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Johdanto 

 

”Lumijoen pappila palanut. Eilen illalla 6-7 välillä syttyi vielä tuntemattomalla tavalla tuleen 

Lumijoen pappila. Tuli levesi sellaisella nopeudella, että hädin tuskin ihmiset vähin vaattein 

pääsivät pelastumaan liekkien uhriksi joutumasta. Koko päärakennus paloi parissa tunnissa 

poroksi. Ulkohuoneet saatiin suurilla ponnistuksilla pelastetuiksi.” 

                                                              (Sanomalehti Kaleva 18.1.1902) 

 

Perheemme muutti Lumijoelle vuonna 1995, kun mieheni Markku Tölli valittiin seurakunnan 

kirkkoherran virkaan. Seuraavana syksynä saimme kodiksemme täydellisesti peruskorjatun 

pappilan, joka oli rakennettu tulipalon tuhoaman rakennuksen perustuksille vuonna 1903. Pap-

pilan emäntänä pääsin läheltä seuraamaan seurakunnan tapahtumia ja tutustumaan seurakunta-

laisten elämään. Tämän tutkimuksen juuret juontavatkin noihin vuosiin: halusin selvittää, mil-

laista hengellinen elämä Lumijoella on ollut ennen ”Töllin aikaa”.  

 

Lumijoki kuului tuhoisan tulipalon aikaan vielä kappeliseurakuntana Limingan emäseurakun-

taan, joka mitä ilmeisimmin perustettiin vuonna 1445, kun Turun piispana vuosina 1412–1450 

toiminut Maunu Tavast ulotti piispantarkastusmatkansa Oulun seudulle saakka. Ensimmäinen 

virallinen maininta Limingan seurakunnasta on kuitenkin peräisin vuodelta 1477.1 

 

On epäselvää, milloin kappelioikeudet Lumijoen seurakunnalle myönnettiin.2 Juho Kalliokoski 

mainitsee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon matrikkeliin perustuvan tiedon, jonka mukaan 

kappelioikeudet olisi myönnetty vuonna 1688.3 Pian tämän jälkeen seurakunta sai ehkä oman 

kappalaisenkin, sillä hänen kerrotaan kuolleen vuonna 1708.4 Toisaalta Jouko Vahtola esittää, 

että kappeliseurakunta olisi perustettu jo vuonna 1643 piispa Isak Rothoviuksen (piispana vuo-

desta 1627 vuoteen 1652) toimittaman tarkastusmatkan yhteydessä. Lumijoelle rakennettiin 

mahdollisesti samana vuonna ensimmäinen kirkko, jossa Limingan emäseurakunnan papit kä-

vivät toimittamassa jumalanpalvelukset.5 

                                                
1 Vahtola 2013, 197 
2 Pappilan tulipalossa v. 1902 tuhoutui myös seurakunnan arkisto, joten Lumijoen seurakunnassa ei ole juuri mi-

tään asiakirjoja tulipaloa edeltäneeltä ajalta. 
3 Kalliokoski 1925, 22 
4 Kalliokoski 1925, 22 
5 Vahtola 1994, 58; toisaalta Vahtola 1991, 272 mukaan kirkko olisi rakennettu jo noin vuonna 1620. 
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1850-luvulla Suomessa oli kaikkiaan 205 kappeliseurakuntaa. Väkiluvun kasvu ja yleinen vau-

rastuminen lisäsivät niissä intoa itsenäistymispyrkimyksiin.  Taustalla vaikutti sekin, että kap-

peliseurakunnat itsenäistyivät omiksi kunnikseen vuoden 1865 hallinnonuudistuksen jälkeen.6 

Toisaalta kappeliseurakuntien asukkaat maksoivat suhteellisen raskaat kymmenykset emäseu-

rakunnan kirkkoherralle, jonka tulot saattoivat olla suorastaan ruhtinaalliset.7 On siis hyvin 

ymmärrettävää, että lumijokistenkin mielissä virisi 1800-luvun lopulla toive seurakunnan it-

senäistymisestä omaksi kirkkoherrakunnakseen.  

 

Ylikankaan mukaan kappeliseurakunnissa asuvien mielenlaatu erosi emäseurakuntien asukkai-

den ajattelutavoista, esimerkiksi suhtautuminen uudistuksiin oli nihkeämpää emäseurakun-

nissa: virkamiehet ja muu vauraampi väki asuivat vanhoissa kirkonkylissä, joissa asioiden ha-

luttiin pysyvän ennallaan. Niinpä syrjäisemmän kyläkunnan ainoa mahdollisuus sosiaaliseen 

nousuun oli jokin uudistuksen käynnistäminen tai uuden aatteen omaksuminen.8 Suomen it-

senäistyessä vuonna 1917 olikin jäljellä enää 39 kappeliseurakuntaa,9 jotka kaikki itsenäistyi-

vät vuoteen 1925 mennessä.10 Esimerkiksi Utajärven kappeliseurakunta anoi senaatilta oikeutta 

itsenäistymiseen kirkkoherrakunnaksi vuonna 1885 ja lupa saatiin jo seuraavana vuonna.11   

 

Lumijoen itsenäinen kirkkoherrakunta perustettiin Keisarillisen Senaatin päätöksellä 

14.11.1899,12 mutta käytännössä itsenäistyminen kuitenkin tapahtui vasta siinä vaiheessa, kun 

päätöshetkellä kappalaisen virkaa hoitanut henkilö lakkasi hoitamasta virkaansa, siis kuoli tai 

siirtyi papiksi toiseen seurakuntaan.13 Itsenäistymispäätöksen aikaan Lumijoen kappalaisena 

                                                
6 Vahtola 2003, 324; Vahtola 2017, 289 
7 Vahtola 1977, 226; Välimäki 2002, 213; Soikkeli 2000, 52-58; Esim. Pöytäkirja Lumijoen kirkonkokouksessa 

23.9.1907 (II Kirkonkokousten pöytäkirjat 1886-1982 A. II. I) kertoo, miten lumijokiset joutuivat maksamaan 

ylimääräisiä kymmenyksiä, koska Limingan kirkkoherrakunnan yhteisessä kirkonkokouksessa 17.6.1907 oli 

päätetty, että Lumijoen osuus Limingan kirkkoherran virkatalon rakennuskassan maksuista on 739 markkaa. 

Kokouksessa päätettiin kerätä jo samana syksynä 300 markkaa kaikilta papiston palkkaa maksavilta ja loppuosa 

määrätystä maksusta päätettiin kattaa lainarahalla. 
8 Ylikangas 2010, 120-123; Heikkinen 1993, 14 esittää yhteisöllisten mentaliteettien luovan jännitteitä ja sosiaa-

lisia kiistakysymyksiä. Mentaliteetit ovat kollektiivisia ja pitkäkestoisia henkisiä kokonaisuuksia. 
9 Vahtola 2003, 324; Vahtola 2017, 289 
10 Mustakallio 2009b, 418  
11 Vahtola 2013, 200  
12 Vainikainen 1994, 78; Vahtola 1977, 228: Keisarillisen senaatin päätöksellä itsenäistyivät samalla kertaa Li-

mingan emäseurakuntaan kuuluneet Kempeleen, Temmeksen ja Lumijoen kappeliseurakunnat itsenäisiksi kirk-

koherrakunniksi. 
13 Kirkollisasiantoimikunnan kirje 5.2.1913. Kirjeistö 1868-1984. III F1-F2 



4 
 

 

toimi Emil Åström (1859-193914), joka oli ottanut viran vastaan vuonna 1897. Seurakunnan 

varsinainen itsenäistyminen oli mahdollista vasta vuonna 1917, jolloin Åström valittiin Limin-

gan kirkkoherran virkaan. Perimätiedon mukaan lumijokiset – jotka siis tässä vaiheessa vielä 

olivat Limingan seurakunnan jäseniä ja siten äänioikeutettuja – äänestivät innokkaasti Åströ-

miä kirkkoherran virkavaalissa.15 Lumijokinen Antti Ollakka on muistellut tätä papinvaalia 

vuonna 1974 tehdyssä haastattelussa seuraavasti:  

Ja pappina oli siihen aikaan Åströmi. No se oli tosi pappi, en kai minä voi moittia sitä 

pappia. Vaan se tuota sitten meni rovastiksi tuonne Liminkaan ja lumijokiset meni sitä 

äänestämmään. Moltiin Limingan alamaisia siihen aikaan ja sitte ku se haki sinne Li-

minkaan niin koko kylä lähti äänestämmään sitä (naurua). Ja liminkalaiset oli hirviän 

pahana siittä, että päästiin erilleen, ku se olis tänne vanahannukin tuota ja pääsi rovas-

tiksi. Sehän oli hyvillään, kun se pääsi rovastiksi. No ei ne ny kaikki tykänneet ja eihän 

sitä niin hyvvää ookkaan, että kaikki tykkää.  Se oli vähän semmonen huono saarnamies 

kaikin puolin, vaan muuten ystävällinen mies. En minä häntä voi moittia.16  

 

Ensimmäistä kirkkoherranvaalia Lumijoella päästiin toimittamaan 7.10.1917. Virkaa haki 

neljä pappia ja vaalissa eniten ääniä vaalissa sai Pulkkilan kirkkoherra Wilho Kyyrö (1870-

191717). Ilman vaalisijaa jäänyt Oulunsalon kirkkoherra Juhani Merenheimo kuitenkin teki se-

naatille valituksen, joka hyväksyttiin. Niinpä senaatti määräsi toimitettavaksi uuden vaalin 

10.11.1918. Dramatiikkaa lisäsi se, että edellisissä vaaleissa virkaan valittu Kyyrö ehti kuolla 

ennen uusia vaaleja. Nyt vaali siis käytiin kolmen hakijan kesken ja heistä eniten sai ääniä 

Matti Hiltula (1856-1932),18 joka toimi Lumijoen kirkkoherrana vuosina 1919-1925.19 

 

Hiltulan jälkeen kirkkoherraksi valittiin viran ainoa hakija Mauri Juhana Kokko (1898-195320), 

joka hoiti tehtävää vuosina 1925-1931.21 Seuraava vakinainen kirkkoherra vuosina 1932-1942 

                                                
14 ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/1853-1899/henkilo.php?id=20933 
15 Vainikainen 1994, 78; myös Knapas 1992 pitää vuotta 1917 seurakunnan itsenäistymisvuotena. 
16 Historiikkihankkeet II Hb:5 
17 Kansallisbiografia.fi/papisto 
18 Pöytäkirja tehty kirkkoherranvaalissa Lumijoen kirkossa 10.11.1918.IICg:1; kansallisbiografia.fi/papisto 
19 Vainikainen 1994, 79; 19 Cajanus 1936, 114; Samana vuonna saatiin niin ikään Limingan emäseurakunnasta 

irtautuneeseen Kempeleen seurakuntaan ensimmäinen kirkkoherra, Toivo Kajava. 
20 Kansallisbiografia.fi/papisto 
21 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1927-1931, 3. IIDd.2; Ptk. tehty kirkkoherranvaalissa 

18.1.1925.IICg:1; Hyvönen 1992, 37 kertoo, että rovasti Matti Hiltulan lapset lahjoittivat vuonna 1961 isänsä 

käyttämät matkaehtoollisvälineet Lumijoen seurakunnalle.  
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oli jälleen viran ainoa hakija Juhana Pietari (Hannu) Koskimies (1898-197622).23 Väliaikoina 

vt. kirkkoherroina toimivat Limingan kappalaiset, jotka asuivat Limingassa.24  

 

Seuraavat vaalit pidettiin sota-aikana, 7.2.1943, jolloin kirkkoherraksi valittiin Aarre Nenye 

(1907-198525). Hän työskenteli Lumijoella vuosina 1943-1956. Matti Salokannel (1925-

197726) oli Nenyen jälkeen viran ainoa hakija ja tuli valituksi kirkkoherran virkaan 4.11.1956. 

Hän palveli seurakuntaa vuoteen 1963 saakka. Vuosina 1963-1968 virkaa hoiti Esko Jaatinen 

(1936-) aluksi vt. kirkkoherrana ja myöhemmin vakinaisena, sekä vuodesta 1970 alkaen vuo-

teen 1994 saakka Matti Vainikainen (1934-).27 Vuonna 1995 kirkkoherran viran otti vastaan 

ylimääräiseltä vaalisijalta valituksi tullut Markku Tölli (1962-), joka erosi tehtävästä 

1.3.2018.28 

 

Lumijoen seurakunta juhlii marraskuussa 2018 satavuotista taivaltaan itsenäisenä seurakun-

tana. Oikeastaan näitä juhlia olisi voitu viettää jo kahteen kertaan: itsenäistymispäätöksen 100-

vuotisjuhlaa vuonna 1999 ja ensimmäisen kirkkoherranvaalin vuosipäivää vuonna 2017. Lu-

mijoen seurakunnan ensimmäinen tehtävän vastaanottanut kirkkoherra valittiin 10.11.191829 

ja tästä voidaan katsoa seurakunnan varsinaisen itsenäisyyden alkaneen. Tällä perusteella 100-

vuotisjuhlia on päätetty viettää 4.11.2018. Tämä tutkimus käsittelee siis sadan vuoden ajanjak-

soa vuodesta 1918 vuoteen 2018. Lumijoen seurakunnan toiminta itsenäisenä kirkkoherrakun-

tana muodostaa aikarajauksen perustelun.  

 

Koska paikallishistoriaa tutkittaessa ei tarvitse tutkia kaikkea, vaan tutkittavaa aihepiiriä voi-

daan perustellusti rajata sellaisiin liikkeisiin, joilla katsotaan olleen eniten vaikutusta,30 rajau-

tuu tutkimusnäkökulma tässä työssä kahden voimakkaan herätysliikkeen, herännäisyyden ja 

vanhoillislestadiolaisuuden, vaikutukseen. Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisällä toimii 

herännäisyyden ja vanhoillislestadiolaisuuden ohella muitakin herätysliikkeitä. Ne kuitenkin 

                                                
22 Geni.com 
23 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1932-1936, 3. IIDd.2; Ptk. tehty kirkkoherranvaalissa 7.12.1931. 

IICg:1  
24 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1927-1931. IIDd.2. 
25 ancestry.com 
26 Matti Salokanteleen hautakivi Lumijoen hautausmaalla. 
27 Vainikainen 1994, 79 
28 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 13.12.2017 
29 Pöytäkirja tehty kirkkoherranvaalissa Lumijoen kirkossa 10.11.1918. IICg:1 
30 Pirinen 2001, 111 
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jätettiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle, sillä niiden vaikutus Lumijoen seurakunnan hengel-

liseen elämään on ollut viimeisimmän vuosisadan aikana hyvin vähäinen. 

 

Seurakunnan toimintaa johtaa kirkkolain mukaan kirkkoherra. Hän tekee lopullisen päätöksen 

siitä, kuka saa puhua tai esiintyä seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa ja seurakunnan ti-

loissa. Kirkkoherran herätysliikesidonnaisuudella voi siis olla suuri vaikutus seurakunnan toi-

mintaan.31 Lumijoen kaltaisessa pienessä seurakunnassa, jossa kirkkoherra on seurakunnan ai-

noa pappi, tämä vaikutus korostuu erityisesti. Tässä tutkimuksessa käsitellään vain Lumijoen 

seurakunnan kahdeksan vakinaisen kirkkoherran toimintaa suhteessa herännäisyyteen ja van-

hoillislestadiolaisuuteen. Viransijaisina tai väliaikaisina viranhoitajina toimineet papit eivät ole 

mukana aineistossa. 

 

Tässä tutkimuksessa herätysliikkeellä tarkoitetaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon si-

sällä toimivaa uskonnollista liikettä. Näiden liikkeiden syntymisen taustana oli 1700- ja 1800-

lukujen taitteen hurmoshenkinen, samoihin aikoihin eri puolilla Suomea käynnistynyt uskon-

nollinen liikehdintä, joka syntyi kansan keskuudessa ja muodollisen seurakunnallisen toimin-

nan ulkopuolella. Kansanherätys sai voimakkaita vaikutteita saksassa syntyneen pietistisen kir-

jallisuuden pohjalta ja levisi karismaattisten johtohahmojen kautta varsin nopeasti.32 

 

Sekularisaatioparadigma on 1960-luvulla esille noussut malli, jonka avulla pyritään selittä-

mään uskonnon aseman ja uskonnollisen arvomaailman heikkenemistä modernisoituvassa yh-

teiskunnassa. Teorian mukaan uskonnollisten instituutioiden asema ja yksilötason uskonnolli-

suus ovat sidoksissa yhteiskunnan rakenteisiin ja niiden muutoksiin.33 Tässä tutkimuksessa se-

kularisaatioparadigmaa käytetään taustateoriana, kun arvioidaan herätysliikkeissä toimineiden 

osallistumisaktiivisuutta ja näiden muutosten taustoja Lumijoen seurakuntaelämässä. 

 

Tutkimuskysymykset ja aineisto 

 

Historiantutkimuksen tavoitteena on sekä tiedon järjestäminen tietyn näkökulman mukaisesti 

että tutkimuksen kohteen sulauttaminen osaksi laajempaa kokonaisuutta. Tämä näkökulman 

valinta on oleellinen osa tutkimusta ja sitä määrittävät tutkimuskysymykset. Näkökulman 

                                                
31 Salomäki 2018, 231 
32 Heininen & Heikkilä 1996, 170-172; Salomäki 2018, 221-222 
33 Kallunki 2018, 49 
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valinnan kriteereitä ovat empiirisyyden vaatimus sekä hedelmällisyys, siis se, että tutkimuksen 

avulla on mahdollista saada uutta tietoa sekä herättää uusia kysymyksiä.34 Varsinaisen tutki-

musprosessin lähtökohtia ovat tutkimuskohteen valinta, relevantin näkökulman eli asiayhtey-

den valinta sekä näkökulman merkittävyys.35 Oleellista aatehistoriallisessa tutkimuksessa on-

kin se, että tutkija selvittää itselleen tarkoin sen, mitä hän oikein on tutkimassa.36 

 

Herätysliikkeiden toimintaa tarkastellaan tässä tutkimuksessa sekä seurakuntalaisten osallistu-

misen että papiston toiminnan näkökulmasta. Pyrkimyksenäni on selvittää, miten seurakunta-

laisten sitoutuminen herätysliikkeeseen näkyy seurakuntaelämässä, esimerkiksi osallistumis-

aktiivisuutena. Toinen tarkastelukulma on se, kuinka voimakkaasti kirkkoherran oma hengel-

linen tausta ja herätysliikesidonnaisuus on heijastunut seurakunnan toimintaan.  

 

Tässä tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1.   Miksi pitkään vahvana herännäispitäjänä tunnettu Lumijoki on nykyään leimallisesti 

vanhoillislestadiolaista aluetta? 

2.   Mikä on ollut seurakunnan kirkkoherran rooli herätysliikkeiden toiminnassa? 

3.   Miten herätysliikkeiden vaikutus on heijastunut seurakunnan toimintaan ja seurakunta-

laisten aktiivisuuteen? 

4.   Mitkä muut tekijät niin Pohjois-Pohjanmaalla kuin koko suomalaisessa yhteiskunnassa 

sekä Suomen kirkollisessa ilmapiirissä ovat vaikuttaneet herätysliiketoiminnan aktiivisuu-

teen Lumijoen seurakunnassa? 

 

Tutkimuksen lähdeaineiston muodostavat Lumijoen seurakunnan arkistosta löytyvät asiakirjat. 

Piispantarkastuksia Lumijoella on järjestetty vuosina 1918-2018 yhteensä 16 kertaa. Jokaista 

tarkastusta varten on laadittu ”Kertomus seurakunnan tilasta” -nimikkeellä selostus seurakun-

nan toiminnasta. Osa näistä kertomuksista on laadittu valmista lomaketta käyttäen, joten niiden 

suora vertailu on mahdollista. Piispantarkastuksen yhteydessä pidetään myös pöytäkirjaa, jo-

hon kirjataan tarkastuksen kulku sekä keskusteluissa esille nousseet asiat. Näiden pöytäkirjojen 

avulla on mahdollista saada selville mahdollisia seurakunnan toiminnassa ilmenneitä ongelmia 

sekä piispan antamia ohjeita ja kehotuksia.  

 

                                                
34 Kalela 1972, 17-21 
35 Kalela 2002a, 76; 1972, 55 
36 Mikkeli 1990, 277 
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Toisen tärkeän lähdeaineiston muodostavat kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjat. Kirkkoneu-

voston tehtävänä oli vuoden 1868 kirkkolaissa esitetyn määritelmän mukaisesti hoitaa seura-

kunnan hallintoa yhdessä kirkonkokouksen kanssa.37 Tällä hetkellä voimassa oleva kirkkolaki 

vuodelta 1993 määrittelee kirkkoneuvoston tehtäväksi ”yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, 

edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi”.38 

Kirkkoneuvosto siis on vastannut ja vastaa edelleen yhdessä kirkkoherran kanssa seurakunnan 

toiminnasta ja jos seurakunnassa on esim. ristiriitatilanteita eri herätysliikkeiden toiminnan 

suhteen, nämä asiat käsitellään kirkkoneuvostossa.  

Kolmas osan aineistosta muodostuu seurakunnan tilastotiedoista, kuten erilaisten tilaisuuksien 

järjestämisestä ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumääristä sekä seurakunnan vuosiker-

tomuksista ja toimintasuunnitelmista. Osa työntekijöistä on myös pitänyt tarkkaa kirjanpitoa 

omista työtehtävistään. Näistä voidaan laskea esim. vuosittain pidettyjen seuratilaisuuksien 

määrät.  

 

Lisäksi arkistosta löytyi aivan sattumalta ”helmi” – pieni kokoelma vuonna 1974 toteutettujen 

haastattelujen litterointeja. Nämä haastattelut on saatekirjelmän mukaan toteutettu osana kir-

kollisen kansanperinteen keruuprojektia. Valitettavasti tarkempia tietoja hankkeesta ei löytynyt 

eikä tiedossa ole, kuka haastattelut on tehnyt. Haastattelukysymyksiäkään ei arkistosta löyty-

nyt, mutta vastausten perusteella oli mahdollista päätellä kysymyksistäkin jotakin. Haastatte-

luaineistoa on käytetty tässä tutkimuksessa sekä lähteenä että taustatietoina. 

 

Tutkimuksen haasteet 

 

Haasteena tutkimuksessa on se, että tallessa olevat arkistolähteet eivät muodosta kauttaaltaan 

kronologista jatkumoa eivätkä ole suoraan vertailukelpoisia. Osittain ongelmana on myös se, 

että tapahtumia on tilastoitu hyvin erilaisin kriteerein, esim. herätysliikkeen toiminta on voitu 

laskea mukaan seurakunnan toimintatilastoihin. Muutoinkin tilastointitarkkuudessa näyttää ol-

leen ajoittain huomattavia eroja. Tulkinnanvaraisuutta on myös siinä, mitä käytetyillä käsit-

teillä on oikein tarkoitettu ja miten on ymmärrettävä vaikkapa ilmaukset ”vähenemään päin” 

tai ”enenevässä määrin”. Myöskään käsite ”ennallaan” ei vuosi toisensa jälkeen toistettuna ole 

                                                
37 Vahtola 2003, 324; Vahtola 2017, 289 
38 Kirkkolaki, Luku 10, 1 § 
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erityisen informatiivinen. Piispantarkastuksissa käsitellyt seurakunnan toiminnasta kertovat 

tiedotkaan eivät ole samanlaisia: joinakin vuosina käytetyissä lomakkeissa on pyydetty tietoa 

seurakunnassa toimivista herätysliikkeitä, mutta sitten tämä kohta katoaa kokonaan. 

 

Pekka Raittilan mukaan seurakunnan tilastoissa ja kertomuksissa mainitaan ne liikkeet, jotka 

koetaan vieraiksi, mutta ei sitä, johon pappi itse kuuluu, koska sitä pidetään luontevasti seura-

kunnan omana toimintana. Kaikesta toiminnasta ei papistolla ole välttämättä lainkaan tietoa, 

jos se tapahtuu syrjäkulmilla tai muuten ihmisten kodeissa.39 Tämä on otettava huomioon myös 

tutkimuksessa. 

 

Papiston merkityksen arvioimista ei voida tässä tutkimuksessa perustaa alkuperäisiin lähteisiin, 

sillä aikalaisia ei enää ole tutkimusjakson varhaisimmilta vuosilta elossa. Heidän muisteloitaan 

on kuitenkin jonkin verran tallennettu seurakunnan arkistosta löytyneeseen haastatteluaineis-

toon sekä Lumijoen pitäjähistoriateokseen ja ”Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin...” -kir-

jaan, johon on koottu muistoja sota-ajalta. Nämä kirjat toimivat siis tältä osin eräänlaisena läh-

deaineistona. 

 

Tutkimusaineiston analyysi 

 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja kuvaileva. Seurakunnan arkistosta löytyy kuitenkin 

jonkin verran myös määrällistä lähdeaineistoa, kuten toimintakertomuksia, joista selviää esi-

merkiksi erilaisten tilaisuuksien osallistujamääriä. Vaikka varhaisimmat, käsin kirjoitetut, asia-

kirjalähteet onkin pääsääntöisesti kirjoitettu selkeällä käsialalla, on välillä ollut tarpeen käyttää 

apuna Vanhojen käsialojen lukukirjaa.40 

 

Tutkimuksen lähdeaineistoa analysoidaan tutkimuskysymysten näkökulmasta tematisoiden, 

käsitteellistäen ja osin narratiivisesti41 sekä pyritään löytämään aineistosta merkityskokonai-

suuksia, joiden pohjalta voidaan laatia synteesi, eli nämä merkityskokonaisuudet kootaan yh-

teen. Ideana on saada aikaan dialogia niin aineiston sisällä, aineiston ja tutkimuskirjallisuuden 

                                                
39 Pirinen 2001, 111 
40 Karonen, Nygård, Rantatupa &Vilkuna 2002 
41 Lähinnä käytössä on diskurssitason narratiivinen malli, jossa kootaan kertovia lausumia ja etsitään niiden 

taustalla vaikuttavia konventioita eli toimintamalleja ja -käytänteitä. (Grönholm 1997, 290). 
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kesken kuin aineiston ja tutkijan välillekin42 sekä rekonstruoida seurakunnassa vallinnutta ti-

lannetta ja arvioida menneisyyden merkitystä tämän päivä tilanteelle. 

 

Tutkimustilanne 

 

Pohjoisten seurakuntien historiaa on ansiokkaasti tutkinut professori Jouko Vahtola, joka on 

ollut kirjoittamassa mm. Iin, Muhoksen, Pudasjärven ja Taivalkosken seurakuntien historiate-

oksia.43 Lumijoen pitäjän ja seurakunnan historiaa esitellään Lumijoki vuosisatojen saatossa – 

pitäjähistoriakirjassa, jonka tiedot pohjautuvat seurakunnan ja kunnan arkistoihin.44 Myös Li-

mingan pitäjähistoriakirjassa Liminka 1477-1977 esitellään emäseurakunnan vaiheita sekä he-

rätysliikkeiden toimintaa Rantalakeuden alueella. Jouko Vahtola on ollut mukana myös näiden 

teosten laatimisessa. Oman lisänsä paikallishistoriaan tuovat vapaaehtoisvoimin kootut sota-

ajan historiaa käsittelevät kirjat: Lakeuden sissien sota sekä ”Täytyy sitä yrittää kaikkensa tääl-

läkin...” Lumijoen kotirintama muistelee. Oulun sukututkimusseura on julkaissut Lumijoen ro-

kotusluetteloita sekä luetteloita vainajista45, joista käy ilmi joitakin tietoja Lumijoen väestöra-

kenteesta sekä asukasmäärästä, mutta ne käsittelevät tämän tutkimuksen aikarajausta edeltäviä 

vuosikymmeniä. 

 

Jarmo Heikkisen vuonna 1989 toteutetussa aluemaantieteeseen liittyvässä tutkimuksessa ”Lu-

mijoki kohti uutta vuosituhatta - väestön kuntakuva ja elinolojen kehittämistarpeet” selvitettiin 

myös lumijokisten osallistumista uskonnollisiin tilaisuuksiin. Vastausten perusteella 65% nai-

sista ja 73 % miehistä ei osallistu lainkaan uskonnollisiin tilaisuuksiin. Vähintään kerran vii-

kossa tilaisuuksiin osallistuu miehistä 8 % ja naisista 9 % ja vähintään kerran kuukaudessa 

miehistä 6 % ja naisista 4 %. Muutaman kerran vuodessa uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistu-

vista on miehiä 13 % ja naisia 22 %.  Tutkijan mukaan nämä prosenttiluvut kuvaavat melko 

aktiivista osallistumista.  Nuorten kohdalla uskonnollisia tilaisuuksia ei harrasta lainkaan 87 % 

ja 6 % osallistuu tilaisuuksiin kerran viikossa, 1 % kerran kuukaudessa ja 6 % muutaman kerran 

vuodessa.  Tutkimuskyselyyn vastanneista miehiä oli 184 naisia 148 nuoria 126.46  

 

                                                
42 Tuomi & Sarajärvi 2018, 114-115; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 205 
43 Elo, Satokangas & Vahtola 1998, Vahtola 1986, Vahtola 1981, Vahtola 1979, Vahtola 1980  
44 Vainikainen 1994, Vahtola 1994 
45 Kesti, Kuorilehto & Sarkkinen 1991; Lumijoen seurakunnassa kuolleita 1825-1866 
46 Heikkinen 1989, 40-41 
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Herätysliikkeistä vanhoillislestadiolaisuutta on tutkinut mm. Seppo Lohi, jonka teos Sydämen 

kristillisyys esittelee lestadiolaisuuden historiaa sekä Lestadiolaisuuden suuri hajaannus liik-

keen historiallista kehitystä ja jakautumista eri suuntauksiin. Pekka Raittilan väitöskirja Lesta-

diolaisuus 1860-luvulla vuodelta 1976 sekä hänen muut tutkimuksensa käsittelevät niin ikään 

lestadiolaisuuden historiaa.  

 

Jani Alatalo on tutkinut lestadiolaisuuden julkisuuskuvaa ja Janne Metsänheimon pro gradu -

työ Synteihin sidotut: hoitokokousten opillinen perusta 1960–70-lukujen vanhoillislestadiolai-

suudessa käsittelee vanhoillislestadiolaisuuden toimintakäytänteitä. Ari-Pekka Palolan tutki-

mukset lestadiolaisuuden historiasta ovat perusteellista työtä lähdeviitteineen, mutta niissä tar-

kastellaan liikettä sisältä käsin ja jossain määrin ”tilaajalähtöisesti”, joten ne ovat mukana täy-

dentämässä muuta aineistoa. Lapin Yliopistossa lestadiolaisuutta ovat tutkineet eri näkökul-

mista käsin mm. Aini Linjakumpu ja Sandra Wallenius-Korkalo. 

 

Herännäisyyden historiaa kuvaa Olavi Kares kirjasarjassa Heränneen kansan vaellus I-V sekä 

Mauno Rosendal teoksissaan. Nämä ovat niin ikään liikkeen kuvausta sisältä päin. Viljo Remes 

on perehtynyt herännäisyyden vaiheisiin kirkkohistoriallisessa tutkimuksessaan Herännäisyy-

den nousu ja hajoaminen (1995).  

 

Useissa Suomen kirkkohistoriaan liittyvissä tutkimuksissa ja henkilöhistorioissa sivutaan he-

rätysliikkeitä sekä niiden piirissä toimineita henkilöitä. Esimerkiksi Hannu Välimäen väitös-

kirjat Lauri Ingmanista koulumiehenä ja kirkkopoliitikkona nostavat esille myös herännäisyy-

den yleistä vaikutusta Suomen kirkollisessa elämässä. 

 

Hanna Salomäki on tutkinut vuonna 2010 väitöskirjassaan Herätysliikkeisiin sitoutuminen ja 

osallistuminen sekä muissa tutkimuksissaan eri herätysliikkeiden kannattajien sitoutuneisuutta 

sekä toiminta-aktiivisuutta. Muita herätysliikkeitä esitteleviä teoksia ovat esimerkiksi Voitto 

Huotarin Kirkkomme herätysliikkeet eilen ja tänään (1981) sekä Eino Murtorinteen koostaman 

Suomen kirkkohistoria -sarjan osat III ja IV. Eri herätysliikkeitä, erityisesti lestadiolaisuutta, 

on tutkinut myös Jouko Talonen. Itä-Suomen yliopistossa herätysliiketutkimusta ovat tehneet 

professori Hannu Mustakallio sekä dosentti Ilkka Huhta.  
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Tutkimuksen metodologinen perusta 

 

Tämän tutkimuksen metodologinen viitekehys rakentuu useista historiantutkimuksen lähtö-

kohdista käsin. Aatehistorialliseen tutkimustaustaan liittyy tässä erityisesti kirkkohistoriallinen 

ote. Työssä käytetään myös paikallishistorian ja mikrohistorian tutkimusmenetelmiä sekä 

muistitietotutkimusta. Metodologisten valintojen tavoitteena on saada mahdollisimman moni-

ulotteinen kuva menneisyydestä, jotta sen avulla voitaisiin paremmin ymmärtää paitsi seura-

kuntaelämän ja herätysliikkeiden toiminnan historiallista kehitystä, myös menneisyyden hei-

jastumista tämän päivän tilanteeseen.  

 

Historiantutkimuksen yleisenä tavoitteena on auttaa nykyisiä sukupolvia ymmärtämään se ke-

hityskulku, joka on johtanut nykyhetkeen. Samalla menneisyyden tunteminen auttaa ymmärtä-

mään nykyisyyttä.47 Historiantutkimus on siinä mielessä erityislaatuinen tieteenala, että histo-

rian tapahtumia ja niiden taustoja voidaan tarkastella monista eri tavoin perusteltavissa olevista 

näkökulmista.48 Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten herätysliikkeet ovat Lumijoelle tulleet 

sekä miten niiden toiminta on paikkakunnalla vaikuttanut.  

 

Koska kyseessä on aatehistoriaan liittyvä tutkimus, täytyy pohtia sitä, mikä tutkimuksen koh-

teena olevan ilmiön – tässä tapauksessa herätysliikkeiden toiminnan - merkitys on ollut sekä 

omana aikanaan että nykyhetkellä. Kyse ei siis ole pelkästään kehityskulusta tai kontekstuaa-

lisuudesta vaan siitä, miten valitsemani tutkimuskohde sijoittuu omaan aikaansa ja ympäris-

töönsä sekä miten se vaikutti oman aikansa ihmisiin ja näkyi kehityksen etenemisessä. Histo-

rialliselta lähdeaineistolta täytyy siis kysyä uudentyyppisiä kysymyksiä.49 Aatehistoriallinen 

tutkimushan ei kohdistu suoraan menneisyyden tapahtumiin vaan siihen, mitä niistä on erilai-

sissa lähteissä kerrottu - eli erilaisiin uskomuksiin ja väitteisiin. Samalla tutkijan on pakko 

muodostaa oma kantansa tarkastelemiinsa dokumentteihin. Tämä suhde valittuun tutkimuskoh-

teeseen, rekonstruktio, auttaa tuomaan kohteen esille sen omilla ehdoilla ja edellytyksillä sekä 

esittämään tutkimuskohteelle kysymyksiä. Kuitenkin kyseessä on aina tutkijan oma, 

                                                
47 Kalela 1972, 23-24 
48 Huhta 2009, 13 
49 Tommila 1989, 201-202; Mikkeli 1990, 275: Esimerkiksi Martin Kusch on brittiläisen historioitsijan ja filoso-

fin R. G. Collingwoodin (1889-1943) ajatuksiin nojautuen esittänyt hermeneuttiseen tulkintatapaan liittyvän aja-

tuksen tekstin tulkinnasta nimenomaan kysymysprosessina. Seppä 1993, 258-259 kuvaa, kuinka historia on Col-

lingwoodille sekä inhimillisen toiminnan että kokemisen muoto. 
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henkilökohtainen rekonstruktio, vaikka tavoitteena tietysti onkin mahdollisimman oikeuden-

mukainen kuvaus.50 

 

Historiantutkimuksessa esitetyt ajatukset ilmenevät aina erilaisessa kontekstissa kuin alkupe-

räiset ajatukset. Tämä tekee historiasta nimenomaan ajattelun historiaa ja toisaalta tämä ajatus-

ten uudelleenesittely on oleellinen osa historiantutkimusta.51 Ajattelutapojen historia voidaan 

professori Patrick H. Huttonin (1938-) mukaan määritellä tavallisten ihmisten arkiseen elämään 

liittyvien asenteiden historiaksi. Tähän sisältyvät myös uskonnollinen hurskaus ja hartauden-

harjoitus. Paitsi yksittäisten ihmisten asenteista, kyse on myös kulttuurihistoriasta. Ajatteluta-

pojen tutkimiseen liittyy Huttonin mukaan historiallisen ajan suhteellisuus – on siis hyväksyt-

tävä historiallisen ajan tahti ja se, ettei historiallista aikaa voida mukauttaa nykyhetkeen. Toi-

nen merkittävä seikka on muistin ja tradition suhde, sillä historioitsija kiinnittää huomionsa 

niihin asioihin, joihin hän on itsekin sidoksissa. Lisäksi muisti toimii suhteessa nykyisiin käsi-

tyksiin historiasta ja näin muisti siis on menneisyyden läsnäoloa nykyhetkessä.52 

 

Omat sidonnaisuuteeni ovat tämän tutkimustyön haaste, mutta myös etu. Osa informanteista 

on tai oli minulle tuttuja. Tunnen myös paikkakunnan ja sen olosuhteet hyvin ja mitä enemmän 

tutkija tietää vallinneita olosuhteista, sitä paremmin hänen on mahdollista ymmärtää niiden 

monimuotoisuutta ja erilaisia tulkintamahdollisuuksia, kuten Hyrkkänen toteaa.53 

 

Tutkimusajanjakson alussa papit kirjoittivat omakätisesti hyvinkin henkilökohtaisia kokemuk-

siaan ja havaintojaan seurakunnan tilastaan vihkoon, jonka otsikkona on ”Uuden vuoden ker-

tomuksia”. Nämä tekstit kuvaavat heidän omia ajatuksiaan ja toiveitaan, mutta myös toivotto-

muuttaan ajoittain karulla tavalla. Näiden tekstien lukeminen toi menneisyyden lähelle. Vaikka 

kirjoittajat ovat toki tienneet, että kirjoitukset tulevat säilymään seurakunnan arkistossa ja että 

ehkä joku niitä joskus lukee, tuntui vihkon selaaminen välillä jopa tunkeilevalta.54 Mennyt aika 

ja inhimillinen kokemusmaailma olivat hyvin konkreettisesti läsnä nykyhetkessä – etenkin kun 

tekstit kirjoitettiin aikoinaan samassa pappilassa, jossa itsekin olen asunut. 

 

                                                
50 Kalela 2002b, 180 
51 Seppä 1993, 261-262 
52 Hutton 1999, 69-75 
53 Hyrkkänen 1997, 246 
54 Tässä yhteydessä jouduin pohtimaan kirjoitettua tekstiä implisiittisen tekijän näkökulmasta, eli sitä, minkä 

vaikutelman kirjoittaja on halunnut itsestään välittää mahdollisille lukijoilleen (Grönholm 1997, 275; 290). 
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Historiassa on siis kyse ajasta, ja ajan jaksottaminen on aina sidoksissa vallinneeseen kulttuu-

riin.55 Tutkimuksessa onkin varottava anakronismeja eli sitä, että menneisyyden tapahtumia 

selitään asioilla, jotka tapahtuivat tai olivat tiedossa vasta myöhemmin. Sama liittyy tapahtu-

mien tulkintaan: nyt tiedetään enemmän kuin 100 vuotta sitten. Tavoitteena on lähestyä tutki-

muskohdetta oikeudenmukaisella tavalla.56 Historian perimmäisenä tutkimuskohteena on ih-

minen, joka on sijoitettu johonkin aikaan ja osaksi laajempaa kokonaisuutta.57  

 

Historiantutkimuksen peruslähtökohtiin kuuluu kulttuurifilosofi Antoon Van den Braembus-

schen (1946 -) mukaan se, että menneisyydestä vaikeneminen ei ole vain ideologinen kysymys 

vaan läheisesti sidoksissa siihen, miten havaitsemme aikaa ja liitämme sen historiallisiin nar-

ratiiveihin. Lisäksi käsitykset ajasta ovat jännitteisiä muistin tai historiallisen kontekstin ja 

muistikuvien ja muistojen välillä. Meitä myös määrittää menneisyyden tunne, joka mahdollis-

taa historiallisen tietoisuuden vastustamisen.58 

 

Paikallishistorian tutkimus 

 

Jotta voitaisiin ymmärtää ihmisten toimintaa, on tunnettava paitsi heidän elinympäristönsä ja  

-olosuhteensa, myös heidän kokemuksensa uskomuksistaan ja opeistaan - siis se, millä tavoin 

he itse ovat ne käsittäneet. Aatehistoriallisessa paikallistutkimuksessa keskeisiä ovatkin juuri 

ajatukselliset ulottuvuudet, kuten kokeminen, ymmärtäminen ja käsittäminen. Ihmisillä on ol-

lut erilaisia tavoitteita, joiden varassa he ovat tehneet valintansa. Joku toinen olisi voinut valita 

toisin, jolloin historialliset tapahtumat olisivat saattaneet edetä eri suuntaan.59 

 

Tämän tutkimuksen kirkkohistoriallinen näkökulma heijastaa myös paikallista kulttuurivaiku-

tusta. Uskonnollisiksi kulttuurialueiksi nimitetään sellaisia seutuja, joilla uskonnollisuus on 

suurempaa kuin muualla tai joiden uskonnollisuutta leimaa tietty uskonnollinen perinne. Us-

konnollisella yhteisöllä ja paikalla voi olla intersektionaalinen yhteys. Tämä tarkoittaa sitä, että 

tiettyyn uskolliseen yhteisöön kuuluminen ja maantieteellinen kotipaikka kuuluvat oleellisesti 

yksilön identiteettiin.60  

                                                
55 Kalela 1993, 122-123 
56 Kalela 2002a, 84 
57 Ahtiainen & Tervonen 1996, 18 
58 Van den Braembussche 1999, 172-173 
59 Hyrkkänen 2002, 9-13 
60 Häger 2018, 196-197 
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Paikallishistoriaa on usein kirjoitettu - kuten myös Lumijoella on tehty - amatöörivoimin, mutta 

sen suosio perustuu juuri siihen, että historian harrastajat ovat voineet itse osallistua oman ko-

tiseutunsa historian kartoittamiseen ja paikallisen identiteetin vahvistamiseen.61 Paikallishisto-

rian tutkimisen tulisikin keskittyä alueelle tyypillisiin ominaispiirteisiin sekä yhteisön toimin-

taan,62 sillä paikallinen rajaus on Renvallin mukaan aina tiettyä ihmisjoukkoa koskeva - ei alu-

eellinen. Kyse on siis sosiaalisesta rajauksesta, jossa käsitellään tietyn ihmisyhteisön historiaa. 

Näin saadaan muodostettua kuva juuri tämän tietyn yhteisön historiasta, jossa tulevat esille eri 

elämänalojen väliset yhteydet. Yleiset ja laajemmat yhteydet otetaan huomioon siinä määrin ja 

sellaisessa suhteessa, jossa ne vaikuttavat paikalliseen tilanteeseen.63 Pohjoisen paikallishisto-

rian tehtävänä on paitsi kotiseututunteen vahvistaminen, myös alueen oman identiteetin muo-

toutuminen ja sen kehitysvaiheiden ja taustojen selvittäminen.64 Alueellisella identiteetillä tar-

koitetaan sitä kollektiivista, ihmisten mielissä rakentunutta kokemus- ja kertomuspohjaa, joka 

erottaa alueen väestön muiden alueiden asukkaista.65 

 

Herännäisyys on leimannut Lumijoen hengellistä elämää pitkään ja viime vuosikymmeninä 

vanhoillislestadiolaisuuden merkitys on paikkakunnalla voimistunut. Nämä liikkeet vaikuttivat 

vahvasti Lumijoen uskonnollisen ilmapiirin ja seurakuntalaisten identiteetin muovautumiseen. 

 

Erityisesti paikallishistorian tasolla on mahdollista nähdä ikäkohorttien muuttuminen osaksi 

kulttuurihistoriaa ja kulttuurieroja. Varhaisimpaan ikäkerrostumaan kuuluvat ne ensimmäisen 

ja toisen maailmasodan välisenä aikana syntyneet, joiden koulunkäynti yleensä päättyi kansa-

kouluun ja jotka vahvasti sisäistivät kansakouluopetuksen ihanteet isänmaan, kotiseudun ja 

kristillisen opin kunnioittamisesta.  Nämä ihmiset myös kannattelivat paikallista tapa- ja ker-

tomustraditiota ja siirsivät sitä seuraaville sukupolville. Seuraavaa kerrostumaa edustavat nk. 

suuret ikäluokat, joiden elämä ei enää ollut paikoilleen asettuvaa, vaan sitä leimasi muuttoliike 

maaseudulta kaupunkeihin. Tällöin sekä fyysinen että henkinen side kotiseutuun heikkeni ja 

vanhojen arvojen ja ihanteiden mukainen elämäntapa alkoi ahdistaa ja siitä haluttiin irtautua. 

Tuorein kerrostuma koostuu televisio- ja internetaikakauden ikäluokista. Heillä ei välttämättä 

                                                
61 Peltonen 2010, 133-135; Tommila 1989, 264 
62 Pulma 1990, 300 
63 Renvall 1965, 263-268 
64 Satokangas 2010, 209 
65 Satokangas 2010, 197 
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ole lainkaan kokemusta pysyvästä kotiseudusta ja sosiaalisen median maailma saattaa edustaa 

heille pysyvintä yhteisöä.66 

 

Tämä ikäkohorttien vaikutus heijastuu tutkimusaineistoon monella tavalla ja siihen liittyy 

myös sekularisaatioparadigma tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä. Tavoitteena on pai-

kallisen hengellisen elämän ja ihmisten kokemusten selvittäminen ja tulkitseminen näiden nä-

kökulmien avulla. 

 

Mikrohistoriallinen tutkimus 

 

Jopa yksilötasolle, ihmisen ja hänen oman pienyhteisönsä tutkimiseen67 laskeutuvan mikrohis-

torian avulla voidaan kyseenalaistaa aiempia yleistyksiä ja kehittää uusia näkökulmia hypotee-

sien perustaksi. Myös tutkimuskohde voidaan mikrohistoriassa rajata poikkeuksellisella ta-

valla. Parhaimmillaan mikrohistoria laajentaa perinteistä kronologista historiankirjoitusta mo-

lekulaarisen näkemisen suuntaan, siis myös sivuille päin.68 

 

Tämä tutkimus on luonteeltaan nimenomaan mikrohistoriaa. Tutkittavat tapahtumat sijoittuvat 

pienelle paikkakunnalle, mutta tutkimuksen kohteeseen liittyvää tematiikkaa on selvitetty laa-

jemmissakin yhteyksissä. Tavoitteena on yhdistellä aiempien tutkimusten tarjoamaa tietoa pai-

kallistason historiallisiin tapahtumiin ja tällä tavoin löytää niille perusteita ja selityksiä sekä 

avata uudenlaisia merkitysnäkökulmia sinänsä aivan tavanomaisille, pienille, paikallisille ja 

henkilökohtaisillekin tapahtumille. 

 

Mikrohistoria on luoteeltaan monimenetelmällistä.69 Sen tutkimusote voidaan rajata käsittä-

mään tietty alue tai ajanjakso tai tavallisten ihmisten historia. Samalla voidaan analysoida mui-

takin tulkintoja menneisyydestä. Tulkinta rakentuu aineistosta käsin, jolloin pienistä konkreet-

tisista tapahtumista voi löytyä uusia yhteyksiä, jolloin historian eri tasot kohtaavat. Pienet yk-

sityiskohdat voivat johtaa uudenlaisiin tulkintoihin, joiden kautta paljastuu laajempiakin 

                                                
66 Tervonen 2010, 234-237 
67 Heikkinen 1993, 21 
68 Peltonen 2010, 137-138 
69 Fingerroos & Haanpää 2006, 36-39; Tuomi & Sarajärvi 2018, 44-45 
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ilmiöitä. Mikrohistoriassa korostuu muistitiedon arvostus70 ja muistitieto voi näin avartaa his-

toriantutkimuksen näkökulmaa.71 

 

Mikrohistoriallinen tutkimus voi keskittyä jonkin tavallisuudesta poikkeavan ilmiön tutkimi-

seen tai toisaalta jonkin erityisen tyypillisen aiheen selvittämiseen. Uusinta lähestymistapaa 

edustaa poikkeuksellisten tyypillisyyksien tutkimus. Eräs tapa lähestyä tutkimuskohdetta on 

myös se, että lähdeaineistoa käsitellään yhdistämällä toisistaan erillisiä lähdesarjoja, jolloin jo-

kin sinällään vähäpätöinen aineiston esittelemä yksityiskohta tarjoaa mahdollisuuden uuteen 

näkökulmaan.72 Huomion kiinnittäminen juuri pieniin yksityiskohtiin tarjoaa tutkijalle johto-

lankoja, jotka voivat suunnata tutkimusta uusille alueille.73 

 

Muistitietotutkimus 

 

Muistitietotutkimus kattaa kaikki tulkinnat menneisyydestä. Se ei ole pelkästään suulliseen tie-

toon liittyvää tutkimusta vaan myös arkistolähteet ja muu kirjoitettu lähdeaineisto kuuluvat sen 

piiriin. Muistitieto voi olla tutkimuksen lähde ja kohde, mutta myös väline tutkimustiedon 

muodostamisessa.74 

 

Selittävän muistitietotutkimuksen tavoitteena on nostaa esille ja selittää menneisyyden tapah-

tumia ja myös rakentaa niiden välille kausaalisuhteita. Näin selittävä tutkimusote voi olla myös 

menneisyyden uudelleenselittämistä. Selittävään tutkimukseen liittyy Habermasin tekninen tie-

donintressi. Ymmärtävän muistitietotutkimuksen tavoitteena on tulkita menneisyyttä koskevaa 

tietoa, jossa muistitieto on osa tutkimuksen lähdeaineistoa. Tässä on kyseessä praktinen tie-

donintressi ja siihen nojautuva empiirisanalyyttinen tutkimus, jonka tuloksena on subjektiivi-

nen ja monimerkityksinen rekonstruktio, joka on aina ihmisten oma tulkinta menneisyydes-

tään.75 

 

                                                
70 Fingerroos & Haanpää 2006, 30-31 
71 Peltonen 2010, 136 
72 Peltonen M. 1999, 62-63 
73 Ginzburg 1996, 73-76 
74 Fingerroos & Haanpää 2006, 27-28 
75 Fingerroos & Haanpää 2006, 36-39; Tuomi & Sarajärvi 2018, 44-45 
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Muistilla on myös sosiaalinen konteksti, voidaan puhua kollektiivisesta muistista sosiaalisena 

konstruktiona.76 Kollektiivisessa muistissa uuden ilmiön saapuminen ei koskaan kokonaan kor-

vaa vanhaa, koska uudessa on aina mukana jotain entisestä ja näin käynnistyy niiden dialoginen 

ja poleeminen suhde.77 Kollektiiviset konseptit, kuten yhteisölliset traditiot ja jaetut muistot, 

nousevat yhteisön elämänpiiriin liittyvistä tulkinnoista.78 Aatehistoria ja sosiaalihistoria ovat-

kin monessa suhteessa hyvin lähellä toisiaan.79 

 

Haastatteluaineistoon perustuvassa historiankerronnassa voidaan hahmottaa kolme perusra-

kennetta: institutionaalinen, yhteisöllinen ja persoonallinen. Kerronta voi siis liikkua aivan 

yleisellä tasolla tai se voi olla me-muotoista tai henkilön omiin kokemuksiin tai tehtävärooliin 

perustuvaa.80 Haastateltujen henkilöiden oman äänen tuominen esille tutkimuksessa on ongel-

mallista: pystyykö tutkija kunnioittamaan heidän omaa ääntään ja tulkitsemaan subjektiiviset 

kokemukset oikealla tavalla tutkimuksen kontekstissa, kun tieto loppujen lopuksi aina on dia-

logisesti tuotettua. Toisaalta laadullisen tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on informanttien 

subjektiviteetin ja oman äänen kunnioittaminen. 81  

 

Historiantutkimuksen erityiskysymyksiä 

 

Historiantutkimuksen tulisi olla ennakkoluulotonta, mutta samalla on myönnettävä se tosiasia, 

että historiaa tutkittaessa tasapainoillaan koko ajan etäisyyden ottamisen ja sitoutuneisuuden 

välillä. Jos vieraannutaan täysin tutkimuksen kohteena olevien ihmisten kohtaloista, luodaan 

kylmää historiaa. Tosin on niinkin, että joitakin asioita voi havaita vain ottamalla aiheeseen 

etäisyyttä.82  

 

Historiallinen konteksti voi olla yhteiskunnallinen rakenne, sen hetkinen tilanne ja siihen liit-

tyvät tapahtumat tai muut aiheesta kertovat tekstit – siis kaikki tekijät, jotka vaikuttavat kirjoit-

tajan ja lukijan merkityksenmuodostamisprosessiin. Erityisesti tähän vaikuttavat arviointi- ja 

arvostustaustat.83 Kontekstin perinteinen tulkinta lähtee siitä, että tapahtumien historiallinen 

                                                
76 Hutton 1999, 84 
77 Peltonen U-M. 1999, 115; Peltonen 2006, 109 
78 Peltonen U-M. 1999, 116; Peltonen 2006, 112-113; Korkiakangas 2006, 126-127 
79 Mikkeli 1990, 266 
80 Makkonen 2008, 163 
81 Uotinen 2008, 134-135 
82 Rahikainen 1999, 43-45 
83 Lehtonen 1998, 164 
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tausta luo olosuhteet, joissa tekijä toimii ja tuottaa joko itse tai välillisesti kirjallisen tekstin, 

jonka lukija on pelkästään passiivinen vastaanottaja. Kuitenkin lukijan ymmärrykseen ja tul-

kintaan vaikuttaa aina se, millaisessa aatteellisessa viitekehyksessä ja millaisten hypoteesien 

varassa hän itse tuota tekstiä tarkastelee.84 Tekstin tulkinnan kontekstoiminen on aina tutkijan 

oma valinta, joka täytyy pystyä perustelemaan. 85 Oleellisin huomioitava konteksti onkin siis 

tutkija itse.86 

 

Historioitsijan täytyy tavallaan luopua neutraalin kielen ja objektiivisen todellisuuden käsit-

teistä, vaikka niitä edelleen edellyttäisinkin. On tunnustettava sekin, että tutkijalla on aina myös 

henkilökohtaiset mieltymyksensä ja suhde omaan kulttuuriinsa ja yhteisöönsä.87 Nykyisyyden 

hylkääminen on mahdotonta,88 mutta on hallittava omat kulttuuriset sidoksensa, jotka heijas-

tuvat tutkimuskohteeseen.89 On mahdotonta olla täysin objektiivinen.90 On siis tärkeää hah-

mottaa tutkimuksen keskeiset rakennekokonaisuudet, jotka voivat olla paikallisia tai ajallisia. 

Tutkimus paitsi kokoaa nämä rakennekokonaisuudet, myös hahmottaa niissä tapahtuvat muu-

tokset.91 

 

Uskonnollisen kokemuksen tai uskonnollisuuden selvittäminen historiatieteen tutkimusmene-

telmien avulla on sinällään mahdotonta. Metodien avulla voidaan tarkastella vain sitä, mikä 

näkyy ulospäin julkisena uskonnonharjoittamisena tai kokemusten välittymisenä sosiaalisissa 

verkostoissa. Uskonnollisuus on myös aina osa laajempaa kansankulttuuria ja siihen vaikutta-

vat ympäristön tarjoamat elinolosuhteet, elinkeinot ja niihin pohjautuvat elämänkokemukset.92 

Uskontoon ja omaan vakaumukseen liittyvistä asioista kertominenkaan ei tutkimustilanteessa 

ole yksinkertaista. Usein niihin liittyy paljon sellaista, mistä mieluiten vaietaan. Muisteluker-

ronta ja omakohtaisiin kokemuksiin liittyvät haastattelutilanteet ovat erilaisia konteksteja ja 

tuovat esille erilaisia asioita.93 

 

                                                
84 Lehtonen 1998, 159 
85 Hyrkkänen 2002, 200-201 
86 Hyrkkänen 2002, 215 
87 Kalela 1999, 146-147 
88 Kalela 2002a, 51  
89 Kalela 2002a, 70 
90 Kalela 1972, 22 
91 Kalela 1972, 35-36 
92 Räisänen 2011, 115 
93 Lukin 2008, 75 
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Tutkimusotteet ja menetelmät 

 

Historiantutkijan tulee tutkia lähteitään kokonaisvaltaisesti. Jokaisella lähteellä on tarkoituk-

sensa, jonka voi ymmärtää vain sijoittamalla lähteen laatija kontekstiinsa omassa ajassaan ja 

yhteisössään, samoin myös historialliset ilmiöt on liitettävä toisiinsa.94 Historiantutkimuksessa 

on kuitenkin aina kyse tutkimusaineistoon perustuvasta tulkinnasta ja tieto on merkityksellistä 

vasta osana laajempaa kokonaisuutta.95  

 

Hermeneuttinen tutkimusmetodi lähtee siitä, että tutkijan oma esiymmärrys vaikuttaa koko tut-

kimusprosessiin. Mitä pitemmälle tulkinnassa edetään kohti tutkijan omia ennakko-odotuksia, 

sitä enemmän myös näitä tukevia löytöjäkin tehdään. Tavoitteena on tradition tulkinta ja ta-

pahtuneiden tosiasioiden ymmärtäminen.96 

 

Fenomenologinen tutkimus tarkastelee kokemuksia ja elämismaailmaa eli ihmisen suhdetta sii-

hen todellisuuteen, joka häntä ympäröi. Lähtökohtana on, että ihminen toimii aina intentionaa-

lisesti ja että yksilön suhde ympäröivään todellisuuteen on jollain tavoin merkityksellinen. 

Nämä merkitykset puolestaan syntyvät ympäröivässä yhteisössä, sen tarjoamissa arvoissa ja 

normeissa. Fenomenologinen tutkimus on tietynlaista paikallistutkimusta, jossa tavoitteena on 

ymmärtää tietyn alueen ihmisten merkitysmaailmaa. Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus 

tuo tietoiseksi ja nähtäville sen, mitä on pidetty itsestään selvänä tai mikä on niin uutta tai 

tavallista ettei sitä enää huomata tai mikä on kyllä omakohtaisesti koettua, mutta ei tiedostet-

tua.97 

 

Tutkimuksessa esille nouseva merkityssisällöt voivat esiintyä eri tasoilla. Ne voivat olla yksi-

löllisiä tai yhteisöllisiä. Toisaalta ne voivat olla tietoisia tai tiedostamattomia. Merkityssisällöt 

voivat nousta yhteisön normeista ja ihanteista tai toimintarakenteista.98  Näiden merkityssisäl-

töjen löytäminen tutkimusaineistosta on haastavaa, mutta tarjoaa mahdollisuuden aiheen sy-

vällisempään ymmärtämiseen. Tässä tutkimuksessa joudun pohtimaan myös sitä, miksi jotakin 

                                                
94 Tommila 1989, 234-235 
95 Kalela 1972, 15 
96 Järvinen 2012, 188-192 
97 Tuomi & Sarajärvi 2018, 40-41; Laine 2007, 28-33 
98 Moilanen & Räihä 2007, 48-50 
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ei mainita ja hakemaan tähän kysymykseen vastauksia eri lähteitä vertailemalla sekä tutkimus-

kirjallisuuden avulla. 

 

Vertailu eri muodoissaan kuuluukin paikallishistorian tutkimustraditioon ja sen avulla pyritään 

muodostamaan käsitys kehityksen suuntaviivoista.99 Tärkeää on myös asettaa riittävät haas-

teelliset tutkimuskysymykset.100 Paikallishistorian tutkimiseen sopii parhaiten mikrohistorial-

linen tutkimusote, jossa voidaan ottaa huomioon yhteisön erityispiirteet.101 

 

Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

 

Se, että olen itse lumijokinen, helpottaa tutkimuksen tekemistä, sillä ihmisten toiminnan ym-

märtämiseksi on tärkeää tuntea heidän elinympäristöään, uskomuksiaan ja kokemuksiaan, ku-

ten Hyrkkänen on todennut. 102 Olen myös yrittänyt löytää mahdollisimman monipuolista läh-

deaineistoa, jotta kuva menneisyyden tapahtumista muodostuisi kattavaksi ja pienet yksityis-

kohdat saisivat niille kuuluvan arvon. Samalla merkityskokonaisuuksien hahmottaminen ai-

neistosta käsin helpottuu. 

 

Tutkimusprosessin tulee olla transparenttinen, läpinäkyvä, myös paikallishistoriaa käsittele-

vässä tutkimuksessa. Samalla paikallishistorian tulisi olla yleisöystävällistä, siis sopivalla ta-

valla populaaria, jotta se voisi avautua myös paikallisille ihmisille.103  

 

Mitkä seikat sitten vaikuttavat tutkimukseni luotettavuuteen ja uskottavuuteen? Miten voidaan 

varmistaa, että tutkimus on vakavasti otettava? Mitkä ovat tutkimustulosten argumentoinnille 

asettamat vaatimukset? Näitä kysymyksiä Kalela kehottaa pohdiskelemaan. Tutkimuksen va-

kuuttavuus rakentuu Kalelan mukaan neljästä elementistä, jotka ovat tulkinnan tuoreus, ku-

vauksen uutuus, tulosten hedelmällisyys ja tulosten sanoma.104 Samalla tulee pitää mielessä se, 

että historiantutkijan oma kiinnostus ja aatetausta voivat vaikuttaa vahvasti tutkimukseen.105 

                                                
99 Alapuro 2010, 155-156 
100 Rentola 2010, 169 
101 Pulma 1990, 300 
102 Hyrkkänen 2002, 9-10 
103 Satokangas 2010, 213-214 
104 Kalela 2002b, 182-186 
105 Ahtiainen & Tervonen 1996, 171 
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Kriittinen tutkimus tulkitsee menneisyyttä kriittisesti ja emansipatorisesti praktiseen, empii-

risanalyyttiseen tiedonintressiin perustuen.106  

 

Kalela määrittelee totuuden metodologiseen ulottuvuuteen kuuluviksi kestävän tiedon sekä tut-

kimustulosten hyväksyttävyyden. Kestävän tiedon kriteerit ovat päättelyn moitteettomuus, tu-

kinnan vakuuttavuus sekä kuvauksen uskottavuus. Tutkimustuloksia voidaan pitää hyväksyt-

tävinä, kun ne ovat totuudenmukaisia, hedelmällisiä ja niillä on jokin merkityksellinen sa-

noma.107 

 

Tutkijan on tutkimusta tehdessään tärkeää tunnistaa omat ajatuksensa, ymmärryksensä ja 

syynsä sekä ajatella kriittisesti, sillä ajatukset ovat tapahtumia, jotka kulkevat ajassa. Lähteiden 

on oltava uskottavia.108 Tähän liittyy oleellisesti kysymysten ja vastausten sisäinen logiikka,109 

sillä historiantutkimus on pohjimmiltaan päättelyä, joka tehdään lähteiden perusteella. Kirjoi-

tusprosesseilla on tässä tärkeä rooli. Kirjoitettaessa kirjoitetaan aina jollekulle, eli tutkimuksen 

tekijällä on mielessään yleisö.110 Ajatus ja toiminta liittyvät yhteen ja tämän pitäisi myös näkyä 

aatehistoriallisessa tutkimuksessa, jossa tutkitaan niitä merkityksiä, joita kunkin aikakauden 

ihmiset ovat oman aikansa tapahtumille antaneet.111 

 

Lähteiden merkitystä arvioitaessa on tärkeää kiinnittää huomiota niiden syntyvaiheisiin: kuka 

ne on kirjoittanut, missä tilanteessa ja miksi. Myös ajalle tyypilliset käytänteet, sanavalinnat ja 

toiminnan tavat vaikuttavat siihen, mitä merkitään muistiin. Myös itse tapahtuman ja sen muis-

tiinmerkitsemisen välisellä ajalla voi olla merkitystä. Muistitietoa tulkitaan aina jollain tavoin 

nykyhetken valossa ja näin saatetaan ”löytää” selityksiä, joita ei alun perin ollut olemassa-

kaan.112 

 

 

  

                                                
106 Fingerroos & Haanpää 2006, 40 
107 Kalela 2002a, 165 
108 Collingwood 1955, 257 
109 Mikkeli 1990, 264 
110 Kalela 2002b, 177-178 
111 Mikkeli 1990, 265 
112 Räisänen 2011, 122-123 
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1 Herätysliikkeet 

1.1 Herätysliikkeiden kehitysvaiheet ja suhde kirkkoon 

 

Herätysliikkeiden tausta on 1600-luvun lopulla syntyneessä saksalaisessa pietismissä ja erityi-

sesti sen henkilökohtaista kääntymystä korostavassa julistuksessa.  Pietismissä ihannoitiin ah-

keraa kirkossakäyntiä, lähimmäisenrakkautta ja maailmallisten ilojen hylkäämistä sekä selkeää 

erottelua hurskaitten ja epäuskoisten välillä.  Nämä vaikutteet johtivat hurmoksellinen herätyk-

sen syntymiseen eri puolilla Suomea 1700-luvun lopulla.113   

 

Pietismi oli alkujaan sekä hurskausliike että uudistuksiin tähtäävä reformiliike,114 mikä suoma-

laisessa kirkollisessa elämässä tuli selkeimmin ilmi suhteessa papistoon. Pietismi kyseenalaisti 

papiston aseman korostaessaan, että Pyhän Hengen saaminen on mahdollista ilman vihittyjen 

pappien jakamia sakramentteja.115 Toisaalta myös papisto suhtautui kriittisesti uusiin liikkei-

siin, joiden toiminnalle oli tyypillistä maallikkoaktiivisuus sekä oman henkilökohtaisen ja ko-

konaisvaltaisen uskonelämän korostus puhdasoppisuuden ajan perinteisen tapauskonnollisuu-

den sijaan.116 Herätysliikkeiden myötä Suomen kirkon piirissä totuttiinkin maallikkojulistajien 

toimintaan.117 Myös Raamatun arvovaltaa ja auktoriteettia korostettiin. Raamatun keskeisenä 

sanomana tuotiin esille nimenomaan Jumalan pelastusteot ja armollisuus suhteessa ihmisen 

syntisyyteen ja syyllisyyteen. Pietistiset liikkeet kritisoivatkin kirkon valistusajalle tyypillistä 

järkeen perustuvaa julistusta.  Herätysliikkeille kirkko näyttäytyi ensisijaisesti tunnustuksen 

yhteisönä ja sen rinnalle tarvittiin aitoon uskoon perustuvat veljellinen yhteys, joka loi pohjan 

maallikkojen täysivaltaiselle osallistumiselle ja hengellisen pappeuden toteuttamiselle118 

 

Uskonnollisilla liikkeillä on aina jokin yhteys yhteiskunnallisiin murrosvaiheisiin sekä ristirii-

toihin119 ja uskonnolliset liikkeet vaikuttavat sekä maallisella että hengellisellä tasolla ja niiden 

                                                
113 Heininen & Heikkilä 1996, 170-172; Kakkuri 2014, 109-110 
114 Laine 2011, 120-132 
115 Salomäki 2018, 222 
116 Salomäki 2018, 224; Murtorinne 1995a, 104-106 
117 Tiililä 1963, 164-165 
118 Murtorinne 1995a, 104-106 
119 Suolinna 1977, 113; Esim. Talonen 2000, 175 kuvaa Ranskan vallankumouksen ja sitä seuranneiden epäva-

kaiden aikojen ja uusien aatteiden vaikutusta Lars Levi Laestadiuksen ajatusmaailmaan. 
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toimintaan liittyvät tietyt sosiaaliset mekanismit.120 Herätysliikkeiden syntyvaiheet 1700-1800-

luvuilla kytkeytyivätkin paitsi uskonnolliseen taustaan, myös yhteiskunnassa tapahtuneisiin 

muutoksiin.  Herätysliikkeet korostivat talonpoikaisen elämäntavan moraalisia ja uskonnollisia 

arvoja ja nostivat näin maaseudun asukkaiden omanarvontuntoa. 1800-luvulla herätysliikkei-

den tausta oli vahvasti agraarikulttuurissa ja niiden leviämisalueita leimasi juuri talonpoikai-

suus.121 

 

Vielä 1800-luvun alkupuolella Suomessa käytiin ahkerasti kirkossa ja ehtoolliselle osallistui 

vuosittain noin 4/5 väestöstä.  Raamatusta oli julkaistu vuonna 1776 uusi suomennos, jonka 

ohella erityisesti herätysliikkeiden piirissä luettiin katekismusta, saarnakirjoja eli postilloita ja 

virsikirjaa.122 1860-luvulta alkaen osallistuminen jumalanpalveluksiin ja ehtoollisen viettoon 

vähentyi aluksi kaupungeissa, mutta nopeasti myös maaseudulla. Muutoksen taustalla heijas-

tuu luonnontieteiden kehittymiseen pohjautuva epäily Raamatun auktoriteettiasemasta sekä 

1880-luvulta alkaen myös uudet aatteet ateismi ja sosialismi. 123 

  

1800-luvun lopulla kirkon piiristä nousi ajatus, että kirkko on tarkoitettu kansan hengellistä 

kasvatusta varten eikä osaksi valtiota tai yhteiskuntaa.  Kunnallisasetus vuonna 1865 tekikin 

selkeän eron kunnan ja seurakunnan toimien välillä.  Samalla kansakoulun ja oppikoulujen 

perustaminen poistivat kirkolta vastuun kansan opetuksesta.  Toisaalta erilaiset lisääntyneet 

maailmalliset riennot vaikeuttivat kirkon toimintaa.124 Kirkossakäynnin vähentymiseen vai-

kutti osaltaan tiedonvälityksen murros: vuoteen 1825 saakka kaikki viralliset kuulutukset luet-

tiin kirkossa jumalanpalveluksen yhteydessä125, mutta vähitellen lisääntynyt sanoma- ja aika-

kauslehtien julkaiseminen poisti kirkolta tiedonvälitystehtävän.126 Kirkossa kuitenkin edelleen 

käytiin, sillä ehtoollisella käymisen pakollisuus poistui vasta vuonna 1910.127  

 

Herätysliikkeiden julistus ja opilliset korostukset nousivat valistusajan järkeä ja edistystä vas-

taan. Niissä näkyi vahva sidos idealismiin ja romantiikan ajan ajatteluun sekä mystiikkaan. 

                                                
120 Linjakumpu 2013, 103 
121 Alapuro 1977, 123-124 
122 Vahtola 2003, s.231-233; Remes 1995, 298 
123 Vahtola 2003, 323-324; Vahtola 2017, 288 
124 Vahtola 2003, 323-324; Vahtola 2017, 288 
125 Huhta 2001, 53 
126 Huhta, 2001, 58 
127 Välimäki 1994, 139 
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Herätysliikkeiden teologiset näkemykset pohjautuivat Raamatun auktoriteettiasemaan sekä 

Raamatun pohjalta nouseviin synti-, armo- ja sovitusoppeihin. Tyypillistä oli myös eskatolo-

ginen128 näkemys historiasta sekä arkielämän kristillisyyden korostus.129 Herätysliikkeiden pii-

rissä alettiin hakea perusteita opillisille näkemyksille myös Lutherin teoksista, joiden laajamit-

tainen käännöstyö käynnistyi 1840-luvulla.130 Kirkkoon suhtauduttiin hyvin kriittisesti131 ja 

papistoa arvosteltiin siitä, että he olivat “leipäpappeja”, eivät oikealla tavalla uudestisyntyneitä 

uskovia.132 1800-luvulla herätysliikkeet saivat puolestaan kirkolta ja papistolta kritiikkiä hur-

moksellisuudesta sekä uudesta epämuodollisesta kokoontumiskäytännöstä.133  

 

Herätysliikkeiden piirissä uskallettiin poiketa papiston ohjailusta ja korostaa oman uskonnolli-

sen viiteryhmän itsenäistä valintaa, mikä herätti vastustusta kirkon piirissä. Toisaalta herätys-

liikkeiden jäsenet ovat usein hyvinkin voimakkaasti itse halunneet korostaa omaleimaisuuttaan 

ja erottautumistaan “tavallisista seurakuntalaisista”. Tämä on näkynyt esimerkiksi käsitteis-

tössä: herännäisyydessä on puhuttu “suruttomista” tai lestadiolaisuudessa siinä, että “omia” 

puhutellaan erityisellä tervehdyksellä. Kirkon tavoitteena taas on ollut opillisen puhtauden säi-

lyttäminen sekä kirkon yhtenäisyyden ylläpitäminen.134 

 

Herätysliikkeiden kirkollisuus ei siis ole itsestään selvää ja sitä voidaan pitää jopa tietyllä ta-

valla anakronismina historiantutkimuksen näkökulmasta tarkasteltuna. Herätysliikkeiden his-

toriaa kirjoitettaessa on kirkollista leimaa kuitenkin tahdottu erityisesti korostaa. 135   

 

Miksi sitten herätysliikkeet kaikkine muutosvaatimuksineen ja kirkkoon kohdistuneine kritiik-

keineen ovat säilyneet kirkon sisällä? Tämän arvellaan olevan seurausta siitä, että Suomi, toisin 

kuin muut Pohjoismaat, oli herätysliikkeiden syntyessä ja niiden toiminnan aktiivivaiheessa 

osa Venäjää. Tuolloin kirkon piirissä nähtiin tärkeänä ylläpitää kansallista ja kirkollista 

                                                
128 Eskatologia on lopun aikoja käsittelevä teologian osa-alue. 
129 Murtorinne 1986, 63-64 
130 Remes 1995, 296-298; Murtorinne 1986, 149 
131 Murtorinne 1986, 66 
132 Salomäki 2018, 227 
133 Salomäki 2018, 224 
134 Salomäki 2018, 226; Kakkuri 2014, 140 
135 Huhta 2006, 152-153 
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yhtenäisyyttä sekä korostaa Suomen kansan luterilaisuutta.136 Olihan Venäjän hallitsijalta saatu 

erityislupa oman uskonnon säilyttämiseen.137 

 

Toinen selitysperuste liittyy siihen, että 1880-luvulla alkoi käydä ilmeiseksi uskonnollisessa 

ilmapiirissä tapahtunut murros. Taustalla olivat uudet aatteet. Luonnontieteiden kehitys, Dar-

winin evoluutioteoria, ihmeiden kieltäminen, uudet raamattunäkemykset ja Suomeen saapu-

neet herätyskristilliset liikkeet tuntuivat horjuttavan oleellisesti luterilaista kirkkoa ja sen edus-

tamia perinteisiä arvoja.138 Herätysliikkeiden maailmankuva edusti romantiikalle ja idealis-

mille tyypillistä ajattelutapaa ja tarjosi vaihtoehdon rationalismille ja tieteellisyydelle. Herä-

tyskristillinen julistus korvasi valistusajan järkiperusteiset saarnat.139  

 

Voitto Huotari puolestaan pitää herätysliikkeitä osana tietynlaista kirkollista itsesäätelyä: kun 

kirkon toiminta ei enää vastaa ajan haasteisiin eikä jäsenten tarpeisiin, syntyy kirkon sisällä 

liikehdintää, joka suuntaa toimintaa alkuperäisten arvojen ja tavoitteiden mukaiseksi, kuitenkin 

uuden ajan haasteet huomioiden. Näin kirkon toiminta säilyy dynaamisena ja sitä voidaan so-

peuttaa muuttuneisiin olosuhteisiin.140 Samansuuntaisesti ajatteli myös Osmo Tiililä, joka näki 

kirkon historian eri vaiheissa syntyneet, kirkon sisäiset protestiliikkeet jännitteisinä kirkon lai-

tosmaisen opin ja toisaalta näiden liikkeiden edustaman, väkevää julistusta korostavan toimin-

nan välillä.141 Tiililän mielestä kirkko myös välttämättä tarvitsee tätä aktiivista herätystä säily-

äkseen hengellisesti vireänä.142 

 

1900-luvulle tultaessa herätysliikkeet olikin jo selkeästi hyväksytty osaksi kirkollista elämää 

ja niiden erilaisten korostusten katsottiin tuovan kirkkoon rikastuttavaa moninaisuutta. Ne oli-

vat usein myös lisänneet seurakuntalaisten aktiivisuutta143 ja 1800-luvun lopulla ne olivat al-

kaneet organisoitua.144 Nykyäänkin herätysliikkeiden jäsenet osallistuvat ahkerasti myös pai-

kallisseurakunnan toimintaan. Poikkeuksen tässä muodostaa vanhoillislestadiolaisuus, jonka 

piirissä osallistumisaktiivisuus on huomattavasti vähäisempää. Merkitystä on myös sillä, miten 

                                                
136 Salomäki 2018, 225; Huhta 2006, 152-153; Kakkuri 2014, 111 
137 Murtorinne 1995a, 11 
138 Juva 1960, 15-20; Kakkuri 2014, 148-150 
139 Kakkuri 2014, 142-143 
140 Huotari 1981, 230 
141 Tiililä 1964, 28 
142 Tiililä 1964, 97 
143 Salomäki 2018, 227-228 
144 Vahtola 2003, 324-325; Vahtola 2017, 290 
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ulkopuoliset suhtautuvat herätysliikkeisiin. Tutkimusten mukaan 65 % suomalaisista suhtautuu 

kielteisesti vanhoillislestadiolaisuuteen, mikä heijastuu myös liikkeen julkisuuskuvaan.  He-

rännäisyyteen kielteisesti suhtautuvia on 49 %. Kielteisen suhtautumisten taustalla vaikuttane-

vat niin historialliset tekijät kuin nykyaikaan liittyvät näkemyserotkin.145 

 

1.2 Herännäisyys 

 

Herännäisyys syntyi hurmosliikkeenä Savossa 1700-luvun lopulla ja lähti sieltä nopeasti leviä-

mään. Liikkeen johtohahmoksi nousi nilsiäläinen talonpoika Paavo Ruotsalainen (1777-

1852).146 1800-luvun alussa oli myös Pohjanmaalla syntynyt herätystä ja nämä kaksi liikettä 

yhdistyivät 1830-luvulla.  Herännäisyyden kannattajat olivat enimmäkseen talonpoikia, mutta 

mukana oli myös säätyläisiä sekä urakehityksessään paikoilleen juuttuneita nuoria pappeja,147 

sillä herätysliikkeen toimintaan osallistuminen tarjosi talonpoikaislähtöisille papeille myös 

mahdollisuuden myös sosiaaliseen nousuun148 etenkin siinä vaiheessa, kun papiston rooli liik-

keessä vahvistui.149 

 

Herännäisyyden nopea leviäminen 1800-luvun alussa ja toisaalta sen eristäytynyt yhteisölli-

syys kiinnittivät sekä kirkollisten että maallisten viranomaisten huomiota. Heränneiden voima-

kas kritiikki papistoa kohtaan aiheutti ristiriidan heränneiden yhteisön ja pappien välille.  Kir-

kon johto kehotti kuitenkin papistoa osoittamaan ymmärtämystä ja lempeyttä näitä oppimatto-

mia talonpoikia kohtaan. Liikkeeseen liittyviä pappeja sen sijaan täytyi kohdella ankarasti ja 

tarvittaessa heidät oli siirrettävä toiselle paikkakunnalle tai pidätettävä virantoimituksesta.150 

 

1830-1840-luvuilla herännäisyydessä tapahtui murros, kun liikkeen johtoon nousi papisto ja 

alkoi voimakkaan leviämisen kausi.151 Myös ylioppilaiden keskuudessa noussut romantiikan 

ihannointi vauhditti osaltaan leviämistä.152 Herännäisyyden vaikutuksen kasvu näkyi nopeasti 

                                                
145 Salomäki 2018, 229-233; Alatalo 2014, 8-9 
146 Murtorinne 1995a, 127-128 
147 Salomäki 2018, 223, Ylikangas 1979, 210-211; Murtorinne 1995a, 148 
148 Salomäki 2018, 223 
149 Vahtola 2003, 233-234 
150 Murtorinne 1995a 132-133 
151 Vahtola 2003, 233-234; Ketola 2008, 66-68; Heininen & Heikkilä 1996, 171; Alapuro 1977, 123-124; Rosendal 

1915, 566 
152 Salomies 1964, 38-39 
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moraalin kohentumisena, sillä liike taisteli esimerkiksi viinan kiroja vastaan.153 Vielä 1830-

luvulla pappiloissa viettiin surutonta elämää: tanssittiin, juhlittiin ja juopoteltiin.154 Vähitellen 

tämä maailmanmielisyys alkoi väistyä ja esimerkiksi Ylikangas mainitsee, kuinka mm. Vöyrin 

pappilassa päätettiin herätyksen kokemisen jälkeen kokonaan luopua alkoholin käytöstä 

vuonna 1836.155 

 

1850-luvulta alkaen herännäisyyden piirissä käynnistyi hajaantumisprosessi, kun papisto alkoi 

suosia beckiläistä teologiaa,156 jonka pohjalta kritisoitiin Nils Gustav Malmbergia (1807-1858) 

ja muita liikkeen johtohahmoja siitä, että liikkeessä korostettiin Raamatun auktoriteetin sijaan 

traditiota, “isien auktoriteettia”. He katsoivat myös liikkeen pyhitysopin hämärtyneen ja esitti-

vät vaatimuksen pelastusvarmuuden ja jokapäiväisen parannuksen tekemisen korostami-

sesta.157  Tämä johti siihen, että papit ja muutkin säätyläiset alkoivat irtautua liikkeestä.158 

Muutosta vaatineet maallikot, nk. ”toistupalaiset” alkoivat pitää omia seurojaan. Tästä sai al-

kunsa nk. ”ukkojen aika”, jolloin herännäisyys muuttui jälleen talonpoikaisliikkeeksi159 ja alet-

tiin vaalia ulkoisia tapoja: pukeutumiseen, käyttäytymiseen, harrastuksiin ja jopa lasten leik-

keihin otettiin tiukasti kantaa.160  

 

Liikkeen hajaantuminen ja hajaannuksen jälkeinen uudistuminen johtivat itse asiassa herännäi-

syyden takaisin sen alkuperäiseen alatien kristillisyyttä edustaneeseen opilliseen korostuk-

seen.161 Myös herännäisyyden sisäinen hajaantuminen Siionin virret -laulukokoelman uudista-

misen takia vaikutti liikkeen toimintaan.162  

 

Herännäisjohtaja Wilhelmi Malmivaara (1854-1922) edusti 1880-luvulla hajaantumisen jäl-

keistä kokoavaa voimaa sekä liikkeen teologisten näkemysten selkeyttäjää.163 Malmivaara oli 

                                                
153 Vahtola 2003, 234-235 
154 Ylikangas 1979, 36 
155 Ylikangas 1979, 37 
156 Suutala 2012, 41-42, Murtorinne 1986, 135-136: Beckiläinen biblisismi edusti fundamentalistista, kirjaimel-

lista raamatuntulkintaa. Sen keskeisiä piirteitä olivat Raamatun ilmoitusluonteen ja normatiivisuuden korostus 
sekä oppi Jumalan valtakunnasta ja siihen liittyvästä eskatologisesta maailmanjärjestyksestä. 
157 Murtorinne 1986, 136-137; Heininen & Heikkilä 1996, 171; Siltala 1992, 412-413 
158 Vahtola 2003, s. 233-234; Ketola 2008, 66-68; Heininen & Heikkilä 1996, 171; Kakkuri 2014, 133; Järveläi- 

nen & Karjalainen 2006, 54-66 
159 Huotari 1981, 24; Murtorinne 1986, 149 
160 Kares 1950a, 6-7 
161 Kares 1950b, 194 
162 Mustakallio 2009b, 469-470 
163 Tiililä 1944, 10-11 
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saanut vaikutteita saksalaisen teologin F.W. Krummacherin (1796-1868) ajatuksista, joissa ko-

rostui vastareaktio valistuksen kauden järkeä korostavaan luterilaisuuteen ja paluu varhaisem-

paan mystiikkaperinteeseen.164 Hän piti tärkeänä herännäisyyden kirkollisen leiman säilyttä-

mistä sekä kansallisuusaatteen nivomista hengelliseen heräämiseen.165 Herännäisyyden uuden 

nousun näkyvinä merkkeinä 1880-luvulla olivat Wilhelmi Malmivaaran johdolla perustettu 

Hengellinen Kuukauslehti, vuotuisen herättäjäjuhlaperinteen aloittaminen ja herännäishenkis-

ten kristillisten kansanopistojen toiminnan aloittaminen.166 Elpymisensä ansiosta herännäisyys 

säilytti valta-asemansa Pohjanmaalla ja Savossa.167 

 

Wilhelmi Malmivaara ja oululainen rehtori Mauno Rosendal (1848-1917) perustivat vuonna 

1892 Kustannusliike Herättäjä Osakeyhtiön.168 Vuonna 1912 perustettiin herännäisyyden toi-

mintaa organisoimaan Sisälähetysseura Herättäjä, joka rekisteröitiin vuonna 1924. Vuonna 

1945 nämä yhdistyivät Herättäjä-Yhdistys Ry:ksi.169  

 

Kansallinen valveutuneisuus oli herännäisyydelle tyypillistä. Pelastuskysymys, Raamattuun ja 

kirkon opetukseen sitoutuminen sekä isänmaallisuus olivat liikkeen kulmakiviä.170 Liikkeeseen 

alettiin kirkon piirissä suhtautua 1800-luvun lopulla hyväksyvästi.171 Tämä oli suuri muutos 

aikaisempaan suhtautumiseen, olivathan herännäisyyden johtohahmot olleet syytettyinäkin 

omien seuratilaisuuksiensa järjestämisestä Kalajoen käräjillä vuonna 1839.172 Vähitellen he-

rännäisyydestä muotoutui suomalaista talonpoikaista kansaa ja sen uskonnollisuutta kuvaava 

prototyyppi, ”oikea Suomen kansa”,173 mitä näkemystä herännäisyyden omassa piirissä halut-

tiin voimakkaasti pitää yllä.174 Erityisesti liikkeen johtotehtävissä toiminut Olavi Kares (1903-

1988) omaksui näkemyksen herännäisyyden kansallisesta merkityksestä suomalaisen hengel-

lisyyden ilmentäjänä.175 

                                                
164 Suutala 2012, 15-16, 32 
165 Kakkuri 2014, 164-165 
166 Huotari 1981, 24-25; Kakkuri 2014, 163-165, 176 
167 Vahtola 2003, 324-325; Vahtola 2017, 290 
168 Kakkuri 2014, 164 
169 h-y.fi/herannaisyys/historiaa; Salomäki 2010, 41-43; Ylikangas K. 2018, 34 mukaan yhdistyminen olisi ta-

pahtunut vuonna 1946. Vahtola 2003, 447-449 ja Vahtola 2017, 394 puolestaan kertovat yhdistymisen tapahtu-

neen vuonna 1950. Tämä ilmeisen virheellinen tieto saattaa perustua siihen, että 1950 vahvistettiin Herättäjä-

Yhdistys Ry:n säännöt, kuten Ylikangas K. 2018, 37 kertoo. 
170 Tiililä 1944, 11 
171 Huotari 1981, 25 
172 Remes 1995, 139-143 
173 Suutala 2012, 43, 45; Siltala 1992, 417 
174 Huhta 2001, 225 
175 Ylikangas 2018, 76 
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Myös taiteilijat, kuten kirjailija Juhani Aho, alkoivat 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa kiinnos-

tua herännäisyydestä.176 Kirjassaan Kevät ja takatalvi Aho kuvaa elämää pappilassa, jossa 

isärovasti suhtautuu uuteen uskonnolliseen herätykseen jyrkän kielteisesti, mutta aikuistuvat 

lapset yksi toisensa jälkeen jättävät maailman suruttomuuden ja pukevat ylleen körttipuvun. 

Kirjan tapahtumat sijoittuvat 1830-luvun lopulle aikaan, jolloin pidettiin Kalajoen käräjät he-

ränneitä vastaan: 

 Lauri seisoo keskellä lattiaa ja huutaa: 

- Lakatkaa, onnettomat, lakatkaa. Tämä on kauheaa! Tämä on surkeaa! 

Soitto lakkasi, parit pysähtyivät ja jäivät sanattomina seisomaan. Kaikista ovista tunki 

väkeä sisään. 

- Lauri, mitä tämä on? Oletko sinä hullu? sanoi Robert. 

- En, minä en ole hullu, vaikka siltä ehkä näytän. 

- Mene nyt siivosti pois ja anna meidän olla rauhassa. Mitä sinä oikein aiot? 

- Minä en voi enää antaa teidän rauhassa mennä suoraan kadotukseen. Te menette sinne 

ja viette koko maailman muassanne. 

--- 

Rovasti oli ensin seisonut kuin tyrmetyksisään, osaamatta sitä tai tätä. Nyt astui hän 

Laurin luo, koettaen pysyä tyynenä. 

- Mitä ilveilyä tämä on? Vieraat ovat hyvät ja antavat anteeksi. Mene nyt pois heti ja 

annan tanssia niiden, jotka tahtovat. Soittakaa siellä! Eihän ole käsketty lopettaa. 

Soittajat puhalsivat kiireissään pari epäsointuvaa, korvia särkevää säveltä. 

- Ei, pappa, ei…! huusi Naimi, 

- Vaietkaa, vaietkaa! huusi yht´äkkiä Hanna. - Puhu Lauri, sano kaikki. Sinä teet oikein! 

- Antakaa morsiamen tanssia! huudettiin. 

- Ei, ei, minä en tahdo enää tanssia … en koskaan enää!177 

 

Vielä 1900-luvun alussa herännäisyydelle oli tyypillistä saksalaisteologi F.W. Krummacherin 

(1796-1868) teologialle tyypillinen ehdottomuus: jokaisen täytyy tehdä valinta Jeesuksen seu-

raamisen tai maailman teiden välillä.178 Herännäisyyden julistus ei sinällään nosta mitään 
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erityisiä opillisia näkemyksiä toisten yläpuolelle, vaan se tarjoaa “viestiä vaivatulle” ja kehot-

taa jättämään oman pelastuksen asian Jumalan käsiin. Liikkeen piirissä käytetään käsitettä 

”ikävöivä usko”, jossa ei luoteta omaan hurskauteen vaan ikävöidään Kristuksen armoa.179 

Keskeistä opissa on Rosendalin mukaan ollut Raamatun vahva auktoriteettiasema ja jatkuva 

kilvoittelu ja parannuksen armon etsiminen.180 

 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen ei kirkon piirissäkään enää voitu tuudittautua postitivis-

tiseen kehitysoptimismiin. Tätä taustaa vasten myös sisällissotaa ja sen syitä leimasi kirkon 

piirissä ajatus luopumuksesta, ei niinkään yhteiskunnallinen muutoshakuisuus.181 Esimerkiksi 

herännäisjohtaja Wilhelmi Malmivaara piti sisällissodan syynä rikkauden ja yhteiskunnallisen 

aseman tavoittelua.182  

 

Suomen luterilaisessa kirkossa alkoikin nousta kansallisromanttinen ihailu herätysliikkeitä, eri-

tyisesti herännäisyyttä ja sen edustamaa aitoa suomalaista kristillisyyttä kohtaan. Sisällissodan 

aikaan herännäisyys “körttiosastoineen” sai edustaa kansan syvää olemusta.183 Herännäisyys 

profiloitui vuoden 1918 tapahtumien yhteydessä vahvasti valkoiseen rintamaan ja loi hengelli-

syydestä nousevaa oikeistolaista politiikkaa jatkosodan loppuun saakka.184 Tämä näkyi esim. 

siinä, että niin Akateemisen Karjalaseuran kuin Isänmaallisen kansanliikkeenkin kannattajista 

suuri osa oli herännäistaustaisia.185 Myös Saksaan lähteneiden jääkärien joukossa oli paljon 

herännäisperheiden poikia.186 Voidaankin sanoa, että mielikuva herännäisyydestä muuttui si-

sällissodan vaikutuksesta myönteiseen suuntaan: heränneet edustivat vakaata ja turvallista kan-

sanosaa, joka muodosti porvarillisen Suomen ytimen.187 

 

1920-1930 -lukujen nationalististen pyrkimysten myötä herännäisyys nousi entistä suurempaan 

suosioon.188 Ensimmäisen maailmasodan jälkeen useilla suomalaisilla papeilla, myös 

                                                
179 Kares 1950b, 199-200 
180 Rosendal 1912, 101-125. 
181 Murtorinne 2009, 182-184 
182 Suutala 2012, 52; 54-55: Vuoden 1918 kirkolliskokouksessa myös piispa Koskimies teki aloitteen, että suo-

malaiset tunnustaisivat yhteisen syntinsä, joka on johtanut kansan sisällissotaan. 
183 Murtorinne 2009, 185-186; Kakkuri 2014, 181: Körttiosasto oli körttipukuun pukeutunut sotilasosasto, joka 

ennen taistelua polvistui yhteiseen rukoukseen ja taistelun jälkeen veisasi Siionin virren. 
184 Suutala 2012, 46-55 
185 Suutala 2012, 65-66 
186 Suutala 2012, 70 
187 Kakkuri 2014, 182 
188 Huotari 1981, 25; Vrt. Kontturi 2018, 306: “Uskonto on monesti toiminut yhtenä merkittävänä tekijänä kan-

sakunnan yhtenäisyyden luomisessa ja ylläpitämisessä.” 
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herännäisyyteen lukeutuvilla, oli ollut yhteyksiä saksalaisiin pietisteihin ja myös Suomessa 

vieraili saksalaisia teologeja. Nämä suhteet jatkuivat vielä jonkin aikaa Kansallissosialistisen 

liikkeen valtaannousun jälkeenkin, mutta pian niitä alettiin kyseenalaistaa.189 Arkkipiispa Lauri 

Ingman otti huhtikuussa 1934 kantaa aiheeseen ja totesi, että saksalaisten kristittyjen uskon 

sisällöksi ovat nousseet veri, rotu ja kansallinen herätys. Tämän jälkeen suhteet Saksaan alkoi-

vat viilentyä.190 

 

Herännäisyyden historian kannalta 1930-1950 -luvut olivat kasvun ja leviämisen aikaa. Tähän 

vaikutti liikkeen voimakas kansallisten arvojen ja isänmaallisen hengen korostus sotavuosina 

sekä vahva vaikutus kirkollisessa päätöksenteossa ja virkavalinnoissa, esimerkiksi silloin kun 

Väinö Malmivaara valittiin piispaksi Ouluun vuonna 1943.191  

 

Tilanne alkoi muuttua Olavi Kareksen puheenjohtajakaudella vuosina 1958-1972, jolloin Ka-

reksen edustama perinteinen herännäisyys alkoi jäädä paitsioon. Enää ei maallikkosaarnaaja 

Aku Rädyn tavoin pidetty esillä sielun pelastuksen asiaa vaan pohdittiin yhteiskunnallisia on-

gelmia.192 Vanha, perinteikäs herännäisyys oli joutunut vähemmistöasemaan, kun herätysliike 

oli avartunut korostamaan yhtenäisyyttään kansankirkon kanssa.193 Herännäisyydestä katosi 

protestiliikeluonne, kun liike muuttui yhteiskunnallisesti hyväksytyksi.194 1900-luvun loppu-

puolen herännäisyydessä on havaittavissa liikahdus kohti postemotionaalisuutta, jossa tuntei-

den ja niiden ilmaisemisen katsottiin kuuluvan yksityiselämään eikä niiden julkista esiintuontia 

esimerkiksi uskonnollisten hurmostilojen muodossa pidetty suotavana.195 Myös herännäisyy-

den laulukokoelmasta ”Siionin virret” poistettiin hurmokselliset ja veriuhrimystiikkaan viittaa-

vat kielikuvat.196  

 

Sotien jälkeen herännäisyyden pietismiluonne on jatkuvasti vähentynyt ja avoimuus yhteiskun-

nallisille kysymyksille on kasvanut. Suhde niin kirkollisiin kuin yhteiskunnallisiinkin 

                                                
189 Suutala 2012, 38-40 
190 Välimäki 1994, 225-236 
191 Toiviainen 2000, 196-197 
192 Toiviainen 2000, 196-197; Ylikangas 2018, 231 
193 Talonen 2012a, 537 
194 Suutala 2012, 52; 54-55: Vuoden 1918 kirkolliskokouksessa myös piispa Koskimies teki aloitteen, että suo-

malaiset tunnustaisivat yhteisen syntinsä, joka on johtanut kansan sisällissotaan. 
195 Suutala 2012, 21-22 
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uudistuksiin on myönteinen. Kyseessä on nykyäänkin edelleen seuraliike, mutta myös pyrki-

mys kirkolliseen vaikuttajarooliin on vahva.197  

 

Jäseniä Herättäjä-Yhdistyksessä on 5196198, mutta liikkeen piirissä tavalla tai toisella arvioi-

daan olevan jopa 100 000 henkilöä.199 Keskeinen toimintamuoto ovat seurat, jotka kestävät 

tunnin verran. Seuroissa vuorottelevat Siionin Virsien veisaaminen ja lyhyet puheet. Puhuja 

istuu tavallisesti, etenkin kotiseuroissa, omalla paikallaan ja puheet kumpuavat seuratilanteesta 

– niitä ei perinteisesti ole valmisteltu ja kirjoitettu etukäteen.200 Vuotuinen päätapahtuma on 

heinäkuussa järjestettävät herättäjäjuhlat, joille osallistuu 20 000-30000 sanankuulijaa.201 

 

2000-luvun herännäisyys edustaa liikettä, joka on vahvasti individualistinen, avoin ja muun-

tautuva. Aktiiviseen toimintaan paikallistasolla osallistuvia on varsin vähän eivätkä liikkeen 

edustamat moraalikäsitykset oleellisesti poikkea suomalaisten yleisestä normistosta. Tässä on 

poikkeuksellista se, että yleensä liikkeen säilyminen vahvana ja toimivana edellyttää jonkin-

laista jännitettä ympäröivän yhteiskunnan suhteen. Herännäisyydessä tätä jännitettä ei enää 

näyttäisi olevan lainkaan.202 Ihminen on nykyään yksilöllinen uskontokuluttaja, joka valikoi 

eri uskonnoista itselleen mieluisia ja sopivia piirteitä 203 ja tämä näyttäisi heijastuvan myös 

herännäisyyteen.  

 

1.3 Lestadiolaisuus 

 

Lestadiolaisuus syntyi 1800-luvulla Ruotsin Lapissa ja lähti sieltä leviämään Suomen puolelle 

ja kohti etelää.  Liikkeen taustalla vaikuttivat Tornionjokilaakson pietistiset herätykset ja sen 

alkuna pidetään kirkkoherra Lars Levi Laestadiuksen saarnatoimintaa vuosina 1800-1861.204 

 

                                                
197 Huotari 1981, 27-28 
198 Yhteen hiileen, Herättäjä-Yhdistys ry:n vuoden 2017 vuosikertomus ja tilinpäätös, 19 
199 Ketola 2008, 66-68; Heininen & Heikkilä 1996, 171 
200 Huotari 1981, 79-80 
201 Ketola 2008, 66-68; Heininen & Heikkilä 1996, 171 
202 Salomäki 2018, 229-230 
203 Hiltunen 2009, 43 
204 Vahtola 2003, 234; Ketola 2008, 71; Heininen & Heikkilä 1996, 172; Talonen 1992, 350- 351 viittaa ranska-

laisen professori Christian Mèriot’n tulkintaan lestadiolaisuuden syntymisestä lappalaisten reaktiona heidän ko-

kemaansa etniseen kriisiin, jolloin liike tarjosi vapautuksen saamelaisten kokemasta syrjinnästä. 
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Lestadiolaisuudelle tyypillinen synnintunnustus sekä synninpäästön julistaminen tietyin sana-

muodoin, nk. päästöavain, vakiintui käyttöön 1850-luvulla.205 Armonjärjestys alkoi Laesta-

diuksen mukaan katumuksella, jonka jälkeen ihminen voi kokea sydämessään sovituksen, uu-

destisyntymisen jonka yhteydessä saadaan osallisuus Pyhästä Hengestä. Tämän jälkeen voi-

daan julistaa synninpäästö ja armonvakuutus.206 Ensimmäisen kerran Laestadius oli julistanut 

synninpäästön sanoilla “Jeesuksen nimessä ja veressä” todennäköisesti vuonna 1849.207 Lars 

Levi Laestadiuksen työtoveri Juhani Raattamaa julkaisi 28.2.1854 seurapuheensa, jossa hän 

kehottaa kaikkia liikkeeseen kuuluvia uskovia käyttämään “päästöavaimia” eli synninpäästöä. 

Tästä alkoi uusi kehitysvaihe lestadiolaisuuden historiassa.208 

 

Lestadiolaisuuden suhde sekä kirkkoon että papistoon oli jännitteinen jo liikkeen alkuaikoina 

1800-luvulla,209 mutta silti liike todisteli vahvaa haluaan pysyä kirkon piirissä eksklusiivisesta 

seurakuntaopistaan huolimatta.210 Eksklusiivisella seurakuntaopilla tarkoitetaan poissulkevaa 

näkemystä, joka rajaa pelastuksen ulkopuolelle kaikki ne, jotka eivät kuulu kyseiseen liikkee-

seen.211  

 

Näkemys uskovien yhteisöstä oikeana seurakuntana, sen keskuudessa julistettu synninpäästö 

ja maallikkojen täysi hengellinen valtuutus olivat omiaan herättämään kysymyksiä kirkon pii-

rissä. 1800-luvun lopulla papiston keskuudessa vallitsi beckiläinen, kirjaimelliseen Raamatun 

tulkintaan perustuva suuntaus, joka suhtautui jyrkästi lestadiolaisuuteen. Jopa muodollinen yh-

teys kirkon ja lestadiolaisuuden välillä oli katketa.212 Luterilainen kirkko vastusti lestadiolai-

suutta nimenomaan liikkeen jyrkän seurakuntaopin vuoksi. 213 Lestadiolaisyhteisö puolestaan 

kritisoi voimakkaasti valtiokirkkoa ja sen papistoa, mikä aiheutti ristiriitoja paikallisseurakun-

nissa, sillä lestadiolaisuus teki selvän eron uskovien yhteisön ja epäuskoisen maailman – johon 

siis kirkonkin laskettiin kuuluvan - välille.214  Toisaalta esimerkiksi Iissä tilanne oli päinvas-

tainen: siellä seurakuntalaiset päätyivät jo vuonna 1870 laatimaan listan opillisista 

                                                
205 Leivo 2001, 116-119 
206 Lohi 1989, 313-322 
207 Lohi 1989, 322 
208 Tapaninen 1955, 218-220 
209 Tapaninen 1955, 228 
210 Huhta 2006, 155 
211 Metsänheimo 2016, 15-19; Palola 2010, 246-247 
212 Lohi 2007, 289-290; Ketola 2008, 73-74; Talonen 2001, 13 
213 Vahtola 2003, 324-325; Vahtola 2017, 290 
214 Vahtola 2003, 234; Ketola 2008, 71; Heininen & Heikkilä 1996, 172 
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erimielisyyksistä, joiden mukaan vanhoillislestadiolaisiin lukeutuva kirkkoherra Thauvón suo-

sii väärää oppia ja hänen virkatoimensa pyydettiin tutkittaviksi. Seurakuntalaisia huolettivat 

erityisesti kirkkoherran toiminnan vaikutukset kirkolliseen elämään ja julkirippi sekä synnin-

päästö Jeesuksen nimessä ja veressä.215 Myös Pudasjärvellä paikalliset papit omaksuivat lesta-

diolaisuuden. Siellä ei kuitenkaan noussut esille ristiriitaa, sillä seurakuntalaiset jakoivat saman 

uskonnäkemyksen.216  

 

Lestadiolaisyhteisön sisäiset kiistat lamaannuttivat seuraliikettä 1900-luvun alussa. Näke-

myserojen vuoksi liike hajaantuikin vanhoillislestadiolaisuuteen, esikoislestadiolaisuuteen ja 

uusheräys-suuntaukseen,217 joka ei hyväksynyt eksklusiivista seurakuntaoppia ja suhtautui 

kirkkoon myötämielisesti.218 Esimerkiksi piispa J. R. Koskimies (piispana 1900-1936) piti les-

tadiolaisuuden hajaannusta ja Uusheräys-liikkeen syntyä toiveikkaana asiana ja ennakoi sen 

nouseva suurimmaksi lestadiolaisryhmäksi. Vanhoillislestadiolaisuus jäi kuitenkin liikkeen 

valtauomaksi ja sen vaikutus säilyi Oulun seudulla voimakkaana.219  

 

Tapahtuneen hajaannuksen toteuduttua innostuttiin vanhoillislestadiolaisuuden piirissä entistä 

ahkerampaan seurojen järjestämiseen.220 Toimintaa organisoimaan perustettiin vuonna 1914 

Ouluun Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys.221 Vuosina 1906-1917 puhujia lähetettiin 

uskottomiin pitäjiin ja joillekin paikkakunnalle lähetyspuhujia myös erityisesti kutsuttiin.222 

Lestadiolaisuuden piirissä vuoden 1918 tapahtumien yhteydessä esivallan puolustaminen ko-

ettiin tärkeäksi velvollisuudeksi. Samaan aikaan heräsi huoli myös nuorisosta ja liikkeen en-

simmäinen kristillinen kansanopisto perustettiin vuonna 1923 Ylitorniolle. Uskonnonvapaus-

lain uudistamiseen vuonna 1921 suhtauduttiin liikkeen piirissä toiveikkaasti, koska katsottiin 

uuden lain takaavan vanhoillislestadiolaisille parhaalla mahdollisella tavalla uskonnonvapau-

den.223 

 

                                                
215 Satokangas 1998, 323-325 
216 Vahtola1981, 337-341 
217 Talonen 2001, 13 
218 Palola 2010, 24 
219 Lohi 2007, 417-418, Palola 2014, 121 
220 Palola 2010, 25 
221 Vahtola 2003, 324-325; Vahtola 2017, 290; Talonen 2001, 13; Kakkuri 2014, 176 
222 Palola 2010, 53-57 
223 Palola 2010, 250-258 



36 
 

 

Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen Suomessa koettiin vahvaa lestadiolaista herä-

tystä.224 Hurmoksellisuutta esiintyi erityisesti sodan jälkeisenä aikana 1940-luvun lopulla.225 

Vanhoillislestadiolaisuuden vahvaa nousukautta oli 1950-luku, jolloin esimerkiksi nousivat 

piispanvirkoihin liikkeeseen vielä tuolloin kuuluneet L.P. Tapaninen ja Hannes Leinonen.226  

 

Eksklusiivisesta seurakuntanäkemyksestä huolimatta, etenkin voimakkaiden herätysvaiheiden 

aikana, osallistuminen jumalanpalvelukseen ja ehtoolliselle on ollut vanhoillislestadiolaisuu-

den piirissä voimakasta. Samoin lasten kastamista on pidetty tärkeänä,227 vaikka vanhoillisles-

tadiolaisuuteen kuuluukin oppi nk. universaalista lunastuksesta, jonka mukaan Kristuksen so-

vitustyön vuoksi jokainen lapsi syntyy uskovaisena ja tämä usko säilyy hänessä, kunnes an-

teeksiantamattomat synnit tukahduttavat sen. Kasteen yhteydessä ei siis tapahdu mitään uudel-

leensyntymistä, syntien anteeksisaamista tai Pyhän Hengen vuodatusta. Näin ollen kasteen sak-

ramentti tulkitaan vanhoillislestadiolaisuudessa hyvän omantunnon liittona, joka tarjoaa lap-

selle seurakuntayhteyden, mutta ei vanhurskautta ja syntien anteeksiantamusta.228 Pyhän Hen-

gen toiminnan katsotaan oleva sidoksissa sanan julistajan uskoon: jotta sana välittäisi syntien 

anteeksiannon, on julistajan oltava oikein uskova.229 Luterilaisen kirkon opetuksen mukaan on 

kuitenkin niin, että sakramentin vaikutus ei millään tavoin ole riippuvaista sen jakajasta ja hä-

nen uskostaan.230  

 

Lestadiolaiset maallikot ja papisto päätyivät eri linjoille juuri sakramenttiopista. Maallikoiden 

mielestä kaste ja ehtoollinen olivat pelkästään hyvän omantunnon liiton merkkejä ja uskon 

vahvistusta - eivät syntien anteeksiantamisen välineitä. Lapsi katsottiin uskovaksi jo ennen kas-

tetta. Maallikot myös korostivat Raamatun auktoriteettiasemaa suhteessa tunnutuskirjoihin. Pa-

pit puolestaan pitivät näitä näkemyksiä luterilaisten tunnustuskirjojen perusteella virheellisinä. 

Tämä johti lopulta liikkeen uudelleen hajaannukseen 1960-luvulla,231 mikä edelleen vahvisti 

                                                
224 Huotari 1981, 42-43 
225 Palola 2011, 378 
226 Toiviainen 2000, 45 
227 Lohi 2007, 285 
228 Sjöblom 2001, 147-149 mukaan tässä ollaan hyvin lähellä reformoidun kirkon tulkintaa kasteen sakramen-

tista. Tiililä 1963, 298 selittää, että reformoidun kirkon opin mukaan kaste on pelkästään merkki, joka sitouttaa 

kastetun seuraamaan Kristusta ja parantamaan elämäntapojaan. Uskovien perheiden lapsia ei kasteta siksi, että 

heistä tulisi Jumalan lapsia, vaan kaste on merkki seurakunnan yhteydestä. 
229 Sjöblom 2001, 144-145; Metsänheimo 2016, 19-20 
230 Tiililä 1964, 64 
231 Alatalo 2014, 32; Palola 2011, 419-428 
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vanhojen perinteiden korostusta ja oman tradition siirtämistä eteenpäin. Tähän liittyi myös tie-

tynlainen hengellisen omavaraisuuden ajatus.232  

 

Tässä vaiheessa alkoi myös selkeä ja voimakas rajanveto ”maailman” ja ”oikealla tavalla us-

kovien” välillä.233 Liikkeen erkaantuminen muun yhteiskunnan arvomaailmasta alkoi näkyä 

1960-luvun lopulla.234 Esimerkkinä tästä erottautumisesta oli vanhoillislestadiolaisuuteen vah-

vasti liittyvä käsitys television turmiollisesta vaikutuksesta. Näkemys sai maanlaajuista julki-

suutta, kun vuonna 1966 esitettiin ajatus jumalanpalveluksen televisioimisesta Kuusamosta, 

Käylän rajaseutukirkosta. Hanke kuitenkin kariutui paikallisten vanhoillislestadiolaisten vas-

tustukseen.235 

 

1970-luvulta lähtien rakennettiin erityisiä Rauhanyhdistyksien toimitaloja, mikä käytännössä 

tarkoitti liikkeen omien seurojen pitämistä erillään luterilaisen kirkon tilaisuuksista, mikä mah-

dollisti julkirippien sekä eksklusiivisen seurakuntamallin ylläpitämisen. Liikkeestä oli tullut 

hengellisesti omavarainen ja kirkkoa tarvittiin enää vain sakramenttien toimittamiseen.236 

Kirkko koettiin vastustajana ja yhteydet paikallisseurakuntiin syntinä.237 Jumalan valtakunta 

oli läsnä sekä liikkeen omassa hengellisessä todellisuudessa että siihen kuuluvien ihmisten 

muodostamassa uskonnollisessa yhteisössä.238 

 

Hoitokokouksia ja julkiripittäytymistä oli vanhoillislestadiolaisuudessa esiintynyt 1800-lu-

vulta lähtien. 1970-luvun lopulla kokouksia järjestettiin erityisen paljon ja niiden avulla halut-

tiin vahvistaa liikkeen johtajuuteen ja sen jäsenten hallitsemiseen liittyviä suhteita.239 Tällöin 

liikkeessä vallitsi hajaannuksen jälkeen tilanne, jossa valta oli maallikoiden käsissä.240 Hoito-

kokouksia järjesti paikallinen Rauhanyhdistys ja niihin osallistui hoitajan ja hoidettavan lisäksi 

myös sukulaisia ja naapureita. Kokouksissa arvioitiin sitä, onko hoidettava noudattanut liik-

keen sääntöjä ja normeja eli onko hän nk. väärähenkinen. Lopputuloksena kokouksissa oli joko 

synninpäästön julistaminen, syntien sitominen eli jättäminen ihmisen omatunnolle tai 

                                                
232 Huotari 1981, 42-43 
233 Alatalo 2014, 51 
234 Alatalo 2014, 63 
235 Alatalo 2014, 43-44 
236 Linjakumpu 2013, 115 
237 Linjakumpu 2013, 117 
238 Nykänen 2013, 137-138 
239 Linjakumpu 2013, 104; Metsänheimo 2016, 56 
240 Linjakumpu 2013, 114 
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erottaminen rauhanyhdistyksestä.241 Tämä toimintaa edusti vahvaa konsegraatiota, eli uskon-

nollisten instituutioiden ylhäältä käsin säätelemiä uskonnollisia oppeja ja normeja. Käytännön 

tasolla konsegraatio oli keino ylläpitää uskonnollisia traditioita.242 

 

Vanhoillislestadiolaisuudessa sekularisaation vaikutus on jäänyt hyvin vähäiseksi. Liike pystyi 

vielä 1960- ja 1970-luvuilla torjumaan mahdolliset uskoa ja yhteisöä horjuttavat uudet asiat. 

Kun 1970-luvulla media alkoi kiinnostua vanhoillislestadiolaisuudesta, liikkeen sisällä joudut-

tiin murroskauteen, kun oli nopeasti reagoitava Suomeenkin rantautuneisiin modernisaatioon 

muotoihin, kuten televisioon ja muuttuneeseen moraalinormistoon.243  

 

Lestadiolaisuus näyttäytyy edelleenkin liikkeenä, joka korostaa vahvaa yhteisöllisyyttä, osal-

listumisaktiivisuutta ja normien mukaista elämäntapaa. Juuri osallistuminen vahvistaa yhteisöä 

ja tekee moraalikäsityksistä yhdenmukaiset. Vanhoillislestadiolaisuudessa onkin nähtävissä 

vahva jännite suhteessa muuhun yhteiskuntaan juuri tässä omintakeisessa normistossa. Liike 

on myös sillä tavoin sulkeutunut, että siihen yleensä synnytään ja vain harvoin liitytään oman 

valinnan seurauksena.244 Seuroihin kokoonnutaan perhekunnittain ja niissä puhuvat erityiseen 

puhujan tehtävään kutsutut. Myös liikkeeseen kuuluvilta papeilta edellytetään lestadiolaisen 

yhteisön kutsua seurapuhujan tehtävään. Seuroissa veisataan Siionin lauluja ja virsikirjan vir-

siä. Puhe alkaa Raamatun tekstillä ja jatkuu puhujan sananselityksellä.245 Vuosittain kesä-hei-

näkuun vaihteessa järjestetään suuri seuratapahtuma Suviseurat, joille kokoontuu noin 70 000 

liikkeen kannattajaa. Vanhoillislestadiolaisuuden oppiin kuuluvat ajatukset eksklusiivisesta us-

konyhteisöstä, rippi ja synninpäästön julistaminen Laestadiuksen muotoilemin sanoin.246 

 

Vanhoillislestadiolaisuus on tutkimusten mukaan toiminut maaseutumaisten alueiden sekä 

maaseudun asukkaiden puolustajana. Tyypillisesti se on myös esiintynyt suurtalonpoikien ja 

yrittäjien yhteisönä.247 Vanhoillislestadiolaisuuden ja paikallisseurakuntien yhteistyö oli vuo-

sina 2007-2011 yleisintä Oulun hiippakunnan alueella. Yli 90% alueen seurakunnista kuvaili 

yhteistyötä toimivaksi, mutta n. 10% seurakunnista yhteistyössä siis ilmeni ongelmia. 

                                                
241 Linjakumpu 2013, 104-106 
242 Utriainen 2018, 113 
243 Wallenius-Korkalo 2018, 14 
244 Salomäki 2018, 230 
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246 Ketola 2008, 73-74; Talonen 2001, 13 
247 Suolinna 1977, 118 
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Herännäisyyden kanssa tehtävä yhteistyö kattoi neljä seurakuntaa viidestä ja tämä yhteistyö 

koettiin pääsääntöisesti toimivaksi.248 Vanhoillislestadiolaisuuden toimintaa organisoiva Suo-

men Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys järjestää seuroja niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 

Aktiivisia jäseniä liikkeessä on. 100 000. Paikallisia rauhanyhdistyksiä oli vuonna 2011 184 ja 

työntekijöitä 35. Vuonna 2011 järjestettiin 39 rippikoulua, joihin osallistui 1869 nuorta.249  

 

1.4 Herätysliikkeet Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 

 

Uskonnollinen sitoutuminen käsittää kolme toisistaan erillistä tasoa, jotka ovat yksilölähtöi-

syys, yhteisön legitimoima taso sekä lainsäädännön taso. Suomen luterilaisen kirkon sisällä 

toimivatkin yksittäiset henkilöt ja erilaiset ryhmät. Yksilötasolla kirkkoon voidaan suhtautua 

neutraalisti ja muodollisesti, mutta toisaalta kirkon sisällä toimii hyvinkin konservatiivisia, 

vahvaan sitoutumiseen perustuvia yhteisöjä.250 

 

Suomessa luterilaiseen kirkkoon kuului vuonna 2016 71,9% maamme väestöstä.251 Vuosien 

2008-2011 tilannetta käsittelevässä Kirkon tutkimuslaitoksen julkaisussa ”Haastettu kirkko”, 

todettiin vanhoillislestadiolaisuuden olevan Suomessa laajimmin levinnyt herätysliike,252 jolla 

on organisoitua toimintaa 69 % kaikista seurakunnista. Seurakuntien papit osallistuivat aktii-

visimmin herännäisyyden toimintaan253 (85% papeista), vanhoillislestadiolaiseen toimintaan 

osallistui 54 % papeista. Osallistumisaktiivisuus seurakunnan toimintaan on herännäisyyteen 

lukeutuvilla 67% ja vanhoillislestadiolaisilla 32%. Talousarviomäärärahoja ja kolehtivaroja 

seurakunnat myönsivät eniten herännäisyydelle. Vanhoillislestadiolaisuutta tuki 10% seura-

kunnista, mutta Oulun hiippakunnan alueella tukea liikkeelle myönsi 36% seurakunnista. 254  

 

                                                
248 Haastettu kirkko 2012, 402 
249 Haastettu kirkko 2012, 394-395 
250 Hovi 2018, 208-209 
251 Hovi 2018, 218 
252 Haastettu kirkko 2012, 378 
253 Mantsinen 2018, 188: Herännäisyyden yhteiskuntaan sovinnollisesti suhtautuva arvomaailma ja maltillinen 

toiminta ovat luoneet siitä laajalti hyväksytyn hengellisen liikkeen. 
254 Haastettu kirkko 2012, 386 
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Suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa luterilaisella kirkolla on edelleen vahva asema. 

Paikallistasolla tämä ilmenee esimerkiksi seurakunnan ja kunnan vahvassa yhteistyössä,255 

mikä oli nähtävissä myös Lumijoella esimerkiksi piispantarkastuksessa tammikuussa 2014.256 

Kirkon asema ja rooli nousevat esille erityisesti silloin, kun on kyse hyvinvointiyhteiskunnan 

toimintaa tukevasta kirkon toiminnasta, kuten diakoniatyöstä tai kirkon roolista yhteiskuntaa 

järisyttävien kriisitilanteiden yhteydessä. Kirkon järjestämät keräykset innostavat ihmisiä hy-

väntekeväisyyteen.257 Toisaalta suomalaiselle uskonnollisuudelle tyypillinen piirre on “be-

lieving in belonging” eli uskominen kuulumiseen: kirkkoa pidetään kyllä tärkeänä ja siihen 

halutaan kuulua, vaikka oma osallistumisaktiivisuus olisikin vähäistä.258  

 

Vanhemmat päättävät lapsensa liittämisestä kirkon jäsenyyteen259  ja näin kodilla on suuri mer-

kitys lapsen uskontokasvatuksessa, joten sekä vanhempien että isovanhempien uskonnollisuus 

vaikuttaa suuresti yksilötason uskonnollisuuteen. Taustalla vaikuttavat myös perheen sisäiset 

kiintymyssuhteet. Erityisesti rippikoululla on suuri merkitys nuoren uskonnolliselle kas-

vulle.260  

 

Vanhoillislestadiolainen liike on onnistunut erinomaisesti tässä lasten ja nuorten sitouttami-

sessa omaan uskonnolliseen yhteisöön. Liikkeellä on systemaattinen uskontokasvatusjärjes-

telmä pyhäkouluineen, päiväkerhoineen, Raamattuluokkineen ja omine rippikouluineen. Lu-

mijoella 15-vuotiaiden ikäluokasta noin puolet käy nykyään Suomen Rauhanyhdistysten Kes-

kusyhdistyksen järjestämän rippikoulun.261 Tämä vahva sitoutuminen myös selittää liikkeen 

jatkuvaa kasvua. Esimerkiksi Lumijoen Rauhanyhdistykseen kuuluu vuonna 2018 yli 200 jä-

sentä.262 

 

Nuori ei kuitenkaan välttämättä halua tulla leimatuksi jonkin tietyn uskonnollisen yhteisön jä-

seneksi ja teini-iässä usein irtaudutaankin perheen ja suvun edustamasta uskonnollisesta yhtei-

söstä.263 Nuorille ei myöskään näyttäisi tällä hetkellä olevan merkityksellistä jatkaa pelkkää 

                                                
255 Kallunki 2018, 61-62 
256 http://www.oulunhiippakunta.evl.fi/Piispantarkastuspöytäkirjat  
257 Eriksson 2018, 83-84; Konttori 2018, 306 
258 Tervo-Niemelä 2018, 144 
259 Hovi 2018, 211 
260 Tervo-Niemelä 2018, 147-149 
261 Markku Töllin haastattelu 
262 www.rauhanyhdistys.fi/lumijoki/public/page/158 (Luvussa ovat mukana täysi-ikäiset jäsenet.) 
263 Tervo-Niemelä 2018, 146-147 
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tapauskonnollisuuden perinnettä ja heille kirkosta eroaminen onkin luontevampaa kuin van-

hemmille ikäluokille.264 Tulevaisuudessa saattaa kuitenkin käydä niin, että yksityistynyt us-

konnollisuus herättää kaipuun yhteisölliseen ja julkiseen uskonnon harjoittamiseen, jolloin us-

komusten jakaminen luo pohjaa oman uskonnollisen identiteetin rakentumiselle.265 

 

Irtautumisia kodin perintönä omaksutusta hengellisestä ilmapiiristä tapahtuu kaikissa yhtei-

söissä, myös herännäisyydessä ja vanhoillislestadiolaisuudessa.266 Tämä pohdiskelu kuuluu 

nuoren henkiseen kasvuun ja se voi joskus johtaa kulttuuriseen ristiriitaan suhteessa siihen va-

kaumukseen, jonka nuori on lapsuudessaan kokenut omakseen.  

 

Kulttuuri voidaan ymmärtää sellaiseksi rakenteeksi, joka vaikuttaa kaikkiin kokemuksiimme 

ja jonka kautta voimme ymmärtää sosiaalista todellisuutta. Ympäröivä maailma koetaan aina 

sillä hetkellä vaikuttavan kulttuurin ja sen normiston ja merkitysten kautta. Nämä merkitykset 

muuttuvat jatkuvasti ja ne myös liittyvät laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Tämä auttaa 

ymmärtämään myös sitä, millä tavoin suhtautuminen uskontoon on muuttunut.267  

 

Sekä herännäisyys että lestadiolaisuus kuuluvat edelleen Suomen luterilaisen kirkon piiriin ja 

kirkon asema on vielä 2000-luvun Suomessakin vahva. Vaikka sitoutuminen kirkon oppiin on 

yleisesti ottaen heikentynyt, on kirkollisilla toimituksilla ja kirkon jäsenyydellä yhä merki-

tystä.268 Kirkon tulevaisuusselonteossa ”Kirkko 2020” tulevaisuuden kirkon jäsentä kutsutaan 

postmoderniksi valitsijaksi ja kuluttajaksi, joka valikoi tarjonnasta itselleen sopivat tilaisuudet. 

Enää ei sitouduta sellaiseen, mikä ei itseä todella kiinnosta vaan halutaan erilaisia elämyksiä. 

Toisaalta näyttäisi siltä, että perinteisiin sitoudutaan tulevaisuudessakin vahvasti.269   

                                                
264 Tervo-Niemelä 2018, 144 
265 Pessi & Grönlund 2018, 107 
266 Esim. Wallenius-Korkalo 2018, 13-15 
267 Moberg & Sjö 2018, 292 
268 Komulainen 2009, 15-16, Hiltunen 2009, 45 
269 Kirkko 2020, 66-68 
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1.5 Herännäisyys ja lestadiolaisuus Rantalakeudella 

 

Herännäisyyttä esiintyi jonkin verran Oulun seudulla jo 1830-luvulla, mutta liike ei juuri voi-

mistunut, vaikka tiedetään Paavo Ruotsalaisenkin vierailleen Oulussa 1830- ja 40-luvuilla ai-

nakin kahdesti.270 1850-luvulla heränneitä oli Oulussa noin 70-80 ja herännäispappeihin kuului   

mm. kappalainen L.H. Laurin.271 Rehtori Mauno Rosendal muutti syksyllä 1876 Ouluun, jossa 

hän tutustui herännäisyyteen ja alkoi pian myös puhua seuroissa ja toimia muutoinkin vahvana 

vaikuttajana heränneiden piirissä.272  

 

Lestadiolainen herätys tuli Oulun seudulle 1860-luvun alussa Torniosta käsin273 sekä Pudas-

järveltä päin, jonne liike oli levinnyt jo vähän aikaisemmin, 1800-luvun puolivälissä, Kuusa-

mon ja Posion suunnilta.274 Lestadiolaisuuden leviämistä kohti etelää todennäköisesti edisti 

herännäisyyden hajaantuminen ja taantuminen 1800-luvun puolivälissä ja niinpä liike sai no-

peasti jalansijaa myös Pohjois-Pohjanmaalla.275 Esimerkiksi Utajärvelle lestadiolaiset vaikut-

teet saapuivat 1870-luvulla276 ja Iissä tunnettiin lestadiolaisuus jo 1860-luvulla.277 1900-luvun 

alkaessa lestadiolaisuus oli levinnyt pelkästään henkilökontaktien kautta lähes kaikkiin Suo-

men seurakuntiin.278 Leviämistä vauhditti osaltaan vuonna 1859 aloitettu ammattikuntasäädös-

ten lieventäminen, jolloin ammattimiehiä perhekuntineen muutti pohjoisesta etelän kaupunkei-

hin.279 

 

Limingan emäpitäjään herännäisyys ja lestadiolaisuus saapuivat samoihin aikoihin, 1800-puo-

livälin paikkeilla, mutta ne eivät siellä saavuttaneet mainittavaa asemaa. Jo 1840-luvulla on 

Limingassa pidetty herännäisseuroja, jotka kirkkoherra Borg kuitenkin vuoden 1726 konven-

tikkeliplakaatin280 nojalla kielsi, vaikkei hän henkilökohtaisesti kokoontumisten sisältöä 

                                                
270 Remes 1995, 208; Vahtola 1991, 509; Murtorinne 1995a, 134; Rosendahl 1915, 441 
271 Vahtola 1991, 509 
272 Kares 1950a, 426-436 
273 Vahtola 1991, 511 
274 Vahtola 1989, 228-229 
275 Vahtola 2003, 234; Ketola 2008, 71; Heininen & Heikkilä 1996, 172; Lohi 2007, 13-14 
276 Raittila 1976, 93 
277 Raittila 1976, 49 
278 Lohi 2007, 14 
279 Kakkuri 2014, 151 
280 Ruotsin kuningas Fredrik I:n päätöksellä myös Suomessa astui vuonna 1726 voimaan konventikkeliplakaatti, 

kodeissa pidettävät seurat eli konventikkelit kieltävä laki. Lain tarkoituksena oli estää herätysliikkeiden leviämi-

nen, sillä kirkon piirissä oltiin huolestuneita hurmoksellisuuden ja harhaoppien leviämisestä. Valtiovalta 
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pitänytkään harhaoppisena.281 Hiippakunnan tuomiokapituli antoi kuitenkin ehdottoman seu-

rojenpitokiellon vuonna 1848.282 Liminkaan herännäisyys juurtui kirkkoherra Julius Immanuel 

Berghin aikana (1861-1878). Hän oli tunnettu herännäisyyden edustaja283 ja Limingassa liik-

keen toiminta olikin hyvin vahvasti sidoksissa paikallisseurakuntaan.284  

 

Lestadiolaista herätystä alkoi esiintyä Limingan seurakunnassa 1860-luvulla, mutta kirkko-

herra Bergh suhtautui liikkeeseen jyrkän kielteisesti. Vuoden 1871 piispantarkastuksen yhtey-

dessä kirkkoherra totesi, että Lumijoella on ”villi lappilainen lahko” saanut jalansijaa, mutta 

Limingassa ei.285 Vuonna 1890 lestadiolaisia oli Lumijoella ja Limingassa noin 30-50 kum-

massakin, mutta liikkeen jäsenmäärän arveltiin olevan vähenemässä. Tämä arvio osoittautui 

vääräksi, sillä vuonna 1917 kirjattiin, että kylillä oli pidetty lestadiolaisten hartauskokouksia 

muualta tulleiden maallikoiden johdolla ja mainittiin tämän olevan merkki elävästä uskonnol-

lisuudesta.286  

 

1.5.1 Herännäisyyden tulo Lumijoelle 

 

Lumijoen kappalaisena aloitti vuonna 1858 herännäispappi Johan Gabriel Lagus, jonka saar-

noja tultiin kuulemaan kauempaakin.287 Lumijokinen Yrjö Jakkula muisteli vuonna 1974 he-

rännäisyyden vaiheita ja Lumijoen seurakunnan papiston suhtautumista liikkeeseen seuraa-

vasti:  

No kyllä sitä herännäisyyttä on ainakin ollut niin paljon kuin minä muistan ja pitkästi. 

Sen muistan, että sata vuotta ainakin ja kuinka paljo sitte sitä ennenkin.  Se on aika 

vanaha asia.  Ja kun noissa muistitiedoissa niin mun isän serkku, joka nyt on kuitenkin 

yli 100 vuotta sen syntymästä, niin se oli hyvin semmonen harras ristitty. Että kyllä se 

vanaha on tämä herännäisyys ja ylleensä ristillinen herätysliike hyvinkin vanahaa. 

 

                                                
puolestaan pelkäsi uskonnollisen liikehdinnän johtavan kumouksellisuuteen. Konventikkeliplakaatti oli Suo-

messa voimassa vuoteen 1869 saakka. (Ylikangas 1979, s. 11–16.) 
281 Vahtola 1977, 238-239; Cajanus 1979, 75 
282 Cajanus 1979, 75 
283 Murtorinne 1986, 76-77 
284 Vahtola 1977, 239 
285 Vahtola 1977, 239 
286 Vahtola 1977, 239-240 
287 Vahtola 1991, 510; Laurila 1994a, 91 
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Niin sitä on sitä herätysliikettä tullu sitten monelta kautta sitte tänne Lumijoelle ja he-

rännäispappeja on niinku Österblaad ja Laagus ja semmoset. Niin, en tiiä voiko mainita, 

että noin kenenkään erikoisemmin niinku saarnamiehen niinku ansioksi. En tarkota an-

sioksi, vaan että sen aikana. Miksei voinu olla, että niin.  Se herätyshän liikkuu niin 

kuin Paavo Ruotsalainen sano, että vaikka joku niinku ohi kulukee vain niin se mukana 

kulukee se herätys.  Että se on vähän salaperäinen asia, että siitä sen vaikutteet voi olla 

hyvinkin kaukana ja hiljalleen sitten vaikuttaa.  Että sitä on vaikea kenenkään erikoi-

sesti kenenkään ansioksi elikkä aiheuttajaksi mainita.288 

 

Yrjö Jakkulan muisteluksien mukaan he-

ränneet eivät ole Lumijoella koskaan 

käyttäneet perinteistä ”körttipukua”.289 

Miehillä tähän asuun on kuulunut tum-

mat housut ja takki sekä kaulukseton 

paita, naisilla pitkä, tumma hame ja röijy 

sekä musta huivi, jonka reunoja kiertävät 

siniset rannut.290 Syytä siihen, miksi tätä 

jo 1800-luvun lopulla yleistynyttä vaate-

partta ei Lumijoella ole käytetty, ei Jak-

kula osannut mainita. Olisikohan taustalla ollut piispa Malmivaaralta omaksuttu ajatus, jonka 

mukaan körttipuvulla päästään vain arkkuun saakka, ei taivaaseen asti?291 Körttipukuun pu-

keutumista herännäisyydessä ole koskaan vaadittu, vaan siihen pukeutuminen on ollut oma 

valinta.292 Sotien jälkeen etenkin nuoriso alkoi vieroksua körttipuvun käyttöä muillakin vah-

voilla herännäisalueilla.293 

 

1.5.2 Lestadiolaisuuden alkuvaiheet Lumijoella 

 

Pekka Raittila kuvailee Limingan ja Lumijoen lakeuksien asukkaiden olleen aluksi nihkeitä 

lestadiolaisille vaikutteille, vaikka Oulusta käsin saatiinkin jo 1860-luvulta alkaen kontakteja 

                                                
288 Historiikkihankkeet II 5: b 
289 Historiikkihankkeet II 5: b 
290 www.h-y.fi/herannaisyys/korttipuku.html 
291 Jauhiainen 1960, 122-123 
292 Siltala 1992, 283-284 
293 Ylikangas 2018, 69 

Körttipukuja. Kuva: Niilo Hartikainen. Lähde: www.h-y.fi 

ure 1 
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liikkeeseen. Lumijokinen Antti Malo eli Tukki (k. 1886) oli tunnettu rikollinen, “riivo synnin-

tekijä”, jota oli käräjilläkin rangaistu useaan otteeseen vuosina 1861–1866, kunnes hän noin 

40-vuotiaana koki lestadiolaisen herätyksen Oulussa ja alkoi rohkeasti saarnata kotikyläs-

sään.294 Näin ollen lestadiolaisuus olisi saavuttanut Lumijoen kappeliseurakunnan vuoden 

1868 paikkeilla. Vuoden 1870 tienoilla syntyi Antti Tukin saarnatoiminnan tuloksena Lumi-

joen Ylipään kylässä herätystä, jolloin lestadiolaisuuteen  liittyi noin 100 henkeä. Antti Tukin 

lisäksi Lumijoella toimi saarnaajana Juho Junkkonen.  Limingan kirkkoherra Bergh pyrki kui-

tenkin kaikin tavoin estämään lestadiolaisuuden leviämisen alueelleen295  ja Antti Tukki saikin 

piispantarkastuksen yhteydessä erityisiä moitteita luvattomasta toiminnastaan.296 Antti Tukin 

kuoleman (v. 1886) jälkeen lestadiolaisten ryhmä alkoi pienentyä niin, että 1890-luvulla lesta-

diolaisia oli Lumijoella enää noin 30.297  

 

Oulussa toimintansa vuonna 1914298 aloittanut Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistys or-

ganisoi liikkeen levittäytymistä ja niinpä Lumijoen seudullekin tehtiin useita lähetysmatkoja 

1900-luvun alkukymmeninä.299 Vuonna 1937 voitiin todeta, että lestadiolaisuus oli Lumijoella 

kasvamaan päin.300 Liikkeen jäsenten kuitenkin kuvailtiin suhtautuvan kirkkoon laimeasti. 301 

 

  

                                                
294 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1; Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vuoden 1971 

piispantarkastusta varten II Dd:1; Lohi 1997, 234-236 
295 Raittila 1976, 94-95 
296 Vahtola 1977, 239 
297 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1; Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vuoden 1971 

piispantarkastusta varten II Dd:1; Lohi 1997, 234-236 
298 Vahtola 2003, 324-325; Vahtola 2017, 290; Talonen 2001, 13; Kakkuri 2014, 176 
299 Palola 2010, 59, 166-167, 330 
300 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vuoden 1971 piispantarkastusta varten II Dd:1   
301 Vahtola 1977, 240 
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2 Lumijoen seurakunta 1900-luvun alussa 

 

2.1 Toiveena seurakunnan itsenäisyys  

 

Lumijoen seurakunnan itsenäistymisestä saatiin senaatin päätös 14.11.1899302 ja hanketta py-

rittiin viemään aktiivisesti eteenpäin siitä huolimatta, että kappalaisen tointa edelleen hoitava 

Emil Åström ei hakeutunut muihin tehtäviin. Esimerkiksi 19.10.1915 pidetyn kirkonkokouksen 

pöytäkirjan §3 esittelee kappalaisen virkatalon muuttamista kirkkoherran pappilaksi: 

Koska nykyisen kappalaisen poistumisen jälkeen virastansa Lumijoen seurakunta pää-

see itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi, otettiin kuulutuksen mukaan käsiteltäväksi, ruve-

taanko jo aikanaan hakemaan kirkkoherran virkatalon oikeuksia Lumijoen kappalaisen 

virkatalolle. Kokous päätti yksimielisesti tarkan harkinnan jälkeen ruveta hakemaan 

kirkkoherran virkatalon oikeuksia Lumijoen kappalaisen virkatalolle.303 

 

Asian käsittely senaatissa eteni ja Lumijoelle saatiin kirkkoherran virkatalon oikeudet. Niinpä 

11.2.1917 pidetyn kirkonkokouksen pöytäkirjassa voitiin todeta:  

Koska keisarillinen Suomen Senaatti on myöntänyt 8.8.1916 Lumijoen seurakunnan 

Juusola nimiselle 5/12 manttaalin suuruiselle kappalaisen virkatalolle kirkkoherran vir-

katalon oikeudet ja koska Lumijoen seurakunnan nykyisen kappalaisen poistuttua vi-

rastansa Lumijoki tulee itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi, päätettiin pyytää asian-

omaista Oulun kihlakunnan tuomaria pitämään Lumijoen seurakunnan kappalaisen vir-

katalossa sellaisen kihlakunnanoikeuden katselmuksen virkatalon asettamiseksi kirk-

koherran virkataloksi kelpaavaan kuntoon kuin 4ssä ja seuraavissa §§ssä papiston vir-

kataloista heinäkuun 19. päivänä 1882 annetussa armollisessa asetuksessa määrä-

tään.304 

                                                
302 Vainikainen 1994, 78; Vahtola 1977, 228 
303 Kirkonkokousten pöytäkirjat I1886-1982 II. A.II.I 
304 Kirkonkokousten pöytäkirjat I1886-1982 II. A.II.I; Soikkeli 2000, 37 kuvailee kirkkoherran virkataloa koske-

via määräyksiä vuoden 1892 virkataloasetuksen mukaan: ”Kivijalan korkeuden tuli olla pappiloissa vähintään 

45 senttimetriä. Kirkkoherran pappilassa tuli olla asuinhuoneita vähintään kuusi, enintään kymmenen, ja muissa 

virkataloissa vähintään neljä ja enintään seitsemän, lisäksi rakennuksessa täytyi olla eteinen, keittiö, ruokasäilö 

ja tarpeelliset konttorit ja porstuat. Huonekorkeus määrättiin vähintään kolmeksi ja puoleksi metriksi, ikkunat 

kaksinkertaisiksi, seinät tapetoitaviksi, katot kipsattaviksi tai paneloitaviksi. Paneelit sekä ovi- ja ikkunapielet 

tuli maalata öljymaalilla, samoin lattiat, tosin myös vernissasively oli sallittua.” Lumijoen pappilassa oli huo-

neita kuusi: sali, ruokasali, piispankamari, kirkkoherran kamari ja kaksi makuukamaria sekä keittiö ja kaksi 

eteistä. 
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1900-luvun alkupuolella Kuopion hiippakunnan piispana toimi Juho Rudolf Koskimies (1859-

1936), joka hoiti piispan virkaa pitkään, lähes 36 vuotta (1900-1936).305 Lumijoen kappeliseu-

rakunnassa Koskimies toimitti kolme piispantarkastusta vuosina 1906, 1911 ja 1916. Näissä 

tarkastuksissa arvosteltiin rippikoululaisten osaamista tyydyttävällä arvolauseella ja todettiin 

kappalainen Emil Åströmin antaneen heille huolellista opetusta.306 Lumijokinen Matti Anttila 

on vuonna 1974 muistellut omaa vuosikymmenten takaista rippikouluaikaansa näin: 

Niin sehän oli tuota minun rippi-isänihän oli Emil Åström, joka oli.  Silloin vielä Lu-

mijojen seurakunta oli kappelina, kuulu Limingan seurakuntaan.  Ja hän oli sitte erikoi-

semman, niinkun aivan elämäntehtävänä oli ottanu sen rippikoulun pivon ja opettami-

sen ja ristinopin alakeet kaikki perusteellisesti rippikoululaisille ja hän sai piispalta aina 

aivan erikoisemman kiitosmaininnan siittä rippikoulun pivosta.307  

 

Piispa Koskimiehen virkakauden alussa olivat lestadiolaisten ja kirkon väliset suhteet kriisissä 

ja hän joutui ottamaan kantaa lestadiolaisuuden vaikutuksiin seurakunnissa.308 Vuoden 1906 

piispantarkastuksen lopuksi piispa Koskimies tiedustelikin myös Lumijoella, oliko seurakun-

nassa mitään sellaista uskonnollista liikettä, josta olisi syntynyt riitaa tai levottomuutta. Mitään 

senkaltaista ei vastaajien mukaan Lumijoella ilmennyt.309 

 

Lumijoen seurakunnassa ei myöskään vuoden 1911 piispantarkastuspöytäkirjan mukaan esiin-

tynyt mitään uskonnollisia harhaoppeja tai muita liikkeitä, joista olisi ollut seurauksena erimie-

lisyyttä ja riitoja.310 Sama sopuisa ilmapiiri Lumijoella jatkui, sillä kesällä 1916 toimitetussa 

                                                
305 Mustakallio 2012a, 260-266 
306 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1 
307 Historiikkihankkeet II Hb:5 
308 Lohi 2007, 417-418, Palola 2011, 121 
309 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1, Kansi 1 A I; Kuopion hiippakunnan piispa Juho Rudolf 

Koskimies toimitti piispantarkastuksen Lumijoen kappeliseurakunnassa 2-4.11.1906. Piispan seurueeseen kuu-

luivat tuomiokapitulin asessori, Oulun lääninvankilansaarnaaja Juho Abraham Mannermaa sekä Oulun kaupun-

kiseurakunnan kappalainen, vastikään Tyrnävän kirkkoherraksi nimitetty Pekka Korpi, Limingan seurakunnan 

kappalainen Paavo Hyttinen ja tuomiokapitulin notaari, Oulun maaseurakunnan vt. kappalainen Hugo Alfred 

Lindblom sekä Lumijoen kappalainen Emil Åström. 
310 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1, Kansi 1 A II; Piispantarkastus Lumijoella 3-4.10.1911, 

toimittajana Kuopion hiippakunnan piispa Juho Rudolf Koskimies Piispan seurueeseen kuuluivat tuomiokapitu-

lin asessori, Raahen ja Saloisten seurakunnan kirkkoherra rovasti Knut Durchman sekä Oulun kaupungin tuo-

miorovasti Elias Lönnrot, Limingan seurakunnan kappalainen Paavo Hyttinen ja notaarina Iin kirkkoherran apu-

lainen Toivo Kajava sekä kappalainen Emil Åström.  
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piispantarkastuksessa edelleen todettiin, että eripuraa aiheuttavia uskonnollisia harhaoppeja ei 

seurakunnassa esiintynyt.311   

 

2.2 Vuosi 1918 – Lumijoki sai ensimmäisen kirkkoherran 

 

Sisällissodassa vuonna 1918 luterilainen kirkko asettui selkeästi laillisen esivallan puolelle. 

Muutamia kärjistyksiä ja yhteenottoja lukuun ottamatta tilanne seurakunnissa oli kuitenkin var-

sin rauhallinen. Sodan jälkeen kirkon piirissä koettiin voimakkaasti, että koko sisällisota oli 

seurausta Jumalasta luopumisesta. Erityisesti piispa Koskimies korosti, että kyse ei ollut pel-

kästään kapinallisten maallistumisesta tai itsekkyydestä, vaan kaikki suomalaiset olivat tässä 

suhteessa yhtä syyllisiä.312 Bolsevismin ja sosialismin leviäminen Suomessa nähtiin vakavana 

uhkana kirkolle.313 Herännäisyyden piirissä vuoden 1918 tapahtumat koettiin ennen kaikkea 

vapaussodaksi, jossa oli nähtävissä jopa “pyhän sodan” piirteitä.314 Vanhoillislestadiolaisessa 

liikkeessäkin annettiin täysi tuki Vaasan senaatille.315  

 

Vuoden 1918 tapahtumien yhteydessä voidaan todeta kansankirkon hajonneen. Kirkon asema 

sinällään oli 1900-luvun alussa toki vakaa: käytännöllisesti katsoen kaikki suomalaiset kuului-

vat kirkkoon, eikä kirkon virallista asemaa kiistetty millään tavoin. Kuitenkin osa sivistyneis-

töstä oli jo alkanut irtautua kirkon opillisista näkemyksistä ja alkanut etsiä maailmankatsomuk-

sensa perusteita muualta. Myös työväenliike asettui vastustamaan kirkkoa esittäessään, että 

kirkko on pettänyt kansan. Papistonkin piirissä alkoi näkyä katsomuksellista hajaannusta.316 

Toisaalta sodan myötä kirkon rooli yhteiskunnallisessa työssä vahvistui ja koska työväestöstä 

                                                
311 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1Kansi 1 A III; Piispantarkastus Lumijoella 5-6.6.1916, toi-

mittajana Kuopion hiippakunnan piispa Juho Rudolf Koskimies sekä tuomiokapitulin asessori, Oulun lääninvan-

kilan saarnaaja Juho Abraham Mannermaa. Limingan kappalainen, vt. kirkkoherra Bror Einar Gabriel Borg, Sii-

kajoen kirkkoherra Osmo Aimo Salminen, Ylikiimingin kirkkoherra Juho Artturi Siivonen ja notaarina Raahen 

ja Saloisten vt. kirkkoherra Kaarlo Alfred Strömmer sekä kappalainen Åström. 
312 Haapala 2009, 21-22 
313 Ketola 2009, 202 
314 Mustakallio 2009a, 39; Huhta 2001, 217 
315 Mustakallio 2009a, 41-42; Palola 2010, 246-247; Kakkuri 2014, 181: Vanhoillislestadiolaiset lahjoittivat 

1918 rintamalle kiertävän sairaalan eli ambulanssin, jonka toimintaa johti kirkkoherra Oskari Henrik Jussila. L. 

P. Tapaninen, joka myöhemmin valittiin Oulun piispaksi, oli mukana tämän sekä sairaanhoitoa että sielunhoitoa 

tarjoavan sanitääriambulanssin toiminnassa. 
316 Haapala 2009, 17-20. 
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suurin osa säilytti kirkon jäsenyyden, sisällissota siis tavallaan myös eheytti kirkkoa – etenkin, 

kun kirkko antoi vankan tukensa vasta itsenäistyneelle valtiolle.317 

 

Elämä Lumijoella ei lähdeaineiston perusteella vuonna 1918 erityisesti järkkynyt. Lumijokisia 

miehiä kutsuttiin Limingan Rantakylään 29.1.1918 ja siellä laadittiin valmiiksi suunnitelma 

venäläisjoukkojen saartamiseksi. Suunnitelma onnistui ja venäläiset antautuivat ilman laukaus-

tenvaihtoa. Useat lumijokiset palasivat takaisin koteihinsa, mutta noin sata miestä jatkoi tais-

telua Oulussa ja muuallakin. Neljä heistä haavoittui Tampereen taisteluissa, mutta kukaan ei 

menettänyt henkeään.318  

 

Kirkolliseen elämään ei tapahtumilla ilmeisesti ollut juurikaan vaikutusta, koska lähdeaineis-

tossa ei niihin viitata. Tähän tosin saattaa olla syynä sekin, että Lumijoen seurakunnan itsenäis-

tymisprosessi oli vielä kesken. Marraskuussa 1918 toimitettiin kirkkoherran vaali ja valituksi 

tullut Matti Hiltula otti tehtävän vastaan vasta seuraavana vuonna. Väliaikaisesti tehtävää hoi-

taneet papit eivät välttämättä kirjanneet kaikkia tapahtumia. 

 

Kirkkoherra Matti Hiltula 1919-1925                

 

Ensimmäinen piispantarkastus itsenäistyneessä Lumijoen seura-

kunnassa toimitettiin 5-6. kesäkuuta 1920. Piispa Koskimies ei itse 

osallistunut tilaisuuteen, vaan oli määrännyt sijaisekseen tuomio-

kapitulin asessorin, Karttulan kirkkoherra, lääninrovasti Eero Hy-

värisen. Piispantarkastuksen yhteydessä toimitettiin Lumijoen en-

simmäisen kirkkoherran Matti Hiltulan virkaanasettaminen. Tämä 

oli ns. yksityinen tarkastus, joten sen yhteydessä ei käsitelty seu-

rakunnan tilaa.319 

 

 

                                                
317 Haapala 2009, 22-23 
318 Sutela 1994, 404-405 
319 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1Kansi 1 A IV; Seurueeseen kuuluivat myös tuomiokapitu-

lin asessori, Iisalmen kirkkoherra rovasti August Noponen sekä Limingan seurakunnan kirkkoherraksi siirtynyt, 

entinen Lumijoen kappalainen, rovasti Emil Åström sekä notaarina Kempeleen kirkkoherra Toivo Kajava.  

Matti Hiltula. Kuva: Lumi-
joen seurakunnan arkisto. 
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Pari vuotta myöhemmin, 14-15.6.1922, pidetyn piispantarkastuksen pöytäkirjan mukaan seu-

rakunnassa ei havaittu parannuksen tekoa eikä herätystä, mutta raittiusaatteen todettiin edisty-

neen parempaan päin, osittain kieltolain ansiosta.  Lahkolaisuudesta tai muistakaan erimieli-

syyksistä ei ollut minkäänlaisia merkkejä.320 1900-luvun alussa lestadiolaisuus saatettiin vielä 

mieltää lahkolaisuudeksi, johon piispantarkastuksissakin puututtiin.  Piispa Koskimies kuiten-

kin suhtautui lestadiolaisuuteen ymmärtäväisesti, joskin kriittisesti ja “lahko”- nimityksen 

käyttö loppui. Esimerkiksi Muhoksella vuonna 1923 pidetyssä piispantarkastuksessa hän tie-

dusteli, oliko seurakunnassa esiintynyt harhaoppeja, johon hänelle vastattiin, että kyllä oli les-

tadiolaisia. Piispa ei pitänyt vastauksesta vaan käytti pitkän puheenvuoron, jossa osoitti, että 

lestadiolaisia ei tule pitää harhaoppisina.321  

 

Kirkkoherra Matti Hiltulan virkakaudelta ei siis ole merkintöjä herätysliikkeiden toiminnasta, 

vaikka sekä herännäisyys että lestadiolaisuus olivat aloittaneet toimintansa Lumijoella jo 1800-

luvun lopulla ja paikkakunnalla oli toiminut vuosina 1858-1879 kappalaisena tunnettu herän-

näispappi Johan Gabriel Lagus.322 Kuitenkin Yrjö Jakkula muistelee olleensa Hiltulan pitä-

missä seuroissa ja myös Erkki Laurilan mukaan Hiltula kuului heränneisiin.323 

  

                                                
320 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1 Kansi 1 A V; Piispa Koskimiehen seurueeseen kuuluivat 

tuomiokapitulin asessori, Kuopion kirkkoherra Jooseppi Joakim Simelius, Kempeleen kirkkoherra Toivo Kajava 

sekä notaarina Kiimingin kirkkoherra Sulo A. Rantanen.  Luonnollisesti läsnä oli myös Lumijoen kirkkoherra 

Matti Hiltula. 
321 Vahtola 1980, 237- 240; Raittila 1976, 92; Palola 2010, 31; Vahtola 1986, 286-290 
322 Vahtola 1991, 510; Laurila 1994a, 91 
323 Historiikkihankkeet II b:5; Laurila 1994a, 91 
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3 Herännäispappien aika 

 

Yrjö Jakkula (s. 1912) on vuonna 1974 muistellut Lumijoen kirkkoherrojen toimintaa herän-

näisyyden piirissä näin:  

Ne oli mukana, aivan ilomielellä olivat mukana.  No niinku ainakin tämä Mauri Kokko. 

Ja Hiltula oli mahollisesti. Vaan minä Hiltulaa en muista hyvin paliua.  Oon ollu Hiltu-

lan seuroissakin jonkun kerran, muistin. Rovasti Hiltula, joka oli ennen Mauri Kokkua, 

minä olin silloin vasta niinku 10-vuotias, että en paljon muista. Sitte tuon Mauri Kokon 

jäläkeen tuli Koskimies, joka oli oikeinkin heränneitä.  Hänen isänsähän oli se, elikkä 

setä, oli se piispa Koskimies.  Hänen matkassa olin paljon sitten niinku ristiäisissä ja 

joujuin paljon kuskaamaan pappia ristiäisissä ja seuroissa ja monenlaisissa tilaisuuk-

sissa.  Ennen ei ollut autoja, niin se oli se hevonen aina, ei kun sen kans lähettiin liik-

keelle.  Niin Koskimiehen jäläkeen tuli sitten tuo Nenye.  Nenye oli kans heränneitä, 

tuli silloin sota-aikana. Koskimies lähti sota-aikana ja miehet oli vielä rintamalla, kun 

tuo Nenye tuli.  Ja sitte oli tämä Esko Jaatinen, on kans, sitten myöhemmin ja siihenpä 

ne taitaa pysähtyäkin.324   

 

 

Kirkkoherra Mauri Kokko 1925-1931 

 

 

Vuonna 1926 Lumijoella pidettiin yksityinen piispantarkas-

tus 19. toukokuuta ja sen yhteydessä toimitettiin uuden 

kirkkoherran, Mauri Juhana Kokon, virkaanasettaminen. 

Tarkastuksen toimitti Oulun hiippakunnan piispa Juho Ru-

dolf Koskimies.325  

 

Jo seuraavana vuonna, 20-22. heinäkuuta, Lumijoella pidet-

tiin jälleen piispantarkastus, joka oli tällä kerralla yleinen tar-

kastus. Piispantarkastuksessa havaittiin, että Lumijoella oli 

                                                
324 Historiikkihankkeet II b:5 
325 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1 Kansi 1 A VI; Piispan seurueeseen kuuluivat Lapuan tuo-

miokapitulin asessori, Sonkajärven kirkkoherra Jooseppi Lescelius sekä Limingan kirkkoherra Emil Åström, 

Siikajoen kirkkoherra Armas Herva ja notaarina Oulun diakonissakodin pastori Albert Immanuel Heikinheimo. 

 
  

 

Mauri Kokko lueskelemassa pappilan lasikuistilla.                        
Kuva: Lumijoen seurakunnan arkisto 
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ryhdytty pitämään yhä tärkeämpänä, että Jumalan sanaa harrastetaan myös vapaissa seuratilai-

suuksissa eikä vain kirkossa jumalanpalveluksen yhteydessä. Kuitenkin todettiin, ettei seura-

kunnassa ilmennyt herätyksiä ainakaan isommasti.326 

 

Suomalaisen papiston ulkomaille suuntautuneet opintomatkat korostivat 1900-luvun alussa tar-

vetta saada lisää tietoa uusista työmuodoista, erityisesti pyhäkoulu- ja nuorisotyöstä.327 Suo-

meen olikin perustettu ulkomailta saadun mallin mukaisesti Nuorten Miesten Kristillinen Yh-

distys jo vuonna 1889 ja Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys vuonna 1895.328 Myös Lumi-

joella aloitti 1920-luvulla toimintansa paikallinen Nuorten Kristillinen Yhdistys, jonka kautta 

nuorten seurakunta-aktiivisuus kanavoitui.329   

 

Kirkkoherrojen kirjaamien huomioiden mukaan vuosina 1922-1927 ”kirkossakäynti on nouse-

massa ja ehkä kotihartauttakin on vähän olemassa”. Nuorten Kristillinen Yhdistys toimi aktii-

visesti ja siihen kuului 46 jäsentä.330 Kirkollisten herätysliikkeiden vaikutusta ei seurakunnassa 

kuitenkaan havaittu.331  

 

Vuosina 1927-1931 kirkossakäyntiluvut sen sijaan laskivat voimakkaasti. Syyksi arveltiin sitä, 

että entiset kommunistit eivät käyneet kirkossa ja ”kehoitusta kirkosta eroamiseen harjoitetaan 

voimakkaasti”. Seurakunnassa oli havaittu kristinuskon vastaista toimintaa, joka kuitenkin lop-

pui, kun Lumijoella alkoi kanttori Vilho Kujalan johdolla Lapuanliikkeen toiminta.332  

 

Antti Ollakka on muistellut näitä aikoja vuonna 1974 tehdyssä haastattelussa. 

Ja mitä minä tunnen sitä Mauri Kokkua, niin se oli semmonen mies, että se ei antaunut 

mihinkään semmoisiin liikkeisiin, kun Lapuanliike. Joo niin se on ollu. Se oli tuota 

Kujala. Niin minä muistelen, että se oli Kujala, että kanttori hän oli. Kyllä sehän oli 

semmonen vähän railakka mies kaikin puolin. No sitähän on seurakunnassa monta 

                                                
326 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1 Kansi 1 A VII; Piispa Koskimiehen avustajiin kuuluivat 

tuomiokapitulin asessori, Iisalmen maaseurakunnan kirkkoherra Jooseppi Lescelius sekä notaarina Kempeleen 

kirkkoherra Toivo Kajava. Läsnä oli myös Lumijoen kirkkoherra Mauri Juhana Kokko. 
327 Mustakallio 2012b, 499-500 
328 Vahtola 2003, 324-325; Vahtola 2017, 290; Heino 1995, 29 
329 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1Kansi 1 A III; Laurila 1994a, 91 
330 Laurila 1994a, 91 mukaan viiden markan jäsenmaksun maksaneita Nuorten Kristillisen yhdistyksen jäseniä 

oli vuonna 1927 kaikkiaan 80. 
331 Kertomuksia seurakunnan tilasta 1916-1984 Dd 4 - Dd 7; II D2:4 
332 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta v.v. 1927-1931 II Dd2:5; Historiikkihankkeet II Hb:5 
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mieltä niin sitä ei osaa sanoa, että eihän sitä niinku kanttorilla ollu semmosiin asioihin 

oikein oikeuksia, vain se oli semmonen puolueen miehiä.333  

 

Myös Aarne Kivimäki kuvaili samoja tapahtumia: 

Näitähän ne oli näitä Iikooälläläisiä ja ne oli siinä kyydityksessä täälläkin nuo. Niin 

olihan niitä. Niitä oli muistakin naapuri pitäjistä, jotka kyydittiin. Samoten täältä oli. 

Oli siinä lukkari ja opettajia. Nämähän oli, jokka sitä halusi.334 

 

 Hilda Kivimäki puolestaan kertoi vuonna 1974, että  

Ainakin siinä oli niitä lukkareita ja mitä siinä oli näitä herroja, jokka työväentalolle 

tulivat ja sieltä sieppasivat. Se oli puhumassa siellä se Ilmari Sormunen. No eikö siinä 

ollu, kun lukkarista lähtien. Oikein pääherrahan se oli.335 

 

Yrjö Jakkulakin muisti kanttori Vilho Kujala järjestäneen IKL:n puhetilaisuuksia Lumijoella. 

”Hän kuului herännäisiin ja hänen vaimonsa kanssa.”336 Lapuanliikkeen toiminnassa oli muu-

allakin mukana paljon heränneitä,337 mutta muista lumijokisista osallistujista ei ole tietoa. 

Kanttori Vilho Kujalan toimi Lumijoella myös Suojeluskunnan paikallispäällikkönä338 ja 

Lotta-kuoron johtajana.339 

 

Toinen selitys kirkossakäynnin vähentymiseen oli kirkkoherra Kokon mukaan se, että useat 

kymmenet lumijokiset nuoret olivat käyneet Limingan kansanopiston. Opistolla oli kielteinen 

uskonnollinen vaikutus, koska nuorisoseura-aatetta käytettiin jopa uskonnon korvikkeena ja 

aatteellisten rientojen rinnalle on tullut ”tanssiwimma joka irroittaa ja vieroittaa elävästä kris-

tillisyydestä”. 340  

 

Vuosina 1927-1931 Lumijoella pidettiin keskimäärin 73 seurat vuodessa ja seuroissa oli usein 

kirkkoherran lisäksi muitakin puhujia, kuten oman seurakunnan maallikoita ja uskovaisia 

                                                
333 Historiikkihankkeet II Hb:5 
334 Historiikkihankkeet II Hb:5 
335 Historiikkihankkeet II Hb:5 
336 Historiikkihankkeet II Hb:5 
337 Kakkuri 2014, 184 
338 Laurila 1994, 411 
339 Lämsä 1994, 421; Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin 2011, 338 
340 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta v.v. 1927-1931 II Dd:2 
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nuoria. Osallistuminen näihin tilaisuuksiin oli runsasta ja myös lähiseudun pappeja vieraili pu-

hujina erityisillä seurapäivillä, joihin osallistui sellaistakin väkeä, joka ei muuten kirkossa käy-

nyt. Hengellisten herätysliikkeiden paikallisjärjestöjä tai omaa toimintaa ei Lumijoella tässä 

vaiheessa vielä ollut, vaan herätysliikkeiden jäsenet osallistuivat seurakunnan toimintaan:  

Seurakunnassa on ollut vanhaa herännäisyyttä ja lestadiolaisuuden niin sanottua van-

hempaa suuntaa jonkin verran. Molemmat ovat pieniä tekijöitä, mutta suhde heidänkin 

puoleltaan seurakunnalliseen elämään on hyvä. Yhdistykset eivät ole järjestäytyneet ei-

vätkä järjestäneet toimintaa, mutta jokunen lestadiolainen puhuu seuroissa. Liikkeet ei-

vät liene vaikuttaneet muuta kuin hyvää. Kristillisen nuorisoliikkeen parissa on tapah-

tunut herätystä.341 

 

Vuonna 1930 myös Pattijoelta käytiin vieraisilla Lumijoella pidetyissä herännäisseuroissa.342 

Todennäköisesti myös vastavierailuja tehtiin, sillä Pattijoella pidettiin erityisiä nuorten seuroja 

kirkkoherra Kustaa Huhdan aikana 1930-luvulla ja nuorten leirejäkin järjestettiin yhdessä Sii-

kajoen ja Lumijoen seurakuntien kanssa.343 Vuonna 1930 kolehtituloja Herättäjä-yhdistyksen 

toiminnan tukemiseen kertyi Lumijoella 182 markkaa.344  

 

Mauri Kokon vaikutus oli mitä ilmeisimmin voimakas ja hän jäi hyvin lumijokisten mieleen, 

sillä parikymmentä vuotta myöhemminkin hänen muistoaan yhä vaalittiin ja tämä kantautui 

myös myöhempien kirkkoherrojen korviin: ”Niin oli Kokko-papin aikana, niin ja niin teki 

Kokko-pappi”, kuten kirkkoherra Nenye tuskaili 1950-luvulla.345 Mauri Kokon aikana käyn-

nistettiin myös Nuorten Kristillisen Yhdistyksen toimintaa, jossa aktiivijäsenet olivat Raudas-

kylän kristillisen opiston entisiä oppilaita. ”Tämä on Oulun Nuorten Miesten Kristillisen yhis-

tyksen alanen osasto, oikein noin niinku sääntöjen mukaisesti. Se oli kirkkoherra Mauri Kokko, 

oli sillon ku minäkin olin siinä mukana, johtajana. Ja sitten myöhemmin Hannu Koskimies, 

joka tuli kirkkoherraksi hänen jälkeensä.” kertoili Yrjö Jakkula.346  

 

 

 

                                                
341 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta v.v. 1927-1931 II Dd:2 
342 Ingerttilä 2018, 82 
343 Ingerttilä 2018, 90 
344 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
345 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
346 Historiikkihankkeet II b:5 
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Kirkkoherra Hannu Koskimies 1932-1942 

      

 

11-12. syyskuuta vuonna 1933 piispa Koskimies saapui Lumijo-

elle toimittamaan veljenpoikansa, Lumijoen seurakunnan uuden 

kirkkoherran, Juhana Pietari (Hannu) Koskimiehen virkaanaset-

tamisen.347 Tässä piispantarkastuksessa todettiin, että Nuorten 

Kristillinen Yhdistys jatkoi toimintaansa pirteästi ja yhdistyksen 

jäsenten keskuudessa toimi nuorten raamattupiiri ja jäsenet olivat 

ottaneet omakseen myös pyhäkoulutehtävän. Useita kymmeniä 

lumijokisia nuoria oli käynyt Limingan kansanopiston ja noin 

kymmenkunta Raudaskylän kristillisen kansanopiston. Erityisesti 

kristillisen kansanopiston vaikutuksen nuorison uskonnollisuu-

teen ja siveelliseen käyttäytymiseen kerrottiin olleen poikkeuk-

setta aivan perustavaa ja pysyvää laatua.   Muiden opistojen vai-

kutusta kirkkoherra piti mitäänsanomattomana.348   

 

Niin ikään todettiin, että Lumijoella sanan kuuloon oli mahdollista osallistua jumalanpalvelus-

ten ohella myös pitäjällä, kun taloissa pidettiin seuroja ja hartaushetkiä. Lumijoen hengellisellä 

elämällä arvioitiin olevan vahva kirkollinen leima, joka oli saanut vaikutteita uskonnollisista 

herätysliikkeistä. Papiston pitämiä hartaushetkiä ja Raamatun selityksiä järjestettiin vuosittain 

noin 60-70 ja perhejuhlien yhteydessä noin 20 kertaa. Hartaushetket pidettiin yleensä kodeissa, 

mutta usein myös kansakouluilla. Puhujina toimivat kirkkoherran lisäksi oman seurakunnan 

maallikot. Lisäksi lähiseudun papit kävivät pitämässä erityisiä seurapäiviä. Hengellisten järjes-

töjen paikallistoimintaa ei seurakunnassa ollut.349  

 

                                                
347 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1Kansi 1 A VIII; Piispan seurueeseen kuuluivat Raahen kau-

punkiseurakunnan kirkkoherra, tuomiokapitulin asessori Olavi Heliövaara sekä Oulunsalon kirkkoherra Juhani 

Merenheimo, Limingan kirkkoherra Emil Åström, Pattijoen kirkkoherra Isak Peltonen, Limingan kirkkoherran 

apulainen Vilho Matti Karhumaa sekä Turun hiippakunnasta Nurmon kirkkoherra Eevertti Kustaa Koskimies ja 

notaarina Paavolan kirkkoherra Antti Raunio.  https://gw.geneanet.org:n mukaan piispa Koskimies oli kirkko-

herra Juhana Pietari Koskimiehen setä, siis Juhana Pietari Koskimiehen isän, kirkkoherra Kustaa Evert Koski-

miehen (1865-1938) veli.  
348 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1Kansi 1 A VIII; Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta 

v.v. 1927-1932 II Dd:1; Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta v.v. 1932-1936 II Dd:2 
349 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1Kansi 1 A VIII; Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta 

v.v. 1927-1932 II Dd:1; Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta v.v. 1932-1936 II Dd:2 

Figure 2 Kirkkoherra Koskimies     
Lähde: Lumijoen seurakunnan 
arkisto 

https://gw.geneanet.org:n
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Vuoden 1932 kertomuksen mukaan Lumijoella eri väestöryhmät suhtautuivat yleensä myön-

teisesti kirkkoon ja ehtoollisella käyntiin ja kodeissakin kokoonnuttiin seuratilaisuuksiin.  Seu-

rakunnassa toimi lestadiolaisen liikkeen Rauhanyhdistyksen paikallisosasto.350 Tavallisimpia 

Lumijoella luettuja kristillisiä lehtiä olivat Kotimaa, Rauhan tervehdys, Herää valvomaan, He-

räävä nuoriso, Hengellinen Kuukauslehti ja Rauhan Sanomia.351 Seurakunnan uskonnollisen 

elämän yleisleima ja henki ilmensi lähinnä vanhaa kirkollista herännäisyyttä, sillä Lumijoella 

oli perinteistä herännäispohjaa, mutta myös aiempi lestadiolainen vaikutus oli näkyvissä. Hen-

gellisen elämän kylmenemistä oli kirkkoherran mukaan havaittavissa kautta linjan, joskin se 

ydinjoukko, joka tavallisesti Jumalan sanan kuulossa kävi, teki sitä uskollisesti.  Nuorten Kris-

tillisen Yhdistyksen jäsenet olivat enimmäkseen Raudaskylän kristillisen kansanopiston käy-

neitä ja heidän keskuudessaan näkyi herännäisyyden vaikutuksen voimistumista.  Lestadiolai-

suudenkin vaikutus oli jonkin verran vahvistunut, mutta sen suhde seurakuntaelämään vaikutti 

välinpitämättömämmältä.352 

 

Vuoden 1932 kuluessa hartausseuroja ja hengellisiä juhlia pidettiin kodeissa, rukoushuoneella 

ja kansakouluilla kaikkiaan 29 kertaa ja niihin osallistui yleensä runsaasti seurakuntalaisia.353 

Vuoden 1933 aikana hartausseuroihin kokoonnuttiin 50 kertaa ja vuonna 1934 seuroja pidettiin 

35 kertaa. Seuroissa puhuivat paitsi seurakunnan omaa pappi, myös vierailevat puhujat.354  

 

5.9.1935 pidettiin kirkossa Herättäjän seurapäivät, jotka alkoivat jumalanpalveluksella.  Päivä- 

ja iltaseuroissa puhuivat mm. toimittaja O. Vihantola355 sekä saarnaaja Jukka Otsamo ja Herät-

täjä-Yhdistyksen matkasaarnaaja, pastori Kustaa Huhta.356 Seurojen yhteydessä kirkossa kan-

nettiin kolehti, joka tuotti 813 markkaa Herättäjä-Yhdistyksen toiminnan tukemiseen.357  

                                                
350 Tämä on ilmeisesti epävirallinen yhteisö, sillä Lumijoelle perustiin rauhanyhdistys vasta vuonna 1945. Mah-

dollisesti on kyse Varjakan kylässä toimineesta, rekisteröimättömästä paikallisyhdistyksestä, josta kerrotaan kir-

jassa Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin, s. 11. Vainikainen 1994, 90 mainitsee, että tämä rekisteröimätön 

yhdistys aloitti toimintansa vuonna 1929. 
351 Kotimaa ja Rauhan Tervehdys ovat yleiskirkollisia julkaisuja, Herää valvomaan Suomen Raamattuopiston 

säätiön lehti, Heräävä Nuoriso ja Hengellinen Kuukauslehti ovat Herättäjä-Yhdistyksen lehtiä ja Rauhan Sano-

mia julkaisi Suomen Metodistikirkko. 
352 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta v.v. 1932-1936 II Dd:2 
353 Uuden vuoden kertomuksia vv.  1926- 1961 II Dd:2 
354Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
355 Vihantola toimi Heräävä Nuoriso -lehden päätoimittajana 
356 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
357 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta v.v. 1933- 1937 
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Vuonna 1936, syyskuun viimeisenä päivänä kokoonnuttiin kirkkoon Herättäjän seuroihin. Li-

säksi seuroja pidettiin kouluilla ja rukoushuoneella sekä kodeissa ”erittäinkin hautajaisten ja 

ristiäisten yhteydessä” kaikkiaan 26 kertaa. Marraskuun 11. päivänä Lumijoella vietettiin 

Nuorten Kristillisen Yhdistyksen 25-vuotisjuhlaa.358 

 

Seuraavana vuonna seuroihin kokoonnuttiin kodeissa, rukoushuoneella, kansakouluilla ja ke-

sän aikaan kirkonmäellä kaikkiaan 26 kertaa. Nuorten Kristillisen Yhdistyksen joukko osallis-

tui Herättäjäjuhlille Ylivieskassa sekä Herättäjän seuroihin Revonlahdella, Limingassa, Hau-

kiputaalla ja Pattijoella.359 Yrjö Jakkula muisteli näitä retkiä vuonna 1974 seuraavasti:  

Hyvin paljon retkeiltiin, niin kun Ylivieskassakin, niin käytiin polokupyörällä herättä-

jäjuhlilla. Ja sitten kun pienempiäkin seuroja oli, niin käytiin lähiympäristössä Revon-

lahella ja Siikajoella ja Pattijoella ja Raahessa ja Oulussa ja Haukiputaalla ja Limin-

gassa ja Kempeleessä.360 

 

Vuonna 1938 kokoonnuttiin kotiseuroihin 27 kertaa ja lisäksi tehtiin seuramatkoja naapuriseu-

rakuntiin 17 kertaa. Mm. huhtikuussa Lumijoelta käytiin retkillä Herättäjän seuroissa Rantsi-

lassa ja 31. heinäkuuta Herättäjän seuroissa Siikajoella, 11.9. Pattijoella ja 17.11. Limin-

gassa.361 

 

Elokuussa vuonna 1938 Lumijoelle saapui piispantarkastusta toimittamaan Oulun hiippakun-

nan piispan määräyksestä tuomiokapitulin asessori, Oulujoen kirkkoherra Yrjö Wallinmaa.362 

Tarkastuspöytäkirjassa mainittiin, että kansakoulun jatko-opetuksessa annetussa uskonnonope-

tuksessa oli tutustuttu herännäisyyden historiaan kirkkoherran johdolla. Seuratilaisuuksia pi-

dettiin kodeissa ja edelleen Nuorten Kristillisen Yhdistyksen jäsenet toimivat aktiivisesti py-

häkoulutyössä ja seurakuntatoiminnassa muutenkin. Joitakin nuoria oli lähtenyt opiskelemaan 

Limingan kansanopistoon sekä Raudaskylän kristilliseen kansanopistoon. Opistojen, varsinkin 

kristillisen kansanopiston, vaikutuksen arveltiin olevan epäilemättä hyvä. Syrjäkylillä papisto 

                                                
358 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
359 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2  
360 Historiikkihankkeet II Hb:5 
361Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2  
362 Mustakallio 2012d, 353-355: Asessori Yrjö Wallinmaa (1862-1943) valittiin myöhemmin, vuonna 1943 Oulun 

piispaksi, mutta hän ehti hoitaa virkaa vain viisi viikkoa ennen kuin kuoli partisaanien väijytyksessä. Vahtola 

1986, 286-290 mukaan Wallinmaa suhtautui lestadiolaisuuteen ymmärtäväisesti pitäen erilaisia hengellisiä liik-

keitä kansankirkon sisäisenä asiana.  
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oli pitänyt hartaushetkiä noin 30-40 kertaa vuodessa sekä perhejuhlien yhteydessä noin 25 ker-

taa. Herättäjän seuroja oli myös pidetty ja niissä oli ollut mukana maallikkopuhujia. Lumijoella 

toimi edelleen myös lestadiolainen Rauhanyhdistyksen paikallisosasto. Huolenaiheena kirkko-

herralla kuitenkin oli seurakuntalaisten juopottelun lisääntyminen sekä kiroilun ja kortinpeluun 

harjoittaminen.363 

 

Vuonna 1939 seuroja pidettiin kodeissa, rukoushuoneella ja kouluilla sekä hautajaisten yhtey-

dessä yhteensä 20 kertaa.  Erityisesti kirkkoherran mieleen jäivät kirkossa kesäkuun 11. päi-

vänä pidetyt Herättäjän seurapäivät. Kirkkoherra kuvaili tilaisuutta: ”Kauniin kesäisen luonnon 

ympäröimänä kirkkoon oli silloin kerääntynyt hartaana ja hiljaisena kuuntelevaisia. Kansaa on 

runsaasti oman seurakunnan ulkopuoleltakin.” Juhlien päätöksenä oli yhteinen ehtoollisen 

vietto illalla. Samana kesänä tehtiin Lumijoelta myös retki Herättäjäjuhlille Ylistaroon.364 

 

Vuosina 1937-1941 kirkossakäyntiluvut olivat laskusuunnassa. Yhtenä selityksenä pidettiin ra-

diojumalanpalvelusten kuuntelemista kodeissa.365 Hartaustilaisuuksissa oli silloin tällöin myös 

muita puhujia kuin seurakunnan pappi. Lumijoella toimi lestadiolaisen liikkeen Rauhanyhdis-

tyksen paikallisosasto ja herännäishenkisiä seuratilaisuuksia järjestettiin myös kodeissa.  Lu-

mijoelle tilatuista hengellisistä lehdistä mainittiin Kotimaa, Rauhan tervehdys, Herää valvo-

maan, Heräävä nuoriso sekä Siionin lähetyslehti.366 Vanhaa herännäispohjaa sekä lestadiolaista 

vaikutusta hengellisessä elämässä oli edelleen havaittavissa.367 

 

Hannu Koskimies näyttäisi olleen se kirkkoherra, jonka aikana herännäisyyden toiminta pääsi 

kunnolla vauhtiin. Hänen setänsä, piispa Juho Rudolf Koskimies, vaikutti myös herännäisyy-

den piirissä pitäen sitä aidoimpana kansanliikkeenä ja osallistuen itsekin aktiivisesti herännäis-

seuroihin. Hän myös piti juhlasaarnoja herättäjäjuhlilla.368 Erityisesti piispa Koskimies arvosti 

                                                
363 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta v.v. 1933- 1937; Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II 

Cd1Kansi 1 A IX; Piispan seurueeseen kuuluivat tuomiokapitulin asessori, Ylivieskan kirkkoherra Iisakki Pelto-

nen sekä Kempeleen kirkkoherra Kalle Cajanus ja Limingan Pentti Pautola. Notaarina toimi Oulun lääninvanki-

lan pastori Toivo Helevä. Tarkastukseen osallistui myös Lumijoen seurakunnan kirkkoherra Koskimies. 
364 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
365 Hilja Vuoti (s. 1921) on kirjassa ”Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin” muistellut: ”Niin uunnavuonna ju-

malanpalvelus kuulu ratiosta ja yhtäkkiä katkes se jumalanpalvelus ja eeltä kuulu lentokoneen hurina ja loppu se 

jumalanpalvelus siihe ja sitte iltauutisissa sannoo, että Oulua on pommitettu.” 
366 Siionin lähetyslehti on vanhoillislestadiolaisuuden julkaisu 
367 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1937-1941 II Dd:2 
368 Mustakallio 2012a, 260-266; Laukkanen 2000, 11-12 
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herännäisyyden yhteiskunnallista aktiivisuutta ja piti sitä syntyneen Suomen tasavallan henki-

senä perustajana. Heränneen kansan keskuudessa häntä nimitettiinkin omaksi piispaksi.369 

 

Hannu Koskimiehen kirkkoherrakaudella vuosina 1932-1942 Lumijoella aloitettiin Herättäjän 

kesäseuraperinne eli perjantaista sunnuntaihin kestänyt tapahtuma, jonka aikana pidettiin useita 

seuroja eri puolilla pitäjää sekä sunnuntaina jumalanpalvelus. Muutoinkin kokoonnuttiin usein 

seuroihin, joissa vieraili puhujia kauempaakin.370 Esimerkiksi Kiuruvedeltä kotoisin ollut 

maallikkosaarnaajaa Aku Räty (1897-1965)371 kävi useita kertoja Lumijoella pitämässä seu-

roja.372  

 

Kirkkoherra Aarre Nenye 1943-1956         

 

 

Aarre Nenye aloitti työnsä Lumijoen seura-

kunnassa sota-aikana,373 jolloin Lumijoella 

käytiin ahkerasti kirkossa ja ihmiset tunnus-

tivat avoimesti uskonsa.374 Kuitenkin seura-

kunnan tilastoissa osallistumisaktiivisuus 

näyttäisi laskeneen.375 Sotavuodet olivat 

henkisesti raskasta aikaa ja tuntuu luonte-

valta olettaa, että silloin haettiin turvaa ja 

rohkaisua seurakunnan toiminnasta.376  

Muuten ahdistava ajanjakso ei erityisesti näkynyt tutkimuksen lähdeaineistossa, siihen viitat-

tiin vain muutamassa kohdassa.  

 

Aarre Nenyellä oli Lumijoella vahva rooli herännäisyyden seuraperinteen ylläpitäjänä ja edis-

täjänä. Hänellä oli myös henkilökohtaisia kontakteja herännäisyyden johtohenkilöihin, mm. 

                                                
369 Mustakallio 2009b, 365-368 
370 Laukkanen 2000, 13; Laurila 1994a, 92 
371 Toiviainen 2000, 193-194 
372 Laukkanen 2000, 20 
373 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1942-1946 II Dd:2 
374 Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin 2011, 42; 103; 165 
375 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1937-1941 II Dd:2 
376 Esim. Eriksson 2018, 83-84; Konttori 2018, 306  

Kaija ja Aarre Nenye pienen poikansa kanssa.  Lähde: 
Liisa Kingman arkisto 
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Olavi Karekseen.377 Nenyen kaudelta ovatkin peräisin ensimmäiset varmat tiedot siitä, että Lu-

mijoen pappilassa on pidetty herännäisseuroja.378
 Herännäisyys olikin Lumijoella voimissaan, 

mutta myös vanhoillislestadiolaisten toiminta oli vilkasta, erityisesti Varjakan kylässä.379
 

 

Kirkkoherra Aarre Nenyen virkaanasettamisen ja piispantarkastuksen 31.5.-2.6. 1944 Lumijo-

ella toimitti uusi Oulun hiippakunnan piispa, Väinö Malmivaara (1879 - 1958),380 joka oli he-

rännäisjohtaja Wilhelmi Malmivaaran poika ja itsekin mukana Herättäjä-Yhdistyksen johto-

tehtävissä. Piispa Väinö Malmivaara koki herätysliikkeet kirkon rikkautena ja myönsi, että 

niillä on kullakin oikeus säilyttää omat näkökantansa. Hänen mielestään ne kaikki ovat poh-

jimmiltaan samasta alkulähteestä peräisin – aikojen kuluessa vedet ovat vain muovanneet omat 

erilliset uomansa. Herätysliikkeiden tulevaisuuden piispa näki 1950-luvulla valoisana, jos ne 

vain pysyvät Jumalan Sanalle uskollisina.381 Jo kirkkoherrakaudellaan Malmivaara joutui Kiu-

ruvedellä tilanteisiin, joissa kiisteltiin eri uskonsuunnista. Hän oli silloin todennut, ettei meitä 

pelasta herännäisyys eikä lestadiolaisuus, ei mikään muu kuin yksin Kristus.382  

 

Ennen piispan tehtävää Väinö Malmivaara oli toiminut myös herännäishenkisten kristillisten 

kansanopistojen johtajana.383 Vuosittain muutamia lumijokisiakin nuoria opiskeli Raudaskylän 

kristillisessä kansanopistossa ja kotiin palattuaan he muodostivat seurakunnan nuorten ydin-

joukon.384 Piispa Malmivaaraa ilahduttikin tarkastuskertomuksen mukaan suuresti Lumijoen 

seurakunnan nuorten aktiivinen toiminta. Lumijoen seurakuntanuorten yhdistys oli ostanut pie-

nen talon lahjoituksena Lumijoen seurakunnalle ja seurakunnan nuoret, useimmat Raudaskylän 

kristillisen kansanopiston käyneitä, toimivat myös pyhäkoulunopettajina ja olivat muutenkin 

                                                
377 Ylikangas 2018, 162: Aarre Nenye oli kirjeenvaihdossa Olavi Kareksen kanssa; Olavi Kares oli Herättäjä-

Yhdistyksen päätoimikunnan jäsen (1945-1972) ja puheenjohtaja vuosina 1958-1972. Hän toimi Kuopion hiip-

pakunnan piispana 1962-1974 (Ylikangas 2018, 222-231). 
378 Laukkanen 2000, 13 
379 Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin 2011, 11; 103 
380 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1: Piispan seurueeseen kuuluivat tällä kerralla tuomiokapitu-

lin asessori, Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Toivo Kajava sekä Limingan kirkkoherra rovasti 

Bror Gabriel Einar Berg, Tyrnävän kirkkoherra Juho Sefanias Järvi, Pattijoen kirkkoherra Kustaa Huhta, Siika-

joen kirkkoherra Aarno Seppo ja Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Jorma Sipilä. Notaarina toimii 

Raudaskylän kristillisen kansanopiston johtaja, rovasti Juho Kytömäki. Lisäksi läsnä olivat Lumijoen seurakun-

nan kirkkoherra Aarre Nenye ja hänen isänsä, Turun Martin seurakunnan kirkkoherra Arvi Juho Eemi Nenye.; 

Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1939- 1943 II Dd:1 
381 Jokela 1960, 21-22 
382 Jauhiainen 1960, 122 
383 Jokela 1960, 15 
384 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1942-1946 II Dd:2 
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valveutuneita seurakuntalaisia. Näin ollen nuoret piispan mukaan toimivat suorastaan seura-

kunnan vapaaehtoisina kenttätyöntekijöinä.385   

 

Kansanopistossa opiskeleminen ei ollut sota-aikana - eikä muutoinkaan - maalaiskylän nuorille 

itsestään selvää. Lumijokinen Kirsti Jakkula (s.1926) muisteli omaa Raudaskylän opistoon pää-

semistään:  

Kun menin sitten Kamulaan, niin sanon Tyynelle, että minun on aina teheny hirviän 

mieli opistoon. Ukuran (silloin Poro) Laura kävi tuon opiston. Laura opetti hirviän pa-

lijo minulle. Minä olin kesällä palijo yötä Säikällä ja me siellä puojin vintillä nukuttiin, 

niin me aina illalla laulettiin ja minä aattelin, että minä haluan lähtä opistoon. Minä 

sanon Tyynelle, niin Tyyne sano, että ruvetaanpa hommaamaan. Tyyne sai niin palijo 

aikaan, että pääsin. Niin minä pääsin sinne opistoon. Olin siellä 1943-44, ja minä ajat-

telin, että jos minulla on joskus lapsia, niin haluan, että ne tullee tänne ja niin ne on 

käyneet sen yhtä lukuun ottamatta. 386 

 

Kirsti Jakkula lauloi Lumijoen kirkkokuorossa 14-vuotiaasta saakka387 ja Herättäjän seuroissa 

Kirsti hyvänä laulajana toimi kirkkoherra Nenyen pyynnöstä usein virren aloittajana. Kirsti 

kertoi oppineensa Siionin Virsiä ”vanahaäitiltään”388 sekä koulun opettajalta.389  

 

Seuroja pidettiin vuoden 1943 mittaan 45 kertaa etupäässä kodeissa ja niihin osallistui keski-

määrin 85 henkeä. Herättäjän seurapyhää vietettiin elokuun 29. päivä ja aseveliseuroja 25. ja 

27. lokakuuta. ”On ollut ilahduttavaa nähdä miten koteihin on haluttu järjestää seuratilaisuuk-

sia”, totesi kirkkoherra.390 Piispa Malmivaara kehottikin seurakuntaa järjestämään kyläkunnit-

tain yhteisiä seuroja ja sananharjoitustilaisuuksia. Jos pappi tai kukaan mukaan puhuja ei pääs-

syt mukaan, voisivat kyläläiset silti kokoontua yhdessä veisailemaan ja lukemaan Jumalan sa-

naa. Tämänkaltaisen toiminnan oli todettu piispan mukaan rauhoittavan nuorisoa.391 Erityisesti 

                                                
385 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1 Pöytäkirja Lumijoen seurakunnassa toukokuu 31. P:stä 

kesäkuun 2 päivään 1944 pidetystä piispantarkastuksesta; Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1939- 

1943 II Dd:1 
386 Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin 2011, 100 
387 Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin 2011, 101 
388 Isoäiti, Kirstin isän äiti, Säikkälän vanha emäntä 
389 Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin 2011, 103-104 
390 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
391 Ylikangas 2018, 69 mukaan herännäisyyden piirissä oltiin huolestuneita uusista nuorisotyön muodoista, joi-

den arveltiin olevan herännäisyyden hengelle vieraita. Parhaana nuorisotyönä pidettiin sitä, että nuoret osallistu-

vat seuroihin yhdessä vanhempiensa kanssa. 
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piispa kehotti kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäseniä järjestämään tällaisia tilaisuuksia 

omissa kotikylissään.392 Seurakunnan nuoret tekivät matkan Pattijoen Herättäjän seuroihin hel-

luntaipäivänä 13. kesäkuuta 1943, sekä Siikajoen Herättäjän seuroihin 15. elokuuta. 393  

 

Herätysliikkeiden paikallisjärjestöjä ei Lumijoella tämän tarkastuskertomuksen mukaan toimi-

nut, mutta kolehtituloja tilitettiin Herättäjä-Yhdistykselle 8000 markkaa vuonna 1943. Kirkko-

herra piti seuroja vuosittain noin 20-40 kertaa ja perhetapahtumien ja hautajaisten yhteydessä 

10-20 kertaa.394  Seurapuhujina toimivat myös saarnalupatutkinnon suorittanut kansanhuollon 

johtaja Jukka Otsamo ja tirehtööri Antti Moilanen. Vuonna 1943 Lumijoella pidettiin Herättä-

jän kesäseurat, joissa puhuivat naapuriseurakuntien papit sekä Raudaskylän opiston rehtori 

Juho Kytömäki ja saarnaaja Aku Räty.395 

 

Piispantarkastuskertomuksessa erityistä huolta kiinnitettiin vähentyneeseen kirkossakäyntiin: 

keskimäärin osallistujia jumalanpalveluksissa on ollut kesäaikaan 150 ja talvella 80. Syytä tä-

hän pohdittiin piispantarkastuksen osallistujien kesken ja todettiin, että Lumijoella puuttuu 

hengellisen elämän kaipuuta. Myös lasten kasvatuksessa havaittiin olevan puutteita: vanhem-

mat eivät enää tuoneet lapsiaan kirkkoon. Kirkkoherra Nenye arveli syyn olevan hänessä itses-

sään, mutta seurakunnan suntio lausui, ettei syy ole nykyisessä kirkkoherrassa, vaan tämä tapa 

on periytynyt jo monen edellisen papin ajalta. Tähän mielipiteeseen yhtyi suuri joukko muita-

kin osallistujia. Monet arvelivat jumalanpalvelusten osallistujamäärän laskeneen radiovastaan-

ottimen vuoksi, koska radioiden kautta jumalanpalvelukset tuodaan suoraan kotiin.  Kun piispa 

Malmivaara sitten tiedusteli, kuunnellaanko radiojumalanpalveluksia, läsnäolijat joutuivat 

myöntämään, että eivät uskoneet niitä paljoakaan kodeissa kuunneltavan.396   

 

                                                
392 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1 Pöytäkirja Lumijoen seurakunnassa toukokuu 31. P:stä 

kesäkuun 2 päivään 1944 pidetystä piispantarkastuksesta; Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1939- 

1943 II Dd:1 
393 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
394 Sota-aikana sankarihautajaisten yhteydessä muistotilaisuudet pidettiin vainajan kotona, ”Täytyy sitä yrittää 

kaikkensa täälläkin” 43; 75 
395 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1 Pöytäkirja Lumijoen seurakunnassa toukokuu 31. P:stä 

kesäkuun 2 päivään 1944 pidetystä piispantarkastuksesta; Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1939- 

1943 II Dd:1 
396 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1 Pöytäkirja Lumijoen seurakunnassa toukokuu 31. P:stä 

kesäkuun 2 päivään 1944 pidetystä piispantarkastuksesta; Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1939- 

1943 II Dd:1 
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Vuonna 1944 vaihtelua seurakuntaelämään toivat lukuiset seurapuhujien vierailut, sillä vuoden 

mittaan Lumijoella kävivät mm. piispa Väinö Malmivaara ja rehtori Juho Kytömäki. Myös 

lumijokinen Jukka Otsamo toimi puhujana lukuisissa seuratilaisuuksissa.  Seurakunnan nuoret 

osallistuivat Siikajoen Herättäjän seuroihin 10. syyskuuta. Kotiseurojakin pidettiin 57 kertaa ja 

osallistujia niissä oli keskimäärin 77. Herättäjän seurapäivät pidettiin 19-20. elokuuta ja tapah-

tumassa vieraili heränneitä ystäviä myös Oulusta, Raahesta, Pattijoelta, Siikajoelta, Tyrnävältä 

ja Limingasta.397 

 

Vuonna 1945 seuroja pidettiin 49 kertaa etupäässä kodeissa ja osallistujia oli keskimäärin 70. 

Seurakunnan nuoret järjestivät retket Pattijoen ja Haukiputaan Herättäjän seuroihin.398 Kirsti 

Jakkula muisteli, että Lumijoelta lähti iso nuorisojoukko myös Suonenjoen herättäjäjuhlille.399 

Samat nuoret toimivat Nuorten Kristillisen Yhdistyksessä, jonka kirkkoherra Nenyen kaudella 

havaittiin tulleen tiensä päähän. Yhdistysmuotoinen kokoontuminen sulautui seurakunnan 

nuorten toimintaan, joka jatkui aktiivisena. Kokoontumisissa luettiin Raamattua ja muuta kir-

jallisuutta sekä veisattiin, tytöt saattoivat tehdä samalla käsitöitään. Kokouksiin osallistui tois-

takymmentä nuorta.400  

 

 Lestadiolaisten toiminta vilkastui sota-aikana. Oman Rauhanyhdistyksen perustaminen Lumi-

joelle vuonna 1945 lisäsi vanhoillislestadiolaisten toimintaa.401 Kuusamosta saapui Lumijoelle 

siirtoväkeä, joka jakoi lestadiolaisen uskonnäkemyksen. Tässä vaiheessa Lumijoen väkiluku 

alkoikin heilahdella voimakkaasti.402 Kirkkoherran mukaan: 

Lestadiolaisuus voimistuu jatkuvasti, on mahdotonta saada suhdetta seurakuntaan. Hei-

dän joukostaan on ollut pari pyhäkoulunopettaja, jotka ovat lopettaneet työnsä ylhäältä 

annettujen määräysten mukaan. Vääräoppisen papin kanssa ei saa olla missään tekemi-

sissä.403 Seuraus: pyhäkoulutyö siinä kylässä luisui vapaakirkollisten käsiin. Neuvotte-

lut eivät auttaneet. Lestadiolaisten Rauhanyhdistys on kuusamolaisten joukosta saanut 

johtomiehiä.404  

                                                
397 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
398 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
399 Suonenjoen herättäjäjuhlat pidettiin vuonna 1945 
400 Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin 2011, 100-101 
401 Vainikainen 1994, 90 
402 Katso Liite 3 
403Vrt. Mustakallio 2009b, 469- 470: eksklusiivisen seurakuntaopin vuoksi vanhoillislestadiolaisuus ei arvosta-

nut kirkkoa, mistä seurasi se, että liikkeeseen kuulumattoman papin opetusta ei kunnioitettu. 
404 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv.1947-1951 II Dd:2 
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Tätä aikaa muisteli myös Kuusamosta Lumijoelle evakkotiellään päätynyt Ali Viinikka (s. 

1940), tuolloin vasta pikkupoika:  

Lestadiolaisuus oli kodin perua, mutta täällä Lumijoella oli ko. toimintaa jo silloin, kun 

me tulimme tänne. Rauhanyhdistyskin oli perustettu jo aikaisemmin, mutta sitten kun 

siirtolaisia tuli, he täydensivät sitä toimintaa. Uskomisen asia oli hyvin tärkeä isälle ja 

äitille ja kasvattivat siihen myös lapsensa ja meillä kotona oli aina hyvin paljon seuroja. 

Rauhanyhdistys järjesti seuroja eri puolilla pitäjää. Varjakassa oli aivan ensimmäisiä 

Rauhanyhdistyksen perustajajäseniä, lestadiolaisuus olikin Varjakka painotteista niihin 

aikoihin.405 

 

Sotien päättymisen jälkeen, vuonna 46 kirkkoherra Nenye kyseli: 

Onko enää mitään jälkeä miesten sotien aikana osoittamasta uskonnollisesta harrastuk-

sista? Ei kerrassaan mitään. Nekin, joilla sotaan lähtiessä oli jotain vakavampaa, me-

nettivät sen vähänkin sodassa paria poikkeusta lukuun ottamatta.406  

Näin varmasti osittain olikin, sillä esim. Sissipataljoona 3:n luutnantti Viljo Männikkö on kir-

jannut vuonna 1945 päiväkirjaansa:  

Su 19.11. Ensimmäinen päivä siviilissä. Nuorisoseuran johtokunnan kokous illalla. 

Kuulun nim. johtokuntaan. Päätettiin ensi sunnuntaiksi järjestää ohjelmallinen iltama 

ja ensi kerran sodan jälkeen myös tunti luvallista tanssia.407  

Tosin vain muutamaa päivää aiemmin, 14.11., oli Männikkökin osallistunut Limingan kirkossa 

pidettyyn Sissipataljoona 3:n jumalanpalvelukseen ja seppeleenlaskuun.408 

 

Sota-aikana koettu uskonnollisuus liittyi kuoleman alituiseen läsnäoloon ja aseveljien kaatu-

miseen, mikä johti uskonnolliseen heräämiseen rintamalla. Kokemus ei aina ollut kovin pitkä-

kestoinen, mutta antoi miehille voimaa vaikeina hetkinä. Jumalanpalvelukset, ehtoollisenvietto 

ja hartaudet sekä keskustelut sotilaspappien kanssa olivat miehille rintamaoloissa tärkeitä.409 

 

                                                
405 Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin 2011, 323 
406 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
407 Kiviniitty 2007, 60 
408 Kiviniitty 2007,60 
409 Niku 2007, 282-287 



65 
 

 

Sota-ajan koettelemuksen hiersivät Lumijoellakin pitkään ihmisten mielissä – sekä taisteluista 

palanneilla, että kotirintamalla ponnistelleilla. Moni rintamalta palannut alkoikin lievittää ti-

laansa juopottelemalla.410 Pentti Koivula (s. 1924) on todennut:  

On vaikia sanua, kuinka monelle lumijokiselle naarmuitta palanneelle sovan kokemuk-

set tuottivat vaikeuksia – varmastihan se vaikutti, mutta en uskalla ruveta arvioimaan, 

varsinki, kun meitä ei oo monta ennää.411  

 

Sotien jälkeen oli sunnuntaisia paljon kirkkokansaa liikkeellä. Terveyssisarena Lumijoella toi-

minut Kaarina Laurila (s. 1921) muisteli, miten sodan jälkeen lestadiolaiset ja körttiset kokoon-

tuivat eri kyläkulmilla kotiseuroihin ja seurakunta järjesti seuroja sekä muita tilaisuuksia kou-

luilla.412 Myös lääkintälottana sotasairaaloissa työskennellyt Kyllikki Jakkula (s.1918) on 

muistellut, että sodan päättymisen jälkeen Lumijoen seurakuntaelämä oli vilkasta ja seuroihin 

kokoonnuttiin usein.413 Laajemminkin oli nähtävissä, että sodan kokeneen sukupolven arvo-

maailmassa uskonnollisuudella on suurempi merkitys kuin sodan jälkeen syntyneille suurille 

ikäluokille. Tämän jälkeen uskonnollisuuden rooli on vähentynyt jokaisen ikäluokan koh-

dalla.414 Taustalla on ikäkohorttivaikutus, jossa varhaisinta ikäkerrostumaa edustavat 1920-

1930 -luvuilla syntyneet, kansakoulun kristillisisänmaalliset ihanteet omaksuneet henkilöt.415  

 

Vuonna 1947 seuroja pidettiin Lumijoella etupäässä kouluilla kaikkiaan 34 kertaa ja osallistu-

jia näissä tilaisuuksissa oli keskimäärin 71. Lisäksi hautajais-, hää- ja kasteseuroja on järjestetty 

15 kertaa. ”Murheella on todettava, että kuluneena vuonna peräti harvoihin koteihin on haluttu 

avata ovia Jumalalle. Siksi on pitänyt turvata koulujen suojiin.” huokaili kirkkoherra Nenye.416 

 

Vuonna 1948 mainittiin, että oman seurakunnan esilaulaja, tirehtööri Antti Moilanen sekä saar-

naaja Jukka Otsamo ja opettajat Laina ja Esko Sutela toimivat seurapuhujina. Kodeissa pidet-

tiin seurat kirkollisten toimitusten yhteydessä 20 kertaa ja osallistujia niissä oli keskimäärin 78. 

                                                
410 Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin 2011, 306 
411 Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin 2011, 73 
412 Täytyy sitä kaikkensa yrittää täälläkin 2011, 338. Vuodelta 1946 löytyy ensimmäinen maininta Lumijoelle 

perustetusta Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosastosta. Sitä ei ilmeisesti kuitenkaan virallisesti rekisteröity, sillä 

Laurila 1994a, 92 mukaan paikallisosasto perustettiin vasta vuonna 1963. 
413 Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin 2011, 30 
414 Tervo-Niemelä 2018, 144 
415 Tervonen 2010, 234-237 
416 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
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Lisäksi järjestettiin muita seuratilaisuuksia 45 kertaa ja näihin osallistui keskimäärin 79 henki-

löä.417  

 

Vuoden 1949 aikana seuroihin kokoonnuttiin kouluilla ja kodeissa 33 kertaa ja osallistujamäärä 

oli keskimäärin 77. Lisäksi pidettiin hautajais-, kaste- ja syntymäpäiväseuroja 28 kertaa ja 

näissä tilaisuuksissa osallistujia oli keskimäärin 57.  Kesällä järjestettiin perinteiset Herättäjän 

seurapäivät.418 Kirkkoherra Nenye totesikin seurakunnan tilasta:  

Ehkä allekirjoittanut on puolueellinen arvostelussaan, mutta tuntuu siltä kuin välinpitä-

mättömät osoittaisivat arvonantoa sille vähäiselle herännäisyyden panokselle, mikä 

juuri seurakuntatoiminnassa on havaittavissa. Seurakunnan toimivat jäsenet toimivat 

ystävän mielessä herännäisyyden kannalta katsottuna. 419 

 

Matti Sutela (s. 1939) on kertonut: 

Uskonelämän tilasta lapsuusvuosilta minulle on jäänyt sellainen mielikuva, että useim-

mat olivat heränneitä kirkkouskovaisia. Myöhemmin tulivat sitten lestatiolaisten kesä-

seurat, pitivätköhän ne niitä aluksi tuolla nuorisoseuran talolla. Kirkkokansan keski-

määräinen luku oli varmasti suurempi kuin nyt. Poikasesta se näytti olevan vanhempaa 

väkeä. Ehkäpä ne sota-ajan vaikeat vuodet opettivat käymään kirkossa.420 

 

”Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vuodesta 1947 vuoteen 1951” -toimintakertomuksen 

mukaan lähetystyö seurakunnassa oli huomattavassa noususuunnassa sen jälkeen, kun Herät-

täjä-Yhdistys ja Suomen Lähetysseura tekivät keskinäisen yhteistyösopimuksen.421 Kotihar-

tauksia pidettiin ani harvoin ja kristillisistä lehdistä luettiin Rauhan tervehdystä, Kotimaata ja 

Sana-lehteä. Siionin lähetyslehteä tilattiin jonkun verran, samoin Hengellistä Kuukauslehteä, 

Lähetyssanomia ja Herää valvomaan -lehteä. Miesväen todettiin olevan ”uskonnolliselle vai-

kutukselle heikkoa”, mutta seuroissa miehiäkin tosin kävi runsaasti. 422 

 

                                                
417 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2  
418 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
419 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 Cd 1; kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1944 -1949 II 

Dd:1  
420 Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin 2011, 306 
421 Ylikangas 2018, 39: Suomen Lähetysseuran ja Herättäjä-Yhdistyksen välinen sopimus tehtiin vuonna 1950 

aluksi vuoden mittaisena, jonka jälkeen yhteistyöjärjestelystä tuli pysyvä. 
422 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv.1947-1951 II Dd:2 
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Herättäjän seuroja Lumijoella järjestettiin ahkerasti 1940-luvun lopulla niin kansakouluilla 

(Kirkonkylä, Varjakka, Ylipää, Lappi), kirkossa kuin rukoushuoneellakin. Pappilassa pidettiin 

seurat vuosittain vapunpäivänä ja myös koteihin kokoonnuttiin.423 Kirkkoherra kuvaili tilan-

netta: 

Pieni joukko, joka aktiivisesti ja rakkaudella ottaa osaa seurakuntaelämään, rakastaa 

Siionin virsien käyttöä. Seurakunnan nuoret harmaantuvat ja ovat ainoat jäsenet jatku-

vasti toimellisina keräyksissä, juhlien järjestäjinä, pyhäkoulussa, diakoniatoimikun-

nassa ja kantajoukkona kirkossa. Seurakunnan toimivat jäsenet ovat ystäviä herännäi-

syyden linjalta katsottuna.424  

 

1950-luvulla alkoivat aseveliaatetta korostavat papit vaatia, että kirkon tulee entistä enemmän 

osallistua yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen.  Kirkon tulisi olla palveleva kansan-

kirkko, mitä korosti erityisesti professori Osmo Tiililä, jonka tueksi asettuivat monet herätys-

liikkeet.  Tiililän näkemyksen mukaisesti kirkon oli toimittava uskonelämän hoitamiseksi ja 

pelastuksen kirkastamiseksi sekä samalla tuli tehdä raja maailman ja Jumalan valtakunnan vä-

lillä.  Nyt kirkossa aloitettiinkin uusia työmuotoja, kuten nuorisotyö ja päiväkerhotoiminta, 

vaikkakin kirkon piirissä säilyneet vanhat herätysliikkeet pyrkivät aluksi uudistusintoa jarrut-

tamaan.425  

 

Myös piispa Malmivaara, joka vieraili seuraavan kerran Lumijoella 16-18.5.1950, korosti kir-

kon vastuuta nuorista sekä jälleenrakennusaikana kirkon ja työväestön välisten yhteyksien luo-

misen tärkeyttä. Piispantarkastuspöytäkirjan mukaan Lumijoen seurakunnassa työskentelikin 

erityinen nuorisotyöntekijä, tirehtööri Antti Moilanen ja seurakunta lähetti nuoria opiskele-

maan kristilliseen kansanopistoon.426  

 

”Valitettavasti kotiseurat ovat huimasti vähentyneet”, arvioi kirkkoherra vuonna 1950. Sen si-

jaan seuroja pidettiin kouluilla 32 kertaa ja seuroihin osallistui keskimäärin 66 henkilöä. 

                                                
423 Kertomuksia seurakunnan kanttorin seurakuntatyöstä 1947-1958 II Hb:1 
424 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv.1947-1951 II Dd:2 
425 Vahtola 2003,447-449; Vahtola 2017, 394 
426 Nieminen 2011, 114-115; Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 Cd 1; kertomus Lumijoen seurakunnan 

tilasta vv. 1944 -1949 II Dd:1. Seurueeseen kuuluivat tällä kerralla tuomiokapitulin asessori, Oulujoen seura-

kunnan kirkkoherra Tauno Sutinen, Limingan kirkkoherra Borg, Tyrnävän kirkkoherra rovasti J.S. Järvi, Patti-

joen kirkkoherra Kustaa Huhta sekä notaarina kirkkoherra Kalevi Vihma. Läsnä oli myös kirkkoherra Aarre 

Nenye. 
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Kodeissa pidettiin lähinnä hautajais- ja syntymäpäiväseuroja 33 kertaa ja niihin osallistui kes-

kimäärin 57 henkilöä.427 Lumijoella luettiin Siionin Lähetyslehteä ja Hengellistä Kuukausleh-

teä. Lestadiolaisuuden todettiin olevan elpymässä siirtoväen saapumisen myötä ja liikkeen vai-

kutusvaltaisia johtomiehiä Lumijoella olivat Kuusamosta tulleet talolliset Vilho Viinikka ja 

puhujana esiintyvä Eino Koutaniemi.428 

 

Vuoden 1951 kertomuksen mukaan seuroja pidettiin kouluilla ja kodeissa 36 kertaa ja osallis-

tujia oli keskimäärin 72. Lisäksi seuroja järjestettiin surutaloissa sekä kaste- ja perhejuhlissa 

19 kertaa ja niihin kokoontui väkeä keskimäärin 59. Kirkkoherran mukaan kuitenkin: 

Maallistuminen on täällä huolestuttavaa. Jos seuratupa on täynnä, tanssilavalla voi olla 

viisi kertaa enemmän. Emme voi olla tyytyväisiä, kun kirkossa käy 4 % seurakuntalai-

sista.429 

 

Vuonna 1952 seuroja pidettiin kouluilla ja kodeissa 58 kertaa ja perhejuhlissa 21 kertaa ja sa-

nankuulijoita niissä oli keskimäärin 58. Herättäjän seurapäivät pidettiin 2-3.8. Kolehtivaroja 

Herättäjä-Yhdistyksen toiminnan tukemiseen kerättiin 35 000 markkaa.430 

 

Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vuodesta 1952 vuoteen 1956 paljastaa, että 4,2% vä-

kiluvusta kävi säännöllisesti kirkossa. Vuotuisissa Herättäjän seuroissa vieraili Raudaskylän 

kristillisen kansanopiston pappeja ja jokunen oppilas vuosittain lähtikin Raudaskylän kristilli-

seen kansanopistoon, mihin nuoria myös rippikoulussa kannustettiin. Aikaisempina vuosina 

opiston käyneet olivat useimmissa tapauksissa aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa, 

mutta tämä vaikutus oli kirkkoherran mukaan hävinnyt.431  

 

Lumijoella toimi sekä lestadiolaisten Rauhanyhdistys että Herättäjä-Yhdistyksen paikallis-

osasto432 ja seurakunnassa aktiivisesti toimineet jäsenet olivat herännäisyysmielisiä. Miesväki 

ei edelleenkään ollut mukana seurakuntaelämässä, mutta seuroissa kävi kohtalaisen runsaasti 

                                                
427 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
428 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 Cd 1; kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1944 -1949 II 

Dd:1 
429 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
430 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
431 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1952-1956 II Dd:2 
432 Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosastoa ei ilmeisesti vielä tässä vaiheessa virallisesti rekisteröity. 



69 
 

 

myös miehiä. ”Hengellisessä tilassa ehkä virkistymisen mahdollisuuksia olisi, jos pappi löy-

täisi oikeat otteet”, todettiin. Lumijoella oli myös  

Vanhalestadiolaisia, jotka eivät ota osaa seurakuntaelämään, koska pappi on uskoton. 

Lestadiolaisten Rauhanyhdistyksen paikallisosasto toimii, sillä entisten kuusamolaisten 

joukosta on tullut pari johtomiestä. Vanhalestadiolainen liike ei sanottavasti ole vaikut-

tanut voittanut alaa paikallisessa väestössä.433 

 

Kertomusvuonna 1953 kouluilla ja kodeissa pidettiin 62 kertaa seurat, joihin osallistui keski-

määrin 47 henkeä. Hautajais-, kaste- ja merkkipäivinä seuroja järjestettiin 11 kertaa ja niissä 

oli osallistujia noin 65. Kolehtitulot Herättäjä-Yhdistyksen hyväksi olivat 22 300 markkaa. 

Lestadiolaisten toiminnalle kolehtivaroja kertyi 10 000 markkaa.434 

 

Vuoden 1954 aikana seuroja järjestettiin 52 kertaa. Perhejuhlissa pidettyjä seuroja pidettiin 13 

kertaa ja niissä oli osallistujia keskimäärin 48.  Kolehti lestadiolaisten toiminnalle tuotti 15 000 

markkaa.435 

 

Piispa Olavi Heliövaara toimitti ensimmäisen tarkastuksensa Lumijoen seurakunnassa 14-

15.9.1955. Tarkastuskertomuksessa todettiin, että kodeissa pidettiin muistoseurat hautajaisten 

yhteydessä silloin tällöin ja jokunen nuori opiskeli kansanopistossa Raudaskylässä, mutta opis-

tovuodella ei enää ollut vaikutusta seurakuntaelämässä.436 Kyläkunnissa oli edelleen sananju-

listusta ja näihin kotiseuroihin osallistuttiin runsaasti. Kirkkoherra totesikin: 

Pieni joukko rakkaudella ottaa osaa seurakuntaelämään ja rakastaa Siionin virsien käyt-

töä. Seurakunnan toimivat jäsenet ovat ystäviä herännäisyyden linjalta katsottuna. 437  

 

Kirkkoherra Nenye kuitenkin suri sitä, että harvoin pappia pyydettiin seuranpitoon, mieluum-

min kuunneltiin vieraita puhujia. Piispa totesikin, että olisi hyvä pyytää myös oma pappi 

                                                
433 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1952-1956 II Dd:2 
434 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
435 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
436 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1; kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1950- 1954 II 

Dd:1. Apuna piispalla olivat tuomiokapitulin asessori Kaarlo Leinonen, Siikajoen kirkkoherra Aarre Seppo, ro-

vasti Arvi Nenye Turusta, Kempeleen kirkkoherra Kaarlo Cajanus, Limingan vt. kirkkoherra Kaleva Ihamäki, 

Oulun Hiippakunnan pyhäkoulu- ja nuorisopastori Kauko Vänttinen sekä notaarina rovasti T.J. Helevä.  Piispan-

tarkastuksen osallistui myös Lumijoen kirkkoherra Aarre Nenye. 
437 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1; kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1950- 1954 II 

Dd:1 
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mukaan seuroihin.438 Herättäjän seurapäivät pidettiin Lumijoella 21.8.1955. Kolehdit Herät-

täjä-yhdistykselle tuottivat 38 000 markkaa ja Rauhanyhdistykselle 15 000 markkaa. 439 Lesta-

diolaisten Rauhanyhdistys ja Herättäjä-yhdistyksen paikallisosasto jatkoivat toimintaansa, 

mutta lestadiolaisuus kääntyi entistä enemmän sisäänpäin. Kirkkoherra huomauttikin: 

Esiintyy lestadiolaisuutta, josta mahdoton saada suhdetta seurakuntaan ylhäältä annet-

tujen määräysten mukaan. Ei heidän piiristään kukaan ryhdy pyhäkoulunopettajaksi tai 

osallistu muuhun seurakuntatyöhön. 440 

 

Raittiustilanne Lumijoella oli sen sijaan huono. Tilastojen mukaan vuonna 1952 oli alkoholi-

liikkeessä käynyt vakinaisia asiakkaita 258 eli 12,5% seurakunnan väkiluvusta ja väkijuomiin 

käytettiin 5,6 miljoonaa markkaa.441    

 

Monet lumijokiset muistelivat ”Nenyen aikaa” vielä 1990-luvullakin. Näissä muistoissa herän-

näisyyden henki oli vahvasti läsnä. Esimerkiksi Annikki Kittilä muisteli, kuinka ”Pappi Nenye 

piti körttiläisseuroja.”442 Olen itse saanut joulukuussa vuonna 1996 puhelun nyt jo edesmen-

neeltä ruustinna Kaija Nenyeltä, joka myös kertoi kaipaavansa Lumijoen pappilassa järjestet-

tyjä seuroja ja siellä veisattuja Siionin Virsiä.  

 

Aarre Nenye lienee ollut hiukan äkkipikainen pappi, sillä Esko Säikkälä (s. 1931) kertoi 

Nenyen rippikoulussa kiivastuneen Lapinkylän pojille ja heittäneen nämä ulos koko rippikou-

luryhmästä, kun eivät pojat laulaneet riittävän isosti. Eskon isä oli sitten marssinut pappilaan 

ja vaatinut ottamaan pojat takaisin rippikouluun.443 Valto Haapaniemi (s. 1934) puolestaan 

mainitsi omasta rippikoulumuistostaan, kuinka eräänä pyhänä kirkonmenojen aikana kirkko-

herran pyörä oli kaatunut niin pahoin, että siitä oli mennyt kolme pinnaa poikki. Poikia oli 

hiukan huvittanut, kun kirkkoherra oli jumalanpalveluksen jälkeen ollut lentää päälleen rik-

koutuneen pyöränsä kanssa. Tästäkös oli pappi kimpaantunut ja vaatinut rippikoululaisia mak-

samaan rikkoutuneet pinnat. Niin oli kerätty kolehti, johon jokainen rippikoululainen lahjoitti 

                                                
438 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1; kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1950- 1954 II 

Dd:1 
439 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
440 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1; kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1950- 1954 II 

Dd:1 
441 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1; kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1950- 1954 II 

Dd:1.  
442 Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin 2011, 165 
443 Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin 2011, 189 
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roposensa, että kirkkoherran polkupyörä saatiin taas kuntoon.444 Toki kirkkoherran Nenyeen 

liittyi myös lämpimiä muistoja: kun pappilan naapurissa asunut Kuljun isäntä sairasti, sekä 

kirkkoherra että rouva Nenye kävivät häntä katsomassa ja kirkkoherra oli myös naapurinsa 

arkun kantajana hautajaisissa.445 

 

Kirkkoherra Matti Salokannel 1957-1963 

 

Matti Salokannel (1925-1977) 446 asetettiin kirk-

koherran virkaan 1.9.1957. Tästä tapahtumasta 

löytyi arkistosta vain piispa Heliövaaran pitämä 

puhe. Kyse oli siis yksityisestä tarkastuksesta, 

jonka yhteydessä ei käsitelty seurakunnan ti-

laa.447  

 

Salokanteleen kirkkoherrakaudella perustettiin 

Lumijoelle Herättäjä-Yhdistyksen paikallis-

osasto 5.3.1963 ja kirkkoherra toimi sen ensim-

mäisenä puheenjohtajana.448 Herännäisseurojen perinne jatkui siis vahvana, vaikka nyt alkoi-

kin olla näkyvissä se, ettei nuorempi polvi enää innostunut toimintaan mukaan. Maalliset har-

rastuksetkin lisääntyivät sota-ajan jälkeen. Aaro Tasanto on muistellut, että kirkkoherra olisi 

käynyt työväentalolla pidetyissä tansseissakin tarkistamassa, ettei siellä vain ollut rippikoulu-

laisia saamassa huonoja vaikutteita.449 

 

Vuoden 1957 kuluessa seuroja pidettiin kodeissa, koululla ja rukoushuoneella 25 kertaa ja sa-

nan kuulossa mainittiin käyneen runsaasti seurakuntalaisia.450 Vuonna 1958 seuroja pidettiin 

edelleen kodeissa, rukoushuoneella ja kansakoululla sekä poikkeuksetta joka kerta hautajaisten 

yhteydessä. Kirkosta eroaminen kuitenkin nousi ennätyslukuun, kun kaikkiaan 13 lumijokista 

siirtyi siviilirekisteriin.451 

                                                
444 Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin 2011, 249 
445 Täytyy sitä kaikkensa yrittää täälläkin 2011, 124 
446 Matti Salokanteleen hautakivi Lumijoen hautausmaalla. 
447 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1 
448 Laukkanen 2000, 20; Laurila 1994, 92 
449 Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin 2011, 317 
450 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
451 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 

Matti Salokannel todennäköisesti jollakin koululla 
kädessään limppu. Liekö arpajaisvoitto?        
Kuva: Lumijoen seurakunnan arkisto 
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Vuonna 1959 kaste-, hää-, syntymäpäivä- ja hautajaisseuroja järjestettiin 45 kertaa ja muita 

yleisiä, kouluilla tai kodeissa pidettyjä seuroja 36 kertaa. Erityisesti ”Korvenkylän naiset ovat 

hyvänä esimerkkinä ahkerat kotiseuroja pyytämään”.452 

 

Vuoden 1960 aikana seuroja pidettiin kouluilla ja kodeissa 32 kertaa. Perhejuhlien yhteydessä 

seuroihin kokoonnuttiin 57 kertaa.453 Seuraavana vuonna 1961 seuroihin on perhejuhlissa ko-

koonnuttu 47 kertaa ja yleisiä seuroja kouluilla tai kodeissa on pidetty 30 kertaa. ”Seurapyyn-

töjen väheneminen ei ole hyvä merkki.” kirkkoherra toteaa vuosikertomuksessaan.454 

 

Vuoden 1962 piispantarkastus pidettiin 26.-27.5. piispa Heliövaaran johdolla.  Tarkastuskerto-

muksen mukaan kotiseuroihin kokoonnuttiin vuoden 1961 kuluessa 30 kertaa ja lisäksi perhe-

juhlien yhteydessä pidettiin pienimuotoisia seuroja 47 kertaa. Pappi pyydettiin yleensä mukaan 

seuroihin. Keskimäärin neljä tai viisi nuorta vuosittain kävi kristillisen kansanopiston: pari 

Raudaskylässä455 ja pari Reisjärvellä456. Raudaskylän opiston käyneistä monet toimivat seura-

kunnassa kerhonjohtajina ja pyhäkoulunopettaja. Sen sijaan Reisjärven opiston oppilailla ei 

ollut merkitystä seurakuntatyössä.  Herättäjä-yhdistyksen paikallisosasto ja Rauhanyhdistys 

jatkoivat toimintaansa, mutta omia toimitiloja ei kummallakaan ollut.457 

 

Vuonna 1962 seuroja perhejuhlissa pidettiin 43 kertaa ja yleisiä seuroja 28 kertaa. Kirkkoherra 

iloitsi: 

Kun aloite lähtee talonväen taholta kotiseuroihin, sellaisia ei sananjulistustyö korvaa. 

Ne ovat perinteinen, aidosti suomalainen ja toisiamme lähentävä työmuoto.458 

 

Seurakunnan uskonnollisen elämän yleisluonteen todettiin olevan vanhaa herännäisyyttä, jolla 

kirkkoherran arvioinnin mukaan oli hyvä vaikutus seurakuntalaisten uskonnollisen kaipuun 

tyydyttäjänä. Lumijoella veisattiin edelleen Siionin virsiä ja Herättäjä-Yhdistyksen 

                                                
452 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
453 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
454 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
455 Herännäishenkinen kansanopisto 
456 Vanhoillislestadiolainen kansanopisto 
457 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1. Seurueeseen kuuluivat tällä kertaa tuomiokapitulin ases-

sori Kaarlo Olavi Airas sekä Tyrnävän seurakunnan kirkkoherra Vesa Huovio ja notaarina Toivo Helevä. Li-

säksi mukana oli Lumijoen kirkkoherra Matti Salokannel.  
458 Uuden Vuoden kertomuksia v.v. 1926-1961 II Dd:2 
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paikallisosaston jäsenet olivat aktiivisia seurakunnan toiminnassa sekä ydinjoukkona sanan-

kuulijoissa ja seurakuntaelämässä muutoinkin. Paikkakuntalaisia maallikkopuhujia ei asiakir-

joissa mainittu.459 Herättäjän kesäseurat Lumijoen Varjakassa, meren rannalla, aloitettiin 

vuonna 1957 kauppias Matti Otsamon aloitteesta.460  

 

Vanhoillislestadiolaisten kasvavasta joukosta ei seurakunnan toimintaan osallistuttu. Kirkko-

herran merkintöjen mukaan:  

Lestadiolaisuudella ei juuri ole kannatusta kantaväestössä, mutta liikkeen toiminta on 

keskimäärin kovin aktiivista. Vanhoillislestadiolaiset eivät ota millään tavoin osaa seu-

rakuntaelämään eivätkä myöskään ole kirkonkokouksissa pyrkineet hallintotehtäviin. 

Rauhanyhdistyksellä ei ole omaa huoneistoa. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Her-

man Riekki ja paikallisena puhujana Eino Koutaniemi.  Reisjärven kansanopiston op-

pilaiksi ja rippikoululeireille on värvätty Lumijoeltakin nuoria ja useimpien siellä ollei-

den nuorten kohdalla on saatu tulosta, eli lestadiolaista herätystä. Näistä kahdesta hen-

gellisestä liikkeestä näyttää nuorisoa siis sittenkin lestadiolaisuus kiinnostavan enem-

män ja useita nuoria liittynyt heihin viime vuosina.461 

 

Sodan jälkeisessä Suomessa koettiin laajemminkin vahvaa vanhoillislestadiolaista herätystä ja 

liikkeen hajaannus 1960-luvulla vahvisti perinteiden korostusta. Oman tradition siirtäminen 

koettiin tärkeäksi ja liikkeen sisäistä hengellistä omavaraisuutta korostettiin.462 

 

Toisen maailmansodan jälkeen niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa talouselämän 

kasvu kiihtyi, mikä heijastui nopeasti väestön koulutustason kohoamiseen, yleiseen vaurastu-

miseen sekä hyvinvoinnin lisääntymiseen. Samaan aikaan käynnistyi myös voimakas muutto-

liike niin maiden sisällä kuin ulkomaillekin suuntautuen.463  

 

                                                
459 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv.1957- 1961 II Dd:1; Laurila 1994, 92 ja Laukkanen 2000, 20 ker-

tovat, että Herättäjä-Yhdistyksen Lumijoen paikallisosasto perustettiin vuonna 1963 ja että kirkkoherra Salokan-

nel oli sen ensimmäinen puheenjohtaja. Toisaalta seurakunnan arkistoista löytyy maininta vuodelta 1950 (Kerto-

mus Lumijoen seurakunnan tilasta vv. 1952-1956 II Dd:2), jossa kerrotaan Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosas-

ton olevan jo toiminnassa. Paikallisosaston perustamisvuotta ei löytynyt myöskään Herättäjä-Yhdistyksen arkis-

tosta.; Vahtola 1977, 240: Heränneet ovat aina suhtautuneet kirkkoon myönteisesti. 
460 Laukkanen 2000, 19-20 
461 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv.1957- 1961 II Dd:1  
462 Huotari 1981, 42-43; Utriainen 2018, 113 
463 Taira, Martikainen & Ketola 2018, 15 
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Vuosina 1957-1961 seurakunnassa tilastoitiin tarkasti herätysliikkeiden toiminnan tukemiseen 

kerätyt kolehdit ja muut lahjoitusvarat. Taulukoista 1 ja 2 voidaan havaita, että Herättäjä-Yh-

distykselle tilitettiin huomattavasti suurempia summia kuin Rauhanyhdistykselle. 

 

Taulukko 1: Lumijoen seurakunnan kolehtitulot herätysliikkeiden toiminnan tukemiseen464 

Kolehtitulot 1957 1958 1959 1960 1961 

Herättäjä-Yhdistykselle 20.725,- 20.575,- 16.606,- 14.533,- 23.940,- 

Rauhanyhdistykselle 3.571, - 2.967, - 3.180,- 3.841,- 8.140,- 

 

 

Taulukko 2: Muut keräys- ja lahjoitusvarat herätysliikkeiden toiminnan tukemiseen465 

Muut keräys- ja lahjoitusvarat 1957 1958 1959 1960 1961 

Herättäjä-Yhdistykselle 85.328,- 118.866,- 102.472,- 110.477,- 76.457,- 

Rauhanyhdistykselle 15.000,-  16.378,-  12.820,-  15.000,-  15.000,- 

 

 

Kirkkoherra Esko Jaatinen 1963-1968 

  

Esko Jaatisen virkaanasettamisen toimitti 1.8.1969 tuomiorovasti Jorma Sipilä. Tässä tilaisuu-

dessa ei seurakunnan tilannetta käsitelty.466 

 

Kirkkoherran Jaatisen toimikauden alussa, 

vuosina 1962-1966, Lumijoella oli säännöl-

listä toimintaa sekä herännäisyydellä että 

vanhoillislestadiolaisuudella. Seurakunta 

osallistui kumpaankin toimintaan467 ja kirk-

koherra toimi myös Herättäjä-Yhdistyksen 

paikallisosaston puheenjohtajana.468  

                                                
464 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv.1957- 1961 II Dd:1  
465 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vv.1957- 1961 II Dd:1  
466 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1 
467 Kertomuksia seurakunnan tilasta 1916-1984 Dd 4 - Dd 7; II D2:5  
468 Laukkanen 2000, 20; Laurila 1994a, 92 

 

 

Esko Jaatinen puhumassa Haapajärven herättäjäjuhlilla 
5.7.2013. Kuva: Veikko Lesell www.herattajajuhlat.fi 
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Kertomuksessa Lumijoen seurakunnan tilasta vuoden 1967 synodaalikokousta varten kuvail-

tiin, miten seurakunnan nuoria opiskeli kansanopistoissa Limingassa, Raudaskylässä ja Reis-

järvellä469. Siionin virsiä veisattiin koko väen voimalla useassa kodissa. Rauhan Tervehdys -

lehti tuli jokaiseen kotiin ja lisäksi on luettu Kotimaata, Hengellistä Kuukauslehteä ja Päivä-

miestä.  Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosasto toimi seurakunnan piirissä. Vanhojen hengellis-

ten liikkeiden vaikutusta oli edelleen nähtävissä:  

Lestadiolaisuudessakin on joitakin, joista papille olisi apua, kunhan vain koulutusta ja 

taitoa arvostettaisiin enemmän. Herännäiskodeissa koitetaan lapsia varjella maailmalta, 

mutta ehkä tarvittaisiin enemmän varustamista.470 

 

1960-luvulla herännäisyyden piirissä elettiin valtakunnan laajuisesti ristiriitaista aikaa, jolloin 

vastakkain olivat perinteistä herännäisyyttä edustaneet näkemykset ja nuoren pappissukupol-

ven radikaalimmat aatteet.471 Jossain määrin nämä haasteet saattoivat heijastua Lumijoellekin, 

sillä esimerkiksi vuonna 1967 kotiseuroja pidettiin harvemmin kuin ennen, vaikka Herättäjä-

Yhdistyksen paikallisosasto jatkoikin toimintaansa. Seurakuntatyössä pyrittiinkin Herättäjän 

seuroja lisäämään. Seuroihin osallistui noin 40 henkeä, mutta seuraväki alkoi ikääntyä. Paikal-

lisina maallikkopuhujina toimivat Yrjö Jakkula sekä Laina ja Esko Sutela.  Seurakunnan hen-

gellisen elämän yleislinjaa kuvailtiin sanoilla ”herännäisyyshenkistä suruttomuutta”. Keski-

määräinen kolehtitulo oli Herättäjä-Yhdistykselle 4,5 mk/ henkilö ja Rauhanyhdistykselle 2 

mk/henkilö.472 

 

  

                                                
469 Reisjärven kristillinen kansanopisto on taustaltaan vanhoillislestadiolainen 
470 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vuoden 1967 synodaalikokousta varten II Dd:2  
471 Ylikangas 2018, 202-203 
472 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vuoden 1967 piispantarkastusta varten II Dd:1 
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4 Vanhoillislestadiolainen kirkkoherra  

 

Suomalaisten sitoutuminen kirkkoon alkoi voimakkaasti vähentyä 1960-luvulla. Tämä liittyy 

paitsi kulttuurirakenteiden murrokseen, myös modernisaatioon, kansainvälistymiseen ja indi-

vidualistisen kulttuurin nousuun.473 Tällöin nk. suuret ikäluokat eivät aikuistuttuaan enää vält-

tämättä jääneet kotiseudulleen vaan muuttivat kaupunkeihin ja samalla irtautuivat myös perin-

teisistä arvoista ja elämäntavasta.474 Tämä muuttoliikeaalto näkyi myös Lumijoen väkiluvun 

muutoksissa, tosin pienellä viiveellä eli voimakkaimmin vasta 1970-luvulla. Sekularisoitumi-

nen muutoinkin heijastui myös seurakunnan toimintaan vaikkakin vähäisemmin kuin kaupun-

kiseudulla. Esimerkiksi kotiseuroja pidettiin entistä harvemmin ja osallistujajoukkokin pienen-

tyi.  

 

Muutosprosessia, jossa uskonnon ja perinteisen uskonnollisen arvomaailman merkitys alkoi 

murentua, selittää sekularisaatioparadigma. Teoria perustuu näkemykseen siitä, että uskonnol-

listen instituutioiden asema ja yksilötason uskonnollisuus ovat sidoksissa yhteiskunnan raken-

teisiin ja niiden muutoksiin. Kollektiivinen uskonnollisuus alkoi heikentyä teollistumisen ja 

kaupungistumisen sekä tieteen ja markkinatalousyhteiskunnan kehittymisen myötä.475 Sekula-

risaation eli maallistumisen myötä tarve uskonnolliseen sitoutumiseen vähentyi.476 Tähän liittyi 

myös nk. subjektiivinen käänne, joka korosti ulkoisten odotusten, roolien ja velvollisuuksien 

hylkäämistä. Oleellista oli oma kokemus, tunne ja valinta, jossa uskonnollisten oppien tai auk-

toriteettien vaikutusvallasta irtauduttiin.477 

 

Sekularisaatioparadigman kolme perusprosessia ovat eriytyminen (esimerkiksi valtiovallan ja 

kirkon tehtävien erottaminen), rationalisaatio (kirkon näkeminen antirationaalisena, traditioita 

korostavana yhteisönä) sekä maailmallistuminen (maallisten arvojen ja asenteiden merkityksen 

kasvu). Lisäksi sekularisoitumiseen liitettään uskonnollisen elämän privatisoituminen ja yksi-

löllisen uskonnollisuuden merkityksen heikkeneminen.478 

 

                                                
473 Heino 1995, 25-26 
474 Tervonen 2010, 234-237 
475 Kallunki 2018, 49 
476 Hovi 2018, 215 
477 Karjalainen 2018, 269 
478 Kallunki 2018, 51-52 
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Sekularisaatioparadigma voidaan myös kyseenalaistaa, sillä modernisaatio ei välttämättä vai-

kuta suoraan yksilötason uskonnollisuuteen, vaan siihen, millä tavoin uskonnollisuus ilmenee. 

1960-luvulta alkaen on ollut nähtävissä myös siirtymää järjestelmällisestä, jo omaksutusta elä-

mänkatsomuksesta kohti henkistä ja hengellistä etsintää, uushenkisyyttä, joka korostaa yksilöl-

lisyyttä, valikoivuutta ja henkistä kasvua.479 Sekularisaatioparadigmaa voidaan kritisoida myös 

siitä, että se tarkastelee ilmiöitä universaalitasolla ottamatta huomioon eurooppalaisen yhteis-

kunnan historiallisia kehitysvaiheita.480 

 

1970-luvulla vanhoillislestadiolaisuus sai paljon huomiota eri medioissa. Tuolloin myös liik-

keen sisällä näkemykset saattoivat kärjistyä ja rajaa oman hengellisen liikkeen ja ”maailman” 

välille vedettiin voimakkaasti. Tähän liittyivät jonkinasteisina yliyönteinä hoitokokoukset ja 

myös kirkon toiminnan kritisointi. Äärimmillään ajateltiin Metsänheimon mukaan, ettei ”pel-

kästään entinen lestadiolainen ollut vaaraksi, vaan radikaaleimmissa artikkeleissa määritellään 

myös ei-lestadiolaisten hartauspuheetkin synnillisiksi, koska ne eivät tule Jumalasta”.481 

 

Matti Vainikainen 1970-1994    

 

Vanhoillislestadiolaisuuteen lukeutuva Matti Vainikai-

nen aloitti työnsä Lumijoen kirkkoherrana 1970. Hän 

toimi myös Lumijoen Rauhanyhdistyksen sihteerinä 

vuosina 1973-1975 ja puheenjohtajana 1978-1985.482  

 

Piispa Hannes Leinonen piti Lumijoella 10.-11.4.1971 

piispantarkastuksen, jonka yhteydessä toimitettiin kirk-

koherra Vainikaisen virkaanasettaminen. Piispantarkas-

tuksen yhteydessä todettiin, että seurakunnan jäsen-

määrä oli laskenut vajaassa kymmenessä vuodessa 314 

                                                
479 Karjalainen 2018, 265-267 
480 Sumiala 2018, 282-283 
481 Metsänheimo 2016,36 
482 Vainikainen 1994, 90 

Matti Vainikainen toimittamassa kastetta. 
Kuva: Helena Ylilaurin arkisto           
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henkeä eli 16 % seurakunnan väkiluvusta.483 Suurin osa poismuuttajista on ollut nuoria ihmi-

siä.484   

 

Jumalanpalveluksiin osallistumisesta huomioitiin, että vielä 1960-luvun alussa kirkko oli 

täynnä485 juhannuksena ja jouluna, mutta 1970-luvulla tyhjiä penkkejä näkyi myös suurina kir-

kollisina juhlapäivinä.  Raudaskylän kristillisessä kansanopistossa opiskelleet nuoret osallis-

tuivat kotiseudulle palattuaan vapaaehtoiseen seurakuntatyöhön. Papiston pitämiä seuroja oli 

vuosittain noin 50 kertaa, lisäksi oli tilaisuuksia, joissa pappi ei ole mukana. Näiden määrästä 

ei ollut tietoa. 486   

 

Maallikkopuhujina mainittiin maanviljelijä Ahti Aspegren, maanviljelijä Yrjö Jakkula sekä 

koulunjohtaja Esko Sutela. He eivät pitäneet seuroja yksin, vaan puhuivat samoissa tilaisuuk-

sissa seurakunnan papin kanssa.487 Tämä vaikuttaa ristiriitaiselta tiedolta, koska kirkkoherra 

totesi samassa asiakirjassa, että pappi ei ole ollut mukana kaikissa tilaisuuksissa. Puhujista Jak-

kula ja Sutela kuuluivat heränneisiin ja todennäköisesti he puhuivat seuroissa, joihin vanhoil-

lislestadiolainen kirkkoherra ei osallistunut. 

 

Lumijokisten tilaamia hengellisiä lehtiä olivat Rauhan tervehdys, Kotimaa, Päivämies, Siionin 

lähetyslehti ja Hengellinen Kuukauslehti. Paikkakunnalla toimivat Rauhanyhdistys, joka jär-

jesti vuosittain isot Marianpäiväseurat ja kesäseurat, sekä herännäisseuroja ja Herättäjän kirk-

kopyhää organisoinut Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosasto.488 Myös tässä heijastui asenne-

muutos, sillä aiemmin seurakunta ja kirkkoherra osallistuivat kirkkopyhän järjestelyihin. 

 

Herännäisyys oli vaikuttanut Lumijoella jo kauan ja seurakunnassa oli ollut useita herännäis-

pappeja, mainittiin piispantarkastuskertomuksessa. Kotiseurojen ja hartaushetkien merkitys oli 

edelleen suuri, mutta muita rientoja oli yhä enenevässä määrin tarjolla. ”Bingoiltana ei kannata 

                                                
483 Katso Liite 3 
484Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1. Piispan seurueeseen kuuluivat Karjasillan seurakunnan 

kappalainen Kauko Uuno Ilmari Kärkkäinen, Limingan kirkkoherra Eelis Kurkela, Ylivieskan kappalainen Esko 

Jaatinen, Siikajoen kirkkoherra Pertti Telkki ja Haukiputaan kappalainen Juhani Karanta. (Katso Liite 3 Väkilu-

vun muutokset.) 
485 Kirkossa on noin 800 istumapaikkaa. 
486 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vuoden 1971 piispantarkastusta varten II Dd:1; Koska kirkkoherra 

kuului vanhoillislestadiolaisuuteen, ne seurat, joihin hän osallistui, olivat todennäköisesti Rauhanyhdistyksen seu-

roja. Muilla tilaisuuksilla tarkoitettaneen herännäisseuroja.  
487 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vuoden 1971 piispantarkastusta varten II Dd:1   
488 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vuoden 1971 piispantarkastusta varten II Dd:1   
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järjestää juuri muita kuin Rauhanyhdistyksen tilaisuuksia, karkeasti ottaen”, totesi kirkko-

herra.489 Kolehtitulot herätysliikkeiden toiminnan tukemiseen olivat vuonna 1970 Herättäjä-

Yhdistykselle 8.404,36 mk ja Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistykselle 1.503,86 mk.490  

 

Vuonna 1971 herännäisyyden toiminta Lumijoella oli säännöllistä ja lestadiolaisuuden toi-

minta vilkasta. Seurakunta osallistui molempiin. 491 Vuonna 1975 herännäisyyden toiminnan 

todettiin muuttuneen tilapäiseksi, mutta lestadiolaisuus toimi edelleen säännöllisesti. Seura-

kuntakin osallistui edelleen näihin toimintoihin. 492 

 

Piispantarkastuksen 20-21.3.1976 toimitti piispa Hannes Leinonen. Tarkastuskertomuksessa 

mainittiin seurakunnan alueella olevan vähän lestadiolaisuutta ja vähän herännäisyyttä, joiden 

paikallisorganisaatiot toimivat edelleen. Kirkkoherra piti vuosittain 75 kertaa seurat. Lisäksi 

Lumijoella toimi kolme maallikkopuhujaa: Yrjö Jakkula, Esko Sutela ja Ali Viinikka.493 Myös 

vierailevia saarnamiehiä kävi seurapuhujina. Merkittävimpiä seuratilaisuuksia olivat Rauhan-

yhdistyksen Marianpäiväseurat ja kesäseurat sekä kesäiset Herättäjän seurat. Herättäjä-yhdis-

tyksen todettiin vaikuttaneen paikkakunnalla kauan, koska seurakunnassa oli vaikuttanut useita 

herännäispappeja. Lestadiolaisuuttakin oli ollut toistasataa vuotta, mutta yleensä vähemmän 

kuin ympäristöpitäjissä.494  

 

Seurakunnan työaloista suurin kannatus oli 1970-luvulla Rauhanyhdistyksellä, jonka piirissä 

miesväkeä oli mukana vapaaehtoisessa toiminnassa runsaasti, samoin heitä toimi pyhäkoulun-

opettajina ja seurakunnan virallisissa toiminnoissa. TV ja monet riennot olivat kuitenkin vä-

hentäneet seuroissa käyntiä.  Lähes kaikki varhaisnuoret osallistuivat seurakunnan kerhoihin ja 

muuhun toimintaan.495 

 

                                                
489 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1. Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vuoden 1971 

piispantarkastusta varten II Dd:1   
490 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vuoden 1971 piispantarkastusta varten II Dd:1   
491 Kertomuksia seurakunnan tilasta 1916-1984 Dd 4 - Dd 7; II D2:5  
492 Kertomuksia seurakunnan tilasta 1916-1984 Dd 4 - Dd 7; II D2:5  
493 Yrjö Jakkula ja Esko Sutela olivat herännäistaustaisia, Ali Viinikka on vanhoillislestadiolainen. 
494 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1: Piispan seurueeseen kuuluivat tuomiokapitulin asessori, 

Haukiputaan kirkkoherra Timo Holma ja notaarina Saloisten virallinen apulainen Markku Niku.; Kertomus Lu-

mijoen seurakunnan tilasta vuoden 1976 piispantarkastusta varten II Dd:1 
495 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vuoden 1976 piispantarkastusta varten II Dd:1 
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Keväällä 1977 kirkkoneuvoston toiminnallisen jaoston kokouksessa 18.3. pohdittiin seurakun-

nan lapsi- ja nuorisotyön tilannetta: 

Keskusteltiin lasten päiväkerhotoiminnasta, pitopaikkana on Lukkarinkankaan kerho-

huone. Arvostelua sai osakseen seurakunnan päiväkerhon henki, myötä ja vastaan. Mer-

kitään, että Lumijoen Rauhanyhdistys on aloittanut myös lasten päiväkerhotoiminnan 

samoissa tiloissa 18.3.76 alkaen omalla kustannuksellaan.496  

Seurakunnan päiväkerhon todettiin pöytäkirjan mukaan jatkossa kokoontuvan seurakuntatalon 

tiloissa, kun taas Rauhanyhdistyksen omaa päiväkerhon toiminta päätettiin aloittaa seurakun-

nan omistamassa Lukkarinkankaan kerhohuoneessa.497 

 

Myös kirkkoneuvoston kokouksessa pohdittiin seurakunnan hengellistä ilmapiiriä ja todettiin, 

että ”nykyisellään diakonin toiminta ei täytä kaikkien seurakuntalaisten vaatimuksia” ja esitet-

tiin virkojen uudenlaista järjestelyä ja auki julistamista. Esitystä perusteltiin sillä, että ”niin 

diakoni kuin pappikin ovat lestadiolaisia, mistä seurakunnan työ kärsii.”498 

 

1970-luvulla vanhoillislestadiolaisuus sai paljon huomiota eri medioissa, mikä saattoi vaikuttaa 

siihen, että Lumijoellakin aihetta käsiteltiin. Tuolloin myös vanhoillislestadiolaisuuden sisällä 

näkemykset saattoivat kärjistyä ja rajaa oman hengellisen liikkeen ja ”maailman” välille vedet-

tiin voimakkaasti. Tähän liittyivät jonkinasteisina yliyönteinä hoitokokoukset ja myös kirkon 

toiminnan kritisointi. Äärimmillään ajateltiin Metsänheimon mukaan, että 

ei pelkästään entinen lestadiolainen ollut vaaraksi, vaan radikaaleimmissa artikkeleissa 

määritellään myös ei-lestadiolaisten hartauspuheetkin synnillisiksi, koska ne eivät tule 

Jumalasta.499 

 

Selkeä vastavetokin tehtiin, sillä Lumijoen Rauhanyhdistys aloitti samalla päivämäärällä oman 

päiväkerhotoiminnan. Ilmeisesti siis myös vanhoillislestadiolaisten perheiden lapset olivat 

osallistuneet seurakunnan päiväkerhoon ja oman kerhotoiminnan aloittamisen taustalla voisi 

olla Metsänheimon mainintaan viitaten ei-lestadiolaisen lastenohjaajan antama ”synnillinen” 

uskontokasvatus. 

 

                                                
496 Kirkkoneuvoston pöytäkirja 1977 - K III 4, 10 
497 Lumijoen kirkkoneuvoston toiminnallisen jaoston pöytäkirja 1977- K III 5 
498 Kirkkoneuvoston pöytäkirja 1977 - K III 4, 88-89 
499 Metsänheimo 2016, 36 
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Vuonna 1981 Rauhanyhdistyksen toimitalon avajaiset marraskuussa kokosivat yhteen yli 300 

henkeä. Herättäjä-yhdistyksen paikallisosaston toimintaa ei mainita ollenkaan.500  

 

Oulun hiippakunnan uusi piispa Olavi Rimpiläinen toimitti piispantarkastuksen Lumijoella 5-

6.11.1982. 501 Rimpiläisellä (1937- ) on lapsuuskodin peruna herännäistausta, vaikka hänen 

äitinsä tulikin lestadiolaissuvusta. Rimpiläisen suvaitseva suhtautuminen lestadiolaisuuteen ei 

aluksi miellyttänyt kaikkia heränneitä, mutta hänen piispakaudellaan alkoi herätysliikkeiden 

sujuva rinnakkaiselo Oulun hiippakunnassa.502  

 

Piispantarkastuskertomuksessa huomioitiin, että seurakunnassa oli vanhaa herännäispohjaa ja 

monet papit olivat lukeutuneet herännäisyyteen. Kesäisin pidettiin edelleen Herättäjän seura-

päivä ja lisäksi joskus siioninvirsiseuroja. Rauhanyhdistyksen toiminta noteerattiin seurakun-

nan toimintakertomuksessa ja samoin rauhanyhdistyksen toiminta mainittiin lapsi- ja nuoriso-

työn johtokunnan toimintasuunnitelmassa vuodelle 1982. Seurakunnan hengellistä ilmapiiriä 

kuvailtiin kertomuksessa näin: 

Joskus on ollut kireyttä seurakunnan luottamushenkilöiden ja lestadiolaisten välillä. 

Joskus, noin 40 vuotta aikaisemmin, ei rauhanyhdistyksen kesäseuroja varten ole aina 

saatu kirkkoa eikä muita seurakunnan tiloja käyttöön, vaan seurat pidettiin nuorisoseu-

rantalolla. Nykyisin seurakunnan tilat ovat kaikkien kirkon piirissä toimivien käytettä-

vissä.  Hengellinen elämä on lientynyt ja seurakunnan hallintoelimissä on tällä kertaa 

ainakin ulkonaisesti rauha.503 

 

                                                
500 Kertomuksia seurakunnan tilasta 1916-1984 Dd 4 - Dd 7; II D2:5  
501  Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1; Kertomus Lumijoen seurakunnasta vuoden 1982 piispan-

tarkastusta varten II Dd:1. Piispan seurueeseen kuuluivat tuomiorovasti Arvi Seppänen, tuomiokapitulin ases-

sori, Muhoksen kirkkoherra Juhani Inkala ja notaarina Oulun ev.lut. seurakuntien keskusrekisterin johtaja Risto 

Laitila. Läsnä olivat myös Lumijoen seurakunnan kirkkoherra Matti Vainikainen ja kirkkovaltuuston puheenjoh-

taja Aaro Ylilauri. Myös Matti Sutela on muistellut, että lestadiolaiset olisivat 1940-luvulla pitäneet seuroja nuo-

riseuran talolla. (Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin 2011, 306) 
502 Talonen 2012b, 534-538; Nieminen 2011, 135-136 
503  Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1; Kertomus Lumijoen seurakunnasta vuoden 1982 piispan-

tarkastusta varten II Dd:1. Piispan seurueeseen kuuluivat tuomiorovasti Arvi Seppänen, tuomiokapitulin ases-

sori, Muhoksen kirkkoherra Juhani Inkala ja notaarina Oulun ev.lut. seurakuntien keskusrekisterin johtaja Risto 

Laitila. Läsnä olivat myös Lumijoen seurakunnan kirkkoherra Matti Vainikainen ja kirkkovaltuuston puheenjoh-

taja Aaro Ylilauri. Myös Matti Sutela on muistellut, että lestadiolaiset olisivat 1940-luvulla pitäneet seuroja nuo-

riseuran talolla. (Täytyy sitä yrittää kaikkensa täälläkin 2011, 306) 
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Vuonna 1983 herännäisyyden toiminnan kuvailtiin olleen tilapäistä ja vanhoillislestadiolaisuu-

den säännöllistä.504 Vuonna 1988 seurakunnassa vierailivat Herättäjän seurojen puhujina mm. 

Vilho Vähäsarja, Esko Jaatinen ja Lauri Otsamo. Seuroja on pidetty kaksi kertaa: Varjakassa 

Otsamon mökillä 17.7. sekä Sutelassa 6.9.505 Vuonna 1989 

todettiin, että Rauhanyhdistyksen piirissä toimi kaksi pyhä-

koulua, päiväkerho sekä kaksi raamattuluokkaa, jotka sisäl-

tyivät seurakunnan toimintatilastoihin.506 

 

Piispantarkastuspöytäkirjassa 5-7.5.1989 mainittiin, että van-

hoillislestadiolainen seuraliike oli Lumijoella voimakasta, ta-

voittaen 4000-5000 ihmistä vuosittain. Rauhanyhdistykseen 

kuului 60 jäsentä ja toiminta oli vilkasta. Toiminta sisältyi 

seurakunnan tilastoihin. Rauhanyhdistyksen päiväkerhot, py-

häkoulut ja raamattuluokat toimivat aktiivisesti. Kirkossakäyntiprosentti oli 3,7. Kesällä pidet-

tiin Herättäjän seurat ja Siioninvirsiseuroja muutenkin silloin tällöin.507 

 

Toimintakertomus vuodelta 1990 kertoi, että Herättäjän seuroissa vieraili 11 puhujaa ja Rau-

hanyhdistyksen seuroissa 30.508 Vuonna 1991 Rauhanyhdistys järjesti seuroja, juhlia, myyjäi-

siä ja retkiä.509 Vuonna 1993 pidettiin Herättäjän päivä ja muutamia seuroja, joissa vieraili 

Lauri Otsamo.510 

 

1970-luvulta 1990-luvun alkupuolelle saakka herännäisyys oli seurakunnan näkökulmasta Lu-

mijoella paitsiossa eikä liike saanut kirkkoherralta sitä tukea, mitä aiemmat papit olivat anta-

neet.511 Tämä saattoi olla osasyynä herännäisyyden hiipumiseen. Jos yhteisö oli tottunut toimi-

maan kirkkoherran johdolla tai ainakin vahvalla tuella, ei maallikoiden oma-aloitteisuus ehkä 

riittänyt ylläpitämään aktiivista toimintaa. 

 

                                                
504 Kertomuksia seurakunnan tilasta 1916-1984 Dd 4 - Dd 7; II D2:5  
505 Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1989 IICca:2 
506 Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1989, IICca:2 
507 Kertomus seurakunnan tilasta vuoden 1989 piispantarkastusta varten IICe:1 
508 Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1991 IICca:2 
509 Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1992 IICca:3; Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1993 IICca:3 
510 Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1994 II Cca:3 
511 Laurila 1994a, 93 

Syntymäpäiväseurat Sutelassa. 
Kuva: Helena Ylilaurin arkisto. 
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Vanhoillislestadiolaisuuden eksklusiivinen seurakuntaoppi on rajoittanut liikkeeseen kuulu-

vien toimintaa paikallisseurakunnissa. Kuitenkin vuonna 1976 mainittiin vanhoillislestadio-

laisten olleen mukana seurakunnan luottamuselimissä ja lähes kaikkien varhaisnuorten – siis 

myös vanhoillislestadiolaisten - osallistuneen seurakunnan toimintaan.512 Aineiston perusteella 

ei kuitenkaan selviä, mikä merkitys osallistumisaktiivisuuteen oli sillä, että sekä seurakunnan 

kirkkoherra että nuoristyönohjaaja olivat taustaltaan vanhoillislestadiolaisia. 

 

  

                                                
512 Kertomus Lumijoen seurakunnan tilasta vuoden 1976 piispantarkastusta varten II Dd:1 
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5 Herännäisyyden ja vanhoillislestadiolaisuuden 

rinnakkaiselo 

 

Kirkkoherra Markku Tölli 1995-2018       

 

Lumijoen seurakunnassa pidettiin 20-22.10.1995 piispantar-

kastus, jonka yhteydessä piispa Olavi Rimpiläinen toimitti 

kirkkoherra Markku Töllin virkaanasettamisen. Piispantar-

kastuspöytäkirjassa ei viitata millään tavoin Lumijoella toi-

miviin herätysliikkeisiin.513 Osalla tuolloisista kirkkoneuvos-

ton jäsenistä oli vanhoillislestadiolainen tausta ja kirkkoherra 

esittikin, että neuvosto pääsisi tutustumaan Lumijoen rauhan-

yhdistyksen toimitaloon. Tämä vierailu toteutui 18.9.1995 

hyvässä hengessä.514  

 

Seurakunnan toimintakertomuksessa vuodelta 1995 mainit-

tiin, että seurakunnassa vietettiin Lumijoen rauhanyhdistyk-

sen 50-vuotisjuhlaa. Herättäjän seuroja pidettiin n. 5-6 kertaa 

vuodessa.515 Toimintakertomuksessa vuodelta 1996 esiteltiin 

Rauhanyhdistyksen toiminnan olleen vireää. Viikoittaisten seurojen ja muiden tapahtumien li-

säksi järjestettiin vuosittain kaksi isoa seuratapahtumaa sekä joululauluilta adventin aikaan.516 

Seurakunnan suhde paikalliseen Rauhanyhdistykseen oli siis varsin luonteva ja kirkkoherra 

toimitti jumalanpalvelukset seurapäivien aikana. 

 

Siioninvirsiseuroja järjestettiin edelleen noin 10 kertaa vuodessa ja kesällä vietettiin perinteistä 

kirkkopyhää ja seuroja meren rannalla Varjakassa.517 Herännäishenkinen toiminta Lumijoella 

vilkastuikin 1990-luvun lopulla. Seuroihin kokoonnuttiin koteihin ja seurakunnan tiloihin sään-

nöllisesti. Myös kirkkoherran kotona pappilassa järjestettiin herännäisseuroja. 

                                                
513 Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1989, 1995 IICe:1 
514 Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1995 II Cca:5 
515 Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1996 II Cca:5 
516 Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1997 II Cca:5 
517 Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1997 II Cca:5 

Markku Tölli Herättäjän seuroissa 
Laurilassa 1990-luvun lopulla. Ku-
vassa myös Kirsti Jakkula ja Annikki 
Turtinen-Sutela.                         
Kuva: Liisa ja Markku Töllin arkisto.                                    

 



85 
 

 

                                 

Seuraväkeä Herättäjän seuroissa Lumijoen pappilassa  

syksyllä 1998. Joskus seuroissa oli mukana myös  

nuoremman ikäpolven edustajia.  

Kuvat: Liisa ja Markku Töllin arkisto. 

 

 

        

 

Seuraavien kymmenen vuoden aikana ei herätysliikkeiden toimintaa mainittu arkistolähteissä 

lainkaan, mutta toimintakertomuksessa vuodelta 2005 todettiin, että Rauhanyhdistyksen 
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toiminta oli entisestään vilkastunut toimitalon laajennuksen myötä. Kirkko täyttyi vuosittain 

adventin aikaan Rauhanyhdistyksen joululauluiltana. Rauhanyhdistys oli myös esittänyt Suo-

men Rauhanyhdistysten Keskusyhdistykselle toiveensa saada valtakunnalliset suviseurat Lu-

mijoelle kesällä 2011 ja seurakunnan päättävissä elimissä suhtauduttiin tähän hankkeeseen 

myönteisesti. Herättäjänseuroja Lumijoella järjestettiin edelleen, samoin kesällä Herättäjän 

päivä jumalanpalvelus ja seurat meren rannalla Varjakassa.518 

 

 

Herättäjän päivän jumalanpalvelus ja seurat Lumijoen Varjakassa, Hailuoto-laivan vierellä 1990-luvulla.              
Kuva: Liisa ja Markku Töllin arkisto. 

 

Piispantarkastuksessa 23-25.9.2005 piispa Samuel Salmi totesi, että Lumijoella kirkkoon kuu-

lumisprosentti oli lähes 95 eli lumijokiset ovat vahvasti sitoutuneet kirkolliseen perinteeseen.519 

Tilastojen mukaan jumalanpalveluksiin osallistui enemmän väkeä kuin maassa keskimäärin. 

Aktiivisesti toimivan vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen väki kävi ahkerasti seuroissa, 

mutta harvemmin kirkossa. Myös rauhanyhdistyksen pyhäkoulutyö oli aktiivista.520 

 

                                                
518 Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2006, 00.03.06:2 
519 Hovi 2018, 218: Luterilaiseen kirkkoon kuului vuonna 2016 71,9% väestöstä. 
520 Piispantarkastusten pöytäkirjat 23.9.-25.9.2005 
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Seurakunnan toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 mainittiin, että Rauhanyhdistyksen toi-

minta oli hyvin aktiivista. Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosasto järjesti edelleen muutamat 

seurat vuodessa, mutta seuraväki oli käynyt vähiin.521  

 

Vuonna 2009 seurakunta myönsi Lumijoen Rauhanyhdistyksen anomuksen perusteella 200 eu-

ron avustus lapsi- ja nuorisotyölle. Vuoden 2010 toimintasuunnitelmassa huomioitiin myös, 

että seurakunta tukee Lumijoella kesällä 2011 järjestettävien suviseurojen järjestelyjä522 ja seu-

raavana vuonna tehtiinkin päätökset, joiden nojalla seurakunta päätti luovuttaa Suviseuraväen 

käyttöön kirkon ja seurakuntatalon sekä tarjota ehtoollisaineet ja tukea muutoinkin järjestelyjä 

kaikin tavoin.523  

 

     

Suviseurat Lumijoella kesällä 2011. Lähde: Suviseurojen kuvapalvelu.      

 

Herännäisyyden tilanne kuitenkin muuttui nopeasti seuraväen ikääntymisen vuoksi ja 

18.2.2010 pappilassa pidetyssä Herättäjäyhdistyksen Lumijoen paikallisosaston vuosikokouk-

sessa tein puheenjohtajana esityksen paikallisosaston toiminnan lopettamisesta. Esitys hyväk-

syttiin yksimielisesti.524 Kuvaavaa tilanteelle on se, että tuolloin päätöksentekoon osallistu-

neista paikallisosaston jäsenistä on tällä hetkellä minun lisäkseni elossa enää yksi ja hänkin on 

nyt vaikeasti muistisairas.  

 

Herännäisseuroja järjestettiin Lumijoella 2010-luvulla vuosina vain muutamia kertoja ja sil-

loinkin osallistujamäärä jäi hyvin vähäiseksi. Seurakunnassa suhtauduttiin seurojen pitämiseen 

myönteisesti, sillä Lumijoen todettiin olevan perinteistä herännäisaluetta ja seurakunta halusi 

                                                
521 Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2009-2011, 00.03.06:3 
522 Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2009-2011, 00.03.06:3 
523 Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2009-2011, 00.03.06:3 
524 Liisa Töllin arkisto 



88 
 

 

tätäkin vanhaa perinnettä tukea järjestämällä seuroja sekä perinteisen kesäisen rantakirkkota-

pahtuman Varjakassa.525  

 

Samaan aikaan vanhoillislestadiolaisuuden vaikutus paikkakunnalla on voimistunut voimistu-

mistaan. Lumijoen kunta tarjoaa isoja, edullisia (3-7 e/m2) tontteja rakentajille. Tämä on osal-

taan houkutellut nuoria perheitä muuttamaan paikkakunnalle ja kunnan väkiluku onkin lähtenyt 

suhteellisen voimakkaaseen kasvuun.526 Suuri osa paikkakunnalle muuttaneista perheistä on 

vanhoillislestadiolaisia, joten myös Rauhanyhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut ja kasvaa edel-

leen.  

 

Vuosina 1995-2018 kirkkoherrana toimineen Markku Töllin mukaan yhteistyö paikallisten 

vanhoillislestadiolaisten kanssa on ollut asiallista, rakentavaa ja kaikin puolin toimivaa. Mitään 

eripuraa ei ole ilmennyt. Muutenkin suhtautuminen seurakunnan toimintaan on Rauhanyhdis-

tyksen piirissä muuttunut, esimerkiksi vanhoillislestadiolaisten perheiden lapset osallistuvat 

myös seurakunnan järjestämään toimintaan ja aikuisia on luontevasti mukana seurakunnan 

luottamustehtävissä. Jumalanpalveluksiinkin vanhoillislestadiolaiset nykyään jonkin verran 

osallistuvat. Seurakunnan pappi kutsutaan kastamaan527 lapset, mutta avioliittoon vihkimiset ja 

hautaan siunaamiset toimittaa liikkeeseen kuuluva pappi.528  

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

                                                                                                        

 

            

                 

                                                
525 Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2010, 00.03.06:3; Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2011, 00,03.06:3 
526 Katso Liite 3 
527 Tässä saattaa heijastua liikkeen sisällä vaikuttava kasteoppi, kts. s. 37, viite 220 
528 Markku Töllin haastattelu 15.9.2018 
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Pohdinta 

 

Tämä tutkimus on ollut mielenkiintoinen matka kotiseurakuntani herätysliikkeiden vaiheisiin. 

Mikrohistorian klassikkoteos, Emmanuel Le Roy Ladurie’n ”Montaillou, Ranskalainen kylä 

1294-1324” kuvailee kahden uskonnollisen ryhmän, kataarilaisuuden ja katolilaisuuden, väli-

siä jännitteitä keskiajan ranskalaiskylässä inkvisitiopöytäkirjojen avulla. Tämä tutkimus sijoit-

tuu eri paikkaan ja eri aikaan eikä aineistokaan sisältänyt inkvisitioon verrattavaa materiaalia, 

mutta yhtä kaikki tässäkin tutkimuksessa on kyse pienestä kyläyhteisöstä ja sen sisällä tapah-

tuneista asioista, jotka väistämättä henkilöityvät. Kyse on tavallisten ihmisten tavallisista elä-

mänpiireistä, joihin voidaan peilata myös laajempia tapahtumia. 

 

Aika ja siihen liittyvät tapahtumat ja niiden konteksti on mielenkiintoinen tutkimuskohde. Ja 

paitsi tutkimuskohde, aika on myös historiaa tutkivan pahin vihollinen. Monta kertaa pysäh-

dyin miettimään sitä, että olen auttamatta myöhässä. Jos olisin tehnyt tämän tutkimuksen pari-

kymmentä vuotta aikaisemmin, olisi muistitietoa mukanaan kantavia haastateltavia löytynyt 

useita. Nyt heitä ei enää ole. Onneksi Lumijoella on kerätty jonkin verran muisteluksia talteen, 

joten olen voinut hyödyntää niitä tässä tutkimuksessa. Tavoitteenani on ollut antaa aikalaisten 

oman äänen tulla esille aina kun se vain on ollut mahdollista. Toisaalta olen yrittänyt pitää 

mielessä Huttonin ohjeen siitä, että huomio kiinnittyy yleensä sellaisiin asioihin, joihin tutki-

musta tekevä on itse sidoksissa ja varoa tiedon vääristymistä oman kokemukseni ja näkemyk-

seni mukaiseksi. 

 

Tutkimuksen lähdeaineisto tarjosi suhteellisen hyvin vastauksia asettamiini tutkimuskysymyk-

siin. Tosin vastaukset eivät ole aivan yksiselitteisiä, vaan niihin liittyy tulkinnanvaraisuuksia. 

 

Miksi pitkään vahvana herännäispitäjänä tunnettu Lumijoki on nykyään leimallisesti 

vanhoillislestadiolaista aluetta?  

 

Lumijoella on ollut jo 1800-luvun lopulta saakka säilynyttä herännäisperintöä. Lumijoella toi-

mineet kirkkoherrat olivat 1970-luvun alkuun asti herännäistaustaisia ja antoivat vahvaa tukea 

seuraliikkeelle. Samaan aikaan nuorisoa kannustettiin jatkamaan opintojaan Raudaskylän kris-

tillisessä kansanopistossa ja kotiseudulle palattuaan nämä nuoret sitoutuivat vahvasti sekä 
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seurakuntayhteyteen että herännäisyyteen. Näin herännäishenkinen toiminta Lumijoen seura-

kunnassa vahvistui. 

 

Kristillisen kansanopiston vaikutus mainittiin aineistossa moneen kertaan. On merkille panta-

vaa, että vielä vanhoilla päivilläänkin nuoruusvuosinaan Raudaskylän kristillisessä kansan-

opistossa opiskelleet muistelivat eloisasti noita aikoja. Niiden täytyi olla heille tärkeitä vuosia, 

jotka loivat perustan koko heidän elämälleen. Toinen erityisen merkittävä asia näyttää olleen 

herännäisyyden oma laulukokoelma, Siionin virret, joiden rakastamiseen viitattiin aineistossa 

usein. 

 

Vähitellen vahva seuraliike alkoi kuitenkin hiipua. Syynä oli lähinnä 1940- ja 50-luvuilla liik-

keen piirissä aktiivisesti toimineiden ja Siionin Virsiä rakastaneiden seurakuntalaisten ikään-

tyminen. Vaikka herännäisseuroja pidettiinkin Lumijoella edelleen varsin ahkerasti, ei enää 

kokoonnuttu koteihin samalla innokkuudella kuin aiemmin. Tässä näkyy yhteys myös siihen, 

että perhejuhlien yhteydessä vietetyt seurat alkoivat vähentyä, hautajaisseuroja lukuun otta-

matta. 1950-luvun alussa kirkkossakäyntiaktiivisuuskin laski entistä nopeammin. 

 

1960-luvulla käynnistynyt nuorison laajamittainen poismuutto paikkakunnalta kosketti myös 

herännäisperheitä. Väestörakenteen muutos on siis yksi tekijä, joka vaikutti herännäisyyden 

taantumiseen. Oikeastaan voitaisiin todeta, että herännäisyys on kuollut Lumijoella sukupuut-

toon: vanhat heränneet ovat kuolleet eikä uusia seuraperinteen jatkajia ole paikkakunnalta löy-

tynyt. 

 

Myös varhaisimmat vanhoillislestadiolaiset vaikutteet tulivat Lumijoelle jo 1800-luvun lo-

pulla. Sota-aikana liike alkoi voimistua, kun paikkakunnalle muutti liikkeeseen kuulunutta siir-

toväkeä. Tästä alkoi vanhoillislestadiolaisen liikkeen kasvu Lumijoella, mitä 1970-luvulla li-

säsi vanhoillislestadiolaisten seurakunnan työntekijöiden tarjoama tuki. 1980-luvulta alkaen 

Lumijoki on ollut muuttovoittoinen kunta, mikä on tuonut paikkakunnalle vanhoillislestadio-

laisia perheitä ja paikallisen Rauhanyhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut voimakkaasti kunnan 

väkiluvun kasvun myötä. 

 

Herännäisyys edusti pitkään vahvasti Lumijoen seurakunnan hengellistä elämää leimaavaa us-

konnollista perintöä. Vanhoillislestadiolaisuus ei kuitenkaan tullut Lumijoelle kilpailemaan 



91 
 

 

herännäisyyden kanssa tai herännäisyyden tilalle, vaan kyseessä oli vahvaa sitoutumista edel-

lyttävän ja voimakkaasti leviävän liikkeen asettuminen paikkakunnalle, jossa sillä oli jo jon-

kinlaiset juuret olemassa. Tässä merkittävänä tekijänä lienee myös Oulun kaupungin läheisyys 

– työpaikkoja ja opiskelumahdollisuuksia on lähellä, vaikka asutaankin pienellä maaseutumai-

sella paikkakunnalla. 

 

 

Mikä on ollut seurakunnan kirkkoherran rooli herätysliikkeiden toiminnassa? 

 

Lumijoki on koko satavuotisen historiansa ajan ollut yksipappinen seurakunta. Tutkimukseni 

mukaan kirkkoherralla oli selkeästi merkittävä rooli herätysliikkeiden toiminnan näkökul-

masta, suuntaan jos toiseenkin. Herännäispapit ylläpitivät liikkeen toimintaa osana seurakun-

taelämää, mutta samalla saattoivat heikentää vanhoillislestadiolaisen liikkeen mahdollisuuksia 

esimerkiksi kieltämällä tilaisuuksien pitämisen seurakunnan tiloissa, kuten Lumijoella 1940-

luvulla tapahtui. Toisaalta kirkkoherran aktiivisuus herännäishenkisessä seuraliikeessä saattoi 

totuttaa seurakuntalaiset pappisjohtoiseen toimintaan ja näin heikentää maallikoiden oma-aloit-

teisuutta.  

 

Vanhoillislestadiolainen kirkkoherra puolestaan osallistui aktiivisesti oman hengellisen taus-

tayhteisönsä toimintaan. Samalla herännäisyyden piirissä jäätiin ilman sitä tukea, jota oli aiem-

min seurakunnan taholta saatu. Tämä saattoi osaltaan vaikuttaa liikkeen toiminnan hiipumi-

seen.  

 

Oma merkityksensä herätysliikkeiden toiminnalle oli myös hiippakunnan piispoilla ja heidän 

omilla hengellisillä taustayhteisöillään, vaikka piispat suhtautuivatkin kaikkiin herätysliikkei-

siin ilmeisen suvaitsevaisesti ja puolueettomasti. Piispat saattoivat kuitenkin esiintyä puhujina 

herätysliikkeiden seuroissa tai toimia liikkeen johtotehtävissä, mikä luonnollisesti vaikutti roh-

kaisevasti samaan taustayhteisöön kuuluvaan papistoon kuin seurakuntalaisiinkin. Voitiinhan 

puhua ”omasta piispasta”.  
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Miten herätysliikkeiden vaikutus on heijastunut seurakunnan toimintaan ja seurakunta-

laisten aktiivisuuteen? 

 

Sekä herännäisyyden että vanhoillislestadiolaisuuden osallisuus Lumijoen seurakunnassa on 

ollut vahvaa, mutta kummankin liikkeen kohdalla erilaista. Heränneiden toiminnassa oli jat-

kuva, selkeä sidos seurakuntaelämään. Lumijoella herännäisyys näkyi vahvasti seurakunnan 

toiminnassa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, kun Raudaskylän kristillisessä kansanopistossa 

opiskelleet muodostivat seurakunnan aktiivijäsenten ydinjoukon. He toimivat pyhäkoulunopet-

tajina sekä muissa vapaaehtoistehtävissä sekä seurakunnan luottamustoimissa.  

 

Vielä 1930-luvun alussa vanhoillislestadiolaisten mainittiin osallistuvan seurakunnan toimin-

taan, kuten toimivan pyhäkoulunopettajina ja puhujina seuroissa. Tämä tilanne alkoi muuttua 

nopeasti, sillä jo vuonna 1932 todettiin, että vanhoillislestadiolaisten suhtautuminen seurakun-

taan oli välinpitämätöntä. Oman Rauhanyhdistyksen perustaminen Lumijoelle vuonna 1945 

lisäsi vanhoillislestadiolaisen liikkeen sisäistä seuratoimintaa ja suhde seurakuntaan heikkeni 

entisestään. Liikkeen todettiin kuitenkin kiinnostavan nuorisoa ja muutamat nuoret siihen liit-

tyivätkin, mikä kuvastaa sodanjälkeistä tilannetta Suomessa laajemminkin. 

 

Vanhojen lumijokisten muisteluksien mukaan erityisesti sota-aikana käytiin ahkerasti kirkossa 

ja seuroissa. Kuitenkin tilastojen mukaan kirkossakäyntiaktiivisuus laski sotavuosina. Tämä 

tuntuu ristiriitaiselta, mutta toisaalta suuri osa paikkakunnan miehistä oli rintamalla ja tämä 

saattoi vaikuttaa tilastoihin. Toinen selitys voisi olla se, että paikkakunnalle oli muuttanut Kuu-

samosta tullutta siirtoväkeä. Vanhoillislestadiolaisina he eivät osallistuneet seurakunnan toi-

mintaan. Liikkeen hajaannuksen ja maallikkojohtoisuuteen siirtymisen jälkeen eksklusiivisuu-

den vaatimus edelleen lisääntyi voimakkaasti ja toiminta oman yhteisön sisällä koettiin riittä-

väksi, eikä seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin enää osallistuttu. Muutos tässä suhteessa ta-

pahtui vanhoillislestadiolaisen kirkkoherran toimikaudella 1970-luvulta alkaen, jolloin liik-

keen jäsenet osallistuivat seurakunnan luottamuselimiin ja muuhunkin toimintaan.  

 

Mitään kilpailua tai muuta ristiriitaa herännäisyyden ja vanhoillislestadiolaisuuden välillä ei 

Lumijoella ilmennyt. Kyse oli vain siitä, että ne edustavat toimintakultuuriltaan erilaisia yhtei-

söjä. Taustalla vaikuttivat tietysti myös opilliset korostukset, jotka lisäsivät vanhoillislestadio-

laisuuden eristäytymistä seurakunnan toiminnasta. 
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Mitkä muut tekijät niin Pohjois-Pohjanmaalla kuin koko suomalaisessa yhteiskunnassa 

sekä Suomen kirkollisessa ilmapiirissä ovat vaikuttaneet herätysliiketoiminnan aktiivi-

suuteen Lumijoen seurakunnassa? 

 

Herätysliikkeiden taustalla vaikuttaneet kirkolliset ja yhteiskunnalliset tekijät heijastuivat 

myös Lumijoelle, mutta pienehkössä mittakaavassa. 1930-luvun aktiiviset seurakunnan nuoret 

kyllä kasvattivat lapsensakin rakastamaan Siionin Virsiä ja käymään seuroissa, mutta 1950- ja 

1960-lukujen muuttoliikkeen myötä nämä lapset aikuistuttuaan muuttivat muualle ja herännäi-

syydestä tuli vanhusten liike, joka vähitellen kuihtui kokonaan 

 

Herännäisyyden sisäinen muutosprosessi on muovannut siitä niin suurelta osin kirkollisen liik-

keen, ettei se enää ole seurakuntatasolla perinteinen herätysliike. Ihmiset valikoivat nykyään 

erilaisista uskonnollisista suuntauksista itselleen mieluisia piirteitä ja tapahtumia ja tämä hei-

jastuu myös herännäisyyteen. Liikkeeseen kuuluu vain reilut 5000 jäsenmaksunsa maksanutta, 

mutta kesäisin järjestettäville Herättäjäjuhlille kokoontuu jopa 30 000 osallistujaa. He ovat siis 

”kolmen päivän körttiläisiä,” jotka eivät erityisesti sitoudu liikkeen toimintaan omilla kotipaik-

kakunnillaan. 

 

Samaan aikaan vanhoillislestadiolainen liike on kasvanut kasvamistaan niin Lumijoella kuin 

maanlaajuisestikin. Vanhoillislestadiolaisuudessa sitoutumisen aste on vahva. Liikkeellä on 

myös erittäin toimiva uskontokasvatusmetodi, jonka piirissä käytännössä kaikkien perheiden 

lapset ovat. Näin lapset omaksuvat yhteisön normit ja kasvavat liikkeen toimintaan. Useimmat 

myös pysyvät yhteisön jäseninä aikuistuttuaan.  

 

Vanhoillislestadiolaisuuden eksklusiivinen oppi ja hengellinen omavaraisuus tekivät siitä si-

säänpäin kääntyneen liikkeen, jonka suhde seurakuntaan oli muodollinen, ajoittain jopa tor-

juva. Tämä heijastui osaltaan liikkeen julkisuuskuvaan ja aiheutti myös väärinymmärrystä ja 

virheellisiä tulkintoja. Lumijoella tilanne ei missään vaiheessa kärjistynyt äärimmilleen. Ainoa 

selkeä ristiriitatilanne koettiin 1977, jolloin seurakunnan päiväkerhossa lapsille annettu kristil-

linen opetus herätti pahennusta. Tämän jälkeen vanhoillislestadiolaisten toiminta siirtyi koko-

naan oman yhteisön piiriin. Tilanteen taustalla saattoi vaikuttaa se, että media kiinnostui 1970-

luvulla vanhoillislestadiolaisuudesta. Kun aihe sai valtakunnanlaajuista julkisuutta, oli se 
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helpompi nostaa keskusteluun myös pienellä paikkakunnalla, jossa asiat väistämättä henkilöi-

tyvät.   

 

Oma roolinsa tässä kehityksessä on tietysti myös näillä herätysliikkeillä itsellään sekä niiden 

opillisilla korostuksilla ja toimintakulttuureilla. Herännäisyydessä elettiin 1800-luvun lopulla 

maallikkojohtoista, tiukan kollektiivisen ”kurin” aikaa, jolloin varottiin suruttomia vaikutteita 

ja pyrittiin näkyvästi erottautumaan maailmasta pukeutumisen ja käyttäytymisen avulla. Näin 

liike pysyi sisäisesti yhtenäisenä ja elävänä. Tämä suuntaus kuitenkin vähitellen hiipui ja he-

rännäisyydestä muotoutui hyvin yleiskirkollinen liike, jossa sitoutuminen on hyvin väljää ja 

jonka jäsenet eivät ulkoisesti tai opillisten korostustensa vuoksi mitenkään erotu muista, vaan 

sulautuvat muihin seurakuntalaisiin.  

 

On mielenkiintoista havaita, että aivan samanlainen kehityskaari näkyi myös vanhoillislesta-

diolaisuudessa, tosin vasta 1960-luvulla. Silloin liikkeessä siirryttiin maallikkojohtoisuuteen ja 

muodostui syvä juopa uskovaisten ja epäuskoisten välille. Myös vanhoillislestadiolaisuudessa 

kiinnitettiin erityistä huomiota ulkoiseen erottautumiseen ja maailmallisten houkutusten vas-

tustamiseen – kuten herännäisyydessä sata vuotta aiemmin. Tämä kehitys on ylläpitänyt jänni-

tettä vanhoillislestadiolaisuuden ja kirkon välillä ja näin yhteisön herätysliikeluonne on säily-

nyt vahvana.  

 

Ensimmäisen ja ainoan kerran sana maallistuminen mainittiin lähdeaineistossa vuonna 1951. 

Silloin todettiin, että maallistuminen oli huimaa eikä nuorisoa enää kiinnostanut seurakunnan 

toiminta vaan he menivät mieluummin tanssipaikoille. Sekularisaatioparadigman mukainen ir-

tautuminen kirkon piiristä ei kuitenkaan Lumijoen kaltaisessa pienessä, maatalousvaltaisessa 

yhteisössä kovin merkittävästi näkynyt. Luultavasti ne, jotka halusivat suoraan kyseenalaistaa 

kirkon oppia ja toimintaa, muuttivat muualle ja paikkakunnalle jääneet sitoutuvat entiseen ta-

paan kotiseurakuntaansa. Tätä ajatusta tukee se, että Lumijoella seurakuntaan kuuluu noin 95% 

kunnan asukkaista. 

 

1990-luvulta alkaen herätysliikkeiden jäsenet ovat toimineet Lumijoella sujuvassa yhteistyössä 

niin seurakunnan luottamustehtävien hoidossa kuin seurakuntaelämässä muutenkin. Täällä elää 

edelleen vahva, perinteinen talkoohenki, josta hyvänä osoituksena oli hautausmaata ympäröi-

vän kiviaidan rakentaminen koko kylän voimin yhden kesän aikana vuonna 2009. Aitaa olivat 
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rakentamassa kaikki, jotka vaan työhön kykenivät osallistumaan ja myös talkooväen ruokki-

minen päivittäin hoidettiin vapaaehtoisvoimin, sujuvassa yhteistyössä. Herätysliikkeiden su-

juva rinnakkaiselo Lumijoella tuli tuolloin aivan konkreettisen toiminnan tasolla todistetuksi.  

 

Avauksia jatkotutkimukselle 

 

Tähän aihepiiriin liittyvää jatkotutkimusta ajatellen avautuu moniakin näkökulmia. Yksi niistä 

on kristillisten kansanopistojen merkitys nuorison opiskelupaikkoina peruskoulun tuloa edel-

täneinä vuosikymmeninä. Opistot toki toimivat edelleen, mutta niiden rooli on nykyään erilai-

nen. Opistojen vahva merkitys nimenomaan 1900-luvun herätysliikesidonnaisuuden voimista-

jana ansaitsisi tulla tutkituksi. Oliko taustalla erityinen pedagogiikka tai karismaattiset henki-

löt? Vai oliko kyseessä nuorelle sinällään merkityksellinen ajanjakso, jolloin oli mahdollista 

irtautua kodin askareista ja päästä kehittämään itseään? Useille maalaiskylien nuorille opisto-

vuosi oli ainoa mahdollisuus opiskeluun. Tämä tutkimus olisi syytä aloittaa nopeasti, sillä 

kohta ei ole enää ketään kertomassa opistoajoistaan 1900-luvun alkupuoliskolla. 

 

Toinen kiinnostava tutkimuslinja olisi vertaileva tutkimus herätysliikkeiden toiminnasta ja vai-

kutuksesta muilla paikkakunnilla Oulun seudulla. Tutkimuskohteena voisi olla esimeriksi se, 

miten 1970-luvun hoitokokoukset ja vanhoillislestadiolaisuuden saama julkisuus ovat näkyneet 

paikallisseurakunnissa: onko ristiriitatilanteita noussut esille ja miten niitä on käsitelty? 

 

Olisi myös mielenkiintoista selvittää herätysliikkeiden yhteistä perintöä. Pietismiä ja sen saa-

pumista Suomeen on toki tutkittu paljon, samoin herätysliikkeiden syntyvaiheita. Usein tutki-

muksissa kuitenkin korostetaan sitä, mikä näitä liikkeitä erottaa toisistaan. Olisi kuitenkin tär-

keää löytää herätysliikkeiden historiasta myös yhdistäviä tekijöitä – niin opillisia kuin käytän-

nön toimintatapoihinkin liittyviä. Silloin voitaisiin piispa L. P. Tapanisen kaunista ajatusta 

myötäillen todeta, kuinka ”Herran henki lepää pohjoisessa maassa”.529 

 

  

                                                
529 Tapaninen 1955, 233 
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Lähteet 

 

Lumijoen kirkonarkisto II: 

Historialliset muistiinpanot 1923-1979; Muut asiakirjat 1905-1983 Ha 1 Hb 1 - Hb 6 

Kertomukset seurakunnan tilasta piispantarkastusta varten 1933-1982 II Dd:1 

Kertomuksia seurakunnan tilasta 1916-1984 Dd 4 - Dd 7 

Kertomuksia seurakunnan tilasta synodaali- ja kirkolliskokousta varten 1927-1956, 1967 II Dd:  

Kirjeistö 1868-1984 Ca 1 – Ca 5 

Kirkonkokousten pöytäkirjat 1886-1982 II Ca1-Ca5 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat A II. II, Kirkonkokousten pöytäkirjat 1886-1982 II 

Kirkkoneuvoston Pöytäkirja 1919-1921 A II. I. Kirkonkokousten pöytäkirjat 1886-1982 II 

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 1922-1931. A II. II. Kirkonkokousten pöytäkirjat 1886-1982 II 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1932-1976 K II. 3. Kirkonkokousten pöytäkirjat 1886-1982 II 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1977-1984 II Cb1- Cb2 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1985-1988 II Cca:1 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1989-1991 II Cca:2 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1992-1994 II Cca:3 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1995-1997 II Cca:4 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1998-1999 II Cca:5 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2000-2003 00.03.06:1 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2004-2008 00.03.06:2 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2009-2011 00.03.06:3 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2012-2014 00.03.06:4 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2015-2018 www.lumijoenseurakunta.fi/kirkkoneuvosto 

Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1906-1982 II Cd1 

Piispantarkastuksen pöytäkirjat 1989, 1995 IICe:1 

Piispantarkastusten pöytäkirjat 00.02.03:1 Piispantarkastus 2005 

 

Haastattelut: 

Markku Tölli, haastattelu 15.9.2018. Haastattelija Liisa Tölli         
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Liitteet 

 

Liite 1: Oulun piispat vuosina 1918-2018 (Mustakallio 2012c, 634-635) 

 

1900-1936  Juho Rudolf Forsman (vuodesta 1906 alkaen Koskimies) 

1936-1943  Juho Abraham Mannermaa 

1943   Yrjö Aukusti Wallinmaa 

1943-1954  Väinö Malmivaara 

1954-1963  Olavi Konstantin Heliövaara 

1963-1965  Leonard Pietari Tapaninen 

1965-1979  Hannes (Kaarlo Johannes) Leinonen 

1980-2000 Olavi Rimpiläinen 

2001-2018  Samuel Salmi 
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Liite 2: Piispan tehtävät kirkkojärjestyksen mukaan (Kirkkojärjestys 18. luku 1. §) 

Piispa, kukin hiippakunnassaan, on seurakuntien ja pappien ylin kaitsija. 

Piispan tehtävänä on 

1) vaalia kirkon ykseyttä ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa; 

2) valvoa, että kirkon tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti 

kirkon tunnustuksen, kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen sekä 

niihin perustuvien määräysten ja ohjeiden mukaan; 

3) tukea ja ohjata hiippakuntansa pappeja heidän työssään sekä valvoa, että he hoita-

vat pappis- ja papinvirkansa velvollisuudet; 

4) edistää hyvää työyhteyttä seurakunnissa ja valvoa, että papit ja seurakuntien muut 

viranhaltijat ja työntekijät ovat oppinsa puolesta nuhteettomia ja käyttäytyvät elämäs-

sään kristillisesti, 

5) edistää seurakuntien yhteistyötä ja talouden ja hallinnon tarkoituksenmukaista hoi-

tamista sekä valvoa, että näissä toimissa noudatetaan voimassa olevia säädöksiä, 

6) suorittaa hiippakunnassa vihkitoimitukset ja virkaan asettamiset tai määrätä muun 

papin suorittamaan tällaiset toimitukset, jollei 5 luvun 1 §:n 2 momentista muuta 

johdu; sekä 

7) suorittaa muut tehtävät ja päättää ne asiat jotka kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 

mukaan hänelle kuuluvat. 

Piispan tulee säännöllisin väliajoin toimittaa tarkastuksia hiippakuntansa seurakun-

nissa. Tarkastuksen ajan, laajuuden ja ohjelman määrää piispa neuvoteltuaan seura-

kunnan kirkkoherran kanssa. Piispaa avustavat tarkastuksessa hänen kutsumansa tuo-

miokapitulin jäsen sekä lääninrovasti. Piispa voi määrätä tuomiorovastin, pappisases-

sorin tai lääninrovastin toimittamaan tarkastuksen. 

 

Piispantarkastuksen yhteydessä toimitettavassa hallinnon ja talouden tarkastuksessa 

tarkastetaan seurakunnan kirkonkirjat, arkisto, hallinto, omaisuus ja taloudenhoito 

sekä seurakunnan hallussa olevat rahastot. Tällainen tarkastus voidaan suorittaa erik-

seen ja piispa voi määrätä sen toimittajaksi myös lakimiesasessorin sekä käyttää tar-

kastuksessa apuna asiantuntijoita. Se voidaan pitää myös seurakunnan toimielimen, 

viranhaltijan tai luottamushenkilön toiminnan osalta erikseen.  

  



117 

 

Liite 3: Lumijoen väkiluku 1935-2017 (Lähde: Suomen virallinen tilasto) 

 

 

 

 

 

 

 

 


