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I. JOHDANTO 

1.Tutkimustehtävä 

 

Tuli tehtyä kierros yli 30 asteen pakkasessa. Ensin postilinja-autolla Puokion kylään ja 

sieltä suksilla eteenpäin. Oikein nauratti metsässä ja soilla. Mikä sitä Paimenpoikaa naurat-

ti? Kun ei upottanut ummessakaan. Minulla oli ne Kylänlahen Heikin sukset jalassa. Meni 

mistä vain, niin ei upottanut. Menneet ovat ne ajat, jolloin kapeilla latusuksilla jouduin 

tarpomaan umpihangessa. Nämä sukset ovat 8,5 jalkaa pitkät ja 3,5 tuumaa leveät. Suksien 

leveydessä ei ole minulle vielä pärjännyt yksikään poro- ja metsämies.
1
 

Yllä oleva lainaus kuvaa hyvin mielenkiintoisesti tutkimuskohdettani Mauno 

Koivunevaa. Siinä kiteytyy havainnollisella tavalla Koivunevan humoristinen, 

liikkuvainen, vastuksien voittamiseen viehtynyt ja kilpailuhenkisyyttä huokuva 

elämänasenne. Erillisissä syventävissä opinnoissani tutkielmani aiheena oli 

Anders Chydeniuksen käsitykset köyhyydestä. Halusin vaihtaa aihepiiriä 

lähemmäksi nykyhistoriaa tässä tutkielmassani. Vanhoillislestadiolaisuuden 

piirissä Koivuneva tuli tunnetuksi Päivämieheen kirjoittamiensa pakinoiden 

vuoksi. Hän kirjoitti pakinoita yli kahdenkymmenen vuoden ajan Päivämieheen. 

Niinpä päädyin tutkimaan Koivunevaa aluksi hänen pakinoidensa valossa. Sen 

jälkeen tutkimustehtävä tarkentui nykyiseen muotoon. Tarkastelen Koivunevan 

toimintaa Utajärven kirkkoherrana kahden pääkysymyksen valossa. Ensimmäinen 

pääkysymykseni osalta huomio kiinnittyy Utajärven seurakunnallisen elämän ja 

toiminnan tarkasteluun vuosina 1953–1971. Peilaan Utajärven seurakunnallista 

elämää Mauno Koivunevan autenttisen ja mielenkiintoisen persoonan sekä hänen 

toimintansa valossa. Seurakunnallisen toiminnan osalta tarkastelukohteeni ovat 

erityisesti jumalanpalveluksissa, pyhäkoulussa, ehtoollisen sakramentissa, 

kinkereissä ja seuroissa. Koivunevan uran alku sijoittuu toisen maailmansodan 

jälkeiseen ja maatalousvaltaiseen yhteiskuntaan ja seurakuntaan Pohjois-

Pohjanmaalla. Suomalainen yhteiskunta alkoi teollistua silloin voimakkaasti. 

Varsinkin 1960-luvulla monet perinteiset arvot kyseenalaistettiin. Elettiin 

kulttuuriradikalismin aikaa.  

         Kääntyminen vanhoillislestadiolaisuuteen oli Koivunevan elämässä niin 

merkittävä muutos, että halusin käydä omassa tutkielmassani tämän vaiheen 

Koivunevan elämässä perusteellisesti läpi. Toinen tutkimuskysymykseni on, 

miten Koivuneva sosiaalistui ja identifioitui vanhoillislestadiolaiseen herätysliik-

keeseen kääntymisensä jälkeisinä vuosikymmeninä. Tutkielmassani tärkeä 

                                                 
1
Pm. 29.1.1959. Paimenpojan kierroksilta. 
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leikkauspiste on vanhoillislestadiolaisuuden jakaantuminen käytännössä 

pappislinjaan ja maallikoihin 1960-luvun molemmin puolin. Hajaannuksen vuodet 

(1960–1961) merkitsivät monelle vanhoillislestadiolaiselle papille maailmanku-

vallista murrosta ja henkilökohtaista uskonkriisiä. Miten Koivuneva kykeni 

säilyttämään pappisidentiteettinsä eheänä? Kykenikö hän säilyttämään tasapainon 

seurakunnan paimenen roolissa, vanhoillislestadiolaisen uskonyhteisön jäsenenä 

ja saarnaajana? Tuon esiin niitä näkökohtia ja perusteluita, jotka edesauttoivat 

Koivunevaa jäämään vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen maallikkojohtoiseen 

siipeen. Pyrin tavoittamaan Koivunevan ”oma äänen” mahdollisimman 

alkuperäisenä. 

         Tutkimukseni menetelmä kuuluu historiatieteen alaan. Tutkimukseni on 

sekä henkilöhistoriallinen että toimintaelämäkerrallinen selvitys. Koivunevaa 

koskevassa tutkielmassani metodologinen painopiste on yksilöhistoriassa mutta 

peilaan tutkimuskohdettani myös aikakauden elämään ja arvoihin erityisesti 

vanhoillislestadiolaisessa viitekehyksessä. Se ei ole niin sanottu "kokovartalobio-

grafia" Koivunevan elämästä. Kostiaisen (1982) tekemän jaottelun pohjalta 

tutkielmaani voisi luonnehtia paremmin osaelämäkerralliseksi. Pekka Tapaninen 

pitää omaa väitöstutkimustaan Oskari Heikki Jussilasta (1888–1955) kokonaisval-

taisena yrityksenä tarkastella Jussilan elämää ja toimintaa kannanottojen 

näkökulmasta. Omassa tutkielmassani Koivunevan kannanotot olen ottanut 

suurimmaksi osaksi hänen Päivämieheen kirjoittamistaan pakinoista. Tutkimus-

kohteeni rajaus on perusteltua, sillä kokoelämäkerroista tulee helposti hyvin 

laajoja, luettelomaisia ja latteita, joissa on valtava aineisto. Kostiainen jakaa 

osaelämäkerrat vielä kahteen kategoriaan: poikittaisleikkauksiin ja pitkittäisleik-

kauksiin. Poikittaisleikkaus tarkoittaa sitä, että suoritetaan tutkimus henkilön 

jostain elämänvaiheesta. Tutkielmassani poikkileikkauksenomaisuus tarkoittaa 

sitä, että tutkin Koivunevan toimintaa Utajärven kirkkoherrana vuosien 1953–

1971 välisenä aikana. Tutkielmassani käyn Koivunevan elämän alkuvaiheet 

tiivistetysti läpi ennen hänen toimimistaan Utajärven kirkkoherrana.
2
 

Renvallin mukaan henkilöhistoriallisessa tarkastelussa oleellisempi kysymys on 

se, miten joku henkilö toimii, kuin mitä hän on. Ensin mainittu kysymys on 

parempi historiallisen selitysvoimansa suhteen, ja lisäksi se avaa sen mahdolli-

suuden paremmin päästä ymmärtämään ja selittämään, mitä tapahtuu. 

Pohdittaessa henkilöä itseään, tutkijalle tulee houkutus tehdä ylimalkaisia ja 

                                                 
2
Kostiainen 1982, 374 
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vaillinaisesti perusteltuja moraalisia tuomioita. Henkilöhistoriallisessa tutkimuk-

sessa on hankala päästä tutkittavien henkilöiden motiivien pohjaan saakka. 

Renvallin mukaan henkilökuvaa ei voida luoda vain siitä lähtökohdasta, joka 

perustuu ainoastaan asianomaiseen henkilöön itseensä. Tämä onkin historian 

tutkimuksessa mahdotonta, koska ihmiset eivät kasva ja toimi erillään muista 

aikansa ihmisistä. Ihmiset eivät kasva ja elä irrallaan aikakautensa yhteiskunnalli-

sista, sosiaalisista, aatteellisista ja poliittisista virtauksista, vaan ovat tämän 

"ekosysteemin" osasia väistämättä. Lähestyn edellä mainituista tekijöistä johtuen 

Koivunevan elämää ja toimintaa Utajärven kirkkoherrana kontekstisidonnaisesti. 

Kyse ei ole vain siitä, mitä ihminen on saanut aikaan, vaan tärkeää on hahmottaa 

ihmisen toimintojen ja tekojen suhde aikaan, ympäristöön ja johonkin tilantee-

seen. Vasta tämän kontekstin hahmottamisen jälkeen tiedämme, millaisia ihmisen 

aikaansaamat teot ovat. Renvallin mukaan henkilöhistoriallisessa tutkimuksessa 

on oleellisinta ihmisen toiminnan tarkastelun sijoittaminen siihen ympäristöön, 

jossa se tapahtuu. Otankin tutkimuksessani huomioon yleisen kirkkohistoriallisen 

kehityksen, yhteiskunnan rakennemuutokset sekä vanhoillislestadiolaisuuden 

historian kehitystrendit sekä paikallisesti että yleisesti. Kostiaisen mukaan 

elämäkerrallisessa tutkimuksessa niin kuin historian tutkimuksessa yleensäkin 

valitaan tietyt "huiput", jotka käsitellään yksityiskohtaisemmin. Tällaisia voivat 

olla esimerkiksi tärkeät tapahtumat ja saavutukset henkilön elämässä. Eräs 

tällainen elämäkerrallinen huippu oli Koivunevan kääntyminen vanhoillislestadio-

laiseen.
 3

 

         Huolimatta siitä, että käsittelen johdanto-osuuksissa Koivunevan 

elämänvaiheet ennen hänen tuloaan Utajärven kirkkoherraksi 1953, tutkimukseni 

varsinainen painopiste on juuri hänen toimintansa Utajärvellä. Käsittelen 

Koivunevan elämää ja toimintaa kronologisissa jaksoissa ja pyrin selvittämään 

kunkin jakson tyypilliset piirteet tutkimuskysymysteni pohjalta. Toimintaelämä-

kerrallisuus näkyy tutkimuksessani siten, että tarkastelen Koivunevan toimintaa 

nimenomaan hänen työnsä kautta seurakunnan paimenena mutta myös 

vanhoillislestadiolaisena sananpalvelijana kääntymisensä jälkeen. 

         Tutkielmassani tärkeimpinä lähteinä ensimmäisen pääkysymykseni osalta 

ovat piispantarkastuspöytäkirjat Utajärven seurakunnasta Koivunevan aikana. 

Niiden pohjalta piirtyy kuva tärkeimmistä muutoksista Utajärven seurakunnalli-

sessa elämässä, osin Koivunevaa edeltävältä ajalta, mutta suurelta osin ajalta, 

                                                 
3
Renvall 1983, 248–249. 
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jolloin hän toimi Utajärven kirkkoherrana. Edeltävä aika tarkoittaa tässä 

yhteydessä pyöristäen vuosia 1949–1953. Tutkimusaineistoni on sen verran laaja, 

että oli perusteltua jättää Utajärven seurakunnalliset toimintakertomukset pois 

tästä tutkimuksesta. Piispantarkastuspöytäkirjat sisältävät tiivistetysti tietoa 

seurakunnallisesta toiminnasta tutkimusajankohtana. Jos lähtisin tutkimaan 

aihepiiriä vielä laajemmin, niin olisi perusteltua ottaa tutkimukseen mukaan 

seurakunnan toimintakertomukset ja -suunnitelmat. Tutkielmani lähdeaineistoon 

kuuluvat Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjat ajalta, joissa kerrotaan 

Koivunevan kirkkoherranvaalin moninaisista vaiheista vuosina 1951–1953. 

Yksittäisistä lähteistä on hyvä mainita käyttämäni Lestadiolaispappien veljespiirin 

kokouksen pöytäkirja vuodelta 1961. Vuosien 1960–1961 hajaannuksen 

tarkastelussa käytän myös vuoden 1960 maallikoiden ja seurakuntavanhinten 

kokouspöytäkirjoja.  

         Merkittävä osa tutkimukseni lähdeaineistosta ovat Koivunevan Päivämie-

heen kirjoittamat Paimenpojan kierroksilta –pakinat. Tarkastelen pakinoissa 

Koivunevan metsäkämppäkuvausten lisäksi hänen esittämiä kannanottoja, jotka 

liittyvät vanhoillislestadiolaiseen oppiin. Pakinoiden kautta tulee esiin Koivune-

van liikkuvainen elämänasenne ja ainutlaatuinen työ esimerkiksi metsätyömiesten 

keskuudessa. Kaiken kaikkiaan Koivuneva kirjoitti yli kuusisataa pakinaa vuosien 

1955–1971 aikana. Koivuneva jatkoi pakinoiden kirjoittamista vielä eläkkeellä 

olleessaankin aina vuoteen 1978 saakka Päivämies -lehdessä
4
. Tarkastelussani 

suuren painoarvon saavat Koivunevan tekemät seuramatkat, joista hän kirjoitti 

paljon pakinoissaan. Olen käyttänyt paljon aikaa tutkimusprosessistani pakinoiden 

lukemiseen ja niiden analysoimiseen. Olen lukenut ja käynyt pakinat systemaatti-

sesti läpi ja etsinyt niistä sellaisia sisältöjä, jotka liittyvät olennaisesti tutkielmani 

tutkimustehtäviin. Pakinoiden kautta olen tuonut esiin Koivunevan merkittävän 

panoksen metsätyömiesten, uittomiesten ja poromiesten sielunhoitajana. Tämä 

teema innoitti itseäni erityisesti tutkimusprosessissa. 

          Tutkimuskirjallisuuden hyödynnän Ari-Pekka Palolan kirjoittamaa 

historiateosta Evankeliumin työ laajenee. Suomen Rauhanyhdistyksen Keskusyh-

distyksen historia 2. (1945–1961.) Historiateos sisältää perusteellista tietoa 

vanhoillislestadiolaisuuden vaiheista ja henkilöistä mainitulta ajanjaksolta. 

                                                 
 
4
Palola A-P. 2011, 231-256. Vanhoillislestadiolaisen kristillisyyden piirissä oli kaivattu uutislehteä 

jo 1930-luvulta lähtien. Päivämiehen ensimmäinen numero ilmestyi 7.10.1954. Sen painosmäärä 

oli 21 000.  
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Koivunevan Utajärven vuosiin osuu hänen liittymisensä tiiviisti SRK:n eli 

vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen keskusorganisaation toimintaan.
5
  

         Viittaan tutkielmassani Veikko Seppäsen kahteen Koivunevaa käsittelevään 

kirjaan. Ne ovat Paimenpojan kintereillä: Savotoilta seurapirtteihin 1955–1963 ja 

Paimenpojan kintereillä: Marttiselta maailmalle 1964–1967. Kaiken kaikkiaan 

hän on kirjoittanut viisi kronologista aikajärjestystä noudattavaa teosta, jotka 

pohjautuvat pääosin Koivunevan Päivämies-lehdessä kirjoittamiin pakinoihin. 

         Kirjallisten lähteiden lisäksi olen käyttänyt Mauno Koivunevan elämäkerral-

lisesta haastattelusarjasta erityisesti niitä haastatteluja, jotka liittyvät muistoihin 

Utajärveltä ja joissa käydään läpi Koivunevan kääntymistä vanhoillislestadio-

laisuuteen. Jari Kupsala on tehnyt kyseisen haastattelusarjan. Lisäksi hyödynnän 

haastattelusarjasta esimerkiksi Maija Vuolto-Oilingin haastatteluja. 

          Itselleni hyvin tärkeitä tutkimusprosessini kehittymisen kannalta ovat olleet 

Koivunevasta tehdyt aikaisemmat tutkimukset. Näitä ovat sekä Kupsalan (1987) 

että Majurin tekemät (2012) pro gradu -tutkielmat. Majurin tutkimuksessa 

tutkimuskohteen aikarajaus koskee vuosia 1944–1951.
6
 Jari Kupsalan (1990) 

uskontotieteellinen pro gradu –tutkielma Yksilön elämäntarina ja maailmankuval-

liset muutokset - Uskontoantropologinen tutkimus Mauno Koivunevasta (1990) 

pohjautuu laajaan henkilöhistorialliseen tutkimusaineistoon. Kupsala tarkastelee 

tutkielmassaan useissa uskonnollisissa ryhmissä vaikuttaneen karjalaissyntyisen 

papin maailmankuvan muotoutumista ja muuttumista herännäishenkisestä 

allianssihenkiseen ja edelleen kääntymistä vanhoillislestadiolaiseksi.
7
 Kupsala 

osoitti tutkimuksessaan, kuinka Koivuneva koki kaksi laadultaan erilaista ja 

toisistaan erotettavaa muutosta. Ensimmäinen muutos tapahtui Koivunevan 

siirtyessä herännäisyydestä NMKY:hyn 1920-luvun lopussa ja toinen Koivunevan 

kääntyessä vanhoillislestadiolaisuuteen 1940-luvun puolivälissä.
8
 

          Majurin tutkielma on luonteeltaan historiatieteen alaan kuuluvaa 

osaelämäkerrallista tutkimusta. Tutkielman painopiste on rajattu käytännössä 

sotien jälkeiseen aikaan.
9
 Majurin Itä-Suomen yliopistoon tekemä (2012) 

kirkkohistoriallinen pro gradu -tutkielma "Koivistolaisten yhdysmies ja Jumalan 

armon kauppias" Mauno Koivunevan toiminta koivistolaisten evakkopappina ja 

                                                 
5
Kupsala 1990, liite 1. 

6
Majuri 2012, 1. 

7
Kupsala 1990, 25. 

8
Kostiainen 1982; Kupsala 1990. 

9
Majuri 2012. "Koivistolaisten yhdysmies ja Jumalan armon kauppias" Mauno Koivunevan 

toiminta koivistolaisten evakkopappina ja siirtokarjalaisten sielunhoitajana 1944–1951.  
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siirtokarjalaisten sielunhoitajana 194 –1951 on yksittäisen ihmisen elämänhisto-

rian lisäksi karjalaisen siirtoväen, vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen sekä 

suomalaisen sodanjälkeisen yhteiskunnan ja kirkollisen elämän tarkastelua. 

Majurin tutkielman päälähteitä olivat Koivunevan kirjoitukset Koiviston Viesti -

lehdessä. Koivuneva perusti lehden 1944 ja se ilmestyi Koiviston seurakunnan 

omistamana siirtoseurakunnan lakkauttamiseen saakka. Koivuneva kirjoitti 

Koiviston Viesti-lehdessä Evakon polulta ja Koivistolaisii katsomassa nimisiä 

pakinoita.
10

 Omassa tutkielmassani jatkan käytännössä siitä, mihin Majurin 

tutkimus loppuu aikahistoriallisesti. Yksilöhistoriallisen tutkimuksen lisäksi 

tutkielmani on Pohjois-Suomen yhteiskuntaelämän tarkastelua rajatussa 

kontekstissa. 1960-luvun hajaannuksen tarkastelussa olen käyttänyt Martti 

Sallisen pro gradu -tutkielmaa, mikä käsittelee maallikkosaarnaaja Juuso 

Markkasta ja lestadiolaisuuden kriisejä.
11

 

 

                                                 
10

Majuri 2012, 1,5. 
11

Sallinen 1987. 
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Kuva 1. Pm. 8/ 1974. Koivuneva täytti 70 v. 
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2. Herännäishenkisestä nuorukaisesta 
vanhoillislestadiolaiseksi papiksi 

 

2.1. Koivunevan lapsuus ja nuoruus Viipurissa sekä pappisuran 
alku Itä-Suomessa 

 

Koivunevan elämän tärkeimmät ajalliset tapahtumat sijoittuvat Viipuriin: 

syntyminen, kaste, oppikoulunkäynti, papiksi vihkiminen, asevelvollisuuden 

suorittaminen, avioliittoon vihkiminen ja ensimmäiset pappisvuodet. Mauno 

Sakari Koivuneva (1903–1989) syntyi herännäishenkiseen rautatieläisperheeseen 

Viipurissa vuonna 1903 perheen neljäntenä lapsena. Hänen vanhempansa olivat 

ylijunailija Eemil Koivuneva ja Karoliina, omaa sukuaan Verronen. Varsinkin 

perheen äiti halusi kasvattaa lapset herännäisyyteen. Koivunevojen koti olikin 

Viipurin heränneiden merkittävä kokoontumispaikka, jossa vieraili tunnettuja 

johtohahmoja herännäisyydestä, kuten Wilhelmi Malmivaara. Koivuneva kirjoitti 

jo miltei eläkeikään ehtineenä onnellisten lapsuusmuistojen merkityksestä. Hänen 

mukaansa niiden merkitys ihmisen myöhemmille elämänvaiheille on arvaamatto-

man suuri. Koivunevan lapsuus lienee ollut onnellinen. ”Minä olin pikku poikana 

sanonut, että ei missään ole niin hyvä olla kuin Tervasmäessä ja taivaassa.” 

Tervasmäki sijaitsee Terijoen ja Raivolan välillä Karjalan Kannaksella, ja 

Koivunevalle se oli rakas paikka, koska siellä oli asunut Koivunevan isoisä. Siellä 

asui lisäksi Kleofas Hyvämäki, joka oli Koivunevan kummisetä sekä toimi 

seurakunnan pastorina ja sittemmin kirkkoherrana. Kotoaan Koivuneva oli 

omaksunut kotoaan herännäisyydelle tyypillisen pappien ja sananjulistajien 

arvostuksen. Koivunevan ihailun kohteina olivat Wilhelmi Malmivaara ja Kleofas 

Hyvämäki. Lähimmäksi esikuvaksi muodostui juuri Kleofas Hyvämäki. 

Koivunevan ihailun kohteina olivat Wilhelmi Malmivaara ja Kleofas Hyvämäki. 

Lähimmäksi esikuvaksi muodostui juuri Kleofas Hyvämäki. Koivunevan ihailun 

kohteina olivat Wilhelmi Malmivaara ja Kleofas Hyvämäki. Lähimmäksi 

esikuvaksi muodostui juuri Kleofas Hyvämäki."Minä olin toivonut, että minä 

voisin olla yhtä palavasieluinen, tulisieluinen sananjulistaja kuin, oli tämä Kleofas 

Hyvämäki."
 12

 

          Nuorena Koivuneva oli tutustunut kotikylänsä Rauhalan kristilliseen 

partiotoimintaan. Siitä innostuneena hän jatkoi harrastustaan poikakerhotoimin-

                                                 
12

Suomen teologit ja kirkkomuusikot 1974, 192; Pm. Haastattelu. 9/ 1989. Mauno Koivuneva 85 

vuotta ja Kupsala 1990, 38.  
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nassa. Samoihin aikoihin hän kiinnostui kovasti myös urheilusta. Tiivistetysti 

voidaan sanoa, että luonto, liikunta, herännäiskodin karjalainen ja suomalais-

kansallinen mentaalinen perintö juurtui jo lapsena osaksi viipurilaispojan 

maailmankuvaa. Oppikoululaisena hän sai lopullisen sysäyksen liikunta- ja 

urheiluharrastukseen. Eräs syy tähän oli se, kun Koivuneva oli sairastunut pahaan 

yskään ja lääkäri määräsi sen vuoksi hänelle lääkettä, jota Koivuneva oli luullut 

keuhkotautilääkkeeksi. Koivuneva oli kauhistunut ajatuksesta, että hänessä olisi 

keuhkotauti, johon lääke oli määrätty. Hän heitti punaista lääkettä sisältävän 

lääkepurkin menemään ja hyppäsi suksille. Hän päätti liikunnan avulla selättää 

taudin.
13

  

Silloin, kun kymmenvuotiaana poikana kansakoulussa ollessani päätin, että minusta tulee 

kerran pappi, ja minä samalla rukoilin Jumalaa. Ja minulla oli kaksi epäilystä, voiko  minus-

ta tulla pappi. Toinen oli huvittava. Kun pappina joutuu puhumaan, miten sinä sitä  äkkiä 

keksii seuraavan sanan, kun yhden on sanonut. 
14

  

Ylioppilaaksi Koivuneva kirjoitti Viipurin suomalaisesta lyseosta keväällä 1926, 

jonka jälkeen hän aloitti teologian opinnot Helsingin yliopistossa. Teologian 

opinnot hän suoritti vuosien 1926–1933 välisenä aikana. Pappisopintojen loppuun 

suorittaminen viivästyi, koska Koivunevasta tuli SNLK:n poikatyön matkasihteeri 

vuonna 1929 ja SNMKY:n urheiluliiton sihteeri vuonna 1930. Tähän hän sai 

vaikutteita kansainvälisestä NMKY:n toiminnasta vierailtuaan Tanskassa, 

Saksassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Huolimatta siitä, että Koivuneva erosi 

sihteerin tehtävistään kahden kristillisen urheilujärjestön palveluksessa, niin 

aikakirjoihin ovat jääneet hänen omat urheilusaavutuksensa NMKY:ssä eli 

mestaruudet 1500, 5000 ja 10 000 metrin juoksuissa vuosina 1929 ja 1930. 

Erottuaan kristillisten nuorisojärjestöjen palveluksesta hänellä oli paremmin aikaa 

saattaa loppuun kesken jääneet teologian opintonsa. Koivuneva suoritti 

erotutkinnon teologisesta tiedekunnasta 1933. Pappisvihkimyksen Koivuneva sai 

3.1.1934 Viipurissa. Tuossa vaiheessa hänen asennoitumisensa vanhoillislestadio-

laisuuteen oli vielä negatiivinen.
 15

  

 Esimerkiksi, kun Kustavi Lounasheimo Viipurissa silloin, kun minä olin koulupoika, teki

 parannuksen ja uudestiheränneistä siirtyi vanhoillislestadiolaisuuteen, niin minä yhdyin 

 siihen yleiseen viipurilaisten käsitykseen, että nyt meni paremmasta huonompaan.
16

 

                                                 
13

Majuri 2012, 7; Kupsala 1990, 2; MKH, kasetti 11a: 16.11.1988 Parannusta edeltävä aika I; 

Huhta, 2005, 473–474; Pm. 10.4.1969. Paimenpojan kierroksilta. 
14

MKH, kasetti 10a: 16.11.1988 Parannusta edeltävä aika I. 
15

Seppänen 2008, Liite: Paimenpojan vaiheet, 450; Kupsala 1990, LIITE. 
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Uransa alkuvaiheissa Koivuneva joutui hoitamaan useita lyhytaikaisia pappisteh-

täviä eri puolilla laajaa Viipurin hiippakuntaa. Hän toimi Viipurin 

maaseurakunnassa kappalaisena. Seuraavana vuonna 1935 tuomiokapituli määräsi 

hänet Enon seurakunnan pitäjänapulaiseksi 1.5.1935−1.6.1936 väliseksi ajaksi 

Pohjois-Karjalassa. Sen jälkeen Koivuneva joutui Pielisjärvelle ja edelleen 

Mikkelin maaseurakuntaan vuosina 1935–1936. Vuoden 1936 lokakuun alusta 

lukien Koivuneva sai siirron papin tehtäviin Säyneisen erämaaseurakuntaan 

Pohjois-Karjalan ja Savon rajamaille. Tässä tehtävässä hän toimi aina vuoden 

1941 huhtikuun loppuun. Säyneisissä Koivuneva jatkoi vielä virkaa toimittavana 

kirkkoherrana 1.5.1943 saakka. Kaiken kaikkiaan hän toimi Säyneisissä vajaan 

kahdeksan vuoden ajan.
17

  

         Säyneisissä toimimisen jälkeen tuomiokapituli määräsi Koivunevan vt. 

kirkkoherraksi Koivistolle Suomenlahden pohjukkaan. Koivunevat saapuivat 

Koivistolle Karjalan jälleenrakennustyön keskelle keväällä 1943. Koivistolla 

vietetty lyhyt aika oli Koivunevalle itselleen hänen elämänsä mieleenpainuvinta 

aikaa. Saariston ja rannikon kalastajat ja laivanrakentajat tulivat Koivunevalle 

tutuiksi. Liikkuessaan saaristossa hän tutustui myös vanhoillislestadiolaisiin. Aika 

Koivistolla jäi lyhyeksi, sillä venäläisten suurhyökkäys Kannakselle kesäkuussa 

1944 johti väestön kiireelliseen evakuoimiseen. Noin kaksi viikkoa kestäneen 

evakkomatkansa aikana Koivuneva näki, miten karjalaiset ja koivistolaiset 

joutuivat hajalleen ympäri Suomea ja hän ymmärsi, että hänen tehtäväkseen tuli 

huolehtia heistä. Koivunevat asettuivat asumaan ensin Halikkoon ja sen jälkeen 

Perniöön. Sitten tuomikapituli määräsi Koivunevan takaisin Viipuriin virkaa 

toimittavaksi kirkkoherraksi ja antoi hänen tehtävikseen hiippakunnan 

nuorisotyön. Vuoden 1950 tammikuussa Koivuneva määrättiin suorittamaan 

sielunhoitotyötä lakkautettujen siirtoseurakuntien jäsenten keskuudessa ympäri 

Suomea. Pappisura oli väikkynyt Koivunevan mielessä jo pikkupoikana, josta on 

jäänyt muistiin anekdootti, joka kertoo Koivunevan hengellisen pohdinnan 

aitoudesta ja syvyydestä jo varhain nuoruusvuosina. Vakavien aiheiden käsittelyä 

Koivuneva pyrki keventämään kertomalla samassa yhteydessä jonkun keventävän 

tarinan, joka liittyi hänen omaan elämäänsä. Tällainen tyyli säilyi mielestäni 
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hänen pakinoissaankin. Sujuvasti hän siirtyi arkisesta, humoristisestakin asiasta 

vakavaan ja päinvastoin.
18

 

          Koivunevaa oli jo varhain huolettanut, osaako hän varmasti opettaa ihmisiä 

oikein ja niin, että hänen puheensa olisi Raamatun mukainen. Pelkona hänellä oli 

sekin, ettei hän esittäisi omia mielipiteitään ja mielikuvituksen tuotteitaan 

ihmisille saarnoissaan. Näihin huolekkaisiin pohdintoihin hän palasi pakinassaan 

muistellessaan vuoden 1956 vanhoillislestadiolaisten pappien veljeskokouksen 

teemaa. "Miten pitäisi saarnata, että oikein tulisi saarnatuksi?" Veljeskokous oli 

pidetty sillä kertaa Janakkalan kirkkoherran Mauno Mäkisen pappilassa. 

Kokouksessa keskityttiin pääasiassa saarnatyylin käsittelyyn. Siellä päädyttiin 

muun muassa siihen, että kukin "taaplaa tyylillään". Koivunevan mukaan vanhat 

totunnaiset fraasitkin muuttuvat eläviksi, jos ollaan "elävässä uskossa".
19

 

         Viipurin hiippakunnan nuorisopastorina olleessaan Koivuneva avioitui 

sairaanhoitaja Toini Tellervo Aarnen kanssa. Ensimmäinen yhteinen koti 

perustettiin Nuijamaalle, mutta vain muutama kuukausi ehti kulua tästä, kun 

tuomiokapituli määräsi vasta-avioituneen papin Säyneisen erämaaseurakuntaan 

virkaa toimittava kirkkoherraksi. Perheeseen syntyi viisi lasta. Nuoruuden ja 

varhaisen pappistoiminnan alussa Koivuneva etsi hengellistä kotiaan ja 

omantunnon rauhaa. ”Olin etsijä. Saatoin hyräillä surumielisenä Wilhelmi 

Malmivaaran virttä. On tekemättä vielä mun parannukseni.”
20

 

         Koivunevassa oli herättänyt levottomuutta tutustuminen niin sanottuihin 

vapaisiin suuntiin, erityisesti helluntailaisuuteen. Tämä levottomuus oli kalvanut 

hänen mieltään jo papiksi opiskeluaikanaan, mutta erityisesti levottomuus kasvoi 

hänen toimiessaan pappina eri puolilla Viipurin hiippakuntaa. Helluntailainen 

hengen paatoksellisuus ja hurmoksellisuus tekivät häneen vaikutuksen. 

Helluntailaisten julistus Pyhästä Hengestä sai Koivunevan levottomaksi. Hän 

tunsi, että luterilaisen kirkon pappina hän oli aseeton helluntailaisuuden julistusta 

vastaan. Hänellä ei ollut selvää kantaa, jolla hän olisi voinut vastustaa helluntai-

laisuutta. Haastattelussa Koivuneva kertoi, miten hän oli poikien rippikoulussa 

hypännyt sen kohdan yli katekismuksessa, jossa opetettiin Pyhästä Hengestä ja 

                                                 
18

OMA OTA. Ea:422–427. Saapuneet kirjeet. Dn:o 1029. 1951; Kupsala 1990. Liite ja Ollila 

2007, 1–2. 
19

Pm. 13.9.1956; MKH, kasetti 10a: 16.11.1988 Parannusta edeltävä aika I. 
20

Suomen teologit ja kirkkomuusikot 1974, 192; Pm. Haastattelu. 9/ 1989. Mauno Koivuneva 85 
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Jumalan seurakunnasta. Hän oli ehdottanut pojille, että ”hypätään se kohta yli, 

koska se ei ole niin tärkeää.”
21

 

         Myöhemmin vanhoillislestadiolaisuuteen käännyttyään hän tunsi, että nyt 

hänellä oli "aseet" hurmahenkisiä vastaan, sillä kääntymisensä jälkeen hän käsitti 

Lutherin opetuksen seurakunnasta ja tunsi olevansa ”uskon kautta” itse sen jäsen. 

Kääntymisensä jälkeen helluntailaisuuden hurmahenkisyys ja opetus Pyhästä 

Hengestä ei enää ahdistanut Koivunevaa. Hänen mukaansa helluntailaiset panivat 

Pyhän Hengen tiliin paljon sellaistakin, joka on ihmisjärjen sanelemaa. Rovasti 

Jokipii oli pitänyt ennen toista maailmansotaa 1930-luvulla teologisen esitelmän. 

Siinä hän oli esittänyt muun muassa kysymyksen: "Missä on Jumalan seurakun-

ta?" Tämä kysymys erityisesti oli jäänyt Koivunevan mieleen, ja se vaivasi hänen 

mieltään. Koivunevan mukaan oppi seurakunnasta sivuutettiin herännäisyyden 

opetuksessa ja osin evankelisessa liikkeessäkin. Tosin evankelisetkin opettivat 

Jumalan seurakunnasta, mutta se jäi perifeeriseksi heidän opetuksessaan. 

Koivunevalla virisi pappina ollessaan haave siitä, että hän löytäisi synteesin 

evankelisuuden ja herännäisyyden välillä. Koivuneva ei käynyt evankeliumijuhlil-

la, mutta hän kuuli evankelisten pappien ja maallikkojen julistusta heidän 

saarnoissaan muuten. Pappina ollessaan evankelisten julistuksessa oli häirinnyt 

heidän opetuksensa niin sanotusta koko "maailman autuudenopista". Koivunevan 

mukaan hyvää heidän puheissaan oli opetus Kristuksen sovitustyöstä. Koivuneva 

kaipasi heidän julistuksessaan parannussaarnaa. Heränneet puhuivat parannukses-

ta. Koivunevaa kiusasi se, että herännäisyydessä saarnoista puuttui se, mikä 

evankelisilla oli. Koivuneva löysi omien sanojensa mukaan synteesin vanhoillis-

lestadiolaisessa kristillisyydessä.
22

  

         Säyneisissä ei ollut muita pappeja kuin Koivuneva, joten hän joutui 

ensimmäistä kertaa itsenäisesti hoitamaan papin tehtäviä. Koivunevan pariskunta 

viljeli maata ja heillä oli kaksi lehmääkin. Paikkakunnalla ei ollut omaa kirkkoa. 

Koivuneva paneutui tarmokkaasti tehtäviinsä ja kirkon rakennuttamiseen sekä 

varojen hankkimiseen. Oman kirkon saaminen paikkakunnalle muodostui 

Koivunevalle kunnia-asiaksi. Koivuneva organisoi pienen seurakunnan kaikki 

kylät ja ompeluseurapiirit tuottamaan varoja kirkon rakennusrahastoon. 

Seurakuntalaiset lähtivät mukaan hankkeeseen, ja yhteisten voimanponnistusten 

tuloksena kirkko saatiin valmiiksi ennen talvisotaa vuonna 1939. Talvisodan 
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syttyessä Koivuneva oli lyhyen aikaan rintamalla. Siellä hän haavoittui ja sen 

jälkeen hän palasi seurakuntatyöhön. Muutaman vuoden työskentelyn jälkeen hän 

hävisi papinvaalin Säyneisissä 1942.
23

 Kupsalan (1990) mukaan Säyneisen 

papinvaalin häviö merkitsi Koivunevalle kriisikokemusta, joka laukaisi 

patoutuneen maailmankuvallisen muutosprosessin. Säyneisessä ollessaan 

Koivuneva oli toiminut puhujana "körttiläisten" seuroissa. Hän oli puhunut muun 

muassa Nilsiässä, mutta hän ei kuitenkaan tuntenut sisimmässään kuuluvansa 

herännäisyyden sisäpiiriin. 

Wilhelmi Malmivaara oli meidän perheystävä ja hän majaili aina meillä ja sitten tuotahe-

rännäispapit kävivät minun kodissani seuroja pitämässä, minun kummini oli Kleofas 

Hyvämäki, herännäisyyden johtohenkilöitä ja toisena kummina sitten Savon  herännäisyy-

den huomattavimman suvun, Poikosen suvun jälkeläinen.
24

  

Koivunevan isoisä kulki körttipuvussa puhujana herännäisseuroissa. Lapsuudesta 

asti Koivuneva oli tottunut veisaamaan Siionin virsiä ja ihailemaan niissä 

ilmenevää syntiviheliäisyyttä ja sitä, että niissä puhuttiin parannuksesta. 

Säyneisten herännäisten keskuudessa Koivuneva ei kuitenkaan kokenut olevansa 

puhdasverinen ”körttiläinen” eikä NMKL:läinen. NMKL:läinen hän koki olevansa 

toiminnallisesti. Koivunevalla oli sellainen käsitys, että taivaaseen on menossa 

juna.
25

  

...Minulla oli sellainen käsitys, joka on hyvin yleinen, että taivaaseen on menossa juna. 

Yhdessä vaunussa istuvat körttiläiset, yhdessä lestadiolaiset, yhdessä hedbergiläiset, yhdes-

sä rukoilevaiset, ja niitä on moni muita vaunuja. Minulta joku sitten kysyi, mihinkä 

vaunuun sinä menet. Minä sanoin, minä oon kuin konduktööri, minä käyn joka vaunussa. Ja 

kysyn, mitenkä matka sujuu.
 26

 

 

2.2. Koiviston    papista    evakkojen   ja   siirtokarjalaisten 

sielunhoitajaksi ja yhdysmieheksi 

Papinvaalin häviön jälkeen Koivuneva sai siirron Koivistolle huhtikuussa vuonna 

1943. Hän aloitti työnsä virkaa toimittavana kirkkoherrana, mutta jo noin vuoden 

kuluttua hän joutui jättämään Koiviston jatkosodan aikaisten evakuointien 

yhteydessä kevätkesällä vuonna 1944.
27
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         Koivistolle Koivunevat olivat saapuneet vappuna 1943, jolloin pitäjän 

jälleenrakennus oli käynnissä sekä säännöllinen elämänrytmi vasta vähitellen 

vakiintumassa. Kirkkoherran ja kappalaisen pappila olivat palaneet talvisodan 

aikana. Koivunevat asetettiin asumaan tunnelmalliseen mutta kuusihenkisen 

perheen näkökulmasta ahtaaseen kappalaisen pappilan aittarakennukseen. 

Ahtautta lisäsi vielä kirkkoherranviraston sijoitus aittarakennuksen vintille. Aitta 

ja rakenteilla ollut väliaikainen pappila, joka valmistui lokakuussa 1943, 

sijaitsivat samassa pihapiirissä esikuntakomppanian majapaikan ja polttoaineva-

raston kanssa. Paikka oli siis vaarallinen ja jatkuvat pommitukset uhkasivat 

Koivunevojen elämää ja pappilan rakentamista.
28

 Säyneisiin sijoittui myös 

Koivunevan kokema karvas tappio kirkkoherranvaalissa. Aluksi hän ei 

ymmärtänyt tappiota, vaan suhtautui siihen katkerasti. Myöhemmin hän ymmärsi, 

että tappiolla oli tärkeä, koko hänen elämänsä suuntaa hengellisessä mielessä 

muuttava tarkoitus. Koivunevan kiinnostus vanhoillislestadiolaisiin heräsi 

vähitellen. Koivuneva oli lukenut muun muassa Lutherin postillaa. Postilla ja 

erityisesti Siionin Lähetyslehdessä julkaistut vanhoillislestadiolaisten rintama-

miesten "kirjeitä kotiin" -kirjoitukset olivat tehneet syvän vaikutuksen häneen.
29

 

Kupsalan mukaan Koivuneva sivuutti papinvaalikysymyksen täysin muutoin 

varsin tarkassa noin 900 sivun mittaisessa autobiografiassaan.
30

 Psykologisesti 

tulkittuna vaikenemisen syy oli varmaan asian tiedostamaton torjunta tappion 

johdosta. Suhtautuminen vanhoillislestadiolaisiin muuttui papinvaalin häviön 

mukanaan tuoman kriisikokemuksen vanavedessä. Papinvaalin häviö laukaisi 

Koivunevassa patoutuneen maailmankuvallisen muutosprosessin. Koivistolla 

Koivunevaa alkoivat heti kiinnostaa lestadiolaiset.
31

  

          Siemen kääntymisestä oli heitetty itämään jo ennen Koivistolle tuloa muun 

muassa Losomäen koululla pidetyissä seuroissa, jossa maallikkosaarnaaja Janne 

Vänskä oli saarnannut talvella 1938. Koivuneva tuli levottomaksi saarnasta, jossa 

Vänskä saarnasi kaikille autuuteen vievästä tiestä. Koivuneva tuli epävarmaksi 

omasta pelastuksestaan. Vänskä syntyi Liperissä vuonna 1904 ja asui useilla 

paikkakunnilla Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakunnissa elämänsä aikana. Vänskä 

kasvoi lestadiolaisessa kodissa mutta ajautui nuoruudessa eroon uskonnollisesta 

taustastaan. 1920-luvun lopulla Vänskä liittyi uusheräykseen, jonka saarnaajana 
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hän kierteli aluksi Liperissä ja myöhemmin laajemmin Pohjois-Karjalassa. 

Vänskä valittiin uusheränneiden hallinnoimaan Joensuun Rauhanyhdistyksen 

johtokuntaan ja yhdistyksen varapuheenjohtajaksi vuonna 1931. Tässä tehtävässä 

hän oli 9.6.1933 saakka, jolloin hän erosi yhdistyksen jäsenyydestä. Vänskä 

kääntyi maaliskuussa 1933 uusheräyksestä vanhoillislestadiolaisuuteen. Saman 

vuoden kesäkuussa hän saarnasi jo vanhoillislestadiolaisten juhannusseuroissa 

Joensuussa. Vänskällä oli oma maatila mutta hän ei joutanut viljelemään sitä 

lukuisten saarnamatkojensa vuoksi. Vänskä liikkui paljon SRK:n lähetysmatkoilla 

vuodesta 1935 alkaen. Pohjois- ja Etelä-Karjala olivat usein hänen matkakohtei-

taan. Hän toimi myös Päivämiehen levikkiasiamiehenä 1954–1955. Vänskä oli 

olemukseltaan aina huoliteltu ja sujuvasanainen mies. Vänskä kuoli Lappeenran-

nassa 22.4.1984.
32

 

 Losomäen seuroissa puhui Janne Vänskä. Minähän menin. Ajattelin, että millainen se 

 oikein on. En  muista enää, mitä hän saarnasi, mutta sen muistan kuinka hän siellä opettajan 

 puolella alkoi meille  paikkakuntalaisille puhella Saulus Tarsolaisesta, Korneliuksesta, 

 Kandakean kamaripalvelijasta, purppuramyyjä Lydiasta ym. sekä siitä, miten ihminen tulee 

 autuaaksi.  

Kaikki käänsivät Vänskälle selkänsä, Koivuneva muiden mukana ja sen jälkeen 

he alkoivat puhua muista asioista. "Janne-parka tietysti ajatteli, että hukkaan 

menivät hyvät humalat." Koivuneva jäi jatkuvasti miettimään kohteliaan ja 

miellyttävän miehen sanoja. Koivuneva kirjoitti vastakirjoituksen, saarnan 

Vänskän saarnaa vastaan. Hartaushetkissä hän opetti ja yritti vakuuttaa ihmisiä 

vastoin sisäisiä tuntemuksiaan, että tullaan sitä muitakin teitä autuaaksi. 

Koivuneva alkoi varoittaa ihmisiä, etteivät he olisi käyneet ajattelemaan ”niin 

ahtaasti vanhoillislestadiolaisesta pelastusopista”, jota hän piti siihen aikaan 

yksipuolisena. Häntä raivostutti se, ettei hänellä ollut aseita Vänskän saarnojen 

julistusta ja opetusta vastaan. Koivuneva alkoi tutkia Raamattua ja samalla hän 

tuli levottomaksi, sillä hän ajatteli, että Vänskän sanoissa taisi ollakin vinha perä. 

Koivuneva alkoi lukea Raamattua, Lutherin postillaa ja luterilaisia tunnustuskirjo-

ja.
33

 

         Kokemus Losomäen koulun seuroista ei jättänyt Koivunevaa rauhaan. 

Levottomuus vain kasvoi Koivunevan mielessä. Tämä hiili poltti Koivunevaa 

vielä silloinkin, kun hän joutui Koivistolle. Tavattuaan Koivistolla vanhoillisles-

tadiolaisia, Koivuneva ajatteli heidän olevan oikeita luterilaisia opin puolesta. 

                                                 
32
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Koivuneva tunsi, ettei hänen uskonasiansa olleet kunnossa. Koivuneva ajatteli, 

ettei hän ollut "oikea luterilaisen opin mukainen pappi". Koivunevaa alkoi 

kiinnostaa lestadiolaisten tapa puhua parannuksesta, joka Koivunevan mukaan oli 

kirkon tunnustuskirjojen mukainen. Koivuneva kuvasi aiempaa, hapuilevaa 

käsitystään parannuksesta. Koivuneva oli aiemmin pitänyt erityisessä arvossa, että 

ihmiset kävivät jumalanpalveluksissa, rukoilivat ja lukivat Raamattua mutta 

häneen oli tehnyt vaikutuksen vanhoillislestadiolaisten opetus vanhurskauttami-

sesta. 

Jos minulta silloin ennen aikaan, jolloin en tätä asiaa käsittänyt, joku tuli kysymään, miten 

parannus tehdään, niin minä en ois osannut selittää. Minä olisin vain neuvonut, että koita 

nyt rukoilla, koita nyt käydä ahkerasti jumalanpalveluksissa. Koita ahkerasti lukea  Raa-

mattua, koita antautua, jättäytyä, hiljentyä ja syventyä.
 34

 

Augsburgin tunnustus, joka on evankelisluterilaisen kirkon päätunnustus opettaa 

kasteesta näin. 

Kasteesta seurakuntamme opettavat, että se on välttämätön pelastukseen ja että Jumalan 

armo annetaan kasteen välityksellä. Lapset tulee kastaa, jotta heidät kasteen kautta annettai-

siin Jumalan huomaan ja näin otettaisiin Jumalan armoon. 

Parannuksesta Augsburgin tunnustus opettaa muun muassa, "että ne, jotka ovat 

kasteen jälkeen langenneet, voivat saada syntien anteeksiantamuksen milloin 

tahansa, kun he kääntyvät, ja että kirkon tulee antaa synninpäästö niille, jotka näin 

palaavat tehdäkseen parannuksen." Lutherin mukaan parannus sisältää 

varsinaisesti kaksi asiaa. Ensin on katumus eli synnintunnosta johtuva pelästymi-

nen, joka ahdistaa omaatuntoa. Toisena kohtana Luther pitää uskoa, joka syntyy 

evankeliumista eli synninpäästöstä ja joka luottaa siihen, että synnit annetaan 

anteeksi Kristuksen tähden, ja antaa omalletunnolle lohdutuksen ja vapauttaa sen 

pelosta. Vasta tämän jälkeen hyvät teot seuraavat parannuksen hedelminä.
35

 

         Koiviston vuodet olivat Koivunevalle hyvin mieliin painuvia, huolimatta 

epävakaista sodanaikaisista oloista. Koivuneva tunsi olevansa Koivistolla kuin 

kotonaan. Hänhän oli syntynyt Viipurissa ja kasvanut Rauhalassa, josta oli 

Koivistolle matkaa vain kolmekymmentä seitsemän kilometriä. Hän liikkui 

jälleenrakentamisen aikoihin paljon ja rohkeasti seurakuntalaisten keskuudessa. 

Kesäisin hän taittoi matkansa saaristoon pienellä moottoriveneellä. Talvisin hän 
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liikkui suksilla tai potkukelkalla meren jäitä pitkin. Koivistolla oli paljon 

kalastajia ja laivanrakentajia, jotka tulivat Koivunevalle tutuiksi.
36

 

         Vanhoillislestadiolaisuudella oli merkittävä asema Koiviston uskonnollises-

sa elämässä. Seuroissa kävivät lähes kaikki kylien asukkaat. Säännöllisesti 

koivistolaiset vanhoillislestadiolaiset kokoontuivat laulamaan Siionin lauluja, 

lukemaan Raamattua, postilloja ja kirjoituksia lestadiolaislehdistä. Taavetti 

Jokisen ja Heikki Jussilan lähetysmatkojen seurauksena pitäjän muiden 

lestadiolaisuussuuntien kannattajat kääntyivät vanhoillislestadiolaisuuteen. 

Koiviston väkimäärältään isoin vuosittainen tapahtuma oli Saarenpään kesäseurat. 

Väitettiin, että joinain vuosina osallistujia olisi ollut peräti parituhatta henkeä.
37

 

Viranhoidollisten alkujärjestelyjen jälkeen Koivuneva alkoi liikkua uuden 

seurakuntansa alueella alkukesästä 1943. Koivuneva halusi tutustua seurakunta-

laisiinsa, joiden joukossa oli paljon vanhoillislestadiolaisia ja hän oli heistä hyvin 

kiinnostunut. Eräs merkittävä tapaus liittyi Koiviston Saarenpään koululla 

pidettyyn hartaustilaisuuteen, jossa Koivuneva piti puheen. Koivuneva oli 

tietoinen, että sanankuulijoiden joukossa oli lestadiolaisia ja hän yritti tavoittaa 

heitä puheellaan. Puhe ei tehnyt vaikutusta lestadiolaisiin hengellisessä mielessä. 

He eivät olleet "moksiskaan", vaikka Koivuneva yritti tehdä kaikkensa saadakseen 

aikaan vaikutuksen lestadiolaisiin alkaen alkuvirren valinnasta aina puheen 

teemaan saakka. Puheensa jälkeen Koivuneva pääsi ensikontaktiin lestadiolaisten 

kanssa. He tulivat tietoisiksi siitä, että seurakunnan uusi kirkkoherra on 

kiinnostunut heistä ja heidän uskostaan. Hartaustilaisuuden jälkeen lestadiolaiset 

kehottivat Koivunevaa parannukseen ja kertoivat, miten parannus tehdään.
38

 

Minä aattelin, nuo on nyt ne oikeat uskovaiset. Minä olin luullu olevani kirkon oikea pappi, 

luterilainen pappi. Ja minä siis aikoinani pidin heitä kaikkein pahimpina, niin että minä 

suorastaan rukoilin Jumalaa, että älä hyvä Jumala anna minun joutua tuohon joukkoon.
39

 

Koivistolla vanhoillislestadiolaiset järjestivät seuroja eri puolilla pitäjää, kuten 

Saarenpään Humaljoella, josta Koiviston vanhoillislestadiolainen kristillisyys oli 

saanut alkunsa. Seuroja pidettiin Makslahdessa ja kirkonkylällä. Haastattelussa 

Koivuneva kertoi tekemästään seuramatkasta Saarenpään kylässä. Seuroissa ei 

ollut puhujaa, vaan seuraväki luki Lutherin postillaa ja lauloi. Koivunevan tullessa 

paikalle he pyysivät Koivunevaa puhumaan. He noudattivat käytössä ollutta 
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vanhaa tapaa, että isoissa seuroissa kirkkoherra piti alkupuheen, vaikkei tämä olisi 

kuulunutkaan samaan herätysliikkeeseen. Toivo Kansanaholla, Koivunevan 

edeltäjällä Koiviston kirkkoherran virassa, oli ollut tapana käydä pitämässä 

juhannusseuroissa alkupuhe. Samoin Koivunevaa pyydettiin puhumaan, kun tämä 

saapui seuroihin. Koivuneva ei suostunut seuraväen pyyntöön vaan kieltäytyi 

puhumasta. 

 Ne pyysivät minua puhumaan, niin silloin minä sanoin heille, että Ei! Minä en voi, en osaa 

 puhua, minä olen aivan tyhjä ja ymmärtämätön ja pimeä pappi. Että minä olen tullut tänne 

 oppimaan. Minulla ei ole mitään antamista teille.
40

  

Vanhoillislestadiolaisten suhtautuminen etsivällä mielellä olevaan kirkkoherraan 

hämmästytti ja yllätti Koivunevan. He eivät käskeneet rukoilemaan ja lukemaan 

Raamattua tai tekemään hyviä tekoja autuuden eteen. Sen sijaan he saarnasivat 

Koivunevalle synnit anteeksi "Jeesuksen nimessä ja veressä". Tätä Koivuneva piti 

valtavan ihmeellisenä asiana. Kääntymisensä jälkeen Koivuneva ajatteli, että 

Jumala on antanut seurakunnalleen syntien anteeksiantamisen vallan eli syntien 

anteeksiantamisen evankeliumin. Kokemus syntien anteeksiantamuksen 

evankeliumista oli Koivunevalle hyvin voimakas, jonka seurauksena Koivunevan 

rakkaus vanhoillislestadiolaisiin lujittui entisestään.
41

 

         Kontaktit lestadiolaisten kanssa jatkuivat. Pappistehtävissään Koivuneva 

tutustui Kuolemajärven vanhoillislestadiolaiseen kirkkoherraan Erkki Gummeruk-

seen, joka kävi usein Koivistolla rippikoulujen konfirmaatiotilaisuuksissa. 

Vanhoillislestadiolainen Gummerus oli tullut Kuolemajärven kirkkoherran 

virkaan toukokuussa 1932. Vanhoillislestadiolaisuuteen hän oli kääntynyt 

toimiessaan Turtolassa kirkkoherrana. Gummeruksen puheet jäivät Koivunevan 

mieleen. Saarnaaja Joonas Peipon
42

 saarna oli jäänyt hänelle myös elävästi 

mieleen. Palstatilallinen, maanviljelijä ja kirvesmies Peippo syntyi vuonna 1888 

Uudenkirkon Halolassa. Peippo syntyi lestadiolaiseen kotiin. Peipot muuttivat 

sittemmin Turkuun. Hän toimi vanhoillislestadiolaisena saarnaajana aina 1960–

1961 hajaannuksen vuosiin saakka. Hajaannuksen seurauksena hän liittyi 

pappislinjaan. Sittemmin hän liikkui jonkin verran pappislinjalaisten saarnamat-

koilla Etelä-Suomessa. 

 Siinä kirkastettiin erikoisesti Jumalan kolmatta persoonaa ja elävää seurakuntaa. Se oli 

 minulle jotain uutta ja ihmeellistä, vaikkakin itsessään niin peräti vanhaa. Siinä ei päätä 
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 leikattu irti ruumiista, kuten väärässä hengellisyydessä tehdään. Oikein ahmimalla ahmin 

 korvillani tätä julistusta.
43

 

Koivuneva kirjoitti Erkki Gummeruksesta muistokirjoituksen Päivämies -lehteen 

14.8.1958. Gummeruksen persoona oli jäänyt Koivunevan mieleen. Koivuneva 

kuvasi, miten Gummeruksella oli niin sanottu "alta vippaamisen taito". Koivuneva 

tarkoitti tällä sitä, että silloin kun keskustelussa vastakkaisella kannalla ollut luuli 

olevansa voiton päällä, vippasi Erkki altapäin. Hän väläytti pinnan alla olevia 

kirkkaita ajatuksiaan, yllättäen niiden torjuntaan valmistautumattoman vastustajan 

täydellisesti. Se tapahtui nopeasti, suoraan asian ytimeen iskevästi. Gummeruksen 

saarnoista Koivunevalle oli jäänyt mieleen opetus vanhurskauttamisesta. 

Koivuneva oli ollut tuolloin etsivässä ja kaipaavassa tunnontilassa painiskellen 

sisimmässään Paavalin kirjeen kohdan (2. Kor. 5:19–21) kanssa. Vanhoillislesta-

diolaisen uskonnäkemyksen yksinkertaisuus ja selvyys vetosi Koivunevaan. 

Yhteydenpito varsinkin Saarenpäässä asuviin lestadiolaisiin kalastajiin ja 

laivanrakentajiin sai alusta pitäen ystävyyden piirteitä. Koivuneva saattoi olla 

päivällä mukana nuotanvedossa ja illalla toimia pappina seuroissa. Saarenpään 

vanhoillislestadiolaiset kehottivat Koivunevaa tekemään parannuksen. 

Esimerkiksi erään kinkeritilaisuuden jälkeen vanhoillislestadiolainen Maria Karhu 

puhutteli kirkkoherra Koivunevaa kinkeripirtin ovensuussa ja kehotti tätä 

parannukseen. Puhutteluun sisältyi huomautus siitä, että papin tehtävän 

hoitaminen edellyttää sydämen uskoa.
44

 

         Koivuneva kertoi haastattelussa käyneen pitämässä Saarenpään kylän 

koululla hartaushetken, mikä oli jäänyt hänelle erityisesti mieleen. Koivunevan 

harras toive oli ollut, että lestadiolaiset hyväksyisivät hänet joukkoon sellaisenaan. 

Hän pyrki valitsemaan sopivan virren ja tekstin, jossa puhuttiin rauhasta. 

Koivuneva tiesi, että lestadiolaiseen tervehdysperinteeseen kuuluvat sanat 

"Jumalan rauhaan". Puheen johdannoksi hän luki Raamatusta ”Jumalan rauha, 

joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämen ajatuksenne 

Jeesuksessa Kristuksessa". (Fil. 4:7.) Koivuneva yritti saarnata lestadiolaisille 

niin, että hänen puheensa vaikuttaisi ja ihastuttaisi heitä. Näin ei kuitenkaan 

käynyt. 

Ja minä yritin saarnata ja minä arvelin, että se varmasti vaikuttaa heihin ja ne tuota ihastu-

vat siitä. Mutta huomasin, että he, ne ei ollu moksiskaan. Ja sitten, kun minä päätin saarnani 
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ja seurat päättyivät, niin näitä uskovaisia tuli jonona minun luokseni, tervehtimään kädestä 

pitäen uutta seurakunnan pappia.
45

  

Koivuneva huomasi, etteivät koivistolaiset lestadiolaiset pitäneet hänen uskoaan 

oikeana. Koivuneva katsoi olevansa tuolloin parannuksen ensimmäisessä 

vaiheessa, jolloin synninhätä herää. Lestadiolaiset toivoivat, että Koivuneva olisi 

henkilökohtaisesti tehnyt parannuksen ja että he olisivat voineet saarnata hänelle 

synnit anteeksi, vaikka he olivat saarnanneet Koivunevalle pyytämättäkin 

evankeliumia. Koivuneva ei ollut vain itse saanut avattua suuta evankeliumia 

pyytämään.
46

 

Evakkoaikana koivistolaiset hankkivat puhujia seuroihinsa. Koivuneva piti 

huolen, että puhujien matkakulut ja palkkiot tulivat maksetuiksi seurakunnan 

varoista. Seurapuhujiksi pyydettiin usein Ilmari Soisalon-Soininen ja Mauno 

Mäkinen. Soisalon-Soininen (1917–2002) vihittiin papiksi toisen maailmansodan 

aikana 1942. Vihkimyksen jälkeen hänet määrättiin sotilaspastoriksi rintamalle. 

Tieteellisen läpimurron hän saavutti 1960 luvulla Septuagintan syntaksin 

ongelmien parissa. Myöhemmin hänen perustamassaan ja johtamassaan 

tutkimusprojektissa kehitettiin uusi tutkimussuuntaus, joka oli ensimmäinen 

suomalaisen eksegetiikan kansainvälinen läpimurto. Hän oli kaksi vuosikymmentä 

ensin virkaa tekevänä, sitten varsinaisena Vanhan testamentin eksegetiikan 

professorina.
47

 

         Seurapuhujaksi pyydettiin Mäkisen ja Soisalon-Soinisen lisäksi Yrjö 

Liusvaara, joka aiemmalta sukunimeltään oli Liljeberg, ja joitain maallikkosaar-

naajia pyydettiin myös puhumaan. Ilmari Soisalon-Soininen ja pastori Mäkinen 

moittivat koivistolaisia vanhoillislestadiolaisia siitä, että he rakastivat Koivunevaa 

ja "tykkäsivät" hänestä kovasti, vaikkei tämä ollut kääntynyt vielä vanhoillislesta-

diolaisuuteen. Mäkinen toimi muun muassa Karhumäen varuskunnan pastorina 

vuodet 1943–44. Mauno Mäkinen (1908–1977) vihittiin papiksi 1936. Tämän 

jälkeen hän toimi ylimääräisenä pappina Hyvinkäällä vuoteen 1946 asti. 

Varsinaisen elämäntyönsä hän teki Janakkalan seurakunnan palveluksessa, ensin 

kappalaisena vuosina 1946–1954 ja sitten kirkkoherrana vuoteen 1972 saakka. 

Mäkinen oli yksi keskeisistä henkilöistä, jotka perustivat "Kenkrean seurakunnan" 

Itä-Karjalan Karhumäkeen jatkosodan aikana vuonna 1943. ”Kenkrean 
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seurakunta” muodostui keskeiseksi tekijäksi SRK- lestadiolaisten ja rauhan-

sanalaisten yhteyksien luomisessa. Mäkisellä oli useita kirkollisia ja 

yhteiskunnallisia luottamustehtäviä. Hänet valittiin kirkolliskokousedustajaksi 

neljästi vuosina 1953, 1958, 1963 ja 1965. Teologisen koulutuksen lisäksi 

Mäkisellä oli ekonomin koulutus, joten luonnollisesti hän oli kiinnostunut 

liiketaloudellisista kysymyksistä. Mäkinen ja Soisalon-Soininen olivat olleet sitä 

mieltä, ettei Koivunevasta tule sillä tavalla ”uskovaista”. Sen sijaan he kehottivat 

olemaan kovia Koivunevalle. Koivistolaiset pysyivät kannallaan ja pyrkivät 

lempeästi puhuttelemaan Koivunevaa. ”Tuota ja niin siinä sitten kävi, että näistä, 

jotka koivistolaisia moittivat, ne menivät siihen pappiseriseuraan, lähtivät elävästä 

kristillisyydestä pois.” Mäkinen ja Soisalon-Soininen liittyivät hajaannuksen 

seurauksena elämänsanalaisuuteen.
48

 

          Koivunevan kuunnellessa Mäkisen saarnaa Särkisalon kirkossa häneen 

kolahtivat tämän sanat: "Kun ei aukene, niin ei aukene, kun ei aukene, niin ei 

aukene." Koivuneva oli kysynyt myöhemmin jo parannuksen tehneenä Mäkiseltä, 

että tarkoittiko hän saarnassaan juuri häntä. Mäkinen oli myöntänyt tarkoittaneen-

sa häntä, vaikkei hän tietenkään ollut Koivunevaa nimeltä saarnassaan maininnut. 

Koivunevaa huolestutti oma hengellinen tilansa, eikö hänelle aukenekaan 

autuuden asia hänen elinaikanaan. ”...kun on halu olla uskovainen ja halu olla 

Jumalan valtakunnassa. Niin, että täytyykö minun sittenkin jäädä sinne, että näin 

lähellä ovea ja oven ulkopuolella.” Muutama kuukausi evakkomatkan päättymisen 

ja Lounais-Suomeen asettumisen jälkeen Koivunevaan oltiin yhteydessä 

vanhoillislestadiolaisten taholta. Häneen otti yhteyttä Janne Vänskä, johon 

Koivuneva oli tutustunut jo aiemminkin kaksi kertaa (1938, 1939) Säyneisissä 

ollessaan. Säyneisen ajan keskustelut uskonasioista Vänskän kanssa olivat jääneet 

Koivunevan mieleen. Vänskä pyysi Koivunevaa kävelemään Perniöstä Särkisalon 

Hakkalan koululle seuroihin. Koivunevaa pyydettiin puhumaan ensiksi, koska hän 

oli Koiviston seurakunnan pappi. Koivuneva luki saarnatekstiksi (Mark. 1: 15.) 

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo ajan täyttymisestä ja Jumalan valtakunnan 

tulemisesta, kehottaa tekemään parannuksen ja uskomaan evankeliumin. 

Evankeliumin lukemisen jälkeen Koivuneva oli kertonut, "että tänne on tullut 

teidän seuroihin evankeliumin saarnaaja", jolla hän tarkoitti Vänskää. Koivuneva 

oli ilmoittanut seuraväelle, "että nyt Janne saarnaa Jumalan valtakunnan 
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evankeliumia". Se oli lyhyt saarna Koivunevalta. Tämän jälkeen hän luovutti 

saarnaajan paikan Vänskälle. Koivuneva oli kadehtinut sitä, että ihmiset pyysivät 

Jannelta syntejä anteeksi mutta häneltä eivät. Seurojen jälkeen Hilja Aatola oli 

puhutellut häntä eteisessä ja kysynyt Koivunevalta, haluaisiko hän uskoa.
49

 

         Samoissa Särkisalon seuroissa, jotka pidettiin 9–11.6.1945, Koivuneva 

ratkaisi suhteensa vanhoillislestadiolaisuuteen pian Mäkisen puheen jälkeen. 

Koivunevalla oli seuraavana saarnavuoro. Saarnansa aikana Koivuneva pyysi 

nimenomaan epäuskoaan anteeksi. Tämä tulkittiin lestadiolaisryhmän taholta 

merkiksi oikeasta parannuksesta ja sydämen tilasta.
50

 

 Kysyin, että saanko, saanko kaiken uskoa anteeksi ja epäuskon ja... No niin, no sittenhän ne 

 saarnasivat ja Tellervo ei ollu silloin kirkossa. Hän oli tuota paikallisen seurakuntasisaren 

 luona, hänen entisen  Viipuri-aikaisen ystävänsä luona. Tuota ja, hän ei tiennyt tästä mitään. 

 Hän vain luuli, että minä oon uskovainen, ilman muuta minä kuuluin jo sinne. Ja sitten 

 hänellä itsellään oli kova hätä. Tuota ja, hän kirkossa itki. Ja uskovaiset näki, että hän itki ja 

 ne koetti häntä lohuttaa, mutta ei se vaikuttanut. Ei hän  siitä saanut rauhaa, mutta sitten 

 hän ehtoollispöydässä, niin uskovaiselta papilta pyysi syntejä anteeksi. Ja tämä, Tellervo 

 itse sitt kertoi jälistäpäin, että oli kuin raskas kivi olisi vierähtänyt hänen sydämeltään. 

 Ja sitten tuota, hän, kun mentiin kotiin Perniön pappilaan, niin hän sitten kertoi minulle, 

 mitä hänelle oli tapahtunut. Ja minä kerroin mitä minulle oli tapahtunut.
51

 

Koivuneva toimi evakkopappina vuosien 1945–1950 välisenä aikana. Hän toimi 

karjalaisen siirtoväen pappina ensin Perniöstä ja myöhemmin Porvoosta käsin. 

Tuona aikana hän perusti Koiviston Viesti -nimisen sanomalehden hajalle 

joutuneiden seurakuntalaistensa yhdyssiteeksi. Lisäksi hän kulki saarna- ja 

sielunhoitomatkoilla seurakuntalaistensa keskuudessa eri puolilla maata. Kaksi 

kuukautta ennen siirtoseurakunnan lakkauttamista Koivunevan tehtävänä oli 

tiivistetysti hoitaa "koivistolaisten yhdysmiehen tehtäviä" sekä olla "Jumalan 

armon kauppias", jota hän piti päätehtävänään."
52

 

         Vanhoillislestadiolaiseksi kääntymisensä jälkeen Koivunevaa alkoi 

kiinnostaa kaikki liikkeen sisällä toimivat saarnamiehet ja seurat. Hän tunsi itse 

olevansa kuin alokas saarnamiehenä. Kustavi Lounasheimosta Koivuneva kertoi 

yhden tapauksen. Käännyttyään vanhoillislestadiolaisuuteen Koivunevaa alettiin 

pyytää puhujaksi seuroihin, koska hänen parannuksentekonsa herätti huomiota 

vanhoillislestadiolaisten pappien, saarnamiesten ja muidenkin keskuudessa. Häntä 

pyydettiin puhujaksi muun muassa Helsingin rauhanyhdistykselle. ”Mutta minä 
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hyvin arkaillen menin ja ajattelin, ettei minusta ole siihen ja ettei hän osaa niin 

kuin kristillisyydessä tulisi puhua.”
 53

 

         Viipurissa koulupoikana ja nuorena pappina kristillisessä poikatoiminnassa 

ollessaan Koivuneva ihaili kovasti Lounasheimon
54

 toimintaa. Viipurilainen 

pastori Lounasheimo kääntyi uusheräyksestä vanhoillislestadiolaisuuteen vuonna 

1932. Lappeenrannassa asunut Väinö Havas kääntyi vanhoillislestadiolaisuuteen 

vuonna 1929 Merijärvellä, jossa hän toimi kirkkoherrana. Uusheräys koki 

Lounasheimon ja Havaksen kääntymykset kovana kolauksena, sillä molemmat 

olivat toimineet uudenheräyksen äänenkannattajan Huutavan Äänen toimittajina. 

Lounasheimo oli tehtävässä vuosina 1925–1926 ja Havas vuosina 1928–1929. 

Vuosikymmeniä myöhemmin Lounasheimo oli ollut kuuntelemassa Koivunevan 

saarnaa Helsingissä. Se oli harmittanut Koivunevaa, koska hän koki epäonnistu-

neensa sillä kertaa saarnassaan. Hän oli tuntenut, että "ei lähtenyt sujumaan se 

puhe". Koivuneva oli yrittänyt pelastaa jotain kunniastaan ja meni "Kustille" 

juttelemaan puheensa jälkeen. ”Kuule Kusti asia on niin, etten minä oikein 

ymmärrä näitä asioita ja ei minusta oikeen ole saarnaajaksi. Kusti vastasi, että 

minä oon aatellut ihan sammaa. Elä pyrikään kapteenin paikoille pysy aliupseeri-

koulussa.”
55

 

         Ennen parannuksen tekoa Koivuneva ihaili Urho Muromaa. Muroma syntyi 

1890 Helsingissä. Urho Muroma vihittiin papiksi 1917. Hän toimi Helsingin 

Kaupunkilähetyksen apulaissaarnaajana keväästä 1917 lähtien. Muromasta tuli 

varsin kuuluisa herätyssaarnaaja. Koivuneva oli ollut pappeinkokouksessa muun 

muassa Paavo Viljasen kanssa. Koivuneva oli joutunut Kauniaisten Raamattuopis-

tolla Viljasen kanssa "kahdestaan" vastaamaan uskonsa perusteista yöllisissä 

keskusteluissa Muroman kanssa. Kokouksessa oli ollut sata pappia mukana. 

Muroma oli ottanut Paavo Viljasen "käsiteltäväkseen" ja oli esittänyt kysymyk-

sen, miten ihminen pelastuu. Mauno oli ollut hyvin hiljainen vasta parannuksen 

saatuaan. Koivuneva antoi Viljasen vastailla kysymyksiin. Sen jälkeen kun 

Koivuneva oli kääntynyt vanhoillislestadiolaisuuteen, Koivunevan silmissä 

alkoivat Muroman "valot" sammua. Koivuneva sai sen verran sanotuksi: "Kuule 

sie Muroma sie et ymmärrä näitä hengellissii asioita."
56
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II. KIRKKOHERRANA POHJOIS-POHJALAISESSA 

SEURAKUNNASSA (1953–1963) 
 

1. Kappeliseurakunnasta itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi 

 

Ensimmäinen kirkollisissa asiakirjoissa Utajärvestä kertova maininta on peräisin 

vuodelta 1657. Muhoksen kappalaisena tuolloin ollut Abraham Bong oli esittänyt 

Turun tuomiokapitulille anomuksen, että hän saisi kantaa palkkansa lisäksi 

Ahmasjärven, Utajärven ja Sotkajärven kyläkuntien ”veroparselit”.
57

 Oulujokivar-

ren asutus voimistui 1700-luvulla isonvihan vaurioiden korjausten seurauksena. 

Samalla heräsi kirkollisen elämän tehostamiseen tähtääviä pyrkimyksiä laajojen 

seurakuntien jakamiseen. Muhos oli tyytymätön asemaansa Oulun kappeliseura-

kuntana ja siitä koituviin rasituksiin. Niinpä se aloitti 1750-luvulla ponnistelunsa 

oman kirkkoherrakunnan perustamiseksi. Samanaikaisesti utajärveläiset ryhtyivät 

kaavailemaan itsenäisen kappeliseurakunnan perustamista. Utajärveläisten aloite 

oli sen ajan oloissa helpommin toteutettavissa ja se johtikin myönteiseen 

tulokseen muutamia vuosia aikaisemmin kuin muhoslaisten, vaikka molemmat 

suunnitelmat olivat kytköksissä toisiinsa.
58

 

         Aloite Utajärven kappeliseurakunnan perustamisesta tehtiin piispantarkas-

tuksessa Oulussa vuonna 1760. Tällöin utajärveläiset esittivät anomuksen, että he 

saisivat "omalla kustannuksellaan" rakentaa Utajärvelle oman kappelikirkon ja 

että Muhoksen toinen kappalainen sijoitettaisiin paikkakunnalle asumaan. 

Myöhemmin he uudistivat anomuksen ja esittivät sen kirjallisesti tuomiokapitulil-

le. Perusteluna he esittivät, että matka jumalanpalveluksiin Muhoksen kirkolle oli 

pitkä, peräti 50–80 kilometriä. Tuomiokapituli suhtautui asiaan myönteisesti, 

mutta päätti ennen ratkaisuaan suorittaa itse paikalla katselmuksen ja selvittää, 

millaisiin uhrauksiin utajärveläiset todella olivat valmiita kappeliasiassa. 

Tuomiokapituli kääntyi maaliskuussa 1761 Kuninkaallisen Majesteetin puoleen ja 

ehdotti, että Utajärven kappeliseurakunta perustettaisiin. Syyskuussa 1761 

hallitsija hyväksyi tuomikapitulin ehdotuksen. Näin Utajärven kappeliseurakun-

nan perustamismääräys annettiin syksyllä 1761.
59

 Käytännössä piti odottaa 

Muhoksen itsenäistymistä Oulusta omaksi kirkkoherrakunnaksi. Vasta tämän 

jälkeen olisi ollut mahdollista perustaa Utajärven kappeliseurakunta. Käytännössä 
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näin tapahtuikin vuonna 1766, kun Muhos erotettiin itsenäiseksi kirkkoherrakun-

naksi ja Utajärvi määrättiin sen kappeliseurakunnaksi. Kappeliseurakuntana olo 

merkitsi Utajärven seurakunnan vaiheissa suurta kasvun ja lujittumisen aikaan. 

Siitä huolimatta kappeliasema ajan mittaan alkoi tuntua rasittavalta, koska 

huomattavat palkkamäärät joutuivat emäseurakunnan kirkkoherralle ja matkat 

kirkonkokouksiin olivat pitkiä. Ajatus itsenäisestä kirkkoherrakunnasta heräsi 

vähitellen Utajärvellä.
60

 

         Helmikuussa 1886 annetulla senaatin päätöksellä muodostettiin Utajärvestä 

itsenäinen kirkkoherrakunta, johon voitiin nimittää oma kirkkoherra. Tämä tuli 

mahdolliseksi sen vuoksi, kun Muhoksen kirkkoherran virka oli tullut avoimeksi. 

Uuden seurakunnan rajat eivät muuttuneet vaan ne olivat samat kuin kappelikau-

dellakin. Naapuriseurakuntina jatkoivat siten Muhos, Ylikiiminki, Pudasjärvi, 

Puolanka ja Säräisniemi. Ensimmäisen vakinaisen kirkkoherran Utajärvi sai vasta 

Muhoksen kirkkoherran vaihdon yhteydessä vuonna 1899. Seurakunnan alue 

pysyi muuttumattomana aina vuoteen 1954, jolloin Vaalan alue erotettiin 

Utajärven seurakunnasta ja siitä muodostettiin yhdessä Säräisniemen kanssa 

Vaalan seurakunta. Vaalan alueen liitosprosessi sai alkunsa sen jälkeen kun 

Niskakoskeen oli alettu rakentaa voimalaitoksia. Oulujärven kahteen erilliseen 

osaan jakama taloudellisesti heikko Säräisniemi alkoi vaatia itseensä liitettäväksi 

Utajärvestä Vaalan alueen, jotta se voisi rakentaa sinne uuden kunnallisen 

keskuksensa ja ennen muuta kohentaakseen Niskakosken kahdesta voimalaitok-

sesta saatavilla verotuloilla taloudellista asemaansa. Valtioneuvoston päätöksellä 

erotettiin Utajärvestä vuoden 1954 alussa, ei ainoastaan Vaalan niemeä, vaan 

suuri osa Yli-Niskan kylää, Lohelan ja Ahon taloja myöten ja liitettiin Säräisnie-

meen, jonka nimi samalla muutettiin Vaalaksi. Utajärven kunnan edustajat ja 

liitosalueen asukkaiden suuri enemmistö vastusti päätöstä kovasti, mutta vastustus 

ei estänyt liitospäätöksen toteutumista. Kunnan väkiluku oli ollut vuonna 1950 

edellisten vuosikymmenten aikana tapahtuneen elinkeinojen edistymisen ja 

voimakkaan asutustoiminnan perusteella korkea, peräti 8325 henkeä. Vaalan ja 

Yli-Niskan menettämisen jälkeen väkiluku oli vain 5967 henkeä vuonna 1960.
61

  

         Täysin uutena tekijänä Utajärven seurakunnallisessa elämässä esiintyivät 

uskonnolliset herätysliikkeet, jotka 1870-luvulta lähtien herättivät paljon 

keskustelua. Herännäisyys, joka oli Pohjois-Pohjanmaallekin ulottanut 

                                                 
60

Matinolli 1962, 250–253. 
61

Matinolli 1962, 253–255; Virrankoski 1962, 144. 



 29 

herännäisyyden päähaaran, ei koskaan saavuttanut Utajärvellä suurilukuista 

kannattajamäärää. Tosin herännäisyys tuli seurakunnassa jo varhain tunnetuksi ja 

ainakin 1890-luvulta lähtien sillä oli oma suppea kannattajakuntansa. Heränneiden 

keskushenkilönä pidettiin Utajärven seurakunnan ensimmäistä kirkkoherraa Erik 

Pesosta, joka oli löytänyt hengelliset ystävänsä heränneiden joukosta.
62

 

         Lestadiolaisuus sai sen sijaan Utajärvellä laajapohjaista kannatusta mutta 

herätti aluksi myös arvostelua. Utajärvellä vuonna 1871 toimitetussa piispantar-

kastuksessa kehotettiin seurakuntalaisia tarkasti harkitsemaan, olivatko 

matkustelevien saarnaajien oppi sopusoinnussa "puhtaan Jumalan sanan" kanssa. 

Tällä lienee tarkoitettiin juuri paikkakunnalla vierailevia lestadiolaissaarnaajia. 

Kahdeksan vuotta myöhemmin toimitetussa piispantarkastuksessa seurakuntalai-

silta kysyttiin, näyttävätkö lestadiolaiset olevan taipuvaisia erottautumaan muusta 

seurakunnasta vai pysymään sen yhteydessä. Kappalainen F.A. Heikel oli 

vastannut, että heidän asennoitumisensa oli pysynyt suunnilleen entisellään, mutta 

heidän käytöksensä oli tullut sävyisämmäksi ja ettei hän voinut valittaa heidän 

aiheuttaneen mitään erityistä häiriötä. Molemmat tarkastukset suoritti Aron Gustaf 

Borg.
63

 

         Uuteen vaiheeseen vanhoillislestadiolaisen liikkeen asema joutui Utajärvellä 

tarmokkaan ja varmaotteisen Kuopion hiippakunnan piispan Gustaf Johanssonin 

aloittaessa tarkastustoimintansa. Entinen Kuopion piispa Gustav Johansson 

valittiin arkkipiispaksi juuri sortokauden alkaessa. Johansson oli tullut tunnetuksi 

aktiivisena lestadiolaisuuden vastustajana. Kesällä 1890 suorittamassaan 

piispantarkastuksessa Johansson oli todennut lestadiolaisuuden saaneen jalansijaa 

Utajärven seurakunnassa, mitä hän piti valitettavana. Hän piti lestadiolaista 

liikettä häpeäksi koko luterilaiselle kirkolle. Liikettä hän kuvasi lahkokunnaksi. 

Hän katsoi, että liikkeen johtohenkilöt kahdenkeskisissä neuvotteluissa olivat 

valmiita "myönnytyksiin", mutta käytännössä Johanssonin mukaan oltiin 

suvaitsemattomia. Epäluterilaisena piirteenä hän piti sitä, että hänen näkemyksen-

sä mukaan lestadiolaisilla rippi oli sakramentin asemassa. Vielä jyrkemmän 

tuomion piispa antoi lestadiolaisuudesta viisi vuotta myöhemmin kesällä 1895 

pitämässään tarkastuksessa. Arkkipiispana Johansson ei kuitenkaan jatkanut 

lestadiolaisuuden vastustamista samalla intensiteetillä johtuen siitä, että hänellä 

oli arkkipiispana muutakin tekemistä kuin yrittää kitkeä lestadiolaisuus pois 
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Suomesta. Vähitellen hänen täytyi myöntää tosiasia, että lestadiolaisuus oli 

kehittynyt merkittäväksi tekijäksi Suomen kirkossa. Seuraavan vuosikymmenen 

kuluessa vastakohtaisuudet tasoittuivat ja uuden piispan J.R. Koskimiehen 

maltillinen ja sovitteleva esiintyminen edisti luonnollisesti tämänsuuntaista 

kehitystä. Kuopion entistä piispa Gustaf Johanssonia seurasi uudessa Oulun 

hiippakunnassa Juho Rudolf Forsman, myöhemmin Koskimies. Hän edusti 

herätyskristillisiä ja suomalaiskansallisia ihanteita ja omaksui alusta lähtien 

myötämielisemmän suhtautumisen lestadiolaisuuteen kuin edeltäjänsä. Forsman 

teki heti selväksi, että lestadiolaisuuteen kohdistuneiden kirkolliset kurinpitotoi-

met loppuvat hänen johtamassaan hiippakunnassa.
64

 

         Utajärvi oli Muhoksen kappeliseurakunta ja sai muistitiedon mukaan 

ensimmäiset kosketuksensa lestadiolaisuuteen ennen emäseurakuntaa jo 1860-

luvun alussa. Aikalaislähteet eivät tue Lohen (1997) mukaan näin varhaista 

ajoitusta. Koivunevalle hyvin läheisen saarnaajan Janne Hatusen välittämän 

muistitiedon mukaan lestadiolaiskristillisyyttä olisi esiintynyt Juorkunan kylällä 

1860–1870-lukujen vaihteessa, lähellä Särkijärven eli Kurimon rautaruukkia. 

Utajärvellä vanhoillislestadiolaisen herätyksen katsottiin lähteneen liikkeelle 

ensimmäisenä juuri edellä mainitusta Juorkunasta. Juorkunassa pidettiin seuroja 

monessa talossa kuten Mikkolassa, Hamarissa, Keinälässä, Määtässä, Lipossa, 

Vittalassa ja Hautalassa. Vaikutteet tulivat Hetekylästä Pudasjärven puolelta Matti 

Raution välityksellä, joka oli lestadiolaistunut ja aloittanut saarnatoimintansa 

1860-luvun lopulla. Raution ukko eli Matti Rautio oli iso mies, ”neljä tuumaa yli 

kolmen kyynärän”. Rautio tuli suutariksi Mikkolan taloon. Hän ei ollut 

varsinaisesti saarnamies, mutta hän kulki talosta taloon puhumassa uskomisen 

asiasta. Hänen kerrotaan sanoneen: "Nyt tuli suutari taloon, voisin pitää seuratkin, 

sillä minussa on Pyhä Henki." Mikkolan talon emäntä teki parannuksen. Tästä 

vihastuneena Juho Mikkonen tuli seuroihin kivi kädessä aikoen vihoissaan heittää 

saarnaajaa. Jumalan sana pisti hänen sydämeensä, kivi putosi kädestä ja hän 

nöyrtyi ottamaan vastaan evankeliumin. Samoin pudasjärveläinen Paavali Ervasti 

liikkui ahkerasti Juorkunassa ja Kiiminkijokilaaksossa. Lisäksi hän liikkui sieltä 

sekä merelle että ylöspäin Puolangan Auholle päin. Siihen aikaan Utajärvellä oli 

verrattain voimakas herännäisyys ja körttipuvutkin olivat käytössä.
65
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Vanhoillislestadiolainen kristillisyys tuli, kuten edellä on mainittu, Utajärvelle 

todennäköisesti Pudasjärveltä päin. Sieltä tuli miehiä, joiden sanottiin antavan 

syntejä anteeksi. Pian herätys tavoitti Utajärven kirkonkylän ja sen lähiympäris-

tön. Viime vuosisadan alkuvuosikymmeninä elettiin monissa seurakunnissa suuria 

herätyksen aikoja. Näin oli myös Utajärvellä. Kodeissa pidetyt seurat kokosivat 

seuraväkeä ja suuret pirtit täyttyivät seuraväestä. Jopa yhtenä ainoana iltana 

saattoi olla useita kymmeniä parannuksentekijöitä. Heidän esimerkkinsä puhutteli 

ja rohkaisi uusia ihmisiä kyselemään omakohtaista syntien anteeksiantamusta. 

Karanta mainitsee Janne Hatusen ja Heikki Mustosen tässä yhteydessä. He 

toimivat seuroissa saarnamiehinä ja olivat hyvin rakastettuja sananpalvelijoita. 

Vanhoista "jo kunniaan päässeistä" maallikkopuhujista Karanta mainitsee Heikki 

ja Kalle Honkasen
66

, Kalle Mikkosen, Kalle Näpän ja Eemeli Poutiaisen. Kun 

ihmiset tekivät parannuksen vanhoillislestadiolaisuuteen, niin siitä seurasi se, että 

kotien ovet avautuivat seurojen pitoon. Yksi tällainen koti oli J.B. Heikkisen koti, 

joka sijaitsi Pällin Valon toimitalon kohdalla. Kyseinen koti oli usein puhujien 

majoituspaikkana, jossa syötettiin seuraväki ja pidettiin seuroja, joskus jopa useita 

viikkoja peräkkäin. Monet liikkeeseen kuulumattomat epäilivätkin, että 

lestadiolaiset syövät talon tyhjäksi. Kerrotaan, että talo vain vaurastui ja menestyi. 

Lestadiolaiset kokivat, että Jumalan sana toi mukanaan ajallisen siunauksen.
67

 

         Utajärvellä oli vireää seuratoimintaa jo ennen virallisen yhdistyksen 

perustamista 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Haasteena seuratoiminnalle 

oli pitkät välimatkat, jolloin liikkuminen vaati paljon aikaa. Suurin vaikeus oli 

ilmeisesti rahan puute. Miten sai haalituksi sen verran kokoon, että sai maksetuksi 

puhujien palkkiot ja matkakulut? Kuluja katettiin muun muassa ompeluiltojen 

seuratuotoilla. Sotavuosien jälkeen virisi ajatus oman yhdistyksen perustamisesta. 

Kymmenen vanhoillislestadiolaista istui eräänä lämpimänä elokuun sunnuntaina 

1946 keskustelemassa uskon asioista ja "tiestä ja matkasta".
68

 Ilmeisesti juuri 

edellä mainitussa tilaisuudessa lausuttiin "Utajärven" rauhanyhdistyksen 

syntysanat. Alustavan kokouksen jälkeen ryhdyttiin käytännön toimenpiteisiin ja 

yhdistys perustettiin virallisesti 11.5.1947 ja sai nimekseen Utajärven kirkonkylän 
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ja Sotkan Rauhanyhdistys. Sittemmin nimi muutettiin Utajärven kirkonkylän ja 

ympäristön Rauhanyhdistykseksi.
69

 

 

2. Vanhoillislestadiolainen pappi Utajärven kirkkoherraksi  
 

Utajärven seurakunnassa tuli ajankohtaiseksi järjestää kirkkoherranvaali vuonna 

1952, koska seurakunnan pitkäaikainen kirkkoherra Matti Kauppinen jäi 

eläkkeelle 30.9. 1951. Herännäistaustainen Kauppinen oli ollut kirkkoherrana yli 

kolmenkymmenen vuoden ajan. Hän toimi Utajärven kirkkoherrana vuodet 1920-

1951
70

.  

         Tämän jälkeen virkaa toimittavaksi kirkkoherraksi tuomiokapituli määräsi 

pastori Jussi Mäntymaan. Kirkkoherran virka julistettiin haettavaksi 6.9.-5.10. 

1951. Kyseistä virkaa haki neljä ehdokasta. Yksi heistä oli Arvo Niva, jolle 

Koivuneva oli hävinnyt kirkkoherran vaalin 6.9.1942 Säyneisissä ollessaan. Muita 

viran hakijoita olivat Tobias Leevi Kinnunen Alavieskasta, Haapaveden virallinen 

apulainen Mauno Koivuneva sekä Taivalkosken kirkkoherra Antti Koukkari. 

Vaali suoritettiin 9-10.3.1952 ja valituksi tuli Mauno Koivuneva. (Kts. taulukko 1. 

sivulla 32.) Evakkosiirtoseurakuntien lakkauttamisen jälkeen Koivuneva oli 

toiminut Haapaveden seurakunnassa virallisena apulaisena. Kauppisen jälkeen 

kirkkoherran virkaa olivat hoitaneet vajaan puolen vuoden ajan sijaiset. Pisimpään 

tehtävää hoiti ennen Koivunevan valintaa seurakunnan kirkkoherraksi pastori 

Jussi Mäntymaa virkaa toimittavana kirkkoherrana 1.10.1951–30.7.1953. Saman 

vuoden elokuun alusta lukien hän toimi seurakunnassa virallisena apulaisena.
71

 

         Suullinen perimätieto kertoo lisävalaistusta Koivunevan suosion syystä 

Utajärven kirkkoherranvaalissa. Keskustelin puhelimessa sekä utajärveläisen 

Valde Lipon että haapajärvisen Heikki Ollilan kanssa Koivunevan kirkkoherran-

vaalista. Heikki Ollilan isoisä oli Jaakko Ollila, joka kulki Koivunevan kanssa 

savotoilla. ”Mikä oli syy tähän, että ”kommunistit” lähti Koivunevan taakse. 

Siellä oli hallitsevassa asemassa ”körttihurskasta” sukua. Kommunistit halusivat 

äänestää kirkkoherraksi henkilöä, joka oli vastainen nyt tälle Utajärven kunnan 

johdolle, joka ei olisi halunnut valita seurakuntaan lestadiolaista pappia.” 

Utajärven herännäistaustaiset seurakuntalaiset eivät halunnut äänestää lestadio-
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laista kirkkoherraa. Perimätiedon mukaan Koukkaria oli pyydetty ehdokkaaksi, 

jotta lestadiolaisten äänet saataisiin hajotettua kahden ehdokkaan välillä. Pyytäjä 

oli petollisesti tekeytynyt vanhoillislestadiolaiseksi. SKDL:äiset ja SDP:läiset 

tekivät ”vastahyökkäyksen” ja päättivät joukolla asettua Koivunevan taakse 

tehdäkseen kiusaa ”herraskaiselle” ja herännäistaustaisille utajärveläisille, joita oli 

myös kunnan johtopaikoilla. Voidaan sanoa, että uskonto ja politiikka sekoittuivat 

toisiinsa tässä. Kun Oulujoki -yhtiö rakensi valtavia voimalaitoksia Utajärvellä 

Oulujoen varteen, niin niiden kaivamisessa tarvittiin satoja, ellei peräti tuhansia 

lapiomiehiä. Lapiomiehet olivat suurelta osin SKDL:n tai SDP:n kannattajia. 

Kommunisteille Voimalaitostyömaalta järjestettiin linja-autokuljetuksiakin 

äänestyspaikalle. Osa äänestäjistä oli myös ulkopaikkakuntalaisia niin kuin 

valituksessakin todettiin. Tämä selittää Koivunevan suuren äänimäärän vaalissa.
72

  

 

Taulukko 1. Utajärven kirkkoherran vaalin tulokset 1952–1953. 

 

Mauno Koivuneva 1690 ääntä 690 äänestäjältä 

Tobias L. Kinnunen 1317 ääntä 579 äänestäjältä 

Antti Koukkari 455 ääntä 204 äänestäjältä 

Arvo Niva 40 ääntä 18 äänestäjältä. 

 

Vaalista tehtiin kaksi valitusta tuomiokapituliin. Kätilö Anni Lipposen 

valituksessa
73

 tuli esille useita kriittisiä näkökohtia. Lipposen ensimmäinen 

valituksen aihe oli se, että vaalissa oli äänestänyt Muhoksen seurakunnan jäseniä. 

Vaalin toimittanut rovasti A.I. Heikinheimo antoi selityksen, jossa tämä totesi 

vaalin toimitetun hänelle jätetyn ääniluettelon mukaan. Heikinheimo myönsi, että 

luettelossa oli saattanut olla Utajärven alueella asuvia Muhoksen kuntalaisia. Siinä 

ei pitänyt olla ongelmaa, koska seurakunnallisesti he kuuluivat Utajärveen ja sen 

vuoksi heillä oli kirkollinen äänioikeus Utajärven seurakunnassa. Lisäksi Anni 

Lipponen väitti, ettei vaalitoimittaja noudattanut vaalitoimituksessa loppuun asti 

alussa ilmoittamaansa äänestysjärjestystä vaan antoi toisen vaalipäivän aikana 

ilmoituksen loppumisajasta ja väitti, ettei kyseistä ilmoitusta ollut aluksi tehty. 
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Heikinheimo huomautti antamassaan lausunnossa, että vaali toimitettiin siinä 

järjestyksessä kuin vaalipöytäkirja osoitti.
74

  

         Lipponen väitti pastori Koivunevan käyneen Utajärvellä parturissa ja 

kirkossa vaalipäivän aattona äänenkantavuutta testaamassa, pyrkien saattamaan 

epäedulliseen valoon kanssahakijoitaan. Lipponen piti sopimattomana sitäkin, että 

Koivuneva oli vaalisaarnansa yhteydessä järjestetyssä jumalanpalveluksessa 

ehtoollista jakaessaan joillekin ehtoollisvieraille antanut vanhoillislestadiolaisen 

tavan mukaisen synninpäästön. Lipponen väitti myös seurakunnassa harjoitetun 

ennen vaalia harhaanjohtavaa propagandaa Koivunevan puolesta Kinnusta ja 

Koukkaria vastaan.
 75

 

         K.V. Kauto teki oman valituksensa vaalista. Hän syytti Koivunevaa äänten 

keräilystä. Kauton mukaan tähän oli liittynyt harkittu ja järjestelmällinen 

yhteydenpito paikallisen rauhanyhdistyksen johtohenkilöihin. Kauto piti heitä 

"suurelta osalta oman älyn puutteessa" olevina sekä alttiina suggeroivalle 

käytökselle. Koivuneva oli Kauton mukaan hakemusten jättämisen jälkeen 

kirjoitellut rauhanyhdistyksen jäsenille hankkiakseen suosiota ja mainostanut 

sopivuuttaan urheilullisella kunnollaan.
 76

. 

         Tuomikapituli pyysi Koivunevalta selitystä Kauton valituksen johdosta.
77

 

Vastineessaan Koivuneva torjui kehottaneensa utajärveläisiä äänestämään itseään. 

Koivuneva myönsi kirjoittaneensa kaksi kirjettä Johannes Hatuselle Utajärvelle. 

Lisäksi Koivuneva mainitsi väsyneensä matkapapin työhön ja toivoi saavansa 

vakinaisen viran. Väitteessä, että hänen kannattajansa olisivat "älyä vailla ja 

suggeroitavissa", ei ollut Koivunevan mukaan perää. Tuomiokapituli päätti jättää 

asian "maallisen" oikeuden tutkittavaksi. Muhoksen nimismiehenä toimi tuolloin 

Pauli Mikkonen. Kuulusteluihin kutsuttiin Koivuneva, Yrjö Honkanen, Lempi 

Väänänen, Johannes Hatunen, Maija Oilinki ja Matti Pylkäs. Koivuneva kertoi 

kirjoittaneensa 11.12.1951: ”Hän on pettynyt usein papinvaaleissa, eikä elättele 

varmaa toivoa nytkään, mutta uskoo Jumalan lasten rukoilevan, että saisivat 

uskovaisen papin.”
78
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Hatusen mielestä painostusta Koivunevan hyväksi ei ollut tapahtunut. Oilingin 

mukaan Koivuneva ei ollut harjoittanut äänten keräilyä. Pylkäs oli ollut 

Koivunevan vaalisaarnatilaisuudessa ja hänen mielestä valitusten motiivina oli 

hengellinen viha lestadiolaisia kohtaan. Suullisen muistitiedon mukaan Juorkunan 

Mikkolan vanha emäntä olisi sanonut sukulaiselleen nimismiehelle: ”Älä sorra 

uskovaisia”. Tuomiokapituli hylkäsi päätöksellään 17.12.1952 valitukset.
79

 

         Tuomari Lauri Paavola oli ilmoittanut K. V. Kauton
80

 aikomuksesta valittaa 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO oli pyytänyt 22.1.1953 asianosaisten 

selityksiä ja tuomiokapitulin lausuntoa asiasta. Kevättalven aikana (1953) 

asianosaiset antoivat selityksensä. Tuomiokapituli antoi 23.4.1953 lausuntonsa, 

jonka mukaan valitus oli hylättävä. KHO:n päätös asiassa oli 21.5.1953: "Valitus 

on hylätty ja vaali pysytetty voimassaan." Mauno Koivuneva aloitti Utajärven 

kirkkoherrana 1.8.1953. Koivunevan asetti kirkkoherran virkaan Oulun 

hiippakunnan piispa Väinö Malmivaara avustajineen Utajärven kirkossa 4.9.1954. 

Utajärven seurakunnassa toimitettiin samalla piispantarkastus 4–6.9.1954.
81

 

         Koivunevan valinta Utajärven seurakunnan kirkkoherraksi oli herännäishen-

kiselle ryhmittymälle äärimmäisen katkera pala. He yrittivät löytää valittamisen 

aihetta kaikesta mahdollisesta. Koivuneva edeltäjä, kirkkoherra Matti Kauppinen 

kuului herännäisyyteen. Heränneet kokivat katkerana sen, että valituksi tuli 

vanhoillislestadiolainen kirkkoherra. Koivunevalla itsellään ei ollut mitään heitä 

vastaan. Heränneet olivat ahkeria kirkossakävijöitä. Heillä oli sellainen periaate, 

ettei saanut yhtään jumalanpalvelusta mennä ohi, ettei olisi joku ollut kirkossa 

kuuntelemassa. Osa Laitisen suvun jäsenistä kääntyi vanhoillislestadiolaisuuteen 

kuolinvuoteella. Koivunevan mukaan pohjoisessa "ollaan joko hirviän uskovaisia 

tai hirviän jumalattomia".
82

 

         Edellisellä kirkkoherralla oli ollut tapana pitää tiistaiseurat kirkonkylällä, 

jossa kävi herännäishenkisiä ja muita "jumalisia". Koivuneva jatkoi samaa 

perinnettä. Koivuneva pitikin puheen tiistaiseuroissa eräällä kerralla. Seuroihin oli 

tullut paljon väkeä, myös vanhoillislestadiolaisia. Koivuneva oli miettinyt sitä, 

miten hän selittäisi herännäishenkisille ja muille "jumalisille" "autuudenopin". 
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Joku oli käynyt hänelle sanomassa, että tarkoituksena on että täällä puhuu 

muutkin kuin sinä. Koivuneva oli ajatellut pitää niin pitkän saarnan, ettei kukaan 

muu pysty saarnaamaan niissä seuroissa. Hän puhui tuhatvuotisesta valtakunnasta. 

Koivuneva tunsi, että A.A. Laitinen latautui siinä hänen vieressään. Seuraväki 

aloitti virren "Oi Herra, jos mä matkamies." Sen jälkeen Laitinen nousi puhumaan 

ja "se oli täynnä." Hän hyökkäsi raivokkaasti Koivunevaa vastaan, ja sanoi, "että 

tässä on nyt selitetty Raamattua väärin", kun Koivuneva oli puhunut tuhatvuoti-

sesta valtakunnasta. Laitinen tosin huomasi itsekin menneensä arvosteluissaan 

liian pitkälle. Koivuneva oli kertonut seuraväelle jännittäneensä kovasti puhetta. 

Sitten hän oli kertonut jännitystä laukaisevan tarinan, joka nauratti kuulijoita.
83

 

 

3. Seurakuntatoiminnan johdossa ja suunnannäyttäjänä  
 

Utajärven Jokivarsi-Ahmas -alueella pääelinkeinona oli vielä 1950-luvulla 

maatalous. Utajärven pohjoispuolella metsä- ja uittotyöt olivat silloin hallitsevassa 

asemassa. Taloudellisessa mielessä seurakunta vaurastui myymällä metsiä vuosien 

1951–1953 välillä yli kolmen miljoonan markan edestä.
84

 Elinkeinoelämän suuri 

mullistus koettiin Utajärvellä sotien jälkeen, kun Oulujoki-yhtiö rakensi pitäjään 

useita suuria voimalaitoksia. Jättiläismäiset teollisuuslaitokset herättivät sen ajan 

ihmisissä toisaalta ihmetystä ja kunnioitusta mutta toisaalta syvää surua niiden 

tuhotessa Oulujoen laakson mahtavaa luontoa ja muuttaessa Utajärven ikään kuin 

vieraaksi seuduksi. Utajärven elinkeinoelämään voimalaitoksilla ei ollut sellaista 

positiivista vaikutusta kuin olisi voinut erehtyä luulemaan suuret ulkonaiset 

muutokset nähtyään.
85

 

         Utajärven seurakunnassa merkittävin muutos 1954–1958 välisenä aikana oli 

1.1.1955 alueluovutus ja sen liittäminen vasta perustettuun Vaalan seurakuntaan. 

Niskankylästä lohkaistiin noin kahdensadan viidenkymmenen neliökilometrin 

laajuinen alue, jonka mukana siirtyi Utajärven seurakunnasta noin 2400 

seurakuntalaista Vaalan seurakuntaan. Seurakunnan koko ei jäänyt silti liian 

pieneksi, sillä vuoden 1958 lopussa Utajärven väkiluku oli 6478 henkeä. 

Pääelinkeinot olivat pääosin samat kuin edellisen tarkastuksen aikaan olivat olleet 

eli maatalous, metsä- ja uittotyöt sekä karjahoito. Jäkälänkeräys mainittiin lisäksi 
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Jokivarren ja Ahmaksen kylien elinkeinona porojen kasvatusta varten. 

Kenelläkään ei ollut vuoden 1959 piispantarkastuksessa huomauttamista papiston 

ja seurakunnan työntekijöiden opista ja elämästä. Seurakunnan tavanomaiset 

hallintoelimet olivat toimineet Koivunevan mukaan hyvin ja ansiokkaasti 

tarkastusajanjakson osalta. Seurakunnan asioiden ja talouden hoitoon oltiin 

tyytyväisiä. Työnjako Koivunevan ja Jussi Mäntymaan kesken oli sujunut hyvin. 

Koivuneva oli ainoa virassa oleva pappi Utajärvellä, kun hänet valittiin sinne 

kirkkoherraksi. Mäntymaa valittiin ylimääräiseksi viralliseksi apulaiseksi. 

Virallisesti diakoniatyö oli ollut Mäntymaan vastuulla ja nuorisotyö Koivunevan 

harteilla. Kumpikin oli päävastuualueen lisäksi tehnyt molempia edellä mainittuja 

työtehtäviä. Sen lisäksi muu seurakunnallinen työ jakautui 1954–1958 

luonnollisesti molemmille tasapuolisesti. Sen sijaan työsuunnitelmaa ei ollut 

tarkasti laadittu. Kirjallisina työsuunnitelmina toimivat kirkkoneuvoston ja 

toimikuntien antamat suuntaviivat.
86

  

         Tarkastusjakson (1954–1958) osalta seurakunnan talouden kannalta 

tärkeimpiä päätöksiä olivat olleet Pappilansaaren myynti voimalaitokselle, 

kirkkotontin ja hautausmaan osto, seurakuntatalon rakentamisen alullepaneminen 

ja papiston palkkauksen järjestelyt. Myönteisesti seurakunnan talouteen oli 

vaikuttanut erityisesti Pappilansaaren myyminen.
87

 

         Vuonna 1762 valmistunut kirkko oli voimalaitoskanavan räjäytystöissä 

liikkunut ja kärsinyt ulkoisia vaurioita. Utajärven vuonna 1762 rakennettu kirkko 

on läheisesti liittynyt Pohjanmaan länsitornillisiin tukipilarikirkkoihin. Vuonna 

1894 se sai uusgoottilaisen tyyliasun. Uuden tyyliasun ja rakennusmestarin nimen 

puuttumisen seurauksena kirkko on jäänyt taidehistoriallisen mielenkiinnon 

ulkopuolelle. Kirkko oli rapistunut jonkin verran. Tämän vuoksi puista 

pitkäkirkkoa oli remontoitu jonkin verran tarkastuskauden aikana. Kellotapulia 

(Kts. kuva 2 s. 37) Koivuneva oli kehunut Suomen kauneimmaksi. Hautausmaita 

seurakunnassa oli viisi; kirkonkylän, Sotkan, Niskankylän, Sanginkylän ja 

Juorkunan hautausmaat. Sanginkylän hautausmaa oli kahdenkymmenen ja 

Juorkunan hautausmaa peräti neljänkymmenen kilometrin päässä kirkolta. Tosin 

Sangilla ja Juorkunassa olivat omat siunauskappelit.
 88
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Kuva 2. Utajärven kirkon kellotapuli. Kuva: Heikki Myllyniemi. 2013. 
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3.1. Jumalanpalvelukset Utajärven seurakunnassa 1953-1963 

 

Utajärven seurakunnassa vuonna 1954 järjestetyn piispantarkastuksen mukaan 

kirkossakävijöiden määrän todettiin nousseen aiempaan jaksoon verrattuna. 

Tämän katsottiin johtuvan muun muassa uusista papeista seurakunnassa. 

Jumalanpalveluksissa oli vuosien 1949–1953 välisenä aikana käynyt keskimäärin 

sata ihmistä kesällä ja kahdeksankymmentä talvella. Tarkastajien mukaan 

kävijämäärä jumalanpalveluksissa oli ollut siitä huolimatta liian alhainen. 

Jumalanpalveluksessa kävijöitä olisi piispan mukaan pitänyt olla keskimäärin 

700–800 henkeä joka sunnuntai. Silloin seurakunnan väkimäärästä noin 

kymmenes olisi ollut paikalla. Kävijöistä suurin osa oli ollut naisia. Lapsia sen 

sijaan oli käynyt kirkossa vähän. Kirkkomatkan pituuden arvioitiin osaltaan 

vaikuttaneen siihen, ettei jumalanpalveluksissa käyty tämän enempää. Kaukaisista 

kylistä ei ollut kirkolle linja-autoliikennettä pyhäpäivinä. Kahden seuraavan 

tarkastusjakson (1954–1963) osalta jumalanpalveluksiin osallistujien määrä 

kasvoi aina vuoteen 1963 asti. (Kts. taulukko 2 s. 39.) Syyksi kirkossakäynnin 

aktiivisuuden parantumiseen mainittiin, että kirkko oli aiempaa paremmassa 

kunnossa. Vuosien 1954–1958 välillä jumalanpalveluksissa oli käynyt 

keskimäärin sata neljäkymmentä viisi ihmistä kesäisin (145) ja talvella 

yhdeksänkymmentä viisi (95).
89

 

          Ahkerimmin jumalanpalveluksissa käytiin vuosien 1959–1963 välisenä 

aikana, jolloin kirkossa kävi jumalanpalveluksissa keskimäärin 369 henkeä. Syynä 

jumalanpalveluksissa kävijöiden määrän kasvuun edellä mainittuna ajanjaksona 

mainittiin kulkuneuvojen parantuminen ja hengellisen elämän virkistyminen. 

Kirkkoväki osasi käyttäytyä hyvin kirkossa. Kirkkolaulun osalta osanotto 

kirkkoveisuuseen oli ollut heikkoa ainakin kahden tarkastusjakson osalta.
90
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Taulukko 2. Jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä 

keskimäärin vuosina 1949–1968 

 

 

 

3.2. 
Sakrame
ntit,    
kouluope
tus    
sekä 
kinkerit    
Utajärven 
seurakun
nassa 
1953–
1963 
 

Kasteet 

toimitettiin 

Utajärvellä 

usein 

kodeissa. 

Kastamattomia lapsia ei ollut vuosien 1949–1953 aikana yhtään. Ehtoollinen oli 

joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina ja isojen seurojen yhteydessä. 

Alhaisin ehtoollisella kävijöiden määrä oli vuonna 1949, jolloin ehtoollisella oli 

käynyt vain 495 ehtoollisvierasta. Vuonna 1951 noin yhdeksänsataa viisikymmen-

tä ihmistä oli käynyt ehtoollisella. Tarkastajien mukaan entiset sukupolvet 

polvistuivat usein Herran pöytään. Ehtoollisella kävijöiden määrän toivottiin 

kasvavan jatkossa. Ehtoollisella kävijöiden määrä kasvoikin seuraavien vuosien 

                                                 
91

OMA OTA. Eb:137. Ptpk: t. 1954–1969. Oulun hiippakunnan piispat Utajärven seurakunnan 

piispantarkastuksissa vuosina 1954–1969.  
92

OMA OTA. Eb:137. Ptpk. 1963. Kertomus Utajärven seurakunnan tilasta vv.1959–1963, 

Taulukon sarakkeessa (1959–1963) "osallistujien määrä puolipäiväjumalanpalveluksissa talvella 

keskimäärin" yhteydessä oli suluissa merkintä talvikävijöiden osalta, että se olisi koskenut vain 

vuotta 1961, eikä siis keskimääräistä kävijämäärää koko kertomusjakson osalta vv. 1959–1963. 

 

Vuosi 

 

Osallistujien 

määrä 

puolipäiväjumalan- 

palveluksissa  

talvella keskimää-

rin 

 

 

 

Osallistujien 

määrä 

puolipäiväjumalan- 

palveluksissa  

kesällä keskimää-

rin 

 

 

 

Yhteensä 

jumalan- 

palveluksissa 

kävijöitä 

keskimäärin 

 

Oulun 

Hiippakunnan 

 piispat
91

 

 

1949–

1953 

80 100 180 Väinö 

Malmivaara 

(1954) 

1954–

1958 

95 145 240 Olavi 

Heliövaara 

(1959) 

1959–

1963 

112
92

 257 369 Leonard 

Pietari 

Tapaninen 

(1964) 

1964–

1968 

150 100 250 Kaarlo 

Johannes 

Leinonen 

(1969) 
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aikana. Esimerkiksi 1954–1958 välisenä aikana ehtoollisella oli käynyt 

keskimäärin noin 1200 ehtoollisvierasta. (Kts. taulukko 3 sivulla 41.)
93

 

         Ehtoollisella kävijöitä oli ollut keskimäärin yli tuhat yhteensä vuodesta 1954 

alkaen. Koivuneva oli aloittanut Utajärven kirkkoherrana elokuun alussa 1953. 

Vuoden 1949 tilastoihin verrattuna ehtoollisella kävijöiden määrä oli yli 

kaksinkertaistunut. Maanviljelijäväestö ja metsätyömiehet olivat aktiivisimmin 

käyneet ehtoollisella. Sen sijaan sivistyneistön osallistuminen oli ollut laimeaa ja 

voimalaitostyöväen heikkoa. Ehtoollisella käytiin erityisesti isojen seurojen 

yhteydessä järjestetyissä ehtoollisjumalanpalveluksissa sekä pääsiäisen aikaan. 

Vuosien 1954–1958 välisenä aikana ehtoollisella kävijöitä oli ollut eniten vuonna 

1957. Silloin ehtoollisen oli nauttinut 1414 ihmistä. Noin joka viides rippikoulun 

käynyt oli käynyt ehtoollisella. Piispa Olavi Heliövaara oli ollut määrään 

tyytyväinen. Ehtoollisella oli käyty ahkerasti seuraavinakin vuosina. Ehtoollisella 

kävijöitä oli ollut yli tuhat vuosittain 1959–1968 välisenä aikana. Ehtoollisia oli 

järjestetty vuosien 1949–1963 välisenä aikana 9–17 kertaa.
94
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Taulukko 3. Ehtoollistilasto vuosilta 1949–68 Utajärven seurakun-

nassa95 

VUOSI 

 

 

 

EHTOOLLIS-

TILAISUUKSIEN 

MÄÄRÄ 

VUOSITTAIN 

 

NAISTEN 

EHTOOLLISELLA 

KÄYNTIEN 

MÄÄRÄ 

KESKIMÄÄRIN/ 

VUOSI 

 

 

MIESTEN 

EHTOOLLISELLA 

KÄYNTIEN  MÄÄRÄ 

KESKIMÄÄRIN/VUOSI 

 

YHT. 

 

1949 9 265 230 495 

1950 10 270 295 565 

1951 14 596 355 951 

1952 17 507 380 887 

1953 11 440 283 723 

Yht. 

1949-

53. 

61 2078 1543 3621 

1954 17 747 498 1245 

1955 17 739 500 1239 

1956 15 622 473 1095 

1957 16 780 534 1414 

1958 14 656 355 1011 

Yht. 

1954-

58. 

79 3544 2360 6004 

1959 17 793 430 1223 

1960 14 593 431 1024 

1961 14 716 394 1110 

1962 14 759 423 1186 

1963 15 712 447 1159 

Yht. 

1959-

63. 

74 3573 2125 5702 

1964 14 853 466 1319 

1965 15 628 546 1074 

1966 14 740 416 1156 

1967 13 681 461 1142 

1968 16 703 482 1185 

Yht. 

1964-

68. 

72 3605 2371 5876 
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Vuoden 1954 piispantarkastuksessa arvioitiin kansakoulun uskonnonopetusta 

opetuksen laadun suhteen. Uskonnonopetuksesta oli puuttunut syvyyttä mutta 

historiallisen ja "eetillisen" aineiston käsittelyn katsottiin olleen hyvää. 

Paikkakunnalla oli uskonnollista harrastuneisuutta. Papiston ja opettajien suhteita 

pidettiin hyvinä. Papit olivat käyneet opettajien järjestämissä kokouksissa. 

Alakansakoulun päättyessä oppilaiden edellytettiin muistavan muutamia 

kertomuksia Jeesuksen elämästä, Herran rukous, käskyt ja muutamia muita 

rukouksia.
96

  

         Vuoden 1959 tarkastuksen mukaan koululaisilla oli ollut virsilaulun ja 

rukousten osalta vähäiset kristinopin tiedot kouluun tullessaan. Niitä harjoitettiin 

kodeissa "yhä vähenevässä määrin". Kuutosluokalta lähtien oli käytetty 

"kursoorisesti" Raamattua opetuksessa mukana. Katekismusta oli opetettu 

kouluissa ulkolukuna. Katekismuksen "kristinoppia" opetettiin raamatunhistorian 

opetuksen yhteydessä. Opettajien ja papiston suhteet olivat säilyneet edelleen 

erittäin hyvinä. (1954–1958.) Opettajat kävivät kirkkokuorossa, nuorisotyötoimi-

kunnassa ja diakoniatyössä. Opettajat olivat olleet innokkaita tyttöjen ja poikien 

talvipäivien järjestelijöitä. Vuoden 1964 tarkastuksessa eräänä pienenä 

muutoksena opetuksessa mainittiin muun muassa kirkkoretket ja tutustuminen 

kirkkoherranvirastoon. 
97

 

         Lukukinkereitä oli pidetty ahkerasti ja erityinen "piikki" osallistujien 

määrässä oli vuonna 1953, jolloin osallistujia oli ollut yhteensä 635. Vuoden 1952 

osalta kinkeritilastot ovat hyvin puutteellisia. Opettajat toivat lapsia kansakouluil-

la pidettäviin lukusiin. Yleisesti todettiin, että harrastuneisuus lukukinkereitä 

kohtaan oli nousussa sodanjälkeisessä Utajärven seurakunnassa. Tosin vuoden 

1954 piispantarkastuksessa todettiin lasten kristinopin taitojen heikentyneen. 

Vanhemman väen kristinopin muistitieto oli säilynyt suhteellisen hyvänä. 

Seurakuntalaisilla katsottiin olleen sekä "harrastuneisuutta" että arviointikykyä 

hengellisissä asioissa ja opinkysymyksissä. Vääriä oppeja ei ollut päässyt 

"pesiintymään" seurakuntaan kertomuksen mukaan.
98

  

         Vuonna 1959 tehdyn piispantarkastuskertomuksen mukaan kinkereillä oli 

käyty aiempaa ahkerammin. Vuosien 1954–1958 välisenä aikana kinkereille oli 

osallistunut keskimäärin 704–942 ihmistä vuosittain. Kansankoulunopettajat ja -
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OMA OTA. Eb: 137. ptpk:t 1954 ja 1959. Kertomus Utajärven seurakunnan tilasta vv. 1949–

1953, 15–16; Kertomus Utajärven seurakunnan tilasta vv. 1954–1958, 17. 
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OMA OTA. Eb:137. Ptpk. 1959. Kertomus Utajärven seurakunnan tilasta vv. 1954–1958. 
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OMA OTA. Eb: 137. Ptpk. 1954. Kertomus Utajärven seurakunnan tilasta vv. 1949–1953.  
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oppilaat olivat suhtautuneet hyvin myönteisesti lukusiin. Opettajat olivat 

saapuneet oppilaiden mukana kinkeritaloon. Harrastus lukukinkereitä kohtaan oli 

paikoin noussut, paikoin laskenut. Monet pitivät lukukinkereitä arvokkaana 

kulttuuriperinteenä, josta he eivät olisi halunneet luopua. Oppilaat oli hyvin 

valmisteltu kinkereitä varten kouluissa. Kristinopin tiedoista keskusteltiin. Samoin 

kinkerikunnan siveellisestä tilasta oli keskusteltu sen vuoksi, koska tarkastusker-

tomus sitä edellytti.
99

 

         Seuraavan tarkastusjakson osalta 1959–1963 kinkereille osallistujien määrä 

oli noussut osallistujien määrällä edellisiin jaksoihin verrattuna. Mainittuna 

ajanjaksona kinkereille oli osallistunut vuosittain keskimäärin 785–1287 ihmistä. 

Kinkereille oli osallistunut eniten lapsia, toiseksi eniten naisia. Vähiten osallistujia 

oli miesten keskuudessa. Kinkeriohjelma ja siihen valmistautuminen oli ollut 

hyvin samankaltaista verrattuna aikaisempiin vuosiin.
100

 Kinkerien ja lukusien 

suosio Utajärven seurakunnassa saattoi johtua osaksi siitä syystä, että Koivuneva 

halusi pitää hyvät suhteet opettajien kanssa.  

 

3.3. Seurat ja pyhäkoulut sekä muu seurakunnallinen toiminta 
 

Merkittävä osa Koivunevan kirkkoherrana tekemästä työstä olivat lukuisat (Kts. 

taulukko 4. ss. 46–49) seuramatkat ympäri laajaa Utajärven seurakuntaa eri 

vuodenaikoina. Koivuneva kirjoitti Päivämies -lehdessä julkaistuissa Paimenpo-

jan kierroksilta -pakinoissaan hyvin seikkaperäisesti "kierroksistaan", joihin 

sisältyi hyvin paljon seuramatkoja ja niiden tarkkaa kuvausta. Pakinat eri kylillä ja 

paikkakunnilla järjestetyistä seuroista sisälsivät puhujien, seuraväen ja monien 

muidenkin ajankohtaisten asioiden avointa ja yksityiskohtaista kerrontaa. Tarkat 

kuvaukset seurapuhujista ja seuraväestä herättivät mielenkiintoa lukijoiden 

keskuudessa. Luultavasti pakinat herättivät mielenkiintoa sen vuoksi, että niissä 

Koivuneva kuvaili luontoa eri vuodenaikoina hyvin havainnollisesti. Pakinoiden 

kiinnostavuutta lisäsi se, että niihin sisältyi paljon autenttista ajankuvaa. 

Koivuneva kirjoitti värikkäästi kokemuksistaan metsäkämpillä, uitoissa ja 

poromiesten keskuudessa. Samoin Koivuneva uutisoi vanhoillislestadiolaisuuden 

sisällä tapahtuvista asioista. Koivunevan ensimmäinen pakina Paimenkoiran 

kierroksilta ilmestyi Päivämies-lehdessä 3.2.1955. 
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OMA OTA. Eb:137. Ptpk. 1959. Kertomus Utajärven seurakunnan tilasta vv. 1954–58. 
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OMA OTA. Eb:137. Ptpk. 1964. Kertomus Utajärven seurakunnan tilasta vv. 1959–63. 
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 Eikö tämä Päivämies ole sellainen Jumalan perheväen lehti. Sen vuoksi kävisin nyt tässä 

 vapaasti kertoilemaan kuulumisia sanoisinko paimenkoiran kierroksilta Jumalan  

 lapsilauman parissa.
101

 

Ensimmäisessä pakinassaan Koivuneva kuvasi suksimatkaansa Utajärven 

Sanginkylässä, jossa hän tapasi Hautalan äidin eli Sofia Jokikokon. Koivuneva 

selitti, miksi Sofiaa tavallisesti kutsuttiin Hautalan äidiksi eikä Sofia Jokikokoksi, 

mikä oli hänen oikea nimensä. Syy oli se, että saarnamiehet olivat "Sofian 

poikia".
102

”Kuinka iloiseksi tuleekaan äiti, kun pojat käyvät häntä katsomassa tai 

kun he kirjoittavat hänelle. Ja kuinka suurella sydämen halulla hän kuunteleekaan 

seuroissa poikiensa saarnoja.” Hautalan äiti tuli hyvälle mielelle, kun sai 

ikkunasta nähdä yhden pojistaan hiihtävän umpihangessa järven yli hänen kotiaan 

kohti, joka oli siellä mäenrinteellä pihlajien ja muiden puiden varjossa.
103

 

          Utajärven Rauhanyhdistys järjesti yhdistyksen perustamisen alusta lähtien 

niin sanottuja isoja seuroja. Isot seurat olivat useampipäiväiset ja niiden 

yhteydessä järjestettiin yleensä ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa. Seuroihin oli 

kutsuttu puhujia eri paikkakunnilta. Koivuneva saarnasi niissä usein. Seuroja 

pidettiin tavallisesti kesäkuun alkupuolella syys-lokakuun vaihteessa ja keväällä 

Marianpäivänä. Aluksi seurat olivat kolmipäiväiset, mutta myöhemmin ne 

muuttuivat kaksipäiväisiksi. Marianpäiväseurat pidettiin aluksi Sotkankylällä, 

mutta vuodesta 1963 ne siirtyivät kirkonkylälle. Isojen seurojen lisäksi pidettiin 

paljon yhden päivän tai illan kestäviä seuroja. Kotiseurat olivatkin ehkä tyypillisin 

kokoontumismuoto.
104

 Koivuneva teki paljon seuramatkoja muualla kuin 

Utajärvellä. Laajan pitäjän eri kylillä järjestettyihin seuroihin osallistuivat usein 

myös ei-vanhoillislestadiolaisia kyläläisiä. Kirkkoherra oli odotettu vieras 

seuroissa ja muissakin tapaamisissa, mistä kertovat monet lahjoitukset, joita hän 

sai seurakuntalaisiltaan. Koivuneva kävi paljon seuramatkoilla oman seurakunnan 

ulkopuolellakin sekä Ruotsissa. Tämä herätti ärtymystä ja kritiikkiä joidenkin 

seurakuntalaisten keskuudessa.
105

 

Minua oli odottamassa kaksi iloista yllätystä. Sain lahjaksi kauniit, pitkäranteiset ja tupsuil-

la koristetut vanttuut. Ne oli koukulla ommellut Kaisa Honkanen (Eemelin emäntä). Ja 

sitten: sukat oli ommellut Maria Savilaakso ja näihin sukkiin oli punaisella langalla ommel-
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Pm. 5 / 3.2.1955. Paimenkoiran kierroksilta; Pm. 26.7.1956. Paimenkoiran kierroksilta ja 

Pm. 13.9.1956. Paimenpojan kierroksilta. 
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Pm. 5/ 3.2.1955. Paimenkoiran kierroksilta. 
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Pm. 5/ 3.2.1955. Paimenkoiran kierroksilta. 
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Karanta 1983. Utajärven kk:n ja ympäristön Rauhanyhdistyksen historiikki uuden toimitalon 

avajaisissa 26.2. 1983. 
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OMA OTA. Eb:137. Ptpk. 1954. Kertomus Utajärven seurakunnan tilasta vv. 1949–1953; M-

VOH kasetti 28b: 29.12.1987 Maija Vuolto-Oilingin haastattelu. 
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tu: Paimenpoika... Ne ovat kummat vanttuut ja sukat, kun eivät lämmitä ainoastaan käsiä ja 

jalkoja, vaan myös sydäntä sillä ne ovat Jumalan lasten lämmittävän rakkauden tuntomerk-

kejä.
106

 

Koivunevan mielestä vanhoillislestadiolaisuudessa saarna on keskeisessä 

asemassa. Kun muissa herätyspiireissä "luikautetaan" kitaralla tai muulla 

"soittopelillä" tai näytetään hengellisiä elokuvia, niin vanhoillislestadiolaisten 

seuroissa oli saarna niiden tilalla. Koivuneva ilmaisi vahvasti Päivämiehessä 

julkaistujen pakinoiden ja esimerkiksi haastattelujen valossa tukeutuvansa 

vanhoillislestadiolaisuuden opin käsityksiin. Evankeliumin saarnan sisältö oli 

Koivunevan mukaan keskeisimmältä osalta syntien anteeksiantamus.
107
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Pm. 4.2.1959. Paimenpojan kierroksilta.  
107

Pm. 3.4.1968. Paimenpojan kierroksilta. 
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Taulukko 4. Poimintoja Koivunevan Paimenpojan kierroksilta -

pakinoista 1955–1971 

Vuosi 

 

Pakinoiden 

määrät  

 

Seura-

kuvaus-

ten 

lkm.* 

Esimerkkejä pakinoiden tapahtumista, 

paikoista, ihmisistä ja teologiasta. 

*Yhdeksi seurakerraksi lasketaan yhtenä 

päivänä pidetyt ja useampipäiväiset seurat.
 108

 

1955 

 

 

 

3 7  

Koivuneva kirjoitti muun muassa Jumalan elävästä 

seurakunnasta. Uunivaaran metsäkämpällä oli ollut 73 

miestä. Vapon metsätyökämpällä ja Juurimaan työmaalla 

oli ollut 25 miestä. Kärkkäänjärven rannassa pidettiin 

seurat kaukana asutuksesta 

 

1956 

 

 

10 

 

24 Elokuussa Paimenpojan pellolla järjestettiin rukiinleikkuu-

talkoot. Pakinassa oli tarkka kuvaus talkoolaisista, heidän 

ammateistaan ja ominaisuuksistaan. Vuoden 1956 talvi oli 

ollut hyvin luminen. Paimenpoika oli hiihtänyt yli tuhat 

kilometriä talven aikana muun muassa Särkijärven kylälle 

sydänmaiden läpi.  

1957
109

 

6 14 Sotkan nuorisoseuran talossa pidettiin kolmipäiväiset 

seurat. Koivuneva oli ihmetellyt, miksei tiennyt tällaisesta 

valtavasta maallikkotoiminnasta mitään kirkossamme 

ennen parannuksentekoa. 

Utajärvellä pidettiin vanhoillislestadiolaisten pappien 

veljeskokous. 

1958 15 32-34 Potkunjoen uitosta: "Aurinko paistaa, koski kohisee, 

takanani nuotiolla käy kahvin tuoksu ja miehet syövät 

reppueväitään." Koivuneva oli ollut Oulussa puhujainko-

kouksessa. "Nyt ovat porosukset saapuneet." Porvoossa 

koivistolaisten kesäjuhlilla. Koivuneva muisteli 

työnjohtaja Jaakko Ollilaa: "Ystävällisenä ja hiljaisena, 

suurta ääntä pitämättä liikkui hän työmaillaan." 
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Olen laskenut yhdeksi seurakerraksi yhtenä päivänä pidettävien seurojen tapaan myös 

useampipäiväiset seurat, jotka saatettiin pitää niin Rukoushuoneessa (nykyisin käytetään nimitystä 

Rauhanyhdistys), kirkossa kuin seurakuntataloissa. Paljon Koivuneva kiersi myös seuroissa, jotka 

pidettiin ihmisten kodeissa sekä kouluilla. 

 
109

Pm. 17.1.1957. Paimenpojan kierroksilta. Koivunevan havainto oli, että vanhoillislestadio-

laisuudessa suurin osa puhujista ei ole varsinaisia ammattipuhujia, vaan he ovat käytännön miehiä, 

jotka "ahkeralla kättentyöllä" ansaitsevat leipänsä. 



 48 

1959 24 52–53 Koivuneva oli ollut poroerotuksessa Kärkkäällä Juorkunan 

ja Pudasjärven välimailla. 

 

"Monet jo illalla pudistelivat päätään, miten siinä 

Paimenpojan käy, kun yksin on mentävä asumattoman 

erämaan poikki umpea hiihtäen." 

 

Marttisjärven kesäseurat olivat pienen syrjäkylän suuri 

juhla, johon oli valmistauduttu jo pitkän aikaa. "Oli siellä 

hyvä olla. Kylmäntuntoinenkin kristitty siellä pääsi 

lämpenemään." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960 34 49 Perinteiset Marttisjärven kesäseurat olivat olleet "suloiset 

ja hyvät." Jumala puhutteli ihmisiä voimallisesti sanansa 

saarnaajien kautta. Kiitosäänet sekaantuivat itkun ääniin. 

Kämppäseurat pidettiin Kapelossa. Koivunevan mukaan 

siellä oli mukava puhua, kun ei tarvitse kierrellä asiaa 

aivan kuin kissa kuumaa puuroa. 

1961 39 noin 

72–73 

Uitot loppuivat. Koivuneva oli murheissaan uittojen 

loppumisesta Potkunjoella. Ruukin saha on päättänyt viedä 

puut Potkunjoen varresta autokyydillä sahalle.  

"Mitä minä nyt teen! Ottaisivatko ne minut sahalle töihin?" 

 

"Minua ovat usein lämmittäneet seuroihin pyyntökirjeet. 

Niissä on niin lämmin alku ja yleensäkin niitä sävyttää 

alkukristillisyyden henki."  

1962 42 noin 66 Utajärven kirkon 200-vuotisjuhla. Naamankylällä pidettiin 

seuroja iltaisin melkein viikon ajan, sunnuntaina myös 

päivällä. 

 

"Ja sitten sain kuulla jymyuutisen: Kärkkään talon väki 

lähtee pois talosta kevättalvella ja muuttaa Auholle. 

Pyysivät jo minua tupaantuliaisiin uuteen paikkaan. Niin 

ne sydänmaat autioituvat!" 
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1963 44 noin 45 Koivuneva oli ollut jälleen porossa. "Kaksisataa poroa 

karkasi ketjustamme. Oulun Tuomiokirkossa järjestetyistä 

vappuseuroista Koivuneva kirjoitti kyseisenä vuonna, 

kuten monena muunakin vuonna. Koivuneva joutui auto-

onnettomuuteen. Sen jälkeen hän kirjoitti paljon 

paranemisestaan. 

1964 47 noin 

66
110

 

Rovasti Koivunevalle metsätyömiehet järjestivät 

tempauksen. Metsätyökämpällä vietettiin Koivunevan 60-

vuotissyntymäpäiviä, jossa oli mukana täytekakut yms.  

Koivuneva vertasi jalan kuntoutumista omavanhurskaa-

seen ihmiseen. "Kuta pitemmälle kilvoituksen matka 

joutuu, sitä paremmaksi kristityksi pääsee. Oikea kristitty 

on toisenlainen kuin jalkani..." "Polven sisäkulma on nyt 

70 astetta." Perinteiset Marianpäiväseurat Utajärvellä. 

1965 51 noin 

61–62 

Pakina komojäästä ja kristityn kohokuorisuudesta. Seurat 

Särkijärven koululla (ehtoollinen vanhuksille ja 

huonokuntoisille.) Suviseurat Rovaniemellä. "Harvoin 

ovatkaan kiitosäänet kohonneet suviseuroissa niin 

voimallisina kuin Rovaniemellä." Jotkut naiset olivat 

purkaneet sydäntään Koivunevalle kirjeitse: "Miksi aina 

vain saarnataan naisten ja tyttöjen hiuksista ja koruista eikä 

koskaan miesten turhamaisuudesta." 

 

1966 52 noin 64 Suviseurat Oulussa olivat Koivunevalle hyvin merkittävät. 

(Seppänen, 2009, 491.) 

Syyskuun kahdessa pakinassaan Koivunva kertoi olleensa 

seuroissa Yli-Utoksella, Sanginkylässä, Juorkunassa ja 

Järvikylässä. Sitten matka olikin suuntautunut Turun 

kautta Ruotsiin, jossa Koivuneva vieraili Vesteråsissa, 

Hallsbergissä, Trollshättanissa, Örebrossa ja Väneersbor-

gissa. Srk:n ja Päivämiehen henkilökunta Koivunevalla 

kylässä, kaikkiaan 60 vierasta, pidettiin viisi puhetta.  

 

1967 47 55 Koivuneva oli ehdottanut partiopojille nimeä Sutipurikat. 

"Saarnaaja ei hallitse seurakuntaa, vaan seurakunta 

hallitsee saarnaajat. Hanhista ja ihmishaukoista, jotka 

vaanivat ja vahtaavat ihmisten vikoja ja virheitä. Emme 

ole veljiemme vartijoita siinä mielessä, että onnistuisimme 

saamaan heidät satimeen." Kiiltokuvat olivat unohtuneet 

Paimenpojalta, oli ottanut lasten nimet ylös ja lupasi 

lähettää ne omistuskirjoituksella myöhemmin. 

1968 51 40–42
111

 "Tämä aika on osittain riekuvien kulttuuriradikaalien 

aikaa."  "Kerran kävi niin, että poliisi nappasi erään 

mummon kiinni, kun hän seuroissa tuli liikutuksiin. Menin 

pelastamaan mummo rukkaa." 

                                                 
110

Seuraluvuissa ei ole mukana pidettyjä jumalanpalvelussaarnoja, kesämessuja, kinkereitä, eikä 

niitä syntymäpäivävierailuja, joissa ei erikseen mainita seuroista niiden yhteydestä. Marginaalinen 

osa joidenkin kopioitujen pakinoiden tekstistä puuttui paino- ja kopioteknisten syiden vuoksi. 

Pakinoiden kokonaisuuden kannalta asia on vähämerkityksellinen. 
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1969 50 45–46 "Joku kuvalehti on oikein asiakseen ottanut kristillisyyden 

mustaamisen. Kuulin, että sen haastateltavat olivat 

lausunnoissaan vetäneet esille kolmen kyynärän 

jumalaopin." Kinkerit Koskiahossa. Osasivat paremmin 

kinkeriläksyt, kuin Koivuneva osasi luullakaan. 

"Sydänmaa suorastaan kuhisi hillanpoimijoita." 

1970 49 53 Marttisjärveläiset saivat oman Rauhanyhdistyksen 

(toimitalon). Pääsiäisseurat Purikkaalla olivat 

"hiihtoseurat", kaikkien piti tulla sinne hiihtämällä. 

Juorkunasta tuli matkaa 12 km, Vuotolta ja Sorsualta 20 

km. "Olin puhumassa Jumalan sanaa partiotyttöjen leirillä. 

Kysymyksessä olivat Oulun Valppaat ja Limingan 

Niittytytöt. Ja heillä oli hyvät johtajat." "Voipiko sellainen 

ihminen olla uskovainen, joka omistaa poroja?" 

1971 47 33 Koivuneva oli mietiskellyt paljon Moosesta ja Aaronia 

korpivaelluksella .- ja oppositiota heitä vastaan. "Ehtoona 

pitää teidän tietämän Herran johdattaneen teidät Egyptin 

maalta ja huomenna pitää teidän näkemän Herran 

kunnian." "Viikko sitten olin mukana Helsingissä 45 

vuotta sitten opintonsa aloittaneiden kokouksessa." 

 

 

1955– 

1971 

Yhteensä 

611 pakinaa 

Yht. 

786  

Seuraku-

vausta 

Koivuneva kirjoitti vuosien 1955–1971 välisenä aikana 

yhteensä 611 pakinaa. Seurakuvauksia oli noin 786 ajalta, 

jolloin Koivuneva oli Utajärven kirkkoherrana. 

 

Utajärvellä pyhäkoulua oli pidetty tarkastusvuoteen 1954 mennessä kuusikym-

mentä vuotta. Pyhäkoulutilaston (Kts. taulukko 5. s. 51) mukaan pyhäkoululaisten 

määrä oli noussut viisinkertaiseksi aiempaan verrattuna eli vuonna 1953 

pyhäkoululaisia oli ollut kolmesataa viisikymmentä. Tarkastusjakson 1949–1953 

aikana pyhäkoululaisia oli ollut keskimäärin noin sata kuusikymmentä seitsemän 

(167). Vuoden 1950 tilasto puuttuu kokonaan. Opettajia oli saatu vaivattomasti 

lukusilla määräämällä. Vuosien 1954–1958 pyhäkoululaisten määrä kasvoi 

räjähdysmäisesti edelliseen tarkastusjaksoon verrattuna. Pyhäkoululaisten määrä 

oli kasvanut niin, että keskimäärin 716 lasta oli käynyt pyhäkoulussa vuosittain 

1954–1958 välisenä aikana. Kävijöiden määrä oli yli nelinkertaistunut verrattuna 

aiempaan, vuosien 1949–1953 pyhäkoulussa kävijöiden määrään verrattuna. 

Vuonna 1958 pyhäkouluopettajia oli ollut yhteensä 79, joista 72 oli ollut naisia. 
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Pm:t 25.4.1968 ja 6.11.1968. Paimenpojan kierroksilta. Iin pappilan syntymäpäivillä ja 

Juorkunan Rauhanyhdistyksen 20-vuotisjuhlat Ilman näitä kahta tapahtumaa seuraluvuksi olisi 

tullut 40.  
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Pyhäkouluja oli pidetty 37 kertaa. Pyhäkoululaisia oli ollut 658. Oppilaiden 

määrää piispa Heliövaara oli pitänyt suurena. Heliövaaran mukaan pyhäkoulua 

olisikin ollut parempi kutsua lastenkirkoksi "eikä kouluksi". Pyhäkoululaisten 

määrä oli kasvanut seuraavankin tarkastusjakson aikana (1959–1963). Keskimää-

rin pyhäkoululaisia oli ollut noin 967 edellä mainittuna tarkastusaikana. Yhtenä 

selittävänä tekijänä pyhäkoululaisten määrän kasvulle on pidettävä pyhäkoulujen 

määrän kasvua. Kun vuosien 1949–1953 välisenä aikana pidettiin keskimäärin 

noin kahdeksan pyhäkoulua vuosittain, niin seuraavana tarkastusjaksona 

pidettyjen pyhäkoulujen määrä oli lähes nelinkertaistunut. Seuraavina tarkastus-

jaksoinakin pyhäkoulupitokertojen määrä kasvoi verrattuna aiempiin vuosiin. 

Myös pyhäkouluopettajien määrä kasvoi huomattavasti.
112
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Taulukko 5. Pyhäkoulutilasto Utajärven seurakunnasta vv.1949–1968.113 

Vuosi Pyhäkoulujen 

määrä yht./vuosi 

Opettajia 

yht./vuosi 

Oppilaita 

yht./vuosi 

1949
114

 5 5 70 

1950 Ei tilastoa Ei tilastoa Ei tilastoa 

1951 5  5 95 

1952 10 12 150 

1953 13 16 350 

Yht. 1949–1953. 33 38 665 

1954 30 53
115

 775 

1955 35 57 779 

1956 27 55 686 

1957 35 75 683 

1958 37 79 658 

Yht. 1954–1958. 164 319 3581 

1959 37 73 788 

1960 41 66 998 

1961 41 77 1065 

1962 41 80 1043 

1963 41 75 942 

Yht. 1959–1963. 201 371 4836 

1964 35 65 850 

1965 40 51 466 

1966 40 49 465 

1967 40 59 450 

1968 40 53 435 

Yht. 1964–1968. 195 277 2666 
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Pyhäkoulunopettajat saivat hyvät arvostelut toiminnastaan ja harrastuneisuudes-

taan pyhäkoulutoiminnan hyväksi vuosien 1954–1968 väliseltä ajanjaksolta. 

Joukossa oli ollut osaavia nuoria ja keski-ikäisiä sekä myös joitain vanhempia 

opettajia. Opettajat olivat olleet maanviljelijä- ja työläispiireistä.
116

 

         Muita seurakunnallisia toimintoja olivat olleet papiston pitämät hartaushet-

ket ja raamatunselitykset, joita oli pidetty noin kolmesataa 1949–1953. Lisäksi oli 

pidetty ompeluseuroja ja muita hartaustilaisuuksia yli sata. Vanhoillislestadio-

laiset olivat pitäneet kaksitoista kertaa isoja seuroja, jotka kestivät kolme päivää ja 

joissa oli ollut seurakunnan oma pappi mukana. Isoissa seuroissa oli käynyt paljon 

väkeä. Siellä oli ollut joitakin parannuksentekijöitäkin sekä seurapuhujia vierailta 

paikkakunnilta. Papiston sielunhoidollisten kodeissa käyntien määrä oli runsainta 

vuonna 1953, jolloin käyntejä oli kahdeksankymmentä. Vertailun vuoksi vuonna 

1949 käyntejä oli ollut vain kolmetoista. Kodeissa käynnit olivat lisääntyneet 

myös kertomusajan lopussa. Vuonna 1949 kodeissa oli käyty vain kahdeksan 

kertaa, kun sen sijaan vuonna 1953 viisikymmentä kertaa.
117

 

         Sodanjälkeisen ajan Suomessa maaseudun seurakunnissa järjestettiin 

maakirkkoja, koska etäisyydet olivat niin pitkiä. Utajärven seurakunnassa 

järjestettiin 1949–1953 yhteensä kymmenen maakirkkoa. Vuosien 1954–1958 

aikana maakirkkoja oli järjestetty vain viisi kertaa. Seuraavan jakson 1959–1963 

osalta maakirkkoja oli pidetty neljästi. Niitä pidettiin kouluilla ainakin viimeksi 

mainittuna ajanjaksona. Lisäksi oli pidetty kirkkolain 18 §:n suunnitelman 

mukaisia jumalanpalveluksia "kaukaisemmissa kyläkunnissa". Tätä tarkoitusta 

varten Utajärven seurakunnassa oli pidetty kevät- ja syysmessut, jotka olivat 

jumalanpalvelusten kaltaisia ehtoollisen viettoineen. Erityisenä tapahtumana oli 

Jylhämän voimalaitoksella pidetty jumalanpalvelus.
118

 

          Kansanopistotyötä oli tehty Reisjärven kristillisen opiston hyväksi 

keräämällä kolehtia. Lisäksi oli myyty Ylitornion opiston joulu- sekä Reisjärven 

opiston pääsiäislehteä. Utajärven seurakunta ei ollut tukenut taloudellisesti 

kansanopistoja, mutta oli kehottanut nuoria käymään opiston. Kovin moni ei ollut 

käynyt opistoa. Utajärveläiset nuoret menivät Reisjärven, Ylitornion, Limingan ja 

Raudaskylän opistoihin. Koivuneva sai piispantarkastuksessa (1954) tunnustusta 
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siitä, että arkisto oli ollut erinomaisessa kunnossa. Koivunevaa kehuttiin myös 

siitä, että hän oli hoitanut tehtävät "kiitettävästi". Positiiviset arviot työstään sai 

myös seurakunnan virallinen apulainen Jussi Mäntymaa. Voi olla, että Koivuneva 

hoiti kirkkoherralle kuuluvat "paperityöt" uransa alkuvaiheessa kiitettävästi. Tämä 

tulkinta johtuu siitä, että kuulemani mukaan Koivuneva ei ollut toimistossa 

viihtyvä kirkkoherra, joka olisi pitänyt todella tarkasti kirjaa kaikesta. Hän viihtyi 

enemmän ihmisten parissa "kierroksillaan". Keskustelin asiasta Koivunevan 

seuraajana Utajärven kirkkoherran virassa toimineen Juhani Karannan kanssa 

puhelimessa.
119

 

         Vuoden 1959 piispantarkastuksessa Koivuneva sai ansaitusti huomiota 

työstään selkosilla. Piispa Heliövaara oli pitänyt erikoisuutena sitä, että seuroja oli 

pidetty metsä-, uitto- ja porokämpillä. Piispa oli pitänyt sitä hyvänä tapana koota 

sanan ääreen niitä, jotka eivät ehkä muuten olisi tulleet sanankuuloon. Uutena 

kielteisenä ilmiönä piispa oli maininnut avioerot. Utajärvellä vuosien 1954–1958 

välisenä aikana yhdeksäntoista avioliittoa oli päätynyt eroon. Piispan mukaan 

maaseudulla ei niistä ollut ennen puhettakaan. Uusi aika oli tuonut valitettavan 

ilmiön maaseudullekin. Piispan mukaan jokainen avioero merkitsee lapsille tuskaa 

ja kärsimystä. Piispa antoi seurakunnan "vakavalle" väestölle kehotuksen 

huolehtia siitä, ettei pahe pääsisi leviämään utajärveläisten keskuudessa. Hän piti 

sitä tärkeänä Utajärven seurakunnan tulevaisuuden kannalta. Koivunevan ja 

seurakuntalaisen vahvistuksen mukaan raittiustilanne oli paranemaan päin. 

Lähetystyön piispa oli arvioinut Utajärven seurakunnassa heikoksi.
120

 

         Vuoden 1964 piispantarkastuksen yleisessä osassa piispa L.P. Tapaninen oli 

kehunut pyhäkouluissa käyvien lasten määrää. Myös harrastus nuorisotyötä 

kohtaan vaikutti lisääntyneen. Sairaskäyntejä oli ollut noin kuusikymmentä 

vuosina 1959–1963. Kinkereillä käytiin piispan arvion mukaan ehkä ahkerammin 

kuin joissakin toisissa seurakunnissa. Kesä- ja syysmessuja oli pidetty jatkuvasti, 

joten Jumalan sanaa oli ollut tarjolla jatkuvasti. Kansankoulunopettajat saivat 

tunnustusta työstään kristillisen opin opettamisessa. Lähetystyöharrastusta 

moitittiin heikoksi.
121

  

         Piispat antoivat Utajärven kirkkoherran toiminnasta myös 1959, 1964 ja 

1969 piispantarkastuksissa kiitettävät "arvosanat". Koivunevaa kehuttiin 
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uutteruudesta, vakavuudesta ja taidosta, jolla hän oli hoitanut kirkkoherran 

virkaansa. Ainakin kahdella kertaa Koivunevan toimintaa arvioitiin erittäin 

kiitettäväksi. Myös virallisina apulaisina toimineet papit saivat myönteiset arviot 

toiminnastaan. L.P. Tapanisen antamat myönteiset arviot Koivunevasta ovat 

kiinnostavia siinä mielessä, että varmasti he tunsivat toisensa hyvin. Tapanista 

todennäköisesti harmitti se, että Koivuneva ei kannattanut hänen ajatuksiaan 

Kuopion suviseurojen kastealustuksesta. Oikeastaan Koivuneva ei siinä vaiheessa 

mielestäni sanonut asiasta selkeästi omaa mielipidettä. Toisaalta Koivuneva toi 

seuraavina vuosina hyvinkin vahvasti oman kantansa esiin ”maallikkosiiven” 

kannattajana 1960-luvun hajaannuksessa ja sen jälkeen.
122

  

 

4. Uittomiesten ja metsätyömiesten sielunhoitajana  
 

Toisen maailmansodan päättyminen ja sen jälkeiset tapahtumat aiheuttivat 

voimakkaan muutoksen suomalaisessa yhteiskunnassa. Murros oli ensisijaisesti 

poliittinen ja johtui sodan lopputuloksesta. Toisen maailmansodan jälkeinen 

poliittinen murros ei välittömästi vaikuttanut Suomen kirkon asemaan. 

Poliittisesta muutoksesta huolimatta kirkko saattoi jatkaa toimintaansa 

kansankirkkona entiseen tapaan. Sodan jälkiselvittelyt aiheuttivat turvatonta 

ilmapiiriä, jolloin kirkko koettiin monilla tahoilla kansallista identiteettiä 

suojaavaksi tekijäksi. Sodan päättymistä seurannut vaihe merkitsi ainakin 

muodollisesti kansankirkon aseman entistä laajempaa tunnustamista, mikä johtui 

sosiaalidemokraattisen puolueen vuoden 1946 puoluekokouksen päätöksestä. 

Puoluekokous päätti poistaa ohjelmastaan perinteiset kirkon ja valtion erottamista 

ja uskonnonopetuksen poistamista koskevat vaatimukset. Murtorinteen (1977) 

mukaan sodanjälkeinen murros vaikutti kirkon sisäiseen elämään enemmän 

verrattuna murroksen vaikutuksista kirkon ulkonaiseen asemaan ja arvostukseen. 

Sodanjälkeisen kirkollisen elämän tunnuspiirteistä nousivat esiin anglosaksisvärit-

teisen herätyskristillisyyden voimistuminen ja toisaalta jo sodan olosuhteiden 

keskellä syntyneen uuskansankirkollisen ajattelun vahvistuminen. Anglosaksinen 

herätyskristillinen suuntaus korosti yksilön pelastuskokemuksen tärkeyttä ja siitä 

nousevaa persoonallista uskoa. "Asevelipappien" ryhmä, joka syntyi sodan 

rintamakokemusten keskellä ja ryhmittyi Vartija -lehden ympärille, päätyi jossain 
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määrin toisenlaisiin korostuksiin. Asevelipapit eivät väheksyneet persoonallisen 

uskonkokemuksen merkitystä mutta he korostivat myös kirkon yhteisöllistä 

tehtävää ja vaativat kirkon avartumista ja sen muuttamista niin toimintatavoiltaan 

kuin ajattelultaankin entistä selvemmin eri väestöpiirejä ja suuntauksia 

palvelevaksi kansankirkoksi. Uuskansankirkollinen suuntaus näki ajankohtaisiksi 

tehtäviksi erityisesti maallikkojen aktivoimisen, vastuunkantamisen eetoksen 

vahvistumisen seurakunnassa, yhteyksien etsimisen kirkon toiminnasta 

vieraantuneisiin, erityisesti työväestöön sekä yhteiskunnan ajankohtaisten 

sosiaali-eettisten ja kulttuurikysymysten rohkean käsittelemisen kristillisen kirkon 

näkökulmasta. Koivunevan työssä uuskansankirkollisuus näkyi hänen hakeutumi-

sena metsä-, uitto- ja poromiesten keskuuteen tekemään hengellistä työtä. 

Koivuneva osoitti toiminnallaan ennakkoluulottomuutta toimien epäsovinnaisesti 

mainittujen työmiesten keskuudessa. 
123

 

         Murtorinteen (1977) mukaan sodanjälkeisen kauden suuret yhteiskuntapo-

liittiset ja sosiaaliset ongelmat sekä maan turvattomaksi koettu asema omalta 

osaltaan lisäsivät uuskansankirkollisen suuntautumisen tarvetta. Suuntaus oli 

kypsynyt yhteisten sotakokemusten ja kansallisen yhteydentunteen luomassa 

maaperässä. Kirkon uutta ja entistä laaja-alaisempaa työnäkyä ja aktiivista 

toimintaa yhteisöllisten kysymysten hyväksi voitiin pitää sodanjälkeisessä 

yhteiskunnassa niin kirkon itsensä kuin myös yhteiskunnan eheyden ja kansallisen 

identiteetin säilymisen kannalta perusteltuna. Uuskansankirkollinen suuntaus sai 

laajaa kannatusta papiston piirissä. Uuskansankirkollinen työnäky johti kirkon 

etsimään uusia työmuotoja, joiden avulla se pyrki palvelemaan entistä laajempia 

kansalaispiirejä. Toisen maailmansodan jälkeen kirkon työmuodot kasvoivatkin 

räjähdysmäisesti. Diakonia-, nuoriso- ja pyhäkoulutyö hiippakuntapappeineen ja 

työntekijäkoulutuksineen organisoitiin uudelleen, teollisuustyö, perheneuvontatyö 

ja Kirkon kasvatusasian keskuksen toiminnot aloitettiin myös. Pyhäkoulutyö 

kasvoi erittäin voimakkaasti Koivunevan aikana Utajärven seurakunnassa. Tämä 

oli yksi osoitus uuskansankirkollisuuden vahvistumisesta myös Utajärvellä. 

Yleisesti Suomen luterilaisessa kirkossa sairaalasielunhoitotyö ja kirkollinen 

tiedotustoiminta uudistettiin ja Kristillisen kulttuurin liitto perustettiin vaalimaan 

kristillisiä arvoja kulttuurielämän eri sektoreilla.
124
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Koivuneva hakeutui Utajärven kirkkoherrana metsätyömiesten, uittomiesten ja 

poromiesten sielunhoitajaksi siksi, että hän oli aina ollut kiinnostunut ihmisistä, 

jotka joutuivat olemaan tavalla tai toisella luonnonvoimien kanssa tekemisissä. 

Koivistolla heitä olivat olleet kalastajat ja merimiehet. Utajärvellä häntä 

kiinnostivat seurakuntalaiset, jotka joutuivat "luonnonolosuhteitten keskellä 

leipänsä hankkimaan". Tälläkin tavalla Koivuneva toteutti uuskansankirkollista 

toimintakulttuuria, jossa hän pyrki saavuttamaan hengellisen työn piiriin 

esimerkiksi juuri metsätyömiehiä. Toisekseen Koivunevan toiminnassa näkyi 

herännäisyydelle tyypillinen arjen ja kokemuksellisuuden teologian korostuminen. 

Vaikka Koivuneva oli kääntynyt vanhoillislestadiolaisuuteen, niin hänen 

toiminnassaan heijastui se, että hän halusi osallistua ihmisten arkipäivän 

askareisiin ja auttaa heitä käytännössä. Hän ei siis tyytynyt julistamaan 

lähimmäisenrakkaudesta vain saarnastuolista käsin. Koivuneva sai ensimmäisen 

kerran ajatuksen lähteä Utajärvellä metsätyömiesten keskuuteen oltuaan vuoden 

1955 alussa Särkijärvellä Aarne Pason talossa seuroissa. Siellä hän sai kuulla, että 

suurin osa kylän miehistä oli Uunivaaran metsätyömaalla noin viidentoista 

kilometrin päässä. Niinpä hän ajatteli lähteä kämpälle seuroihin. Näin sai alkunsa 

Koivunevan kirkollinen "ura" Utajärven poro-, metsä- ja uittotyömiesten parissa. 

Metsähallituksen Puolangan hoitoalueen savottatyömaita 1950–1960 -luvulla oli 

Utosjoen latvoilla Uunivaarassa, Hietaselässä ja Rytiselässä. Kun uitot loppuivat 

1960-luvun alkuvuosina, niin Koivuneva jatkoi kulkemistaan metsätyö- ja 

poromiesten mukana. Koivuneva kävi muun muassa poroerotuksissa, olihan 

hänellä itselläänkin poroja.
125

 Koivuneva kertoi pakinassaan saamistaan 

Kylänlahden Heikin porosuksista ja tämän vertauskuvallisista sanoista Heikin 

lahjoittaessa sukset Paimenpojalle. 

 Lähetin sinulle porosukset, jotta paimenpoikana voisit tämän kaikista kalleimman palkisen

 porotokkaa paimentaa: harhailevina juoksentelevia, kuolemannälkäisiä, mutta sittenkin

 vastahakoisia poloisia tähän kalleimmalla merkillä varustettuun tokkaan ohjata...
126

 

Koivunevan mukaan hänen vastustajansa olivat jättäneet ikävän sivumaun hänen 

Utajärvelle tulostaan valittamalla ja pitkittämällä valitusta papinvaalista. 

Piispantarkastuksessa he syyttivät Koivunevaa siitä, että tämä käytti väärin 

kirkkoherran aikaansa tuhlaamalla sitä metsätyökämpillä metsätyömiesten 

keskuudessa. Koivunevan vastustajien valitusyritys tyrehtyi heti alkuunsa piispa 
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Olavi Heliövaaran pitämässä piispantarkastuksessa Utajärvellä vuonna 1959. 

"Ensimmäiseksi" piispa oli lausunut ihastuksensa siitä, että seurakunnan 

kirkkoherra oli toiminut metsätyökämpillä ja oli pitänyt sitä hyvin arvokkaana 

asiana Koivunevan työssä. ”Erikoisuutena voin todeta, että seuroja on pidetty 

metsä-, uitto- ja porokämpillä, joka on hyvä tapa koota sanan ääreen niitä, jotka 

muuten eivät ehkä tulisi.” Tuomiorovasti Leonard Tapaninen oli kehottanut 

Koivunevaa laatimaan tieteellisen tutkimuksen metsätyömiesten keskuudessa 

toimitettavasta sielunhoitotyöstä. Tapaninen oli arvioinut Koivunevan tekemän 

työn metsätyömiesten keskuudessa hyvin korkealle.
127

 

         Koivuneva piti liikunnallisesta elämäntavasta. Hän harrasti työmatkaliikun-

taa. Kymmenien kilometrien matkat kylien välillä taittuivat sekä jalan että 

suksilla. Koivuneva kertoi vuoden 1957 olleen mainio hiihtotalvi, jolloin hän oli 

joutunut olosuhteiden pakostakin käyttämään paljon suksia, pohjoisessa kun on 

paljon harvaanasuttuja korpia. Liikkuvaista elämäntapaa hän yritti välittää myös 

muille. Esimerkiksi saarnamiehiä hän kehotti liikkumaan jalan ja kehotti heitä 

hakkaamaan halkoja seurojen väliajoilla yöpymissään kodeissa tai käymään 

kävelylenkeillä. 

Siinä kulkiessa tulee mieleen monenlaisia asioita, mm. sellainen, kuinka monien saarna-

miesten terveys käypi horjumaan sen johdosta, että he ruumiillisista töistä äkkiä joutuvat 

olemaan ilman ruumiinliikuntaa päivä- jopa viikkokausia. Matkatkin joudutaan tekemään 

joko istuvassa tai makaavassa asennossa.
128

 

Saarnamiesten patistamisesta liikkumaan saarnamatkoilla Koivuneva oli saanut 

närkästynyttä palautetta. Tästä johtuen hän pyrki myöhemmässä kirjoituksessaan 

perumaan "puheitaan". Ohjeistuksena oli ollut juuri se, etteivät seuratalojen 

isäntäväki kuljettaisi saarnamiehiä autoilla, vaan antaisivat heidän kulkea kävellen 

seurapaikasta toiseen. Eräässä seuratalossa olivat muutamalle saarnamiehelle 

antaneet kirveen kouraan ja lähettäneet tämän "rantteelle" töihin.
129

 

         Koivuneva oli tapansa mukaan kulkenut hiihtäen Utajärven sydänmaille, 

suunnaten kulkunsa Pudasjärven ja Puolangan rajan lähellä olevaan Kärkkään 

taloon, josta lähimpään naapuriin oli toistakymmentä kilometriä ja lähimpään 

puhelimeen kolmekymmentä kilometriä. Kartassa 1. sivulla 60 näkyy, miten iso 

pitäjä Utajärvi oli. Välimatkat Koivunevan kulkemien kylien ja selkosten välillä 

olivat pitkiä, jopa useiden kymmenien kilometrien pituisia. Koivuneva oli 
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miettinyt matkalla poroasioita. Hän oli käynyt Kärkkäällä joskus poroerotuksissa 

ja hänellä itselläänkin oli poroja. Koivuneva kirjoitti muun muassa poron korvaan 

tehtävästä poromerkistä, joka tehdään jo vasalle ja josta se tunnetaan. Porovasalle 

tehtävää poromerkkiä hän vertasi pienen lapsen kasteeseen. Joidenkin mielestä 

pienen lapsen kastamisen vertaaminen poromerkkiin oli liian profaania eli 

maallista ja epäpyhää. Koivuneva vaihtoi usein pakinoissa näkökulman arkisesta 

vakavampaan ja maallisesta pyhään. Hän teki sen mielestäni taidokkaasti ja 

luontevasti.
130

 

          Vuosikymmeniä julkaistu pakinasarja sai humoristisen asunsa luonnostaan.  

Mitä huumoriin tulee, niin sanoisin, että se oikein käytettynä on verraton henkinen ase. Se 

on kuin öljy, jota pannaan poran reikään, kun rautaporalla porataan rautaan reikää, ettei terä 

liikaa kuumenisi. 

Koivunevan mukaan huumorin avulla voidaan välittää joskus tärkeitä asioita 

ihmisten sydämiin. Hauskojen, harmittomien kaskujen kertominen auttaa luomaan 

kontakteja ihmisiin.
131

 

         Ensimmäisenä vuonna Koivuneva ei kirjoittanut kuin kolme pakinaa. 

Nykylukijan arvioimana Koivunevan kirjoittamat pakinat ovat liian yksityiskoh-

taisesti asioita kuvailevia ja liian pitkiä, joissa palstatilaa ei säästelty. Siitä 

huolimatta Koivunevan kirjoittamat pakinat lienevät olleet Päivämiehen luetuinta 

sisältöä. Pakinatyyli oli Koivunevan itsensä mukaan hänelle luonteenomainen 

tapa kirjoittaa. Pakinan otsikkokin vaihtui välillä. Aluksi Koivunevan kirjoittamat 

pakinat ilmestyivät Paimenkoiran kierroksilta -nimisinä. Paimenkoiran nimellä 

Koivuneva pakinoi 1956 heinäkuun viimeiseen numeroon asti. Runollisen 

vertauskuvallisesti Koivuneva kuvasi paimenen tehtäväänsä.  

Kuten paimenkoira kulkee pitämässä huolta siitä, että lauma pysyy koossa, samoin evanke-

liumin palvelijan tehtävänä olisi liikuskella Jumalan lasten lauman koossapitämiseksi, jotta 

se voisi Jumalan sanan vihreillä laitumilla tulla ruokituksi ja saisi siellä levätä ja varjeltua 

julmain petojen raateluilta. 

Yhden ainoan kerran pakina oli nimeltään Paimenpoluilta: Kämppäpapista jos 

muutakin. Paimenpojan kierroksilta -nimiseksi pakinat muuttuivat 13.9.1956 

alkaen. Paimenpojan kierroksilta -nimisenä hänen pakinansa jatkuivat aina 

vuoteen 1978 saakka.
132

Koivunevan kääntymisestä oli kulunut noin kymmenen 
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vuotta, kun hän kirjoitti, kuinka hän oli onnellinen löytäessään Jumalan 

seurakunnan. 

Kun muistelen niitä aikoja, jolloin en tuntenut Jumalan elävää seurakuntaa, enkä Jumalan 

valtakuntaa maan päällä, niin huomaan, kuinka paljon vailla olinkaan. Kolmas uskonkappa-

le oli hukassa, vaikka osasinhan se kyllä lukea ulkoa alttarilta.
133

 

Kaleva julkaisi 11.2.1955 Koivunevan kirjoituksen "Nyt se pappi tuli", jossa 

Koivuneva kertoi kierroksestaan seurakuntansa kaukaisilla metsätyömailla. Matka 

oli suuntautunut Utajärven ja Puolangan rajamailla olevalle metsätyömaalle. 

Koivuneva oli jäänyt postilinja-autosta Särkijärven kylässä, jossa puhelinyhtiö oli 

jo purkanut puhelinjohdot, koska kylällä oli ollut niin vähän puhelimien käyttöä. 

Linja-autokyydin jälkeen Koivuneva oli hypännyt suksille ja lähtenyt sivakoimaan 

Naamalan talon nurkalta melkein umpeen peittynyttä tienpohjaa myöten, joka 

johti yli soitten ja metsien. Noin kolmentoista kilometrin hiihdon jälkeen "vilahti" 

pimeästä metsästä kämpän valot ja ikkunasta kurkistavat miehet sanoivat: "Nyt se 

pappi tuli." Koivuneva otettiin ystävällisesti vastaan, sillä miesten kertoman 

mukaan oli ainutlaatuista, että Uunivaarassa kävi pappi heitä tapaamassa. Työmaa 

kuului Metsähallituksen Puolangan hoitoalueeseen. Metsäkämppä oli rakennettu 

"joitakin vuosia sitten" ja Koivunevan vierailun aikaan siellä majaili yli 

seitsemänkymmentä miestä. Kämppä oli ollut viimeistä sijaa myöten täynnä. 

Kämpässä olivat kaksikerroksiset sängyt, joiden varjopuolena pidettiin sitä, että 

alapetillä nukkuvalla saattoi olla kylmä ja yläpetillä olevalla kuuma. Jalkamiehillä 

oli omat huoneensa. Kämpässä oli myös keittiö, josta tarjoiltiin ruokaa luukuista 

kummallekin puolelle. Hevosmiehillä ja päiväpalkkalaisilla oli omat huoneensa. 

Kämpässä oli niin sanottu teräväpää, jossa oli konttori sekä työnjohtajan, 

huoltopäällikön sekä jakomiesten ja puutavaranmittaajan asunto. Koivuneva piti 

iltahartauden hevosmiesten kämpässä muutamien vielä laittaessa kamiinan päälle 

käristystä, jotta jaksaisivat olla seuraavan päivän töissä metsässä. Kämpän 

kuivaushuoneessa kuivattiin valjaita ja miesten pukimia. Kuivaushuoneen 

tilanahtauden vuoksi kämppään oli ripustettu kuivumaan paikattuja märkiä 

housuja ja jalkineita. Kämpässä oli raskas ilma ja miehiä istui joka taholla, 

penkeillä ja sänkyjen laidoilla. Ulkomuistista kajahti virsi voimakkaasti miesten 

laulamana. ”Oikein jäljestäpäin olen ihmetellyt, kuinka harrasta kuulijakuntaa 

minulla oli sinä iltana.”
 134
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Kartta 1. Utajärven kylät ja tärkeimmät joet. Piirtänyt P. Virrankoski. 

Arvi Korhonen 1962, 2. 
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Koivuneva oli saanut nukkua yönsä alapetillä niin sanotussa "terävässä päässä". 

Koivuneva kirjoitti kahdesta "virkaveljestään" eli kahdesta "kämppäpapista". 

"Kämppäpapin" tehtävänä oli lämmittää huoneita, pilkkoa puut, kantaa vedet ja 

siivota kämpät. Käytännössä kämppäpappi hoiti suntion tehtäviä. Illalla 

vanhemmalle kämppäpapille oli annettu rovastin arvo. Heti tämän jälkeen hän oli 

käynyt pyytämään palkankorotusta ja työn vähentämistä. Koivunevaa oli kovasti 

naurattanut, kuultuaan miehiltä, että rovastin arvo myönnettiin kämppäpapille, 

joka ei kyennyt enää paljon mitään tekemään. Aamulla aikaisin miehet 

valmistautuivat lähtemään metsään töihin. Koivuneva kirjoitti miesten 

työskentelystä metsässä ja samaan pakinaan sisältyi myös toisen, Uunivaarassa 

olevan, paljon heikompitasoisen kämpän ja sen puutteiden kuvaus. Vertailun 

vuoksi Oulujoki Oy:n voimalaitostyömailla sosiaaliset olosuhteet olivat paljon 

paremmat kuin metsätöissä. Metsätyöt olivat kaikista raskaimpia töitä ja vaativat 

hyvää terveyttä.
135

 

         Koivuneva teki metsätyömailla myös arjen diakoniaa auttamalla metsätöissä 

isojen perheiden isiä ja sai heidän päiväpalkkansa kohoamaan jonkun verran.
136

 

Erään kerran Koivuneva oli ollut auttamassa heikkokuntoista perheenisää. 

Palattuaan "ihmisten" ilmoille metsästä Koivuneva oli yöpynyt lähikylän 

opettajan luona ja kertonut, kuinka hän oli auttanut miestä, jonka opettaja tunsi. 

Opettajan reaktio oli ollut varsin suorasukainen. ”Etkö sinä poloinen tiennyt, että 

se oli kommunisti ja kirkosta eronnut mies ja sinä menit sitä auttamaan. Niin minä 

sanoin, että sehän sattu mukavasti. Seurauksena oli se, että se mies oli aina 

seuroissa mukana ja se liittyi kirkkoon takaisin.”
 137

 Koivunevan ”kommunisteil-

ta” saama kannatus selittää sen, että Koivuneva suhtautui myönteisesti heihin 

ihmisinä. Koivunevan "uuskansankirkollinen" toiminta sai ”kommunistin” 

liittymään takaisin kirkkoon. 

          Koivuneva kävi mielellään tapaamassa vanhuksia tiettömienkin taipaleiden 

päässä. Utajärven Juorkunan ja Marttisjärven kylien välillä oli vielä vuonna 1958 

tietön alue, jonne kesällä ei päässyt millään muilla ajoneuvoilla kuin osittain 

veneellä. ”Ja sielläkin asuu ihmisiä.” Koivunevan mukaan sinne oli parasta mennä 

talvella, niin kuin hän tekikin, kun hän meni tapaamaan erästä 91-vuotiasta 

vanhusta ja tämän kahta aikuista tytärtä. Vanhus oli kiittänyt Jumalaa  
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kohottamalla kädet ylös, kun hän sai nähdä päivän, jolloin Jumalan palvelija tuli 

häntä tervehtimään. Koivuneva kiersi seurakuntansa laitimmaisia kolkkia myöten. 

Vuoden 1955 syyskuun pakinassaan hän kirjoitti käynnistään Kärkkään talossa, 

jonne matkareitti kulki Utajärven kirkolta Juorkunan kautta Olvasjärven rantaan 

Ahon taloon. Matkaa kirkonkylältä Ahon talolle kertyi viisikymmentä viisi 

kilometriä. Siitä oli vielä Kärkkään taloon matkaa kymmenen kilometriä 

metsäpolkua. Seurat pidettiin Aukust Sotkasiiran talossa Kärkkäänjärven rannalla. 

Siellä Aukust asui kahden koululaisen, vävypojan ja tämän vaimonsa kanssa. 

Seuroihin tuli väkeä noin neljäkymmentä, neljästä eri pitäjästä: Puolangalta, 

Utajärveltä, Pudasjärveltä ja Muhokselta.
138

 

         Koivuneva halusi antaa itsestään kansanomaisen vaikutelman käyttämäni 

lähdeaineiston perusteella. Koivunevan herännäistausta vaikutti sillä tavalla, että 

hänen toiminnassaan näkyi niin sanottu arjen ja kokemuksellisuuden teologia. Se 

näkyi erityisesti hänen toiminnassaan metsätyömiesten keskuudessa. Hän ei 

asettunut tavallisen seurakuntalaisen yläpuolelle. Koivunevan Utajärvellä 

toimimisen kaudella pappeja arvostettiin ja kunnioitettiin luultavasti enemmän 

kuin nykyään. Koivuneva halusi itse murtaa "säätyjen" rajat samastumalla ja 

konkreettisesti tarttumalla samoihin töihin, mitä teki pöllimies tai uittomies 

keksinsä kanssa. Hän ei halunnut "pönöttää" pappina. Koivuneva ihaili fyysistä 

työtä tekeviä metsätyö-, uitto- ja poromiehiä, ja hän kulki innokkaasti itsekin 

heidän mukanaan. Tällainen toiminta lienee madaltanut kynnystä lähestyä 

kirkkoherraa hengellisessä mielessä. Tietynlainen papiston akateemisuus ja 

elitismi olivat hänestä kaukana, ainakin kun hän liikkui miesten parissa 

sydänmailla. Kerran hän kirjoittikin siitä, kun pappi oli yrittänyt messuta 

metsäkämpällä, niin kokemus oli ollut siitä niin huono, että messuaminen siellä jäi 

yhdeksi ja ainoaksi kerraksi. Ilmeisesti hän tarkoitti itseään tällä papilla. Tämä ei 

sulje pois sitä, ettei Koivuneva olisi arvostanut papiston ja muiden ammattien 

koulutuksellista ja akateemista sivistystä. Seppäsen (2008) mukaan Koivuneva 

kirjoitti usein arvostavasti ei-vanhoillislestadiolaisista oman alansa asiantuntijoi-

na.
139

 

         Koivuneva piti papin työstään metsätyömiesten keskuudessa. Miehille oli 

helppo puhua uskon asioista suoraan kiertelemättä ja kaartelematta. Tästä todistaa 

hänen pakinansa 12.4.1956 Päivämies-lehdessä. Samasta asiasta hän mainitsi 
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useamman kerran pakinoissaan. Koivunevan mukaan miehet tulivat tutuksi 

hänelle pikku hiljaa. Niinpä hän kirkossa saattoi huomata; "katsopas vain, tuossa 

istuu vanha tuttu kämpältä".
140

 Koivuneva kirjoitti metsätyömiehen kovasta työstä 

muun muassa kokemuksiensa perusteella, jotka hän sai viettäen kolme päivää 

metsätöissä ja metsäkämpällä talvella 1958. Miehet olivat kaukana kodeistaan 

työskentelemässä. 

On se armottoman raskasta tuo metsämiehen työ. Paikat olivat hellinä pitkän aikaa, varsin-

kin ranteet. Olin nähkääs päivisin auttamassa metsässä etupäässä kuorman teossa. 

Varsinkin, kun raskaita tuoreita pöllejä joutuu latomaan korkean kuorman päälle, niin tietää 

tehneensä työtä.
141

 

Koivuneva kävi usein metsäkämpillä pitämässä seuroja ja hartauksia. Eräällä 

kerralla hän oli yrittänyt selittää miehille, mitä omavanhurskaus tarkoittaa. Hän oli 

näyttänyt kämpän katossa kuivumassa olleita hyvin paikattuja housuja, joissa oli 

paikka paikan päällä. Koivuneva oli selittänyt, että omavanhurskaus on juuri 

sellaista, että koetetaan paikkailla vanhaa vaatetta uusilla tilkuilla. Koivunevan 

mukaan metsätyökämpillä oli juuri siksi mukava pitää seuroja, kun siellä ei ollut 

sanottavasti omavanhurskautta.
142

 

         Erityisesti Koivunevan mieleen oli jäänyt Puolangan puolella oleva 

Puokiovaaran lähellä oleva Rytiselän kämppä. Kyseiselle työmaalle suurin osa 

miehistä oli tullut Utajärven Särkijärven kylästä. Kämpän terävässä päässä asui 

Jaakko Ollila, joka oli ollut työnjohtajana sen puolen työmailla. Koivuneva kertoi 

olleensa Ollilan kanssa myös Hietaselän kämpällä. 

 Ruumis kipeänä, 50 km hiihtäneenä, mutta mieli iloisena siitä, että sain olla tekemässä 

 kallista Jumalan valtakunnan työtä metsätyömailla, saavuin "siviili-ihmisten" ilmoille, jossa 

 opettaja Matti Korhonen lämmitti saunan ja jossa sain olla seuroissa ja kertoa terveisiä 

 kämpältä.
143

 

Ollila oli vanhoillislestadiolainen, jonka kodissa oli tarkoitus pitää isot seurat 

kyseisenä vuonna. Samassa huoneessa asuivat myös puolankalainen "kasööri" 

Viljo Holappa ja ylösottaja Ilmari Heikkinen. Myöhään yöhön asti miehet tekivät 

töitä "ihmeellisellä Facit-koneella". He laskivat yhteen työtuloksia, vähensivät, 

kertoivat ja jakoivat sekä muuttivat kappaleluvun juoksujaloiksi ja kuutioiksi.
144

 

         Tukit ja pöllit ajettiin Utosjokivarteen lanssiin, jossa lanssimiehinä olivat 

Eemeli Näyhä ja Jaakko Ruonakangas. Mittamiehiä oli lisäksi useita. 
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Metsästä kuului tavallisten ja moottorisahojen ja kirveeniskujen ääntä, kun puita kaadettiin, 

karsittiin ja pätkittiin ja hevoset höyrysivät paksussa lumessa kilpaa miesten kanssa. Kovaa 

on työ metsässä, josta on tienattava leipä. 

Illalla Koivuneva oli pitänyt miehille iltahartauden. Paimenpojan nimi toi hyvin 

esiin Koivunevan oman kutsumustietoisuuden. ”Hyvän paimenen Herran 

Jeesuksen ääni kuului evankeliumin sanassa, hänen, joka lähtee kauas korpeenkin 

etsimään eksynyttä lammastaan.” Koivunevan mieltä oli lämmittänyt, miten 

tarkkaavaisesti miehet kuuntelivat Jumalan sanaa. Seurojen jälkeen oli jatkettu 

tarinointia ja nautittu tuomisista. Koivuneva toi miehille usein tupakkaa ja 

makeisia tuliaisiksi.
145

 

         Koivuneva kuului siihen sukupolveen, joka oli saanut kosketuksen 

tukkilaisromantiikkaan eli uittoon. Pohjois-Karjalan Enossa Koivuneva oli jo 

aiemmin hieman tutustunut uiton saloihin. Koivunevan luonne oli sellainen, että 

kaikki alkuperäinen ja romanttinen viehätti häntä. Uittoon hän pääsi paremmin 

tutustumaan Utajärvellä. Siellä Koivuneva aloitti uitoissa kulkemisen vuonna 

1954. Päivämiehessä oli 11.7.1957 Koivunevan kirjoitus Pappilasta purouittoihin, 

joka kuvasi hyvin Koivunevan intoa luonnossa liikkumiseen ja kovaan fyysiseen 

työhön. Hän ihaili kovasti ruumiillisesta työstä selviytyneitä ahertajia. Uitoissa 

miehet joutuivat paiskimaan töitä yötä päivää ja nukkuivat joskus "jossain puun 

juurella". Koivuneva oli ottanut kohteliaisuutena uittomiesten sanoessa puiden 

saaneen oikein vauhtia, kun pappi tuli auttamaan.
146

 

 Taisi talon vanha emäntä luulla minua tosiaan uittomieheksi, kun läksin jokivartta ylöspäin 

 miehiä vastaan, jotka tapasinkin Antti Hamarin talon tienoilta. He olivat parhaasta päästä 

 Naamankylän nuoria miehiä, jotka olivat urakalla ottaneet puitten uiton Potkunjärvestä 

 Utosjokeen asti. Hyvä oli vauhti sekä miehissä että puissa. Nähdessäni muutamissa paikoin 

 puitten lähtevän liukumaan takaisin päin sanoivat miehet, että se on akanvirta. 

Uitot tapahtuivat Utosjoessa, josta puut laskettiin Oulujokeen. Koivuneva koki 

uittohommat mielenkiintoisiksi. Koivuneva oli muun muassa kaikissa kympeissä 

mukana. Kympeiksi sanottiin miesryhmiä, jotka jokivarressa pitivät huolta puun 

juoksemisesta kukin omalla paikallaan. Häntätroikan eli häntäkympin työ oli 

kaikista raskain. Tämä johtui siitä, että kun tulvavesi oli noussut ja nostanut puita 

kuivalle maalle, niin tulvaveden laskiessa puita piti raahata takaisin jokeen.
147
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Koivunevan uittomuistoihin liittyi tapaus, jolloin miehet olivat joutuneet 

valvomaan pitkään ja heidän käytössään oli ollut vain yksi kämppä. Kertomus 

kuvasi hyvin Koivunevan autenttista ja huumorintajuista luonnetta. Koivuneva 

kertoi olleensa "poloinen", kun hän kävi pitämään väsyneille ja nälkäisille 

miehille iltahartautta kämpässä, jossa ei ollut ikkunoita. Siellä oli ollut vain 

kamiina. Miehiä oli sulloutunut sisälle kämppään niin paljon, että se oli ollut 

aivan täysi. Kamiinatulen valossa Koivuneva oli lukenut tekstin Raamatusta ja 

alkanut saarnata. Siinä vaiheessa kaikki miehet jo nukkuivat. Koivuneva oli 

päättänyt kokeilla, oliko kukaan hereillä ja oli esittänyt kysymyksen, johon 

kukaan ei ollut vastannut. Vain kuorsaus oli kuulunut. Aamulla hän oli sanonut 

miehille, että "oli siinä hänen saarnassa voimaa, kun te kaikki nukuitte". 

Koivuneva oli saanut myös uitoissa tarvittavan oman keksin, jonka hän oli 

teroittanut hyvin teräväksi. Monet miehet ansaitsivat pukurahoja uittohommissa. 

Uitoissa Koivuneva tapasi paljon miespuolisia seurakuntalaisia. Uittohommissa 

hengellisen työn osuus jäi vähäisemmäksi kuin metsäkämpillä. Tämä johtui siitä, 

että mahdollisuudet Jumalan sanan viljelyyn olivat rajalliset niissä oloissa. 

Koivuneva piti uitoissa hengellisen työn kannalta hyvänä sitä, että uittohommissa 

mukana ollessaan hän sai kosketuksen miehiin. 
148

 

         Usein Koivuneva ammensi hengellisiä vertauskuvia luonnosta ja 

kokemuksistaan uittomiesten, metsätyömiesten ja poromiesten kanssa. 

Koivunevan mukaan ihmisen "elämän juoksu" on kuin akanvirta eli Jumalasta 

poispäin, mutta Jumala voi kääntää ihmisen elämän oikeaan suuntaan. Koivune-

vaa tarvittiin Sarvikosken kuohuissa tulipiipuksi. Tulipiipun tehtävän oli 

ruuhkapaikoissa toimia apuna, jolloin saatiin ruuhkautunut puusuma puretuksi. Se 

oli hengenvaarallista puuhaa, jossa piti olla nopealiikkeinen ja rohkea, jos yleensä 

uskaltautui siihen tehtävään. Oli suuri vaara luiskahtaa puiden sekaan ja joutua 

niiden ruhjomaksi. Tulipiipun tehtävänä oli myös juosta pitkin joen vartta kympin 

luota kympin luo järjestämään lisätyövoimaa sinne, missä ruuhkatilanne oli paha. 

Tulipiipun tuli samalla katsoa, että miehet tekivät töitä ahkerasti eivätkä 

laiskotelleet. Joessa oli jatkuvasti ruuhkia. Miesten piti juosta, vetää, vierittää ja 

nostaa puita. Se oli fyysisesti raskasta työtä, jossa hiki virtasi. Koivunevakin oli 

auttamassa oman hyvän keksinsä kanssa. Koivunevan mukaan papin tehtävä on 
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vertauskuvallisesti samanlainen. Evankeliumin sanomaa pitäisi kuljettaa, koska 

ihmissieluissa on hätää ja apua tarvitaan.
149

  

 

5. Vanhoillislestadiolainen vaikuttaja ja luterilaisen kirkon 
pappi 
 

Koivuneva oli persoona, joka tuli tunnetuksi laajalti vanhoillislestadiolaisessa 

kristillisyydessä mutta myös liikkeen ulkopuolella. Hänet huomioitiin joskus 

myös liikkeen ulkopuolella kuten vuonna 1971, kun Elina Karjalainen teki 

Koivunevasta haastattelun Suomen Kuvalehteen otsikolla Jumalan viuhakkeet ja 

Utajärven hauska mies. Koivunevan hauskuuden eräs ilmentymä oli se, että hän 

osasi ottaa "yleisönsä". Hän oli hyvä kertomaan tarinoita. Seurapuheessa hän 

saattoi kertoa omaan persoonalliseen tyyliin jonkin esimerkin, joka liittyi hyvin 

konkreettisesti ihmisten tai hänen omaan elämäänsä. Hänellä oli omanlaisensa 

puheäänikin eikä hän karttanut huumoria saarnoissakaan. Tätä hän ei tehnyt 

kuitenkaan seurasaarnan arvokkuuden kustannuksella, vaan hän saattoi 

esimerkiksi saarnansa alussa mainita jonkun huvittavan asian. Tätä taustaa vasten 

voi kuulostaa jopa hieman yllättävältä, ettei Koivunevan kanssa ollut kovin 

helppo keskustella esimerkiksi kahden kesken. Jos hänelle esitti kysymyksen, niin 

siihen ei saanut heti suoraa vastausta, vaan hän alkoi kertoa vastaustaan 

"saarnatyylillä." Hänellä saattoi myös ikään kuin ajatus katketa kesken 

keskustelun. Kupsala oli huomannut tämän piirteen Koivunevassa haastatellessaan 

häntä. 
150

  

         Koivuneva oli kulkija luonteeltaan. Hän ei pysynyt kovin kauan paikoillaan. 

Tämä merkitsi, että hän oli myös paljon poissa kotoaan. Koivunevaa moitittiinkin 

jonkin verran siitä, että hän kulki niin paljon SRK:n kutsumana puhumassa 

seuroissa eri puolilla Suomea. Moittijat olivat ei-vanhoillislestadiolaisia. 

Koivuneva kävi puhumassa myös Ruotsissa joitain kertoja. Yhdellä Ruotsin 

matkalla Koivuneva vieraili yhdessä muiden retkeläisten kanssa myös Vänersbor-

gissa vuonna 1966, joka oli Utajärven ystävyyskunta ja yksi matkan tavoitteista. 

Samalla matkalla oli myös utajärveläisten ja muiden Suomesta Ruotsiin 

muuttaneiden tapaaminen. Matka Ruotsiin oli aikakauden suuriin ilmiöihin 

liittyvä tapahtuma. Seppäsen (2008) tulkinta matkan tarkoituksesta ja funktioista 
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on mielestäni osuva. Seppäsen mukaan matka oli uudenlainen versio entisen 

evakkopapin työstä, joka kuvasi Koivunevan ajattelutapaa ja sen sovittamista 

käytäntöön tarkoituksenmukaisella tavalla.
151

 

         Vanhoillislestadiolaisuudessa Koivuneva toimi puhujan tehtävän lisäksi 

SRK:n julkaisujen toimitusneuvoston puheenjohtajana. Siinä tehtävässä hän sai 

olla ikään kuin liikkeen näköalapaikalla. Toimitusneuvoston kokouksia 

Koivuneva piti niissä mukana oleville verrattomana kouluna. Siellä keskusteltiin 

esimerkiksi siitä, mitä kulloinkin oli "sanottava". Ilmeisesti sanomisella 

tarkoitettiin esimerkiksi Päivämiehen roolia viestinvälittäjänä sekä vanhoillisles-

tadiolaisuuteen ja ympäröivään yhteiskuntaan sekä kirkkoon yleisemminkin. 

Koivuneva koki kokoukset sielunhoidollisina tilaisuuksina. Koivuneva kuului 

lehden toimitusta tukevaan ja lehden sisältöä valvovaan toimitusneuvostoon 

vuosina 1959–1979. Puheenjohtajana hän toimi siinä vuodet 1959–1978.
152

 

         Koivuneva pyrki vaikuttamaan kirjoituksillaan ihmisiin monipuolisesti. 

Tärkeimpänä asiana hän piti uskosta kiinni pitämisen. Uskon merkitystä ja arvoa 

hän selitti usein monilla elävästä elämästä otetuin esimerkein. Tämän hän pyrki 

perustelemaan Raamatulla. Koivunevan pakinoita luettiin ahkerasti monista eri 

syistä. Se tavoitti uskoakseni monenlaisia kohderyhmiä. Pakinat lisäsivät 

todennäköisesti Päivämiehen lukijamäärää myös vanhoillislestadiolaisen 

herätysliikkeen ulkopuolisten keskuudessa. Raamatun arvovalta ja merkitys tuli 

esiin Koivunevan pakinoissa yksinkertaisesti siten, että hän siteerasi paljon 

Raamattua niissä. Koivunevan pakinoiden konkreettiset ja havainnolliset 

esimerkit ja niiden soveltaminen Raamatun tapahtumiin, henkilöihin ja sanomaan 

lisäsivät kirjoitusten kiinnostavuutta ja ymmärrettävyyttä. Tällainen tyyli vetosi 

lukijoihin. Hänen käyttämänsä kieli oli yksinkertaista ja kansanomaista. Hän 

myös kirjoitti asioista suoraan ja peittelemättä. Koivuneva sanoi mielipiteensä 

joskus aika voimakkaastikin. Pakinoiden tyyli oli kerronnallista ja niiden sävy oli 

usein opettavainen.
153

  

         Koivuneva sai myös vastaanottaa paljon kirjeitä. Osa näistä kirjeistä oli 

kriittissävyisiä koskien Koivunevaa itseäänkin kirjoittajana. Jotkut pahentuivat 

esimerkiksi siitä, että hän kirjoitti niin paljon itsestään ja urheilusta. Eräs kirjeen 

kirjoittaja oli närkästynyt Koivunevan puheeseen Oulun nuorisopäivillä. 
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Koivuneva oli puhunut "ihmisen puolikkaista", joilla hän tarkoitti naimattomia 

ihmisiä. ”Ette ole ymmärtäneet oikein. Minäkin olen puolikas, vaikka olenkin 

avioliitossa...”
154

 

         Kirjeissä häneltä kysyttiin myös kristilliseen uskoon ja elämään liittyviä 

kysymyksiä. Yhtenä murheen aiheena yleisemminkin vanhoillislestadiolaisten 

keskuudessa oli televisio. Koivunevalla oli selvä kanta television turmelevasta 

vaikutuksesta uskonelämälle. Koivuneva oli kuullut sanottavan, että "enemmän 

tuhoa kuin viimeinen eriseura, on kristillisyydessä aiheuttanut televisio". Se oli 

vienyt monilta uskon. Koivuneva ihmetellen kysyi, että "onko se ahdasmielisyyt-

tä, jos Jumalan valtakunnassa tunnetaan suurta murhetta siitä, että kristityltä 

menee usko."
155

 ”Jotkut ihmiset, vieläpä, täytyy murhemielin sanoa, monet 

kristitytkin ovat liimaantuneina telkkarin katsomiseen siinä määrin, etteivät jouda 

enää seuroihin.”
156

 

         Erityisen murheellinen hän oli niistä, jotka olivat lähteneet ja jättäneet 

vanhoillislestadiolaisen uskon ja jotka katkeroituneina purkivat sydämensä tuntoja 

julkisesti sanomalehtien palstoilla. Koivuneva kirjoitti erityisesti 1960-luvulla 

Jumalan kolmannesta persoonasta eli Pyhästä Hengestä ja Jumalan seurakunnasta. 

Nämä teemat toistuivat usein hänen kirjoituksissaan. 

         Koivuneva puolusti raamatullista kristinuskoa tinkimättömästi. Vuonna 

1966 toukokuussa hän kirjoitti ajankohtaisesta moraaliin ja uskontoon liittyvästä 

keskustelusta. Yhä korostuneemmin tuotiin esiin ajatus, että ihminen voi olla 

moraalinen ilman uskontoakin. Koivunevan mukaan monille kristillisyyskin 

merkitsee pääasiassa omantunnon mukaista elämää. Koivuneva kertoi seuran-

neensa apologiaa eli kristinuskon puolustusta, jota oli harjoitettu kristinuskoa ja 

kirkkoa vastaan tehtyjen hyökkäysten torjumiseksi. Koivunevan mielestä piiloon 

oli jäänyt se, minkä takia kristinuskon ja kirkonkin pitäisi olla maailmassa: "Että 

kaikki ihmiset tulisivat autuaiksi ja totuuden tuntoon". Koivunevan mukaan 

ihmisen on mahdotonta päästä niin korkealle moraaliselle tasolle, etteikö hänelle 

jäisi syntiä sen verran, että siitä pitäisi tehdä parannus. ”Vai olisiko hyökkäily 

kirkkoa vastaan ilmaus syvemmän hengenelämän kaipuusta, jolle ei ole löydetty 

tyydytystä paljosta kirkollisesta muotomenosta?”
157
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Koivuneva näki edellä kuvatussa uskonnonvastaisuudessa myönteisenä sen, jos se 

Jumalan kädessä voisi johtaa "kaikkien hengettömien hengenmiesten" tekemään 

omakohtaisen parannuksen ja käsittämään "elävän uskon". Koivuneva kirjoitti 

varsin suorasukaisesti ja rohkeasti monesti muulloinkin. Tässä on otettava se 

huomioon, että kyse oli pakinakirjoituksista hengellisessä viikkosanomalehdessä, 

joka oli suunnattu erityisesti vanhoillislestadiolaisuuden sisäpuolelle. Toki sitä 

lukivat liikkeen ulkopuolisetkin. Käyttikö Koivuneva yhtä suoraa kieltä pitäessään 

saarnaa kotiseurakunnan jumalanpalveluksissa? Luultavasti hän huomioi 

vanhoillislestadiolaisuuteen kuulumattomat kuulijansa jumalanpalvelussaarnoissa 

eri tavalla kuin kirjoittamissaan pakinoissa. Koivuneva ei halunnut hyväksyä, että 

kaiken ymmärtämisen kustannuksella totuus tehtäisiin suhteelliseksi. Hän ei ollut 

siis arvorelativismin kannattaja. Pakinassaan hän viittasi erääseen puheenvuoroon, 

jossa moraalin perustaksi oli "vaadittu" otettavaksi yleisinhimilliset ja kestävät 

eettiset arvot. Koivunevan mukaan totuus oli löydettävissä ainoastaan Raamatun 

ilmoituksesta. Kirjoituksessaan hän viittasi muun muassa Jeesuksen sanoihin 

"Minä olen tie, totuus ja elämä" (Joh. 14:6.) Samasta teemasta hän jatkoi 

kirjoittamalla humoristisesti tapauksesta, jolloin eräässä pitäjässä oli etsitty totista 

kristittyä. Lopulta ei oltu löydetty muuta kuin puinen vaivaisukko kirkon 

seinustalta.
158

 

          Koivuneva otti esille lapsiasian. Koivuneva kirjoitti lasten olevan Jumalan 

lahjoja ja Raamatun mukaisesti uskon esikuvia. Pakinassaan Koivuneva kertoi 

olleensa seuroissa, jossa puhuja oli kehottanut tarkkailemaan sitä, miten Jumalan 

valtakunnan historian suurissa taitekohdissa ovat esiintyneet lasten murhat. Näin 

tapahtui jo silloin, kun Jumalan omaisuuskansa Israel valmistautui lähtemään pois 

Egyptin orjuudesta. Toinen tapaus liittyi Jeesuksen syntymän aikoihin. 

Ihmiskunnan suurta tapahtumaa varjostivat Betlehemin lastenmurhat. Koivuneva 

pohti onko jotain suurta syntymässä nytkin, sillä kyseessä olivat jälleen lapset. 

”Olemmekohan lähellä ihmiskunnan suurta loppunäytöstä?” Koivunevan 

pohdinnat olivat taustana huoleen, mikä kohdistui vanhoillislestadiolaisuuden 

kristillisyyden sisäpuolelle. Ajan henki oli tarttunut hänen mukaansa vanhoillis-

lestadiolaisten kotien lapsiin, jotka olivat suunnittelemassa omaa avioliittoaan. 

Hän piti jollain tavalla kauhistuttavana, että suunnitelmissa näytteli osaansa 

kyynillinen ja kylmä järki Jumalan luomisjärjestystä vastaan. Sellaisia isiä ja 

äitejä sekä kristittyjä aviopuolisoita oli pilkattu vanhanaikaisiksi, jotka suurella 
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sydämen ilolla ja hartaudella näkivät lapsissa Jumalan lahjan ja Hänen ihmeellisen 

luomistyönsä. Tässä oli Koivunevalta yksi esimerkki ajan ilmiöstä varoittavasta 

pakinan aiheesta. Vaikka Koivuneva liikkui hyvin paljon yksinkin pitkillä 

erämaataipaleillaan, niin silti hän toimintansa ympärillä oli jatkuvasti paljon 

ihmisiä. Seppäsen mukaan yksi Koivunevan "verkoston" tärkeistä avainhenkilöis-

tä oli Jaakko Seppänen eli Haapolan Jaakko, jota kutsuttiin myös Sangin 

rukoushuoneen eli "synagoogan" päämieheksi, vaikkei hän ollutkaan puhuja. Hän 

oli paljon mukana Alavuoton Ahon ja Sanginkylän seurojen järjestelyissä. Itse en 

pakinoita lukiessani havainnut, että "Seppäs-Jaako" olisi ollut erityisen 

merkittävässä roolissa, mutta voi olla etten huomannut hänen rooliaan Koivune-

van verkostossa muita merkittävämmäksi. Yhdistävänä piirteenä Jaakko Seppäsen 

ja Koivunevan välillä oli se, että molemmat olivat jutunkertojia ja huumorimiehiä. 

Toisena hyvin tärkeänä henkilönä Koivunevan suhdeverkostossa oli Hemmi 

Nissinen. Nissistä Seppänen luonnehtii kronikoitsijaksi, autoilijaksi, käsitöiden 

tekijäksi ja perheenisäksi. Nissinen koki traagisen kuolemaan johtaneen 

onnettomuuden Koivunevan seuramatkojen autonkuljettajan tehtävässä.
159

 

         Päivämiehessä julkaisut Koivunevan pakinat antoivat vanhoillislestadio-

laisille "uskonvoimaa" ja lohtua esimerkiksi hajaannuksen aikana 1960-luvun 

taitteessa. Kirjoitusten tyylistä näkee, että kirjoitukset suunnattiin erityisesti 

vanhoillislestadiolaiselle uskonyhteisölle. Koivunevan vahvasta identifioitumises-

ta vanhoillislestadiolaisuuteen kuvaa mielestäni erityisen hyvin myös hänen 

pakinoidensa kertomukset, joissa hän kuvasi hyvin yksityiskohtaisesti tapaamiaan 

ihmisiä, seuratapahtumia, ihmisten kirjeitä ja niissä esitettyjä kysymyksiä, jotka 

liittyivät ihmisten hengelliseen kilvoitukseen. Luonnollisestikaan Koivuneva ei 

maininnut kirjeiden kirjoittajien nimiä pakinoissaan niiden sielunhoidollisen 

luonteen vuoksi. Pakinoissa esiintyvät ihmiset olivat useimmiten vanhoillislesta-

diolaisia. Hän ei koskaan kirjoittanut Päivämiehen pakinoissaan 

"muistokirjoitusta" ei-vanhoillislestadiolaisesta kuolleesta ihmisestä. Ylivoimai-

sesti suosituin aihe pakinoissa oli seurat. Seurat ovat tärkein toimintamuoto 

vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkeessä. Tämän Koivuneva huomioi 

pakinoissaan aivan erityisesti. Paljon hän kirjoitti myös suviseuroista ja niihin 

valmistautumisesta. Jos hän kuvasi liikkeen ulkopuolisia ihmisiä, niin usein 

kuvaukset liittyivät jollakin tavalla vanhoillislestadiolaisuuteen. Koivuneva 

kirjoitti usein myös papeista, joihin hän oli tutustunut eri paikoissa elämänsä 
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varrella. He saattoivat olla myös liikkeeseen kuulumattomia pappeja, jotka hän 

tunsi pidemmältä ajanjaksolta. Pakinoissa vilisivät usein paikkojen ja ihmisten 

nimet ja joskus pakinat olivat jopa uuvuttavan pitkiä. Hyvin usein pakinoissa 

toistuivat kuvaukset rakkauden ja huumorin sävyttämistä seuramatkoista. 

Hän kirjoitti toistuvasti myös rakkaiksi tulleista puhujista ja usein myös 

seurapuheiden teemoista. Eräs Koivunevan läheisistä ystävistä oli Antti Koukkari 

(1914–1958.) Koukkari kuoli varsin nuorena neljänkymmenen neljän vuoden 

iässä. Antin työtoveri Liisa Jokitalo kertoi Antin viimeisestä työpäivästä SRK:n 

toimistolla. 

Meillä oli Pakkahuoneenkadun konttorilla keittiö, jossa oli pitkä pöytä, ja oltiin siellä 

iltapäiväkahvilla. Timo-Kalle oli myös paikalla, ja Timo-Kalle ja Antti kertoivat niin 

hauskoja vitsejä, että niillä vedet tuli silmistä, ja me niille naurettiin. Ne puhuivat laihdut-

tamisesta. Timo-Kallehan laihdutti sillä tavalla, että pani suuren palan voita ja hirveästi 

sokeria puuron päälle... Sitten Antti meni kassalle ja hoiti asioitaan siellä. Meillä oli sem-

moinen tapa, kun ostettiin talon kirjoja, että joku piti niistä listaa ja kun saatiin palkka, ne 

sitten kassalle maksettiin. Antti kävi suorittamassa niitä, tuli ovelle ja kädet taskussa katseli 

pitkin seiniä ja sanoi: - No niin, nyt on kaikki asiat hoijettu, minäpä lähen tästä vähän 

levähtämään. - Ennen lähtöään se pyysi vielä meiltä jokaiselta erikseen anteeksi. 

Koukkari meni vielä illalla pitämään seuroja Sakari Harjun taloon Rauhalan 

Korvenkylässä. Saarnassaan hän oli pyytänyt anteeksi hitauttaan lähteä seuroihin 

ja sairaalaan palvelutehtäviin. Seurojen päätyttyä Koukkari oli jo takki päällä 

ovella menossa, kun hän pyörähti takaisin ja sanoi: "Veisataanpa vielä virsi 554 

Taas päivä ajan virtahan..." Kotiinsa hän saapui reippaalla mielellä ja kertoi 

tapansa mukaan seurakuulumisia. Puolen tunnin kuluttua kotiin saapumisesta 

hänen elämänsä päättyi äkillisen ja rajun sydänkohtauksen seurauksena.
160

 

         Koivuneva oli kuullut, ettei koskaan Oulussa oltu pidetty niin suuria 

hautajaisia kuin Koukkarin hautajaiset olivat olleet. Koukkari oli ollut Koivune-

van erottamaton ystävä vuodesta 1947 lähtien. Koivunevan mukaan hengen 

yksimielisyys ja yhteinen usko yhdisti heitä Jeesuksessa Kristuksessa. Samoin 

"veljellinen" rakkaus heidän välillään oli säilynyt ehjänä. 

En osaa kuvata tunteitani, jotka keskittyivät tuohon ajatukseen: Antti veli on poissa kes-

kuudestamme. Kun kuulin hänen äänensä ensimmäisen kerran elämässäni, tapahtui se 

isoissa seuroissa melkein samalla paikalla, mutta alttarikaiteen sisäpuolella, jossa hän 

toimitti ehtoolliskirkon alttaripalvelusta.  

Koivunevan ja Koukkarin välinen ystävyys oli ollut alusta alkaen mutkatonta. 

Heillä "synkkas" heti hyvin yhteen. Lisäksi heitä lienee yhdistänyt yhteinen 

huumorintaju. Koivuneva muisteli Koukkarin "veistelleen" hänelle siitä, kun 
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Koivuneva oli vetänyt vaimoaan suksisauvalla perässään ikään kuin antaen tälle 

liukua. Koukkarin mukaan Koivuneva ei ollut silloin toteuttanut Raamatun 

ohjetta, jonka mukaan jokaisen tulisi kantaa oma ristinsä.
161

 ”Harvoin olen 

kenenkään vainajan kohdalla tuntenut niin syvää kaipausta kuin hänen. Hän se oli, 

joka antoi minulle Paimenpojan nimen. Me ihailimme toinen toisiamme ja 

toistemme lahjoja.
162

  

         Koivuneva kohtasi paljon muitakin huumorimiehiä seuramatkoillaan kuten 

raahelaisen "pikku profeetaksikin" kutsutun Lauri Taskilan, jota kutsuttiin myös 

"Reissulasseksi". Nimitys johtui siitä, että häntä pyydettiin paljon puhujaksi eri 

puolille maatamme. Hän teki lähetysmatkan myös Yhdysvaltoihin. Koivuneva 

muisteli vuoden 1970 elokuun pakinassaan Lauri Taskilan "älynneen" vetää 

oikeasta narusta, kun tämä oli pyytänyt häntä Raaheen puhumaan seuroihin. 

Taskila oli sanonut, "että kaikki paremmat saarnaajat ovat jo käyneet heidän 

uudessa seurahuoneessaan, joten nyt olisi minun vuoroni". Huhtikuun lopun 

pakinassaan vuonna 1970 Koivuneva kirjoitti kirkkomatkallaan kohtaamastaan 

yllätyksestä. Koivunevan takana oli "paahtanut" aivan rippikoulupojan näköinen 

ihminen. Koivunevasta se näytti oudolta, koska eiväthän "nykyajan" nuoret osaa 

kävellä. Kyseinen henkilö oli tavoittanut Koivunevaa ja Koivuneva oli jo alkanut 

miettiä vaihteen muuttamista, mutta ei ollutkaan karistanut kävelijää kannoiltaan 

ajateltuaan tällä olevan jotain asiaa hänelle. 

Arvatkaapa, kuka se oli. Ei kukaan muu kuin Lauri Taskila. Oli jättänyt siviilitakkinsa 

autoon ja pukeutunut puseroon tehdäkseen jokapäiväisen kävelylenkin ennen kirkon-

menoja. Kunnioituksen ilmapuntari teki aikamoisen hyppäyksen Koivunevan mielessä. 

Muistanenko oikein, että viime vuonna kertyi kävelykilometrejä peräti 1600." 
163

 

Yksi rakas ja tärkeä aihe Koivunevalle oli läpi elämänsä karjalaisuus. Pohjimmil-

taan hän lienee säilyttänyt sydämessään karjalaisen identiteetin, vaikka hän 

asuikin elämästään suuren osan muualla Suomessa. Rakkaus kotiseutuunsa 

Karjalaan ja karjalaisiin ihmisiin tuli ilmi myös Paimenpojan kierroksilta -

pakinoissa. Utajärven kirkkoherrana ollessaan hän kirjoitti usein tekemistään 

seuramatkoista Porvooseen ja Perniöön. Halikko oli ollut myös yksi siirtoseura-

kunnista. Nämä olivat paikkoja, joihin koivistolaiset karjalaiset joutuivat 

lähtemään sodan jaloista evakkoon. Sodan jälkeen he asettuivat asumaan eri 

puolille Suomea. Porvoolaiset ja perniöläiset tulivat Koivunevalle tutuiksi, kun 
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hän oli näiden siirtoseurakuntien sielunhoitajana sodan jälkeen. Muistot palasivat 

hänen mieleensä elävästi noilla matkoilla. Vuoden 1956 joulukuussa Koivuneva 

kirjoitti pakinassaan seuramatkoistaan Helsingissä ja Porvoossa. Hän oli nähnyt 

porvoolaisten vanhoillislestadiolaisten joukossa paljon koivistolaisia. Kirjoituk-

sesta ilmeni Koivunevan aiempi "pakinoitsijanura" Koiviston viesti -lehdessä. 

Porvoolaisten kristittyjen joukossa on paljon karjalaisia, koivistolaisia, joitten keskuudessa 

liikuin nykyisen arkkipiispan antamalla Cursor -nimimerkillä. Minut majoitettiin entisen 

merikapteeni Albert Sihvosen kotiin... Muistan häntä ja hänen puolisoaan suurella kiitolli-

suudella, kun hän otti kodittomana olevan perheemme kattonsa alle evakkovuosina.
164

 

Koivuneva ei ollut poliittisesti aktiivinen henkilö millään tavalla. Tämä saattoi 

olla tietoinenkin valinta, sillä näin hän saattoi omistautua paremmin todelliselle 

kutsumukselleen papin- ja kirkkoherran työssään. Puoluepoliittisesti hän kannatti 

kokoomusta.  

 

6. Miksi Koivuneva valitsi maallikkolinjan hajaannuksessa 
1960–1961? 
 

Vanhoillislestadiolaisuudessa pinnan alla toisen maailmansodan jälkeen kyteneet 

kiistakysymykset tulivat näkyvästi esiin Kuopion suviseurojen yhteydessä 

pidetyssä puhujainkokouksessa 2.-3.7.1957. Puhujainkokouksen tärkein 

keskustelunaihe oli kaste, josta alustivat L.P. Tapaninen ja saarnaaja Toivo 

Leppänen. Tapanisen laajan ja huolella valmistellun alustuksen tietyt kohdat 

hämmästyttivät suurta osaa kokouksen osallistujia. Alustus sai paljon kritiikkiä 

osakseen. Vain harvat kokousedustajat puolustivat Tapanisen alustusta. Alustusta 

moitittiin siitä, että siinä ei tullut esiin vanhoillislestadiolaisuuden perinteinen 

kanta jonka mukaan lapset syntyvät Jumalan lapsina, ja että kaste ei ole 

uudestisyntyminen.
165

 

         Vanhoillislestadiolaisuuden sisällä 1950-luvun loppupuolella kahden 

"ääripään" vastakkainasettelu sai aikaan sen, että liikkeen johtavat maallikot 

alkoivat pitää omia kokouksiaan 1957 vuoden lopulla. Kokouksien järjestämiseen 

oli Sallisen mukaan kaksi syytä. Ensinnäkin tuomiorovasti L.P. Tapanisen 

kastealustuksen jälkeen Kuopion puhujainkokouksessa myös maltilliset maallikot 

alkoivat nähdä vieraita piirteitä useiden liikkeen pappien opetuksissa. Erityisesti 

Tapanisen kastealustus Kuopiossa 1957 ja sen saama kannatus Utajärvellä 
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pidetyssä pappien veljeskokouksessa elokuussa 1957 ja siitä virinnyt keskustelu 

oli se liipaisin, joka laukaisi maallikkosaarnaajien omien kokousten toimeenpa-

nemisen. Utajärven pappeinkokouksessa Pentti Hämäläinen piti esitelmän 

seurakunnasta "soteriologisena" suureena. Ensimmäinen vanhoillislestadiolaisten 

maallikkosaarnaajien veljeskokouksen kokoontuminen ilman pappeja tapahtui 5-

7.11.1957. Raittilan mukaan veljeskokouksen antamassa julkilausumassa 

varoitettiin allianssihengen vaarasta ja esitettiin käsitys sakramenteista. 

Julkilausuma jätettiin SRK:n johtokunnan kokoukselle, joka pidettiin Reisjärven 

kansanopistolla 9.4.1958. Raittilan mukaan annettu julkilausuma muistutti vuoden 

1960 SRK:n vuosikokouksessa annettua julkilausumaa. Johtokunnan tehtävänä oli 

valmistella asioita seuraavaan puhujankokoukseen. Kokouksessa kirkkoherra 

Pekka Lappalainen käytti julkilausumaa arvostelevan puheenvuoron ja ehdotti sen 

hylkäämistä. Kokouksen muissa puheenvuoroissa julkilausumaa ei arvosteltu 

mutta päätöksenä todettiin, "että johtokunnan on saatava vielä perehtyä 

lapsenkastekysymykseen, ennen kuin se menee johtokunnalle".
166

  

         Syyskuun pakinassaan vuonna 1957 Koivuneva muisteli Joonas Peipon 

pitämää saarnaa Koivistolla 1940-luvulla. Peippo oli puhunut saarnassaan 

Jumalan kolmannesta persoonasta. Koivuneva kirjoitti myös Hämäläisen 

Utajärvellä pitämästään alustuksesta. Edellä mainitun pakinan jälkeen kului noin 

vuosi, ettei Koivuneva kirjoittanut orastavasta hajaannuksesta mitään. Tämä kertoi 

mielestäni jonkinlaisesta puolustusmekanismista. Kuopion puhujainkokous ja 

Utajärven pappeinkokous olivat Koivunevalle varmaan jollain lailla järkyttäviä 

kokemuksia. Tämä ilmeni mielestäni siten, että hän ei suoraan kirjoittanut vielä 

tuolloin opillisista ristiriidoista, joita edellä mainituissa kokouksissa nousi esiin.  

         Koivuneva valittiin SRK:n johtokunnan valitsemana niin kutsuttuun 

"sakramenttikomiteaan" valmistelemaan mietintöä sakramenttikysymyksestä, joka 

valmistui 31.5.1958. Alavieskassa Heikki Saaren kotiin kokoontuivat edellä 

mainitun lisäksi Kustaa Ahokas, Arvo Perälä, Usko Typpö sekä Pekka 

Lappalainen. Kirkkoherra Lappalainen vetosi Raamatun ja tunnustuskirjojen 

opetukseen kasteesta ja perisynnistä. Toimikunnan muiden jäsenten lähtökohtana 

oli ajatus lapsen uskosta. Lappalainen, joka kuului SRK: n johtokuntaan, ei 

hyväksynyt komiteanmietinnön esittämiä ajatuksia esimerkiksi kasteesta ja 

perisynnistä. Raittilan mukaan komiteanmietinnössä todettiin, että sakramenttiky-

symys oli tullut tuona aikana voimakkaasti esille. Miksi asiaan oli kiinnitetty niin 
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paljon huomiota? Vanhoillislestadiolaisessa kristillisyydessä korostui äänellisen 

saarnan merkitys Pyhän Hengen läsnä olevana äänenä ja Jumalan tekona. 

Komiteanjäsenten mielestä se oli lisännyt uskoa kansamme keskuudessa, mikä 

taas oli herättänyt voimistuvaa vastarintaa. Komiteanmietinnön jäsenet arvioivat, 

että vanhoillislestadiolaisiin oli haluttu lyödä sakramenttien halveksimisen tai 

ainakin aliarvioimisen ja samalla epäkirkollisuuden ja epäluterilaisuuden leima. 

Sakramenttien varjolla koetettiin katkaista kärki evankeliumin saarnalta komitean 

"puolustuksen" mukaan. Puolustukseksi mietinnön laatijat kirjoittivat, että 

arvostelijoiden taholta oli vastaavasti jouduttu epäkirkollisiin käsityksiin muun 

muassa parannuksesta, uskon syntymisestä, seurakunnasta, evankeliumin virasta 

ja synninpäästöstä.
167

  

         Sakramenttikomitean mukaan Jumala on kautta aikojen sanansa rinnalle 

jättänyt sen vahvistukseksi merkkejä eli sinettejä, jotka eivät ole pelkkiä merkkejä 

vaan merkkejä, joissa Jumala itse lähestyy ihmistä. Mietinnössä myönnettiin se, 

että Jumalan sanaa korostettaessa saatetaan joutua vaikenemaan liian paljon 

sakramenteista. Sen vuoksi mietinnön laatijat katsoivat tarpeelliseksi palauttaa 

mieliin Lutherin lauseen: "Katumus on palaamista kasteeseen." Komitea oli 

mietintöä varten perehtynyt kysymykseen kastamattoman lapsen asemasta 

tutkimalla paljon Raamattua. Se päätti selvittää, löytyikö Raamatussa perusteita 

lapsen uskosta. Sen mukaista opinkäsitystä, jonka mukaan Pyhä Henki on 

ihmisessä ennen kastetta ja että se on lapsessakin, oli käsitelty seurapuheissa, 

keskusteluissa ja joissakin kirjoituksissa vanhoillislestadiolaisuudessa. Kyseistä 

opinkäsitystä haluttiin tutkia ennakkoluulottomasti samalla tuntien, miten 

syvällisten ja runsasta aineistoa sisältävien kysymysten edessä oltiin. Moniin 

Raamatun kohtiin vedoten (1.Piet. 1:3, Hebr. 2:13–15; 5. Moos. 24:16; 2. Kun 

14:6. ym.) päädyttiin aiempaan käsitykseen, ettei perisynti kadota. Mietinnössä 

todettiin, ettei missään Raamatussa sanota perisynnin kadottavan mutta siellä 

sanotaan tekosyntien kadottavan. Sakramenttikomitea kirjoitti lopuksi, että usko 

pelastaa ja että lapsella ei ole epäuskoa.
168

 

         Vanhoillislestadiolaisten pappien veljespiirin kokouksissa 1950-luvun 

loppupuolella tuotiin usein esiin vanhoillislestadiolaisuuden seurakuntanäkemys 

ja vanhoillislestadiolaisuuden suhde evankelisluterilaiseen kirkkoon. Elokuussa 

1958 Reisjärvellä pidetyssä kokouksessa Arvo Turakka alusti aiheesta Seurakun-
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taoppi Raamatun ja tunnustuskirjojen valossa. Turakka toi esiin näkemyksen, 

jonka mukaan ekklesia on kirkko tai paikallisseurakunta, jossa Jumala vaikuttaa 

sanan ja sakramenttien kautta. Turakan mukaan kansankirkko merkitsi Jumalan 

ekklesiaa eli seurakuntaa. Hän määritteli sen Kristuksen kirkoksi, missä sana ja 

sakramentit synnyttävät uskoa. Alustus herätti vakavan keskustelun ja siitä tehtiin 

kriittisiä huomioita. Kirkkoherra V.A. Pentikäinen sanoi yhtyvänsä Antti. J. 

Pietilän kantaan seurakunnasta. Kullervo Hulkko, joka kannatti ”maallikkosuun-

taa” kirjoitti seurakunnasta näin: 

Seurakunnan löytää paremmin sydämellä kuin päällä. Ja sen löytää paremmin suuren 

tarpeen ja hädän hetkenä kuin milloin usko tuntuu keveästi kestävän. Ken joutuu siihen 

tilaan, että todella tarvitsee syntien anteeksiantamuksen suullista julistamista ja se hänelle 

rakkaalla sydämellä tehdään, hän ei enää kysele missä on pyhä yhteinen kristillinen seura-

kunta."
169

 

Lokakuun pakinassa vuonna 1958 Koivuneva kirjoitti olleensa Oulussa 

puhujienkokouksessa. Puhujien puheenvuoroja kuunneltuaan ja katseltuaan 

Koivuneva joutui miettimään elämäänsä taaksepäin. Monissa hengellisissä 

"riennoissa" mukana ollessaan Koivuneva oppi tuntemaan lukuisan joukon 

pappis- ja maallikkopuhujia. Hän näki suuren eron senaikaisen ja menneen 

elämänsä välillä. Hän ihmetteli, miten hän oli voinut olla niin kiintynyt puhujaan, 

jolla saattoi olla kyllä suurenmoiset teatraaliset ilmaisukeinot, mutta joka oli aivan 

kuin komea tynnyri, joka kumisi tyhjyyttään. Koivunevan mukaan tällaiset 

puhujat luotailevat sielunelämän ilmiöitä, kun pitäisi luotailla Jumalan sanaa. He 

kuvittelevat saavansa puheensa nykypäivän ihmiselle läheisiksi, kun kertovat 

puheessaan päivän tapahtumista tai siteeraavat joitakin runoilijoita tai näytelmä- 

ja romaanikirjoittajia sen sijaan, että tulisi siteerata Raamattua. Koivuneva palasi 

kirjoituksessaan vielä Oulun puhujainkokouksen tunnelmiin. 

Oli niin hyvä olla, kun sai kuulla ja nähdä, kuinka Pyhä Henki oli puheenjohtajana. Se 

rukous nousi sydämestä, että Jumala, rakas taivaan Isä, suuressa rakkaudessaan varjelisi 

meitä puhujia rakkaudessa ja hengen yksimielisyydessä.
170

 

Reisjärvellä vuonna 1958 pidetyssä vanhoillislestadiolaisten pappien veljeskoko-

uksen keskusteluissa hahmottui Hulkon mukaan pääpiirteissään kaksi toisistaan 

poikkeavaa seurakuntakäsitystä. Toinen oli vanhoillislestadiolaisuuden 

seurakuntaoppi, jonka mukaan kansankirkossa ja paikallisseurakunnassa nähdään 

kallis Jumalan lahja. Hulkon mukaan ulkonaista kirkkoa ei saa sekoittaa Jumalan 
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seurakuntaan ja pyhäin yhteyteen, joka kätkeytyy kirkkoon ja vaikuttaa siinä. 

Hulkon mukaan toista seurakuntakäsitystä edustivat alustaja ja kaksi puheenvuo-

ron pitäjää. Lääninrovasti Kullervo Hulkko nojasi puheenvuoroissaan kahteen 

Raamatun kohtaan (Apt. 2:47 ja 11:21.)
171

 

         Hulkko erotti ydinseurakunnan ja seurakunnan käsitteet toisistaan ja hänen 

mukaansa evankeliumin virka on ennen muuta Pyhän Hengen virka. Hulkon 

mukaan vanhoillislestadiolaisessa kristillisyydessä syntyneen hajaannuksen syy 

oli käsitys Pyhän Hengen virasta ja työstä, joka liittyy erottamattomasti 

opetukseen seurakunnasta. Laestadiuksen, Raattamaan ja Erkki-Antin päivistä 

lähtien lestadiolaisessa kristillisyydessä oli opetettu, että Pyhä Henki toimittaa 

vanhurskauttamistyön evankeliumin välityksellä seurakunnassa, joka hoitaa 

sovituksen virkaa Jeesuksen antamalla valtuutuksella. Tästä johtuen erityisen 

läheiseksi on tullut Jeesuksen lähetyskäsky Johanneksen evankeliumin mukaan 

(Joh. 20: 22-23.)
172

 

Usko on ratkaiseva. Uskovan ihmisen Pyhä Henki liittää pyhien yhteyteen. Lutherin  käsitys 

Gemeindesta (seurakunta) ja Kerngemeindesta (ydinseurakunta) on Apt: n mukainen. Mitä 

tulee uskottoman ja jakamiin sakramentteihin, niin ne pätevät, mutta sydämen uskon voi 

synnyttää vain Pyhässä Hengessä saarnattu evankeliumi.
173

 

Keskustelut sakramenteista olivat jatkuneet vanhoillislestadiolaisten keskuudessa 

koko vuoden 1959 ajan, vaikka pakanalähetyskysymys vei siltä päähuomion. 

Pappislinjasta muodostui yhä selvemmin oma ryhmänsä, joka korosti hyvin 

vahvasti tunnustuskirjoja. Pappislinjan näkemyksiä kuvaa Yrjö Liusvaaran 

kirjoitus Siionin Lähetyslehdessä. Yrjö Liusvaara sai pappisvihkimyksen 1943. 

Liusvaara hoiti pitkään lyhytaikaisia papintehtäviä Helsingin seurakunnissa, 

kunnes hänestä tuli Paavalin seurakunnan kappalainen 1958. Hän toimi pitkään 

myös Helsingin Rauhanyhdistyksen puheenjohtajana ja kuului myös SRK:n 

johtokuntaan 1952-1961 sekä toimitusneuvostoon 1954-1961. 
174

 

Emme tarvitse uutta Raamattua emmekä uusia ihmisoppeja, vaan kuuliaisuutta Kristuksen 

opille, joka on talletettu Raamatussa ja tärkeimmissä kohdin tulkittu tunnustuskirjoissa. 

Pitäkööt kirkkomme tunnustuskirjoista salaa tai julki poikenneet opettajat oman parannetun 

autuudenjärjestyksensä, meille riittää se vanha oppi. 

Palolan (2011) mukaan oli mielenkiintoista, että pappislinjan edustajat niin 

selvästi nimesivät vanhoillislestadiolaisten perinteiset opinkäsitykset ”uudeksi 
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opiksi”. Tämä kuvasi sitä, että edeltävinä vuosikymmeninä liike ei ollut opillisesti 

yhtenäinen, vaan sen piirissä oli elänyt rinnakkain erilaisia opinkäsityksiä. 

Aiemmin ei ollut tarvetta määritellä esimerkiksi sakramenttikysymystä niin 

tarkasti. Lestadiolaispappien veljeskokouksessa Kajaanissa 1959 Eino J. Pietilä, 

joka oli silloin vielä Päivämiehen päätoimittajana, kysyi, onko ”Jumalan 

seurakunnan” kanta johonkin asiaan sama kuin ”jonkun nykyisen puhujainkoko-

uksen päätös”. Pietilä joutui kiertämään seurakunnasta toiseen hoitaen 

lyhytaikaisia papinviran sijaisuuksia, kun hänestä tuli Oulunsalon kirkkoherra 

vuonna 1951. SRK:n matkapapiksi Pietilä kutsuttiin ensi kerran jo vuonna 1945 

mutta vasta kymmenen vuotta myöhemmin hän saattoi ryhtyä toimeen. Pietilästä 

tuli vuonna 1956 SRK:n pääsihteeri ja vuonna 1958 myös Päivämiehen 

päätoimittaja. Keväällä 1960 hän pyysi eroa SRK:n tehtävistään jouduttuaan 

ristiriitaan SRK:n johtokunnan kanssa. Alpo Sipola (1930-2004) oli kysyen 

jatkanut, miten voidaan olla varmoja, onko kyse Pyhän Hengen vai vihollisen 

äänestä. Koivuneva oli vastannut uskovansa, että Pyhä Henki pitää asiasta huolen, 

”vaikka sen ääni jäisikin jossakin kokouksessa vähemmistöksi”. Pauli Kauppinen 

oli tiivistänyt asian: ”Uskon ja luotan, että Jumala hoitaa valtakuntansa asiat 

Pyhän Henkensä kautta. Yksittäinen kristitty ei saa tehdä ratkaisuja, vaan 

seurakunta…”
175

 

         Pappislinja sanoutui irti vanhoillislestadiolaisten perinteisistä opinkäsityksis-

tä. Keskusteluun liittyi yhä selvemmin kysymys Jumalan valtakunnasta ja siitä, 

oliko evankeliumin julistaminen "Hengen vai sanan virka". Oulun rauhanyhdis-

tyksellä pidettiin "veljeskokouksia", joihin kutsuttiin lähiympäristöstä pappeja ja 

maallikkosaarnaajia. Kokouksissa keskusteltiin sakramenteista, Jumalan 

valtakunnasta ja Pyhän Hengen virasta ja niissä luotiin ikään kuin linjoja asioiden 

laajemmalle käsittelylle. Eino Kimpimäki nimesi keskeisiksi kysymyksiksi, 

vaikuttaa kaste syntien anteeksiantamisen ja onko lapsella uskoa ennen kastetta. 

Samaan aihepiiriin liittyi kysymys myös syntien anteeksisaamisesta ehtoollisessa. 

Maallikkosaarnaaja Ville Suutari kyseli: ”Jos lapsi on uskoton, miten hän voi 

saada uskon, kun uskoton pappi kastaa?” Koivuneva tähdensi, että Kristuksen 

sovitustyön tähden lapsi ei perisynnistä huolimatta ole kadotuksen lapsi. Erkki 

Jokela, joka toimi vuodesta 1955 Oulun tuomiokirkkoseurakunnan virallisena 

apulaisena ja myöhemmin Haukiputaan kirkkoherrana, lähestyi Pekka Tapanisen 

                                                 
175

Palola A-P. 2011, 50, 419. 



 80 

kanssa kysymystä toisesta näkökulmasta. He korostivat uskon syntymistä sanan ja 

sakramenttien vaikutuksesta.
176

 

         Kevään puhujainkokouksessa ja vuosikokouksessa 27.–28.4.1960 alustivat 

Kauko Mäntylä ja Arvo Perälä vanhurskauttamisopista. Suutari ihmetteli 

keskustelussa ”tätä outoa aikaa, jolloin mennään sanan ja sakramenttien 

pyhityksen aikaan ja riidellään taivaan valtakunnan omaisuudesta”. Aimo 

Murtonen puolusti sakramentteja ja tunnustuskirjoja. Aimo Murtonen opiskeli 

papiksi 10 vuodessa ja jatkoi saman tien teologian tohtoriksi. Murtosella oli 

ilmiömäinen muisti. Originelli Murtonen ei sopeutunut hyvin papin rooliin. 

Niinpä hän toimi erilaisissa tutkijan tehtävissä. Huolehtimien kymmenlapsisesta 

perheestä jäi pitkälti vaimon vastuulle. Koivuneva mainitsi puheenvuorossaan 

parannuksestaan ja kääntymisestään vanhoillislestadiolaisuuteen. Sen jälkeen hän 

oli ymmärtänyt, miten kalliisti vanhurskauttamisoppi oli tunnustuskirjoissa 

esitetty.
177

 

 Tällaisen uskon saamista varten Jumala on asettanut saarnaviran, antanut evankeliumin

 ja sakramentit ja näitten välineitten kautta hän antaa Pyhän Hengen, joka vaikuttaa uskon, 

 missä ja milloin hän tahtoo, niissä, jotka kuulevat evankeliumin. 

Hannes Leinonen
178

 toimi Oulun hiippakunnan piispana 1965–1979. Huhtikuun 

1960 vuosikokouksessa oppia ja tunnustusta koskevien asioiden käsittely tapahtui 

hänen mukaansa ilman riittävää ja ”mielenhiljaisuutta” vaativaa valmistelua. Sen 

vuoksi ”pappislinja” katsoi aiheelliseksi kääntyä SRK:n johtokunnan puoleen, 

jotta kysymys tunnustuksesta saataisiin rauhanyhdistysten piirissä uudelleen 

harkittavaksi. Leinonen ei tarkoittanut sitä, että olisi ollut kiellettyä tai 

sopimatonta keskustella tunnustuskirjoihin sisältyvistä oppilauseista ja arvostella 

niitä Raamatun valossa. Leinonen totesi: ”me vetoamme Johtokuntaan ja 

odotamme sen toimenpidettä asiassa sen tähden, koska menettelytapa, jolla 

tunnustuskysymystä vuosikokouksessa käsiteltiin, voidaan tulkita ja on selitetty 

tarkoittavan SRK:n astumista evankelisluterilaisen kansankirkkomme ulkopuolel-

le.” Leinonen piti pahana asiana sitä, että oli vaadittu parannusta niiltä, jotka 

olivat pyytäneet tunnustaa ainoastaan kirkkomme oppia. Hän kritisoi myös sitä, 

että yksinkertaiset kristityt ovat hämmennyksissään peruuttaneet tällaisilta veljiltä, 

joita pidettiin vääräoppisina, seurakutsun. Leinonen piti muiden pappislinjalaisten 
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tavoin tilannetta kestämättömänä. Hän piti kohtalokkaana sitä, ettei SRK kyseissä 

tilanteessa tahdo ”edelleenkin tinkimättä seistä kirkkomme opin ja tunnustuksen 

pohjalla ja ellei se ilmoita vastustavansa kaikkea diskriminointia tunnustususkolli-

suuden tähden”
179

. 

         Koivunevan mukaan sakramentteja ei saa erottaa evankeliumista. Koivuneva 

viittasi puheenvuorossaan Kandaken hoviherran ja Filippuksen kohtaamiseen. 

Kastetta Koivuneva piti tärkeänä sakramenttina ja oli sanonut hiihtävänsä vaikka 

kuinka kauas, jos tiesi, että jossain oli lapsi kastettavana. Koivunevan mukaan 

kaste ei ole ihmisen tunnustustoimi. Näkyväisellä sakramentilla Kristus toimii ja 

lähestyy ihmistä.
180

Puhujainkokouksen jälkeen heti seuraavana päivänä 29.4.1960 

pidettiin vuosikokous, jossa puheenjohtajina olivat Koivuneva, kauppias Vilho 

Lampela ja kaivertaja Leo Pietikäinen. Puhujainkokouksessa puheenjohtajana oli 

ollut edellä mainittujen lisäksi rovasti Paavo Viljanen.
181

 

         Pakinassaan Koivuneva palasi kevään 1960 Oulun puhujien- ja vuosikoko-

uksen tunnelmiin ja kokemuksiin. Ennen puhujienkokousta Koivuneva oli 

epäillen mielessään kysellyt, oliko vanhoillislestadiolaisuus todellakin mennyt 

väärille jäljille. Hän oli kuullut senkaltaista epäilyä asiasta. Kokouksessa oli luettu 

vanhoja pöytäkirjoja, joissa oli tultu samoihin johtopäätöksiin kuin vuoden 1960 

puhujien kokouksessa. Samoin kuultiin otteita vanhoista SRK:n julkaisemista 

lehdistä ja saarnamiesten lausunnoista. Koivunevan mukaan "siellä kuului sama 

ääni." Toisena ilon aiheena Koivuneva mainitsi, että aina "liikuttiin raamatuissa" 

eli puheet olivat hänen mukaansa vahvasti Raamatun ilmoitukseen nojaavia. 

Kolmanneksi hän iloitsi siitä, että ”kristillisyydessä” käsitykset ovat pitäviä 

tunnustuskirjojen ja Lutherin kanssa. Neljänneksi "yhtenä läpikäytävänä 

ajatuksena oli se sydämellinen rakkaus, jolla maallikkosaarnaajat suhtautuivat 

virkapappeihin. Kokous huipentui puhujainkokouksen viimeisenä iltana Arvo 

Perälän profeetalliseen voimaan kohonneeseen puheeseen." Perälä oli vaatturi ja 

vaatekauppias Saloisista, joka kulki räätälöinnin välillä paljon saarnamatkoilla. 

Perälän kanssa seuramatkoilla kulki usein Lauri Taskila, ja heidät tunnettiin 

lempinimellä ”pienet profeetat”.
182
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Koivuneva oli miettinyt "Jumalan valtakunnan" asioita ja hajaannuksen aikaa. 

Hän kirjoitti havainnollisesti siitä, kuinka rajat esimerkiksi pitäjien välillä voivat 

hämärtyä joskus. Koivunevalle oli käynyt näin, kun hän oli hiihtänyt pitäjänrajaa 

pitkin. Suunnistaminen oli ollut helppoa aina silloin, kun raja oli selvästi 

näkyvissä. Joskus raja häipyi silmistä, kun aluskasvillisuus oli kasvattanut rajan 

umpeen. Esimerkkiään hän sovelsi hengellisessä mielessä, alla olevan sitaatin 

mukaan. ”Elämme suunnattoman vaarallista aikaa. Se kavala sielujen vihollinen, 

joka tahtoisi kirkostamme hävittää puhtaan evankeliumin uskon, pukeutuu 

valkeuden enkeliksi...” Koivunevan mukaan usein "Jumalan valtakunnan 

historiassa" on käynyt niin, että moni voimallinen hengenliike on menettänyt 

voimansa silloin, kun se on alkanut sairastamaan "sydämenlaajennusta". 

Koivuneva ihmetteli sitä, että ne, jotka syyttävät kristillisyyttä ahtaudesta, 

saattavat syyttää sitä myös liiasta avaruudesta silloin, kun evankeliumia 

saarnataan ehdottomana ja avarana. Mitä hyötyä arvostelijoillekaan olisi 

vettyneestä, kaikkiin hengellisyyksiin sulautuneesta ja "suolansa" menettäneestä 

kristillisyydestä, hän kysyy pakinassaan. 

 Maailman taholta se saisi kyllä aploodeja, mutta mitä ne painavat sen rinnalla, että se on 

 ollut uskoton kutsumukselleen. Kuulkaa Jumalan lapset evankeliumin paimenääntä, ettette

 eksyisi sumussa! Raamattujen mukaan sumu tihenee siinä määrin, että jos mahdollista,

 valitutkin eksytetään.
183 

Limingan pappilaan kokoontui vuoden 1960 maaliskuun alussa 33 vanhoillisles-

tadiolaista pappia, jossa he pyysivät, että SRK: johtokunta esittäisi 

vuosikokoukselle senkaltaisen julkilausuman, jossa uudelleen tehostettaisiin 

kristillisyyden tinkimätöntä pitäytymistä kirkkomme tunnustuskirjoihin. Pappien 

yhteinen näkemys oli, että ”meidän on kaikessa pyrittävä toimimaan niin, että 

”Herran lauma” pysyisi koossa ja etteivät mitkään pappien tai maallikoiden 

rintamat saisi syntyä särkemään uskon yhteyttä ja rakkautta”. Käytännössä kokous 

edisti pappislinjan muotoutumista omaksi ryhmäkseen. SRK:n johtokunta 

hyväksyi ehdotuksen julkilausuman tekemisestä ja päätti viedä asian ennen 

vuosikokousta kokoontuvaan puhujainkokoukseen. Sen lisäksi siellä päätettiin 

käsitellä vanhurskauttamisoppia, perisyntiä, sakramentteja ja Jumalan valtakun-

taa.
184

 Vuoden 1960 huhtikuun puhujainkokouksessa kuultiin alustukset 

vanhurskauttamisopista ja Jumalan valtakunnasta. Kokous päätti pitäytyä siinä 

opinkäsityksessä, "mitä tähänkin asti on näistä asioista kristillisyydessä uskottu ja 
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ymmärretty". Lisäksi haluttiin pitäytyä luterilaisessa tunnustuskirjassa lausuttuun 

periaatteeseen, jonka mukaan Raamattu on opin ja uskon korkein ohje. 

Vuosikokouksessa edellä mainittua julkilausumaa vastustettiin pappien 

esityksessä, jossa katsottiin, että Jumalan sanan mukainen oppi oli ilmaistu 

tunnustuskirjossa. Puhujainkokouksen päätös sai yksimielisen päätöksen. 

Vuosikokouksessa vaihdettiin kolme erovuoroista johtokunnan jäsentä 

"toisenlaisiin miehiin".
185

 

         Vanhoillislestadiolainen liike näytti kesällä 1960 jakautuvan vääjäämättö-

mästi kahtia. Pappislinjaa kannattajat arvostelivat voimakkaasti huhtikuussa 1960 

puhujainkokouksessa laadittua julkilausumaa. Vuoden 1960 elokuun alussa he 

laativat "Suomen Siionille" ja SRK:n johtokunnalle tervehdykset, joissa he 

vakuuttivat pysyvänsä "yhdessä hengessä ja rakkaudessa". Kyseistä tervehdystä ei 

kuitenkaan julkaistu SRK:n lehdissä. Syksyllä 1960 yleistyi käytäntö, että 

useimpia pappeja ja heihin liittyneitä maallikkosaarnaajia ei käytetty puhujina 

rauhanyhdistyksen seuroissa. "Siionin sisäisten asioiden" käsittelyä jatkettiin 

SRK:n johtokunnan kokouksissa lokakuussa ja marraskuussa. Marraskuun 

kokouksessa päästiin lopulta yksimielisyyteen siitä, että keväällä annettu 

julkilausuma ei ollut ristiriidassa SRK:n sääntöjen, Raamatun tai tunnustuskirjo-

jen kanssa. Johtokunnan enemmistö edellytti julkilausumaa vastustaneilta 

parannusta, koska he olivat vastustaneet seurakunnan päätöstä. Vähemmistö ei 

hyväksynyt tätä. Sen vuoksi kaksi työvaliokunnan jäsentä vaihdettiin työskentelyn 

helpottamiseksi. Johtokunnan kokouksessa julkaistussa tiedotteessa oli 

parannuskehotus, mitä vähemmistöön jääneet paheksuivat voimakkaasti. Paavo 

Viljanen oli päättänyt julkaista Siionin Lähetyslehdessä oman selostuksensa 

kokouksesta. Eino Kimpimäki, joka oli silloin jo Päivämiehen päätoimittajana, sai 

asiasta vihiä, ja työvaliokunta esti lehden painamisen. Koivuneva oli iloinen siitä, 

että tuona vaikeana aikana saattoi havaita, että ”Jumalan seurakunnassa” ei nähty 

olevan mitään syytä poiketa pois totutulta tieltä, ei tekemään remonttia. 
186

 

          Vuoden 1960 lopulla Koivuneva oli käynyt seuroissa Reisjärven 

kansanopistossa. Sunnuntaiaamuna hän oli mennyt kirkkoon jumalanpalveluk-

seen. Reisjärven seurakunnan kirkkoherrana oli tuolloin Erkki Vaaramo. 

Koivunevan mieltä oli lämmittänyt, että he saivat iloita ”yhdenkaltaisesta kalliista 

uskosta” ja siitä, kuinka heitä "puhujanpoloisia" hoidetaan Jumalan seurakunnas-
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sa. Vaaramo oli muistellut Janne Vänskää suurella rakkaudella, joka oli käynyt 

hänen luona viikkoa aikaisemmin. ”Minusta tuntui kuin Janne olisi ollut Herran 

Sebaotin enkeli, joka aikoinaan puhutteli ylimmäistä pappia Joosuaa, Joosadakin 

poikaa.”
187

 

          Kokouksessa katsottiin "väärän hengen" olleen pohjasyynä siihen, ettei 

julkilausuma ollut kelvannut suurelle osalle papeista. Johtokunnan ja työvalio-

kunnan toimintaa kannatti suuri enemmistö. Pappislinjan kannattajia kehotettiin 

parannukseen, mutta heidän puhuttelemisensa jätettiin paikallisten seurakuntien 

tehtäväksi. SRK:n tehtävänä oli antaa apua tarvittaessa.
188

 

         Koivuneva palasi tämän tästä hajaannuksen aikoihin kirjoituksissaan. 

Koivunevan mukaan vuosikausia oli kuulunut ääniä siitä, että "kristillisyys" oli 

mennyt harhaan ja että sen suuntaa olisi muutettu. Oli haluttu tarttua "pe-

räsimeen". Hänen mukaansa suunta oli oikea, eikä mitään muutosta ollut 

tapahtunut suhtautumisessa kirkkoon, oppiin ja sakramentteihin. Koivunevan 

mukaan ei pitäisi puhua kovin paljon vanhoillislestadiolaisista papeista ja 

maallikoista aivan kuin kahtena eri rintamana. Kirjoituksessaan hän palasi 

varhaisempaan 1930-luvulla tapahtuneeseen hajaannuksen aikaan. Silloin 

irtaantumassa olevat yrittivät korjata asioitaan pyytämällä anteeksi rakastamatto-

muutta ja taitamattomia sanoja. Koivunevan mukaan "nekin kyllä anteeksi 

annetaan, mutta pääasia jäi selvittämättä".
189

 

Muistan aina, kun monien aikoinani ihailemieni kirkkomme tunnettujen saarnaajapappien-

valot sammuivat silmissäni jouduttuani kuulemaan sitä ihmeellistä Pyhän Hengen 

valaisemaa saarnaa, mikä kaikuu Jumalan seurakunnassa.
190 

Vuoden 1961 tammikuun lopun pakinassaan Koivuneva oli ollut jälleen seuroissa. 

Koivunevan mukaan on pahasta, jos alkaa esiintyä "vierasta henkeä", esimerkiksi 

seurakuntaoppia ja Pyhää Henkeä koskevan opin alueella. Koivuneva muisteli 

Jussi Hatusen emännän kertoneen, miten Jussi oli tullut kerran murheissaan 

vanhoillislestadiolaisten pappien kokouksesta, jossa hän vanhaa hyvää tapaa 

noudattaen oli ollut mukana. Siellä oli sanottu. ”Kristillisyys on mennyt harhaan. 

Uskovaisilla on väärä seurakuntaoppi. Painopiste on siirtynyt Kristuksesta 

seurakuntaan. Ei saa saarnata seurakunnasta, vain Kristuksesta.”
191
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         Koivuneva muisti vielä hyvin tarkasti yli kahdenkymmenen vuodenkin 

päästä, mikä oli ollut arvostelijoiden pääväite. "Koetinhan minäkin töräyttää 

paimentorveani joukkoon ja esittää ihmetteleviä vastalauseitani, mutta heikolla 

menestyksellä." Miksi Koivuneva pitäytyi vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä? 

Katsokaapas, kun minun on pitänyt tulla Jumalan lasten joukkoon väärän hengen keskeltä, 

niin näin kaikessa tässä sen, että minunko olisi nyt palattava sinne takaisin. Se oli tuskalli-

nen havainto, sanon minä. Ja kun minä näin uskovaisissa juuri tämän kirkon oikeat jäsenet, 

oikein ne todelliset luterilaiset.
192

  

Hulkko palasi vanhoillislestadiolaisten pappien veljeskokouksessa Oulussa 

vuonna 1961 Tapanisen kastealustukseen, jonka hän oli pitänyt 1957. Hulkko toi 

esiin niitä näkökohtia alustuksesta, jotka synnyttivät "vastaan seisomista" ja jopa 

myrskyn alkua vanhoillislestadiolaisuudessa. Hulkon mukaan Tapanisen 

alustuksen kohdat, jotka käsittelivät sanaa ja kastetta sekä sanaa ja uudestisynty-

mistä, aiheuttivat "vastaan seisomisen". Toisekseen jotkut maallikoiden niin 

kutsutuista "tiukan linjan" edustajista halusivat "lyödä linjat selväksi jo siinä 

vaiheessa", kun maltillisemmat maallikot kantoivat vielä asiasta huolta. 

Vastaavasti monet liikkeen johtavista papeista kokivat maallikkosaarnaajien 

omien kokousten pitämisen liikkeen perinteen kannalta "uutena ja outona, jopa 

pahennusta herättävänä ilmiönä".
193

  

         Pappislinjalle kallistuneet lestadiolaispapit torjuivat vuoden 1961 

tammikuun alussa heille aiemmin esitetyn parannusvaatimuksen mutta halusivat 

jatkaa keskustelua SRK:n kanssa. Aluksi näytti siltä, että tilaisuus keskustelulle 

olisi järjestynyt, mutta työvaliokunta ei loppujen lopuksi nähnyt tarpeelliseksi 

jatkaa keskustelua esitetyltä pohjalta. Työvaliokunta oli omalta puoleltaan valmis 

vain sielunhoidollisiin keskusteluihin. Puhujainkokous ja sitä seurannut kiertokirje 

rohkaisivat rauhanyhdistyksiä selvittämään asioita paikkakuntakohtaisesti. Monet 

papit kokivat tulleensa "puhdistuksen" kohteeksi ja toivat tämän julki lehtien 

palstoilla. Pappislinjan kannattajat erotettiin aluksi rauhanyhdistysten johtokun-

nista ja lopulta myös jäsenyydestä. Helsingin hiippakunnan piispa Martti Simojoki 

ja Oulun hiippakunnan piispa Olavi Heliövaara kehottivat SRK:tä laatimaan 

uuden julkilausuman, jossa pitäydyttäisiin tunnustuskirjoihin. Vastauksena 

piispoille työvaliokunta ja johtokunta ilmoittivat SRK:n pysyvän "entisten ja 

nykyisten julkilausumien takana." Hajaannuksen seurauksena Helsingissä ollut 
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Lestadiolainen ylioppilaskoti ja Ylitornion kansanopisto siirtyivät kevään 1961 

kuluessa pappislinjan haltuun.
194

 

         Koivuneva kertoi kevään 1961-pakinansa alussa olleensa muistoseuroissa 

Niskankylällä ja seuroissa Iin kirkossa ja Rauhanyhdistyksellä. Lisäksi Koivuneva 

kertoi osuneensa "vihkoseen", joka oli tehnyt häneen masentavan vaikutuksen. 

Hän ei täsmentänyt eikä nimennyt vihkosta sen tarkemmin. Pakinassa ei nimetty 

vihkosta sen kummemmin, joten on vaikea tietää mistä vihkosesta oli kysymys. 

Koivunevan tulkinnan mukaan vihkonen oli hänen mukaansa tähdätty "kristilli-

syyttä" vastaan. Siinä toistettiin väitteitä, joiden paikkansapitävyys oli moneen 

kertaan osoitettu olemattomaksi. Koivunevan oli väitetty sanoneen: "Meidän 

kristittyjen ei tarvitse välittää kirkon tunnustuskirjoista, koska uskottomat 

papitkaan eivät niistä välitä." Koivuneva kiisti sanoneensa niin. Vanhoillislesta-

diolaisiin paremmin tutustuttuaan Koivunevaa alkoi kiinnostaa juuri se, miten he 

olivat uskomassa samalla tavoin kuin tunnustuskirjoissa oli opetettu.
195
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III. KOIVUNEVA LÄHELLÄ TAVALLISTA KANSAA 
(1964–1971) 

1. Kirkkoherra ja seurakunta 1960-luvun sosio-
ekonomisissa muutoksissa 

 

Kirkkoa ja uskontoa kohtaan osoitettu traditionaalinen arvostus koki selvän 

muutoksen 1950-luvun lopulta lähtien. Siihen vaikuttivat yhteiskunnan yleisessä 

ilmapiirissä tapahtuneet muutokset ja katsomuksellinen liberalisoituminen. 

Vapaamielisyyden, moniarvoisuuden ja edistyksen nimissä kritiikki suuntautui 

yhteiskunnan perinteisiä arvoja ja tapoja vastaan. Kritiikki suuntautui osin myös 

kirkkoon, jota pidettiin yhtenä yhteiskunnan perinteisiä arvoja suojelevana 

instituutiona. Ilmapiirin muuttumista ennakoi jo 1960-luvun alussa virinnyt 

keskustelu kasvatuksen eettisestä arvopohjasta ja sen kirkollisesta arvosidonnai-

suudesta. Eräät nuoret ylioppilaspolven edustajat vaativat etenkin kasvatuksen ja 

julkisen elämän irrottamista perinteisestä kristillisestä arvosidonnaisuudesta. 

Uusvasemmistolaisten korostusten vuoksi nuoren polven kirkkoon kohdistama 

arvostelu sai etenkin 1960-luvun jälkipuoliskolla perinteiselle marxilaiselle 

uskontokritiikille tunnusomaisia piirteitä. Uusvasemmiston kannattajien mielestä 

valtionkirkon katsottiin muun muassa aina edustaneen porvarillista hegemoniaa, 

jolle todellinen ihmisrakkaus ja solidaarisuus yhteiskunnan heikompiosaisia 

kohtaan olivat vieraita. Tämän vuoksi kirkko oli heidän mielestään erotettava 

valtiosta, uskonnonopetus poistettava koulusta ja kirkon verotusoikeus 

lakkautettava.
196

 

         Oulun hiippakunnan piispa L. P. Tapaninen piti Utajärven piispantarkastuk-

sessa 1964 opetuspuheen, jossa hän toi esiin laajalle levinneen ihmisarvon 

polkemisen yleisellä tasolla. Kun ihminen ajattelee, ettei hän ole tilivelvollinen 

elämästään, hän pyrkii käyttämään toisia ihmisiä hyväkseen päästäkseen 

nauttimaan mahdollisimman paljon sitä, mitä tällä maailmalla on tarjottavana: 

valtaa, rikkautta ja kunniaa.  

Me elämme propagandan ja iskulauseitten aikaa. Tieteen tulokset, kehitys, kulttuuri, me-

nestys, hyvinvointi, ne ovat iskusanoja, jotka näyttävät tehoavan ja jotka monille ovat 

aikamme kaikki valtaiset jumalat. Mutta huomatkaamme, että tässä kaikessa on takana 

lopulta pyrkimys sellaisen yleisen mielipiteen luomiseen, että Jumalalla ei olisi tilaa ei 

yhteiskunnallisessa eikä valtiollisessa elämässä, ei koululaitoksessa, ei talouselämän eikä 

henkisen viljelyn alalla.
197
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Utajärven seurakunnassa väestön ikärakenteessa oli tapahtunut muutos, kun 

nuoria oli muuttanut maaseudulta kaupunkeihin runsaasti. Muuttoliikettä 

kutsuttiin toisen maailmansodan jälkeen yleisessä yhteiskunnallisessa keskuste-

lussa edistykseksi. Piispa L.P. Tapaninen piti piispantarkastuksen vuonna 1964 

Utajärvellä. Piispa oli esittänyt toiveen, että nuorilla jäisi rakkaus kotiseutuunsa. 

Maanviljelys oli edelleen pääelinkeinona Utajärvellä. Se oli tosin koneistunut, 

mitä piispa piti ulkonaisessa mielessä edistymisenä. Piispan mukaan sydämen 

kiinnittyminen kotiseutuun voi parhaiten tapahtua kirkon avulla. "Elävä usko on 

valo kaikille huoneessa oleville", piispa oli todennut. Seurakunnassa oli vireillä 

joidenkin Muhoksen ja Oulujoen alueiden liittäminen Utajärveen. Väkimäärä oli 

laskenut vuodesta 1959 vuoteen 1963. Utajärvellä oli vuonna 1959 asukkaita 

6428. Vuoden 1963 lopussa asukkaita oli enää 5963. Tuloja seurakunnassa oli 

enemmän kuin menoja vuosien 1959–1963 välisenä aikana. Tarkastusjakson 

lopussa taksoitettu tulopuoli oli yhteensä 131 795,4 markkaa ja menot olivat 111 

800,83 markkaa. Molemmissa olivat mukana myös korot.
198

 

         Yhteiskunnalliset muutokset näkyivät Koivunevan pakinoissakin silloin 

tällöin. Koivuneva oli ollut seuroissa Kärkkään talossa, jossa oli ollut mukana 

myös metsätyömiehiä.  

Ja sitten sain kuulla jymyuutisen: Kärkkään talon väki lähtee pois talosta kevättalvella ja 

muuttaa Auholle. Pyysivät jo minua tupaantuliaisiin uuteen paikkaan. Niin ne sydänmaat 

autioituvat! Mihinkä minä sitten menen yöksi kauttakulkumatkallani? Pitää pyytää että 

ilmoittavat avaimen piilopaikan.
199

 

Autioitumisen Koivuneva tuli havainneeksi ikäväkseen myös muualla Utajärven 

selkosilla. Nuan talostakaan ei noussut enää savua, asukkaat olivat sen jättäneet, 

jolloin surumielinen ajatus oli hiipinyt Paimenpojan mieleen: "Tuleeko vähitellen 

kaikista ihmisistä kaupunkilaisia - Autioituuko maaseutu kokonaan? Tuleeko 

kaikista ihmisistä kurjia kaupunkilaisia?" Ylilammen kämpälläkään ei ollut 

näkynyt liikettä. Uunivaarassa Koivuneva oli tosin nähnyt poronkaivauksia. ”Oli 

tullut jo pimeä ilta, kun Pahkasuo levittäytyi eteeni. Ja sitten minä porskautin 

sulaan jokeen.”
200

 

         Seurakunnan kirkko oli päässyt rapistumaan. Sen vuoksi toteutettiin kirkon 

peruskorjaus 1969–1971. Peruskorjaus tehtiin säästövaroilla. Kirkon korjaus ja 

väkiluvun pienentyminen heikensivät taloudellisesti Utajärven seurakuntaa. 
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Tämän vuoksi jouduttiin virallisen apulaisen virka lakkauttamaan. Taloudellisesti 

tilanne ei ollut kuitenkaan huono. Seurakunta tosin omisti metsiä ja niiden hoitoa 

oli pyrittykin tehostamaan. Kirkon rahastojen suhteen tulopuoli oli suurempi kuin 

menopuoli tarkastusjakson 1964–1968 väliseltä ajalta. Pääoman kehitys oli ollut 

suotuisa.
201

 

         Piispa L.P. Tapaninen oli pitänyt hyvänä asiana, että hautausmaat, joita oli 

seurakunnan eri kylillä useitakin, oli pyritty saamaan seurakunnan hoitoon ja 

omistukseen. Seurakunnan taloudenhoitajaa Eino Laitista piispa olisi halunnut 

muistaa erityisesti, mutta tämä oli estynyt tulemasta tarkastukseen matkan vuoksi. 

Syy muistamiseen oli se, että Laitinen oli ollut seurakunnan taloudenhoitajana yli 

kolmekymmentä vuotta. Uusi seurakuntatalo oli valmistunut vuonna 1960.
202

 

          Seurakunnan maksuvalmiutta kehuttiin hyväksi vuosina 1969–1972. 

Talletusten määrä oli korjaustyön päätyttyä vielä yli 111.863 markkaa. 

Kantaomaisuus oli noussut mainittuna ajanjaksona noin 680 000 markasta yli 

miljoonaan markkaan. Seurakunnan taloutta oli hoidettu vuoden 1973
203

 

yksityisen piispantarkastuksen mukaan tunnollisesti ja tarkasti sekä säästäväisyyt-

tä noudattaen. Tarkastusjakso koski vuosia 1968–1972. Seurakuntatyön 

monipuolistamiseen kehotettiin kiinnittämään huomiota jatkossa.
204

 

         Yksi sosioekonominen muutos oli Oulujoen alueiden liittäminen Utajärveen 

vuoden 1965 alussa. Seuraavana vuonna Muhoksen alueet liitettiin Utajärveen. 

Seurakuntamatkojen ja seurakunnan hoidon kannalta tilanne ei muuttunut, sillä 

siihenkin asti näiden alueiden hoito oli tapahtunut Utajärveltä käsin. Ainutlaatuis-

ta Suomen kirkon historiassa on ollut se, että Muhoksen alueella asuvat olivat 

olleet aikaisempina vuosina Utajärven kirkonkirjoissa, mutta olivat silti 

maksaneet kirkollisveronsa Muhokselle. Koivuneva teki tarkkoja havaintoja 

yhteiskunnassa tapahtuvista pienistäkin muutoksista. Eräs tällainen oli vuoden 

1965 tammikuun pakinassa. Koivunevan mukaan "nyt numeroidaan kaikki, 

ihmisetkin". Väestörekisteriin, kuten kirkonkirjoihin oli alettu merkitä jokaisen 

kohdalle tunnusnumero. Hän kirjoittaa, että kaikki menee lopulta siihen, ettei 

ihmisiä tunneta nimeltä, vaan numeron mukaan: "ihminen se ja se". "Numerope-
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liksi menee kaikki." Koivunevan mukaan Jumalan valtakunnassa säilyy Jumalan 

lapsen nimi, joka on merkittynä taivaassa. Koivunevan mielestä ihmiset eivät 

malta vaurastua rauhallisesti. Hänen havaintonsa vuoden 1966 alussa oli, että 

Suomen kansan piti päästä sen ajan maailman mukavuuksista osallisiksi heti.
 

205
”Olette ainoa, joka kulkee enää junalla.” Mainitun repliikin oli sanonut 

asemapäällikkö, kun Koivuneva oli mennyt ostamaan lippua lähiasemalle 

mennäkseen seuroihin junalla. Asemapäällikön mukaan toiset huristelivat 

autoillaan.
206

 

         Koivuneva kirjoitti toukokuussa 1966, kuinka jotkut uudet kansanedustajat 

olivat alkaneet vaatimaan valtion ja kirkon eroa. Hanketta he olivat perustelleet 

sillä, että se synnyttäisi ”elävää kristillisyyttä”. Koivuneva ihmetteli, että edellä 

mainittuun perusteluun yhtyivät eräät "yltiöhengelliset" piirit, kuten jotkut 

viidennen herätysliikkeen keskuudesta. Nämä arvelivat, että kirkon ja valtion ero 

panisi liikettä esimerkiksi "leipäpappien" keskuuteen. Koivuneva puolestaan 

arveli, että eron myötä kirkollinen elämä alkaisi luisua entistä repäisevimpien 

viihdytysohjelmien laatimiseksi.
207

 SRK:n vuosikokouksessa 1966 tehdystä 

televisiopäätöksestä Koivuneva kirjoitti, että joku oli erehtynyt laukaisemaan 

harkitsemattomasti: "kristillisyyteen on tullut lain henki". Koivunevan mukaan 

tämä sekoitti lain ja evankeliumin, koska ei tiennyt että evankeliumiin kuuluvat 

myös ”neuvon, nuhteen ja opetuksen” sanat. Koivunevan mukaan laki on 

tarkoitettu syntisille, ei vanhurskaille. Hän tarkoitti ymmärtääkseni lakia tässä 

yhteydessä hengellisessä mielessä. SRK:n taholta oli annettu neuvo, ettei 

laitettaisi vastuunalaisille paikoille Jumalan valtakunnan työssä sellaisia, jotka 

olivat hankkineet itselleen television. Laite oli tuonut paljon murhetta vanhoillis-

lestadiolaisiin koteihin. "Kolmas harhalaukaus" kristillisyyttä vastaan oli 

Koivunevan mukaan väite, että kristillisyydessä olisi lähdetty muodostamaan 

lahkolaisten tapaan puhdasta seurakuntaa. Koivuneva kiisti sen harhaluulon, että 

kristityistä tulisi kertaiskulla täydellisiä, kun he hylkäävät television. Hänen 

mukaansa syntiä löytyy tarpeeksi ilman televisiotakin. Koivuneva halusi kysyä 

ohjelmien tekijöiltä: ”Oletteko miltään muulta taholta kuin elävän kristillisyyden 
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taholta saaneet havaita niin selvää kannanottoa television huonoa ohjelmaa 

vastaan?”
208

 

         Samassa pakinassaan Koivuneva kirjoitti, miten erään toisen lehden 

pakinoitsija oli kutsunut vuosikokouksen osanottajia poppamiehiksi. Kyseisen 

pakinoitsija oli väittänyt kristillisyyden elävän "pimeintä keskiaikaa. Vain 

polttoroviot puuttuvat." Hän oli surkutellut vanhoillislestadiolaisia nuoria, kun he 

joutuvat "kärsimään" seuroissa ollessaan.
209

 

         Koivuneva otti kantaa homoseksuaalisuuden harjoittamista vastaan vuoden 

1966 lokakuun pakinassaan.  

Kun puhutaan esimerkiksi sellaisen sukupuolielämän luonnottoman ilmiön kuin homosek-

sualismin harjoittajista, niin sanotaan kyllä, että se on paha asia, mutta samalla selitetään, 

että heitä pitää ymmärtää. Mitä tällä ymmärtämisellä tarkoitetaan. 

Koivunevan mukaan synnistä tulee tehdä parannus. "Synti kuin synti." Oikean 

ymmärtämisen korkeimpana muotona Koivuneva piti sitä, että Jumalan 

valtakunnassa saarnataan homoseksualistillekin kaikki synnit anteeksi. Tätä hän 

piti oikeana ymmärtämisenä. Koivunevan mukaan se oli väärä käsitys, että 

kyseinen synnillinen meno nähtäisiin sairautena. Ilmeisesti hän tarkoitti sillä sitä, 

että sairauden varjolla homoseksuaalisuuden harjoittaminen tehtäisiin luvalliseksi. 

Samoin voitaisiin juoppoudenkin synti selittää pelkäksi sairaudeksi ja varastami-

nen sekä kaikki muu synnin harjoittaminen.
210

 

         Koivuneva kirjoitti kotikylälleen rakennettavasta uudesta vanhainkodista. 

Vanhainkotien sijoittamisessa puhalsivat uudet tuulet. Ennen oli tarkoituksena 

työntää vanhukset kauas ihmisten ilmoilta eristettyyn paikkaan. Vanhainkodit 

rakennettiin kauas muista. ”Nyt vanhainkodit rakennetaan lähelle niitä paikkoja, 

jossa elämä sykkii.” Utajärvellä suunniteltiin vuonna 1968 uuden vanhainkodin 

paikkaa lähelle kansalaiskoulua. Hyvänä puolena nähtiin se, että uudessa paikassa 

vanhukset saattoivat nähdä lähellään nuorten elämää. Lisäksi vanhainkoti oli 

aivan seurakuntatalon vieressä, johon vanhukset mukavasti pääsivät. Lyhyt matka 

oli myös kirkkoon ja kylälle. Vanhainkodin sijoittaminen lähelle kuntakeskusta 

merkitsi myös sitä, että omaiset pääsivät helpommin ja vaivattomammin 

katsomaan vanhuksia.
211
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Eräiden seurojen päätyttyä muuan nainen oli pitänyt "saarnan" Koivunevalle. Hän 

oli pahastunut siitä, kun Koivuneva oli saarnassaan maininnut kuuluisasta Juri 

Gagarinin kuumatkasta. Nainen oli kysynyt Koivunevalta suoraan, että uskooko 

tämä siihen, että ihminen todella pystyy käymään kuussa ja kykenee siellä 

kuokkimaan. Koivunevan mukaan naisen käsitys ei ollut Raamatun mukainen 

siinä mielessä, että ihmisellä on "merkillinen halu pysähtyä tarkastelemaan ja 

tutkimaan luontoa ja ihmiselämää".
212

 

 

2. Kirkkoherran perustyö kantaa hedelmää 
 

1960-luvulla käynnistyi suomalaisessa yhteiskunnassa uusi kehitysjakso. Silloin 

tapahtui voimakas yhteiskunnallinen rakennemuutos ja siihen liittyi suhteellisen 

syvällinen aatteellinen ja henkinen murros. Sen seuraukset vaikuttivat myös 

kirkossa käymiseen laskevasti. 1960-luvun alkupuolelta lähtien jumalanpalveluk-

sien osallistujamäärät kääntyivät jyrkkään laskuun. Tämä tarkoitti sitä, että 1970-

luvun alussa oli enää noin 6,2 miljoonaa jumalanpalveluskäyntiä yhden vuoden 

aikana, kun vastaava luku kymmenen vuotta aikaisemmin oli ollut lähes kaksi 

miljoonaa suurempi. Syitä jumalanpalveluksissa käynnin vähenemiseen olivat 

muun muassa maallistuminen, vuorotyön yleistyminen, mikä johti sunnuntaitöi-

den lisääntymiseen, viisipäiväisen työviikon yleistyminen 1960-luvun 

loppupuolella ja sen myötä lisääntynyt viikonlopun viettäminen kotiseurakunnan 

ulkopuolella. Ulkoisia tekijöitä merkittävämpää oli yleinen kirkollisesta 

elämänpiiristä vieraantuminen kuin edellä mainitut osallistumisen käytännölliset 

esteet maallistumista lukuun ottamatta. Maallistuminen liitettiin 1960–1970-

luvuilla kaupungistumiseen. Jumalanpalveluksiin osallistuminen oli maaseudulla 

paljon runsaampaa kuin kaupungeissa ainakin vielä 1970-luvulla.
213

 

         Utajärven seurakunnassa toiminnallisten painopisteiden suhteen ei 

tapahtunut 1960-luvulla mitään oleellisia muutoksia verrattuna aiempiin vuosiin. 

Kesä- ja syysmessuja pidettiin edelleen säännöllisesti kaukaisissa kylissä. Niiden 

pitopaikkoina toimivat talot määrättiin talvikinkereillä. Myös maakirkkoja 

pidettiin kouluilla. Pidettyjen pyhäkoulujen, pyhäkoulunopettajien ja pyhäkoulu-

laisten määrä oli kasvanut huomattavasti jo vuosien 1954–1958 välisenä aikana. 

Pyhäkoulun suosio oli alkanut kasvaa sitäkin aiemmin. Pyhäkoulun indikaattorit 
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edellä mainittujen kolmen tekijän suhteen olivat nousseet ylöspäin vuosien 1959–

1963 välisenä aikana. Hämmästyttävää sen sijaan oli jumalanpalveluksissa 

kävijöiden määrän raju pudotus vuosien 1964–1968 välisenä aikana verrattuna 

aikaisempien vuosien kävijämääriin. Keskimäärin kaksisataa viisikymmentä 

ihmistä oli käynyt jumalanpalveluksissa vuosittain edellä mainittuina vuosina, kun 

jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä oli ollut yli kolme ja puoli sataa vuosina 

1959–1963. Vanhoillislestadiolaisuus oli pysynyt yhtenäisenä ja voimistunut 

edelleen Utajärven seurakunnassa vuonna 1969 tehdyn piispantarkastuksen 

mukaan. Suurin osa seurakunnan pyhäkoulunopettajista, diakoniatoimihenkilöistä 

ja muista kirkollisten elinten jäsenistä oli lestadiolaisia. Lestadiolaisten panos 

sielunhoidossa arveltiin olleen suuri. Herännäisyydellä oli seurakunnassa vanhaa 

pohjaa ja sen vaikutus tuntui edelleen seurakunnassa.
214

  

         Ilmeisesti vuonna 1965 järjestettiin ensimmäisen kerran sellainen nuorten 

joulujuhla, joiden järjestelyissä Koivuneva oli myös mukana. Juhla pidettiin 

Utajärven seurakuntatalolla. Vuosien myötä se kasvatti vain suosiotaan ja sinne 

saavuttiin kauempaakin. Koivuneva antoi pakinoissaan yksityiskohtaisia ohjeita 

saapuville nuorille.
215

  

         Sotkankyläläiset pitivät ennen seuroja kotikylällään seurantalolla. Ei-

vanhoillislestadiolaiset kyläläiset olivat moittineet kerran seurojen järjestäjiä, kun 

ei ollut pitkään aikaan pidetty seuroja. Kyläläiset olivat laittaneet seurojen 

järjestäjät niin ahtaalle, että heidän oli pitänyt käydä tuumasta toimeen ja seurat 

oli järjestettävä. Kyläläisiä oli tullut paljon seuroihin. Koivunevan mukaan 

voimalaitosyhtiö sotki sotkankyläläisten vanhat seurajärjestelyt. Sotkajärven jää 

oli heikentynyt niin paljon, että toiselta puolen järveä ei päästy enää perinteisiin 

Marianpäiväseuroihin. Seurat siirrettiin tämän vuoksi seurakuntatalolle. Kyläläiset 

jäivät kaipaamaan seuroja omalle kylälleen. Koivuneva mainitsi kyseisenä vuonna 

pidetyn Marianpäiväseurat vielä Sotkankylällä.
216

 

         Koivuneva oli itse kertonut, että on kaksi ihmisryhmää joiden kanssa on 

helppo tulla toimeen: lapset ja vanhukset. Hän kirjoittikin heistä usein hyvin 

rakkaasti ja lämpimästi. Koivunevalla oli tapana antaa kiiltokuvia lapsille 

liikkuessaan seuramatkoilla niin Utajärvellä kuin muuallakin. Tämä on varmasti 

jäänyt monien mieleen, jotka ovat saaneet häneltä tällaisen henkilökohtaisen 
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muiston. Vuoden 1961 lokakuussa Koivuneva meni kastejuhlaan Haapalan taloon 

Niskankylässä. Siellä oli myös eräs perhe Kajaanista, jonka rouva oli Yrjö 

Väisäsen tytär Kemilän kylästä. Koivunevalla oli heidän perheessään hyvä ystävä, 

heidän pieni poikansa, ehkä noin nelivuotias. Koivunevan astuessa sisään taloon, 

poika oli juossut hänen edellään ja huutanut suurella äänellä kokoontuneelle 

juhlajoukolle: "Nyt se rakas veli tuli!" Tämän seurauksena Koivuneva oli silloin 

ajatellut, että kuinka suuri asia on muistaa näitä "rakkaita veljiä Jumalan 

valtakunnassa".
217

 

         Koivunevan vahvuus seurakuntatyössä oli hänen mutkattomuus ihmisten 

edessä. Hän ei vetäytynyt ihmisten joukosta virallisten osuuksien mennessä ohi 

vaan pitkillä hiihto- ja kävelymatkoillaan hän pistäytyi matkan varrellakin usein 

ihmisten kodeissa, ja siellä hän sai usein syödä ja juoda teetä. Koivuneva ei juonut 

kahvia, koska hän oli jo lapsena päättänyt lopettaa kahvinjuonnin. Seuramatka 

Kaihlasjärveltä Vepsälle ei sujunut kuivin jaloin vuoden 1961 loppupuolella. 

Utajärvinen Hemmi Nissinen kyyditsi Koivunevaa usein autollaan seuroihin. 

Tälläkin kerralla Hemmi Nissinen oli kiertänyt kymmeniä kilometrejä Ylikiimin-

gin kautta autollaan vieden mukanaan Sotkankylältä Klemettilän vanhan Heikki-

isännän puolisoineen, Siekkisen, Kalle Holapan vaimoineen ja Piiralan Kaisa-

mummon. Koivuneva päätti sen sijaan kulkea matkan kävellen autokyydin 

asemasta. Koivunevalla oli matkalla Vepsälle uponnut jalka pari kertaa niin 

syvälle suohon, että saappaanvarsi oli ryypännyt armottomasti vettä. Seuratalossa 

Koivunevan piti panna saappaat ja jalkarätit kuivumaan ja hänen oli oltava 

seuratalon peräkamarissa avojaloin saarnavuoroon asti. Kaksi vanhoillislestadio-

laista maallikkosaarnaajaa Armas Karsikas ja Arvo Perälä olivat katselleen hiukan 

pitkään aluksi. Sitten he olivat sanoneet, "että sinä taidatkin olla niitä paljasjalkai-

sia veitikoita", joista Lutherkin on maininnut saarnassaan. Siihen Koivuneva oli 

antanut "puseronlakkarista" Armakselle lehtileikkeen, jossa oli kuva miehestä, 

joka korkealla puussa sahasi poikki oksia ja jossa oli teksti: "Oksat pois." Tämä 

oli osoitus Koivunevan pettämättömästä ja persoonallisesta tilanne- ja huumorin-

tajusta.
218

 

         Koivunevat suhtautuivat hyvin sopuisasti kaikkiin seurakuntalaisiin ja 

pyrkivät tulemaan toimeen kaikkien kanssa. He kutsuivat esimerkiksi Utajärven 

kaikki opettajat kotiinsa kylään. Opettajat olivat se ammattiryhmä, johon haluttiin 
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pitää läheiset välit. Myös joulun aikaan Koivunevan perheellä oli tapana tarjota 

jouluateria eräälle leskiperheelle. Tellervo Koivuneva joutui olemaan paljon yksin 

kotona miehensä ulkopaikkakunnille suuntautuvien seuramatkojen johdosta. 

Tellervo ei silti valittanut asiasta ainakaan seurakuntalaisille. Sen sijaan jotkut 

seurakuntalaiset olivat moittineet Koivunevaa siitä, että hän kulki niin paljon 

seuroissa eri paikkakunnilla. ”Se on kumma, kun ne ei minusta tykkää, mutta 

kaipaavat kun hän on poissa.”
219

 

         Tellervo huolehti miehestään ja perheestään vanhan ruustinnan tavoin. Hän 

esimerkiksi laittoi kaikki vaatteet miehelleen valmiiksi tuolille viikattuna. Samoin 

valmis ruoka odotti miestä kotona. Maija Vuolto-Oilingin mukaan Tellervo ja 

Mauno olivat puoluekannaltaan kokoomuslaisia. Tellervo oli jopa eduskuntaeh-

dokkaana pian Utajärvelle tulon jälkeen vuonna 1954 kokoomuksen listoilta.
220

 

Mauno oli sanonut, ettei hän mene koskaan naimisiin, mutta sitten kun hän tapasi 

Tellervon, "niin hänen tarvi olla vaan". Tellervo saattoi puhutella hyvin kohti 

käyvästi ei-vanhoillislestadiolaisia seurakuntalaisia kehottaessaan heitä tekemään 

parannuksen. Mauno oli maltillisempi tässä suhteessa. Kun Mauno oli erään 

kerran kuullut vaimonsa suoraa, ujostelematonta puhuttelua eräälle henkilölle, 

niin hän oli jälkeenpäin kommentoinut asiaa; "että kyllä meidän äiti sano". 

Tellervo oli luonteeltaan välitön karjalainen, joka rakasti kaunista luontoa ja oli 

muutenkin taiteellinen persoona. Pääasiassa Tellervon vastuulla olivat lampaat, 

joita heillä oli. Koivunevat olivat myös innokkaita marjastajia ja Vuolto-Oilinki 

kertoi kuljettaneensa heitä usein niin seuroissa kuin marjassakin. 
221

  

         Nuorisotyössä "Koivunevat" keskittyivät lähinnä partiotoiminnan 

elvyttämiseen. Erityisesti Tellervo oli partiotoiminnassa mukana myös 

Utajärvellä, sillä he molemmat olivat Viipurissa olleet nuorina aktiivisia 

partiolaisia. Rippikoululaiset pitivät Maunosta, sillä hän osasi taidolla opettaa 

nuoria.
222

 Pedagogisesti taitavana hän osasi kertoa muistakin asioista, eikä hän 

esittänyt asioita niin jyrkästi. Hän ei "tuputtanut" väkisin uskon asiaa nuorille eikä 

muillekaan. Utajärveläiset vanhoillislestadiolaiset, mutta myös ei-

vanhoillislestadiolaiset seurakuntalaiset jäivät kaipaamaan Koivunevaa, kun hän 
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jäi eläkkeelle. Hänen puhetyylinsä, kerronnallinen selityksensä ja huumoritajunsa 

vetosivat kuulijoihin. Hän osasi "ottaa yleisönsä" erityisesti puhujankorokkeen 

takaa. Sen sijaan hän ei ollut parhaimmillaan kahdenkeskisissä keskusteluissa. 

Sen vuoksi yksityiset vierailut koteihin jäivät vähemmälle. Virallinen apulainen 

Mäntymaa otti osaa enemmän kahdenkeskisiin keskusteluihin seurakuntalaistensa 

kanssa. Vuoden 1963 heinäkuun pakinassaan Koivuneva kirjoitti vanhoillislesta-

diolaisista nuorista positiivisesti. Koivunevan mukaan kirkkomme nuorisotyön 

johtohenkilöt saisivat ottaa oppia Ylivieskan suviseuroista. Seuraväen joukossa oli 

ollut arviolta noin kymmenentuhatta nuorta, jotka olivat tulleet seuroihin joko 

omalla tai vanhempiensa kustannuksella. Matkaa ei ollut kustannettu heille 

seurakuntien nuorisotyön matkarahoista, joiden turvin monille nuorisojuhlille ja -

leireille kootaan nuorta väkeä.
223

 

         Utajärven seuroissa oli käynyt kerran hassusti. Ihmisiä oli tullut seuroihin 

niin paljon, että seuraväki piti ajaa ulos seurakuntasalista kirkkoon, jossa seuroja 

jatkettiin. Kirkossa oli enemmän tilaa seuravieraille. Koivunevan hengellisen työn 

arvostuksesta kertoo yksi esimerkki kouluelämästä. Eräs uskonnonlehtori oli 

halunnut oikeita tietoja "kristillisyydestä", jotta voisi oppikoulussa kirkkohistorian 

tunnilla opettaa vanhoillislestadiolaisuudesta oikein oppilailleen. Koivunevan 

mukaan varmasti moni muuttaisi nurjaa käsitystään vanhoillislestadiolaisista, jos 

saisi oikeaa tietoa heistä. ”Tai oikeastaan asia selkiää varsinaisesti silloin, kun 

kyselijä tekee synneistään parannuksen ja Pyhä Henki pääsee synnyttämään 

sydämessä autuaaksitekevän uskon.”
224

 

         Koivunevalla oli sellainen heikkous, että hän lähti matkoille viime tingassa 

ja kun hän kulki taksilla tai muiden kyydeissä, niin hän käski ajaa kuljettajan 

todella lujaa. Koivuneva joutui heinäkuussa 1963 vakavaan autokolariin, josta hän 

selvisi hengissä. Koivuneva oli menossa vihkimään avioparia ja kiire kostautui 

auto-onnettomuutena. Pahiten häneltä vaurioitui polvilumpio, joka halkesi, kun 

hän oli paiskautunut maantielle ja mennyt tajuttomaksi. Sairaalassa häntä 

hoidettiin hyvin. Paranemisestaan ja erityisesti polven kunnosta ja sen kuntoutta-

misesta hän kirjoitti pakinoissaan onnettomuuden jälkeen vielä pitkään. Yli 

vuoden päästä onnettomuudesta hänen polvestaan otettiin rautalanka pois ja hän 

jäi sairaslomalle. Jalastaan hän tyypilliseen tapaansa laski huumoriakin kuvaten 

jalkaansa: "Se on ollut tähän asti samanlainen kuin kristityn ihmisen vanha 
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aatami. "Se menee ylöspäin mieluummin kuin alaspäin."
225

 Sairaalassa 

Koivunevalla oli aikaa miettiä ja keskustella muiden potilaiden kanssa. ”Olen 

nähnyt täällä jotain niin kaunista, että vaikeaa on sitä unohtaa. Tuota myöskin 

olen ajatellut, mikä merkitys saattaa olla sillä, että sairaanhoitaja on uskovai-

nen...”
226

 

 

3. Työ savotoilla jatkuu 
 

Koivunevalla oli luontainen tarinankertojan lahja ja varsinkin miehet kiinnostu-

neena kuuntelivat hänen "eräkertomuksiaan". Koivuneva kiersi metsäkämpillä 

myös 1960-luvulla pitäen hartauksia miehille, mutta hän osallistui myös 

esimerkiksi diakoniamielessä "oikeisiin miesten töihin" auttaen heitä esimerkiksi 

halkomalla puita heidän apunaan. Uitot olivat loppuneet, mutta työ savottatyö-

mailla jatkui. Humoristinen anekdootti kertoo, että miehet kyllä pitivät siitä, että 

Koivuneva kiersi heidän "savotoillaan" mutta siitä he eivät tykänneet että hän 

valtasi heidän petinsä. Uittojen loppuminen sai Koivunevan mielen haikeaksi. 

Koivunevan mielestä aika oli mennyt kummaksi, kun ei ollut enää uittoja. Tämän 

hän joutui surukseen toteamaan, kun hän esimerkiksi näki, ettei Kakatinkoskessa 

ollut enää puita entiseen malliin. Kalastusta Koivuneva ei harrastanut. Kerran eräs 

oli ihmetellytkin sitä, kun Koivuneva ei kirjoittanut pakinoissaan mitään 

kalastuksesta. ”Minunkin keksini on joutilaana Puhakan talossa. Sen kärki 

terotettiin muutamia vuosia sitten ja siihen laitettiin uusi sutipurikka.”
227

 

         Porossa kulkeminen jatkui vielä senkin jälkeen, kun metsäkämpillä kiertely 

vähitellen hiipui johtuen siitä, että metsätöissä kyettiin käymään kotoa käsin 

autoistumisen lisääntyessä. Uitot loppuivat sen takia, että puita kyettiin 

kuljettamaan rekka-autoilla sahoille. Keväällä 1963 Koivuneva kertoi Paimenpo-

jan pakinassaan, kuinka hänen lähes kaksi vuotta vanha poronvasansa oli 

merkitty. Kaksi poromiestä oli nähnyt vasan emänsä seurassa Yli-Utoksen ja 

Juorkunan välisellä sydänmaalla. He tekivät poron ”jokokselle” ansan. Miehet 

olivat menneet syrjään piiloon, ja kun vasa oli tullut kohdalle, he olivat nykäisseet 

suopungista, joka tarttui poron jalkaan. Sen jälkeen poro merkittiin. Vasen korva 

teroitettiin, oikea leikattiin alhaalta päin vinosti poikki ja siihen tehtiin kaksi 
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halkeamaa.
228

 Jotkut olivat näyttäneet sitä merkkiä "Reis-Heikille", joka oli 

"röhähtänyt" nauramaan ja sanonut merkissä olleen selvästi papin liperit.
229

 

         Monet rakkaiksi tulleet ystävät olivat Koivunevalle niitä, joiden kanssa hän 

oli liikkunut paljon luonnossa Utajärven sydänmaita kiertäessään. Yksi tällainen 

oli naamankyläläinen Juho Mikkonen, jonka poismenosta Koivuneva kirjoitti 

pakinassaan. Hän oli ollut tuttu näky Naamankylän isojen seurojen aikaan kirkon 

etupenkissä muitten "uskovaisten ukkojen kanssa". Mikkonen oli tuntenut hyvin 

"sen puolen" sydänmaat, koska hän oli toiminut metsänvartijanakin jonkin aikaa. 

Hän oli neuvonut Koivunevalle kulkusuuntia. Sen lisäksi taivaan tiellä 

kulkeminen oli ollut usein heidän keskustelujensa aiheena.
230

 

         Vuoden 1964 tammikuun pakinassaan Koivuneva kirjoitti, kuinka hän oli 

päässyt pitkästä aikaa käymään metsätyökämpällä, joka oli täynnä miehiä. Hän oli 

kertonut miehille jalan olleen esteenä metsätyökämpälle tulolle. Koivuneva oli 

joutunut, kuten edellä kirjoitin, noin puoli vuotta aiemmin vakavaan auto-

onnettomuuteen, jolloin hän loukkaantui hänelle arkaan paikkaan eli jalkaan. Se 

oli arka paikka todella kovalle kävelijälle ja liikkujalle. Joku oli sanonut hänelle 

aikaisemminkin, että "sinnehän pääsee autollakin kaukaa kiertämällä". 

Koivunevan vastaus oli ollut, ettei sitä metsäkämpälle "ilkeä mennä autolla". 

Hiihtämällä sinne piti mennä. Koivunevan mielestä olisi "epäreilua", että miehet 

raatavat metsässä aamusta iltaan ja sitten hän tulla huristaisi heitä katsomaan 

kämpälle. ”Ei, omatunto ei sitä sallisi. Kyllä tulijankin pitäisi sen verran 

ponnistella.”
231

 

         Koivuneva oli pelännyt matkalla metsäkämpälle sydänmaan läpi hiihtäes-

sään, että rautalangat menisivät poikki hänen polvessaan. Miehet olivat 

vastanneet, että kyllä täällä kämpällä heillä on rautalankaa. Koivunevan luonteen 

periksi antamattomuudesta kertoi hänen kuvauksensa sippimiehistä. Koivuneva 

koki olleensa aivan kuin raajarikko raavaiden miesten keskellä, koska hän oli 

tuntenut olevansa samanlainen kuin entisajan sippimies. Sippimiehet olivat 

sellaisia, jotka kulkivat kämpältä kämpälle rahattomina ja nälkäisinä. Kämppälaki 

oli sellainen, että sinä iltana, kun sippimies tuli kämpälle hän sai ruokaa ja 

yösijan. Vielä seuraavana aamuna hän sai ruokaa, mutta sitten hän ei saanut enää 

mitään, ellei jäänyt töihin. Koivuneva oli valitellut ajan puutetta ja ennustanut, 
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että työn tulos tulisi olemaan heikko kipeän polvensa vuoksi. Miehet antoivat 

hänelle anteeksi, koska hän oli tuonut heille tuomisia, epäilemättä muutenkin. 

Olihan Koivuneva erityishenkilö metsäkämpillä ollessaan muutoinkin.
232

 

         Pakinassaan hän humoristisen ovelasti henkilöllisyyttään paljastamatta 

kirjoitti, kuinka hän oli ollut Utajärven rovastin syntymäpäivillä. Koivuneva siis 

"otti ja täytti kuusikymmentä vuotta." Koivunevan mukaan juhlissa oli ollut 

mukava olla. Hän oli ajatellut, että hyvin näytti lähtevän uusi vuosikymmen 

käyntiin. Erikoisen hyvillään hän oli ollut siitä, että kirkkovaltuusto, kirkkoneu-

vosto ja kirkkohallintokunta sekä toimihenkilöt olivat kokonaisuudessaan tulleet 

tervehtimään häntä. Heillä oli mukanaan kukkakori, seurakunnan lahja ja heidän 

omat lahjansa. Rovasti oli ollut syvästi vaikuttunut ja otettu heidän käynnistään. 

Hänen mukaansa se tasoitti kovasti tietä tulevaisuutta ajatellen. Myös poropalis-

kunta esitti oman tervehdyksensä. Poroisäntä Janne Varpu oli ojentanut 

Koivunevalle luovutuskirjan, jossa hänelle luvattiin antaa naaraspuolinen 

peuraporo, joka seuraavassa aitaan ajossa merkittäisiin hänen merkillään.
233

 

         Juhlat kirkolla eivät jääneet ainoiksi juhliksi, vaan Koivunevaa "juhlittiin" 

myös metsäkämpällä metsätyömiesten keskuudessa. Koivunevan 60-vuotispäivien 

viettäminen metsätyökämpällä oli varmasti mieliin painuva kokemus sekä hänelle 

itselleen että muille juhlissa mukana olleille. "Metsätyömiehet tekivät aikamoisen 

tempauksen", Koivuneva kirjoitti. He olivat tehneet hänestä viikkoa vanhemman 

kuin hän oli. Juhlat pidettiin viikkoa aiemmin ennen Koivunevan virallista 

syntymäpäivää. Se oli ollut tarkoituskin, sillä työt olisivat loppuneet siellä viikkoa 

myöhemmin ja silloin olisi ollut tyhjä kämppä vastassa. Tämä kertoi toisaalta, 

ettei juhlia aivan yllätyksenä Koivunevalle metsäkämpällä järjestetty, koska hän 

oli itsekin järjestelyissä mukana. Viemättä olisivat jääneet pullat ja karjalanpiira-

kat, jos ne olisi pitänyt hiihtämällä repussa viedä. Koivunevan mukaan sillä kertaa 

oli hyvä syy mennä autokyydillä kämpälle juhlatarvikkeiden kanssa. Metsäkäm-

pällä ei ollut ennen sellaisia juhlia vietetty, jossa pitkiä pöytiä kattoivat valkoiset 

liinat ja kynttilät paloivat niillä. Metsänhoitaja Harju oli pitänyt Koivunevalle 

puheen. Tämä sai lahjaksi muun muassa kukkia ja metsätyömiehiltä hopeiset 

kynttilänjalat. Hän piti niitä arvokkaimpina lahjoina, mitä oli koskaan saanut 

niiden antajien vuoksi. Hän oli aina ihaillut metsätyömiehiä. He olivat harjaantu-

neet hallitsemaan ruumiinsa liikkeitä, olivat ahkeria kovassa työssä ja joutuivat 

                                                 
232

Pm. 5.2.1964. Paimenpojan kierroksilta. 
233

Pm. 18.3.1964 Paimenpojan kierroksilta. 



 100 

tekemisiin luonnon elementtien kanssa. Hänen mukaansa he edustivat maamme 

taloudellisen elämän valtasuonta.
234

 

         Tammikuussa 1966 julkaistussa pakinassaan Koivuneva oli päässyt rakkaan 

"harrastuksensa" eli porojen ajamisen pariin. Porokämpällä pidettiin myös seurat, 

jonne ei tullut yhtään "siviiliä". Olivat tehneet "toisen koukkauksen" Kälväsvaaran 

päästä. Miten päästään poromiesten joukkoon? Esittämäänsä kysymykseen 

Koivuneva itse vastasi, että "rahalla". Toisekseen poromiesten joukkoon pääsee 

Koivunevan mukaan niin kuin useissa hengellisissä suuntauksissa opetetaan 

parannuksesta: "antautumalla, heittäytymällä, jättäytymällä ja syventymällä". 

Koivunevan mukaan Jumalan valtakuntaan ei päästä sillä tavalla, vaan tekemällä 

synnistä parannus.
235

 

         Koivuneva muisteli pakinassaan Heikki Mustosta, joka oli siirtynyt "ajasta 

ikuisuuteen". Mustonen oli Kakatinkosken rannalla tehnyt Eemil Häikiön talossa 

hänelle keksinvarren uittoja varten. Mustonen oli ollut nuoruudestaan saakka 

mukana uitoissa.  

 Mutta vielä rakkaampi kuin Utosjoki oli hänelle se virta, josta puhutaan Ilmestysraamatun

 viimeisessä luvussa, se kristallinkirkas elämänveden virta...
236

 

Kuikkalammella asuvalla Kaarina Kuusinivalla oli Koivunevan mukaan niin hyvä 

ystävä, ettei lienee kenellekään muulla ollut vastaavaa. Hänellä oli nimittäin 

edellisen kevään porovasa hoidokkina. Vasan nimi oli Poika. Sillä oli Koivunevan 

mukaan hieman surullinen elämäntarina. Sen äiti oli hylännyt sen. Vasa oli 

merkitty edellisenä keväänä poroaidassa, mutta sen jälkeen sen äiti ei enää 

välittänyt siitä. ”Se juoksee kuin koira hoitajansa vieressä, kun tämä käy 

polkupyörällä asioilla.”
237

 

         Alkukeväästä 1969 Koivuneva lähti hiihtäen Vepsälle talven kovimman 

"pyräkän" aikana. Lumipyry yltyi täyteen raivoonsa Koivunevan hiihtäessä 

sydänmaalla, jossa kaikki ladut menivät "armotta umpeen", tosin ei siellä olisi 

ollutkaan kuin yksi latu. Koivuneva hiihti umpea, jolloin hänen niskansa kastui, 

mutta suurella Kanasuolla piiskasi myrskytuuli lumen hänen niskaansa, jossa se 

heti suli ja samalla jäätyi. ”Koetin kädelläni syytää pois jäälohkareita ja lämmittää 

niskaani, sillä viima leikkasi sitä niin kuin veitsi.” 
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Koivunevan mukaan monet sanovat edellä kuvattua ilmaa pahaksi, mutta hänen 

mielestään siinä on samalla jotain lumoavaa ja kiehtovaa. Myöhemmin keväällä, 

kun Koivuneva oli hiihtänyt Purikkaalle seuroihin, oli ollut jälleen huono sää. 

Matkalla oli satanut räntää, joka oli ollut välillä jäätävää. Lisäksi lumi oli ollut 

välillä nuoskaista ja kaupan päälle oli ollut upottavat hanget. Samassa pakinassa 

hän kirjoitti myös pitkästä hiihtomatkasta poroisäntä Janne Varvun tupaantuliais-

seuroihin. Matka kesti viisi ja puoli tuntia.
238

 

         Koivuneva kävi kesällä 1969 poikaleiriläisten kanssa Viinivaaran 

poroaidalla katsomassa poroerotusta. ”Ja piti sattua, että siellä jotkut poromiehet 

olivat humalassa.”Koivuneva olisi halunnut peittää häpeän pojilta. Siihen ei ollut 

kuitenkaan mahdollisuutta. Lieventävänä seikkana hän mainitsi, että nuotion 

ääressä istuessaan viinamiehet poikien kuullen olivat tunnustaneet Koivunevan 

olleen oikeassa, kun asiasta puhuttiin. Ilmeisesti poromiehet olivat ymmärtäneet, 

ettei heidän juopottelunsa ollut asianmukaista siinä tilanteessa.
239

 

 

4. Tiukasti SRK -lestadiolaisuuden puolesta - samalla 
kansankirkkoa palvellen 

Ilmeisesti eräs pappislinjan pappi oli kirjoittanut kirjeen erään seurakunnan 

kirkkoneuvostolle, etteivät he antaisi kirkkoa ja muita seurakunnan tiloja 

vanhoillislestadiolaisille, sanoen heitä "lahkolaisiksi" ja "kirkon vihollisiksi". 

Kirjeen kirjoittaja oli ollut vanhoillislestadiolaisuudesta erkaantunut pappi. 

Kyseinen pappi oli "valhetellen" sanonut vanhoillislestadiolaisten hylkäävän 

perisyntiopin.  

 Voi surkeutta! Miksi heidän pitää purkaa sammumatonta vihaansa uskovaisia kohtaan? 

 He ovat varmasti suunnattomasti katkeroituneita siitä, kun Jumalan lapset eivät lähteneet 

 heidän matkaansa.
240

 

Koivunevan mukaan vanhoillislestadiolaisuus
241

 oli joutunut monilta tahoilta 

tulevien hyökkäysten ja armottomien iskujen kohteeksi. Aika oli muuttunut, sillä 

vähän aikaisemmin vanhoillislestadiolaisuus oli alkanut päästä suureen suosioon. 

Koivunevan mukaan eri hengellisyyden kannattajat olivat alkaneet kadehtia tämän 

suunnan lestadiolaisia sanomalla, että on muotia olla "meidän kannallamme". 

Tuuli kääntyi pian. Koivuneva siteerasi Lutheria tässä yhteydessä. 
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Jumalan valtakunta on niin salattu, että maailma ei sitä näe, vaikka kaikki maailman nenä-

lasit pantaisiin sen päälle, sillä Jumala on peittänyt sen vioilla ja virheillä ja saatana 

pahennuksilla ja eriseuroilla.
242

 

Koivuneva oli ollut "kummissa" ompeluseuroissa Vepsänkylällä. Seuroja oli 

pidetty koko päivän. Emännät ja tyttäret olivat tulleet rukki olallaan taloon ja 

sitten koko päivä oli kehrätty. Illaksi rukit oli viety pois, jotta kristittyjä sopisi 

tilalle. Niitä oli tullutkin. Ompeluseurat pidettiin Sakarinahossa, jonka isäntä oli 

Kivijärven Tikkasen poikia.
243

  

         Koivunevalla oli erinomainen kyky kuvailla ensin jotain arkista tapahtumaa 

tai ilmiötä, joka liittyi luontoon. Niinpä hän kirjoittikin heidän omista lampais-

taan, jotka olivat karanneet aidan raosta. Vertauskuvallinen alku sai jatkoa, kun 

hän kertoi ”uskovaisesta”
244

 pojasta, joka oli lähtenyt opiskelemaan Helsinkiin ja 

ihastunut siellä monipuoliseen hengelliseen toimintaan ja piti sen jälkeen "kotoista 

kristillisyyttä" kovin yksinkertaisena, jolloin hän "jätti Jumalan valtakunnan." 

Kyseinen nuori oli saanut viran, jonka arvolle sopimattomaksi katsoi hän olla 

"niin ahtaassa kristillisyydessä". Koivuneva jatkoi; "onkohan siellä ahdasta, kaikki 

synnit annetaan anteeksi, rajaton, avara Jumalan armo sulkee poloisen ihmislap-

sen syleilyynsä".
245

 

          Vuoden 1962 elokuun pakinassa on kuvaus Paimenpojan "kierroksesta" 

Torniosta. 

Siinä oli silmäini edessä Tornionjoen laakso, joissa aikoinaan elävä kristillisyys oli  voi-

mallisena vaikuttanut. Ankarat hallat ovat liikkuneet tuossa laaksossa. Kun tuli viimeinen 

halla, niin moni jo luuli, että se veisi viimeisenkin kasvun. 

"Vanhat kristityt" olivat kertoneet Koivunevalle, että iltaisin saattoi kylien teiltä 

kuulua matkalaulujen säveleitä. Lapin luonto sai Koivunevan käyttämään 

vertauskuvallista kieltä, jolla hän kuvasi hajaannusten tuhovoimaa lestadio-

laisuuden syntysijoilla. Hajaannuksista huolimatta vanhoillislestadiolaisuus 

säilytti elinvoimaisuutensa Tornionjokilaaksossa. Koivuneva oli iloinnut siitä, että 

Jumalalla on vielä "eläviä kristityitänsä, jotka kirkkaina tähtinä loistavat tässä 

hengellisten myrskyjen ja koettelemassa laaksossa". Koivuneva oli ihmetellyt sitä, 

miten vanhoillislestadiolaiset olivat voineet säilyä uskovaisina Lapissa. Hän piti 

sitä Jumalan suurena ihmeenä. Samassa pakinassa Koivuneva viittasi jossakin 

sanomalehdessä olleeseen evankelisen papin kirjoitukseen, jossa tämä oli 
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häikäilemättömästi hyökännyt vanhoillislestadiolaisuutta
246

 vastaan. Häntä olivat 

provosoineet "kristittyjen rakkaudesta poislähteneet nykyiset eriseuralaiset". 

         Koivuneva kertoi olleensa seuroissa Oulujoen kirkossa. Hän muisteli, 

kuinka apostoli Paavali oli halunnut äänensäkin muuttaa silloin, kun hän 

kirjeessään oli puhutellut eri suuntiin lähteneitä kristittyjä. Paavali oli tuntenut 

siitä suurta murhetta. Paavalin tavoin Koivunevakin olisi halunnut muuttaa 

äänensä, kun hän ajatteli monia rakkaiksi tulleita vanhoillislestadiolaisia, jotka 

olivat lähteneet tai lähtemässä "veljiensä ja sisartensa" seurasta pois. Hän iloitsi 

siitä, että hänen kirjoituksensa, joita hän nimitti "vähäisiksi sanoikseen", olivat 

kantaneet hedelmää. Niillä oli ollut Koivunevan mukaan eheyttävä vaikutus 

niiden keskuudessa, jotka halusivat säilyä vanhoillislestadiolaisina. 1960-luvun 

hajaannus oli aihe, johon Koivuneva palasi kirjoittamissaan pakinoissa toistuvasti. 

Ihmetellen, usein paheksuen ja raamatullisesti perustellen hän kumosi vanhoillis-

lestadiolaisuuden kriitikkojen "äänen". ”On muuten merkillepantavaa, että kun 

ihmisellä on synnin hätä, niin silloin Jumalan valtakunta näyttää kalliilta kaikesta 

sen roskittamisesta huolimatta.” 

         Monille senaikaisille parannuksentekijöille oli puhuttu pahaa liikkeestä, 

nimittäen sitä halveksivasti SRK:n uskoksi. Koivunevan mukaan parannuksente-

kijätkin ovat huomanneet, että SRK:n pilkkaajat ovatkin "kuivan päänuskon 

kannalla. He näkevät missä elämä sykkii." Pahan puhujille kirkon tunnustuskirjat 

ovat Koivunevan mukaan kuin lakikirja ja he ovat kuivanneet uskonsa. "Kuivuu 

se usko elävältä uskovaiseltakin, jos se menee kuivaan kirkassilmäisyyden 

oppiin".
247

 

         Koivunevan pakinoita luettiin paljon ja se oli suosittu palsta. Suosion 

vastapainona hän sai kirjoituksistaan myös kritiikkiä. Kritiikkiä tuli usein hänelle 

kirjeitse. Eräs tällainen kirje tuli hänelle Ruotsista vuoden 1962 alussa. Tosin 

kirjoittaja oli myös kiitellyt Koivunevaa. Hän oli kirjoittanut siitä, ettei tämä 

laittaisi pakinoihin liian paljon ihmisten nimiä. Koivuneva tunnusti, että 

moitteessa saattoi olla vinha perä. Väsyneenä tulee helposti suoltaneeksi 

kristittyjen nimiä kuin turkin hihasta. Toinen moitteen aihe oli ollut se, että 

kirjoittajan mukaan Koivuneva kertoi liian paljon omasta itsestään pakinoissa.  
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Pm. 22.8.1962. Paimenpojan kierroksilta. Koivuneva käyttää tässä vanhoillislestadiolaisista 

kristityistä nimitystä "elävä kristillisyys". 
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Pm. 16.1.1963. Paimenpojan kierroksilta.  
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 Mihinkä minä itseni panen. Minun pitää antautua siihenkin vaaraan, että saan moitteita 

 oman kiitoksen haisemisesta. Älkää te ottako tätä asiaa liian juhlallisesti. En minä korkealle 

 pääse nousemaan tätä tietä, en ainakaan eduskuntaan. 

Suurimpana kunnianaan Koivuneva piti sitä, että "saan vaikka siellä taaimpaisena 

ja huonoimpana kristittynä olla tässä Jumalan lasten kalliissa laumassa matkaa 

tekemässä."
248

 

         Vuoden 1963 marraskuussa Koivuneva kirjoitti, kuinka vanhoillislestadio-

laisuus oli ollut kirkolliskokouksessa käsittelyssä. Monet edustajista olivat 

kertoneet tulleensa jymäytetyksi vanhoillislestadiolaisuutta koskevissa asioissa 

pahasti. Valhepropaganda oli uskotellut, että vanhoillislestadiolaiset hylkäävät 

lapsikasteen ja että he ovat kirkon vihollisia. Koivunevan mukaan väitteet olivat 

tuttuja jo apostolien ajoista lähtien. Vanhoillislestadiolaisuutta oli sanottu 

"mätähaavaksi" kirkossamme. Edellisenä vuonna oli eräs vanhoillislestadio-

laisuudesta irtaantunut johtanut yleistä mielipidettä harhaan sanoen muun muassa 

"pellikkalaisuuden" nostavan päätään. Pellikkalaisuus vaikutti 1900-luvun 

alkupuoliskolla Karjalassa, jossa Pellikka-niminen mies oli yllyttänyt eroamaan 

kirkosta. Kun suuri osa teologeista lähti SRK -lestadiolaisen kristillisyyden 

piiristä, niin Koivunevan mukaan joku oli todennut teologisesti tyhmimpien 

jääneen jäljelle. Koivuneva totesi sarkastisesti edellä kuvatun sanojan varmaan 

tarkoittaneen, että SRK -lestadiolaisuuteen jääneillä oli huonot numerot 

todistuksessa. Eräs kemiläinen mummo oli ollut asiasta toista mieltä, kun hän oli 

pahoitellut sitä, että niin monia pappeja lähti. Hänen mielensä oli ollut siitä 

iloinen, että ”parhaimmat” jäivät jäljelle. Koivunevan kanta asiaan tuli selville, 

kun hän totesi, että "ollaan hakoteillä, jos Pyhän Hengen valkeutta pidetään 

suoraan verrannollisena tohtorin hattuun".
249

 

         Koivunevan mielestä ”Jumalan valtakunnan” rajoja ei pidä mennä 

laventamaan. Hän halusi tehdä rajat selviksi lestadiolaisuuden eri suuntauksien 

välillä. "Yksi kumma on tämä", hän kirjoitti. Eräällä paikkakunnalla oli 

vanhoillislestadiolaiselle miehelle tullut puhumaan eräs, joka oli sanonut tälle, että 

mikä heitä enää erottaa toisistaan, kun heidän joukossaan oli tehty päätös, että 

tästä lähtien he alkavat saarnaamaan "Jeesuksen nimessä ja veressä syntejä 

anteeksi". Koivunevan mielestä tämä tapaus vahvisti hänen käsitystään siitä, että 
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senkaltaisille Jumalan valtakunta on aivan kuin liikeyritys, jossa johtajat 

liikemiehen tavoin hoitelevat asioita.
250

  

         Koivuneva ei kuitenkaan pitänyt vanhoillislestadiolaisia pyhimyksinä, joissa 

ei olisi vaikuttamassa luonnollinen ihminen kaikkine pahoine taipumuksineen. 

Koivuneva oli tullut huomaamaan, että myös vanhoillislestadiolaisissa ihmisissä 

vaikuttaa "vanha ihminen". Hänen mukaansa kristityissäkin on "vanhan ihmisen" 

puolelta "tuollaista jästiä." Tällä ilmaisulla hän tarkoitti pyrkimisen ja itsetehos-

tuksen tarvetta, joka on syvällä ihmisen luonnossa. Tämä ilmenee "Jumalan 

valtakunnankin asioissa", jolloin ei malteta odottaa, että toiset nostavat, vaan tulee 

tarve itse ponnistaa. Toisaalta alemmuuskompleksitkaan eivät ole hyvästä 

Koivunevan mukaan.
251

 

         Koivuneva kirjoitti järkyttyneensä sisimmässään muutamia vuosia sitten, 

kun hän huomasi monien vanhoillislestadiolaisuudessa olevien pappien ja 

joidenkin muidenkin "uskonveljien" alkaneen tuntea Jumalan lasten joukon 

vertauskuvallisesti "pahanhajuiseksi". Se oli heille pahan merkki. Koivunevan 

mukaan niin kauan kuin rakkaus ja kunnioitus ”Jumalan seurakuntaa” kohtaan 

säilyy, ovat merkit hyvät. Koivunevan mukaan poroäitikään ei huoli vierelleen 

vierasta vasaa. Tämän hän kirjoitti vertaukseksi edellä kerrottuun asiaan. ”Ei 

kylkeytymällä tulla sisälle Jumalan valtakuntaan, vaan tekemällä omakohtainen  

parannus.”
252

 

         Evankelis-luterilaisen kirkon keskusteluissa kirkon toiminnasta oli 

Koivunevan havaintojen mukaan keskitytty yhä enemmän maallikoiden 

merkitykseen. Harmikseen Koivuneva päätteli, että ei ollut haluttu huomata, miten 

tämä ajatus oli aina ollut voimakkaasti edustettuna vanhoillislestadiolaisessa 

kristillisyydessä. Kesäkuun loppupuolen pakinassaan vuonna 1968, Koivuneva 

kirjoittaa eräästä rippikoulukokemuksestaan. Rippikoulussa muutamat ei-

vanhoillislestadiolaiset nuoret olivat panneet kysymyslaatikkoon kysymyksiä, 

joihin Koivunevan piti vastata. Yhdessä oli kysytty, että "pitääkö jos aikoo olla 

uskovainen, pukeutua mustiin ja olla vakava ilme naamallaan ja onko ilo 

kielletty". Sarkastiseen tyyliin Koivuneva oli vastannut tähän: ”Sanoin, että kysyjä 

taitaa olla samaa mieltä sen puliukon kanssa, joka makasi rähmällään maantien 

ojassa ja lauloi sieltä: "Ilo irti elämästä!" 
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Pm. 16.9.1964. Paimenpojan kierroksilta. 
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Koivuneva oli sillä kertaa sanonut papparaiselle, "että älä hyvä mies ota elämästä 

iloa irti. Sitä on siinä liiankin vähän."
253

 Mitä Koivuneva olisi vastannut sellaiselle 

teologille, joka olisi väittänyt, että kaikki maailman uskonnot johtavat samaan 

päämäärään eli taivaaseen, eri reittejä vain? Koivuneva oli kuullut erään 

saarnaajan sanoneen, että Suomessakin "aletaan" pian rakentaa vanhainkoteja 

lehmille. Saarnaaja oli saanut tietoonsa, että kristityillä on paljon oppimista idän 

suurista uskonnoista. ”Eräs jumaluusoppinut on sanonut, että enää vain jotkut 

spiritualistis-fundamentalistiset piirit ovat kantona kaskessa tiellä kaikkien 

uskonnollisten ajatussuuntien yhteyteen.
 
”

254
  

        Koivunevalle merkittäviä tapahtumia 1960-luvulla olivat Oulun suviseurat 

vuonna 1966 ja Oulun Rauhanyhdistyksen uuden toimitalon rakentaminen. 

Koivuneva osallistui innokkaasti toimitalon rakennustalkoisiin vastaten 

betonimyllyn vesihuollosta. Koivuneva oli päässyt myös lehtikuvaan, jossa hän 

seisoi valmisteilla olevan toimitalon korkeimmalla kohdalla. Oulun suviseuroissa 

Koivunevan nähtiin ”tepastelevan” tyytyväisenä seurakentällä tuttuja ja ystäviään 

jututtamassa.
255

 

 

5. Lähdön aika 

Vuoden 1971 tammikuun pakinassa ei ole vielä lähdön tuntua, kun Koivuneva 

vanhaan tyyliin kirjoittaa hilloista. Hän ennusti, että tulee hyvä hillakesä, koska 

taivas oli ollut "sekkeessä" uudenvuodenyönä. Evankeliumista Koivuneva kirjoitti 

samassa pakinassaan, ettei se ole vain saarnamiesten esitelmää Jumalan armosta ja 

Jeesuksesta Kristuksesta, vaan syvimmältä olemukseltaan "tämän" armon 

jakamista ja läsnä olevan Kristuksen puhetta kuulijoille. Jumalan valtakunnan 

evankeliumi on "tulkaa saarnaa" Koivunevan mukaan. Ennen parannuksentekoa ja 

kääntymistään vanhoillislestadiolaisuuteen hän ei ymmärtänyt evankeliumin oppia 

ja saattoi neuvoa synnin hädässä oleville: "menkää, menkää Jeesuksen luo, 

menkää ristin juurelle, menkää rukoilemaan ja lukemaan, menkää tekemään sitä ja 

sitä".
256

 Maaliskuun pakinassaan Koivuneva kirjoitti, kuinka hän oli vuodesta 

1960 asti käynyt joka vuosi Vepsänkylällä oman syntymäpäivänsä aikaan 

seuroissa. Tällä kertaa hän sai leipäjuuston kaulaansa niin kuin kultamitalin 
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Pm. 25.6.1968. Paimenpojan kierroksilta. 
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Pm. 13.1.1971. Paimenpojan kierroksilta. 
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olympialaisissa. Koivuneva kirjoitti usein joutuneensa ymmälle, kun häneltä 

kysytään neuvoja elämänvanhurskauteen liittyvissä asioissa.
257

 

         Syyskuun alussa ilmestyneessä pakinassa Koivuneva kertoi olleensa 

Alavuotolla Ahon Lassilla keskiviikko- ja torstaiseuroissa, jotka pidettiin illalla. 

Seurat olivat muodostuneet jo perinteeksi siellä. Lokakuun numerossa Koivuneva 

kirjoittaa olleensa Oulun syysseuroissa, jotka pidettiin Tuomiokirkossa. Seuroissa 

oli ollut valtavasti väkeä. Koivuneva kertoi alkaneensa rakentaa omaa uutta 

kotiaan Oulunsaloon. Viikkoa myöhemmin Koivuneva kirjoitti olleensa 

seurapidossa porokämpällä.
258

 

         Koivuneva ei kirjoittanut pakinoissaan paljonkaan eläkkeelle jäämisestään. 

Marraskuun 3. päivän pakinassaan 1971 Koivuneva mainitsi jo asuvansa uudessa 

paikassa. Utajärvi ja tehtävät Utajärven seurakunnassa olivat taakse jäänyttä 

elämää. Koivuneva kirjoittikin Utajärven läksiäisistään haikeana ja rakkauden 

sävyttämänä. ”Hääjuhliin verrattavissa olivatkin ne juhlat, jotka meille järjestettiin 

lähtiessämme tänne. Kuten hääpari katselimme mekin tänne tultuamme niitä 

lahjoja, joita saimme.” 

         Koivunevasta oli tuntunut aivan ”uskomattomalta” huomaavaisuus, jota he 

saivat osakseen lähdön kynnyksellä läksiäistilaisuudessa. Hän oli kertonut 

juhlassa, että hänen oli vaikeata päästä siitä ajatuksesta, "että olen vielä pikkuinen 

paimenpoika sieltä Viipurin läheltä, joka juoksenteli metsässä lehmien perässä 

variksensaappaat jalassa.” ”Ettäkö minulle tällaiset juhlat!" Koivuneva mainitsi 

jonkun yksityisajattelijan tuoneen vilpittömästi ilman pahansuopaisuutta ajatuksen 

ristiriidasta, joka oli vallinnut Koivunevan ja monien pitäjäläisten kesken. Kyse ei 

ollut siitä että heidän välillään olisi ollut huonot välit, vaan kyse oli uskonnollisten 

katsomusten erilaisuudesta.
259

Koivunevat olivat olleet myös Naamankylällä 

ompeluseuroissa, joissa heille oli laulettu läksiäislaulukin. (Kts. liite 4.)
260

 

Koivunevoille oli jäänyt illasta kaunis muisto.  

Ja sen minä sanon teille, jotka olette jaksaneet meitä rakastaa sen pitkän ajan, jonka olem-

me luonamme olleet, että ainakin illalla teetä juodessamme muistelemme teitä.
261
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IV. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Koivunevan elämä koostui sarjasta erilaisia murrosvaiheita. Koivunevan 

lapsuudessa ja nuoruudessa tärkeässä asemassa olivat olleet partioaate ja 

herännäisyys. Papiksi opiskellessaan NMKL vaikutti hänen elämässään eniten. 

Lestadiolaisiin hän suhtautui tuolloin negatiivisesti. Papiksi valmistumisen jälkeen 

Koivuneva toimi papin tehtävissä eri puolilla Viipurin hiippakuntaa. Tuolloin 

hänen hengellinen identiteettinsä muuttui enemmän allianssihenkiseksi eli 

yleiskirkolliseksi. Yleiskirkollisuus ei kuitenkaan tuonut hänen sielulleen rauhaa. 

Levottomuutta sielussa lisäsi Koivunevan "törmääminen" toistuvasti vapaisiin 

suuntiin tiedotusvälineiden, lehtien, kirjallisuuden ja myös kontakteissa vapaita 

suuntia edustavien ihmisten kanssa. Erityisesti helluntailaisuus aiheutti 

levottomuutta hänessä. 

         Janne Vänskän Säyneisissä vuonna 1938 pitämä saarna puhutteli 

Koivunevaa hyvin paljon. Säyneisistä Koivuneva joutui siirtymään Koivistolle 

virkaa toimittavaksi kirkkoherraksi. Säyneisissä koettu kirkkoherranvaalin tappio 

kirveli Koivunevaa pahasti. Myöhemmin hän tajusi tappion syvällisemmän 

merkityksen elämänsä kannalta. Vastoinkäyminen oli muokannut Koivunevan 

sydämen maaperää. Kupsalan mukaan Koivunevan Säyneisissä kokema 

kirkkoherranvaalin tappio 1943 laukaisi hänessä patoutuneen maailmankuvallisen 

muutosprosessin, jota voitaneen kutsua myös kriisiksi. 

         Koivistolla Koivunevaa alkoivat kiinnostaa vanhoillislestadiolaiset uudella 

tavalla. Tutustuttuaan heihin hän alkoi ajatella, että heidän keskuudessa on 

”Jumalan valtakunta”. Koivunevan mukaan hänellä oli ennen parannuksentekoaan 

kolmas uskonkappale ainoastaan "kirjoissa ja kansissa". Hän osasi uskontunnus-

tuksen kyllä ulkoa alttarilta, mutta hän ei ymmärtänyt kolmannen uskonkappaleen 

merkitystä, ennen kuin löysi ”Jumalan valtakunnan”. Koivuneva kääntyi 

vanhoillislestadiolaiseksi vuonna 1945 Särkisalossa pidetyissä seuroissa. 

Parannuksen hän teki saarnastuolista käsin. 

         Utajärven kirkkoherran vaali suoritettiin vuoden 1952 keväällä kirkkoherra 

Matti Kauppisen jäädessä eläkkeelle. Koivuneva valittiin uudeksi kirkkoherraksi 

1953. Koivunevan Utajärvelle tuloa varjosti kaksi valitusta vaalista. Herännäis-

henkiselle ryhmittymälle Koivunevan valinta kirkkoherraksi oli katkera pala. He 

eivät pitäneet siitä, että valituksi tuli lestadiolainen kirkkoherra. Valitukset 

hylättiin ja Koivuneva pääsi aloittamaan kirkkoherrana syyskuun alkupuolella 
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1954. Koivunevan saama suuri äänimäärä selittyi SKDL:läisten ja SDP:läisten 

työmiesten asettuessa Koivunevan taakse, kun he kuulivat että kunnan 

”herraskainen ja ”körttihurskas” osa seurakunnasta vastusti lestadiolaisen papin 

valintaa kirkkoherraksi. Osin tämä on siinä mielessä yllättävää, että Koivunevalla 

oli kuitenkin herännäistausta ja kannatti puoluepoliittisesti kokoomusta. 

Puoluekanta tuskin oli merkittävä asia vaalin näkökulmasta. 

         Koivunevan kirkkoherran uran alkuvaiheessa Utajärven seurakuntaa kohtasi 

iso alueellinen muutos. Niskankylästä lohkaistiin noin kahdensadan viidenkym-

menen neliökilometrin laajuinen alue, joka liitettiin vasta perustettuun Vaalan 

seurakuntaan. Alueluovutuksen mukana Utajärven seurakunta menetti noin 2400 

seurakuntalaista. Utajärven elinkeinoelämää mullisti viime sotien jälkeen myös se, 

kun Oulujoki-yhtiö rakensi pitäjään useita suuria voimalaitoksia. Jättiläismäiset 

teollisuuslaitokset herättivät ihmisissä toisaalta ihmetystä ja kunnioitusta, mutta 

toisaalta syvää surua niiden tuhotessa Oulujoen laakson mahtavaa luontoa. 

Taloudellisesti Utajärven seurakunta vaurastui myymällä metsiä vuosien 1951-

1953 välillä yli kolmen miljoonan markan edestä.  

          Jumalanpalvelus oli Koivunevan aikaan seurakunnallisen elämän ja 

toiminnan keskeinen toimintamuoto. Mielestäni papistolla ja erityisesti 

kirkkoherralla on merkittävä rooli siinä, miten aktiivisesti ihmiset käyvät 

jumalanpalveluksissa. Utajärven seurakunnassa ihmiset alkoivat käydä 

jumalanpalveluksissa enemmän vuosien 1949–1953 välisenä aikana kuin 

aiemmin. Jumalanpalvelustilaston (taulukko 2. s. 37) mukaan voidaan todeta, että 

jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä kasvoi vuosien 1954–1958 aikana 33,3 % 

verrattuna aiempien vuosien, 1949–1953 kävijämääriin. Koivuneva tuli 

kirkkoherraksi Utajärven seurakuntaan 1953, joten hän saattoi katsella 

tyytyväisenä tilastoja. Kahden seuraavan tarkastusjakson (1954–1963) osalta 

jumalanpalveluksiin osallistujien määrä kasvoi aina vuoteen 1963 asti. 

Ahkerimmin jumalanpalveluksissa kävijöitä oli vuosien 1959–1963 välisenä 

aikana. Kymmenessä vuodessa jumalanpalvelukseen osallistujien määrä oli 

kasvanut yli viisikymmentä prosenttia. Mielestäni kasvu oli aika suurta, jos ottaa 

huomioon, että kasvun vuosiin sisältyi myös Vaalan alueliitoksen myötä noin 

2400 seurakuntalaisen menetys Utajärven seurakunnasta. Syinä jumalanpalveluk-

sissa kävijöiden määrän kasvuun olivat kulkuneuvojen parantuminen, hengellisen 

elämän virkistyminen ja kirkon parempi kunto. Samoin papisto vaikutti 

aktiivisuuden lisääntymiseen 
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Pidettyjen ehtoollisten määrä korreloi ehtoollisella kävijöiden määrään nähden 

positiivisesti. Ehtoollisella kävijöiden määrä kasvoi noin 58 prosenttia vuosien 

1949–1958 välillä. Ehtoollisella kävijöiden määrä pysyi korkeana aina vuoteen 

1968 saakka. Vuosittain ehtoollisella oli käynyt yli 1100 kävijää vuodesta 1954 

alkaen. Eniten ehtoollisella kävi vuonna 1957. Myöhemmiltä vuosilta ei ole 

esittää tilastoa, koska seurakuntakertomus puuttui vuoden 1973 piispantarkastuk-

sen pöytäkirjasta. 

         Pyhäkoulutilastojen valossa pidettyjen pyhäkoulujen, pyhäkoulunopettajien 

ja pyhäkoululaisten määrä lähti voimakkaaseen kasvuun 1950-luvun alkuvuosina. 

Tutkimukseni kannalta kiintoisa rajavuosi on vuoden 1953 ja 1954 välillä. 

Ensinnäkin tilaston mukaan pyhäkoululaisten määrä kasvoi edellä mainittujen 

vuosien välillä noin 121 prosenttia. Pyhäkoululaisten määrän huippu saavutettiin 

vuonna 1961. Eniten pyhäkoululaisia olikin vuosien 1959–1962 välisenä aikana. 

Voimakkain lasku pyhäkoululaisten määrässä tapahtui vuonna 1965. Piispa O. 

Heliövaaran mukaan pyhäkoulua olisikin ollut parempi kutsua lastenkirkon kuin 

koulun nimellä. 

         Pyhäkoulun voimakas kasvu selittyi osaltaan pidettyjen pyhäkoulujen 

määrän reippaalla kasvulla kolmestatoista kolmeenkymmeneen 1950-luvun 

alkuvuosina. Toiseksi opettajien määrässä tapahtui raju kasvu edellä mainittuna 

ajanjaksona. Koivunevan aikana pyhäkoulutoiminta lähti hyvin voimakkaaseen 

kasvuun. Tuskin kasvu johtui pelkästään kirkkoherran pyhäkoulua varten 

tekemästä työstä, mutta jokin merkitys hänenkin työllään pyhäkoulutoiminnan 

rajuun kasvuun oli.  

         Pidettyjen pyhäkoulujen määrässä ei tapahtunut oleellisia muutoksia vuoden 

1954 jälkeen. Vuonna 1954 pyhäkoulua pidettiin kolmekymmentä kertaa. Siitä 

eteenpäin, aina vuoteen 1962 saakka, pyhäkoulujen määrä vaihteli kolmenkym-

menen viiden ja neljänkymmenen yhden välillä (35–41.) välillä. Ainoan 

poikkeuksen tähän jatkumoon teki vuosi 1956, jolloin pyhäkoulua pidettiin 

ainoastaan kaksikymmentä seitsemän kertaa (27).  

          Pyhäkoululaisten määrän voimakas lasku noin 1960-luvun puolivälissä 

johtui ainakin osittain pyhäkouluopettajien määrän pudottua kuudestakymmenestä 

viidestä viiteenkymmeneen yhteen vuoden aikana. Toisaalta pyhäkoululaisten 

määrän laskuun on voinut vaikuttaa myös muut tekijät, kuten 1960-luvun 

radikalisoituminen, jolloin uskonnolliset arvot saivat haastajia esimerkiksi 

populaarikulttuurista. Suomalainen yhteiskunta eli voimakasta rakennemuutoksen 
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aikaa 1960-luvulla. Tämä vaikutti kirkossakäyntiin alentavasti ja myös muuhun 

uskonnollisuuteen. Ulkoisista syistä siirtyminen vuorotyöhön merkitsi sunnuntai-

töiden lisääntymistä. Samoin siirtyminen viisipäiväiseen työviikkoon merkitsi 

mahdollisuutta viettää viikonloppua kotiseurakunnan ulkopuolella. Kaupungistu-

miskehitys lisäsi maallistumista. Suurin tekijä oli muutos ihmisten 

arvomaailmassa. 

         Harrastuneisuus lukukinkereitä kohtaan oli nousussa sodanjälkeisessä 

Utajärven seurakunnassa. Kansankoulunopettajat ja -oppilaat suhtautuivat hyvin 

myönteisesti lukusiin. Opettajat saapuivat oppilaiden mukana kinkeritaloon. 

Kansakouluilla pidettiin myös lukusia. Myönteisestä suhtautumisesta huolimatta 

ainakin jossain piispantarkastuksessa oli kirkkoherran merkintä lasten kristinopin 

taitojen heikentymisestä ja siitä, miten nuoret olivat tulleet heikosti valmistautu-

neina rippikouluun. Vanhemman ikäpolven kristinopin muistitieto sen sijaan oli 

säilynyt kohtalaisen hyvänä.  

         Yhtenä selittävänä tekijänä kinkereiden suosioon saattoi olla se, että 

Koivuneva piti välit opettajiin hyvinä ilmeisesti koko Utajärvellä toimimisen ajan. 

Yhtenä vuonna oli ollut yli tuhat kinkerivierasta. Lukukinkereitä oli pidetty 

ahkerasti ja osallistujien määrässä ennätysvuosi oli 1953. Osanottajien määrä oli 

kasvanut reilusti jo kaksi vuotta aiemmin (1951.) Sen sijaan vuonna 1950 

kinkereille oli osallistunut vain noin kolmasosa edellä mainittujen vuosien 

määristä. Vuoden 1952 osalta tilastot olivat hyvin puutteellisia. Monet pitivät 

lukukinkereitä arvokkaana kulttuuriperinteenä, josta he eivät olisi halunneet 

luopua. Koivunevakin halusi todennäköisesti säilyttää vanhan kinkeriperinteen 

tuleville sukupolville. Kristinopin tiedoista keskusteltiin. Samoin kinkerikunnan 

siveellisestä tilasta oli keskusteltu sen vuoksi, koska tarkastuskertomus sitä 

edellytti. Vuosien 1959–1963 välillä kinkereillä käytiin edelleen ahkerasti. Eniten 

kinkereillä kävijöitä oli ollut vuonna 1962. Myös kahtena muuna vuonna ylitettiin 

tuhannen kinkerivieraan raja. Seuraavan tarkastusjakson osalta ei ollut mainittavia 

muutoksia verrattuna edelliseen jaksoon. Silloin kinkereillä kävijöitä oli ollut 

neljänä vuonna yli yhdeksänsataa.  

           Kinkereiden suosio ei varmaan yllättänyt piispantarkastuksissa piispoja, 

sillä olihan kyse maaseutupitäjästä. Maaseuduilla yleensäkin kinkerit olivat lienee 

hyvin suosittuja 1950–1970 -luvuilla. Seurakuntalaisilla katsottiin olevan 

"harrastuneisuutta" ja arviointikykyä hengellisissä asioissa sekä opinkysymyk-

sissä. Piispantarkastuksissa piispat antoivat Koivunevan toiminnasta hyvin 
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myönteiset arviot. Koivunevan toimintaa kirkkoherrana kiitettiin ahkeruudesta, 

vakavuudesta ja taidosta, jolla hän oli tehtäväänsä hoitanut vuosien 1953-1971 

välisenä aikana. Lähetystyön puuttumisesta Koivuneva sai moitteita ainakin 

yhdessä piispantarkastuksessa. Ilmeisesti Koivuneva halusi noudattaa SRK –

lestadiolaisuuden pidättyvää linjaa suhteessa evankelis-luterilaisen kirkon 

virallisiin lähetysjärjestöihin. 

         Pakinoita lukiessani päädyn siihen johtopäätökseen, että seurat olivat 1950-

1970-luvuilla seurojen järjestäjille, etenkin kodeissa suuri ja kaivattu juhla. 

Koivuneva kulki paljon seuramatkoilla ympäri laajaa Utajärven pitäjää eri 

vuodenaikoina. Koivuneva kirjoitti Paimenpojan kierroksilta -pakinoissaan noin 

786 seurakuvausta vuosien 1955–1971 väliseltä ajalta. Joskus hän mainitsi hyvin 

lyhyestikin niistä, mutta usein kuvaukset venyivät pitkiksi ja yksityiskohtia 

maalaileviksi kirjoituksiksi. Seurakuvausten määrää pidän verrattain suurena 

lukuna, koska seurojen määrään sisältyivät matkat Utajärvellä ja muualla 

Suomessa. Matkat vaativat aikaa. Joskus Koivuneva mainitsi sijaisista, joita hän 

tarvitsi viranhoitoon hänen ollessa seuramatkoilla kauempana Suomessa. 

Koivuneva oli aloittanut vähän aikaisemmin Utajärven kirkkoherrana, ennen kuin 

hän aloitti pakinoiden kirjoittamisen Päivämies- lehdessä. Aluksi pakinat 

ilmestyivät Paimenkoiran kierroksilta -nimisenä. Yhden kerran nimi vaihtui vielä 

ennen kuin se vakiintui tunnetuimpaan muotoon Paimenpojan kierroksilta. 

Koivunevalle pakinatyyli oli hänelle itselleen luontainen tapa kirjoittaa. Vuosi-

kymmeniä Päivämiehessä julkaistut pakinat saivat humoristisen asunsa 

luonnostaan, hänen itsensä kertoman mukaan. Aiheet kirjoituksiin löytyivät papin 

lukuisilta matkoilta, Paimenpojan kierroksilta.  

Mitä huumoriin tulee, niin sanoisin, että se oikein käytettynä on verraton henkinen ase. Se 

on kuin öljy, jota pannaan poran reikään, kun rautaporalla porataan rautaan reikää, ettei terä 

liikaa kuumenisi.  

Koivunevan mielestä huumorin avulla voi välittää joskus tärkeitä asioita ihmisten 

sydämeen. Hauskojen, harmittomien kaskujen kertominen auttoi hänen mielestään 

luomaan kontakteja ihmisiin. Koivuneva osallistui paljon Utajärven kirkonkylällä 

ja sivukylillä pidettyihin seuroihin seurapuhujana ja seuravieraana. Utajärven 

Rauhanyhdistyksellä oli pidetty yhdistyksen perustamisesta lähtien niin sanottuja 

isoja seuroja. Seuroja pidettiin tavallisesti kesäkuun alussa, syys- lokakuun 

vaihteessa ja keväällä Marian päivänä. Aluksi seurat olivat kolmipäiväiset mutta 

myöhemmin ne olivat vain kaksipäiväiset. Marianpäiväseuroja pidettiin alkuvuo-
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sina Sotkankylällä, mutta vuodesta 1963 ne siirtyivät kirkonkylälle. Isot seurat 

tarkoittivat, että silloin seuroja pidettiin monta päivää ja seurapuhujiksi kutsuttiin 

puhujia myös eri paikkakunnilta. Lisäksi seurojen yhteydessä pidettiin ehtoollis-

jumalanpalvelus kirkossa. Isojen seurojen lisäksi oli paljon yhden päivän tai illan 

kestäviä seuroja. Koivuneva kulki paljon seuramatkoilla myös muualla kuin 

Utajärvellä. Tämä herätti joissakin seurakuntalaisissa ärtymystä, myös sellaisten 

seurakuntalaisten keskuudessa, jotka eivät olleet ahkeria kirkossakävijöitä. He 

kritisoivat Koivunevaa siitä, että tämä tuhlasi kirkkoherran aikaansa muualla. 

Seurojen lähetystehtävää Koivuneva piti tärkeänä. Tämä toteutui niin, että laajan 

pitäjän eri kylillä järjestettyihin seuroihin osallistuivat usein myös ei-vanhoillis-

lestadiolaiset kyläläiset. Koivuneva oli odotettu vieras seuroissa ja muissakin 

tapaamisissa. Siitä kertoivat monet lahjoitukset, joita hän sai ainakin vanhoillis-

lestadiolaisilta ystäviltään ja tutuilta.  

         Seurat kokosivat usein pirtit täyteen väkeä ja niihin osallistuivat myös ei-

vanhoillislestadiolaiset kyläläiset. Koivuneva mielsi seurat seurakunnalliseksi 

toiminnoksi hyvin vahvasti. Pidettiinpä seurat miten vaatimattomissa oloissa ja 

kaukana kirkonkylästä tahansa, niin ne olivat Koivunevan mielestä yhtä arvok-

kaat. Vaikka eri kylillä pidettyihin kotiseuroihin osallistuikin paljon kylien 

asukkaita, niin varmasti oli myös sellaisia seurakuntalaisia, jotka eivät 

osallistuneet milloinkaan seuroihin. Koivunevan tekemät seuramatkat Utajärven 

ulkopuolelle eivät tietenkään olleet Utajärven seurakunnallista toimintaa. Monesti 

Koivuneva joutuikin palkkaamaan sijaisia olleessaan puhujamatkoilla muualla. 

Pakinoissaan Koivuneva kertoi myös terveisistä, joita hän sai olla viemässä 

syrjäisessä paikassa asuville vanhuksille. Vanhukset ottivat kirkkoherran 

mielellään vastaan, ilo tapaamisesta oli molemminpuolinen. Koivuneva teki 

tervehdysmatkansa usein hiihtäen tai kävellen, joskus pitkienkin matkojen päähän 

kaukana asutuskeskuksista. Liikunnallista sanomaansa hän pyrki välittämään 

myös saarnamiehille. Koivuneva oli huolestunut heidän fyysisestä terveydestä, 

johtuen pitkistä seuramatkoista, jolloin he olivat ruumiillista töistä vapaana. 

Lisäksi he matkustivat joko "istuvassa" tai "makaavassa asennossa". 

         Koivunevan työtä metsätyö-, uitto- ja poromiesten keskuudessa voidaan 

pitää uraauurtavana. Särkijärvellä pidetyissä seuroissa Koivuneva sai ensimmäi-

sen kerran ajatuksen lähteä metsätyömiesten keskuuteen vuonna 1955. Siellä hän 

sai kuulla, että suurin osa kylän miehistä oli Uunivaaran metsätyömaalla noin 

viidentoista kilometrin päässä. Sinne hän menikin. Koivuneva nautti työstään 
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metsätyömiesten keskuudessa. Liikkuessaan kymmeniä kilometriä ympäri laajaa 

Utajärven pitäjää, hän sai samalla hoitaa kuntoaan päästyään saarnamaan ja 

selittämään metsätyökämpillä Jumalan sanaa. Usein hän piti kämpillä seurojen 

lisäksi myös iltahartauksia. Koivuneva oli tyytyväinen, kun hän sai kosketuksen 

miehiin heidän autenttisessa työympäristössään, jossa miehestä otettiin mittaa 

fyysisessä mielessä raskaissa työtehtävissä. Usein hän itsekin tarttui kirveenvar-

teen, uittokeksiin tai auttoi miehiä jollain muulla konkreettisella tavalla. 

Koivuneva piti siitä, että hän koki olevansa tervetullut miesten joukkoon niin 

metsätöissä, uitoissa kuin porohommissakin. Hän piti miesten teeskentelemättö-

mästä asenteesta Jumalan sanan äärellä. Koivunevan mukaan metsätyökämpillä ei 

tavannut juurikaan ”omavanhurskaita” ihmisiä. "Kairojen pappina" Koivuneva 

pystyi yhdistämään luontevalla tavalla liikunnallisen ja luonnossa liikkuvaisen 

elämäntapansa papin hengelliseen ja sielunhoidolliseen työhön. Koivuneva 

toteutti työssään uuskansankirkollista toimintatapaa. Uuskansankirkollisuuteen 

kuului se, että siinä pyrittiin tavoittamaan seurakuntalaisia, jotka eivät itse 

aktiivisesti hakeutuneet kirkon sanoman ääreen. Mielestäni Koivuneva toimi tässä 

juuri niin, että hän tavoitti seurakuntalaiset itse aktiivisuudellaan. Tähän liittyi 

myös se, että toiminnallaan hän toteutti herännäisyydelle tyypillistä arjen ja 

kokemuksellisuuden teologiaa siten, että hän pyrki viemään kristillistä 

sanomaansa sinne missä ihmiset elivät arkisissa ympäristöissään, kuten vaikkapa 

metsäkämpillä ja uitoissa sekä poroerotukissa. Koivuneva oli ”sanoutunut” irti 

herännäisyyden opista tehtyään parannuksen vanhoillislestadiolaisuuteen mutta 

toiminnan tasolla hän toteutti herännäisyyden pragmaattista puolta. Toiminnalli-

suuteen saattoi tosin vaikuttaa myös hänen aiempi taustansa partiossa, 

poikakerhotyössä ja NMKY:ssä. 

         Osa seurakuntalaisista oli kritisoinut Koivunevan toimintaa metsätyö-, 

uittotyö- ja poromiesten keskuudessa. Joidenkin mielestä Koivuneva vietti liikaa 

aikaa heidän parissaan. Piispa O. Heliövaara oli puolustanut Koivunevaa tässä 

asiassa. Koivuneva hakeutui metsätyömiesten, uittomiesten ja poromiesten 

sielunhoitajaksi sen vuoksi, että hän oli aina ollut kiinnostunut ihmisistä, jotka 

olivat olleet tavalla tai toisella luonnonvoimien kanssa tekemisissä. Koivistolla 

näitä olivat olleet kalastajat ja merimiehet. Utajärvellä Koivunevaa kiinnostivat 

seurakuntalaiset, jotka joutuivat luonnonolosuhteitten keskellä leipänsä 

hankkimaan. Kiinnostustaan luonnossa liikkumiseen hän perusteli myös 

romanttisella luonteellaan. Luonnossa liikkuminen eri vuodenaikoina tarjosi myös 
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sopivasti haastetta vaihtuvine säineen. Toisaalta liikkuminen antoi voimia ja 

virkistystä papin hengelliseen työhön. 

         Koivuneva kertoi pakinassaan saamistaan Kylänlahden Heikin porosuksista 

ja hänen vertauskuvallisista sanoistaan lahjoittaessaan sukset Paimenpojalle: 

"Lähetin sinulle porosukset, jotta paimenpoikana voisit tämän kaikista 

kalleimman palkisen porotokkaa paimentaa: harhailevina juoksentelevia, 

kuolemannälkäisiä, mutta sittenkin vastahakoisia poloisia tähän kalleimmalla 

merkillä varustettuun tokkaan ohjata..." Koivuneva ammensi vertauskuvallista 

kieltä pakinoihinsa paljon luonnosta. Hiihtäessään ja kävellessään luonnossa hän 

tarkkaili luontoa ja sai rauhassa tehdä havaintoja luonnon ilmiöistä. Luonnossa 

tekemiään havaintoja hän yhdisti taitavasti teologisiin pohdintoihin. Esimerkkinä 

Koivuneva kirjoitti vasan korvaan tehdystä merkistä, joka ilmaisi kenen 

omistamasta vasasta oli kyse. Koivuneva vertasi pienen lapsen kastetta edellä 

mainittuun. Hän kehotti myös ihmisiä elämään sopuisasti keskenään. Tähän 

"elämänohjeeseen" hän sovelsi vertausta porovaatimesta eli poroäidistä, miten se 

huolehti vasastaan eli poikasestaan. 

         Pakinoiden sävy uittojen aikaan oli varsin lennokas ja runollinen. Tämä 

kertoo mielestäni siitä, että Koivuneva oli elementissään, kun hän pääsi mukaan 

uittoihin. Koivuneva harmitteli sitä, kun uitot loppuivat 1960 -luvun alkuvuosina. 

Yhteiskunnallinen muutos ja tekninen kehitys sai aikaan sen, että puut kuljetettiin 

uittojen sijasta puutavararekoilla sahoille. Yhteiskunnallinen murros tuli esiin 

myös autoistumisen lisääntymisenä ja syrjäisten seutujen vähittäisenä autioitumi-

sena 1960 -luvulla. Lähiympäristössään hän koki myllerryksen, mikä aiheutui 

Oulujoki yhtiön voimalaitostyön johdosta.  

         Parhaimpia vertauskuvia Koivuneva toikin esiin pakinoissa, joissa hän kertoi 

uittokokemuksistaan havainnollisen vertauskuvallisesti. Koivuneva vertasi 

ihmisen elämän juoksua joessa olevaan akanvirtaan. Se merkitsi sitä, että ihminen 

pyrki Jumalasta poispäin. Koivunevan mukaan Jumala voi kääntää ihmisen 

elämän juoksun ”anteeksiantamuksen evankeliumin” voimalla oikeaan suuntaan. 

Koivunevaa tarvittiin Sarvikosken kuohuissa tulipiipun "virkaan". Tulipiipun 

tehtävänä oli auttaa ruuhkapaikoissa, jolloin saatiin ruuhkautunut puusuma 

puretuksi. Se oli vaarallista puuhaa, jossa piti olla nopea ja rohkea. Siinä oli suuri 

vaara luiskahtaa puiden sekaan ja joutua niiden ruhjomaksi. Tulipiipun piti myös 

juosta pitkin joen vartta kympin luota kympin luo järjestämään lisätyövoimaa 
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sinne, missä ruuhkatilanne oli paha. Tulipiipun "virkaa" hän vertasi evankeliumin 

julistajan työhön. 

         Koivunevan mukaan usko on sydämen ja elämän asia. Koivunevan 

samastuminen ja identifioituminen vanhoillislestadiolaisuuteen ilmeni monella 

tapaa. Ensinnäkin hän toi pakinoissaan esiin uskosta vuotavat hedelmät kuten ilon, 

rakkauden ja yksimielisyyden, jota hän tunsi "sisaria ja veljiä" kohtaan. 

Pappislinjan erotessa vuoden 1960–1961 hajaannuksessa Koivuneva halusi pysyä 

vanhoillislestadiolaisuudessa yhtenä harvoista papeista. Hänen mielestään olisi 

ollut tuskallista jättää vanhoillislestadiolainen usko. Koivunevan käsitys 

seurakunnasta muuttui jo Koiviston vuosina, vaikka hän ei vielä silloin ollut 

kääntynyt vanhoillislestadiolaisuuteen. Koivistolla ollessaan hän ajatteli itsellään 

olevan hukassa Jumalan seurakunta. Parannuksen jälkeen hän kirjoitti, miten 

silloin monien entisten "teologisesti viisaiden ja korkeasti oppineiden hengellisten 

opettajien valot sammuivat hänen silmissään". ”Jumalan valtakunta” oli 

Koivunevalle kallis, kaikesta sen "roskittamisesta" huolimatta. Koivuneva 

samastui tutkimuksessani käytetyn tutkimusaineiston perusteella vahvasti 

perinteiseen vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen ja hajaantumisen jälkeen 

niin sanottuun SRK -lestadiolaisuuteen pappislinjan irtaantuessa siitä hajaannuk-

sessa. Koivuneva puolusti vahvasti liikkeen vallitsevaa seurakunta- ja 

pelastuskäsitystä hengellisistä myrskyistä huolimatta tai niistä johtuen. 

          Samastuminen vanhoillislestadiolaisuuteen ilmeni sillä tavalla, että hän otti 

usein kantaa pakinoissaan vanhoillislestadiolaisen uskon ja opin puolesta 

erityisesti 1960 -luvulla mutta myös muina vuosikymmeninä. Näkemyksiään hän 

perusteli rohkeasti Raamatun ja tunnustuskirjojen avulla. Hän halusi puolustaa 

liikkeen traditiota. Hän halusi pitäytyä ennemmin perinteessä kuin uudistaa 

liikettä. Koivuneva kirjoitti hyvin paljon Jumalan kolmannesta persoonasta eli 

Pyhästä Hengestä. Hänen mukaansa Pyhä Henki vaikuttaa ”Jumalan valtakunnas-

sa eli Jumalan seurakunnassa”. Parannuksenteosta hän kertoi ja kirjoitti 

luonnollisesti silloin, kun hän muisteli omaa etsikkoaikaansa ja kääntymystään 

vanhoillislestadiolaisuuteen. Elämänvanhurskauteen liittyvistä asioista hän 

kirjoitti silloin, kun häneltä kysyttiin kirjeitse neuvoa uskonelämään liittyvissä 

asioissa. Kirjeet saattoivat liittyä myös nuorten kaveruussuhteissa oikein 

toimimiseen tai nuorten elämään yleisemminkin. Synnin vaaroista hän kirjoitti 

myös. Neljänneksi hän kirjoitti kasteesta. Se johtui siitä, että pappislinjan 

kannattajat olivat lyöneet ”maallikkosuunnan” kannattajiin sakramenttien 
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vastustajien, epäkirkollisuuden ja epäluterilaisuuden leiman. Näihin syytöksiin 

Koivuneva vastasi usein hyvin painokkaasti kumoten syytökset. Esimerkiksi 

SRK- lestadiolaisten opetusta parannuksesta Koivuneva piti erittäin luterilaisena 

ja tunnustuskirjojen mukaisena. Koivuneva kuului myös SRK:n taholta 

perustettuun "sakramenttikomiteaan", joka selvitteli opillisia kiistakysymyksiä, 

kuten kastetta, kastamattoman lapsen asemaa ja perisyntiä. 

         Koivuneva kirjoitti aiemmista elämänvaiheistaan ennen kääntymistään 

vanhoillislestadiolaisuuteen ja peilasi kokemuksiaan parannuksenteon jälkeiseen 

aikaan. Koivuneva kirjoitti vanhoillislestadiolaisista, jotka olivat pitäneet kiinni 

yksinkertaisesta uskosta, ”uskoen niin kuin oli ennenkin uskottu” hajaannuksista 

huolimatta. Koivunevan tietoon oli tullut, että monelle sen ajan parannuksenteki-

jälle oli puhuttu ”Jumalan valtakunnasta” pahaa sanomalla sitä SRK:n uskoksi. 

SRK -lestadiolaisuuden vastustajat olivat Koivunevan mielestä "kuivan 

päänuskon kannattajia", joille tunnustuskirjat olivat kuin lakikirja. Koivunevan 

mukaan he olivat kuivanneet uskonsa. Koivunevan mielestä he näkivät, missä 

”elämä sykkii”. Vielä vuosienkin päästä, jolloin 1960-luvun hajaannuksen pahin 

myrsky oli jo laantunut, Koivuneva palasi kirjoituksissaan kyseiseen teemaan.  

         Koivuneva vaikutti vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkeessä pappina, 

saarnamiehenä, pakinoitsijana ja SRK:n toimitusneuvoston jäsenenä ja 

puheenjohtajana. Toimitusneuvoston puheenjohtajana Koivuneva toimi vuodet 

1959–1978. Vuoden 1979 hän oli vielä jäsenenä toimitusneuvostossa. Samastu-

minen vanhoillislestadiolaiseen uskonyhteisöön ilmeni Koivunevan elämässä 

laajan ystävä- ja tuttavaverkoston kuvaamisena kirjoittamissaan pakinoissa. 

Koivuneva kirjoitti niissä monien vanhoillislestadiolaisten uskonveljien ja -

siskojen nimiä, jotka olivat hänen elämässään merkityksellisiä. Ennen parannuk-

sentekoa eräs merkittävä henkilö Koivunevan elämässä oli ollut Janne Vänskä, 

joka kävi puhumassa Losomäen koululla jo ennen sotia. Koivunevan mukaan 

Vänskän saarnojen vaikutus ei perustunut puheiden korkeaan tasoon. Hänen 

puheensa jäivät vaivaamaan Koivunevan mieltä. Hän kirjoitti vastasaarnan. 

Koivuneva ryhtyi varoittamaan ihmisiä Vänskän opetuksesta sanoen, ettei noin 

ahtaasti opettamalla tulla autuaaksi, vaan voidaan sitä pelastua muullakin tavalla 

uskoen. Varhaisemmilta ajoilta myös Erkki Gummerus kuului Koivunevalle 

läheisiin ihmisiin. Toinen läheisistä uskonystävistä oli pappi ja Päivämiehen 

päätoimittajanakin toiminut Antti Koukkari. Koukkarin äkillinen poismeno 

järkytti paitsi Koivunevaa, niin myös laajemminkin vanhoillislestadiolaisten 
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keskuudessa, etenkin Oulussa olevia lestadiolaisia. Toisena rakkaana ystävänä hän 

mainitsi Erkki Vaaramon, joka hänkin oli lestadiolainen pappi ja saarnamies.  

Utajärven aikaan (1953–1971) eräs Koivunevan "verkoston" tärkeä henkilö oli 

Jaakko Seppänen eli "Haapolan Jaakko", jota kutsuttiin myös Sangin rukoushuo-

neen eli "synagoogan" päämieheksi, vaikkei hän ollutkaan puhuja. Seppänen oli 

paljon mukana Alavuoton Ahon ja Sanginkylän seurojen järjestelyissä. Jaakko 

Seppänen oli Koivunevan tavoin jutunkertoja ja huumorimiehiä. Myös Janne 

Hatunen, joka oli ollut perustamassa Utajärven rauhanyhdistystä, oli alkuvuosina 

tärkeä henkilö Koivunevan kannalta. Utajärven vuosina myös Hemmi Nissinen oli 

tärkeässä roolissa Koivunevan elämässä. Nissinen kuljetti Koivunevaa monilla eri 

matkoilla. Nissinen oli kronikoitsija, autoilija, käsitöiden tekijä ja perheenisä. 

Nissinen kuoli traagisesti Koivunevan seuramatkojen autonkuljettajan tehtävässä 

saamiinsa vammoihin myöhemmin sairaalassa. Sofia Jokikokko eli "Hautalan äiti" 

oli paitsi Koivunevalla, niin myös monelle muulle saarnamiehelle tärkeä henkilö, 

kun hänen kotina oli majapaikkana kiertäville puhujille. Hän lienee ollut samaan 

aikaan sekä Martan että Marian roolissa ja hän oli myös lämminhenkinen 

ihminen, jonka luokse puhujat kokivat tulleensa tervetulleiksi kuin kotiin. 

Koivuneva kävi puhujamatkoilla seuroissa palvelemassa muun muassa kahden 

"pienen profeetan" Arvo Perälän ja Lauri Taskilan sekä Armas Karsikkaan kanssa, 

jolle Koivuneva antoi lempinimen "oksat pois". Lauri Taskilan ja Armas 

Karsikkaan kanssa Koivuneva pääsi viljelemään huumoria, etenkin keskinäisissä 

keskusteluissaan. 

          Koivunevalle merkitsivät paljon ystävät, joiden kanssa hän liikkui paljon 

luonnossa Utajärven sydänmailla. Eräs heistä oli naamankyläläinen Juho 

Mikkonen. Hän tunsi hyvin Utajärven sydänmaat, koska hän oli toiminut 

metsänvartijanakin jonkin aikaa. Mikkonen oli neuvonut Koivunevalle 

kulkusuuntia. Lisäksi he usein olivat keskustelleet taivaan tiellä kulkemisesta. 

Toinen vähän vastaava henkilö on ollut Heikki Mustonen. Hän oli tehnyt 

Kakatinkosken rannalla Eemil Häikiön talossa Koivunevalle keksinvarren uittoja 

varten. "Mutta vielä rakkaampi kuin Utosjoki oli hänelle se virta, josta puhutaan 

Ilmestysraamatun viimeisessä luvussa, se kristallinkirkas elämänveden virta." 

Paljon Koivuneva liikkui myös metsätyönjohtaja Jaakko Ollilan kanssa 

Metsähallituksen hoitoalueen savotoilla, joita olivat Utosjoen latvoilla Uunivaa-

rassa, Hietaselässä ja Rytiselässä. Poroisäntä Janne Varpu edusti poroasioissa 

Koivunevalle isointa auktoriteettia.  
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V. LIITTEET 

 

Liite 1. Muistoja Utajärveltä  

 

"Palatakseni Metsätyökämpillä ja poroaidoilla käynneistä - niihin sisältyi paljon 

uhkaaviakin tilanteita, jolloin jouduin eksymään metsään. Kaikkein vaarallisim-

pana tilanteena pidin sen, kun läksin Ylisuvannon metsätyökämpälle, joka kesällä 

oli tuota uittokämppänä. Se oli just se päivä, jolloin nämä ikkunat menivät rikki 

40 asteen pakkasessa. Ja minä jouduin sinne lähtemään. Minä en ollut siellä ennen 

käynyt. Tuota ja siinä kiireessä, kun tilanne oli tilanne pappilassa sellainen ku oli. 

Niin en polonen, en ehtinyt valmistautua niin kuin ois pitänyt. Minä aika vähissä 

vaatteissa läksin. Ja minä aattelin, että minä saan hiihdossa pidettyä itseni 

lämpimänä. Niin kuin pystyinkin sen aikaa ku pystyin hiihtämään. Tuota tämä ja 

sitten tämä, evästä ei tullut juuri nimeksikään."  

         "Se oli ihan yksi paha juttu. Ja sitten läksin linja-auto Juorkunasta, läksin 

hiihtämään sydänmaan poikki sinne Utoksen sydänmaalle ja ja tuota, minä minä 

eksyin, ilta pimeni ja minä en tienny oikein suuntaa ja pakkanen oli kova neljäkyt 

astetta ja minulta alkoi voimat vähetä, silloin tuota kauhu täytti minun mieleni 

että. -- Tosiaankin ja ku minulla ei ollu, sekin, että tulitikut jäi pois ja minä 

aattelin, että kun en pysty ennää pitämään itseäni lämpimänä, minun täytyy kuolla 

tänne metsään. Silloin minä ymmärsin apostoli Pietarin, tuota sanan ku se sanoo 

että, "sitä lujempi meille nyt on profetian sanat, te teette oikein, kun otatte siitä 

vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta kynttilästä." Silloin Nuan 

erämaatalon ikkunasta pilkahti valo, kyllä se oli, se oli valtava kokemus. Tuota se 

ei ollut iso se valo, mutta se riitti. Ja minä menin sitte huoneen lämpimään. Ja siitä 

oli sitten pari - kolme, no ehkä kolme kilometriä sinne kämpälle matkaa. Sitte 

menin sinne. Mutta siellä oli sitten ikävä tilanne, kun huolto ei ollut toiminut, 

miehet oli ilman evästä siellä ja minulla ei ollut omia eväitä, piti nälkäsenä käydä 

nukkumaan. Ja minä pijin niille iltahartauden kyllä siellä ja. Sitte aamulla piti 

lähteä hiihtämään takasin, nälkäsenä. Mut sitte siellä oli Metsähallituksen kämppä 

siellä välillä, sinne menin ja siellä söin, myöhästyin kyllä linja-autosta, mutta 

aattelin että antaa mennä. Tuota  pääasia, että saan syödä ja levätä. Noniin, se oli 

tuota aika vaikia se tilanne."  

         "Sitte tuota kerran kävi niin, että en päässyt perille, vaan eksyin. En ollut 

koskaan siellä kämpällä käynyt ja ja miehet tiesivät että minun piti tulla sinä iltana 

ja minä kadotin sen pi... pienen polun näkyvistä nyt, taskulampusta loppui voima 
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ja ja alkoi hiljalleen sataa ja minä koetin sitä kämppää etsiä, en löytänyt. Ei 

auttanut muu kuin pysähtyä sytyttää nuotio ja viettää yö siellä nuotion ääressä. 

Millä tavalla minä sain sen maan lämpimäksi jossa nukuin? Ja niin, minä poltin 

siinä sen tarpeelliselta pituuvelta nuotiota ja sen hiilloksen päälle sitten panin sitte 

havuja ja sitten nukuin niitten... Se oli lämmin se alusta. Ja sitten sytytin 

rakovalkean ja sitten tuota sadetakin vedin päälleni ja siinä nukuin. Ja aamulla 

miehet lähti palstoilleen tuota ja huomasin savun nousevan Komminkankaalta ja 

heti arvasin, että siellä se meijän pappila on. Ja sitten kun illalla kämpällä niin - he 

sanoivat, että he olivat liikkeellä kämpän pihalla. He meinasi, et he ampuvat, minä 

sanoin, että mitä varten te ette ampuneet. Jos te oisitta ampunu, niin minä oisin 

kuullu. Ja he sitte minulle sanoivat, olisit huutanut, he ois kuulleet. Tuota tämä, 

tämä tuota. He olivat kuulostelemassa pihalla, kämpän pihalla. Minä sanoin, että 

en minä ilennyt huutaa, ois ollut niin akkamaista miehen käyvä huutamaan 

(naurua) apua ja tunnustaa olevansa eksynyt. Ja minä -- sitte mie sain siitä aiheen 

puhua niille, että eiköhän se tuo parannuksentekokin, eiks se oo häpiällistä 

miehelle tuota, että se tullee kunnianpiru sanomaan, että ole hiljaa. Tuota, mutta ja 

sannoo, että sinultahan kunnia mennee, mutta kuulkaa kyllä se kunnia on mennyt 

jo syntiä tehessäki. Ei se siinä mene se kunnia, että tekkee synnistä parannuksen. 

No mie sain hyvän aiheen puhua. Maaherra Haukipuro ku kuuli tämän minun 

kertomukseni, niin Oulun maaherra sanoi, että se oli hyvä vertaus."
262

 

 

Liite 2. Pitkä hiihtolenkki. 

 

Utajärven pappilasta Koivuneva lähti Juorkunan kylälle kinkerin pitoon. Kinkerit 

olivat päättyneet ja Koivuneva lähti hiihtämään poroerotukseen johon oli matkaa 

noin kolmekymmentä kilometriä. Miehet olivat lähteneet jo kämpältä Pudasjärven 

puolelle noutamaan poroja ja yöpyivät siellä yhdessä talossa. Koivuneva lähti 

hiihtämään niiden perään. Koivuneva piti seurat vielä illalla talossa. Vain 

muutama tunti nukuttiin. Aamulla lähdettiin ajamaan poroja ja kaiken lisäksi yöllä 

oli ollut hirveä myrsky. Se oli karistanut roskat hangelle, joten oli hankala hiihtää. 

Viisitoista kilometriä oli hiihdettävänä umpihankea. 

Ei sitä voinut toisen latua hiihtää, semmoisesta miehestä ei oo mittään hyötyä. Eräs  poro-

mies väsyi ja huokaisi, että voi ku ois täällä kioski. Se jäi sinne, ei sitä jäähä oottamaan, sitä 

on semmonen laki, että jos ei oo kulunut kolme vuorokautta kuulunut, niin ei sitä jäähä 

oottamaan. Tämä puoliksi leikillään sanottu. 

                                                 
262

MKH, kasetti 6b. 14.12.1987. Muistoja Utajärveltä II. 
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Sitten ajettiin porot aitaan. Koivuneva meni Kärkkään taloon ja siellä syötiin 

kalasoppaa. Sen jälkeen hän lähti hiihtämään Marttisjärvelle ja näki, että siellä oli 

pikkuauto. Kunnan Urheiluohjaaja oli tullut kylälle ja Koivuneva ajatteli 

pääsevänsä tämän kyydissä. Mutta myrsky oli kaatanut puita tielle, joten ei 

auttanut kuin hiihtää takaisin Juorkunaan parikymmentä kilometriä. "Satakymme-

nen kilometriä tuli hiihettyä ja poroerotus siihen päälle. Kyllä väsytti, janotti ja oli 

nälkä sen jälkeen."
263

  

 

Liite 3. Koivuneva ja hevosmies kilpasilla 

 

"Olin menossa seuroihin kauas pitäjälle. Olin kevyessä kunnossa silloin ja kävelin 

ristiinalaisen isännän ohi, kun hän oli hevosen kärryillä istuen menossa Mikkelin 

markkinoilta kotiin. Suuttui hirveästi, kun kävelin hänen hevosen ohi. Hevosmie-

het kun ovat hevosistaan kovin ylpeitä, muutkin kuin Seppäs-Jaako. Lisäsi vauhtia 

ja jätti minut. Mutta aina silloin, kun isäntä ei katsonut taakseen, minä tein 

koiruutta ja juoksin. Kun hän katsoi taakse, silloin kävelin. Ihmetteli, kun ei 

saanut kävelymiestä jäämään näköpiirin ulkopuolelle. Viimein alkoi hevonen 

väsyä. Isäntä vihoissaan nousi seisomaan kärryissään ja sivalsi hevostaan täyteen 

laukkaan ja katosi metsäisen kurvin taa. Minä oikaisin kurvin metsän läpi kovasti 

juoksemalla ja hyppäsin isännän kärryjen perään kävelemään. Silloin hän 

kyselemään: mistä tulette ja mihin menette ja kuka oikein olette. Kun sanoin, kuka 

olen, laukesi häneltä jännitys ja hän lausui: Jo minä arvelin, ettei se mikään 

tavallinen ihminen ole."
264

 

 

Liite 4. Muistolaulu Koivunevoille 

 
 Ah muisto teistä ainaiseksi jää,  

 Sen vuodet kauniimmaksi kirkastaapi. 

 Se meidän mieliämme lämmittää,  

 Se muiston kaihon sieluihimme saapi. 

 Ah, muisto teistä ainaiseksi jää, 

 Se säilyy aikain vaihteluiden alla. 

 Kuin kaiken uhrannutta ystävää 

 Me teitä muistamme siunaamalla.
265

 

 

 

 

                                                 
263

MKH, kasetti 6b. 14.12.1987. Muistoja Utajärveltä II. 
264

Pm. 1.11.1967. Paimenpojan kierroksilta. 
265

Pm. 10.11.1971. Paimenpojan kierroksilta. 
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