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Sunnuntaina 24.4.2016 tuli kuluneeksi tasan sata vuotta 
Helena Konttisen kuolemasta. Seppeleen laskuun Uuku-
niemen hautausmaalla osallistui yli 60 henkilöä, juhlames-
sussa oli yli 120 henkilöä ja Pääjuhlassa noin 80 henkilöä. 

Messussa saarnasi ja alttarilla palveli lääninrovasti Erkki 
Lemetyinen ja ehtoollisella avustivat Parikanniemisäätiön 
entinen toiminnanjohtaja Jouko Jyrkämä, Uukuniemeläis-
tä herätysliikettä tutkiva kappalainen Juha Valkeapää ja 
Helena Konttisen pojanpoika Saaren seurakunnan entinen 
kirkkoherra Paavo Konttinen.

Messussa ja Pääjuhlassa lauloi Aivinat kuoro johtajana 
kanttori Elisa Solasaari.

Juhlan jälkeen oli Parikanniemen Ystävät ry. vuosikoko-

us ja hallituksen järjestäytyminen. Hallituksen jättävä Paa-
vo Kovalainen sai kiitos - ja 70 v. onnittelukukat. Uutena 
kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenenä aloitti pastori 
Oskari Nummela Parikkalasta, joka valittiin kannatusyh-
distyksen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Puheenjohta-
jana jatkaa Erkki Makkonen.

Suomen Teologisessa Instituutissa oli Symposium 20.4., 
jossa kolmen tieteellisen luennon kautta lähestyttiin He-
lena Konttisen työtä, Uukuniemeläisyyden asemaa herä-
tysliikekartalla ja Kainuun herätyksen yhteyttä Parikannie-
misäätiöön.

Kaikkiaan Helena Konttinen Symposiumiin ja Pääjuh-
laan osallistui yli 200 eri henkilöä. 
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Jokaisella kristillisellä kirkolla ja yhteisöllä on kaksi 
asiaa, joiden välisessä jännitteessä eletään koko ajan.  
Ne ovat traditio eli perinteet sekä jatkuva uudistumi-
nen. Kun puhumme traditiosta, oletamme usein että 
ennen kaikki oli paremmin. Jos halveksimme traditio-
ta ja pidämme entisten sukupolvien työtä museoon 
joutavana, seuraukset ovat yhtä huonot. Olemme 
kaikkien nykyajan oivallusten ohjailtavia pelinap-
puloita.

Mutta traditio ei ole vain sitä, mitä olemme saaneet 
oman hengellisen kodin kautta. Traditio vie mei-
dät alkukirkon aikaan ja perinteeseen, jonka kautta 
saimme Raamatun. Vaikka kristillinen kirkko on kah-
den tuhannen vuoden aikana jakaantunut tuhansiin 
osiin, niillä kaikilla virtauksilla on yhteys historiassa 
taaksepäin. Uukuniemeläisyys ei ole irrallinen liike, 

vaan osa jatkumoa, joka näkyy herätysliikkeiden nou-
sussa 1700-luvun jälkeen.

Traditio merkitsee että luemme Pyhän Hengen valos-
sa Raamattua. Tämä tradition ja Raamatun välinen 
jännite on aina olemassa. Hengellinen liike, joka pel-
kää keskustelua ja myös oman uskon puolustamista 
on heikolla pohjalla. Vanhan tradition puolustajat, 
jotka pelkäävät uusia toimintamuotoja, ovat oman 
traditionsa vankeja. Siksi tarvitaan joka aikana asial-
leen syttyneitä ihmisiä, jotka näkevät että kirkko 
tarvitsee jatkuvasti uudistusta. Ravistelevat ihmiset 
hereille. Silti kirkkoa ei voi rakentaa pelkästään pro-
feettojen varaan. Kirkko koostuu monista seurakun-
nista, mutta on ”yksi ja yhteinen” kirkko.

Traditio ja 
uudistuminen

Ihminen ei ole saari. - John Donne

Ihmisen syvimpiä tarpeita ovat 
rakastetuksi ja hyväksytyksi tulemi-
sen tarpeet. Näiden tarpeiden täyt-
tyessä elämä tuntuu tyydyttävältä ja 
mielekkäältä. Ihmiselämään sisältyy 
kuitenkin erilaisia vaille jäämisen ja 
torjutuksi tulemisen kokemuksia ym. 
kaltoinkohtelua, joka heikentää itse-
tuntoa ja rikkoo ihmistä. Ihanteellisis-
sa tapauksissa ihminen löytää apua 
lähimmäisiltään ja selviytyy niin, että 
vaikeat kokemukset  integroituvat ra-

kentavaksi osaksi hänen elämäntari-
naansa. 

Yhä useammin aikamme ihminen 
jää kuitenkin yksin ja masentuu, ah-
distuu tai uupuu. Tällöin ihminen 
usein tarvitsee terapiaa. Sosiaali- ja 
terveysministeriön tuoreen selvityk-
sen mukaan mielenterveysongelmat 
ovat Suomessa merkittävin työkyvyt-
tömyyseläkkeiden syy. Vuoden 2016 
alusta huomattavasti noussut Kelan 
kuntoutustuki mahdollistaa kuntou-
tuspsykoterapiaan hakeutumisen en-
tistä useammalle.

Terapia suomentuu sanalla paran-
taminen. Psykoterapian parantavuus 
perustuu turvalliseen, luottamukselli-
seen tilaan, joka syntyy terapeutin ja 
asiakkaan/potilaan välisessä hyväk-
syvässä ja sitoutuneessa vuorovaiku-
tuksessa.  

Ihminen tarvitsee ihmistä.

Krista Pitkänen  
Psykoterapeutti, työnohjaaja  
Tampere

Tarvitseeko 
ihminen terapiaa?

Teuvo V. Riikonen

Pääkirjoitus

Näkökulma
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Kristityille on tuttua puhe siitä, 
että Jeesus antoi itsensä uhrik-
si Jumalalle ihmisten puolesta. 
Kulttuurissamme olemme vie-
raantuneet uhriajattelusta ja 
varsinkin siihen liittyvästä veren-
vuodatuksesta. Pelkkä eläimen 
teurastaminen voi aiheuttaa 
vastenmielisiä ajatuksia. Uh-
riajattelu on kuitenkin uskomme 
perusasioita.

Vaikka eläimiä uhrattiin en-
nen Mooseksen aikaa, niin var-
sinaiset uhrisäädökset Mooses 
välitti israelilaisille vasta Egyptis-
tä lähdön jälkeen. Synti- ja vika-
uhrien lisäksi uhrattiin Jumalalle 
myös uskollisuuden, yhteyden 
ja kiitollisuuden osoittamisek-
si. Jumala antoi Moosekselle 
tarkat ohjeet erilaisten uhrien 
toimittamista varten. Uhritoi-
mitusta ja jumalanpalvelusta 
varten rakennettiin ilmestysma-
ja (KR38). Se oli jaettu kahteen 
osaan: pyhään ja kaikkein py-
himpään. Pyhässä sijaitsivat uh-
rileipäpöytä, polttouhrialttari ja 

Sovitus merkitsee 
peittämistä ja poistamista

seitsenhaarainen lamppu. Vä-
liverhon takana olevassa kaik-
kein pyhimmässä oli lain arkki, 
joka sisälsi laintaulut. Vain papit 
saivat mennä ilmestysmajan 
pyhään osaan ja vain ylipap-
pi kaikkien pyhimpään kerran 
vuodessa. Muu seurakunta 
osallistui toimituksiin ilmestysma-
jan esipihalla.

Synti rikkoo välit Jumalan 
kanssa.  Anteeksianto ei merkit-
se synnin katsomista läpi sormi-
en, vaan välien eheyttämiseksi 
pitää rikkomus poistaa Juma-
lan ja ihmisen väliltä.  Vanhan 
testamentin heprean kielen 
sovitukseen liittyvä sana merkit-
seekin suomeksi peittämistä tai 
poistamista. Synti- ja vikauhrina 
käytettiin virheetöntä sonnia ja 
vuohta. Syntiä tehnyt ihminen 
pani kätensä syyttömän uhri-
eläimen pään päälle ja näin 
luovutti syntinsä uhrieläimen 
kannettavaksi. Sitten hän teu-
rasti eläimen laskemalla siitä 
veren. Pappi otti eläimen verta 

ja hieroi sitä polttouhrialttarin 
sarviin. Lopun hän kaatoi altta-
rin juurelle. Rituaaliin liittyi myös 
eläimen sisälmyksien poltto 
polttouhrialttarilla ja leirin ulko-
puolella. Kun pappi oli toimitta-
nut sovitusmenot, niin rikkoneel-
le annettiin anteeksi.

Nämä yksityiskohtaiset sää-
dökset auttoivat ymmärtä-
mään miten vakavasta asiasta 
oli kyse, kun Jumalan lakia rikot-
tiin. Synnin anteeksisaamiseksi 
piti noudattaa tarkasti Moosek-
sen välittämää uhrikäytäntöä. 
Raamatun mukaan vain veri 
voi tuottaa sovituksen siinä ole-
van elämänvoiman ansiosta. 
Lähimmäiselle tehtyjä syntejä 
voitiin myös hyvittää maksa-
malla tai soveltamalla Hammu-
rabin lakia: silmä silmästä ja 
hammas hampaasta.

Kerran vuodessa israelilaiset 
viettävät Jom Kippuria eli Suur-
ta sovituspäivää. Silloin sai Aa-
ron ja myöhemmin joku muu 
ylipappi mennä ilmestysmajan 

Raamattuopetus

Petri Tiusanen on 
Parikanniemisäätiön 
julistustyön pappi.
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Hän on antanut kertakaikkisen 
uhrin uhratessaan itsensä.

Hepr. 7:27

kaikkien pyhimpään vieden 
mukanaan uhrieläinten verta 
omien ja israelilaisten syntien 
sovittamiseksi. Hän pirskotti 
verta liiton arkun kannelle ja 
sen eteen. Liiton arkun kannen 
päällä kahden kerubin välissä 
oli Jumalan ilmestymispaikka ja 
syntien sovituspaikka. Vuoden 
1933 Raamattu kääntääkin tä-
män paikan nimen osuvasti ni-
mellä Armonistuin. Ylipappi va-
litsi Suurta sovituspäivää varten 
kaksi pukkia, toinen uhrattiin ja 
toinen ajettiin syntipukkina au-
tiomaahan. Ensimmäisen pukin 

uhraamisen jälkeen ylipappi 
laski kätensä syntipukin päälle 
ja tunnusti kaikki Israelin pahat 
teot ja rikkomukset. Synnit luo-
vutettiin pukin pään päälle, 
että se kantaisi ne erämaahan.

Sovitusmenojen tarkoitus oli 
anteeksiannon lisäksi auttaa 
ihmisiä kulkemaan Jumalan 
yhteydessä. Jumala kehotti is-
raelilaisia lopettamaan pahan 
tekeminen ja tavoittelemaan 
oikeudenmukaisuutta, sillä teu-
rasuhrit eivät pese puhtaaksi, 
jos ei suostu olemaan kuuliai-
nen Jumalalle.

Uhritoimitusta ei enää tarvi-
ta. Jeesus valmisti iankaikkisen 
lunastuksen uhraamalla oman 
henkensä Golgatan ristillä. Täl-
löin väliverho pyhän ja kaikkein 
pyhimmän välillä repesi, jolloin 
meillä on mahdollisuus päästä 
Jeesuksen veren vuoksi kaikkein 
pyhimpään. Paavali kertoo kir-
jeessään roomalaisille Jeesuk-
sen olevan Jumalan asettama 
Armoistuin, joka hankki meille 
lunastuksen. 

Muslimit uhraamassa nautaa Malesiassa id al-Adha-juhlan yhteydessä. Juhlaa vietetään sen kunniaksi, että 
Aabraham oli valmis uhraamaan oman poikansa.
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1700-luvun lopussa Suomessa 
oli 429 luterilaista seurakuntaa, 
nyt 408. Tässä välissä lukumää-
rä on eri syistä kasvanut ja pie-
nentynyt.

Uusien seurakuntien perus-
taminen oli kiivaimmillaan 
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 
alussa. 1930-luvulla seurakuntia 
oli 598 ja sotavuosina enimmil-
lään 601. Sotien alueluovutuk-
sissa määrä putosi 541:een. Jäl-
leenrakentamiseen liittyi taas 
uusien seurakuntien perustami-
sia ja sotien ajan lukumäärään 
päästiin 1970-luvulla. Nykyiseen 
seurakuntien määrän vähene-
miseen siirryttiin vuosituhannen 
vaihteessa.

Muutoksien keskeinen syy 
on seurakuntarakenteen si-
dos kuntarakenteeseen. Tämä 
määriteltiin vuoden 1865 kun-
nallisasetuksessa ja vuoden 
1869 kirkkolaissa. Nykyisessä 
kirkkolaissa asia todetaan näin: 
”Seurakuntajaon tulee noudat-
taa kuntajakoa siten, että kukin 
kunta on kokonaisuudessaan 
saman seurakunnan tai saman 
seurakuntayhtymän alueella.” 

Kuntajaon muutosten lisäk-
si seurakuntien määrään ovat 
vaikuttaneet seurakuntayhty-
mien perustamiset. Esimerkiksi 
1950-luvulla Tampere jaettiin 
viideksi seurakunnaksi ja Helsin-
kiin perustettiin seitsemän seu-

Järki ja tunteet
seurakuntaliitoksissa

Asiantuntija

Raimo Turunen työskentelee 
kehittämiskonsulttina Kirkko-
palveluissa, joka toimii sillan-
rakentajana kirkon, yhteis-
kunnan ja ihmisten välillä.

Mitä on kristillinen kirkko?
Kirkon, seurakuntien ja kaikkien kristittyjen on 

kaikilla tasoilla syvennyttävä siihen evankeliumiin, 
uskon mysteeriin, josta kirkko elää. Kirkon olemus ja 
tehtävä tulee lähteä kirkon perustasta käsin.

Kristillisessä kirkossa jumalanpalvelus, rukous ja 
ehtoollinen ovat tapoja ylläpitää yhteyttä sekä Juma-
laan että muihin ihmisiin. Kirkko on yhteisö ihmiselle, 
joka etsii elämään syvyyttä ja merkitystä. 

Arkisessa elämässä kristitty palvelee lähimmäistä. 
Ihmisten keskinäinen yhteys näkyy tekoina ja valin-
toina. Kristitty elää kahden maan kansalaisena ja pyr-
kii vastuulliseen elämään. (TVR)

Kristillinen kirkko toimii Sanan ja sakramenttien va-
rassa. Kirkko on uskon, rakkauden ja palvelun yhtei-
sö. Kristus on kirkon Herra.

Kirkko tarvitsee jatkuvasti myös itseymmärrystä. 
Kristukseen perustuvaa, omista teologista perusteis-
ta nousevaa itseymmärrystä.  Sen seurauksena olisi 
jatkuvasti mietittävä, kuinka Kristuksen evankeliumi 
tuodaan ja julistetaan ihmisille. Kuinka ihmiset löytä-
vät tiensä sen Jumalan luo, johon heidät on kastettu. 
Kuinka eri seurakunnat ja jäsenet voisivat elää todek-
si sitä, että he yhdessä muiden kanssa rakentaisivat 
elämänsä Kristuksen varaan.

Mitä tämä käytännössä merkitsee?
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rakuntaa.  1960- ja 1970-luvuilla 
perustettiin kolmisenkymmen-
tä seurakuntien yhteistaloutta, 
mikä auttoi pieniä seurakuntia 
säilymään omina seurakunti-
naan.

Nykyisessä seurakuntien luku-
määrän muutoksessa on kunta-
liitosten lisäksi vaikuttanut kaksi 
asiaa: seurakuntien talouden 
heikkeneminen ja jäsenmää-
rän väheneminen. 

Jäsenmäärän vähenemi-
seen ovat vaikuttaneet kirkosta 
eroaminen, muuttoliike ja ikära-
kenne. 

Maan eri osissa nämä vai-
kuttavat eri tavoin. Itä- ja Poh-
jois-Suomessa suurimmat tekijät 
ovat ikärakenteesta johtuva 
kuolleiden enemmyys syntynei-

- Sanotaan, että vanhurskaus on ainoastaan uskon asia, mut-
ta että lihallinen puoli ei tarvitse tulla pyhitetyksi. ”Jos se Hen-
ki, joka Kristuksen kuolleista herätti, asuu teissä, niin hän on 
myöskin teidän kuolevaiset ruumiinne eläväksi tekevä, sen teis-
sä asuvan Hengen kautta” (Room. 8:11). Niin kuin Kristus voit-
ti kokonaan Pietarin, niin että inhimillinen henki ja lihallinen 
tahto hänessä kuoli, niin sen pitää kuolla jokaisessa Kristuksen 
omassa ja tosiuskovaisessa. Erittäin niiden tykönä, jotka sa-
nassa työtä tekevät, pitäisi synti olla pois pantuna, sillä vasta 
kun elämä kulkee sanan mukaisesti, on tunnustus voimallinen.

K.K. Sarlin: Eräs meidän ajan profeetta,
Pyhän Raamatun kirjoittajista

siin ja negatiivinen muuttoliike. 
On pieniä seurakuntia, joiden 
jäsenmäärä on 2000-luvulla 
supistunut jopa neljänneksellä 
eivätkä ennusteet lupaa valoa 
tunnelin päähän.

Seurakuntaliitos tehdään joko 
liittämällä seurakunta toiseen, 
jolloin liitettävä seurakunta lak-
kaa, tai lakkauttamalla seura-
kuntia ja muodostamalla niistä 
uusi. Lakkautettava seurakunta 
voi jatkaa elämäänsä osana 
uutta seurakuntakappelina tai 
alueena, jolloin seurakunnan 
nimi ja osittain toiminnallinen it-
senäisyys säilyy.

Seurakuntaliitokset tehdään 
aina tarkkaan harkiten ratio-
naalisin perustein. Niihin liittyy 
kuitenkin myös tunteita. Monel-

le oma seurakunta on läheinen 
ja rakas. Mahdollisesti kuntalii-
toksessa se on ainoa, joka muis-
tuttaa nimellään ja olemassa 
olollaan menneestä.

Seurakunta elää lähellä ih-
mistä, kirkko seisoo keskellä ky-
lää, hautausmaa on monien 
rakkaiden viimeinen leposija ja 
työntekijät tuntevat seurakun-
talaisensa sekä kohtaavat hei-
tä monissa tilanteissa.

Voin hyvin kuvitella tuntoja 
esimerkiksi orpokotijuhlien Saa-
rella, kun oma seurakunta lak-
kasi. Saari oli sattumoisin ensim-
mäinen papin paikkani syksyllä 
1976 ja edesmenneen äitini ko-
tipitäjä.

Historian myllerryksissä ei auta 
kuitenkaan jäädä vaikertamaan.

Seurakunnan lakatessakin säi-
lyy paljon. 

Kirkkorakennus muistuttaa 
edelleen siitä, mikä on kristityn 
elämässä keskeistä. Sen nimes-
sä säilyy entinen seurakunnan 
nimi. 

Hautausmaa ja mahdollises-
ti muut seurakunnalliset paikat 
pysyvät. 

Ja mikä tärkeintä: evankeliu-
min julistaminen ei katoa, vaik-
ka rakenteet ympäriltä katoa-
vat.

Kirkon suurin rakenteellinen 
haaste tällä hetkellä on talous.

Ainoat, mistä voidaan järke-
västi säästää, ovat henkilöstö 
ja kiinteistöt. Näissä oloissa on 
joskus viisasta luopua omasta 
seurakunnasta ja taata yhdes-
sä toisen kanssa seurakuntaelä-
män säilyminen. 

Tärkeintä kirkossa eivät kuiten-
kaan ole alueet ja rajat vaan 
sanoma, elämän evankeliumi.

Evankeliumin julistaminen ei katoa, 
vaikka rakenteet ympärillä muuttuvat

Pala Konttista
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Johdanto
Tarkastelen uukuniemeläisen 
herätysliikkeen paikkaa Suo-
men kirkkohistoriassa vaikut-
taneena ja yhä vaikuttavana 
uskonnollisena herätysliikkeenä 
kirkkohistoriakirjoituksen ja -tul-
kinnan näkökulmasta. Tehtä-
väni on selvittää miten liikettä 
ovat tutkijat käsitelleet suoma-
laisten herätysliikkeiden yleisesi-
tyksissä?  

Salomiehestä Haavioon
Professori, myöhempi arkkipiis-
pa Ilmari Salomies (1893–1973) 
oli tutkijana paneutunut pietis-
min ja herätysliikkeiden histo-
riaan. Lisäksi muistamme hänet 
Suomen kirkon historian yleisesi-
tyksen kirjoittajana. Salomiehen 
Suomen herätysliikkeiden his-
torian yleisesitys Jumalan tulet 
ilmestyi 1935. Kirjan neljäs pai-
nos julkaistiin 1964. Pienimuo-
toinen teos käsittelee uukunie-
meläisyyttä viidellä lauseella. 
Salomies katsoo liikkeen olevan 
”kansanomainen herätysliike”, 
jonka alku oli Uukuniemellä ja 
jonka keskushenkilö oli Helena 
Konttinen. Hän mainitsee myös 
Parikanniemen orpokodin. Kir-
joittaja sijoittaa uukuniemeläi-
syyden ”lähinnä” rukoilevaisuu-
den haarautumaksi. Niin ikään 
hän nostaa esille liikkeessä il-
menneen hurmoksellisuuden 
ja sitä edistäneet horrossaar-

naajat. Samalla hän kuitenkin 
toteaa, että ”myöhemmin uu-
kuniemeläisyys tässä kohden 
raitistui”.

Salomiehen jälkimmäinen 
kommentti heijastaa hyvin 
1920- ja 1930-luvun ”pietistisen 
kansankirkon” piirissä vahvasti 
vaikuttanutta tulkintaa herä-
tysliikkeistä. Maan uskonnollista 
elämää virkistivät kansalliset ja 
samalla alkuvaiheittensa ”hör-
höilyistä” raitistuneet herätysliik-
keet. Salomies korostaa liikkeen 
paikallista luonnetta ja nostaa 
esille Helena Konttisen roolin 
”unissasaarnaajana”. Hän ei 
nosta esille sitä, että liikkeen 
keskushenkilö oli nimenomai-
sesti naispuolinen vaikuttaja.

Sosiologi Ari Haavio väitteli 
Turun yliopistossa evankelisesta 
liikkeestä 1963. Vuonna 1965 
hän julkaisi uskontososiologian 
alaan luettavan yleisesityksen 
Suomen uskonnolliset liikkeet, 
jonka WSOY kustansi. Kirja oli 
syntynyt sen luentosarjan poh-
jalta, jonka hän piti Turun yliopis-
tossa lähinnä kansa- ja uskon-
totieteen opiskelijoille syksyllä 
1964. Haavion teos oli omana 
aikanaan uraa uurtava. Se 
nosti esille myös kirkkohistorial-
lisen herätysliiketutkimuksen 
kannalta tärkeitä näkökulmia. 
Kirjoittaja luo ensin katsauksen 
Suomen kirkkohistorian yleiske-
hitykseen sekä pohtii herätystä 

ja herätysliikettä yhteisötyyp-
peinä. Hän esittelee Suomes-
sa vaikuttaneet herätysliikkeet 
1700–luvun pietismistä alkaen. 
Niin ikään hän kuvaa myös 
Suomessa vaikuttaneita uskon-
nollisia vähemmistökirkkoja ja 
yhteisöjä. Suomen evankelis-lu-
terilaisen kirkon sisällä vaikutta-
neiden liikkeiden kuvaus kattaa 
vajaat puolet kirjan 175 sivusta. 
Kirjan ansiona ovat liikkeiden 
alueellista kannatusta kuvaa-
vat kartat, jotka perustuvat he-
rätysliikkeiden ja uskonnollisten 
yhteisöjen Haaviolle antamiin 
tietoihin sekä joiltakin osin myös 
kirkon viisivuotiskertomuksiin.

Ari Haavio käsittelee suhteel-
lisen laajasti niin sanottuja pe-
rinteisiä 1800–luvulla syntyneitä 
herätysliikkeitä. Sen jälkeen hän 
esittelee ”muut herätysliikkeet”. 
Tuossa osiossa hän selvittää be-
ckiläisyyttä, 1870–luvun anglo-
saksissävytteisiä herätysilmiöitä, 
Hannulan herätystä, uuspietis-
miä ja myös uukuniemeläisyyt-
tä. Jälkimmäistä hän käsittelee 
noin puoli sivua. Tekstin oheen 
liitetty kartta sisältää merkinnät 
uukunieläisyyden, uuspietismin 
ja Raamattuopiston ystävien 
kannatuksesta.

Tutkija Haavio toteaa, että 
1800- ja 1900-taitteessa Hela-

Historia

Uukuniemeläisyys 
suomalaisessa
herätysliikekentässä 

Professori Jouko Talonen
Helsingin yliopisto
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na Konttinen herätti huomiota 
kautta Suomen horrossaarno-
jensa takia. Saarnojen vaiku-
tuksesta syntyi uskonnollinen 
herätys, joka levisi moniin seu-
rakuntiin Kaakkois-Suomessa. 
Herätys organisoitui, kun 1915 
oli perustettu orpokoti ja alettu 
viettää Saarella vuotuisia orpo-
kotijuhlia. Haavio katsoo, että 
uukuniemeläisyys on luettavis-
sa herätysliikkeeksi juuri näiden 
tilaisuuksiensa takia. Liikkeen 
kannatus ulottui Haavion mu-
kaan – siis 1960–luvun puolivä-
lissä- yhdeksään paikallisseu-
rakuntaan varsin yhtenäisellä 
alueella Kiteeltä Rautjärvelle.

Ari Haavio siis sijoitti uukunie-
meläisyyden omaksi herätysliik-
keeksi, mutta samalla samaan 
kategoriaan 1800-ja 1900- tait-
teen paikallisten herätysten ja 
anglosaksisviritteisen herätys-
kristillisyyden sekä beckiläisyy-
den ja uuspietismin kanssa.

Kakkurin tulkinta
Professori Eino Murtorinne ja 
dosentti Markku Heikkilä toimit-
tivat 1977 ilmestyneen kokoo-
mateoksen Kirkko suomalaises-
sa yhteiskunnassa 1900-luvulla 
(Kirjapaja), joka sisälsi  asian-
tuntijoiden laatimia artikkeleita 
Suomen uusimmasta kirkkohis-
toriasta.

Pidän varsin merkittävänä 
dosentti Pekka Raittilan artikke-
lia Herätysliikkeet 1900-luvulla, 
jossa ansioitunut herätysliikkei-
den tutkija selvitti tiiviisti suoma-
laisten herätysliikkeiden yleiske-
hityksen kyseisenä aikana. Tiivis 
artikkeli ei tehnyt mahdolliseksi 
pohtia pienempiä uskonnollisia 
herätysliikkeitä seikkaperäisem-
min.  Raittila mainitsee lyhyesti 
”Helena Konttisen toimintaan 
perustuvan” uukuniemeläisyy-

den ja näkee herätyksen kuu-
luvan ”paikallisiksi” katsottaviin 
uskonnollisiin liikkeisiin kuten Sor-
tavalan renqvistiläisys ja Länsi–
Suomen rukoilevaisuus. Vuonna 
1981 ilmestyi dosentti (myö-
hempi piispa) Voitto Huotarin 
kirkkososiologian alaan kuulu-
va yleisesitys Kirkkomme herä-
tysliikkeet tänään, jossa tekijä 
kuvaa herätysliikkeiden kehitys-
tä, toimintaa, kannatusta sekä 
suhdetta kirkkoon ja yhteiskun-
taan. Kirjan kartat sisältävät 
myös arvokasta informaatiota. 
Uukuniemeläisyyttä ei Huotari 
tässä kirjassaan käsittele.

Uusin ja todella tarpeeseen 
kirjoitettu Suomen uskonnollis-
ten herätysliikkeiden historian 
yleisesitys on teologian tohtori 
Teemu Kakkurin teos Suoma-
lainen herätys. Herätyskristilli-
syyden historia nälkävuosista 
Nokia-missioon vuodelta 2014. 
Tekijä sijoittaa Helena Kontti-
sen suomalaisten naispuolisten 
horrossaarnaajien ketjuun, joka 
oli alkanut sata vuotta ennen 
häntä. ”Konttisen perheen jat-
kuva köyhyys tuotti ahdistuksia, 
jotka mahdollisesti johtivat en-
sin ekstaattisiin näkyihin ja 1905 
alkaneeseen ”saarnatautiin”, 
tekijä toteaa. Uukuniemeläinen 
herätys oli alkanut jo aikaisem-
min 1880-luvulla.  Maallikko-
saarnaajat Olli Hälvä ja Paavo 
Sihvonen ottivat Konttisen työ-
toverikseen. Liikkeen tukikoh-
daksi muodostui Parikannie-
men orpokoti, jonka asemaa 
vahvistivat uudet herätykset 
Etelä–Karjalassa.

Kakkuri julkaisi samassa yh-
teydessä myös kuvan Saaren 
orpokotijuhlista vuotta yksilöi-
mättä. Kansan raamattuseu-
ran käsittelyn yhteydessä tekijä 
mainitsi lyhyesti myös saarnaa-
ja-kirjailija Erkki Lemisen, jonka 

hän nimeää erääksi Suomen 
”lahjakkaimmista maallikkopu-
hujista”. Lemisen kuva on jul-
kaistu tässä yhteydessä.

Kokoavia näkökohtia
Suomen uskonnollisten herä-
tysliikkeiden yleisesityksissä on 
uukuniemeläisyyteen viitattu 
yleensä varsin niukkasanai-
sesti. Tässä yhteydessä ovat 
toistuneet yleensä samat asia-
kokonaisuudet, kuten Helena 
Konttinen ja roolinsa horross-
saarnaajana, Parikanniemen 
orpokoti, orpokotijuhlat sekä 
liikkeen levinneisyys Raja-Karja-
lan liikkeenä.  Liike on kuvattu 
yleensä itsenäisenä paikalli-
sena liikkeenä, mutta samalla 
liitetty osaksi suomalaisten hor-
rossaarnaajien toimintaa. 

Kirjallisuutta

Ari Haavio: Suomen uskonnolliset liik-
keet. Porvoo & Helsinki 1965.

Voitto Huotari: Kirkkomme herätys-
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Teemu Kakkuri: Suomalainen herätys. 
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Pekka Raittila: Herätysliikkeet 1900- 
luvulla. – Markku Heikkilä & Eino 
Murtorinne (toim), Kirkko suomalai-
sessa yhteiskunnassa 1900–luvulla. 
Hämeenlinna 1977.

Ilmari Salonen: Jumalan tulet. Piirtei-
tä herännäisliikkeittemme mennei-
syydestä ja nykyisyydestä. Porvoo & 
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Ilmari Salomies: Jumalan tulet. Piir-
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”Meistä välitettiin,
huolehdittiin ja tuettiin”

ja opetettiin elämään omillam-
me. Meitä kannustettiin opis-
kelemaan, elämään erilailla 
kuin meidän vanhempamme. 
Opetettiin ja uskottiin oikeasti 
että olemme oman onnemme 
luojia, eivätkä vanhempamme 
virheet tuominneet meitä mi-
hinkään mitä emme itse itsel-
lemme langettaisi.

 -Henkka Ohlis joskus sanoi 
hienosti, että Niemessä sydä-
men pitää olla mukana työssä, 
mutta työlle ei saa antaa koko 
sydäntä. Se kuvastaa, miten ai-
dolla välittämisellä ja huolehti-
misella voidaan parantaa mo-
net haavat.

- Helppoa työ ei ole ollut eikä 
sen helpommaksi varmasti ole 
muuttunut. Tämän voin todeta 
ihan silläkin, että olen itse teh-
nyt nyt jo vuosia ohjaajan työ-
tä, kertoo Tero vaiheistaan las-
tenkodin jälkeen.

Mikä on kotipaikkasi?
-Ihmisten kysyessä kotipaikasta 
vastaan yleensä, että olen syn-
tynyt Helsingissä, mutta kasva-
nut Ristiinassa Mikkelin lähellä, 
Saimaan rannalla, missä lap-
suudenkoti on.  Parikanniemi on 
koti. Se oli lapsena minun kotini 
ja aikuisena minun lapsuuden 
kotini. Erilainen kyllä, kuten mo-
nilla muilla, mutta koti siitä huo-
limatta.

-Parikanniemessä meillä nuo-

Lastenkotilasten elämästä ja lapsista kysytään 
usein. Vaitiolovelvollisuus estää kuitenkin  lapsista 
puhumisen. Eri asia on kun lastenkodissa elänyt 
lapsi aikuisena itse kertoo. Lahdessa asuva 
29-vuotias Tero Korhonen kertoo oman tarinansa.

Lähikuvassa Tero Korhonen

Viime vuoden elokuussa Tero 
vihittiin avioliittoon Niinan (os. 
Raasu) kanssa. Juhlaan oli 
myös kutsuttu niitä, jotka aut-
toivat Teroa kasvussa aikuiseksi. 
Ennen häitä Tero kuitenkin ha-
lusi näyttää tulevalle vaimolle 
lapsuudessa tutuksi ja rakkaaksi 
tulleen Saaren kirkon. 

-Haluan sanoa jotakin kuin 
punaiseksi langaksi niille ihmi-
sille, jotka olivat kokoamassa 

pienen pojan sirpaleita yhteen 
kaikki ne vuodet. Tarjosivat tu-
kensa, malttinsa ja viisautensa 
ja uskonsa silloin kun itsekään 
en itseeni uskonut, kertoo Tero 
kokemuksistaan. Ja käyttää 
Parikanniemestä lyhennettä, 
mitä entiset lapset vielä aikuise-
nakin käyttävät.

 -Niemessä meistä välitettiin, 
huolehdittiin ja tuettiin. Ei katsot-
tu alaspäin vaan kannustettiin 
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Saaren kirkkoon astellessani
 tunsin miten nykyisyys ja 

menneisyys kohtasivat. 

rilla oli välillä aika villiä ja vai-
keaa. Lapsi osaa harvoin fiksusti 
purkaa pahaa oloaan, jolloin 
se näkyy mm. väkivaltana, ag-
gressiona, ylivilkkautena ja mui-
na ongelmina.

- Olin pitkään lastenkodin 
nuorin, mutta en suinkaan hil-
jaisin.  Lisäksi toilailin, mikä lisä-
si kiinnostusta kiusaamiseen. 
Vaikka aikuiset olivat läsnä ja 
yrittivät parhaansa, eivät he-
kään ehtineet joka paikkaan.

- Kaikki vaikeudet vain kasvat-
tivat elämään elämääni kuten 
nyt elän. Pienet elämän tuulet 
eivät keinuta niin pahasti lai-
vaa, joka on vuosien saatossa 
rakentunut kestämään vähän 
kovemmatkin myrskyt. 

-Sumppi  eli Suoma Lauta-
mäki oli koko sijoitukseni ajan 
minun omaohjaajani. Vaikka 
olin niin vaikea poika lapsena, 
niin silti minuun uskottiin, kan-
nustettiin, autettiin ja yritettiin 
ymmärtää. Luulen että se on 
asia joka minut lopulta sai ym-
märtämään ja ponnistelemaan 
kohti parempaa tulevaisuutta. 
Minulle annettiin kaikki eväät 
pärjätä aikuisena. Minun itseni 
piti vain ymmärtää se ja tarttua 
tilaisuuteen.

- Kerran Sumppi puhui vaka-
vasti, ettei enää jaksanut mi-
nua, koska olin häntä kohtaan 
niin vihainen ja vaikea.  Hän eh-
dotti, että minulle vaihdettaisiin 
omaohjaaja.

- Muistan tunteen miten se 
vyöryi päälleni, vaikka olin vas-
ta ala-asteikäinen. Ymmärsin 
jotenkin sen kaiken pahanolon 
Sumpin äänestä ja katseesta ja 
miten olin kohdellut häntä kal-
toin ja purkanut omaa pahaa 
oloani häneen. Tiesin että se ei 
ollut reilua häntä kohtaan.

- En halunnut ketään muuta 
omaohjaajaa ja tiesin että mi-
nun oli muututtava. Itkin tuona 
päivänä yksin siinä tilanteessa. 
Kerroin mitä tunsin. Muistan, 

että ehkä se oli tuo hetki ja ilta 
kun ”kontissani” ollut pahaolo 
alkoi oikeasti purkautua. Enkä 
koskaan halunnut toistaa sitä 
virhettä uudelleen, kertoo Tero 
vaiheistaan.

Kiitos kaikille auttajille
- Mutta työntekijöiden, niin oh-
jaajien kuin tuntemattomien 
johdon henkilöiden, nimettö-
mien ja kasvottomien auttajien 
ja rukoilijoiden ja lukematto-
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mien Parikanniemen ystävien 
avulla, tuo kontti tyhjeni pikku-
hiljaa pahasta ja sai uutta sisäl-
töä elämän ilosta, toiveista ja 
unelmista. Uskosta rakkaudesta 
ja välittämisestä ja toivosta pa-
remmasta huomisesta ja aikui-
suudesta ja siitä, että minusta 
voi tulla vielä vaikka mitä, kun-
han vaan uskon itseeni. Tietyllä 
tapaa osa siitä pahasta olosta 
kantautuu mukana varmasti 
läpi koko elämän.

Kiitos kuuluu heille ja varmasti 
osittain rukouksille johdatukses-
ta, joita aina illalla nukkumaan 
mennessä on rukoiltu varsinkin 
tiukkoina hetkinä nuoruudessa 
ja jopa aikuisena.

- Uskon että oli jokin kaitsel-
mus, joka johdatti minut ja sisko-
ni Parikanniemeen, josta lopul-
ta saimme kodin ja turvalliset 
aikuiset ja hyvät elämän eväät 
jatkoa varten. Taulu suojelusen-
kelistä pienen tytön ja pojan 
kaitsijana tuo hymyn monesti 
kasvoilleni ja lämpimän tun-
teen rintaani. Ehkä se pieneltä 
osalta kertoo jopa meidänkin 
tarinaa.

Vierailu Saaren kirkolla
Tero kävi vuosi sitten katsomas-
sa äitiä Parikkalan Saarella. Äiti 
oli muuttanut sinne kun sisaruk-
set olivat huostaan otettuna. 
Tero kertoi kokemuksesta, joka 
oli puhutteleva.

- Äitini sairasti Alzheimerin tau-
tia eikä enää muistanut meitä.  
Vanhempi siskoni oli saanut 
vauvan ja meillä on ollut todel-
la raskas suhde äitiini.  Tiesim-
me, että äidillä ei ollut kauan 
elinvuosia jäljellä.

- Käynti oli asia sinällään, 
mutta menimme tämän lisäksi 
käymään Saaren kirkolla, mis-
sä ovet olivat auki ja sisällä istui 
nuori tyttö. Ihmettelin miksi hän 
katsoi minua niin kovin ihmeel-
linen ilme kasvoillaan ja nauroi 
samalla. Sitten tajusin kun etei-
sessä näin pöydällä Kontti -leh-
tiä ja juuri se numero ja kuva 
Henkan läksiäisistä, missä olin 
Ari Vatasen kanssa kannessa. 
Tyttö oli kovin huvittunut tästä 
yhteensattumasta, kertoo Tero 
ja sanoo sitten jotakin hyvin 
kaunista.

- Kuitenkin siinä Saaren kirk-
koon astellessani tunsin jotenkin 
miten nykyisyys ja menneisyys 
kohtasivat. Muistot siitä paikas-
ta ovat olleet aina lämpimät 
mutta siinä hetkessä oli jotain 
mikä lämmitti erityisesti. Varsin-
kin suuri alttaritaulu kirkossa jäi 
jo pienenä mieleeni ja nyt ai-
kuisen silmin vaikka muu näytti 
pienemmältä, niin taulussa oli 
vieläkin jotain suurta. Uskon oi-
keasti että meitä johdatti jokin 
pienestä asti ja silloin tunsin sen 
saman.

- Olin erittäin iloinen että 
menimme lopulta äitiä tapaa-
maan ja sain näyttää morsia-
melleni sen kirkon ja varsinkin 
sen alttaritaulun.

- Joskus elämä yllättää aina 
vain uudelleen. No mutta tuo 
kokemus oli vain jotenkin hen-
gellisesti niin vahva ja yleensä 
se että äitimme muutti juuri sin-
ne yhteen paikkaan missä Pa-
rikanniemi pitää juhlat kerran 
vuodessa.

- Minusta on oudolla taval-
la lämmittävä ajatus siitä että, 
meistä on pidetty huolta mo-
nella tapaa, Tero Korhonen 
kertoo.

Joskus elämä yllättää aina 
vain uudelleen.

Haastattelu:
Teuvo V. Riikonen
Valokuvat:
Tero Korhosen albumi

Tero Korhonen puhuu 
Saaren kirkon Orpokotijuhlilla 
lauantaina 13.8.2016 klo 18.00 
Ystäväillassa

Teron ja Niinan häät olivat iloinen juhla myös Teron entisille kasvatta-
jille, Parikanniemen työntekijöille, jotka olivat mukana juhlassa.
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Kuulin kerran kertomuksen neljästä ihmisestä, joiden nimet olivat 
Jokainen, Joku, Kuka Tahansa ja Ei Kukaan. Oli tärkeä tehtävä, joka 
piti hoitaa ja Jokainen ajatteli, että Joku sen tekisi. Kuka Tahansa 
olisi voinut sen tehdä, mutta Ei Kukaan sitä tehnyt.

Joku tuli siitä vihaiseksi, koska se oli Jokaisen tehtävä. Jokainen 
ajatteli, että Kuka Tahansa tekisi sen, mutta Ei Kukaan tajunnut, 
että Jokainen jättäisi sen tekemättä.

Se päättyi niin, että Jokainen syytti Jokua, kun Ei Kukaan tehnyt 
mitä Jokaisen olisi pitänyt tehdä.

Kuulostaako tällainen jotenkin tulta? Ajan henki näyttäisi mones-
sa asiassa olevan se, että tehtävät on ulkoistettu jollekin toiselle. 
Jopa seurakunnassa.

Meillä on seurakunnissa yli 20.000 työntekijää – enemmän kuin 
poliiseja – jotka tekevät ammattikoulutetusti melkein kaiken seu-
rakuntalaisen puolesta.

Kasvatuksessa on pitkään puhuttu varhaisesta puuttumisesta. 
Mitä aikaisemmin ongelmiin tai huolen aiheuttajiin voidaan puut-
tua sitä vähemmällä vahingolla tai harmilla selvitään.

Mitä tämä voisi sitten tarkoittaa meidän tavallisten ihmisten ta-
vallisessa arjessa? Mikä kuuluu mulle? Mihin voisin ja uskaltaisin 
puuttua? Puolustaisinko heikkoa, poimisinko roskan jota en ole 
itse heittänyt, tarttuisinko tehtävään pyytämättä. Välittäisinkö 
evankeliumia ehkä ensimmäistä kertaa tilanteessa, joka avautuu 
yllättäen tai henkilölle, jota en edes tunne.

Välittäminen, auttaminen, puuttuminen ja puolustaminen kuulu-
vat meille kaikille.

Tää ei kuulu mulle

Ari Tähkäpää

LemisetTÄHKÄPÄITÄ
Jos tomu kimaltaa
jos siinä lämmin liekki palaa,
se liekki yksin Hengen liekki on.
Itsessään tomu
tomua vain on.

Valitut runot 1944-1992
Karas- Sana

Hengenahdistus kuuluu tavalli-
sen verta pumppaavan sydä-
men vikojen oireisiin. Niin, se 
on myös hengellisen sydänvian 
yksi oire. Kun suruton joutuu us-
kovien, elävien Jumalan lasten 
seuraan, niin häntä kummal-
lisesti ahdistaa. Hän ei tunne 
olevansa kotoisessa ilmapiirissä, 
vaikka hänelle siellä kuinka ys-
tävällisiä oltaisiin.

Hoitakaa sydäntänne
Kuva ja Sana 1952

Eksynyt iloitsee 
löydettyään tallatun polun.
Ennen kulkeneitten
päämäärästään tietoiset jalat
ovat sen polkeneet.

Valitut runot 1944-1992
Karas-Sana
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Erkki Leminen oli tunnettu 
evankelista ja kirjailija. Markku 
Leminen Mikkelistä on hänen 
poikansa. Keskustelemme hä-
nen elämänvaiheistaan ja yh-
teyksistään Parikanniemeen 
sekä isän jättämästä henkisestä 
ja hengellisestä perinnöstä. 

Erkki Leminen toimi vuosikym-
menet Kansan Raamattuseu-
ran julistustyössä, ja hänellä oli 
läheiset yhteydet myös Pari-
kanniemisäätiöön. Hän oli hal-
lituksen puheenjohtaja sekä 
pidetty puhuja aina Orpokoti-
juhlilla.

Markun yhteydet Parikannie-
meen ulottuvat vuosikymmeni-
en taa. Hänen lapsuudessaan 
perhe asui muutaman kilomet-
rin päässä Orpokodista, joka 
aloitteli toimintansa uudelleen 
Ristiinassa. Sen elämä tuli hä-
nelle tutuksi jo varhain mm. isän 
viedessä usein sinne mukanaan 
pelaamaan lentopalloa. Aikui-
sena Parikanniemestä avautui 
Markulle myös ensimmäinen 
vakituinen työpaikka. Hän toimi 
vuosina 1971-74 säätiön kirjan-
pitäjä-rahastonhoitajana.

Monivaiheisen työuransa 
jälkeen Markku jäi muutama 
vuosi sitten eläkkeelle Mikkelin 
Teatterin talouspäällikön teh-
tävästä. Hänen puheessaan 
vilahtavat usein sanat Jumalan 
johdatus. Sitä hän ja puolisonsa 
Riitta ovat saaneet monin ta-
voin kokea.

Markku Leminen
viemässä armon sanomaa

Markku sanoo arvostavansa 
isänsä henkistä ja hengellistä 
perintöä, jonka hän jätti jäl-
keensä. Jumalan pyyteettö-
män armon sanomaa, jonka 
julistajaksi isä vuosikymmenien 
aikana kasvoi. Huolimatta siitä, 
että isä oli usein lapsuudessa 
paljon poissa kotoa ja nuoruu-

dessa joskus kasvatuskysymyk-
sissä hiukan jyrkkä ja vaativakin, 
Markku ei muistele noita aikoja 
pahalla.  Saman armon sano-
man hän itsekin on omalle koh-
dalleen saanut omistaa. 

Kuitenkaan kuuluisan sanaju-
listajan poikana se ei aina ole 
ollut helppoa. Markku on koke-
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Siunatut kulkupelit

nut joskus paineita ja odotuk-
sia ihmisten taholta ja omasta 
sisimmästäänkin, että hänen 
pitäisi olla samanlainen kuin 
isänsä. Siksi hän on ollut hiukan 
empivä, kun on pyydetty puhu-
maan joissain tilanteissa. Mutta 
sanomaa voi julistaa muillakin 
tavoilla. Hän toteaa olevansa 
mielellään mukana aktiivisesti 
kaikissa sellaisissa hankkeissa, 
jotka eri tavoin vievät eteen-
päin sitä Jumalan armon ja rak-

Muisto

kauden sanomaa, joka isälle 
oli tärkeä. Moniin tällaisiin hän 
onkin vuosien varrella saanut 
osallistua kotiseurakunnassaan, 
KRS:n työyhteydessä ja nykyi-
sin myös Oron Ystävät ry:n pu-
heenjohtajana. 

Oronmyllyllä on viime vuosina 
esitetty näytelmiä, joissa evan-
keliumi on ollut vahvasti esillä. 
Tänä vuonna ”Kodittomat” 
näytelmä, jonka tuottajana 
hän toimii. 

Näytelmä on syvästi kiinni 
tässä elämässä ja aiheestaan 
huolimatta sisältää myös pal-
jon huumoria. Parikanniemen 
vaiheet kulkevat näytelmän 
taustalla, mutta samalla se si-
vuaa myös hyvin ajankohtaista 
aihetta ajassamme, eli pakolai-
suutta ja turvapaikan etsintää.

Jouko Jyrkämä

Erkki Leminen, ”Armon matkamies”, ku-
ten hänen elämänvaiheistaan kertova 
kirja Lemistä nimittää, kiersi pidettynä 
sananjulistajana Suomen seurakuntia 
laajasti etelästä pohjoiseen ja idästä 
länteen. Matkaa kertyi lukematon mää-
rä kilometrejä ja siinä kului myös suuri 
määrä autoja. 

Autoja oli kaikkiaan 62 omaa autoa ja 
10 työnantajan autoja. Erkki enimmäk-
seen teki käytetyn auton kauppaa. Hän 
teki usein hyviä kauppoja. Osa autoista 
oli uusia. Vaikka Erkillä oli kova auton-
vaihtovimma, niin hän joskus tunsi huo-
noa omaatuntoa siitä. Siksi hän joskus 
vaihtoi täysin samanlaisen – ja värisen 
auton, etteivät muut huomaisi auton 
taas vaihtuneen.

Autot eivät olleet kuitenkaan aina täysin ns. 
huippumerkkejä ja sillä hän yritti tasapainotella 
eri autojen ja ihmisten mielipiteiden kanssa. Ker-
ran hän hankki 1950-luvulla Roverin, joka oli laa-
tumerkki. ”Kyllä hänen kovaa piti päästä” kertoo 
poika Markku Leminen.  

Kuvassa Erkki ja yksi hänen 72:sta autostaan. 

Siis Lada, lujaa laatua ja arvoisessaan seurassa, 
”Ameriikan raudan” vieressä! Tapahtumapaik-
kana on ollut Heinäveden Kirkastusjuhlat.” Kova 
automies oli isä-Erkki”, muistelee Markku isään-
sä ”ja autoilusta ja vauhdista tykkää myös hänen 
poikansa”, toteaa hän hymyssä suin. 
(ML & TVR)
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Parikanniementie 130
52320 Vitsiälä
toimisto@parikanniemi.fi
Toimisto -ja taloussihteeri
Risto Teittinen
Puhelin 0400 744 061
Ark. klo 9-15

Säätiön hallituksen puheenjohtaja
rovasti Erkki Lemetyinen
Puhelin 040 764 1050
erkki.lemetyinen@pp.inet.fi
Toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen
Puhelin 0400 315 573
teuvov.riikonen@parikanniemi.fi
Pastori Petri Tiusanen
Puhelin 040 753 5553
petri.tiusanen@parikanniemi.fi
Lastenkodin johtaja Sami Siponen
Puhelin 040 847 3657
sami.siponen@parikanniemi.fi
Matkasihteeri Matti Kostamo
Puhelin 0400 245272

Parikanniemisäätiön tilit
Sampo FI86 8000 1901 5424 99 
S-SOP FI54 5271 0420 0130 48
Tapiola FI92 3636 3002 2297 63
Parikanniemen Ystävät ry
- jäsenyhdistys
- jäsenmaksu, Kontti-lehti, 20€/vuosi
- kustannustuotteet
S-SOP FI95 5271 0420 0445 14
DB FI69 8000 1900 7130 67 

Parikanniemisäätiö voi kerätä ja 
vastaanottaa lahjoituksia ja testa-
mentteja työn hyväksi.

Poliisihallituksen keräyslupa:                                                          
nro POL-2015-6305. Keräystili.      

S-SOP FI63 5271 0420 1411 20

www.parikanniemi.fi

Kontista kaivettua

Parikanniemisäätiön perinteinen 
bussimatka patikointiviikolle 
Kairosmajalle 3.-10.9. 2016
Tule mukaan ruskan värittämille tuntureille, keroille ja kuruihin!

Matkanjohtajina toimivat pastori Petri Tiusanen ja evankelista evp Pekka Maa-
ranen ja retkillä meitä luotsaavat tunnetulla taidollaan Kairoksen oma väki eli 
Kari, Juho ja Auli.

Viikon täysihoitohinta on noin 525 euroa - 686 euroa, ja se määräytyy huoneen 
koon ja varustetason mukaan. Yhden hengen huoneesta lisämaksu.

Bussimatkan hinta on noin 120 euroa, lähtijöiden määrästä riippuen. Edes-
takaisen matkan lisäksi hintaan sisältyvät tarvittavat siirtokuljetukset perillä. 
Kuljetuspuolesta vastaa Pertunmaan Linjaliikenne ja kuljettajana toimii Jarmo 
Kanerva. Ajoreitti ja ajoaikataulu suunnitellaan mukaan lähtevien kotipaikka-
kuntien mukaisesti. 

Ilmoittautumiset 20.8.2016 mennessä puh. 0403590111/ sähköposti:
pekka.maaranen@pp.inet.fi .

Lähde katsomaan ruskan kauneutta, kokemaan Jumalan suuruutta ympärilläsi 
ja sydämessäsi, ammentamaan elämää yhteydestä, Sanasta, ja ihmisyyden ki-
vusta ja ilosta, sekä Kairosmajan valmiiksi katetuista herkuista ruokapöydissä.

 ”Viimeisen kannoille ei kolkuta kukaan, 
 - mutta viimeinenkin saa tulla mukaan.”
     Erkki Leminen

Matkat
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Erossa olemisen, yksinäisyyden ja pelon 
tulevaisuudesta ymmärtää jokainen, joka 
on joutunut jättämään jotain taakseen. 
Taustateemana on uukuniemeläisen 
liikkeen ja Parikanniemisäätiön historia; 
lastenkotityö sekä orpokotijuhlat. 

Käsikirj. Arto Myllärinen ja Teuvo V. Riikonen
Ohj. Arto Myllärinen, tuottaja Markku Leminen

Rooleissa mm. Eija Vilpas, Aino Kimppa, Tiia Kinnunen, 
Anna Levy, Vilja Riutamaa, Lasse Riutamaa, Sari Behm, 
Ani Hassinen, Jukka Lehtinen, Pauliina Lyijynen, 
Timo Lyijynen, Pekka Maaranen, Jaakko Parkkinen, 
Teuvo V. Riikonen, Ari Tähkäpää, Arto Valkeapää

• 27.5. klo 18 ennakko 
• 28.5. klo 18 ensi-ilta
• 29.5. klo 13
• 29.5. klo 18
• 30.5. klo 18 

Oronmyllyntie 250, 59310 SÄRKISALMI, Tied. Jonne Behm, p. 040 772 3808
Parikanniemi  säätiö

• 11.8. klo 18
• 12.8. klo 18
• 14.8. klo 14 
• 14.8. klo 18

Liput: 23 e/opisk., eläkel., tyött. 20 e
Lapset alle 12 v. 10 e

ryhmät väh. 20 hlöä 20 e
Ennakkoesitys 15 e

KODITTOMAT
Kesäteatterinäytelmä 2016 
Parikkalan Oronmyllyllä 

30.8.-6.9.2016 matka Kreikan Patmoksen saarelle 
Matkanjohtajina Thorleif Johansson, Teuvo V. Riikonen 
ja Jari A. Jolkkonen. Yhteistyössä Helsingin Raamattu-
koulun kanssa. Matkatoimisto: www.elvetours.gr 
Lisätietoa: www.parikanniemi.fi 

Matkat

Olli Malinen vietti 50-juhliaan 
Parikanniemen merkeissä

Olli Malinen täytti 50 vuotta Kuhmossa. Juhlat vietettiin 
Parikanniemen työn merkeissä.

Syntymäpäivänään Olli pelasi nuorten urheilukerhos-
sa ja tarjosi juhlakahvit Palmusunnuntaina 20.3.2016 
Parikanniemisäätiön hyväksi.

Juhlan yhteydessä pidettiin syntymäpäiväseurat jois-
sa kerättiin 518 euron kolehti säätiön työn hyväksi. 

Ollin vanha ystävä evankelista Pekka Maaranen oli 
saapunut seuroihin jossa muisteltiin menneitä vuosia.

Parikanniemien seuroja on pidetty Ollin kotitalolla Ii-
vantiirassa koko hänen nuoruutensa ajan. Nyt työn ys-
tävillä on Kuhmossa oma toimintaryhmä.

Yhdessä myös haaveiltiin matkasta Parikkalan Saaren 
kirkon  Orpokotijuhlille tulevana kesänä.

Teksti: Timo Suutari
Parikanniemen Kontti-lehti toivottaa onnea ja siunausta 
Ollille ja Kuhmon ystäville sekä nuorten urheilukerholle.

Sirpa Tiainen, Saaren juhlien uskollinen 
vastuunkantaja, saatettiin haudan lepoon 

Saaren hautausmaalla 29.4.2016.
Parikanniemisäätiö kunnioittaa 

Sirpan muistoa!

Parikanniemen Ystävät 
ry:n hallituksen jättä-
nyt Paavo Kovalainen 
sai 24.4.2016 kiitos- ja 
70-vuotisonnitteluku-
kat vuosikokouksessa.
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TOUKOKUU
16.5. Miehikkälä, ystäväseurat klo 13.00 seurakunta-
kodilla, Pappilankuja 3, Tiusanen
16.5. Lappeenranta, Emmaus, ystäväseurat klo 18.00. 
Tiusanen
17.5. Mikkeli, Parikanniemi, Mikkelin miesten ilta klo 
18.00, ”Libanonin setripuun varjossa”, Riikonen
22.5. Kangasniemi, kirkkopyhä, messu klo 10.00 ja päivä-
seurat. Maaranen, Tiusanen
26.5. Pyhäselkä, ystäväseurat Reijolan seurakunta-
talolla klo 18.00. Tiusanen
29.5. Rautjärvi, kirkkopyhä, messut Simpeleen kirkossa 
klo 10.00 ja Rautjärven kirkossa klo 13.00, Tiusanen
31.5. Kerimäki, ystäväseurat klo 13.00 Tuula ja Matti 
Siimekselällä, Mäkituvantie 38. Tiusanen
KESÄKUU
5.6. Suomussalmi, kirkkopyhä Ämmänsaaren seura-
kuntakeskuksessa, messu klo 10.00 ja päiväseurat. 
Kostamo, Kovalainen, Tiusanen
5.6. Hyrynsalmi, Parikanniemiseurat seurakunta-
keskuksessa klo 18.00. Kostamo, Tiusanen
6.6. Suomussalmi, ystäväseurat Marja ja Sakari 
Mannisella klo 11.00, Huutoniementie 8. Kostamo, 
Kovalainen, Tiusanen
15.6. Ristiina, Parikanniemi. Riihikirkkoseurat klo 18.00. 

Liukkonen, Riikonen
24.6.-26.6. Kuhmo, Iivantiiran seurakuntakoti.  Juhan-
nusseurat. Maaranen, Tiusanen
HEINÄKUU
3.7. Pyhäselkä, messu kirkossa klo 10.00, Tiusanen
13.7. Ristiina, Parikanniemi. Riihikirkkoseurat klo 18.00. 
Makkonen
17.7 Kangasniemi, Parikanniemitapahtuma Istrualan 
Riistamiesten kodalla, Puulansalmentie 50. Tiusanen
31.7. Parikkala, messu Uukuniemen kirkossa klo 10.00, 
jonka jälkeen rantakala Erkki Lemetyisen mökillä.
ELOKUU
7.8. Liperi, messu Liperin kirkossa klo 10.00, seurat 
Herran kukkarossa, Tiusanen
10.8. Ristiina, Parikanniemi. Riihikirkkoseurat klo 18.00. 
Tiusanen
12.-14.8. Parikkala, Orpokotijuhlat Saaren kirkolla
22.8. Joutseno, srk Raamattuleiri, Raamattuluentoja, 
Riikonen
23.8. Mikkeli, evankelistapäivät, Raamattuopetus, Riiko-
nen
25.8. Lappeenranta, Lähdekallio klo 18.00 Raamattuo-
petus, Riikonen
28.8. Joutseno, kirkkopyhä, messu klo 10.00 ja seurat, 
Tiusanen

Parikanniemisäätiön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät
vierailevat seuraavissa tilaisuuksissa!
Katso tarkemmat tiedot seurakunnan ilmoituksista ja 
säätiön kotisivuilta www.parikanniemi.fi 

Muista myös Radio Dein Pala Konttista ohjelmat 
maanantaisin klo 15.45 kaikilla Radio Dein taajuuksilla. 
Vanhoja ohjelmia kuultavissa www.radiodei.fi 

Parikanniemisäätiön talous kohentunut
Parikanniemisäätiön toimintakertomukset ja tilinpäätös hy-
väksyttiin hallituksen kokouksessa 16.4.2016. 

Tilinpäätös osoittaa, että monien vaikeiden vuosien jäl-
keen säätiön talous on selvästi kohentunut. 

Koko Parikanniemisäätiön tilinpäätös oli ylijäämäinen 
105.963 euroa (edellisen vuoden alijäämä oli 342.125 eu-
roa).

Lastenkoti oli alijäämäinen 36.546 euroa. Lastenkodin 
käyttöaste oli noin 95 % ja hoitopäiviä oli 7247 (ed. vuonna 
7778). 

Ilman noin 175.000 euron satunnaiserää säätiön tilinpää-
tös olisi ollut alijäämäinen noin 70.000 euroa. 

Parikanniemisäätiön hyväksi tulleet lahjoitukset ja koleh-
dit olivat 144.039 euroa.

Koko säätiön taseen loppusumma on 1.233.640 (ed. 
vuonna 1.287.008). 

Parikanniemisäätiön palveluksessa on yli 30 työnteki-
jää. 

Kiitämme kaikkia työn ystäviä, ystäväpiirejä sekä eri yh-
teistyötahoja saamastamme tuesta ja avusta.

Teuvo V. Riikonen
Toiminnanjohtaja

Liity Parikanniemen Ystävät ry:n jäseneksi.
Lähetä nimesi ja osoitteesi sähköpostilla;
toimisto(at)parikanniemi.fi tai  p. 0400 744061
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PERJANTAI 12.8.2016
17.00  ”Minä olen maailman valo”, 
 alkajaisseurat, johtaa Erkki Lemetyinen, 
 puheet: Marja-Liisa Malmi, Erkki Makkonen,
 Lauri Konttinen
18.00  ”Pimeydestä valoon”,
 raamattuopetus, Jari A. Jolkkonen 
18.30  Iltapala
19.15  ”Uskokaa valoon”, iltamessu, 
 Rippisanat: Marja-Liisa Malmi, 
 Kanttori: Tatjana Korpelainen
21.00  Nuorten majoittuminen Rantamajalle,
 vastuuhenkilöt Sirpa ja Martti Lähteenmäki

LAUANTAI 13.8.2016
8.30  ”Kristus on sinua valaiseva ”, aamuseurat, 
 johtaa Hannu  Tolvanen, puheet: 
 Jouko Paukkunen, Paavo Kovalainen,
 Markku Leminen
10.00  ”Herra on minun valoni ja apuni”, 
 raamattuopetus, Riitta Lemmetyinen
11.00  Ruokailu
12.00  ”Tulkoon valo”, päiväseurat, 
 johtaa Pekka Maaranen, puheet:
 Heli Karhumäki, Olli Seppänen
13.15  Kahviväliaika
14.00  ”Oveluutta valon lapsille”, 
 raamattuopetus, Lauri Thurén
15.00  ”Te olette maailman valo”, lähetysjuhla, 
 johtaa Heini Meuronen, puheet: Jari Berg, 
 Seija Uimonen ja Leena Mgaya
16.00  Retki Helena Konttisen haudalle Uukuniemelle, 
 Erkki Lemetyinen
16.30  Ruokailu

18.00  ”Elämäsi valo”, ystäväilta, johtaa Ari Tähkäpää,
 muistamisia, Tero Korhonen, Birgitta Mäkinen, 
 Teuvo V. Riikonen
19.00  Iltapala
19.30  ”Sinun pimeyteesi koittaa valo”, iltamessu, 
 Rippisanat: Kimmo Jaatila, 
 Kanttori: Tatjana Korpelainen
21.00  Nuorten iltanuotiolla Rantamajalla Arto 
 Myllärinen kertoo kristillisestä teatteri-  

 toiminnasta ja Kodittomat -kesäteatteri-
 esityksestä

SUNNUNTAI 14.8.2016
8.30  ”Eläkää valon lapsina”, aamuseurat,
 johtaa Matti Kostamo, puheet: 
 Teuvo Karjalainen, Juha Luukkonen 
10.00  ”Jeesus parantajamme”, messu
 Saarna: Pekka Särkiö
 Liturgi: Petri Tiusanen
 Kanttori: Tatjana Korpelainen
11.30  Ruokailu
13.00  ”Valo on tullut maailmaan”, juhlaseurat, 
 johtaa Petri Tiusanen
 Juhlaesitelmä: ”Helena Konttinen - 
 hurmoksellinen herättäjä”, Juha Valkeapää 
 Seurapuhujat: Mikko Rinkinen, Jaana Vaittinen
 Juhlien päätös: Kunnanjohtaja Vesa 
 Huuskonen, kirkkoherra Marja-Liisa Malmi ja
 pastori Petri Tiusanen
14.30  Juhlakahvit

Parikanniemisäätiö
Parikkalan seurakunta

 72. ORPOKOTIJUHLAT

SAAREN KIRKOLLA
PARIKKALASSA

12.-14.8.2016

 JEESUS
 MAAILMAN VALO

Orpokotijuhlat-final.indd   1 6.5.2016   14:42:53
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Helena Konttinen
”saarnaa” palvellen

Helena Konttinen on tuttu nimi 
Suomen kirkkohistoriassa, Uu-
kuniemeläisessä liikkeessä ja 
Itä-Suomessa. Niin kuin monien 
muidenkin nimien kohdalla, 
myös samannimisiä ihmisiä löy-
tyy. Kontti-lehti tapasi Helena 
Konttisen. 

Savonlinnan laajentuneen 
kunnan Savonrannalla asuu 
Helena Konttinen. Hänen sy-
dämellisyys huokuu vastaan jo 
tervehtiessämme. Positiivisuus 
suorastaan tarttuu. Mutta mistä 
hänen nimensä onkaan tuttu? 
Muistat varmaan, että saman-
nimisestä naisesta kerrotaan 
jo 19. painokseen ehtineessä 
kirjassa ”Eräs meidän ajan pro-
feetta”. 

Savonrannan Helena toimii 
emäntänä, suntiona ja siivooja-
na Savonlinnan seurakunnassa. 

Hän aloitti työt Savonrannan 
seurakunnassa 28 vuotta sitten 
oltuaan sitä ennen muutamia 
vuosia ravintola-alalla. Palve-
luala tuli tutuksi jo lapsuudessa 
äidin pitopalvelun kautta.

Helena on toiminut kolmen 
seurakunnan, Savonrannan, 
Kerimäen ja nyt Savonlinnan, 
palveluksessa, vaikka fyysinen 
paikka on pysynyt koko ajan 
samana. Organisaatiomuu-
tokset ovat olleet haastavia 
ja Helena kokee, että syrjäky-
lät jäävät muutoksissa helposti 
lapsipuolen asemaan. Helena 
Konttisen sanomaa on tarvittu. 

-Pidän työtäni antoisana ja 
vastuullisena. Siinä saan toimia 
äänitorvena seurakuntalaisten 
ja seurakunnan päättäjien vä-
lillä. Ihmiset kysyvät usein, mihin 
tahoihin pitää ottaa yhteyttä 

erilaisten asioiden hoidossa. 
Koen, että voin työssäni palvel-
la omilla luontaisilla lahjoillani, 
kertoo Helena Konttinen.

Ihmiset kysyvät silloin tällöin, 
onko horrossaarnaaja Helena 
Konttinen hänelle sukua. Vaik-
ka he eivät toisilleen ainakaan 
läheistä sukua ole, iloitsee Sa-
vonrannan Helena, että saa 
kantaa tunnetun saarnaajanai-
sen nimeä. Nimi tuli tutuksi lap-
suuden pyhäkoulussa, jossa py-
häkoulun opettaja kertoi kuka 
oli nimikaima.

Kaima ihmettelee, miten voi-
makas siunaus Uukuniemen 
Helena Konttisen saarnoilla on 
ollut, kun juhlat nykyisen Parik-
kalan kunnan Saaren kirkolla 
yhä jatkuvat vuodesta toiseen. 
Itsekin hän ”saarnaa”, vaikka 
toisella tavalla.  Savonrannan 
Helenan saarnana on ihmisten 
palveleminen. 

- Ihmiset on kohdattava ar-
jessa, milloin kaupan kassajo-
nossa, milloin kadulla. On ilo 
nähdä, miten ihminen ihan 
silmissä muuttuu, kun hänelle 
sanoo jotain positiivista. Emme 
näe päältä päin, mitä ihmis-
ten sydämissä on, siksi pieniä ja 
väheksyttyjä tulee huomioida, 
kertoo Savonrantalainen Hele-
na Konttinen.

Haastattelu ja kuva
Petri Tiusanen

Pidän työtäni antoisana. Ihmiset on kohdattava arjessa.
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