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Revontulikappeli
30 vuotta
Kansan Raamattuseuran retkeläiset poikkesivat
syksyllä 1976 Ruotsissa
pieneen kotakappeliin ja
mukana olleet Kairoksen
kävijät saivat ajatuksen,
että samanlainen pitäisi
saada Pyhälle.
– Ryhmän vetäjä ja
näkyjen mies, Kansan
Raamattuseuran toiminnanjohtaja rovasti Mauri
Tiilikainen innostui ajatuksesta, ja asian vakuudeksi kannettiin samantien ensimmäinen kolehti,
muistelee Kairosmajan
pitkäaikainen isäntä Kari
Hämäläinen.
Retkeltä
palattuaan
Tiilikainen vei asian
KRS:n johtoryhmään. Kokousmuistioon kirjattiin:
”Kairosmajan läheisyydestä on ostettava tontti,
jolle rakennetaan kokoontumistila, esim. Revontulikappeli.”
Suomen ensimmäinen
tunturikappeli oli saanut
nimensä.
Kansan Raamattuseuran
toiminnanjohtaja
Tapio Aaltonen, hallintojohtaja Toivo Saarinen ja
projektipäällikkö Tapani
Siitonen lähtivät viemaan
kappelihanketta eteenpäin
vappuna 1984. Myös Oulun hiippakunnan piispa
Olavi Rimpiläinen innostui ajatuksesta.
Suunnittelijoiksi valittiin arkkitehtipariskunta
Riitta ja Kari Ojala, joilta tuli kolme vaihtoehtoa:
laavukirkko, kotakirkko ja
jyrkkä harjamalli.
– Otimme toteutukseltaan halvimman vaihtoehdon, Hämäläinen muistelee hymyillen
– Mutta asiassa oli johdatus takana, sillä jyrkän
mallin myötä kappelista
tuli akustisesti huipputila.
Miljoonan
markan

budjetista puolet saatiin
lahjoituksina Kairoksen
ystäviltä. Kappelia varten
painettiin muun muassa
leikkimielisiä osakekirjoja, joiden osingoksi luvattiin hyvää mieltä.
– Ja sitä on riittänyt!
Elokuussa 1985 pelkosenniemeläinen rakennusliike Veljekset Pyhäjärvi Oy
ryhtyi töihin. Mukana olivat Pyhäjärven veljeksistä
Erkki, Jouni, Ahti, Arvo
ja Tauno. Paljon töitä tehtiin myös talkoovoimin.
Kellotapulin muisto saa
Hämäläisen nauramaan:
– Tapuli jätettiin rakennusurakan ulkopuolelle. Totesin, että eihän siinä
ole kuin neljä pylvästä
ja katto; äkkiäkös sen rakentaa. Mutta kun tammikuun pakkasissa taistelin
kymmenmetristen kelojen
kanssa, se ei ollutkaan niin
yksinkertaista.
Kappelin rakentamisen lisäksi Pyhäjärven veljekset itse asiassa pelastivat sen:
– Aikataulu oli tiukka
ja he myöhästyivät hieman. Jouni ehdotti, että
he asentavat sakkona kappeliin muovimattolattian
sijaan luonnonkivilattian.
Sen he myös tekivät muurari Lauri Vartioniemen
kanssa. Lokan luonnonkivistä tehty lattia kruunaa
kappelin.
Piispa
Rimpiläinen
vihki kappelin käyttöön
9.2.1986.
Elokuussa 1992 Kairosmajan perustaja Erkki Leminen täytti 70 vuotta, ja
juhlakeräyksenä päätettiin
kappeliin hankkia urut.
– Kesken keräyksen
urut muuttuivat flyygeliksi, Lemisen suostumuksella kylläkin, Hämäläinen
muistelee hymyillen.

”

Suomen
ensimmäinen
tunturikappeli on
Pyhä-Luoston
hengellinen keskus.

– Keräys tuotti 77 000
markkaa, joilla saatiin
100 000 markan flyygeli.
Kauppoja oli hieromassa
säätiön hallituksen silloinen puheenjohtaja, kapellimestari Osmo Vänskä.
Vappuna 1993 oopperalaulaja Jorma Hynninen ja pianotaiteilija
Jouni Somero pitivät kappelin ensimmäisen konsertin. 260-paikkaiseen
kappeliin oli ahtautunut
330 ihmistä. Tunnelma oli
ikimuistoinen.
Ensi kesänä kappelissa
on luvassa uusi avaus:
– Mato Valtonen käveli viime syksynä eräänä aamuna Kairosmajan
ovesta sisään ja kysyi,
onko meillä kahvia. Kahvin juomisen lomassa
kerroin ajatukseni, että
huippumuusikot pitäisivät
kappelissa kunnon irrottelun – pohjavireenä kunnia ja ylistys korkeuksiin.
Mato ymmärsi idean heti.
Tuskin maltan odottaa elokuuta!
Revontulikappelin tilaisuuksissa käy vuosittain
20 000 ihmistä, ja lähes
saman verran vierailee
kappelissa tilaisuuksien
ulkopuolella. Miljoonan
käynnin määrä saavutettiin pari vuotta sitten.
– Tavoitteemme on
olla tunturin hengellinen
keskus. Pidämme tarjolla
evankeliumia, hyvää uutista Jeesuksesta. Jokaisella on lupa tarttua siihen!

Juhlavuoden
pääjuhla
helmikuussa
Revontulikappelin 30-vuotisjuhlapäivä 21.2. aloitetaan juhlamessulla
klo 10. Klo 11.30 on vuorossa juhlalounas ja klo 13 Revontulikappelin
30-vuotisjuhlatilaisuus. Juhlapäivä
päättyy klo 19 oopperalaulaja Jorma
Hynnisen ja pianotaiteilija Jouni Someron konserttiin.
Juhlassa ovat mukana Oulun
hiippakunnan piispa Samuel Salmi,
Kansan Raamattuseuran toiminnanjohtaja, rovasti Ulla Saunaluoma,

varatoiminnanjohtaja Kalle Virta ja
liiketoimintajohtaja Terhi Rajala.
Juhlavuoden konsertteja ja muita
tilaisuuksia järjestetään pitkin vuotta.
Seuraa Kairosmajan nettisivuja osoitteessa www.kairosmaja.fi.

