
Luukut 9, 10 ja 11  

 

 

Luukku 9 (23.11) Penkki 

Edellispäivien rakentaminen alkoi jo käydä isä Olavin voimille. Hän nojaili tuon tuosta seiniin ja pöytiin. ”Mikset istuisi 

alas huilaamaan?” ehdotti yksi mukana häärivistä rakennusmiehistä. ”Istuisin, jos minulla olisi penkki mihin istua.” – 

vastasi isä Olavi hieman nasevasti. Samalla hän silmäili ulkona olevaa lautakasaa. ”Olisin mielelläni ripustellut tänään 

ikoneja seinälle, mutta taidan lykätä sitä huomiseen. Jos haluaa huilia, tarvitsee rakentaa penkit. Ja kyllä täällä kirkossa 

muutoinkin penkkejä tarvitaan, ihan vain muutamia tänne reunoille. Jos ei jaksa koko palvelusta seistä, niin voi käydä 

hetken aikaa istumassa” – selvitti isä Olavi ja viittelöi työmiehet mukaansa ulkona olevalle lautakasalle. Päivä siinä meni, 

mutta kylläpä kirkkoon saatiin aikaiseksi muutamien sahausten, kymmenien naulojen ja satojen paukutusten jälkeen 



komeat penkit! Passaa nyt mummojen ja pappojen istuskella – totesivat työmiehet kuin yhdestä suusta. ”Ja pappien!” – 

lisäsi isä Olavi hymyissä suin. 

Luukku 10 (24.11) Ikonit seinälle 

Isä Olavi asteli kirkkoon termospullo kädessään. Hän oli intoutunut suunnittelemaan ikonien paikkoja yömyöhään asti. 

Nyt tarvittiin mustaa ja vahvaa kahvia, jotta ikonit saataisiin tarkasti ja suoraan niille tarkoitetuille paikoille. Ja kuinka 

helppoa ikonien ripustaminen olikaan! Isä Olavi oli suunnitellut niin hyvät ja tarkat ohjeet, että jokainen työmies pystyi 

toimimaan ripeästi. Paikallinen ikonipiiri oli tehnyt mittatilaustyönä suurten juhlien ikonit uuteen kirkkoon. Vanhasta 

kirkosta puolestaan siirrettiin osa Karjalan valistajien ikoneja sekä tulevan kirkon nimikkoikoni eli pyhän Nikolaoksen 

ikoni. Tuohusvaaran luostarin ikonimestari veli Matias puolestaan lahjoitti kirkolle tekemänsä suuren Jumalanäidin 

Ennusmerkki-ikonin, joka pääsi isä Olavin suunnitelmissa alttarihuoneeseen.  

Luukku 11 (25.11) Käspaikka 

Kop kop! -kuului ovelta. Kun kukaan ei ennättänyt heti avaamaan, voimistui koputus. Ja kun kukaan ei vieläkään 

ennättänyt avaamaan, avautuivat kirkon ovet kuin itsestään. ”Köhöm, köhöm..” – kuului vaimea köhinä, joka koetti etsiä 

kirkon sisältä isä Olavia. Kupolikosken seurakunnan vanhin jäsen, Tolhopin Mummo seisoi vielä hieman kaikuvassa 

kirkossa ja piteli kädessään pussia. Isä Olavi oli mielissään nähdessään kirkon rakentamisesta kiinnostuneen 

seurakuntalaisen. Hän niin mielellään esitteli tulevaa kirkkoa, vaikka sisällä kaikki ei ollut vielä valmista. ”Minä 

ajattelin..” – aloitti mummo kertomaan ja kaiveli pussistaan jotain isä Olaville. ”Vielä kun silmäni näkivät hyvin ja käteni 

toimivat tärisemättä harrastin paljon käsitöitä. Tein tämän käspaikan kymmenisen vuotta sitten ja olen odottanut siitä 

lähtien päivää, jolloin keksisin sille käyttöä. Kirkko on aina ollut minulle kuin toinen koti, joten ajattelin, josko 

käspaikkani kelpaisi jonkin ikonin ympärille täällä uudessa kirkossa.” Isä Olavi levitti käspaikan käsivarsilleen ja ihan 

mykistyi siitä, kuinka kauniita kirjailuja Tolhopin mummo olikaan tehnyt ja kuinka valtavasti vaivaa hän aikoinaan oli 

nähnyt. ”Ehdottomasti näin komea käspaikka pääsee esille! Voisimme laittaa sen suojaamaan ja koristamaan vaikka 

tätä ylösnousemuksen ikonia tässä näin. Niin tärkeän juhlan ikoni ansaitsee kyllä käspaikkansa.” Niinpä tuo pellavainen 

kangasliina löysi paikkansa ja Tolhopin mummo oli yhtä hymyä lähdettyään kotiinpäin kirkolta.   

 

Ohjeita:  

Penkki: leikkaa ääriviivoja myöten ja leikkaa auki katkoviivoitetut kohdat. Taittele kuten kuvassa, liimaa jalat lattiaan ja 

selkänoja seinään kiinni.  

   

Ikonit ja käspaikka: Liimaa seinille kuten kuvassa. Laita käspaikka pääsiäisikonin päälle.  

  



 



 


