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Hyvä mietiskelyja rukouspolun kulkija
Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa on valmistunut kevään 2021
aikana Mietiskely- ja rukouspolkuja Annan ja Marian hautausmaille
sekä Kirkonmäelle. Kohteisiin on liitetty historiatietoa, mietiskely- ja
hartaustekstejä. Reitin voi kiertää missä järjestyksessä haluaa.
Voit kulkea kohteissa tai vain istua sopivalle penkille ja miettiä,
kuinka elämä on sinua kuljettanut. Voit katsella, kuunnella, olla hiljaa,
mietiskellä tai rukoilla.
Mietiskely- ja rukouspolku löytyy Kokkolan suomalaisen seurakunnan
nettisivuilta: www.kokkolansuomalainenseurakunta.fi/aikuisille/
mietiskely-ja-rukouspolut. Paperiversio löytyy Kaarlelan kirkon
parkkipaikan vieressä olevan ilmoitustaulun luona olevasta postilaatikosta, mistä sen voi ottaa mukaan kävelyreitille. Korona-aikana vihkoa
ei ole suotavaa palauttaa laatikkoon, vaan sen voi pitää itsellään.

Mari Hautamäki
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1. Kirkonmäen kivipaadet
Vuosisatoja sitten Kirkonmäki oli saari, jonka korkeimmalle
kohdalle kirkko rakennettiin. Tuolloin kirkkomatkan saattoi
tehdä veneellä. Kokkolassa maa kohoaa vuosittain noin puoli
senttimetriä, joten merestä paljastuu koko ajan uutta maata.
Ventuksentieltä Kaarlelan kirkolle noustessa on Saarimäentien
varressa neljä pystykiveä. Kivipaasien vuosiluvut kuvaavat
vedenpinnan korkeutta eri vuosisatoina sekä merkittäviä historiallisia tapahtumia Kokkolassa: v. 1511 Kaarlelan seurakunta
irtaantui omaksi seurakunnaksi, v. 1620 perustettiin Kokkolan
kaupunki, v. 1765 Kokkola sai tapulioikeudet ja v. 1854 oli
Halkokarin kahakka.
Siunaa minulle, Jumala,
maa jalkojeni alla.
Siunaa minulle, Jumala,
polku, jota kuljen.
Siunaa minulle, Jumala,
se mitä sydämeni kaipaa.
Sinä uskollinen ja ikuinen,
siunaa minulle leponi.
Siunaa minulle se,
mitä kannan mielessäni.
Siunaa minulle se,
minkä kätken sydämeeni.
Siunaa minulle se,
mihin kiinnitän toivoni.
Sinä kuningasten Kuningas,
siunaa minulle silmäni!
Maa jalkojeni alla, suom. Liisa Seppänen
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Vedenpinnan korkeutta eri vuosisatoina kuvaavat pystykivet
vuosilukuineen ovat pyörätien vasemmassa reunassa
Saarimäentiellä.
Nykyistä Kirkonmäkeä kutsuttiin aikaisemmin Holmbackeniksi
eli Saarimäeksi. Holmbacken oli pitäjän keskuspaikka 1300luvulla, jolloin nykyisen Kirkonmäen alueella oli satama, kauppapaikka ja puukirkko.
Vanha tarina kertoo, että kirkon paikka on valittu aikoinaan siten,
että härkäpari iestettiin kivikuormassa olevan reen eteen. Ne
saivat kulkea, minne tahtoivat. Härät pysähtyivät Holmbackennimiselle paikalle, nykyiselle Kirkonmäelle.
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2. Siunauskappeli ja sankarihaudat

Pixabay

Vuonna 1871 kirkon pohjoispuolelle rakennetun kahdeksankulmaisen siunauskappelin on piirtänyt linnusperäläinen rakennusmestari Johan Stoor. Vielä 1960-luvulla kappeli oli ahkerassa
käytössä ja siellä toimitettiin lähes kaikki Kaarlelan seurakunnan
hautaukset. Vainajaa saattelevat oven yläpuolella olevat sanat
”En tillflykt är han urtidens Gud”, suomennettuna ”Sinun turvasi on
ikiaikojen Jumala.” 5 Moos 33:27
Siunauskappelin viereisiin sankarihautoihin haudattiin sisällis-,
talvi- ja jatkosodassa kaatuneet. Kuvanveistäjä John Munsterhjelm
teki v. 1919 graniittisen muistomerkin, jonka teksti on suomennettuna: ”He kaatuivat taistelussa kotiseudun, lain ja oikeuden
puolesta.” Myöhemmin kaatuneille on hankittu pienet hautakivet.
Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai
vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki
olette yksi. Gal. 3:28
6

Siunatkoon meitä rauhan ja oikeuden Jumala;
Siunatkoon meitä Poika, joka pyyhkii pois kyyneleet,
jotka maailman kärsimys on aiheuttanut;
Siunatkoon meitä Henki, joka tekee sovituksen
ja toivon meille eläväksi; tänään ja ikuisesti.
Suomen ekumeenisen neuvoston sivut
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3. Kaarlelan kirkon portti
Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu.
Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Joh. 10:9
Juhlava portti erottaa kirkon ja kirkkopihan muusta ympäristöstä.
Portti ja muuri rauhoittavat kirkkopihan liikenteeltä. Jeesuksen
aikana porttien tehtävänä oli kaupunkien turvaaminen yöaikaan.
Kaupungin portti oli kapea, jotta sitä oli helpompi puolustaa.
Kapeaa tietä kulkeva astui sisälle ahtaasta portista päästäkseen
kaupungin elämän keskustaan.
”Portti on ahdas ja tie kapea, mutta se vie elämään”, sanoo Jeesus.
Onko sinulla kokemusta ahtaasta portista kulkemisesta?
Onko joskus tuntunut siltä, että portista päästäksesi sinun pitäisi
olla erilainen kuin olet, jotta tulisit hyväksytyksi?
Entä taivaan portti? Ketkä siitä mahtuvat sisään?
Jeesus sanoo: Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun
luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Joh. 6:37
Jeesus, joka itse on ”portti” Isän luo, sanoo myös olevansa tie,
totuus ja elämä ja että kukaan ei pääse Isän luo muuten kuin hänen
kauttaan.” Portti on avattu, saat astua sisään. Sinä kelpaat!
Hengitä ja hiljenny. Olet tervetullut ja odotettu!
On riemu, kun saan tulla sun, Herra, temppeliis,
sun porteistasi käydä sisälle pyhyyksiis.
Virsi 195:1, san. Edvard Evers, suom. Juho Laine
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Kirkon pääportti.

Pohjoisesta portista kirkkoon kuljettaessa on oven vasemmalla puolella seinässä
venäläisten kansalaissodassa (1918) ampuman kranaatin lovi.
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4. Kaarlelan kirkko (Kruunupyyntie 1)
Pyhälle Katariinalle omistettu Kaarlelan vanha pitäjänkirkko on
yksi Pohjanmaan seitsemästä keskiaikaisesta kivikirkosta.
Vanhimpien osien on arvioitu olevan vuodelta 1460 tai
1500-luvun alusta, mutta tarkkaa rakentamisvuotta ei tiedetä.
Anders Chydeniuksen johdolla kirkkoa laajennettiin 1700-luvun
lopulla ja se sai ristikirkon muodon Kustaa III:n hyväksymien
piirustusten mukaisesti.
Ylösnoussut Herra,
rukoilen sinun kirkkosi puolesta,
että se toimisi
sinun antamastasi tulevaisuudesta käsin
ja eläisi sen lupauksen varassa,
että sinä luot jatkuvasti kaiken uudeksi.
Rukoilen sinun kirkkosi puolesta,
että se todella olisi toivonmerkki niille,
jotka ovat kadottaneet näkyvistään
päämäärän ja tarkoituksen,
jonka sinä olet antanut kaikelle elämälle.
Rukoilen sinun kirkkosi puolesta,
että se näkisi aina
köyhissä ja kärsivissä ihmisissä
oman köyhän ja kärsivän perustajansa.
M. Viljanen

Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat
apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus
Jeesus. Ef. 2:20
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Polvesta polveen täällä
soi ylistyksesi,
sieluihin vuotaa rauha
ja siunauksesi.
Virsi 195:2
san. Edvard Evers, suom. Juho Laine

11

5. Vaivaisukko

Kirkon portilla katoksen suojassa seisoo vaivaisukko vuodelta 1847.

Virsi 954:3-5, san. Jaakko Löytty
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Lisen Forsgård

Maailmassa moni lienee, nälkäinen ja janoissaan.
Opeta, oi Herra, meitä omastamme jakamaan.
Liian moni aivan yksin jatkaa yhä kulkuaan.
Opeta, oi Herra, meitä omastamme jakamaan.
Näytä missä apuamme, lahjojamme tarvitaan.
Opeta, oi Herra, meitä omastamme jakamaan.

Hopsalalaisen Nils Traunbäckin v. 1784 veistämää, ulkomaillakin näytteillä ollutta, vanhempaa vaivaisukkoa säilytetään kirkon eteisessä.
Keskiajalla vaivaisukoilla on ollut tärkeä merkitys köyhäinhoidossa,
joka kuului kirkon velvollisuuksiin. Myöhemmin vaivaisukkojen
keräämät rahat on käytetty seurakunnan diakoniatyöhön ja kaukaisen
lähimmäisen auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Sinulle köyhä ja orpo uskovat asiansa, sinä annat avun. Ps 10:14
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6. Kaarlelan seurakuntakoti
(Kruunupyyntie 3)
Erik Kråkströmin suunnittelema seurakuntakoti valmistui v. 1958
silloisen Kaarlelan seurakunnan käyttöön. Kellarikerroksessa toimi
alkuvuosina Kirkonmäen suomenkielisen kansakoulun luokkia
sekä Kokkolan talouskoulu. Seurakuntakoti peruskorjattiin vuosina
2004-2005. Tilojen nimeämiseksi järjestettiin kilpailu.
Anders-sali sai nimensä kirkkoherra Anders Chydeniuksen mukaan.
Anna-sali tuo mieleen Jeesuksen äidinäidin, Annan, sekä ”seurakunnan äidin” Anna Krookin (1905-70). Kokoontumistila Tararant
sai nimensä läheisestä Nuijasodan kahakkapaikasta. Martta-sali
muistuttaa huolehtivasta Betanian Martasta. Kerhotila, Helena-Sali,
nimettiin ensimmäisen nimeltä tunnetun kastetun kaarlelalaisen
lapsen mukaan. Vuonna 1375 kerrotaan 7-vuotiaan Helenan eksyneen erämaahan ja eläneen siellä 10 vuorokautta nälissään villieläimet seuranaan. Tyttöä etsittiin päiväkausia. Isä lupasi tehdä pyhiinvaellusmatkan, jos tyttö löytyisi elävänä. Seuraavana päivänä tyttö
palasi kotiin. Hänen uskottiin selvinneen Pyhän Birgitan avulla.
Isän ja tyttären pyhiinvaellusmatkasta Ruotsin Vadstenaan löytyy
kirjallinen merkintä luostarin asiakirjoista.
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi. Ps 23:4
Tee kodistamme avara,
niin että jokainen
voi kasvaa omaa kasvua
suojassa rakkauden.
Virsi 830:3, san. Niilo Rauhala
14

Pyhä Jumala,
kiitos kaikesta seurakunnassamme tehtävästä työstä.
Kiitos kaikista seurakuntalaisista.
Johdata työntekijöitä kaikissa heidän toimissaan
pyhän tahtosi mukaan.
Suo meidän kasvaa yhdessä ja vahvistua uskossa.
Siunaa antamasi armolahjat ja anna yhteinen, syvä ilo.
Vahvista vaikeuksien tullen.
Suo armosi ja rauhasi koskettaa meitä joka päivä.
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7. Nuijasodan muistomerkki
Talvella 1597 käydyssä nuijasodassa olivat vastakkain kruunun
sotilaat ja talonpojat, jotka olivat kyllästyneet korkeisiin veroihin ja sotilaiden ylläpitoon 25 vuotta jatkuneen sodan jälkeen.
Liminkalaisen Hannu Krankan johdolla arviolta noin 1000
Kaarlelaan leiriytynyttä miestä kävi piikkipäiset nuijat aseinaan
kuninkaan voudin Abraham Melkiorinpojan ja sotilassaattueen
kimppuun. Nuijasota kesti kaikkiaan kolme kuukautta ja päättyi
talonpoikien tappioon.
Rakas Jeesus,
sinä itse olet rauha ja kaiken rauhan lähde.
Vaikuta meissä sovintoa ja ymmärrystä.
Tee sinun rakkautesi meissä näkyväksi.
Älä anna meissä olevan vihan hallita,
vaan auta meitä loistamaan sinun valoasi.
Tampereen seurakunnat, 2014
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Seurakuntakodin tien puoleisessa päädyssä olevaan isoon kivilohkareeseen on Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto kiinnittänyt
muistolaatan v. 1961. Muistomerkin tekstissä lukee:
”Tällä tiellä Tarharannassa yllättivät tammikuun lopulla 1597
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan vapaat talonpojat kuninkaan
voudin Aabraham Melkiorinpojan, joka saattueineen oli
matkalla pohjoiseen rauhoittamaan Pohjanmaan nuijamiehiä.
Syntyneessä kahakassa vouti pääsi pakoon, mutta saatiin kiinni
ja kuljetettiin vangittuna Tukholmaan tuomittavaksi.”
Vapahtaja, johda meitä,
meidätkin tee vapaiksi.
Silloin murtuu vihan valta,
pelko muuttuu rauhaksi.
Luottamukseen, sovitukseen
anna toivo voimaksi.
Virsi 589:2, san. Fred Kaan, suom. Anna-Maija Raittila
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8. Vanha yrttitarha
Hyvä Jumala,
anna armostasi sadetta joka päivä
jos vain sopii,
keskiyöstä kello kolmeen,
ja kuten tiedät
hyvin hienoa ja lämmintä,
jotta se hyvin imeytyy maahan.
Ja anna auringon paistaa
koko päivän,
vaikka ei tietenkään liikaa,
eikä Rhododendronin päälle.
Mutta varjele sateelta
laventeli ja muut,
jotka kuten äärettömässä viisaudessasi tiedät,
pitävät kuivuudesta,
ja joiden nimet
voin kirjoittaa paperille, jos niin tahdot.
Ja anna aina paljon kastetta ja vähän tuulta,
runsaasti kastematoja,
mutta ei etanoita
eikä lehtitäitä eikä härmätauteja.
Ja jos sopii,
anna kerran viikossa
sataa lannoiteliuosta.
Amen.
Puutarhurin rukous (mukaelma), Karel Capek
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Vanha yrttitarha on kotiseutumuseon takana punaisen aidan sisällä.

Puutarhassa voi keskittyä viljelemään hiljaisuutta ja antaa sen ravita
lempeästi mieltä ja sielua. Kasvun ihmeen äärellä ihminen, mullan
ja veden sukulainen, löytää yhteyden alkuperäänsä ja perustehtäväänsä viljelijänä ja varjelijana.
Siihenkö perustuu puutarhanhoidon toipumista edistävä vaikutus?
Jumala, uudista voimallasi, anna kasvun ihmeen koskettaa.
Sinä kasvatat sadon ihmisille,
pidät maasta huolen.
Sinä kastelet vaot,
tasoitat kynnetyn pellon,
pehmität sen sateilla
ja siunaat maan kasvun.
Sinä seppelöit vuoden hyvyydelläsi. Ps. 65:9-11
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9. Kotiseutumuseo ja pihapiiri
Kaarlelan kotiseutumuseo on perustettu vuonna 1939. Päärakennus, vanha maalaistalo, on vuodelta 1853. Pihapiiriin kuuluu
kaikkiaan 11 eri puolilta Kaarlelaa siirrettyä rakennusta; riihi,
aitat, talli, paja, pikkutupa, nahkurin verstas, karstatehdas sekä iso
tuulimylly, vain navetta puuttuu. Museoalueella voi tutustua paikalliseen talonpoikaiskulttuuriin sekä 1800-luvun elämäntapaan.
Museon pihalla voi lukea Kelttiläinen ilmansuuntarukouksen:
Katson kohti länttä. Edessä on syksy. Mitä uutta on näkyvissä,
hyvää tai pahaa? Jätän sen Jumalalle.
Käännyn kohti etelää. Olen tässä päivässä, tässä hetkessä. Kuuntelen elämääni. Mitä on paraikaa, hyvää tai pahaa?
Jätän sen Jumalalle
Käännyn kohti itää. Ajattelen mennyttä kesää. Mikä on lopuillaan,
kypsää ja valmista, hyvää tai pahaa? Jätän sen Jumalalle.
Käännyn kohti pohjoista. Paljon on sellaista, mistä en tiedä vielä
mitään. Mikä on levossa, mikä uinuu, odottaa nousemistaan?
Mikä on pimeässä? Jätän sen Jumalalle.
Käännän kasvoni alas. Mikä on kauheaa ja pelottavaa?
Ole turvanani Jumala.
Käännän katseeni ylös, kohti taivasta. Minne annan kaikkeni, kenelle minä kuulun, kuka minut näkee. Annan kaikki asiani, ajatukseni ja aikeeni, annan itseni Jumalalle. Aamen.
Pekka Yrjänä Hiltunen, Tuomas-yhteisön lehti
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10. Chydeniuksen pappila
Pappilan rakennutti kirkkoherra Carl Gustaf Werander vuosina 1736-1737. Se edustaa ns. karoliinista tyyliä. Rakennus oli
poikkeuksellisesti 30 metriä pitkä, huomattavasti yli sallitun
pituuden. Kyläläisten vastusteluista huolimatta kirkkoherra
halusi rakennuttaa riittävän suuren kokoontumistilan. Puhuttiin
Weranderin puupalatsista. Chydeniuksen pappila on Suomen
vanhimpia säilyneitä pappilarakennuksia. Chydenius rakennutti
v. 1777 panimo- ja pakarintuvan sekä renkituvan sisältävän
piharakennuksen kivestä ja tiilestä, sillä puutavaraa tarvittiin
laivojen rakennukseen ja tervanpolttoon.
Sotkamossa v. 1729 syntynyt Anders Chydenius nimettiin Kokkolan kirkkoherraksi v. 1770. Tehtävässään hän toimi vuoteen
1803, aina kuolemaansa asti.
Chydenius oli valtiopäivämies, taloustieteilijä, valistusajattelija
ja kirjoittaja, jonka tavoitteena oli vapauteen, tasa-arvoon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen perustuva yhteiskunta. Kokkolalle hän hankki v. 1765 tapulioikeudet eli oikeuden harjoittaa
ulkomaan kauppaa ja vauhditti näin kaupankäyntiämme. Tuolloin alkoi tervan vienti ulkomaille.
Monipuolinen kirkonmies kehitti viljelysmenetelmiä, suoritti
pieniä leikkauksia, valmisti lääkkeitä, rokotti tavallista kansaa
isorokkoa vastaan ja harjoitti avustustoimintaa vähävaraisten
hyväksi. Kokkolan kirkkoherrana hän näki tärkeäksi keskittyä
seurakunnalliseen työhön, saarnaamiseen, rippikoulun pitämiseen ja kirkon laajennustyöhön.
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Chydeniuksen muistohuone (1775)

Vanha kellari (1667)

Kukaan meistä ei voine odottaa, että palvelusväki puolustaisi
itse asiaansa yleisön edessä… Niinpä noin puolustuskyvyttömien ihmisten oikeuksia on vaalittava kaksin verroin huolehtivaisemmin; sillä muuten käy väistämättä niin, että yli mennään
mieluimmin siitä, missä aita on matalin.
Anders Chydenius, 1778

Voimallisin olen silloin, kun ajattelen, kun koen,
kun rakastan elämääni palvelutehtävänä.
Olen elävät kädet, olen elävä henki,
pyhän tahdon välikappale ihmiseksi asetettu.
Heli Kolho / Tuula Turunen
23

11. Omenapuu
Perheomenapuun taimi istutettiin 7.9.2017 Chydenius-pappilan
kirkon puoleiseen puistoon juhlistamaan reformaation (uskonpuhdistuksen) 500:tta juhlavuotta ja samalla Kokkola-päivää
Suomen 100-vuotisjuhlavuonna. Istutustalkoisiin osallistui
kaupungin ja seurakunnan edustajia.
Perheomenapuu symboloi ”perheyhteyttä”. Samaan runkoon on
vartettu erilaisia lajikkeita. Puu on kasvun ja yhteyden symboli.
Niin kuin omenapuun eri lajikkeet pölyttävät toinen toisensa
niin mekin tarvitsemme toisiamme. Omenapuu kuvastaa myös
”kirkkopuuta”, jossa Kristus itse on runkona. Omenapuun
hedelmiä saavat kaupunkilaiset aikanaan vapaasti nauttia.

Vaikka tietäisin, että maailmanloppu tulee huomenna,
istuttaisin tänään omenapuun.
24

Tulevaisuudesta emme tiedä, mutta tänään istutamme ja kasvatamme
omenapuuta. Tänään rakennetaan tulevaisuutta, jotta huomenna elämä
jatkuisi. Kirkon ja yhteiskunnan tehtävänä on toivoa ja rakastaa, kantaa
vastuuta ja pitää huolta - samoin kuin huolehditaan puustakin, jotta
nesteet puun sisällä kiertäisivät ja aikanaan syntyisi hedelmiä. Ja kun
ihmiset syövät näitä hedelmiä, omenia, he jaksavat taas rakastaa ja
pitää huolta toisistaan.
Kirkon tehtävänä ei ole ratkaista poliittisia ongelmia, vaan toimia sen
eteen, että ihmiset jaksaisivat. Yhteiskunnan tehtävänä on miettiä,
miten soveltaa rakkautta päätöksentekoon arjessa. Kunnalla ja kirkolla
on samat ihmiset.
Nyt Suomi 100 -vuonna on teemana Yhdessä. Maahanmuuttovirran mukana uusia ihmisiäkin tänne istutetaan ja me otamme vastaan.
Samalla meitä koetellaan, voidaanko täällä tosiaan elää yhdessä. Kirkon
teemana tänä reformaation juhlavuonna on tämä: ”Armoa on, että kukaan ei jää yksin”. Olkoon tuo perheomenapuu symboloimassa pyrkimystä keskinäiseen yhteyteen ja toinen toistemme hyväksymiseen.
Kirkkoherra Jouni Sirviö
25

12. Aurinkokello

Pappilan ja kirkon välisellä nurmialueella oleva aurinkokello
jäljittelee alkuperäistä Chydeniuksen vuonna 1777 rakentamaa
aurinkokelloa.
Kaarlelan kirkon sivuoven yläpuolelta löytyy vielä vanhempi
seppämestari Matts Bastubackan v. 1724 tekemä aurinkokello.
Se on mahdollisesti ollut mallina Chydeniukselle. Aurinkokelloja
ajan näyttäjinä oli pappiloiden ja kartanoiden pihoissa.
Raamattukin muistuttaa ajasta: Kaikella on määrähetkensä,
aikansa joka asialla taivaan alla. Saarn.3:3
Jumala sanoi: ”Tulkoon valoja taivaankanteen erottaman päivän yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja,
hetkiä ja vuosia. 1 Moos 1:14
Aikajanalle elämän ja kuoleman väliin mahtuu koko ihmiselämä.
Aika on ilolla ja surulla, saavutuksilla ja menetyksillä, toivolla ja
epätoivolla, rakkaudella ja vihalla, työllä ja levolla, kasvulla ja
kuihtumisella. Elämä on ainutlaatuinen, lahjaksi saatu. Kukaan
muu ei voi elää sitä puolestamme. Tärkeä hetki elämässä on
tässä ja nyt, eilinen on taakse jäänyt. Huomisesta emme tiedä,
mutta saamme ottaa sen Jumalan kädestä.
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Aurinkokello on sijoitettu kivijalustan päälle. Kivessä on teksti:
Anders Chydenius Kaarlelan kirkkoherrana 1770-1803.

Halki elinpäivieni
tieni hän on avannut,
riemut murheet matkalleni
viisaasti on jakanut.
Vaikeinakin päivinä
Herra oli lähellä,
rakkauden voimin kantoi,
murheeseenkin toivon antoi.”
VIrsi 470:2, san. Niilo Rauhala

Mitä asioita elämästäsi haluat tuoda nyt rukouksessa Jumalalle?
Kenen puolesta haluat rukoilla?
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13. Isovihan muistokivi
Isovihan aika (1713-1721) koetteli erityisen raskaasti Pohjanmaata.
Tsaarin käskystä venäläiset sotilaat pyrkivät tuhoamaan Pohjanmaan rannikon kulkuväylät ja asutuksen polttaen taloja, surmaten
ja kiduttaen asukkaita. Ihmiset piiloutuivat sydänmaan pirtteihin
ja maakuoppiin. Osa pakeni vesitse tai jalkaisin Ruotsiin. Kasakat
ryöstivät Keski-Pohjanmaalta noin 1300 lasta ja nuorta, joista harva
palasi takaisin. Vasta 2000-luvulla löydettiin mikrofilmiltä
lapsiorjiksi joutuneiden nimilistat Suomen Kansallisarkistosta.
Kotiseutuyhdistyksen pystyttämässä muistomerkissä on kuvattuna tähti. Kiven vieressä kasvaa koivu. Muistokivi kertoo 81
lapsen joutuneen sotaorjaksi Venäjälle Kokkolan seudulta
v. 1714. Rovasti Mikko Himanka sai muistokiveen idean Topeliuksen sadusta Koivu ja tähti. Satu kertoo kahden sisaruksen
paluumatkasta Venäjältä takaisin Suomeen vanhempiensa luokse.
Lapset muistelivat kotipihalla kasvavaa koivua, jonka oksien
lävitse tuikki iltatähti.
Valon Herra, astu sisään menneisyyteemme,
hajota pimeyden työt, murra pahan valta,
pyyhi pois synkät ajatukset.
Astu sisään muistojemme arkistoon,
astu sisään syyllisyyden ja häpeän pimeään huoneeseen.
Astu sisään peiteltyjen ja unohdettujen syntien
salaiseen huoneeseen.
Tule, valon Herra, ja anna anteeksi.
Tule rakkauden Herra, ja vapauta meidät.
Tule, vedä meidät ulos pimeydestämme.
Tule, vedä meidät lähellesi.
Corrymeelan yhteisön synnintunnustus
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Maan korvessa kulkevi lapsosen tie,
vaan ihana enkeli kotihin vie.
Niin pitkä on matka, ei kotia näy,
vaan ihana enkeli vieressä käy,
vaan ihana enkeli vieressä käy.
Virsi 971:1, san. Immi Hellén
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14. Elämän pursi -veistos
Kuvanveistäjä Risto Saalasti, presidentti Kyösti Kallion tyttärenpoika, teki Elämän pursi -veistoksen silloisen Kaarlelan kunnan
600-vuotisjuhlaan vuonna 1975.

Jumala,
sinä lähetät meidät maailmaan lohduttamaan toisiamme.
Sinä lähetät meidät epätäydellisinä ja uupuvina.
Sinä lähetät meidät kadottamaan ja löytämään jälleen.
Sinä lähetät meidät olemaan yhdessä hiljaa.
Sinä lähetät meidät laulamaan sinusta.
Sinä lähetät meidät salatuille poluille ja tuulisille toreille.
Sinä lähetät meidät sinne, missä ihmiset kaipaavat.
Sinä lähetät meidät nyyhkyttävien lasten luo ja yksinäisten
kulkijoiden luo.
Sinä lähetät meidät sitomaan haavoja, vaikka tiedätkin, että
me samalla tulemme lyöneeksi uusia.
Sinä lähetät meidät ryvettymään ja kompuroimaan.
Sinä lähetät meidät lämmittelemään kohmeisia käsiämme yhteisen nuotion lämmössä.
Sinä lähetät meidät maailmaan lohduttamaan toisiamme.
Sinä lähetät meidät tulemaan yhdessä lohdutetuiksi.
Katja Kaila, IKUISUUS mahtuu eväskoriin/Arjen rukouskirja

30

Herramme, näytä meille sumussa haparoiville oikea suunta, että
osaisimme tehdä oikeita valintoja, jaksaisimme ja pääsisimme
perille yksinäisyydestä yhteyteen.
Purjeisiini tuulta anna,
mua kanna
meren yli mailleni.
Pidä, Jeesus, itse perää,
Herra, herää!
Muuten hukkuu haahteni.
Virsi 307:3, san. Elsa Christina Holmsten, suom.
Johan Wacklin, uud. Wilhelmi Malmivaara
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15. Suomalaisen kirkon muistokivi

Kirkon muurien ulkopuolella on puiden ja pensaiden suojassa
lähes huomaamaton kivi. Se on ainoa muisto tällä paikalla olleesta
suomalaisesta kirkosta. Kivessä on kaiverrus: ”Tällä paikalla oli
suomalainen kirkko vuodesta 1649 Isovihan aikaan asti”.
Kirkko toimi nykyisen Kaarlelan kirkon vieressä joitakin vuosikymmeniä. Isovihan aikana venäläiset sotilaat mitä ilmeisimmin repivät
kirkon polttopuiksi.
Kaarlelan pitäjän asukkaat olivat 1600-luvulla pääasiallisesti
ruotsinkielisiä. Edellisellä vuosisadalla Saksassa alkanut
uskonpuhdistus painotti mm. kansankielisen jumalanpalveluksen
merkitystä. Voimme vain kuvitella, miten tärkeä paikka Kaarlelan
suomenkieliselle vähemmistölle heidän pieni kirkkonsa on ollut.
Tällä paikalla ihmiset kuulivat ilosanoman Jeesuksesta omalla
äidinkielellään. Täällä on iloittu, surtu, uskottu, toivottu ja rukoiltu.
Seisot pyhällä paikalla. Ehkä juuri tässä taivas koskettaa maata.
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Riisu kengät!
Maa, jolla seisot on Herran.
Pyhää ja puhdasta maata.
Katso ja kuuntele hiljaa,
vaikka paljon et ymmärtää saata.
Paina pääsi!
Maa, jolla seisot on Herran.
Hän itse puhuu ja kuulee,
koskettaa meitä kuin viljaa,
sillä Jumalan pelloilla tuulee.
Pekka Simojoki, Pyhän Kosketus
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16. Puinen risti
Kaarlelan kirkon viereiselle nurmikentälle on pystytetty puinen risti, jonka juurella on kokoonnuttu kesäjuhliin ja jumalanpalveluksiin.
Sama vanha ristinpuu
kaiken ylle kaareutuu,
Risti vain, ei kestä mikään muu.
Ei ole muuta pysyvää,
Jälkemmekin häviää.
Risti vain jäljelle jää.
Huomaako Hän, kuinka kaiken tuhlaan?
Näkeekö sen, kuinka harhailen?
Kutsuuko Hän silti minut juhlaan?
Ja tulla saan kotiin uudestaan.
Pekka Simojoki
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Herra,
me kiitämme sinua siitä,
että ristisi on pystytetty
keskelle tätä maailmaa.
Hiljennä meidät sen edessä,
niin että voimme kuulla
ja ottaa vastaan sen sanoman.
Anna ristin todistaa läsnäolostasi
ja rakkaudesta, joka voittaa kärsimällä.
Paina pyhä kuvasi syvälle sydämeemme.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.
Kirkkokäsikirja II
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Ajasta aikaan varjellut
Herra on kirkkoamme,
sanallaan meitä ohjannut
kaikissa vaiheissamme,
vieläkin tahtoo siunata
kansaansa köyhää armolla,
tarjota taivahan rauhaa.
Kaste ja usko yhteen näin
kirkoksi meidät liittää.
Kristusta täällä vierekkäin
elävät kivet kiittää.
Joskus vain kaksi yhdessä
on koolla Herran nimessä,
silloinkin Kristus on läsnä.
Virsi 197:1,3
san. Nicolai Frederik Severin Grundtvig,
suom. Lauri Pohjanpää,
säk. 3 suom. Anna-Maija Raittila
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