
Kaukalinnan kyläkappeli siunattiin 
käyttöön juhannuspäivänä

K    

Kaukalinnan kyläkappelin  käyttöön siunaaminen oli juhannuspäivänä, osana Via-
Akatemian VI:nnen kesäakatemian ohjelmaa. Rovasti, aluekappalainen Toivo 

Loikkanen ja kesäkanttori Maria Padatsu toimittivat siunaamisen, Terttu Seppänen 
ja Sinikka Juntura avustivat psalmien lukijoina.  

Juhlavieraina oli kyläläisiä, kappelin rakentamisessa mukana olleita 
sekä kesäakatemian osallistujia. 

Juhla alkoi Kaukalinnan salissa ja päättyi rukoukseen ja 
suvivirteen kappelissa. Puheessaan Toivo Loikkanen toi 
esiin mm sen miten ympyrä sulkeutuu kun kyläläiset 
palaavat Kaukalinnan pappilaan kyläkappelin myötä. 

”Tottakai me tultiin kun saatiin kylälle oma kirkko”, 
kuten yksi Kaukalinnan naapureista totesi juhlaan tul-
lessaan.  

Rovasti, aluekappalainen Toivo Loikkanen toimitti Kaukalinnan kyläkappelin käyttöön siunaamisen. Tilaisuuden päätös ta-
pahtui kappelissa. Via-Akatemialle lahjaksi tuomansa kirjat hän ojensi Terttu Seppäselle.
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Kaukalinnan kyläkappelin 
käyttöön siunaaminen

 21.6.2014 klo 13

Tervetuloa
Virsi 571:1-4
Alkusiunaus

Johdantosanat
Psalmi /Psalmeja

Kiitosvirsi 332
Raamatun lukua

Puhe
Kappelin siunaaminen

Rukous
Isä meidän rukous

Virsi 525:1,5,6

Siunaamisen toimittavat: 
Toivo Loikkanen, rovasti, aluekappalainen

Maria Padatsu, kesäkanttori
Psalmeja lukevat:

 Terttu Seppänen ja Sinikka Juntura

Toivo Loikkanen lahjoitti Kerimäen kappeliseura-
kunnan/Savonlinnan seurakunnan puolesta juhlan päät-
teeksi Via-Akatemialle kaksi kirjaa: Esko Mielosen ja 
Reijo Pakarisen Kallunmäki ja Tuomas Kempiläisen 
Kristuksen seuraamisesta. 

Juhlan jälkeen vieraat nauttivat talkoolaisten tar-
joamat juhlakahvit mitä varten Eija Hoikkala leipoi 
kakut Kaukalinnassa, kahvipullat ostettiin. 

Kyläkappelin käyttöönsiunaus sai näkyvästi julki-
suutta, kun 12.6. lehdistötilaisuudessa mukana olleet 
toimittajat Merja Kuuramaa (Itä-Savo ja Puruvesi) ja 
Kari Tegelberg (Savonmaa) kirjoittivat siitä ennak-
koon. Kerimäen kappeliseurakunnan tapahtumissa mai-
nittiin myös Kaukalinnan ”kyläkappelin” (kellari-
kappelin) käyttöön siunaaminen. 

Paikallislehtien kirjoitukset ilmestyivät seuraavasti;
– 14.6. Itä-Savo, Kaukalinnan kyläkappeli vihitään 

käyttöön juhannuksena, etusivun kuvatekstinä oli 
Kappeli syntyi vanhaan maakellariin

– 18.6. Puruvesi, Kaukalinnaan valmistuu 
kyläkappeli

– 18.6. Savonmaa, VI  kesäakatemia alkaa 20. 
kesäkuuta, Kaukalinnan kyläkappeli siunataan 
juhannuspäivänä 

Kaukalinnan kyläkappeli on tarkoitettu kaikkien ky-
läläisten käyttöön, ympäri vuoden. Sinne mahtuu 20 - 
30 henkeä. Pauli Koistinen rakensi Kaukalinnan van-
hoista lankuista puusepäntyönä alttaripöydän ja penkit. 
Alttaritaulu on canvas-työnä tehty jäljennös Ylösnouse-
musikonista, jonka Heljä Wiljander on maalannut ja 
lahjoittanut Via-Akatemialle. Alkuperäinen ikoni on 

Kaukalinnan salin seinällä, ikonista kerrottiin myös kai-
kissa lehtijutuissa värikuvan kera. 

Tahdottavasti kyläläiset palaavat Kaukalinnan pappi-
laan ja ottavat kappelin ”omaksi  kyläkirkokseen”. Tä-
hän mennessä kyläkappeliin on käynyt tutustumassa 
Kaukalinnan konsertti- ja muistotilaisuusvieraita sekä 
kesän majoittujia. Myös kyselyjä mahdollisuudesta vie-
railla kappelissa on tullut puhelimitse ja sähköpostitse. 
Savonlinnan paikallisosaston syyskauden ensimmäinen 
ajatustyöpiiri pidettiin kappelissa.

- - -
Kun Sinikka vei Ylösnousemus-ikonin canvas-työtä 

varten kerimäkeläiseen Ahti Makkosen valokuvaus-
liikkeeseen niin kävi ilmi että Makkonen on itsekin 
ikonimaalari ja että hän opettaa myös ikonimaalausta. 
Kun Sinikka haki valmista työtä niin Ahti Makkonen 
kertoi että hän tahtoo lahjoittaa maalaamansa Kristus-
ikonin Via-Akatemialle niin että ”ikoni jäisi kotiky-
lälle”. Ikonille löytyi paikka Kaukalinnan salista. 

Kyläkappelin käyttöön siu-
naamistilaisuus tapahtui 
Kaukalinnan salissa, koska 
kappeliin ei olisi mahduttu.
Naapureita ja kyläläisiä
oli ilahduttavan runsaasti
paikalla.

Rovasti, aluekap-
palainen Toivo 
Loikkanen ja 
kesäkanttori Maria 
Padatsu toimittivat 
kyläkappelin
siunaamisen.
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Ylösnousemus-ikoni alttaritauluna
Taiteilija Heljä Wiljander on kertonut Ylösnousemus-
ikonistaan seuraavaa:

— Kohtasin Ylösnousemus-ikonin ensi kertaa Istan-
bulissa Choran kirkossa. Se oli monimetrinen, toteutettu 
fresko-tekniikalla ja henkilögallerialtaan laajempi kuin 
mitä se on maalauksessani. Kuvaan seuraavassa kir-
kollisilla kielikuvilla ikonia. Lukija voi tulkita ne itsel-
leen ymmärrettävään muotoon. 

— Ylösnousemus-ikoni kuuluu yhtenä kahdentoista 
muun ikonin kanssa suurten juhlien ikonisarjaan. Siitä 
voidaan käyttää myös nimitystä Kristuksen laskeutumi-
nen tuonelaan, Anastasia. Ikonin teema perustuu Ni-
kodeemuksen apogryfiseen evankeliumiin ja liittyy ai-
heeltaan pääsiäistapahtumiin. Se on myös osa läntistä 
apostolista uskontunnustusta. Kuva-aihe viittaa kuole-
man voittamisen laajempaan ajattomampaan merkityk-
seen. Kristusta ympäröi valokehä, mandorla, joka pal-
jastaa valollaan jumalallisen läsnäolon voiman ja kirk-
kauden. Kuten Daavid laulaa Psalmeissa: ”Minä olen 
saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä 
maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa.” 
(Ps. 139:15)

Ikoneissa kuvattavat ja heidän kasvonsa esitetään 
3/4-profiilissa tai suoraan edestä (muutamia poikkeuk-
sia lukuunottamatta). Tämä ilmentää ikuista nyt-hetkeä. 
Jumalan kasvojen edessä olemista ja edellä mainittua 
mandorlan paljastavaa todenperäistä visiota.

— Kristus tempaa vauhdikkaan yhtäaikaisesti sekä 
Adamin että Eevan ylös kuoleman vallasta. Ote on ran-
teesta, kuten ennen tartuttiin orjaan. Muut odottelevat 
vuoroaan. Ikonin sivustoille voi maalata suuremman-
kin joukon ihmisiä, kuvapinnan rajallisuuden takia olen 
ottanut mukaan vain muutamia. Tätä pelastustapahtu-
maa kuvaamaan on Kristuksen oikealla puolella katso-
jasta käsin joukko vanhan liiton patriarkkoja ja esi-isiä, 
sekä Seet. Vasemmalle on asetettu kuninkaita ja pro-
feettoja, sekä Johannes Edelläkävijä. Nämä ryhmät 

jätetään yleensä nimeämättä, ne edustavat ver-
tauskuvallisesti koko ihmiskuntaa ja kuka sanoo mikä 
on ylösnousemuksen marssijärjestys: ”viimeiset tulevat 
ensinmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi.”

— Kristus on voittanut kuoleman. Hänen jalkojensa 
alla lepäävät alas tallatut Tuonelan portit. Daavid laulaa 
jälleen: ”Kohotkaa korkeiksi, portit. Avartukaa, ikiai-
kaiset ovet! Kirkkauden kuningas tulee” (Ps. 24:7)

 — Tuonelaa esittävässä tummassa alatilassa on mah-
dollista kuvata mitä erilaisimpia esineitä ja vempeleitä 
kertomassa pimeyden vallasta, johon me ihmiset turhan 
usein lankeamme ja mihin olemme sidotut.

-— Ylhäällä oleva tausta kuvaa varjotonta valoa. Iko-
nimaalauksessa taivas esitetään aivan toisella tavalla. 
Ylösnousemus-ikonin taustaväriksi olen maalannut 
syvän tummansinisen. Se voidaan esittää, kuten tässä, 
suuren kirkkauden vastavalona. Tausta eroaa alhaalla 
olevasta Tuonelan tummuudesta erilaisen väripigmen-
tin käytän vuoksi, vaikka vaikuttaakin lähes saman sä-
vyiseltä.

— Kun Kristus on kuvattu valkoisessa vaatteessa tai 
hänen asunsa on kauttaaltaan sädevaalennettu, hän on 
ihmissilmälle näkymätön, siis inkarnoitumaton.

— Kristus nousi kuolleista – kuolemalla kuoleman 
voitti ja haudoissa oleville elämän antoi: lauletaan 
ortodoksikirkoissa varhain pääsiäisaamuna.

(Tuula Uusitalo, Heljä Wiljanderin haastattelu. Via 
ry:n jäsenlehti, Vialainen 1/2003)

Ikonissa Kristusta ympäröi valokehä eli mandorla, joka 
paljastaa valollaan jumalallisen läsnäolon voiman ja 
kirkkauden.
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Heljä Wiljander näki Ylösnousemus-ikonin ensi kertaa 
Istanbulissa. (Valokuva Kirjeopisto Vian arkisto)


