
 

Luukut 15, 16 ja 17 

 

Luukku 15 (29.11) 

Aamuiseen tapaansa isä Olavi käveli kylältä uudelle kirkolle. Ja tuttuun tapaansa hän kyseli vastaantulevilta ihmisiltä 

kuulumisia, olivat he sitten tuttuja tai eivät. Vaihdettuaan kuulumisia Rytkylän isännän kanssa, sai isä Olavi kuulla, että 

isännästä oli tullut toissapäivänä ukki. ”Monia vuosia! Lastenlasten kasvua onkin mukava päästä seuraamaan.” – 

toivotteli isä Olavi.  Onneksi naapuriseurakunnan vanhalta kirkolta siirrettiin varalla ollut kasteastia uuteen kirkkoon. 

Tiedäpä vaikka Rytkylän uusi tulokas kastettaisiin uudella kirkolla, tuumaili miettivän näköinen pappi jatkettuaan 

taivallusta uudelle kirkolle. Koska kasteastia pyöri hänen mielessään sattuneesta syystä, päätti hän päivän askareenaan 

pestä, vahata ja kiillottaa vanhan kasteastian uuteen uskoon. Urakoidessaan kasteastian kimpussa, löysi isä Olavi 

merkinnän altaan pohjasta ”1965”. Vuosiluku varmaan tarkoitti, että astia on tehty ja otettu käyttöön 49 vuotta sitten. 

Noh, tässä tapauksessa juhlimme ensi vuonna kasteastian 50 -vuotisjuhlaa. – päätti isä Olavi mielessään. Hän tykkäsi 

kovasti erilaisista juhlista. 



Luukku 16 (30.11) 

Kupolikosken seurakunta kuului useiden muiden seurakuntien tavoin Suitsukevaaran hiippakuntaan. Koska Kupolikosken 

seurakuntaan kuului huomattavan paljon seurakuntalaisia, tuli uudesta rakenteilla olevasta kirkosta samalla 

hiippakunnan pääkirkko. Sellaisia kirkkoja kutsutaan yleensä katedraaleiksi. Isä Olavista oli vain paljon helpompaa puhua 

kirkosta, kuin katedraalista. Katedraaleista löytyi yksi sellainen esine, mikä yleensä puuttui muista kirkoista. Tämä esine 

ei ollutkaan kovin pieni, vaan varsin suuri. Onneksi sitä ei tarvinnut purkaa kuljetuksen ajaksi. Piispanistuin oli puinen 

istuin, joka oli tarkoitettu nimensä mukaan piispalle jumalanpalveluksen ajaksi.  Monesti kirkkosalin puolella oleva 

piispanistuin täyttyi lapsista, mutta alttarihuoneen piispanistuin jätettiin suosiolla rauhaan papiston keskuudessa. 

Luukku 17 (1.12) 

Vaikka kirkko on täynnä kirkollisia jumalanpalvelustavaroita eli liturgisia esineitä, löytyi kirkosta, niin kuin mistä tahansa 

rakennuksesta, siivouskomero. Siellä isä Olavi järjesteli tavaroita ja etsiskeli mattopiiskaa. Ei ollut varsinaisesti 

loppusiivouksen aika, mutta piispanistuimen edessä pidettävä kotkamatto oli päässyt pölyyntymään muuttoauton 

kyydissä. Ja vaikka matto ei ollut kovin iso, ajatteli isä Olavi olla järjestelmällinen sen puhdistuksessa. Mutta koska 

mattopiiskaa ei löytynyt, päätti isä tomuttaa mattoa ihan vain käsin. Oikeastaan se tuntui isä Olavista paremmalta 

ajatukselta kuin mattopiiskan heiluttaminen niin kallisarvoiseen tekstiiliin. 

 

Ohje: Liimaa kasteastia ja kotkamatto kuten kuvassa. Piispanistuin: Leikkaa ääriviivoja myöten sekä ohjekuvan mukaan 

punaisia viivoja pitkin. Taittele tuoliksi. Liimaa seinään ja lattiaan kiinni. 

< --- Taita alin siiveke sisäänpäin ja liimaa lattiaan.  

  



 



 


