
Kairosmaja

Kairosmaja – lähellä Pyhää

Retket   •   Konsertit   •   Leirit

Tunturikeskus
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Kairosmajan tunturikeskus sijaitsee 
Lapissa, jylhän Pyhätunturin kaina-
lossa ja kirkasvetisen Pyhäjärven
rannalla. Keskus avattiin 1974. 

”Tunsin tulleeni kuin kotiin!”, 
Kairosmajan paikan löytänyt julistaja 
Erkki Leminen kirjoitti päiväkirjaansa. 

Sadat tuhannet Kairoksen kävijät 
ovat tunteneet samoin.

Tervetuloa kokemaan Kairosmajan 
tunnelma!

Palautteista poimittuja: 

• lämpimin ja avara ilmapiiri
• hyvin opastetut retket tunturissa
• rennot nuotiohetket ja
 nokipannukahvit
• Revontulikappelin rauha
• armollinen sanoma
• maukkaat ateriat,
  hyvät löylyt ranta- ja savusaunoista
• viihtyisät tilat
• täällä en tunne olevani yksin

Kairosmajan tunturikeskus

Kairosmajan 
tunturikeskus

Elämyksiä
 rev

ontulien keskellä!
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Avara Lapin maa kutsuu matkaajaa.

Soutaja-tunturi kohoaa 370 metrin 
korkeuteen Pyhäjärven itärannalla. Sen 
huipulta aukeaa laaja Lapin maa. Yksi 
tunturialueen parhaista paikoista houkut-
telee kesällä ja talvella, päivällä tai yöllä.

Kesäretki Soutajan huipulle tarjoaa 
kivikkoista polkua, ylä- ja alamäkeä, 
huikaisevia näköaloja eväiden syöntiin.  

Talvella lumikengät tai liukulumikengät 
jalkaa, eväät reppuun ja kohti suunnat-
toman upeita maisemia. Soutajan kodalla 
tehdään tulet ja keitetään kahvit, nauti-
taan hiljaisuudesta ja rauhasta. 

Koe hetki ajatonta ja ikuista. Suuntaa 
yövaellukselle Soutajalle. Hämmästyt. 
Ihastut. 

Soutaja vie 
sydämen 

Retket 
Lähde tunturivaellukselle

Kairosmajalta lähdetään päivittäin tun-
turiin. Vuoden ajan mukaan matkaan 
käydään patikoiden, meloen, pyöräillen, 
hiihtäen, lumikengillä tai liukulumiken-
gillä. 

Kokeneiden oppaiden kanssa tunturi-
retket sujuvat turvallisesti. Tunturiopas 
on monitaitoinen erämies tai -nainen. 
Hän vetää retket, tietää minkä reitin 

varrelta aukeaa upeimmat näkymät, 
huoltaa välineet. Hän tekee tulet, kiehaut-
taa nokipannukahvit. Hän tuntee alueen 
luonnon kuin omat taskunsa. Tulilla hän 
kertoo tunturien ja aapojen tarinat. 

Rakko kantapäässä? Ei huolta! Tunturi-
oppaalta saat rakkolaastarin. 

Yövaellusta, umpihankihiihtoa? Hoituu 
luotettavasti. Samalla koet jotain ainut-
laatuista. 
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Avara Lapin maa kutsuu matkaajaa.

Kuvat: Jarmo Rokka, Johanna Manner, Sakari Hyytinen

Tunturivaelluksille ovat kaikki terve-
tulleita. Lähdöt sunnuntaista perjantai-
hin klo 10.30. Hinta 35 €, sis. oppaan 
palvelut, välineet, nokipannukahvit.

Kairosmajalta voit vuokrata välineitä 
niin murtomaasuksista ja monoista, las-
ten vetoahkioihin, reppuihin ja termos-
pulloihin. 
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Koskaan ei tiedä, minne Jumala voi 
pienen ihmisen johdattaa. Olimme 
varanneet joululoman Ylläkseltä, mutta 
Ylitalon Timon nojatuolimatka Kuopion 
Sanan Kulmalla herätti kiinnostuksen 
Kairosmajasta. Mitä jos mentäisiinkin 
sinne? Soitin Kairosmajalle ja yksi huone 
oli vapaana. Varasin sen ja niin joulusuun-
nitelmamme muuttuivat. 

Joulun ajan sininen hiljaisuus ja Juma-
lan vahva läsnäolo kietoivat meidät 
pehmeään ja lämpimään syliin. Se oli 
kuin lämmin villapaita, joka yllemme 
puettiin. Hiljaisuus ja samanaikaisesti 
vahva yhteisyyden tunne veivät päiviä 
huomaamatta eteenpäin.

Aamu- ja iltahetket, joululaulut ja joulu-
sanoman aivan uudenlainen lähestymi-
nen saivat toivomaan, että joulu jatkuisi 
ainiaan. Kaupungin taustaääniin tottu-
neelle Kairosmajan äänetön tähtiyö toi 
joulun sanoman ihan lähelle – sydä-
meen. Joulun aika kaikkine tapaami-
sineen ja ohjelmineen kertoi paikan 
olevan aivan voittamaton joulunvietto-
paikka. 

Syvä kiitollisuus jäi Kairosmajan joulusta 
ja kaikesta huolenpidosta. Tiukoissa 
paikoissa helpottaa, kun suljen silmät ja 
palaan Revontulikappelin rauhaan.

Lehtiset 

Voittamaton joulunviettopaikka
 

Kaamoksen sinistä utua, ruskan värien tanssia.
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Maatilamme sukupolvenvaihdos mah-
dollisti lapsuuteni haaveitten to-
teuttamisen. Tiiviiden työvuosien jäl-
keen tuli tilaa mieluiselle harrastukselle, 
maalaamiselle. Lohjan Vivamossa kävin 
ensimmäisellä Ari Laitisen akvarelli-
kurssilla. 

Kairosmajasta olin kuullut edesmen-
neeltä Erkki Lemiseltä. Luontoihmisenä 
ja Lappiin lumoutuneena lähdimme 
kerran ystäväni kanssa Kairokselle Ari 
Laitisen oppiin. Monina syksyinä sen 
jälkeen suuntasimme puolisoni kanssa 
Kairosmajalle Pyhätunturin juurelle.  

Kairosmaja siveltimen kärjessä

Mieheni patikoi tunturissa ja itse syven-
nyin akvarellimaalauksen saloihin. 

Kurssin aikana tutustuin lähiluonnon 
upeisiin, maalauksellisiin, ruskan vär-
jäämiin kohteisiin joko paikan päällä 
maalaillen tai valokuvista aiheita ikuis-
taen.

Kairosmajan miljöö kaikkinensa sekä 
Revontulikappelin hartaudet puhuttele-
vat syvästi. Kurssiviikon aikana saa aina 
kokea Taivaan Isän sylihoitoa.

Ohessa siveltimeni jälkiä.

Sinikka Plusisaari

Kuvat: Sinikka Plusisaari, Lehtiset & Pixabay

Kaamoksen sinistä utua, ruskan värien tanssia.
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Savusaunan lempeissä löylyissä 

Täydellisen päivän ilta  
Haluatko täydellisen päivän Lapissa? 
Päätä siis ulkoilupäivä rentoutuen sau-
nan lempeissä löylyissä ja pulahda 
virkistävään avantoon.  Toista muuta-
man kerran, niin saat makoisat yöunet. 

Sauna- ja avantoelämyksen pääset 
kokemaan Kairosmajan saunalla, Py-
häjärven rannalla. Yleisövuorot ovat 
päivittäin 15–17, keskiviikkoisin 15–19. 

Varaa mukaan pyyhe ja uikkarit ja käy 
ostamassa lippu saunalle Kairosmajan 
päärakennukselta. 

Vaelluksella 
Reppu valmiina. Kengännauhat kiinni. 
Opas huikkaa, että nyt lähdetään. Vedän 
syvään henkeä. Tunturi, täältä tullaan! As-
telen ryhmän perässä, katselen maisemaa 
ja melkein kompastun. Rakkakivinen rinne 
hurmaa kauneudellaan. Olen niin odotta-
nut tätä lomaa ja vaelluksia.

Matka jatkuu, ja kapuamme tunturin 
laelle. Mikä maisema avautuukaan sil-
miemme eteen. Karu kauneus huimaa. 
Täällä on helppo hengittää. Tuntuu, että 
olen lähellä Jumalaa ja huokaan onnesta. 
Opas tekee tulet ja pian tunnen nokipan-
nukahvin tuoksun. Tuijotan liekkien leik-
kiä. Juon omasta kuksastani. Kaikki on 
niin hyvin. Silti. Ei olisi pitänyt laittaa 
uusia vaelluskenkiä. Riisun kengän, lai-
tan rakkolaastarin ja matka Kairosmajan 
ruokapöytään alkaa. 

On vain niin hyvä olla. 
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Olimme puolisoni muusikko-diakoni Timo 
Tuikkasen kanssa ruskaviikon vetäjinä. 
Osallistuimme retkiin, järjestimme mm. 
oman konserttimme. Pappina saarnasin 
messussa.

Leiriläisiä oli eri puolilta Suomea.  Anita 
ja Hannu Alanen iloitsivat hyvä ilmapii-
ristä ja kertovat tunteneensa olonsa 
tervetulleeksi heti ensi hetkistä. 

Päiväohjelmat vaihtelivat mukavasti. 
Lappilainen vieraanvaraisuus näkyi niin 
ystävällisyytenä kuin runsaina maukkai-
na aterioina. Patikkaretkien jälkeen oli 
mukavaa rentoutua saunoen ja uiden. 

Leiriläiset kiittivät ruskaviikon sisäl-
töä: oli hyvä olla niin Revontulikappe-
lissa Sanan ja musiikin hoidossa kuin 
antaa tunturinretkillä luonnon hoitaa. 
– Hengellinen anti, joka oli rikasta ja 
raikasta, sai olla oma itsensä ja hengit-
tää vapaasti, kiteytti leiriläinen Hannu 
Alanen ruskaviikon tärkeimmät kohdat. 

Upea ruska parani viikon mittaan.  
Patikkaretkillä saimme ihailla hen-
keä salpaavan kauniita maisemia Py-
hän ja Luoston tuntureilta, jopa aivan 
huipuilta. 

Itse palaan Lapin kaiho sydämessä het-
keen, kun valo leikkii tunturien rinteillä 
sytyttäen vaivaiskoivut ja varvikon kuin 
tuleen. Tunnen tuulen poskella ja jotain 
minussa kohoaa hengityksen mukana 
vapauteen. 

Pyhä koskettaa.

Kaisa 
Tuikkanen

Saa olla oma itsensä
 

Kuvat: Auli Narkilahti, Rauno Vesti, Hanne Koski, Mikko Luokkakallio, Timo Tuikkanen 
9
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7.45–9.00 Aamiainen ja eväät retkelle
9.00 Aamun sana Revontulikappelissa
10.30 Tunturit kutsuvat opastetuille  
retkille 
15.00–17.00 Rantasauna ja Pyhäjärvi
(ke sauna-aika 15–19)
16.45–18.00 Päivällinen
19.00 Iltaohjelma
20.00 Pieni iltapala

• Vuokraamme murtomaasuksia ja  
 monoja, lumikenkiä, liukulumi- 
 kenkiä,  lasten vetoahkioita, veneitä,  
 kanootteja, polkupyöriä, kävely- 
 sauvoja, reppuja ja termospulloja.

• Lomalaisen pikkutarvikkeita voi  
 ostaa Kairosmajan kahvilasta.

Kairosmajan päivä ohjelma

Muut palvelut  

aamiainen
päivällinen
retkieväät

Hinnoittelu
Täydet leiriviikot (7 vrk) ja niiden jatko-päivät 
ovat edullisimpia täysihoitoviikkojamme. 
Sama koskee myös Kairoksen ystävien leiri-
viikkoja. 
Räätälöidyillä ohjelmilla suunnitellut leirit 
esim. teemaleirit ja riparit sekä lyhyet leirit 
hinnoitellaan erikseen. Samoin yksittäiset 
täysihoitovuorokaudet.

Soita 0207 681 730 tai laita viestiä
kairosmaja@sana.fi, niin varaat itsellesi pai-
kan täysihoidosta tai suunnitellaan yhdessä 
leiri/tapahtuma juuri sinun ryhmällesi.

Alennukset
Alle 3-v. ilmainen, 3–12-vuotiaat 46 €/vrk.

Lisähinnasta yhden hengen huone ja
lemmikkieläinmaksu.

Täysihoitopäivä sisältää
Aamiainen, itse tehdyt retkieväät,
opastettu päiväretki+retkivakuutus, 
päivällinen, iltapala,rantasauna ja uinti, 
majoitus, liinavaate- ja pyyhesetti,
Revontulikappelin ohjelmat.
Huom. Maksulliset konsertit ja lounaat
eivät sisälly täysihoitohintaan.
Täysihoidossa oleville monet
vuokravälineet ovat edullisempia kuin
ulkopuolisille vuokraajille.

Palveluja ja retk
iä luonnon helmaan.

Pysähdy ja nauti vi
rkis

tävästä maisemasta.
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Kairosmajan päivä ohjelma

Pysähdy ja nauti vi
rkis

tävästä maisemasta.
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Revontulikappeli
Revontulikappeli on Lapin tunturien 
ensimmäinen turistikirkko. Se vihitiin 
käyttöön 9.2.1986 palvelemaan niin 
turisteja kuin paikallista väestöä.

Mistä kappeli sai nimensä? Kään-
tämällä katseensa alttarin yläpuolelle, 
näkee arkkitehti Kari Ojan teoksen, jos-
sa punahonka ja harmaa kelo loimua-
vat revontulina. Onhan revontulten 
leiskunta tunnusomaista Lapille. 

Alttarinäkymä avautuu avaraan Lapin 
maisemaan – Soutaja-tunturille ja Py-
häjärvelle. Näkymän keskipisteenä, alt-
tarin takana on ulkona seisova jykevä 
yli 400 vuotta vanhasta kelosta tehty 
puuristi. Se muistuttaa armollisesta, 

läsnä olevasta Jumalasta ja Jeesuksen 
sovintotyöstä. Kappelin alttarikaidekin 
on kelohonkaa. Lattiassa on käytetty  
Sodankylästä peräisin olevaa Lokan 
liusketta. 

260-paikkainen Revontulikappeli  tun-
netaan lisäksi laadukkaista konserteis-
taan. Se on myös suosittu vihkikirkko. 

Ohjelmaviikoilla Revontulikappeli tar-
joaa iltaohjelmaa maanantaisin, tiistai-
sin ja torstaisin klo 19 sekä Aamun sana 
arkisin klo 9. Kappeli on avoinna päivit-
täin kello 7–22.

Revontulikappelia vuokrataan yksityis-
tilaisuuksiin.

Tule Suvannon kylään 
Suomen lippu koulun lipputangossa ker-
toi Lapin sodan loppuneen. Saksalaiset 
olivat sen sinne nostaneet. Evakkoonkin 
lähdettiin kaksi kertaa. Hämmästys oli 
suuri, kun kylä oli ehjänä pystyssä niiltä 
reissuilta palattaessa. 

Suvannon kylä oli Lapin vauraimpia 
kyliä. Pelloilla lainehti vehnä ja ruis. Ki-
tisenjoen varsi oli täynnä rantaniittyjä, 
jopa 14 km matkalla.  Kauniissa kylässä 
on asuttu kauan, 1600-luvun lopulla 
Paavali Hiltunen asettui kylään vaimon-
sa kanssa. Heidän jälkeensä tuli paljon 
muita. Rakennukset peräisin 1800- ja 
1900-luvun vaihteesta. Talojen seinissä 

punamullan eri sävyt, kuisteissa vaale-
aan keltaista, sinistä, pinkkiä. Aitoissa ja 
ladoissa hopean harmaat hirret. 

Perheet olivat isoja. Koulun vierei-
sessä mökissä asui 16-lapsinen perhe. 
Isä oli kovat työmies, elätti perheensä. 
Kolme lapsista kaatui Lapin sodassa. 
Nyt mökki on tyhjä. Lapset muuttivat 
työn perässä, niin kuin monet muutkin 
kyläläiset. Osa Ruotsiin saakka. Kylän 
raitti on hiljainen, asujia kolmisenkym-
mentä. Pelloilla kasvaa porolle heinää. 

Museokylässä – elävässä kylässä, 
Suvannossa pääsee kokemaan peräpoh-
jalaisen kylän, sata vuotta sitten.  
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Tervetuloa tukemaan 
Kairosmajan työtä! 

Työmme on mahdollista 
ystävien rukousten ja 

taloudellisen tuen avulla. 
Kutsumme Sinut mukaan 

tähän työhön. 
- Kairosmajan väki

 Olen Kaisa Mattila, 
Kairosmajan johtaja.

Kutsun sinut tukemaan toimintaamme, 
Kairosmajan lähettäjäksi.

Lähettäjänä

• olet mukana Jumalan valtakunnan työssä 
• saat kirjeemme kerran kuukaudessa. Se sisältää kuulumisia    
 työstämme, rohkaisua Raamatusta sekä kiitos- ja rukousaiheita.
• voit vaikuttaa rukoillen
• voit tukea työtämme myös taloudellisesti mahdollisuuksiesi   
 mukaan. Lähettäjätuen maksutiedot ovat kirjeemme mukana. 
 Voit osallistua erilaisiin kohdekeräyksiin halutessasi. 

Uusille Suomessa asuville lähettäjille tilaamme 
maksutta Sana-lehden kuukauden ajaksi.

Levinniementie 15, 72210 TERVO, puh. 017 387 2185 
tai puh. 040 041 3187, tervonsalmi@sana.fi, 
tervonsalmi.fi

Vivamontie 2, 08200 LOHJA, puh. 0207 681 760  
vivamo@sana.fi, vivamo.fi, vivamonraamattukyla.fi

Åbergintie 38–88, 61560 ORISBERG (Isokyrö),  
puh. 040 511 9599, orisberg@sana.fi, orisberg.fi

Sompasaarentie 42, 79700 HEINÄVESI, puh. 040 576 4412
saynamo@sana.fi, saynamo.fi

Kairosmaja on yksi 
Kansan Raamattuseuran 

loma- ja kurssikeskuksista.

Tutustu myös muihin keskuksiimme. 



4041 0895
Painotuote

Kappelitie 2, 98530 Pyhätunturi
puh. 0207 681 730
kairosmaja@sana.fi, kairosmaja.fi
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Tervetuloa Kairosmajalle


