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Luukku 12 (26.11) 

Tolhopin mummon vierailun jälkeen isä Olavi pysähtyi tuon tuosta ihastelemaan ikonia ja sitä ympäröivää käspaikkaa. 

Näky oli kaunis, mutta jotakin siitä puuttui. Yksi rakennusmiehistä pysähtyi myös isä Olavin tapaan tuijottamaan seinällä 

olevaa ilmestystä. ”Tuo keskikohta kaipaisi jotain, jos minulta kysytään. Mummollani taisi roikkua siinä edessä jotain. 

Jotain johon pienenä poikana sain sytyttää tulen. Taisi olla joku limppu, lamppu tai lumpukka.” – arveli työmies. Isä 

Olavilla oli naurussa pidättelemistä. ”Olisiko ollut lampukka?” hän ehdotti. ”Taisipa hyvinkin olla” – naurahti työmies 

takaisin, ja ryhtyi kaivamaan isä Olavin kanssa laatikoista tarvittavaa esinettä. Kirkon työmiehiä kummeksutti. He 

löysivät laatikoista yhden lampukan sijasta kaksi. Voisiko kirkossa olla kaksi lampukkaa? ”Kyllä voi! Vaikka kuinka 

monta!” kuului napakka vastaus heidän takaansa. Tämä asennetaan kuninkaanovien yläpuolelle. – totesi isä Olavi 

osoittaen ikonostaasin keskellä olevaa niin sanottua pyhää porttia. Eikä aikaakaan, kun lampukka roikkui ehtoollisen 

asettamista kuvaavan ikonin edessä. Viimeisenä silauksen isä Olavi täytti lampukoiden kupit öljyllä ja varmasti, että 

lampukoissa oli sydänlangat paikallaan. 

Luukku 13 (27.11) 

Marraskuu läheni loppuaan ja vaikka kirkon sisustus oli hyvällä mallilla, silti isä Olavilla piti kiirettä. Palvelusten 

toimittamiset ja tiistaiseuran myyjäisissä avustaminen veivät oman aikansa ja vaikka työmiehet uurastivat päivisin hänen 

ohjeidensa mukaan, läheni joulu päivä päivältä. Joululahjojen toivossa isä Olavi ei joulua odottanut. Hän odotti 

joulupukin sijaan arkkipiispaa ja lahjojen ja kinkun sijaan rakennuksen vihkimistä kirkoksi ja ensimmäistä 

jumalanpalvelusta. Isä Olavi oleskeli parhaillaan kirkkoherranvirastossa, kun hänen puhelimensa pirahti soimaan. 

Lampukkaniemen nunnaluostarin johtaja igumenia Matroona tavoitteli isä Olavia. Nunnat halusivat niin ikään osallistua 

kirkon sisustukseen ja koska he olivat käteviä käsistään, olivat he lupautuneet ompelemaan ja maalamaan kirkkoon 

kahdet kirkkoliput. Pitihän kirkossa kirkkoliput olla ristisaattoja varten. Igumenia Matroona toivoi isä Olavia käymään ja 

hakemaan valmiit liput. Ainoan ajokortin omaava nunna oli nimittäin satuttanut jalkansa niin pahoin, että jalalla ei 

ajettu moneen päivään. Isä Olavi innostui kovin. Olihan luostarissa muutoinkin mukava käydä. 

Luukku 14 (28.11) 

Vaikka Ristijärven uuteen kirkkoon oli tilattu sopiva määrä tavaraa valmiiksi, ei isä Olavi voinut vastustaa halua hankkia 

kirkkoon kiotaa eli ikonikaappia. Lampukkaniemen luostarin matkamuistomyymälässä oli paikallisen puusepän tekemä 

ikonikaappi. Sen suojaan isä Olavi ajatteli laittaa seurakunnan hallussa olevan arvokkaan ja vanhan Johannes Kastajan 

ikonin. Ja ehkäpä joku paikallinen käsistään taitava seurakuntalainen saisi innostuksen alkaa itse valmistamaan 

ikonikaappeja. Sittenhän niitä voitaisiin teetättää kirkkoon useampikin. Mutta ensi alkuun riitti yksi. 

Ohjeita:  Lampukat: leikkaa ääriviivoja pitkin ja taita pidike, kuten kuvassa. Valkoinen osa liimataan seinään tai 

ikonostaasin reunaan kiinni. Kirkkoliput: Leikkaa ääriviivoja pitkin ja liimaa tai teippaa kirkkolipun taakse grillitikku. 

Aseta ikonostaasin molemmin puolin nojaamaan. Voit liimata tikun päästään kiinni lattiaan tipalla erikeeperiä. Kiota: 

Leikkaa ääriviivoja pitkin ja leikkaa ikkunaruutu auki esimerkiksi mattoveitsellä. Voit liimata palan kalvoa ikkunalasiksi. 

Ikonikuva toimii taustalevynä. Taittele laatikoksi  ja liimaa valkoiset siivekkeet ikonikuvan tauspuolelle.  

    



 



 


