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Terveisiä Kauhavalta, kesän herättäjäjuhlakentältä. Eli tällä alueella, jos Jumala suo, on tarkoitus 
pitää herättäjäjuhlat heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Aina herättäjäjuhlien 
päätösseurojen jälkeen juhlakentällä kuuluu kuulutus: Jos Jumala suo, vietetään seuraavia 
herättäjäjuhlia — ja tulevan juhlapaikkakunnan nimi ja juhlien päivämäärät. Toivottavasti tuon 
kuulutuksen kuulee mahdollisimman moni täällä Kauhavalla heinäkuun alussa.  
 
Kuulutukseen kuuluu tuo pieni lause, joka on tuttu myös joulurauhan julistuksesta: jos Jumala suo. 
Luulen, että yleensä moni ohittaa sen nopeasti. Ajatus tarttuu vain seuraavan vuoden 
juhlapaikkakuntaan. Siellä taas tavataan.  
 
Mutta nyt kuluneen reilun vuoden aikana on tuota pientä lausetta käytetty paljon. Sitä on käytetty 
niin puhuttaessa herättäjäjuhlista kuin muistakin tulevista tilaisuuksista ja tapahtumista. Jos 
Jumala suo. Ja aivan erityisellä tavalla se tässä koronatilanteessa pitääkin paikkansa. Kukaan ei 
tiedä, miten pandemia etenee, kun erilaiset virusmuunnoksetkin valtaavat alaa. 
 
Olen toiminut helmikuusta lähtien Kauhavan herättäjäjuhlien pääsihteerinä. Tänä aikana 
tunnelmat juhlien suhteen ovat vaihdelleet moneen kertaan. Välillä koronatilannetta seuratessa 
on tuntunut siltä, että juhlia ei voida pitää. Nyt oma tunnelmani on varovaisen toiveikas. Jospa ne 
juhlat kuitenkin pystyttäisiin järjestämään — jos Jumala suo. 
 
Joka tapauksessa Kauhavalla pidetään herättäjäjuhlat heinäkuun alussa. Mutta sitä, missä 
muodossa, emme vielä tiedä. Tänne voi saada kokoontua jopa tuhansia ihmisiä, tai sitten meillä on 
tarjolla taas etäherättäjäjuhlat. Tai jotakin näiden väliltä. Koko ajan seurataan rajoituksia ja 
ohjeistuksia ja toimitaan niiden mukaan. Joka tapauksessa tänä vuonna herättäjäjuhlat tulevat 
olemaan erilaiset. Siksi ei kannata katsoa viimevuotista juhlaopasta, koska siihen on tullut paljon 
muutoksia. Uusi juhlaopas ilmestyy kesäkuussa, mutta senkin jälkeen kannattaa seurata 
herättäjäjuhlien nettisivuja ja tarkistaa sieltä viimeisin tieto. 
 
Tällä kertaa kaikki tilaisuudet pidetään ulkona. Oheisohjelmakin, jota yleensä on mm. 
paikkakunnan kirkossa, pidetään ulkona, joko juhlakentällä tai muutaman sadan metrin päässä 
olevalla kiihdytysradan lavalla. Esim. perjantai-iltana on tarkoitus, että Esa Ruuttunen konsertoi 
juhlakentällä. 
 
Myös majoituksessa on tapahtunut muutoksia. Tänä vuonna yhteismajoitus on vain nuorille ja 
kotimajoitusta ei ole ollenkaan. Jumalanpalvelusta vietetään normaalijuhlista poikkeavalla tavalla 
sanajumalanpalveluksena. Ehtoollista ei tällä kertaa vietetä, koska se olisi vaikea toteuttaa 
koronaturvallisesti. 
 
Yksi suuri uudistus on se, että tänä vuonna herättäjäjuhlille on pääsyliput. Ne eivät maksa mitään, 
vaan niiden tarkoitus on se, että kaikki juhlavieraat saadaan rekisteröityä. Tämä on osa 
viranomaisilta tullutta ohjeistusta ja se helpottaa mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämistä. 
Lippujen hankkimisen osalta kannattaa seurata tiedotusta. Niitä voi alkaa hankkia jossakin 
vaiheessa kesäkuuta. Toivomme, että liput hankittaisiin etukäteen herättäjäjuhlien nettisivuilta. 
Mikäli se ei ole mahdollista, voi lipun hankkia vielä juhla-alueelta, mutta nopeammin pääsee 
alueelle, jos lippu on hankittu etukäteen.   
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Tässä vaiheessa emme vielä tiedä juhlavieraiden määrää. On mahdollista, että se on rajoitettu. 
Joka tapauksessa talkoolaisia tarvitaan paljon. Jos sinulla on mahdollisuus tulla talkoisiin, 
toivomme ilmoittautumisia mahdollisimman pian, joko herättäjäjuhlien nettisivujen kautta tai 
suoraan talkoosihteerille.   
 
Tänä vuonna tämä juhlapaikka täällä Kauhavalla on erityisen hyvä. Juhlakenttä on entisellä 
lentosotakoulun lentokentällä. Ja niin kuin näette, tilaa täällä riittää. Savolaisittain sanottuna tämä 
on kaaheen laakee aakee. Täällä on tilaa levittäytyä ja penkit voidaan asetella normaalia 
väljemmin. Kaikessa pyritään siihen, että juhlat voitaisiin pitää turvallisesti.    
 
Tämän vuoden juhlatunnus, Siipeis suojaan, sopii hyvin tänne entiselle lentosotakoulun kentälle. 
Siivet ovat täällä tuttu näky. Nyt mielessä on kuitenkin toisenlaiset siivet. Juhlatunnus on sanapari 
tutusta ja turvallisesta iltavirrestä. Sitä on veisattu monissa kodeissa ja kuinka turvallista onkaan 
sen myötä käydä levolle. Jäädä Jeesuksen siipien suojaan, parhaaseen mahdolliseen turva- ja 
lepopaikkaan. Siellä on turvapaikka meille jokaiselle myös kaikkien tämän maailman myllerrysten 
keskellä. Vaikka elämään kuuluu monenlaista huolta ja pelkoakin mm. koronasta johtuen, voimme 
luottaa siihen, että elämämme on turvallisten siipien suojassa.  
 
Mutta silti elämäämme kuuluu epävarmuutta. Ja se pätee myös herättäjäjuhlien osalta. 
Joudumme sanomaan, että juhlille voi tulla juhlavieraita, jos Jumala suo. Voimme vain toivoa ja 
rukoilla, että Jumala soisi meille sen ilon, että voisimme kokoontua herättäjäjuhlille. Vaikka tänä 
vuonna kohtaaminen on erilaista. Tänä vuonna ei halata eikä kätellä. Katselemme ehkä toisiamme 
maskin takaa ja turvavälin päästä. Mutta niin moni körttikansastakin toivoisi jo yhteyden 
kokemusta. Etäisyydet ovat olleet pitkiä ja ikävä on kasvanut entisestään. Rukoilemme hyvää 
Jumalaa sen puolesta, että ystävät niin kaukaa kuin läheltäkin saisivat jo tavata, että pääsisimme 
kuitenkin yhdessä veisaamaan ja kuulemaan Jumalan sanaa, siipien suojassa.  
 
Lopulta koko elämässämme toteutuu tämä arka lisäys: Jos Jumala suo. Meillä on monenlaisia 
haaveita, unelmia ja toiveita siitä, mitä elämässämme tapahtuu. Joiltakin osin pystymme 
vaikuttamaan niiden toteutumiseen, mutta emme kaikilta osin. Kaikkeen jää tämä sama ehto: jos 
Jumala suo. Olemme Jumalan tahdon varassa. Joudumme tyytymään siihen, mitä hän tahtoo ja 
sallii meille. 
 
Ja se, että hän suo meille jotakin, on armoa. Toivottavasti hän suo meidän taas kokoontua yhteen, 
niin että saisimme kohdata toisemme. Saisimme kokea yhteyttä toisiimme ja saisimme veisata: 
Hän armossaan meidän myös suo taas saapua toistemme luo, ja Herramme kiitosta virsi nyt soi, 
kun yhteen hän ystävät toi. 
 
Joten sanon lopuksi: Jos Jumala suo, niin lämpimästi tervetuloa herättäjäjuhlille Kauhavalle!   
 


