunnitellut Olli Salo Ylivieskasta. Kumpikin tee on
Forsmanin teetä ja Reilun Kaupan teetä.

KÖRTTI- JA HERÄTTÄJÄTEET

130-VUOTIAS JAAKKOLAN TALO

Tältä pohjalta oli luonnollista, että Haapajärven valtakunnalliset herättäjäjuhlat
saivat omat nimikkoteensä. Juhlien hyväksi
myydään Körttiteetä ja Herättäjäteetä,
jotka saatiin myyntiin vuoden 2012 alussa.
Körttitee on mustaa, mansikalla maustettua lehtiteetä Intiasta. Sitä myydään
mustassa pakkauksessa, jonka etiketissä
on edesmenneiden Emanuel Lassilan ja
hänen vaimonsa Idan os. Koskelan kuva.
Heistä Manna tunnettiin armoitettuna
veisuumiehenä.
Herättäjätee on punapensasteetä EteläAfrikasta, joka on pakattu punaiseen

Juho ja Jemiina Jaakolan kuva haapajärvisessä teepakkauksessa on historiallisesti
perusteltua. Juho Jaakola osti vuonna 1862
Haapajärven vanhan pappilan ja kuljetutti
sen kalajokisilla rahtareilla Ylivieskaan,
jossa se pystytettiin vuonna 1863. Siitä
alkaen rakennus on tunnettu Jaakolan
talona. Sen pihalla pidettiin kautta aikain
ensimmäinen Herättäjän kokous ja talossa
toimii maamme ainoa körttimuseo.
Jaakolan talon pystyttämisestä tulee
Haapajärven vuoden 2013 herättäjäjuhlien
aikaan kuluneeksi 150 vuotta.

Teekaupunki Haapajärvi isännöi Haapajärven herättäjäjuhlat.
Juhlien hyväksi myydään Körttiteetä ja Herättäjäteetä.

Y L E I S H A M M AS H O I TO
Laajan valikoiman ja hyvän

HAMMASLEIKKAUKSET

palvelun kristillinen kirja-

IMPLANTTIHOIDOT

kauppa josta löydät kaikkien
kustantajien kristilliset kirjat.
Tervetuloa ostoksille
myymälään ja verkkokauppaan!

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Hammaslääkärit:
Eija ja Pentti Rytivaara (suukirurgian EHL),
Leena Leppälä ja Joni Sorvisto
Suuhygienisti:
Toni Annanolli

1970

2490

(norm. 21,50)

Jukka Perko

Avara cd
Musiikkia, joka kohottaa, nostaa, valaa
uskoa ja saa hengen olevaksi ja kuultavaksi.

Anna-Maija Raittila

BLUE NOTE

Niin kevyt on rakkaus
Ikkunoita luottavaiseen elämään. Raikas
ajankohtaisuus ja avara hengellisyys kutsuvat
lukijaa pysähtymään ja olemaan läsnä.
KIRJAPAJA

2900

3140
(norm. 39,90)

Kirkon Ulkomaanapu

Hopearisti Perusta

Kootut laulut 1

Upea käsityönä valmistettu filigraaniristi.
Mukana hopeaketju ja perulainen
kangaspussi.

KIRJAPAJA

MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI
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Jaakko Löytty
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150 laulua Löytyn uran eri vaiheilta.
Nuotit ja sointumerkit.

AVOINNA: ma–pe 9–17

puh. 020 754 2350

www.sacrum.fi

Mannerheiminaukio
5
67100 Kokkola
06-8315585

Kalliontie
18
85500
Nivala
08-442236

Strengbergin kiinteistö
68600
Pietarsaari
avataan kesällä 2012

www.plusterveys.fi/rytivaara

Virren kaipuu
syntyi saunassa
Haapajärven seurakunnan toimintaan kuuluu myös miesten sauna.
Seurakunnan leirikeskuksessa Honkaniemessä kokoontunut saunapiiri kohtasi vuosituhannen alussa
ongelman: virsikirjasta ja Siionin
virsistä puuttuu saunaan sopiva virsi.
- Melkein kaikkeen muuhun sopiva virsi löytyy, mutta ei saunaan.
Ja sauna on melkein kuin kirkko
suomalaisille.
- Asiaa miettimässä olivat kirkkoherra Kari Tiirolan kanssa ainakin
Tuomas Kinnunen, Teuvo Heikkilä ja
mieheni Heikki, silloisia laulumiehiä
kaikki. Niin siinä kävi, että mieheni

lupasi, että ”minäpä teen”. Niin sai
alkunsa Saunavirsi, kertoo haapajärvistä lähtöä oleva Leena Tyhtilä. Hän
asuu nykyään Oulaisissa.
Heikki Tyhtilä ryhtyi runoilemaan
saunavirttä. Nuotin hän löysi Virsikirjan virrestä 200, joka on Siionin
virsissä numerolla 106B.
- Runoilu sujui hyvin ja virsi valmistui. Lopussa Heikillä kuitenkin
tökkäsi. Hän ei saanut riimejä mitenkään kohdilleen. Olimme matkalle
lähdössä, ja kiirekin painoi. Siinä minulla välähti, ja sanoin Heikille, että
kokeilepa laittaa siihen: Nyt istun
hiljaa tässä, Herraani kiittämässä.

Teksti ja kuva: Jouko Lassila

Saunavirsi

Oi, Jeesus Herrani,
mun siunaa saunani.
Itseni pesen kyllä,
vaan sieluuni en yllä.
Puhdista minut aina,
mä kylven lauantaina.
On sieluin ylpeä,
se tahtoo kylpeä.
Voimaansa itse luottain,
ja mielihyvän tuottain.
Jos et sä Jeesus auta,
on eessäin sielun hauta.

Ehdotus kelpasi, ja virsi valmistui.
Siitä tehtiin painettu huoneentaulu, jota somistaa Leena Tyhtilän
maalaama akvarelli. Saunavirsi on
otettu ilolla vastaan, ja viety moneen
maahan.
Se on käännetty ruotsiksi, saksaksi, englanniksi ja latinaksi. Haapalastut-kuoro kävi vierailemassa
Vatikaanissa, ja he lahjoittivat samalla latinankielisen Saunavirren
paaville.
- Rippikoululaiset tykkäävät siitä.
Näin kerran, kun jumalanpalvelus
televisioitiin Suomussalmelta. Lapset
lauloivat silloin Saunavirren, iloitsee
Leena Tyhtilä.

Pienen

ihmisen

kokoinen
Laurikkalan pappilan pihapiirissä
Haapajärvellä sijaitseva lastenkirkko
eli Samuelin kirkko
on Suomen ensimmäinen pysyvä,
seurakunnan rakentama lastenkirkko.
Kirkon siunasi käyttöön
piispa Samuel Salmi elokuussa 2009.
Kirkko on rakennettu kaikille lapsille,
perheille ja päiväkodeille.
Lasten kirkossa on leikitty ahkerasti muun
muassa häitä ja ristiäisiä.
Lastenkirkko syntyi seurakunnan
talkoolaisten voimin.
Myös lapset itse ovat osallistuneet kirkon
tekemiseen valmistamalla pyhäkoululeireillä
kirkon penkkejä,
kirkkotekstiilejä sekä alttaritaulun.
Kymmenen neliön puukirkko
on 160 senttiä korkea ja sen puisille penkeille
mahtuu noin kaksikymmentä lasta.

Anniina Nissinen

Saunani löylyssä,
on hyvä kylpeä.
Se mielen rauhoittaapi,
murheissa lohduttaapi.
Nyt istun hiljaa tässä,
Herraani kiittämässä.
Sävel: VK 200 tai SV 106B
Sanat: Heikki Tyhtilä

Leena Tyhtilä on somistanut akvarellilla miehensä Heikin sanoittaman saunavirren.
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Syvemmälle
seurakuntaan

Kirkonkellot kumisevat tervetulotoivotukset sunnuntaiaamun messuun. Kirkon pääovella Marja-Liisa Pieksämäki
toivottaa tulijat tervetulleeksi yhdessä veljentyttärensä,
viisivuotiaan Petra Laajalan, kanssa. Vienosti
hymyillen Petra ojentaa messun ohjelman.

Pappa Heimo Jämsä ja
pojanpoika Eeli Jämsä ovat
kolehdinkantovuorossa.

Toisella ovella virsikirjoja ja
ohjelmia jakaa Eila Laajala, Marja-Liisan äiti. Kaikki
kolme kuuluvat Haapajärven
seurakunnan jumalanpalvelusryhmään. Yhteen niistä kymmenestä, jotka käyvät säännöllisesti
avustamassa jumalanpalveluksissa.
Vuorossa olevan ryhmän vetäjänä
toimii Raija Mykkänen, jolla on
kaikista suurin ryhmä, noin 20 vapaaehtoista.
- Pyysin ensin ystäviä ja sukulaisia mukaan ja kohta minulta tultiin
kysymään, että vieläkö mahtuu
mukaan, Mykkänen iloitsee.
Kun ryhmä on tarpeeksi suuri,
messuun löytyy aina lähtijöitä, vaikka itse kullakin on viikonloppuisin
omia menoja. Tervetulotoivotusten

lisäksi ryhmäläiset lukevat päivän
tekstit, sytyttävät muistokynttilän ja keräävät kolehdin.
Välillä apujoukkoja tarvitaan
kirkkokahveilla. Kaikilla ei kuitenkaan tarvitse olla omaa tehtävää,
vaan osallistua voi myös kirkon penkissä istumalla. Innokkaita avustajia
seurakunnan listalla on jo yli 80.
Haapajärven seurakunta on mukana yhtenä pilottiseurakuntana
kirkkohallituksen kehittämishankkeessa. Tiellä - på väg -projektissa
etsitään uusia käytäntöjä jumalanpalveluselämään, jolla seurakuntalaisia saadaan aktiivisemmin
mukaan.
- Meillä on tarkoituksena saada jumalanpalveluksiin enemmän
hengellistä syvyyttä ja inhimillistä
lämpöä. Sitä seurakuntalaiset tuovat
tullessaan, kirkkoherra, lääninrovasti Kari Tiirola uskoo.
- Hankkeessa on mukana 3-5
seurakuntaa jokaisesta hiippakunnasta. Seurakunnat tekevät jokainen
itselleen parhaalta tuntuvan mallin,
joita voidaan sitten vertailla.
Kari Tiirola on itse aitiopaikalla, sillä hän on mukana hankkeen
ohjausryhmässä. Haapajärven seurakunnan malli on saanut kovasti
kiitosta, sillä se on osoittautunut

toimivaksi. Ihmiset ovat sitoutuneita
tehtäviinsä.
Kari Tiirola kertoo, etteivät he
itse ole keksineet jumalanpalvelusryhmien mallia, vaan se on otettu
Ruotsista ja kehitelty eteenpäin.
- Meillä on ollut aiemminkin
seurakuntalaisia avustajina, mutta
se on ollut satunnaista ja papin
viitseliäisyydestä kiinni. Nyt ryhmät
toimivat säännöllisesti ja itsenäisesti.
- Jumalanpalveluksiin ei ole
lähdetty viemään mitään temppuja,
joilla seurakuntalaisia miellytetään.
Seurakuntalaisten määrä ei ole
päätavoite, vaan se, että palveluksiin
saadaan syvyyttä. Jokaisen jumalanpalvelukseen tulijan pitäisi myös
tuntea itsensä tervetulleeksi.

KOLEHDIN KERÄÄVÄT PAPPA
JA POJANPOIKA

Kolehdinkantovuorossa ollut Heimo
Jämsä tunnustaa, että hän lähti hakemaan vapaaehtoistyöstä syvyyttä
elämäänsä ja tuntee myös saaneensa
sitä.
- Tässä pääsee sisälle seurakunnan toimintaan.
Ryhmän hän kokee tukevaksi ja
kannustavaksi. Samassa ryhmässä
on hänen 10-vuotias pojanpoikansa

Ryhmäläisille jokainen tehtävä on yhtä tärkeä. Eeli Jämsä kantaa kolehdin Barbro Jaakonaholta ja Eila Laajalalta.
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Teksti Marita Nissinen
Kuvat: Anniina Nissinen

Eeli Jämsä, jonka kanssa pappa kerää
yhdessä kolehdin. Myös Eelin äidinäiti Riitta Kuoppala kuuluu samaan
jumalanpalvelusryhmään. Sunnuntain messu on heille samalla iloinen
tapaaminen. Eeli lukee messussa
myös tekstin kuuluvalla ja selkeällä
äänellä. Messuvuoro on jo neljäs,
joten kaikki sujuu jo rutiinilla.
- Hieman aina jännittää, mutta
mukavaa tämä on, Eeli vakuuttaa.
Sirkka Lahtinen ja Barbro Jaakonaho käyvät muutenkin ahkerasti kirkossa, joten ryhmään lähteminen oli
heistä luontevaa. Vapaaehtoistyön
kautta pääsee kurkistamaan hieman
syvemmälle jumalanpalvelukseen ja
sen valmisteluihin.
Eila Laajalaa kirkkoon houkutti
paitsi pojantytär Petra myös miniä
Tiina Laajala, joka toimii seurakunnan diakonissana. Eilan äiti on
körttisukua, joten hän puolestaan
on houkuttanut Tiinan kesäisin herättäjäjuhlille.
- Minä löysin herännäisyyden
laulamalla. Lauloin kirkkokuorossa
ja vierailimme Nivalassa esiintymässä. Ihastuin välittömästi Siionin
virsiin ja sille tielle jäin, Tiina kertoo
nauraen.
Suvun ahkerin kirkossa kävijä on
kuitenkin Petra. Hän pitää huolen
siitä, että kirkkoon pitää päästä lähes joka sunnuntai. Kun omat työt
messussa on hoidettu, hän ottaa
värityskirjan ja vetäytyy lasten leikkinurkkaukseen hetkeksi hengähtämään. Kun kolehdin kannon aika
koittaa, hän kiirehtii Barbron avuksi
ja tarttuu ”varamummoa” kädestä
kiinni. Kierros voi alkaa.

Jumalanpalvelusryhmän vapaaehtoisen yhtenä
tehtävänä on muistokynttilän sytyttäminen. Riitta
Kuoppala sai avukseen Petra Laajalan.

Kirkkoherra, lääninrovasti Kari Tiirola iloitsee
vapaaehtoisten sitoutumisesta.

Jokaisessa messussa on myös lasten osuus.
Eeli Jämsä kävi lukemassa tekstin Raamatusta.
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Jorman nikkarintaito
auttaa lintuja ja juhlia

Haapajärvellä tehdään ahkerasti töitä herättäjäjuhlien hyväksi. Jorma Haagan lahja juhlien
hyväksi ovat kauniit linnunpöntöt.
- Tässä pöntössä on asunnot kolmelle pesueelle.
Tämä ajattelin myydä Isokyrön juhlilla, kertoo
Jorma Haaga.

Jouko Lassila

Pitkäaikainen talkootyö on hyvä lopettaa
omiin juhliin. Sisko ja
Jorma Haaga ovat osallistuneet juhlatalkoisiin
viidellä vuosikymmenellä.

Haapajärviset Jorma ja Sisko Haaga
ovat käyneet herättäjäjuhlilla joka
kerta vuodesta 1970 lähtien, jolloin
pidettiin Saarijärven herättäjäjuhlat.

otti tiedon ilolla ja huojentuneena
vastaan.
- Olin luvannut osallistua talkoisiin
Mikkelin juhliin saakka. Kävikin

ollut jo yli 80:n. Tokkopa kelpaisin
silloin edes kahvin kaatajaksi. Minulle laitettiin sydämen tahdistin,
eli itse en pysty isoja tekemään,
kertoi Sisko Haaga.
Sisko Haaga on hän, joka löysi
Haapajärven herättäjäjuhlille tunnuslauseen; Sanasi annoit meille.
Lopullinen versio on hieman lyhyempi, Sanasi annoit. Siitä päätti
Herättäjä-Yhdistys.

JUHLIEN HYVÄKSI

Sisko Haagan pitämässä telineessä riippuu tukisukkia. Pikkuruisia körttisukkia
myydään herättäjäjuhlien hyväksi.
- Sitä ennenkin kävimme niillä,
mutta emme kaikilla, kertoo Sisko
Haaga.
Jorma Haaga oli ensimmäisiä
haapajärvisiä, joka kiuruvetisiltä sai
kuulla, että vuoden 2013 herättäjäjuhlia ei vietetäkään Mikkelissä,
vaan ne saa Haapajärvi. Pariskunta
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niin, että ne juhlat saatiin Haapajärvelle. Mikäs sen mieluisempaa.
Niihin on hyvä lopettaa talkoohommat, sanoo Jorma Haaga.
- Olemme jo siinä iässä, ettei
tässä enää jaksa kovin mahdottomia. Jos Haapajärvi olisi saanut
juhlat vasta 2016, olisin minäkin

Jorma Haaga tekee työtään juhlien
hyväksi omien kykyjensä turvin.
VR:llä elämäntyönsä tehnyt mies on
kätevä käsistään. Hänen verstaastaan ovat lähtöisin puutarhakeinut
ja linnunpöntöt, joiden myynnistä
saadut tulot ohjataan juhlien järjestämiseen.
- Paremmin niistä keinuista tuloja
saa kuin linnunpöntöistä. Ei näistä
oikein jutun aiheeksi ole, epäröi Jorma ennen haastattelua. Haastattelun
kestäessä varmistuu, että Jorman
linnunpöntöt todellisuudessa ovat
iso asia.
Vuonna 2011 hän valmisti niitä
Herättäjän päivän myyjäisiin 33.
Vuoden 2012 keväällä niitä syntyi
kahdessa erässä 32 ja 54. Tilanne
huhtikuun lopulla oli, että 119
pöntöstä oli myymättä enää 44

pönttöä. Ja juhliin oli tuolloin aikaa
toista vuotta!
Jorma Haaga esittelee linnunpönttönsä, joita on hänen kotonaan
soma kokoelma autotallin räystään
alla. Niitä on lappapuuron värisiä,
punaisia ja keltaisia. Linnuille on
tarttumalistat ruokintareiän alla, ja
niissäkin on eri värejä. Melkein kaikki
pöntöt ovat näin eri näköisiä.
- Teen näitä Raimo Kekkosen
verstaalla Karjalahdenrannalla.
Aloitan maalaamalla laudat kahteen
kertaan. Sitten katkon ne sopivan
pituisiksi, ja alan kasaamaan. Katto
on Lipposen ﬁlmivaneria Nivalan
Karvoskylästä.
- Etuseinän nurkassa on kuparinaula, jolla voi kääntää sivuluukun
auki. Pönttö on helppo puhdistaa
joka kevät, näyttää Jorma Haaga.
Hän tunnustaa panneensa avainnaulaksi kuparinaulan, koska se
on arvokkaamman näköinen kuin
teräsnaula. Jorma Haaga on testannut pöntön mallin itse.
- Minulla on kuistin nurkalla
tällainen pönttö ja siinä lintu. Sulan
maan aikaan tapaan juoda aamukahvini verannalla. Se lintu lentää
siihen pöntölle ja katsoo minua.
Kun nyökkään, että ”mene vain”,
niin se pujahtaa kolosta, kertoo
Jorma Haaga hymysuin.

Kankaan seuratupa
lämmitetään tarvittaessa

Taneli ja Anna Soﬁa
Hirvasahon kuva on kunniapaikalla seurantalon salissa,
sillä he testamenttasivat
talon herättäjäyhdistykselle.

Yhteinen kokoontumistila voi hyvin hoidettuna palvella käyttäjiään vuosikymmenestä toiseen. Tästä
on mainio esimerkki
Haapajärven Autiorannalla oleva Kankaan
seuratupayhdistyksen
toimitalo.

Kankaan seurantupa on idyllisen riippusillantien varrella Autiorannalla.

Jouko Lassila

1900-luvun alussa maatilan päärakennukseksi tehty talo tuli HerättäjäYhdistyksen paikallisosastolle vuonna 1934, kun Taneli ja Anna-Soﬁa
Hirvasaho lahjoittivat sen Tanelin testamentin myötä. Anna-Soﬁa täydensi
lahjoitusta testamentillaan 1951.

MAALAISTALOSTA
SEURATUPA

Talo ei sellaisenaan käynyt seurojen
pitoon. Siinä oli useampia kamareita,
jotka purettiin ja niin saatiin iso sali.
Lämmitys toimi ennen kakluunilla ja
kaminalla, mutta nykyään talossa on
varsin tehokas sähkölämmitys.
Seuratupaa hoitava Risto Hirvasaho kertoo: - Silloin, kun seuratuvalla on tilaisuus, käyn panemassa
lämmön päälle edellisenä päivänä ja
kovilla pakkasilla jo pari päivää aiemminkin. Vanha kamina vuoti öljyä
ja saattoi syttyä tuleen. Kerran, kun
se taas paloi, kannoin sen sylissäni
pihalle ja näin estin tulipalon.
Seuratuvan johtokunnan jäsen
Lauri Lassila muistelee: - Pienempää
remonttia taloon on tehty pitkin
matkaa. Isompi remontti taloon
tehtiin vuonna 1982, jolloin uusittiin
lattia niskoineen, lämmitys, oven
karmeja, sisustusta verhoineen
ja ulkovessan katto pienemmistä
kohteista puhumattakaan. Vajaan 20
000 markan remonttikulut katettiin
metsän myynnillä, lahjoituksilla ja
myyjäisillä. Rahaa jäi vähän ylikin.

Vaikka ajan hammas on seuratupaa
puraissut, on rakennuksen merkitys
kyläläisille noussut. Kunta lakkautti
kylällä toimineen Arvolan koulun
1960-luvun lopussa, Autiorannan ja
Oksavan nuorisoseuran talo purettiin
1970-luvun alussa ja seuratuvan
viereinen Rannan koulu lakkautettiin tämän vuosikymmenen alussa.
Molemmat koulut ovat nykyään
yksityisiä hoitolaitoksia. Rantalaisille
jäi kokoontumispaikoiksi Kankaan
seuratupa sekä Kuuhinkolammen
metsästysmaja.
Kylän pitokalusto säilytettiin
ennen Rannan koululla. Astiasto
siirrettiin seuratuvalle, kun koulu
lakkautettiin. Maa- ja kotitalousnaiset ovat käyttäneet tiloja ja
hoitavat pitoasiaston vuokrauksen.
Ehkä kansalaisopistokin jalkautuu
sinne taas, ja muillekin toimijoille
ovi on kutsuvasti raollaan -kynnys
matalalla, kuten körttiset sanovat.
- Eräässä vaiheessa koko sali oli
täynnä kangaspuita. Se taisi olla joku
kansalaisopiston piiri, muisteltiin
yhdessä.
- Seuratuvalla on ihana vanhan
ajan tunnelma. Olemme lapsena
asuneet seuratuvan naapurissa ja
leikeissä sekä tilaisuuksissa tämä
talo ja pihapiiri tulivat tutuiksi. Meille
tämä on tärkeä muistojen paikka,
kertoivat yhdistyksen varapuheenjohtaja Maija Rönkkö ja sihteeri
Marita Seppälä.

OSASTO VAIHTUI
YHDISTYKSEKSI

Vuonna 1955 Kankaan seuratupa
pyysi Herättäjä-Yhdistykseltä lupaa
saada muuttaa järjestömuotonsa
paikallisosastosta yhdistykseksi.
Itsenäisenä yhdistyksenä katsottiin
olevan mahdollista saada paremmin
tukea kuin osastona. HerättäjäYhdistys antoi luvan maaliskuussa ja
elokuussa uudet säännöt hyväksyttiin Kankaan seuratupayhdistyksen
yleisessä kokouksessa. Malli niihin
saatiin Herättäjä-Yhdistyksen neuvosta Oulun Seuratupayhdistykseltä.
Sääntöjen mukaan yhdistyksen
tarkoituksena on toteuttaa herännäisyydelle ominaiset muodot
pitämällä hartausseuroja, elvyttämällä seuratoimintaa ja tukemalla

Puheenjohtaja Jussi Vihantolan lisäksi seurantuvasta kertoivat johtokunnan jäsenet Maija Rönkkö, Marita Seppälä, sihteeri, Lauri Lassila ja
Risto Hirvasaho.
lähetystyötä. Säännöissä sanotaan,
että yhdistyksellä on oikeus koota
kolehteja, ottaa vastaan lahjoituksia
ja testamentteja.
Yleiskokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan
kuuluu kuusi varsinaista ja kolme
varajäsentä. Puheenjohtajana ovat
toimineet kirkkoherrat ja rovastit.
Pöytäkirjoista löytyvät K. Heikinheimon, Jouko Laurialan ja Jussi
Vihantolan nimet.
Naisten rooli yhdistyksessä on
kautta aikain ollut kaikin tavoin
kiitettävä. Tuskinpa talouskaan olisi
niin hyvä ollut, elleivät leivonnaiset
olisi käyneet niin hyvin kaupaksi
vuosikymmenten mittaan. Tämä vain
yhtenä esimerkkinä sanottuna.

KINKEREISTÄ
MAAKIRKKOON

Pöytäkirjamerkintöjen mukaan
vuonna 1963 seuratupayhdistyksen
jäseniksi kuului 110 miestä ja 108
naista. Vuonna 1981 jäseniä oli 195.
Valtaosa jäsenistä on kyläläisiä tai
kylältä keskustaan ja muualle muuttaneita autiorantalaisia. Muitakin
toki mukaan sopii.
Toimintaan on kunnostustalkoiden ohella kuulunut seuroja,
kinkereitä, pyhäkouluja, ompeluseuroja, myyjäisiä, huutokauppoja,
kokouksia ja erityisenä ilon aiheena
kahdesti pidetty maakirkko. Se on

”maalla” eli seuratuvalla pidetty oikea
jumalanpalvelus. Yhdistyksen vuotuinen merkkitapaus luonnollisesti
on Herättäjäjuhlat, jonne on lähdetty
jo useamman kerran täydellä linjaautolla ja onpa seuratuvalla pidetty
myös Herättäjuhlien paluuseurojakin, joissa mm. Eeva Eerola on ollut
kutsuttuna puhujana. Haapajärven
ja Nivalan pappien lisäksi maallikkosaarnaajat ovat puhuneet seuroissa
ja puheiden väleissä on veisattu
siioninvirsiä.
- Haapajärven ja Nivalan kuorot
ovat käyneet meillä esiintymässä, ja
silloin on aina paljon väkeä läsnä,
kertoi Jussi Vihantola.
Tilaisuuksien tahti on hiljentynyt.
Kun ennen pidettiin yhdet tai kahdet
seurat kuukaudessa, on niitä nyt
saman verran vuodessa. Toivottavasti entistä useampi löytäisi tien
Seuratuvalle, ehkä Herättäjäjuhlat
innostavat myös nuoria kyläläisiä
mukaan toimintaan, toivoi Vihantola
lopuksi.

NIMIKKOVIRSI

Kankaan Seuratuvalla on oma nimikkovirsi. Se on Eemil Ponsimaan
tekemä hengellinen laulu Kaipaus,
joka alkaa sanoilla: Taivahan maahan kaipailen, matkalla huoltani
huokaillen.

Paavo Ruotsalaisen ﬁguuri Kankaan
seurantuvalla
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Seuraperinne elää Kontiolassa
Kontiolan pihapuiden katveessa
neljä Hyvösen sisarusta
muistelee menneitä. Jutellaan
lähestyvistä Herättäjäjuhlista,
joiden historiassa talolla on
taattu paikkansa.
Erkki Kärkkäinen

Kontiolaan 1916 isännäksi tullut kiuruvetinen
Robert Hyvönen (1869-1938) sai jo saman
vuoden kesällä vastuun herännäiskansan suuren
vuotuistapahtuman järjestämisestä omilla pihatantereillaan. Talo myös huolehti nelituhatpäisen
vierasjoukon ruokkimisesta.
Yläsavolaiseen herännäisyyteen kasvanut Robert Hyvönen oli perheineen sydäntalvella tehnyt
työlään muuttomatkan Kiuruveden Aittojärveltä
Haapajärven Oksavalle. Samaa tietä Savosta
Kalajokilaaksoon vaelsi runsaat puoli vuosisataa
aiemmin seuramatkoillaan Paavo Ruotsalainen,
herätysliikkeen perustaja. Ehkäpä reessä istuvan
miehen mieleen tällaisiakin muistikuvia osui,
mene ja tiedä.
Paavon viljelemä Sana ja Siionin virret kuitenkin tulivat kuulumaan uuden kodin elämänmenoon alusta lähtien.
Kontiolassa kokoontuneet neljä sisarusta ovat
Robertin pojan ja talon edellisen isännän Paavon
lapsia. Yleensä tavataan seurojen merkeissä,
joita talossa säännöllisesti järjestetään. Sisarusparven esikoinen Taimi Rasila muistaa, että
niitä lapsuudessa pidettiin paljon. Ja heränneitä
ystäviä vieraili usein. Herännäisyys on hänellä
aina kuulunut elämään. Kontiola on rakas myös
omille jälkeläisille.
-Tauno soittaa, että tuuttako te seuroihin.
Ja Kati syöttää lastenlapsia niin että hirvittää...
Sisaruksista Kati ja isäntä Tauno asuvat kotona, kuten asui myös edesmennyt Pentti-veli.
Taimi on pyhäjärvinen ja Leena nivalalainen,
samoin Rauni, joka ei haastattelussa ole mukana.
Liisan tie on johtanut Espanjaan asti.

VUOTUISSEURAT KONTIOLASSA

Hyvösen sisarukset Kontiolan lehtevällä pihamaalla.
Vasemmalta Kati, Leena, Tauno ja Taimi.

Herättäjäjuhlien perintö elää vuotuisseuroissa,
joissa talo tapaa täyttyä seuravieraita pullolleen.
Sadasta puoleentoista sataan määrä Taunon
mukaan vaihtelee. Robert Hyvösen lapsenlapset
myös ruokkivat vieraansa.
Erityisen juhlavissa puitteissa seuroja pidettiin
1996, kun Kontiolan Herättäjäjuhlista täyttyi 80
vuotta. Taunon 700 hengelle pihapiiriin varaamat
penkit olivat likimain kaikki käytössä. Sisarusten

lapsuudessa puhujana kiersi vielä Aku Räty tuohikontteineen. Seuraperinteen Taimi sanoo niistä
ajoista muuttuneen.
- Perinne on muuttunut siitä, kun Aku Räty oli
puhumassa, samaten äidin veli tuolta Jokikylältä
Nivalasta. Hän piti hyvin voimakkaita puheita.
Eipä tapahdu nykyään, että seuratuvassa ihmiset
itkisivät kovin, mutta silloin itkivät. Puheet oli
semmoisia...
- Kaipaan, niitä ennenvanhaisia seuroja. Minä
ite oon ollut semmoinen itkuiikka ja lapsesta asti
on totuttu siihen, että on itketty.
Itkemisestä Taimi muistaa, kuinka hän Raudaskylän opistolla joutui kovan paikan eteen.
Johtaja Juho Kytömäki antoi tehtäväksi viimeisen
seurapuheen pitämisen opiston päättäjäisissä.
- Päättäjäisjuhlaan tulee oppilaiden vanhempia sali täyteen, ruokasalikin, siellä oli ainakin
kuusisataa henkeä.
Minä 17-vuotias tyttö menin siihen alttarin
eteen.
- Mulla on vielä se puhe tallella. Sen muistan
, että isä ja äiti istuivat edessä ja äiti itki. Puhe
päättyi Siionin virren säkeeseen: Sinun armopöytäs alla jos saan olla. Siinä mulle kyllin on.
Siellä on armo, rauha ilo, Siellä on elo, Sieltä
löydän ravinnon.
Sisaruksista myös Tauno ja Leena ovat Raudaskylän opiston käyneitä. Taunolle opistoaikana
tärkeäksi tuli Siionin virsien veisuu ja myöhemmin
useat kuorot. Niihin kuuluu myös Herättäjäyhdistyksen valtakunnallinen kuoro yhdessä Katin
ja muutamien seudun laulajaystävien kanssa. Seuroissa miehelle lankeaa usein virren aloittajan osa.
- Pitävät luonnollisena että minä aloitan,
jos en, niin käskevät. Alussa vähän pelotti, että
mitenkähän käy...
Vuosien saatossa mies luottotehtävään toki on
kerinnyt rutinoituakin. Puheen teemaan sopiva
virsi löytyy suuremmin miettimättä Siionista, jota
hän muistaa aika lailla jo ulkoa. Tätäkin uusinta
lisäyksineen.
Seuroissa virsi ja puhe ovat vuorovaikutuksessa tukemassa toisiaan. Ja Haapajärvellä veisaajia
kyllä löytyy.

http://www.mecapinta.fi/
www.mecapinta.fi

www.tasaus.fi
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Juhlat juhlitaan kuivin jaloin
Haapajärven herättäjäjuhlat pidetään Ronkaalan liikuntakeskuksessa, joka sijaitsee Haapajärven keskustan ja Kalajoen
välissä. Kyseisellä kohdalla leveää Kalajokea kutsutaan Haapajärveksi. Juhlilla vesi on vieressä.
Sateen sattuessa juhlakansaa helpottaa se, etteivät jalat kastu
juhlapaikalla. Pääjuhla-alue on hiekkatekonurmella päällystetty pesäpallostadion. Katsomossa on kiinteitä puupenkkejä
noin 2 500-3 000 katsojalle.
Pesäpallostadionin edustalla on laaja paikoitusalueeksi
tarkoitettu asfalttikenttä, johon juhlien kenttäruokailu sijoitetaan. Paikoitusaluetta reunustavat jäähalli ja nuorisotalo
ovat myös juhlakäytössä.
Rantaa seuratessa urheilukentästä seuraavana ovat presidentti K.J. Ståhlbergin lapsuudenkoti, Haapajärven seurakuntakoti ja kirkko hautausmaineen. Myös niillä on oma
roolinsa herättäjäjuhlien järjestämisessä.
Herättäjäjuhlien ruokailu järjestetään urheilukentälle.
Taustalla näkyvät jäähalli ja varsinainen juhlakeskus eli
Ronkaalan pesäpallostadion.

HAAPAJÄRVEN HERÄTTÄJÄJUHLIEN JUHLATOIMIKUNTA
Kari Tiirola, puheenjohtaja
kari.tiirola@evl.ﬁ, p. 044 7698 233
Esko Muilu, pääsihteeri
esko.muilu@pp.inet.ﬁ, p. 040 7339 147
Maija-Liisa Veteläinen
maijaliisa.vetelainen@haapajarvi.ﬁ, p. 044 4456 110
Osmo Kangas Herättäjä-Yhdistys
osmo.kangas@h-y.ﬁ, p. 0400 686 646

TOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT
Harry Lehtinen, turvallisuustoimikunta
harryl@suomi24.ﬁ, p. 040 3593 335
Marja Kantola, kansliatoimikunta
marja.kantola@evl.ﬁ, p. 044 5226 945
Vesa Savolainen, kenttätoimikunta
vesa.savolainen@haapajarvi.ﬁ, p. 044 4456 146
Veli Suhonen, liikennetoimikunta
suhonen.veli@elisanet.ﬁ, p. 040 8380 491
Seppo Mustonen, majoitustoimikunta
seppo.mustonen@hotmail.com, p. 044 3700 255
Juha Uusivirta, talous- ja markkinointitoimikunta
juha.uusivirta@pp.inet.ﬁ, p. 040 5678 534
Matti Nuorala, ohjelmatoimikunta
matti.nuorala@h-y.ﬁ, p. 040 7796 871
Minna Paananen, nuorisotoimikunta
minna.paananen@evl.ﬁ, p. 044 7698 228
Riitta Heittokangas, ravintolatoimikunta
riitta.heittokangas@haapajarvi.ﬁ, p. 0400 950 791
Erkki Leppälä, talkootoimikunta
erkki.leppala@kotinet.com, p. 040 5063 040
Jouko Lassila, tiedotustoimikunta
jouko.lassila@hotmail.ﬁ, p. 040 8524 926

Jouko Lassila

