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Pääkirjoitus

Vuonna 2022 tulee kuluneeksi sata vuotta 
Erkki Lemisen syntymästä ja kolmekym-

mentä vuotta hänen kuolemastaan. Leminen 
lukeutui kiistatta viime vuosisadan suuriin 
maallikkosaarnaajiin, ja hänen arvostuksensa 
ylitti useiden hengellisten herätysliikkeiden 
rajat. Hänen sanomansa nousi syvältä kar-
jalaisesta ja suomalaisesta sielunmaisemasta. 
Evakon kipu, lähtemisen ja tulemisen tuska, 
kuului aina hänen puheissaan ja teksteissään.

Tänä juhlavuonna Lemisen perintöä, teolo-
giaa, kirjoituksia ja julistusta pidetään monella 
tavalla esillä. Ajalla on myös tapana kullata 
muistot. Se on mahdollista myös Erkki Lemisen 
kohdalla.  

Erkin parhaisiin ystäviin kuulunut rovasti 
Pentti Hakala piti tammikuussa 1993 Ristiinas-
sa Erkin muistotilaisuudessa puheen, joka jäi 
monien mieleen. Siinä hän luonnehti ystävään-
sä Erkkiä kolmella ilmaisulla: "Roisto se oli. 
Diiva se oli. Kunkku se oli." Osittain varmasti 
kavereiden väliseksi huulenheitoksi tarkoitet-
tu kuvaus pitää kuitenkin sisällään syvällisen 
ajatuksen. 

Uukuniemeläinen herätysliike ja siihen lu-
keutuva kannatusyhdistys Parikanniemen Ys-
tävät ry on ennen kaikkea maallikkoliike, jota 
papit ja piispat eivät ole onnistuneet pilaamaan. 
Nimet Helena Konttinen, Paavo Sihvonen, 

Olli Hälvä, Aura Latvus, Edward Lähdeniemi 
ja monet muut liittyvät vahvasti sen historiaan. 
Eniten liikkeen julistukseen, teologiaan ja hen-
keen lienee kuitenkin vaikuttanut Erkki Lemi-
nen, joka oli uukuniemeläisen liikkeen saarnaaja, 
jolle Kansan Raamattuseura maksoi palkan. Kun 
kuuntelee hänen äänitettyjä puheitaan 1960-lu-
vulta 1990-luvun alkuun, huomaa niissä tapah-
tuneen muutoksen. Takakireästä, lain alla olevas-
ta tuomion julistajasta kuoriutuu lempeä armon 
julistaja. Armon, joka riittää kaikille. 

Itseasiassa nuo Lemisestä lausutut kolme luon-
nehdintaa sopivat kehen tahansa meistä. Tai jopa 
kokonaiseen hengelliseen liikkeeseen. Raama-
tun perisynnin pohjalta me kaikki olemme rois-
toja, joiden ajatukset ja teot ovat pohjimmiltaan 
vain ja ainoastaan pahoja. Syntiinlankeemus tar-
koitti ylpeyttä, jolla noustiin muiden yläpuolelle 
Jumalaa vastaan, ja se näkyy meissä jokaisessa. 
Olemme olevinamme diivoja, joiden yleisimmät 
kolme sanaa ovat: minä, vain minä. Mutta emme 
ole vain roistoja ja diivoja. Jumalan luomistyön 
ja armon sekä Kristuksen ristinkuoleman ja so-
vituksen kautta olemme kaikki Jumalan silmissä 
kuninkaallista heimoa. Rakastettuja, armahdet-
tuja ja Kristukselle riittäviä. 

Erkin perinnöstä riittää meille kaikille, rosvoille, 
diivoille ja kunkuille, armoa armon päälle.

Teuvo V. Riikonen 

Roisto, diiva 
ja kunkku se 
oli
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On kyse Jumalan armosta. 
Se ei ole vain jotain, mitä 

häneltä saamme tai mitä hän 
antaa ja osoittaa meille, vaan 
myös siitä, mitä hän on. Tämä 
tulee esiin jo varhain Vanhassa 
testamentissakin: ”Herra, Herra 
on laupias Jumala, hän antaa an-
teeksi. Hän on kärsivällinen, ja 
hänen hyvyytensä ja uskollisuu-
tensa on suuri” (2 Moos 34:6).
 Merkittävä osa ihmisen 
elämästä on ansioihin katsottu-
na ”tuottamatonta” aikaa. Jos 
elämän merkitys ja arvo perus-
tuisi vain tuottavuuteen, mikä 
arvo ja elämisen oikeus olisi 
lapsella, vanhuksella, vammai-
sella tai sairaalla? Sen sijaan 
Jumalan armo Kristuksessa luo 
lujan perustan ja arvopohjan, 
jolla jokaisella ihmisellä on 
arvo ikään, tuottavuuteen tai 
mihinkään muuhun ominai-
suuteen katsomatta. Se tuo kai-
kelle elämälle arvon ja merki-
tyksen.

Armo on sama ajasta aikaan 
Armo kestää eri suunnista 
tarkasteltuna. Se kestää ajal-
lisesti, eli Jumalan armollinen 
asenne meitä kohtaan nousee 

hänen omasta luonteestaan ja 
on muuttumaton. Niin kuin Ju-
mala oli armollinen Daavidille 
tai Paavalille tai Lutherille, hän 
on armollinen vielä tänäkin 
päivänä ja huomenna, aina niin 
kauan kuin armon aikaa riittää 
pelastushistoriassa tai omassa 
elämänhistoriassamme. Hep-
realaiskirjeessä sanotaan, että 
”Jeesus Kristus on sama eilen, 
tänään ja iankaikkisesti” (Hepr 
13:8). Jumala on muuttumaton 
ajasta aikaan ja niin myös hä-
nen olemuksensa.
 
Armo ei ole ehtyvä luonnon-
vara, joka kuluu ja aikanaan 
loppuu 
Myös määrällisesti armo 
kestää. Armo ei ole ehtyvä 
luonnonvara, joka kuluu ja 
aikanaan loppuu. Se on lop-
pumaton lähde, joka virtaa 
lakkaamatta, ja näin armo riit-
tää. Päinvastoin armo ylettää 
aina syvemmälle, kuin mihin 
synti ulottuu. Roomalaiskir-
jeessä todetaan: ”Missä synti 
on tullut suureksi, siellä armo on 
tullut ylenpalttiseksi” (Room 
5:20). Niin suurta syntiä ei ole 

olemassakaan, ettei armo olisi 
suurempi.

Armo on vahva perusta 
Myös laadullisesti armo kes-
tää. Armon perustalle raken-
nettu rakennus on horjumatto-
malla perustalla. ”Perustus on 
jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. 
Muuta perustusta ei kukaan voi 
laskea” (1 Kor 3:11). Tämä pe-
rustus on rakennettu Jumalan 
rakkauden, Kristuksen kärsi-
myksen ja ylösnousemuksen 
voiman kestävistä aineksista. 
Jumala on hyväksynyt sen ja 
asettanut sen perustaksi, joka 
riittää hänelle. Siksi se riittää 
jokaiselle.

Armo kestää ikuisesti 
Otsikon lause on tullut tu-
hansille tutuksi Afrikkalaisen 
gospelmessun laulusta, jossa 
toistetaan säettä ”sillä hänen 
armonsa kestää iankaikkises-
ti”. Sama kertosäe on vanhem-
massakin laulussa, Psalmissa 
136, jossa toistuu lähes 30 ker-
taa, jokaisen jakeen lopussa, 
nuo sanat ”hänen armonsa kes-

Raamattuopetus

 
Matti Salomäki, Lapuan hiippakunnan piispa 

Hänen armonsa 
kestää

Otsikko lupaa paljon! Ympärillä on paljon sellaista, mikä ei kestä. Mutta 
sen rinnalla on myös jotain kestävää, joka tulee tämän näkyvän ja katoavan 

ulkopuolelta ja joka kantaa halki aikojen.
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tää iankaikkisesti”. Psalmissa 
käydään läpi pelastushistoriaa, 
Jumalan suuria töitä luomises-
sa, Israelin kansan historiassa 
ja aina lunastukseenkin asti. 
Koko Israelin kansan historia 
on osoitusta Jumalan armos-
ta, joka kestää iankaikkisesti. 
Vaikka kansa on kapinoinut 
ja poikennut pois, armo ei ole 
ehtynyt.
 
Jokainen meistä tarvitsee 
armoa
Sama armo on turvana myös 
meillä, uudella Jumalan kan-
salla. Armon lähde on edelleen 
ehtymätön niin kauan kuin 

tätä pelastushistorian kautta 
riittää. Kyse onkin enemmin 
siitä, tarvitsemmeko me armoa 
ja kelpaako se meille. Moni 
voi kokea itsensä niin hyväksi, 
ettei tarvitse armoa, tai niin 
huonoksi, ettei usko sen riit-
tävän. Jumalan sanan valossa 
molemmat luulot kuitenkin 
kumoutuvat. Jumalan armo 
kestää, ja sitä tarvitsee jokai-
nen. 

”Kiittäkää Herraa! Hän on 
hyvä. Iäti kestää hänen armonsa. 
…Kiittäkää taivaan Jumalaa! Iäti 
kestää hänen armonsa” (Ps 136).

Perustus on 
rakennettu 
Jumalan rakkauden, 
Kristuksen 
kärsimyksen ja 
ylösnousemuksen 
voiman kestävistä 
aineksista.

"
"Jumalaan turvautuvan ih-
misen pimeydenkin keskellä 
on valoisa kohta. Jos Hen-
gen läsnäolo ei aina ole tun-
nettavissa eikä usko valaise 
yhtä kirkkaasti, niin toivo, 
joka perustuu Jumalan ar-
moon Kristuksessa, valaisee 
kuitenkin." 
(Erkki Leminen, Järisyttävä 
armo. Karas-Sana 2010) 
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Nyt

Kukoistava yhteiskunta, 
jonka Michel Foucaul-

tin heterotopia -käsitettä on 
käytetty kuvaamaan sellaisia 
paikkoja maailmassa, jotka 
tuovat esiin todellisen maail-
man epäkohtia. Ne tuovat esiin 
(peilaavat) tämän maailman 
kuvitelman yhteiskunnan uto-
pistisesta ideaalista, joka on 
rakennettu sisään yhteiskun-
nan syvärakenteeseen. ”Hyvä 
tarkoituksemme on…” ”Pyr-
kimyksemme on…” jne. Näitä 
hyvien tarkoitusten ja kaunii-
den päämäärien sisäisten 
struktuurien, ääneen lausu-
mattomien taustaoletusten 
(utopioiden) vastakohtana, yh-
teiskunnassa on todellisia fyy-
sisiä paikkoja, jotka paljastavat 
yhteiskunnan todellisten on-
gelmien rakenteen. Yhtenä 

esimerkkinä heterotopioista, 
Foucault mainitsee vankilan, 
joista Foucault kirjoitti ekspli-
siittisestikin esimerkiksi teok-
sessaan Tarkkailla ja rangaista. 
Olipa Foucaultista mitä mieltä 
hyvänsä, heterotopia-käsite 
on teologisesti hyvinkin käyt-
tökelpoinen.

Kun armo käy oikeudesta
Vankilassa armo on joka päivä 
läsnä, ainakin puheissa. Ly-
hyesti armo on sitä, että men-
neisyyden tapahtumat eivät 
kausaalisesti määrittele sitä, 
mitä tapahtuu seuraavaksi. Se, 
että olet tehnyt mitä hyvänsä, 
josta luonnollisesti seuraisi 
rangaistus, ei armon tapauk-
sessa tarkoitakaan sitä, että 
saat rangaistuksen. Olet tehnyt 

väärin, se sanotaan julki ja se 
pitää sanoa julki, mutta siitä ei 
seuraa ansaittua rangaistusta. 
Anteeksiantaminen toimii sa-
malla periaatteella. Sanotaan 
ääneen se väärä, mitä on tehty, 
mutta se ei enää vaikuta siihen, 
miten kohtaamme ihmisen. 
Vaikka muistamme kaiken 
pahan, kohtaamme ihmisen il-
man että määrittelemme ja ole-
tamme ja arvelemme ihmisen 
olevan sitä, mitä väärää hän on 
tehnyt. 

Jumala on sitä, mitä hän te-
kee. Ihminen ei. Se on lahja ih-
miselle. Me voimme olla jotain 
muuta kuin tekojemme sum-
ma, hyvässä ja pahassa. Syn-
tiinlankeemuksen seurauksena 
kuvittelemme, että tekomme 
määrittelevät meidät, eli luu-
lemme olevamme kuin Jumala. 
Emme ole.

Vankila armon 
peilinä 
Maaliskuussa 1967 Michel 
Foucault piti Pariisissa luennon 
arkkitehtiopiskelijoille. Tuolla 
luennolla Foucault käytti käsitettä 
heterotopia. Heterotopia on 
fyysisesti todellinen paikka, joka 
paljastaa ja tekee mahdolliseksi 
ideaalimaailman, utopian. Foucault 
käytti esimerkkinä peiliä: Peili 
näyttää kuvan itsestäni jossakin, 
missä en ole ja mitä ei ole. Ja 
samalla peili on todellinen 
objekti tässä maailmassa. Peili on 
heterotopia itsessään. 

Markku Virta
Vankilapappi (ma), Kuopio
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Ajatus mahdollisuuden an-
tamisesta
Yhteiskunnassamme on sisään-
rakennettuna kaunis ajatus 
mahdollisuuden antamisesta 
ihmisille. Se kuuluu läpi poliit-
tisissa puheissa, yhteiskunnal-
lisissa puheenvuoroissa jne. 
Lähtökohtaisesti kyseessä on 
hieno asia. Syvimmiltään kyse 
on armosta ja anteeksiantami-
sesta yhteiskunnassa, Jumalan 
valtakunnan ilmaantumisesta 
yhteiskunnallisen ajattelun 
keskelle. 

Ja silti yhteiskunta kohtelee 
monesti vankilassa olleita ikään 
kuin nämä olisivat vieläkin 
rikollisia. Yhteiskunta ei anna 
vangeille mahdollisuutta olla 
jotakin muuta, kuin mitä nämä 
ovat olleet. Vankila paljastaa 
yhteiskunnan utopistisen (kris-
tillisesti sinällään kannatetta-
van) ideaalin rikkinäisyyden, 
armon pinnallisuuden ja vail-
linaisen toteutumisen todelli-
sessa maailmassa. 

Oikea armo tunnustaa ja 
tunnistaa sen mikä on tehty 

Markku Virta
Vankilapappi (ma), Kuopio

Tutkimustiedolla väkivaltaa vastaan

Olen laulanut Erkki Lemisen lauluja yli 
kolme vuosikymmentä. Lauluissa käy 

parhaimmillaan niin, että runon teksti saa 
lisää ulottuvuuksia sävelmästä. Sanoma saa 
ikään kuin siivet. 

 Itselleni Erkki Lemisen teksteissä koskettavin-
ta on ollut armollisuus. Minä saan tällaisena olla 
kulkemassa kurujen pohjalla, minua kannatellaan 
elämän kivikoissa ja saan epäonnistua – ja myös 
onnistua! Kaikesta saan kiittää rakastavaa, armol-
lista Jumalaa. 

Seuraava runo ja laulu on yksi itselleni tärkeim-
mistä armon kuvauksista. Sen sävel, jonka on 
säveltänyt Jukka Salminen, siivittää hienosti 
sanomaa: ”Ei vesi väsy virtaamaan, ei Kristus aut-
tamaan, ei lopu armo milloinkaan, se riittää aini-
aan.”

Laakson lähde 
Kuin kuihtuu pieni kukkanen 
paahteessa poutasään,
tai surman tuottaa pakkanen, 
kosketus kylmä jään,
niin raueta voi rakkaus ihmisen rinnassa,
kuihtua uskon rukous helteessä, tuskassa.

Vaan ylimpänä kaikkea on rakkaus Jumalan.
On silmiltä se salattu, sen kuullaan virtaavan.
Ja alempana heikkoa, nääntyvää, janoista
on laakson lähde avara, kaikille avoinna.

Ei vesi väsy virtaaman, ei Kristus auttamaan,
Ei lopu armo milloinkaan, se riittää ainiaan.
Kun kuiva korsi uudestaan lähteeseen lasketaan,
jo ihme jälleen tapahtuu – käy kukka loistamaan.

NäkökulmaArmon avara lähde
Johanna Tähkäpää 

Muusikko-musiikinopettaja, Mikkeli 

väärin. Oikea armo antaa mah-
dollisuuden olla tekemättä sa-
maa väärää uudestaan. Oikea 
armo kohtaa ihmisen anta-
malla hänelle mahdollisuuden 
yhteiseen tulevaisuuteen, jossa 
lähimmäinen ei ole enää uhka 
toiselle. Jumala osoitti tällaisen 
tulevaisuuden todellisuuden 
herättämällä Poikansa kuol-
leista. Edes kuolema ei voi riis-
tää meiltä yhteistä tulevaisuut-
ta Jumalan kanssa.  
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Asiantuntija

 

Sota kuuluu vaikeimpiin aiheisiin, joista vanhemmat ja muut ohjaavat henkilöt 
joutuvat keskustelemaan lasten kanssa. Osalle ihmisistä se on huolen ja pelon 
aihe, osalle se tuo mieleen muistoja omista kokemuksista tai pahimmillaan 
tuoreita kauheuksia, joita on vasta päästy pakoon. Kaikkien näiden tilanteiden 

kanssa lapset tarvitsevat viisaan aikuisen apua.

Tuula Pere, OTT, kirjailija, Helsinki

Olen jo vuosikymmenen 
ajan kirjoittanut lastenkir-

joja, joissa on käsitelty myös 
sodan ja rauhan teemoja. Ensin 
kirjani herättivät ehkä häm-
mästystäkin, koska kuvissa oli 
mukana pakoon lähteviä ih-
misiä ja jopa sotilaita aseineen. 
Kuulostaa ehkä rajulta, mutta 
pidän tärkeänä, että vaikeita-
kaan aiheita ei karteta. Niiden 
käsittelyyn on vain löydettävä 
sopiva tapa. Oma ohjenuorani 
on ollut se, miten aikoinani 
puhuin näistäkin aiheista kol-
men lapseni kanssa. Lapsen 
on saatava kysyä, ja hänen on 
saatava vastauksia, jotka sopi-
vat hänen tilanteeseensa ja ke-
hitysvaiheeseensa. 

Lapset kysyvät vaikeita 
asioita
Sopivasti valittu kirja antaa 
keskustelupohjan myös so-
taan liittyvien aiheiden käsit-

telylle. Vuosia sitten Bolognan 
lastenkirjamessuilla Suomen 
osastolle tuli joukko italialaisia 
varhaiskasvattajia. He alkoivat 
selailla ehkä raskainta sota-ai-
heista kirjaani, jossa tilannetta 
käsitellään isoäidin ja hänen 
sotatantereella olevan aikuisen 
poikansa kautta. Pelkäsin, että 
opettajat pitäisivät kirjaa liian 
rohkeana, olivathan kuvatkin 
tummanpuhuvia. Yllättäen he 
alkoivat kehua, että kirjani tar-
joaa kasvattajallekin tarpeel-
lisia välineitä. Lapset kysyvät 
vaikeita asioita, joihin he eivät 
välttämättä saa vastauksia 
kotoaan. Jonkun on osattava 
vastata ja rohkaista, kun uuti-
siakaan ei pääse pakoon, vaik-
ka yrittäisi.

Olen kirjoittanut myös las-
tenkirjan, jonka aiheesta suo-
malaiset löytävät omia raskaita 
vaiheitaan. Tarinan pikkutytön 
vaiheisiin on upotettu kolmen 
eri vanhuksen todellisia koke-

muksia. Kirjan aihe on kuiten-
kin kansainvälinen ja voisi 
tapahtua monessa muussakin 
paikassa. Mieleeni jäi, miten 
kirjan kreikkalainen kuvittaja 
totesi käsikirjoitukseen tutus-
tuttuaan, että hän kokee sen 
hyvin läheiseksi myös omasta 
suunnastaan katsottuna. 

Rauhanomainen vaikuttami-
nen on saanut uusia muotoja
Ihmiset ja kansat kantavat 
mukanaan vaikeitakin muis-
toja, jotka vaikuttavat edelleen 
heidän elämäänsä. Lastenkir-
joissakin näitä kokemuksia on 
osattava käsitellä ilman, että ne 
jättävät jälkeensä kostonhalua 
ja katkeruutta. On myös kyet-
tävä kohtaamaan vaikeudet, 
joiden keskellä osa ihmisistä 
elää ja joita osa pelkää tänään-
kin.

Viime aikoina maailmamme 
on entisestään synkistynyt 

Sodan läsnäolo 
lastenkirjoissa
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tässä suhteessa. Toisaalta yh-
teinen, rauhanomainen vai-
kuttaminen on saanut uusia 
muotoja. Omatkin sodan ja 
rauhan tarinani ovat löytäneet 
yllättäviä kansainvälisiä reitte-
jä, esimerkiksi arabiankielisinä 
kansainvälisen järjestön levi-
tyksessä maailmalle. 

Lapset ovat avoimia uutta ja 
outoakin kohtaan
Olen huomannut, että haas-
tavista aiheista kertovien kir-
jojen kysyntä on kansainväli-
sesti lisääntynyt. Samoin tarve 
saada pakomatkalla oleville 
lapsille lukemista omalla kie-
lellä. Olenkin kevään kuluessa 

jakanut maailmalle vapaata 
linkkiä ilmaisiin ukrainankieli-
siin sähköisiin kirjoihini. Nii-
den tarinat eivät kuitenkaan 
käsittele sotaa, vaan keskit-
tyvät pikemminkin sen ennal-
taehkäisyyn. 

On tärkeää, että kerromme 
lapsille yhteistyön ja toisten 
kunnioittamisen merkitykses-
tä. Näin tasoitamme tietä eri-
laisten ihmisten kohtaamiselle, 
onhan yksilöiden ainutlaatui-
nen arvo ihmisyyden ydintä. 
Onneksi lapsilla on tuore katse, 
jossa asuu myönteinen kiinnos-
tus uutta ja outoakin kohtaan. 
Sille pohjalle rakentuu rauhal-
lisempi maailma.

Tuula Pere (OTT) on julkaissut 
yli kolmekymmentä lastenkir-
jaa, joita on käännetty useille 
kielille. 

Lastenkirjallisuuteen eri-
koistunut tutkija, kriitikko, ja 
tietokirjailija Päivi Heikkilä-
Halttunen  toteaa Tuula Pe-
reen teoksista Laakson kehtolau-
lu ja Muurien välissä (Wickwick, 
2017 ja 2018), että ne "ovat vah-
van allegorisia tarinoita, jotka 
eivät alleviivaa sanomaansa" ja 
"sopivat mainiosti eri ikäisten 
lasten kanssa yhdessä luetta-
viksi".

Tuula Pere on Topelius-seura 
ry:n hallituksen puheenjohtaja. 
Hänet on valittu 2019 IBBY Fin-
land ry:n hallituksen jäseneksi
 

Lapsen on 
saatava kysyä, 

ja hänen on 
saatava 

vastauksia, 
jotka sopivat 

hänen 
tilanteeseensa 

ja kehitys-
vaiheeseensa. 
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Isän ikävä ja 
hyväksynnän kaipuu 
ovat värittäneet Jaakko 
Pirttiahon elämää sen 
alusta asti. Pitkään 
hän syytti vaille 
jäämisen seurauksista 
itseään, kunnes tajusi 
olevansa rampautettu. 
Tämän oivalluksen 
myötä hän on oppinut 
ymmärtämään ja 
tukemaan myös muita 
vertaisiaan.
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Jaakko Pirttiaho,

kuitenkin vapiseva pikkupoi-
ka, joka etsi hyväksyntää. 

– Hyväksynnän tarve saa ih-
misen uskomattomiin suori-
tuksiin. Ihmettelemme, kuinka 
joku ihminen pystyy kaik-
keen tuohon. Kun näen oikein 
menestyneitä ihmisiä, jotka 
haluavat antaa säröttömän ku-
van itsestään, ajattelen, että tuo 
ei ole totta.

Romahdus
Menestyneen ulkokuoren sisäl-
lä tikitti kuitenkin pommi, jota 
Jaakko ei osannut purkaa. Se 
räjähti, ja tuli romahdus.
– Romahdusta edelsi liian 
monta vaikeaa asiaa. Liian pal-
jon asioita, joissa piti jaksaa ja 
selvitä liian pitkiä vuosia. 

Äiti oli aina sanonut, että 
”katsokaa Jaakkoa, joka on su-
vun keskellä ihailtu”. Julkisivu 
rupesi kuitenkin pikkuhiljaa 
säröilemään.

– Yhtäkkiä kaikki romahti. 
Se häpeä oli valtava, Jaakko 
muistelee elämänsä vaikeimpia 
aikoja.

Usko ei ratkaise kaikkea
Jossain vaiheessa elämään tuli-
vat Jumala, Kristus ja usko.>>> 

Jaakko Pirttiahon tie on 
kulkenut Hyvinkään, Han-

kasalmen, Äänekosken, Tam-
pereen, Pieksämäen, Mikkelin 
ja Kangasniemen kautta Jyväs-
kylään. 

– Jokaisen ihmisen elämälle 
on annettu tietyt lähtökohdat. 
Harvoin ne ovat täydelliset, 
mutta jos on jäänyt vaille pe-
rustavanlaatuisia asioita, sil-
loin ihminen on tosi rampa, 
Jaakko pohtii. 
 
Sisäistä sumopainia 
Jaakko on elämänsä aikana 
saanut inhimillisesti ajatellen 
liian monia iskua, jotka ovat 
jättäneet jälkensä.

– Raamattu sanoo, että 
särkynyttä hän ei muserra. 
Jumala antaa meidän, monella 
tavalla vinoon kasvaneiden, 
ymmärtää, että kukaan meistä 
ei ole tahallaan jotakin. Meissä 
on voimia, jotka ovat kuin 
sisällä oleva musta aukko. 
Kuin sumopainija, joka on tu-
hat kertaa vahvempi. Jos Juma-
la ei anna armoa, minä olen sen 
sumopainijan kanssa kehässä 
ja tiedän, miten siinä käy. 

– Niillä, jotka ovat lapsena 
olleet rakastettuja, ei ole sisäl-
lään samanlaista mustaa auk-

koa kuin minulla ja kaltaisillani. 
Heillä on erilaiset lähtökohdat 
elämään, ja he voivat tuomita 
toisen tietämättä, millaisten 
voimien kanssa nämä kamp-
pailevat, Jaakko analysoi.

– Syytin kaikesta itseäni, 
kunnes tajusin, että minut on 
rampautettu ja että elämä on 
lähtenyt alusta asti menemään 
pieleen. Sitä kautta olen op-
pinut ymmärtämään muita.     
Elämä ei ole mustavalkoista.

Reservin upseerista poliisien 
priimukseksi
Jaakko on reservin upseeri, 
josta tuli poliisikurssinsa prii-
mus. Hänellä olisi pitänyt olla 
kaikki keinot pärjätä, selvitä 
ja onnistua. Osata estää erot, 
haistaa hometalot, raivata ra-
havaikeudet, piiloutua puun 
kaatumiselta. Kyllä tosi mies 
tuon kaiken selättää. Osaa pur-
kaa kaikki eteen tulevat pom-
mit. Vaan kun ei, niin ei. 

– Ulospäin näytti siltä, että 
olen tosi onnistunut, miehekäs, 
vahva ja saanut jotakin aikaan. 
Olin erikoistunut poliisin pom-
miryhmään eli kaikkein mie-
hisimpiin asioihin poliisissa, 
Jaakko kertoo.

– Ulkokuoren takana oli 

ONTUVA 
MUTTA ONNELLINEN

Teksti Teuvo V. Riikonen
Kuva Thorleif Johansson
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Usko ei kuitenkaan tuonut rat-
kaisua kaikkiin ongelmiin.
– Jumala ei suostu mihinkään 
purkkiin, johon me hänet ha-
luamme laittaa. Usko kyllä an-
taa vastaukset, mutta ne ovat 
sellaisia, joita 2000-luvun ih-
minen ei halua. Jumala ei suos-
tu talutushihnaan. Hän on tut-
kimaton ja suuri. Hän rakastaa 
meitä. Silloin aika moni asia 
natsaa kohdalle. 

Riittämättömyyden labyrintti
Jossain vaiheessa Jaakko 
huomasi olevansa labyrin-
tissä, josta ei tuntunut olevan 
ulospääsyä. Tilanteessa, jossa 
mikään ei riittänyt.
– Se on helvetti. Siellä olevan 
on vaikea ymmärtää olevansa 
labyrintissa. Vaikka muut sa-
noisivat mitä, jotain täytyy ta-
pahtua. 
– Jumala kutsuu: tule le-
päämään, sinun ei tarvitse 
enää suorittaa. En kuitenkaan 
halunnut kuulla hänen kut-
suaan, koska olin ohjelmoitu ja 
halusin suorittaa.

Raamatun valittajat
Danielle Miettinen on kirjoitt-
nut Jaakko Pirttiahon elämästä 
kirjan Juokse JAAKKO juokse! 
(Karas-Sana 2020). Sitä lukiessa 
voi vain ihmetellä, miten Joo-
na, Jeremia ja Job voivat olla sa-
massa paketissa Jaakon kanssa.

– Uskomatonta, että Jumala 
uskaltaa laittaa Raamattuun 
häntä vastaan väkyttäjiä, ky-
seenalaistajia ja kohtalon-
sa vinkujia. Jotka uskalta-
vat kyseenalaistaa Jumalan 
oikeudenmukaisen toiminnan. 
Uskaltavat sanoa Jumalalle, 
että minä en jaksa sinua. 

– Jumala, sinä uskallat laittaa 
nämä ihmiset sinun Sanaasi! 
Kun Jumala mahtuu ihmisen 
sanoihin, ihminenkin mahtuu 
Jumalan sanoihin. Se on pelas-

tanut minut, kun olen löytä-
nyt nämä Raamatun valittajat. 
Minäkin saan huutaa ja itkeä, 
Jaakko tunnustaa. 

Oman arvon tunne ja 
jaksaminen
”Olen katkennut. Soitin am-
bulanssin”, tekstasi Jaakko ka-
verille hädän hetkellä. Olisiko 
pitänyt lähettää viesti jo ai-
kaisemmin?

– Käännän sen niin, että, voi 
kun jokainen meistä löytäisi 
oman arvonsa. Ajattelin home-
remontin keskellä: missä on 
minun jaksamiseni? Jos oman 
arvon tunne puuttuu, on vai-
kea uskoa ja luottaa. Minul-

lakin on oikeus luottaa, sanoo 
Jaakko.

Tuli myös avioero, jonka jäl-
keen Jaakko pelkäsi, että tie ju-
listajana nousee pystyyn. 

– Tajusin, että tipahdan spi-
taalisten luokkaan, jossa pitää 
huutaa kuin Mooseksen laissa 
”saastainen, saastainen”.  En 
kelpaisi enää. Kirjassani an-
noin luvan kertoa kaikki. Minä 
ajattelin, että kun kirja tulee, se 
on minun testamenttini. Ku-
kaan ei tule enää pyytämään 
puhujaksi.

Niin ei kuitenkaan käynyt, 
vaan kirjan ilmestymisen jäl-
keen Jaakko on edelleen saanut 
kutsuja puhumaan. Hän on 
myös julkaissut lisää kirjoja. 

Danielle Miettinen on kirjoittanut Jaakko Pirttiahon tarinan Juok-
se Jaakko juokse (Karas-Sana 2020). 
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Maisan mietteitä

Kristus on kaikkeni

Istun muistoissani Saaren kirkon urkuparvella. Näen 
saarnastuolissa jykevän, harmaapartaisen Erkki 

Lemisen ja kuuntelen hänen lempeällä äänellään lau-
sumia armon sanoja. Kirkko on täynnä väkeä ja kaikki 
ovat aivan hiljaa. Tuntuu kuin puhetta Jumalan kaiken 
peittävästä armosta voisi kuunnella koko päivän. 

Kun meidän lappeenrantalaisten kotiinlähtö koittaa ja 
istumme bussissa, nousee Erkki bussin etuosaan ja toivot-
taa meille hyvää ja siunattua kotimatkaa. En tiedä oliko 
tämä viimeinen kerta, jolloin saimme kuulla hänen puhet-
taan, sillä hänen taivasmatkansa oli edessä hieman tämän 
jälkeen. 

Erkki Lemisestä jäi lämmin muisto ja kun olen kuunnel-
lut hänen vanhoja puheitaan netin arkistosta, palaan näi-
hin tunnelmiin. Olen lukenut ja kuullut kerrottavan, että 
hänen puheensa olivat nuorempana enemmän lain täyt-
tämiä, mutta elämän mukanaan tuomat kokemukset opet-
tivat hänet julistamaan armoa. 

Sain kuulla Erkki Lemistä useammankin kerran Saaren 
Orpokotijuhlilla, Lappeenrannassa Loppiaisjuhlilla sekä 
mahdollisesti myös Ristiinassa Mikkelinpäivän juhlilla. 
Tiedän, että Erkki oli, ja me kaikki olemme, lankeavia ar-
mon kerjäläisiä, joiden turvana on Jeesus ja Hänen sovitus-
työnsä.

Niin kuin runoilija Leminen lopulta itsestään sanoo: 
”Kätken tuskani sisälleni ja kuljen tietäni: saarnaan Kris-
tusta. Hänessä minulle on kyllin, hän on kaikkeni.”

Maisa Kasanen

            

Talvella luonto lepää lumivaipan alla. 
Lepo valmistaa luontoa tulevaan ke-
vääseen. Vaihtuvat vuodenajat ovat 
Suomen luonnon rikkaus. Kaikella on 
aikansa. Myös levolla ja hiljaisuudella 
sekä talvisella hämärällä. Tätä elämä 
ja vuoden kiertokulku meille opet-
tavat. Me tarvitsemme myös lepoa. 
(Jukka Nevala: Vihreä rukouskirja. 
Kustannus Oy Arkki 2007)

Isä, rakastatko minua?
– Se oli jännä, että Jumala teki 
ihmeen, se että en jäänyt pyörä-
tuoliin. Kysyin sairaalassa, 
onko vaara, etten pääse jaloil-
leni. Kivut olivat kovat, mutta 
enemmän kaipaisin sisäistä 
parantumista. Olisin mieluum-
min pyörätuolissa kuin sisäi-
sesti kipeä. Pyörätuolissa kaik-
ki huolet olivat poissa, olin 
Jumalan varassa. Kaikki vedet-
tiin pois. 

Mutta entä se isän hyväksyn-
tä, onko Jaakko saanut kokea 
sen? 

– Daniellen pakottamana 
kirjaan piti saada harmoninen 
isän kohtaaminen. Kirjoittaja 
sai tahtonsa läpi. Isä luuli, että 
kirja tehdään hänestä. Hän ren-
toutui ja kertoi itsestään luul-
len olevansa päähenkilö. Isälle 
piti kertoa, mistä oli kysymys. 
Hän meni lukkoon ja luuli, että 
se oli kuulustelu, Jaakko kertoo 
isän kohtaamisesta. 

– Kaiken sen jälkeen, mitä 
on tapahtunut, se ei ole hänen-
kään vikansa. Hän jollain lailla 
kuuli, että halusin vain kysyä: 
Isä, rakastatko minua? Lopul-
ta isä nousi ja pyysi anteeksi, 
halasi. 

Muuttuiko kaikki? Ei. Elämä 
ei mene niin.

Jaakko Pirttiahon 
julkaistut kirjat
Jaakon psalmit, Päivä, 2022
Askelmerkkejä, Päivähar-
tauskirja, Päivä, 2021
Löydä minut takaisin,
runokirja, Päivä, 2020
Rakkaat raajarikot, Vuoden  
kristillinen kirja 2021 
yleisöäänestyksen voittaja 
Päivä, 2020
Säröistä loistava Kirkkaus,
Jaakko ja Iiris Pirttiaho, 2019
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Synnyin viisikymmentälu-
vun alkupuolella Hyryn-

salmella. Seudullamme vai-
kutti sotien jälkeen voimakas 
Kainuun herätysliike. Kylissä 
pidettiin seuroja, ja me kylän 
lapset olimme niissä mukana. 
Puhujat tulivat Savo-Karjalas-
ta, mutta mukana oli paikalli-
siakin puhujia. Kuulijoita saa-
pui paljon, myös linja-autoilla.  
Juhannusjuhlat pidettiin usein 
Iivantiirassa.   

Vanhempamme olivat us-
kovaisia, ja kotona järjestettiin 
usein seuroja, joten olin kuul-
lut paljon Jumalan sanaa. Mi-
nulla ei kuitenkaan ollut hen-
kilökohtaista uskoa. Vuoden 
1996 alkupuolella Jumala otti 
minut hoitoonsa. Tiesin heti, 
että olen Jumalan kädessä enkä 
pääse pakoon. Hän näytti mi-
nulle synnin, tuomion ja van-
hurskauden. Kun sielu paloi 
tulessa, muistin sanat: ”Mene 
kammioosi ja rukoile Jumalaa.” 
Menin ja rukoilin: ”Abraha-
min, Iisakin ja Jaakobin Jumala, 
armahda minua.” 

Minulle tuli valtava halu 
lukea Raamattua. Luin Moosek-
sen lain ja sanoin: ”Paljon olen 
rikkonut Jumalaa ja hänen py-
hyyttään vastaan, Jumala on 
tuominnut minut oikeuden-
mukaisesti.” Sitten luin Jesa-
jan kirjan kuudennen luvun ja 
ymmärsin, mitä olin kokenut. 
Niin kuin profeetta Jesaja aikoi-
naan vastasin minäkin Jumalal-

Parikanniemen ystävä Pertti Heikkinen:
”Tunsin, että Jumalalla oli 

tehtävä minulle ”
Teksti Pertti Heikkinen

Kuva Petri Tiusanen
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le: ”Lähetä minut.” Tunsin, että 
Jumalalla oli tehtävä minulle 
hänen valtakuntansa työssä.   

Olin pitkään lain alla, eikä 
sydän saanut lepoa missään. 
Ajan oloon Jumalan armo alkoi 
kirkastua, varsinkin kun luin 
Roomalaiskirjeen 5. luvusta: 
”Missä synti on suureksi tullut, 
siinä on armo tullut ylenpalt-
tiseksi.” Olen kiitollinen, että 
isäni oli sielunhoitajani ja sain 
kasvaa uskovien seurassa. 
Kävin myös Kajaanin rovasti-
kunnan järjestämän maallik-
kokoulun, ja olen ollut seura-
kunnassa paljon avustajana. 
Myös kotona pidimme seuroja.   

Elämäntyöni olen tehnyt 
maanviljelijänä. Meitä oli yh-
deksän lasta. Toiset sisaret 
lähtivät opiskelemaan ja pää-
tyivät pääkaupunkiseudulle. 
Minä jäin hoitamaan maatilaa 
yhdessä vanhempieni kanssa. 
Ostin tilan heiltä vuonna 1986, 
ja he jäivät asumaan tilalle. Al-
kuaikoina he auttoivat minua 
tilan töissä, mutta isän kuoltua 
äitikin jouti sairaalan vuode-
osastolle. Jumalan varjelus ja 
siunaus oli mukana, vaikka 
työskentelin monien koneiden 
kanssa, eikä sattunut onnet-
tomuuksia. Jatkoin tilan pitoa 
vuoteen 2020, jolloin jäin van-
huuseläkkeelle. 

Asun yksin ja käyn kunnan 
kokouksissa. Olen valtuus-
ton varapuheenjohtaja, ja se 
oikeuttaa myös hallituksen 
kokouksiin. Seurakunnassa 
käyn suntion töissä tarvit-
taessa. Jonkin verran olen ol-
lut Raamattuopiston ja Kan-
sanlähetyksen tilaisuuksissa 
puhumassa. Saaren orpokoti-
juhlilla olen käynyt vuodesta 
1996 lähtien. Myös Vienan Kar-
jalan työssä olen ollut mukana. 

Nyt on kiitosmieli, että voin 
viettää eläkepäivä hyväkun-
toisena ja kohtalaisen terveenä, 
talvella hiihtäen ja kesällä 
pyöräillen.     

KIRJATILAUKSET
toimisto@parikanniemi.fi, puhelin 0400 744 061

Lisätietoja: parikanniemi.fi

Profeetan muistolle – runoin
Pirjo Kotamäki
PARATIISIN MARJAT, LINNUNMUNAN 
KOKOISET
Runoja horrossaarnaaja Helena Konttisesta
Parikanniemen ystävät ry, 2022, 95 s.

Runoja syntyy runsaasti, mutta harvemmin ne pääsevät kan-
sien väliin. Parikanniemi ry on tehnyt rohkean teon kustan-
taessaan runoteoksen, vieläpä erityisestä aihepiiristä.

Valinta on kuitenkin oiva. Pirjo Kotamäki (s. 1965) osoittautuu ru-
nokielen taitajaksi, eläytyväksi ja empaattiseksi. Teos ei ole hänen 
ensimmäisensä, vaan hän on sukeltanut aikaisemmin mm. Pyhän 
Birgitan ja Franciscus Assisilaisen mystisiin maailmoihin.

Kirjoittajan kertoman mukaan lähtövirikkeen hänelle antoi etsintä 
enkelikokemuksista. Se johti hänet K. K. Sarlinin Konttis-elämäker-
ran Eräs meidän ajan profeetta äärelle. Enkeleistähän Helena Kont-
tinen horrossaarnoissaan usein kertoi, mutta eivät ne olleet hänen 
pääsanomansa. Niihin ei keskity Kotaniemikään, vaan eläytymisen 
aihe on Helenan elämänkaari ja hänen koskettava, usein vakava ju-
listuksensa. 

Uukuniemen maalaismiljöö sata vuotta sitten, elannon niukkuus, 
kirkollinen kankeus ja seuraperinne kuvataan ilman uskonnollisen 
runouden tavanomaista fraseologiaa. Helenan profeetallinen kyky 
paljastaa kuulijan sisäinen maailma, mutta myös tämän tuskaiset 
päivät, kun ei lähtenyt liikkeelle, kun piti, nousevat hyvin esille. En-
simmäiseen maailmansotaan liittynyt Ilmestyskirjan näky nälästä, 
rutosta ja miekasta on tänäänkin ajankohtainen.

Teoksen lopussa on maininta Jouni Laineen kahtena kesänä 
Hyvinkäällä esitetystä Konttis-näytelmästä. Sehän esitettiin myös 
Orpokotijuhlien yhteydessä Oronmyllyllä. Näin uukuniemeläinen 
herätys vaikuttaa edelleen niin sosiaalisesti, kirkollisesti kuin kult-
tuurillisesti.

Reijo Huuskonen                                                                                                            
Eläkerovasti, Hyvinkää

Mauno Tarkiaiselle seurakuntatyön 
kultainen ansiomerkki

Mikkelin Haukivuorella asuvalle 
Parikanniemen työn ystävälle 

Mauno Tarkiaiselle ojennettiin Seu-
rakunta työn kultainen ansiomerkki 
kesäkuussa. Huomionosoituksen 
Maunolle veivät säätiön toiminnan-
johtaja ja hallituksen puheenjohta-
ja. Mauno on ollut mukana työssä 
vuosikymmenten aikana monella eri 
tavalla. Nyt 88-vuotias Mauno ei enää 
jaksa lähteä ajamaan pitkiä matkoja, 
mutta elämän aikana kilometrejä on 
kertynyt paljon. Lämpimät onnittelut, 
Jumalan siunausta ja monia armorik-
kaita vuosia Maunolle! (TVR)

Kirja-arvio
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Ilmestyy syksyllä 2021:

Lauri Konttinen
Pelastuksen vuosi 
Syvällinen luotaus 
kirkkovuoden eri pyhiin.

30€

Kirjat kertovat Aura Latvuksen ja Väinö Hoikan elämäntyöstä  
Parikanniemen orpokodin johtajina.  Nyt yhteishintaan 30 e

Orpojen äiti Uskon ja rukouksen 
mies

15€

Danielle Miettinen 
Philippe Gueissaz 
Orpojen kotijuhlat 
Dokumentti ainutlaatuisen hengellisen 
juhlan historiasta, nykyisyydestä, 
kävijöistä ja toteuttajista. 

30€

Teuvo V. Riikonen 
Se oli minulle koti
20 entisen lastenkotilapsen 
tarinaa lapsuudesta 
aikuisuuteen. 

20€
Erkki Leminen

Lem
inen Orpojen

äiti

O
rpojen äiti

Sanotaan, että ihmiselämä parhaimmillaan on kuin timantti, joka hei-
jastaa taivaan ja maan, mutta ennen kuin timantti voi heijastaa mitään, 
sen pitää tulla hiotuksi. 
 Tämän kirjan sivuilla kerrotaan erään timantin hiomisesta. Elämän 
onni ja rakkaus, tuska ja ahdistus, ihmisen pienuus ja suuruus, elämä 
ja kuolema, synti ja armo, koko elämä kaikessa värikkyydessään avau-
tuu lukijan eteen. Ensisijaisena kertojana on kirjan päähenkilön Aura 
Latvuksen päiväkirja, jonka sivuille Erkki Leminen johdattelee lukijaa 
hienovaraisesti.  Aura Latvus oli lahjakas taideopiskelija, josta tuli las-
tenkodin johtajatar, kansakoulunopettaja ja kansanopiston johtajatar.
 Kirja puhuttelee rehellisyydellään ja aitoudellaan. Se raottaa ovea 
monilahjakkaan naisen sielunelämään ja hengelliseen kasvuun. Samal-
la se kertoo kansamme kohtalokkaista vuosikymmenistä tarkkakatsei-
sen havainnoitsijan silmin.

ISBN 978-952-67983-6-3

99 9 789526 798363

Tilaukset: 
Parikanniemen Ystävät ry 

19€

Erkki Lemisen kaksi kirjaa uusintapainoksina:

toimisto@parikanniemi.fi
0400 744 061  |  www.parikanniemi.fi
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Erkki Lem
inen

Jumalan suuret ovat usein olleet ihmisten silmissä pieniä ja palvelleet 
inhimillisesti katsoen vaatimattomissa tehtävissä. Heidän elämänsä on 
saattanut olla vaivojen ja sairauksien täyttämää, mutta kaiken keskellä 
se on ollut Jumalan armoon kätketty. Missä ikinä tällainen kilvoittelija 
on elänyt, siellä hänen elämänsä on muodostunut suureksi siunaukseksi 
lähimmäisille.  
   Tällaisen kovan kilvoituksen on läpikäynyt myös Väinö Hoikka, jonka 
elämänvaiheista hänen entinen oppilaansa Erkki Leminen on kirjoittanut 
kauniin ja voimakkaasti puhuttelevan uskon ylistyslaulun. Päiväkirjamuis-
tiinpanoihin ja haastatteluihin sekä omiin lapsuusmuistoihinsa perustuen 
kirjoittaja kertoo, miten reumatismin runtelema Väinö Hoikka saa kokea 
Jumalan avun sairaudessaan ja miten hänestä tulee Parikanniemen orpo- 
kodin johtaja ja yksi uukunimeläisen herätysliikkeen johtava hahmo.  

U
skon ja rukouksen m

ies

Erkki Leminen

ISBN 978-952-67983-7-0

99

Tilaukset: 
Parikanniemen Ystävät ry
toimisto@parikanniemi.fi   Puh. 0400 744 061

Erkki Leminen: Orpojen äiti. 
Johtajatar Aura Latvuksen 
päiväkirjojen lehtiä. 5., uudis-
tettu painos 2021.
Erkki Leminen: Uskon ja ru-
kouksen mies. Väinö Hoikan 
elämänvaiheita ja päiväkirja-
muistiinpanoja. 4., uudistettu 
painos 2021.
Erkki Leminen: Jumalan virta 
on vettä täynnä. Uukunieme-
läisen herätysliikkeen vaihei-
ta 100 vuoden ajalta.  2., uu-
distettu painos 2022.
Kaikkien kustantaja Parikan-
niemen ystävät ry.

Erkki Lemisen syntymästä Uu-
kuniemen Sikopohjan kylässä 

tulee elokuussa sata vuotta. Näen 
hänet yhä silmissäni Poukkulam-
men rantalaiturilla, kun pääsin 
onnekkaasti vuonna 1990 mukaan 
ensimmäiselle kylään tehdylle 
kotiseutumatkalle.  Se merkitsi 
Erkille paluuta kotiin 45 vuoden 
evakkouden jälkeen, ja tunteet oli-
vat pinnassa.

Näin hän kertoo kirjassa Uskon 
ja rukouksen mies: ”Uukunie-
men eli Parikanniemen orpokoti 
on allekirjoittaneelle ollut lapsuu-
desta lähtien läheinen ja rakas 
paikka. Asuin kodin välittömässä 
läheisyydessä siellä Karjalassa ja 
kävin orpokodin lasten kanssa sa-
maa koulua. Koulun johtajaopet-
tajana toimi orpokodin perustaja 

ja johtaja, Väinö Hoikka, lähes 20 
vuotta. Pidän suurena lahjana sitä, 
että sain olla Väinö Hoikan ja hä-
nen sisarensa Aura Latvuksen op-
pilaana koko kansakouluni ajan.”

Sodan jälkeen kokemansa 
hengellisen herätyksen jälkeen 
Lemisestä itsestään tuli yksi uu-
kuniemeläisen liikkeen julistajista. 
”Sylilapsesta lähtien olen aina ol-
lut mukana orpokodin suurilla 
hengellisillä juhlilla ja tunsin jo 
poikasena kaikki puhujat nimeltä, 
näöltä ja kuulolta”, hän toteaa liik-
keen satavuotishistoriikissa.

Kuka siis olisikaan voinut 
paremmin tallentaa herätysliik-
keen historiaa kuin hän. Leminen 
vähätteli usein kykyjään kirjoit-
tajana, koska oli vain ”muamies” 
ja kouluja käymätön. Hänestähän 

piti tulla sukutilan isäntä. Kustan-
nustoimittajat kyllä korjailivat 
välillä ankarastikin hänen teks-
tejään, mutta Lemisen eloisa, 
usein kansanomainen kieli säilyi 
omanlaisenaan, ja hänen lahjak-
kuudestaan kirjoittajana kertovat 
monet suositut runot, jotka ovat 
päätyneet lauluiksikin.

Nämä historiikit ilmestyivät 
alun perin vuosina 1962, 1964 ja 
1986. Leminen sai käyttöönsä Hoi-
kan ja Latvuksen päiväkirjat sekä 
muuta alkuperäistä lähdeaineis-
toa. Kokemus herätysliikkeen 
”omana poikana” auttoi häntä 
suodattamaan materiaalista 
olennaisen. Monet uusintapai-
nokset kertovat siitä, että kirjat 
yhä koskettavat uusia lukijoita.

Sisko Latvus

Herätysliikkeen elävää historiaa Kirja-arviot

Erkki Lemistä muistellaan

Syvien kurujen kulkija. 
Toimittanut Tapio Aaltonen. 
95 s. Karas-Sana 2022

Erkki Lemistä muistellaan
Sata vuotta evankelista Erkki 

Lemisen syntymästä on anta-
nut syyn muistella karismaattista 
karjalaista sananjulistajaa. Kirjaan 
on koottu 17 aikalaisen ja työ-
toverin muistojen lisäksi Lemisen 
lasten valitsemia runoja.

Yllättävästi kirjoittajista peräti 
10 on pappeja. Olisiko Lemisen 
perinnöksi jäänyt pohjattoman ar-
mon julistus kolahtanut erityisesti 
teologeihin? Sinänsä mielenkiin-
toista, että maallikkopuhuja on 
kuin ohituskaistaa hurauttanut 
ammattisaarnaajien ohi monien 
janoaman armon sanoman jaka-
jaksi, ja sitä puhetta ovat tarvin-
neet sekä teologit että muu kirk-
kokansa.

Lemisellä oli lahja vaistota kuu-
lijoidensa ”kätketyt kyyneleet” ja 
tuoda lohtua kiusatuille ja taak-
kojen kantajille. Hän ei jaellut 
ohjeita ja neuvoja korkealta, vaan 
laskeutui vapautusta tarvitsevien 
tasolle. Se oli hänen vahvuutensa 
ja suosionsa salaisuus. Monet hä-
nen runoistaan ovat jääneet kesto-
suosikeiksi myös lauluina. Niihin 
hän onnistui usein tiivistämään 
asian ytimen.

Toivottavasti myös uusi su-
kupolvi, joka ei Lemistä ehtinyt 
kuulla, löytää hänen sanomansa 
runojen ja myös tämän muistel-
makirjan kautta.

Sisko Latvus
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Tervetuloa tilaisuuksiin!
Parikanniemisäätiön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät vierailevat seuraavissa tilaisuuksissa. 
Katso tarkemmat tiedot seurakunnan ilmoituksista ja säätiön kotisivulta www.parikanniemi.fi.

ELOKUU
11.8. RADIO PATMOS klo 14:30
Kontti ohjelma. Joona, Jeremia ja Job samassa 
paketissa, Jaakko Pirttiaho, Riikonen
13.–14.8. SAARI
Orpokotijuhlat jälleen Saaren kirkolla
17.8. RISTIINA KLO 18:00
Viikkomessu ja seurat Parikanniemen Riihikirkos-
sa, kahvitarjoilu, Talo, Tiusanen
19.8. RADIO DEI KLO 14:00–16.00
Erkki Leminen symposiumi, Riikonen, Aaltonen, 
Kaskinen, Latvus, Leminen, Valkeapää ja Vähäsarja
21.8. RISTIINA KLO 10:00
Erkki Lemisen 100-v. Messu, seppeleen lasku ja 
muistojuhla Ristiinan kirkolla
25.8. RADIO PATMOS KLO 14:30
Kontti-ohjelma. Terveisiä Saaren juhlilta, Riikonen 
28.8. RUOKOLAHTI KLO 10:00
Kirkkopyhä Ruokolahden kirkossa, Tiusanen
28.8. RAUTJÄRVI klo 13:00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen

SYYSKUU
4.9. LIPERI klo 10.00 
Kirkkopyhä Liperin kirkossa, seurat 
Herrankukkarossa, Tiusanen
8.9. KITEE klo 13:00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa, Kostamo
9.9. JOENSUU klo 13:00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa
10.9. LEHTIMÄKI klo 18:00
Seurat Fagerkullan pappilassa, 
Kanervikkoaho, Riikonen, Tiusanen
11.9. ALAJÄRVI klo 10:00
Kirkkopyhä Alajärven kirkossa, Auranen, Riikonen
11.9. SOINI klo 10:00
Kirkkopyhä Soinin kirkossa, Tiusanen
11.9. LEHTIMÄKI klo 13:00
Kirkkopyhä Lehtimäen kirkossa, Auranen, Riikonen
11.9. KUORTANE klo 18.00
Seurat seurakuntatalossa, Riikonen, Tiusanen
12.9. HAMINA klo 13:00
Ystäväseurat Herrankukkarossa
12.9. LAPPEENRANTA klo 17:00
Ystäväseurat Lappeen seurakuntatalon neuvot-
teluhuoneessa Kirkkokatu 10, hissillä 5. kerros
12.9. ALAJÄRVI klo 18:00
Seurat Kirkkotuvassa, Silvolahti, Riikonen, 
Tiusanen sekä Raavaat miehet
14.9. RISTIINA klo 18:30
Media Mission rukousilta Parikan-
niemessä, Riikonen ym.
18.9. LAHTI klo 10:00
Kirkkopyhä ja seurat Launeen kirkossa, 
Tiusanen
25.9. HEINÄVESI klo 10:00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen

LOKAKUU
2.10. RISTIINA klo 10:00
Mikkelinpäiväjuhla. Messu Ristiinan kirkossa, 
lounas Valonsalissa sekä päiväjuhla Parikanniemen 
Riihikirkossa, Riikonen
7.10. HYRYNSALMI klo 18:00
Seurat seurakuntatalossa, Kinnunen, Riikonen
8.10. SUOMUSSALMI klo 13:00
Seurat Vuokin kirkossa, Riikonen
9.10. SUOMUSSALMI klo 10:00
Kirkkopyhä ja seurat, Riikonen, Kinnunen
9.10. PUOLANKA klo 17:00
Seurat seurakuntatalossa, Kinnunen, Riikonen
10.10. HAMINA klo 13:00
Ystäväseurat Herrankukkarossa
10.10. LAPPEENRANTA klo 17:00 Ystäväseurat 
Lappeen seurakuntatalon neuvotteluhuoneessa 
Kirkkokatu 10, hissillä 5. kerros
13.10. KITEE klo 13:00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa, Kostamo
14.10. JOENSUU klo 13:00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa
14.10. LIPERI klo 15:30 Ystäväseurat Ylämyllyn 
seurakuntakeskuksessa
15.10. LAPPEENRANTA klo 15:00
Missio 2022 tapahtuma Urheilutalolla. Klo 15 
perheiden tapahtuma ja klo 18 Missiojuhla
16.10. IMATRA klo 10:00
Kirkkopyhä ja seurat Tainionkosken kirkossa, 
Tiusanen
23.10. KARTTULA klo 10:00
Kirkkopyhä
23.10. KARTTULA klo 12:00
Seurat Arja ja Unto Kanniaisella Kärkkääläntie 1665 
Suonenjoki
30.10. SONKAJÄRVI klo 10:00
Kirkkopyhä ja seurat

MARRASKUU
5.11. LIETO klo 14:00
Seurat Äärillä kannonkuja 1, Pelkonen, Tiusanen
6.11. TURKU klo 11:00
Kirkkopyhä Mikaelin kirkossa ja seurat seurakunta-
talossa, Pelkonen, Tiusanen
10.11. KITEE klo 13:00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa, Kostamo
11.11. JOENSUU klo 13:00
Ystäväseurat seurakuntakeskuksessa
11.11. LIPERI klo 15:30
Ystäväseurat Viinijärven kirkolla
13.11. KONTIOLAHTI klo 10:00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
14.11. HAMINA klo 13:00
Ystäväseurat Herrankukkarossa
14.11. LAPPEENRANTA klo 17:00
Ystäväseurat Lappeen seurakuntatalon neuvottelu-
huoneessa Kirkkokatu 10, hissillä 5. kerros
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Erkki ja minä
Elokuun 19. päivä 2022 tulee kuluneeksi 100 vuotta evankelista ja kirjailija 
Erkki Lemisen syntymästä. Hänen julistuksellaan, kirjallisella tuotannollaan ja 
persoonallaan on ollut voimakas vaikutus suomalaisessa hengellisessä kentässä 
yli tunnustuskuntarajojen, ja hänen muistonsa elää yhä vahvana monien 
mielessä. Omasta suhteestaan Erkkiin kertovat tässä pastori, virsirunoilija, 
näytelmäkirjailija ja säveltäjä sekä Erkin lapsenlapsi. 

 

Erkki edusti lohdutusta lakihenkisten 
lyömille ja hurman kahlehtimille.  

Hän oli Lohdutuksen lähde -mies, 
juuret Vapahtajan haavoissa ja kärsivissä 
kasvoissa.  

Ne kuiskaavat: Armo kuuluu mulle 
juuri.      
 
Juha Vähäsarja
Espoolainen Suomen Raamattuopiston pastori, 
Elämä-lehden päätoimittaja ja tunnettu hartaus-
kirjakirjailija.

Erkki Lemisen runoissa ja teksteissä puhuu 
koeteltu ihminen, jolle armo on totta, ja jos-

sa ei ole piiruakaan armottomuutta. Hänellä oli 
taito saattaa yhteen särkynyt ihminen ja Kristus. 
Hänen avullaan moni ihminen ymmärsi ehkä 
ensimmäistä kertaa elämässään, mitä armo on.

Anna-Mari Kaskinen
Lohjalainen virsirunoilija, kirjailija ja luottamus henkilö.

ErkkI LEMINEN 100 V.
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Tasan 20 vuotta sitten kesällä tein Anna-
Mari Kaskisen kanssa Erkki Lemisestä 

musiikkinäytelmän. Päädyimme silloin 
ratkaisuun, että esitän Erkkiä itse.

Havaitsin samaistumiskohtia lukuisia, 
molemmat armossa grillattuja miehiä: 
sairauksien tuttavia, itsekin apua etsiviä. 
Perkeleen rusikoimia, Kristusta tarvitse-
via, autoiluun hurahtaneita, huumorissa ja 
Amorissa eläneitä. Herkkiä ja voimakkaita, 
hauraita persoonia. Ihmisiä!

Olkaamme ihmisiä edelleen kaikki toisil-
lemme, Jumala kyllä hoitaa oman tehtävän-
sä suvereenisti!

Ukki oli automies. Yhtenä kesänä hänellä oli 
kullanhohtoinen Toyota Camry, ja minuun 

iski kateus. Ukki huomasi autossa murjotukseni 
ja kysyi: ”Mikä mieltä painaa?” Kerroin, kuin-
ka minua hävettää, että meillä on Lada. Nimikin 
on nolo. Ukki tokaisi, että ajattele, miten tyh-
mä nimi tällä autolla on: Kämri! Ihan hölmö! 
Naurettiin yhdessä.

Varpu Talvitie
Helsinkiläinen toimintaterapeutti, 
Erkki Lemisen lapsenlapsi. 

 
 

 

Erkin runoissa inspiroi syvä, ihmeellisen 
järkähtämätön luottamus Jumalan ar-

moon: armoon, jota Jumalan luoma luon-
tokin julistaa, armoon, joka hoitaen peittää 
alleen kaiken rosoisen ja repaleisen.

Anu Neuvonen 
Tamperelainen musiikintekijä ja muusikko sekä 

Erkki Leminen 100 vuotta -sävellyskilpailun voit-
taja, säveltänyt mm. kuorolauluja bändisovituksi-

neen, ylistyslauluja, lastenlauluja sekä 
musiikkidraamoja. 

Arto Myllärinen
Lahtelainen näytelmäkirjailija, teatteriohjaaja

 ja näyttelijä.
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Parikanniemen työ tutuksi

Parikanniemen ystävätyö 
Olin nuorena muutaman vuo-
den Parikanniemen lastenkodissa 
töissä. Kodista tuli läheinen. 

Eläkeläisenä toimin Haminassa 
Parikanniemen ystäväpiirissä. Ju-
listustyöntekijä kertoo lastenkodin 
terveiset ja julistaa Sanaa. Olemme 
useita kertoja järjestäneet matkoja 
Orpokotijuhlille ja osallistuneet 
seurakunnan järjestämiin joulu-
myyjäisiin Parikanniemen pöy-
dällä.

Pirjo Pönniö
Virolahtelainen Parikan-
niemen entinen työntekijä, 
nykyinen eläkeläinen.

Parikanniemen julistustyö
”Herra, emme me tiedä minne sinä 
menet? Kuinka voisimme tun-
tea tien? Minä olen tie, totuus ja 
elämä. Ei kukaan pääse Isän luo 
muuten kuin minun kauttani.” 
(Joh 14:5–6.) Tältä perustalta. Hen-
keä haukkoen, eteenpäin. Perusta 
kestää, eikä hullukaan eksy! 

Pekka Maaranen
Ruokolahtelainen evankelista, 
Parikanniemisäätiön eläkkeellä 
oleva työntekijä ja mukana edelleen 
vapaaehtoistyössä.

Parikanniemen lastenkoti
Rakennuksia, ihmisiä, lapsia, ai-
kuisia, lämpöä, hoivaa, huolen-
pitoa, syliä, rapsutusta. Se on 
leikkiä, työtä, naurua, surua, kai-
pausta ja ikävää. Se on hellyyttä 
ja yhdessäoloa. Se on väliaikainen 
koti, paikka ohikulkumatkalla. Se 
on vieraanvaraisuutta ja lähim-
mäisen auttamista. Tätä kaikkea 
se on.

Matti Pasanen
Mikkeliläinen Parikanniemen 
lastenkodin johtaja.

Parikanniemisäätiön tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on kristillisen elämänkatsomuksen mukaisesti, Uukunie-
meläisen herätysliikkeen perintöä vaalien, evankelisluterilaisen tunnustuksen 
hengessä ylläpitää lasten- ja vanhainkoteja turvaa ja suojaa vaille jääneille lap-
sille ja vanhuksille sekä muutenkin toimia vähäosaisten hyväksi.
Parikanniemisäätiö sr säännöt 2. § Tarkoitus

Parikanniemen hallinto 
Parikanniemisäätiössä
Ilosanoma on keskiössä.
Rukouksin suunnitelmat, varat
Isän eteen tuomme.
Lastenkodin lasten parhaaksi
tulevaisuutta luomme.
Kiitokset henkilökunnalle ja
ystäville suomme.
Kun Isän siunaus on työmme yllä,
niin yhteistyöllä selviämme kyllä

Sirpa Lähteenmäki
Lappeenrantalainen Parikan-
niemisäätiön hallituksen entinen 
jäsen ja Parikanniemen Ystävät 
ry:n hallituksen nykyinen jäsen.

Parikanniemisäätiön visio 2025
Olemme valtakunnallinen, evankelisluterilaisen kirkon yhteydessä toimiva it-
senäinen, yhteistyökykyinen sekä digitalisaation ja median merkityksen tun-
nistava toimija, joka on ydinalueilleen juurtunut ja kasvukeskuksia palveleva 
hengellinen koti jokaiselle säätiön työssä olevalle sekä sen tukijalle ja ystävälle. 
Tunnistamme ympäristön muutosvoimat, toimimme yhteistyössä alan sidos-
ryhmien kanssa sekä tarjoamme kehittyvää ja laadukasta lastensuojelua. Olet 
tervetullut kotiin!

Palautetta lehdestä
Luin viimeistä Kontti-lehteä ja 
halusin palautteena kiittää lehden 
linjasta – siitä että se ottaa koko ih-
misen elämän todellisuuden huo-
mioon eikä ole vain hengellinen 
lehti. Sitä se kyllä on samalla.
Siunaten ja rukouksin

Tuula Faye
Parikanniemen ystävä Valkealasta.
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Onnentuvan ohjaaja Pasi Möller kuvailee itseään Parikanniemen 
paluumuuttajaksi ja nauttii kaikenlaisesta tekemisestä. 

Teksti ja kuva Janita Lautamäki

Kuinka kauan olet työskennellyt 
Parikanniemessä?

– Olen työskennellyt Pari-
kanniemessä yhteensä kolme 
vuotta kahdessa pätkässä. En-
sin 2015–2017 kaksi vuotta ja 
nyt taas vuoden 2021 lokakuun 
alusta. Tuossa välissä olin 
myös mukana kuskin ja ohjaa-
jan roolissa talvilomaretkellä 
Ylläksellä ja kesäretkellä Lin-
nanmäellä. 
Mikä sai sinut palaamaan Pari-
kanniemeen?

– Parikanniemessä oli ja on 
hyvä tehdä töitä. Täällä on 
hyvä työyhteisö. Työvuoro-
suunnittelussa on otettu hyvin 
huomioon työssä jaksaminen. 
Mikä on parasta työssäsi?

– Tavallisen arjen eläminen 
lasten kanssa iloineen ja surui-
neen. Monipuoliset mahdol-
lisuudet lähteä harrastamaan 
ja ulkoilemaan lasten kanssa: 
talvisin laskettelemaan ja hiih-
tämään, kalastus ympäri vuo-
den, kesällä uimaan. Erityisiä 

kohokohtia on yhteiset retket, 
esimerkiksi Ylläksen laskette-
lureissut. 
Mitä harrastat?

– Rakkaimmat harrastuk-
set liittyvät luontoon ja luon-
nossa liikkumiseen, vesillä ja 
metsässä. Harrastan kalastus-
ta ja metsänhoitoa; tykkään 
tehdä metsuri- ja raivaushom-
mia. Teen myös sepäntöitä ja 
valmistan itse työkaluja, joita 
käytän uudessa harrastukses-
sani hirsiveistossa. Olen tällä 
hetkellä rakentamassa van-
hoista hirsistä uutta piharaken-
nusta. 
Minkä uuden taidon haluaisit op-
pia?

– Haluaisin oppia soittamaan 
jotain puhallinsoitinta. Olen 
kokeillut soittaa irlantilaista 
tinapilliä, sitä olisi kiva osata 
soittaa hyvin. 
Sinulla on mökillä kasvimaa. Mil-
lainen sato on tulossa?

– Ennen kaikkea herkul-
linen. Sieltä on tulossa peru-

naa, hernettä ja chiliä. Chiliä 
kuivattelen myös Onnentuvan 
maustekaappiin. 
Mikä on bravuuriruokasi? Entä 
inhokkisi?

– Bravuuri on paistetut ah-
venfileet ja perunamuusi. In-
hokki on ehkä puuron keit-
täminen. Puolustusvoimissa 
tuli tähänastisen elämäni puu-
rokiintiö täyteen. 
Mikä on lempimuistosi lapsuu-
destasi?

– Kesäiset päivät Pitkäjärven 
uimarannalla ja uinnin jälkeen 
tietysti jätskit. 
Mitä Joulun rauhaa -projektille 
kuuluu?

– Projekti elää kaiken aikaa, 
läpi vuoden. Tulevia joulukon-
sertteja suunnitellaan hyvinkin 
tiiviisti. 
Mitkä ovat elämässäsi tärkeim-
mät arvot?

– Nöyryys ja toisen ihmisen 
arvostaminen ovat minulle 
tärkeitä arvoja. 

Pasi 
palasi 
Parikan-
niemeen
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Helena Konttisen innoittama runokokelma

Lämpimät onnittelut Pekka Soldanille Rovaniemelle

Pentti Poutasen muistolle (1922–2022)

Pitkäaikainen kansanedustaja 
(Kesk.), kunnallisneuvos ja 
Parikanniemen ystävä Pentti 
Poutanen kuoli 99 vuoden 
iässä 28.3.2022. Poutanen oli 
syntyään parikkalalainen, jolla 
oli sydäntä ”pienen ihmisen ja 
maanviljelijän” asialle.  Nuo-
ruudessa koettu hengellinen 
herääminen ”varjeli hänet 
maailmalta” ja kantoi yh-
teiskunnallisesti vastuullisille 
paikoille. Usko oli hänelle luot-
tamusta Jumalan Sanaan.

Poutanen kutsuttiin Pari-
kanniemisäätiön hallitukseen, 
jossa hän toimi 1970–1980-lu-
vuilla. ”Käykää ensin lista läpi, 

Parikanniemen työn ystävä 
Pekka Soldan täytti 75 vuotta 
26.7.2022 Rovaniemellä. Pe-
kan haastattelu oli Kontin ta-
kasivulla 1/2022. Pekka on 
monella tavalla muistanut 
Parikanniemen työtä, soitte-
lee kuulumisia, kertoo työstä 
muille, ja 75-vuotislahjana 

hän lahjoitti sekä lastenko-
din lapsille että työntekijöille 
erikseen päätettävät "syn-
tymäpäiväkakkukahvit"! Läm-
pimät onnittelut, siunausta ja 
monia armorikkaita vuosia 
Pekalle toivottaa koko Parikan-
niemen väki! (TVR)

jos ei muita löydy, valitkaa sit-
ten mukaan.” 

Poutanen rohkaisi ja myötä-
vaikutti hakemaan Raha-au-
tomaattiyhdistyksen (Ray) 
varoja myös Parikanniemen 
rakennus hankkeille.  

Viimeiset vuosikymmenet 
Pentti Poutanen asui Juvan 
Nuutilanmäellä. Sinne hän 
oli koonnut perinneraken-
nuksia sekä vanhoja työkaluja 
haaveenaan pienimuotoinen 
karjalaiskylä.

 Parikanniemen Kontti-lehti 
haastatteli Poutasta vuonna 
2013. Hän kuoli Mikkelissä.  
Markku Liukkonen

Jussi Pitkänen sai taivaskutsun
Parikanniemisäätiön entinen 
eläkkeellä ollut toiminnan-
johtaja, rovasti Jussi Pitkänen 
kuoli 27.7.2022 84-vuotiaana 
Savonlinnassa. Siunaamme 
hänen muistoaan, lämmin 

osanotto omaisille ja kiitämme 
Parikanniemen hyväksi teh-
dystä työstä. Jussin muistokir-
joitus julkaistaan myöhemmin 
marraskuun Kontti - lehdessä. 
(TVR)
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Innokkaimmat retkeilijät herä-
sivät jo kuudelta. Itse heräsin 

seitsemältä. Linja-auto lähti 
aamulla klo 7.45 kohti Tampe-
retta. Bussimatka meni hyvin, 
paitsi jotkut nuoret pelleili-
vät vähän. Kuitenkin hyvällä 
mielellä, niin kuin aina. Mat-
kalla jaettiin stipendejä. Itse en 
saanut stipendiä, mutta se oli 
ymmärrettävää. Stipendit jaet-
tiin hyvälle ystävälle, tsemppa-
rille koulussa sekä aktiiviselle 
harrastajalle. Johtaja antoi kai-
kille lapsille 5 € käyttörahaa, se 
oli siistiä. Pysähdyimme mat-
kalla Hollolan Matkakeitaalla. 
Näin matkalla hävittäjiä sekä 
helikoptereita.  

Saavuimme Tampereelle 
noin kahdentoista aikaan ja 
menimme Särkänniemeen. 
Minä ja kaverini menimme en-

simmäiseksi Tyrsky-nimiseen 
laitteeseen. Kutsumme sitä 
kavereiden kanssa delfiiniksi. 
Hajaannuimme kavereideni 
kanssa kahdeksi eri ryhmäksi. 
Me menimme seuraavaksi X-
nimiseen laitteeseen ja kaverini 
menivät Teho-laitteeseen. Se 
oli mielestäni aika lälly. Suosit-
telen kokeilemaan. Sitten me-
nimme Hypeen. Se oli hyvä 
laite.  

Kävimme syömässä buffe-
tissa. Sen jälkeen kävimme pa-
rissa laitteessa. Sitten kävimme 
syömässä välipalaa. Ostin itse 
jäähilejuoman, koska halusin 
viilentää vauhdista kuumen-
tuneen pääni. Se auttoi liiankin 
paljon, aivoni jäätyivät. Tämän 
jälkeen menimme johtajan, 
kahden ohjaajan sekä kahden 
muun lapsen kanssa X:ään. 

Kävin yhteensä neljä kertaa 
kyseisessä laitteessa. Paras 
laite Särkänniemellä oli minun 
mielestäni Tornado. Suurin osa 
myös muista lapsista tykkäsi 
siitä. Sitten meidän kesäret-
kemme alkoikin loppumaan 
Särkänniemellä. Toivottavasti 
pääsemme sinne myös uudes-
taan.  

Kaikki reissussa oli kivaa, 
paitsi yksi laite: Trombi.  Läh-
dimme ajamaan takaisin Pari-
kanniemeen kuudelta. Johtaja 
kehui matkan jälkeen, että 
reissu oli mennyt tosi hyvin 
ja kaikki käyttäytyivät hyvin. 
Olimme perillä puoli yhdeltä-
toista illalla. Toiset nukahtivat 
heti, itse luin vielä hetken Aku 
Ankkaa ja kävin nukkumaan. 
Kiitos kesäretkestä, oli erittäin 
hauskaa! 

Kesä-
retki 
Särkän-
niemeen 

Parikanniemi

Kotiryhmien omien retkien lisäksi vuodessa on 
kaksi kohokohtaa, joista päästään nauttimaan 
koko talon voimin: talvilomalla retki Ylläkselle 
ja kesällä retki huvipuistoon. Särkänniemen 
kirjeenvaihtajamme Lamin lähetti meille 
raportin tämän vuoden kesäretkeltä.

Teksti Lamin  Kuvat Parikanniemen arkisto
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Pirjo Kotamäki on helsinkiläinen 
runoilija, jota kiehtovat pyhyys 
ja pyhimykset. Hän on julkaissut 
runokokoelmat muun muassa 
Franciscus Assisilaisesta ja Py-
hästä Birgitasta. Hänen uusim-
massa runokirjassaan Paratiisin 
marjat, linnunmunan kokoiset 
kuuluu Helena Konttisen ääni.

– Olen itse sekä runoilija että 
lukija. Runojen avulla pääsen kir-
joittaessani asioiden ytimeen, tai 
niin ainakin toivon. Lukiessani 
koskettavaa runoa tai muuta teks-
tiä tunnen saavani oikean tun-
netilan omaan kirjoittamiseeni. 
Sellainen henki runouden hetkelle 
tulee, jos on tullakseen, ja Helena 
Konttisen kohdalla se tuli. Minun 
täytyi vain ruveta kirjoittamaan. 
Runot siis tulivat lukiessani K. K. 
Sarlinin kirjaa Helenasta.

Joskus Kotamäki saa omilta 
lukijoiltaan viestiä, että runot ovat 
vaikeita tai hitaasti luettavia. 

– Mutta runoni ovat hyvin eri-
laisia, riippuen siitä, mistä aihees-
ta kirjoitan.

Pirjo Kotamäki syntyi kuusi-
kymmentäluvulla Kallion kau-
punginosaan Neljännelle Linjalle, 
josta perhe muutti myöhemmin 
keskustaan Kansallismuseon vie-
reen Museokadulle. Vanhemmat 
toimivat talonmiehinä. Ehkä siksi 
ajatus työläisyydestä on lähellä 
Kotamäen sydäntä, ja hän kuuluu 
vasemmistolaiseen kirjailija- ja tai-
teilijayhdistys Kiilaan.

– Kirjoitin nuorena runoja ja 
lähetin niitä arvosteltavaksi Nuo-
reen Voimaan. Muistelen, että 
useimmista ei oikein pidetty, 
paitsi yhdestä, josta en itse pitä-
nyt. Olin siinä runossa käyttänyt 
luovempaa metodia, ja runo oli 
ilmaisultaan modernimpi. Joten-
kin runous sitten jäi nuoruuden 
jälkeen. Opiskelin Liikemiesten 

kauppaopistossa kirjastovirkaili-
jan tutkinnon, ja työ vei men-
nessään yli 20 vuodeksi. Tyttäreni 
syntymän jälkeen, 20 vuotta sit-
ten, runous tuli uudelleen, ehkä 
jonkin hormonimyrskyn myötä, 
Kotamäki naurahtaa.  

Pirjo Kotamäki toimi kirjastovir-
kailijana yli 20 vuotta Helsingin 
kaupunginkirjastossa. Nyt hän 
työskentelee vapaana runoilijana. 

– Kirjastossa työskennellessään 
sitä oppii tuntemaan kirjailijat ja 
uudet nimikkeet. Minulla se ei 
saanut aikaan mitään intoa luke-
miseen, sillä jossain vaiheessa 
kirja muuttui logistiikkatavaraksi, 
jota piti vain siirrellä paikasta toi-
seen. Aikaa kului, ja sitten tajusin 
vihdoin itsekin tuon dilemman; 
jotakin puuttui elämästäni, ja 
kuitenkin tuo "jokin" oli koko ajan 
ollut edessäni. En vain enää ollut 
nähnyt sitä pitkään aikaan. Kir-
jallisuus – kirjoitus – aivan kirjai-
mesta lähtien – tyhjä paperi – se-
hän pitää itse kirjoittamalla ottaa 
omaksi! 

– Olen aina lukenut kaikenlaista, 
sekä tieto- että kaunokirjallisuut-
ta, ja opiskellut myös Avoimessa 
yliopistossa eri aineita teologias-
ta kirjallisuuteen. Uudet asiat 
kiehtovat minua, kertoo Kotamä-
ki, jonka omalle matkalle kirjoit-
tamiseen tuli mukaan pyhimyksiä 
ja – Helena Konttinen.

– Luin nuorena Eila Pennasen 
kirjoittaman kirjan Pyhästä Birgi-
tasta. Pyhimykset kiehtovat, koska 
he ovat kuin käveleviä ilmoituksia 
pyhästä, ja kuitenkin he hengit-
tävät tätä samaa ilmaa meidän ta-
vallisten maata tallaavien kanssa. 
Pyhät kuuluvat historiaan, eivät 
vain uskontoon. Tarkoitan tällä, 
että he ovat yhtä tosia kuin muut-
kin historian henkilöt. Heidän 
elämänsä todistaa siten myös py-
hyyden historiallisuuden. 

 – Pyhimyksillä ei ole aina ol-
lut helppoa, eikä helppoa ol-
lut myöskään Helena Konttisen 
elämä. Köyhänä hän saarnasi ja 
köyhänä kuoli; siis aineellisesti 
katsottuna, muttei henkisesti.

– Jossakin vaiheessa kiinnostuin 
enkeleistä, ja monissa tiedostoissa 
oli mainittu Helena Konttisen 
nimi. Sitten tosiaan löysin tuon 
Sarlinin kirjan Helsingin kaupun-
gin kirjastosta. Siinä kuului vah-
vasti Helena Konttisen ääni, ehkä 
siksikin, koska kirja oli kirjoitettu 
pikakirjoituksella.

Pirjo Kotamäki kirjoittaa aamui-
sin, ja lukiessaan hän tekee usein 
muistiinpanoja. Kevään aikana 
häneltä ilmestyi jopa kaksi runo-
kokoelmaa. Ensimmäinen niistä 
on nimeltään Pompeiji (Kulttuu-
rivihkot.) Toukokuussa ilmesty-
nyt Paratiisin marjat, linnunmunan 
kokoiset – Runoja horrossaarnaaja 
Helena Konttisesta (Parikanniemen 
Ystävät ry) on hänen kahdeksas 
runokokoelmansa.

Runoilija Pirjo Kotamäki:

”Pyhät hengittävät 
samaa ilmaa”

Teksti Teuvo V. Riikonen 
Kuva Riitta Klemola
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