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Hyvät Evankeliumijuhlan vieraat! 
 
”Taas niityt vihannoivat”, kun olemme kokoontuneet tänne Lohtajalle, joka on vuoden 2009 
kuntaliitoksen jälkeen ollut osa Kokkolaa. Silloin osaksi Kokkolaa tulivat myös Ullava ja 
Kälviä. Siispä Evankeliumijuhlilla mukana olleet muistavat, että nyky-Kokkolassa on 
Evankeliumijuhlat järjestetty useammankin kerran, edelliset Kälviällä vuonna 2010, ja  
seurayleisöä sain tervehtiä Kokkolan keskustassa vuonna 2001. Mieluisa tehtäväni on 
saada toivottaa muualta tulleet tervetulleiksi Kokkolaan ja kaikille antoisia juhlapäiviä. 
Toivotuksen takana on lähes 47 000 kokkolalaista ja saman verran muita keskipohjalaisia, 
joista osa on ollut ahkerasti talkootyötä tehden mukana juhlien järjestämisessä. Heille 
suuri kiitos! 
 
Lohtaja on sitä aluetta, jossa niityt vihannoivat, peruna kasvaa, meri lainehtii ja musiikki 
elää. Suvivirsi tulee mieleen ja sen sanat ”Siis eikö Herran kansa Luojaansa kiittäisi. Sun 
äänesi sä liitä myös äänten kuorohon ja armon Herraa kiitä, kun laupias Hän on.” Tähän 
virren sanomaan sopii hyvin, että sekä Evankeliumijuhlat että perinteiset Lohtajan 
kirkkomusiikkijuhlat on järjestetty tänä vuonna yhdeksi kokonaisuudeksi, suureksi 
valtakunnalliseksi tapahtumaksi. Meitä juhlavieraita hemmotellaan myös juhlien 
monipuolisuudella. 
 
Ihminen on fyysinen, henkinen ja hengellinen kokonaisuus. Arjen aherruksessa joskus 
unohtuu tuo kolminaisuus. Ahkerakaan ponnistelu lihaskunnon saavuttamiseksi ei korvaa 
henkisiä eikä hengellisiä tarpeita ja varmaankin myös päinvastoin. Kulttuurin vaaliminen on 
eri asia kuin omakohtainen uskonnäkemys. Kaikkia osa-alueita tulee hoitaa parhaansa 
mukaan, vaikka – jälleen laulun sanoin: ”vaikka vaellus on vaivaista, minä vielä jaksan 
uskoa.” Näillä juhlilla on mahdollista nauttia ja kerätä sekä henkisiä että hengellisiä eväitä. 
Lohtajalaiset tuntien, myös ruumiinravinnosta on huolehdittu, että me seuravieraatkin 
voimme todeta juhlateeman sanoin: ”Kaikki Hän suojaansa sulkee.” Katetun pöydän 
ääreen on helppo tulla. 
 
Kokkolan kaupunki yrittää parhaansa mukaan tarjota monipuolisia elämän edellytyksiä 
asukkailleen. Koulutuksesta peruskoulutuksen lisäksi huolehtivat mm. monipuolinen 
ammattiopisto, sekä ruotsin- että suomenkieliset lukiot, konservatorio, ammattikorkeakoulu 
ja yliopistokeskus, jonka toimijoita ovat Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot.  Kokkola 
on tunnettu urheilukaupunki, lentopallojoukkue Kokkolan Tiikerit voitti Suomen 
mestaruuden kevättalvella.  
 
Koko Keski-Pohjanmaa tunnetaan viulu-Pohjanmaana. Kaustisen kansanmusiikkifestivaalit 
tuntevat kaikki. Kokkolan Operalla on vuosittain merkittäviä produktioita, Keski-
Pohjanmaan kamariorkesteri on maailmallakin erittäin arvostettu.  
 
Elinkeinoja eli työtä tarjoaa koulutuksen, palvelujen ja kaupan lisäksi suurteollisuus, kuten 
maailman suurimpiin kuuluvat sinkin ja koboltin tuottajat Boliden ja OMG, viimemainittu 
uudelta nimeltään Freeport Cobalt. Teollisuus investoi parhaillaan yli 100 miljoonalla 
eurolla uuteen tuotantoon, joka tuo myös uusia työpaikkoja. Kokkolan satama on Suomen 



kolmanneksi suurin satama, portti globaaleille markkinoille ja osa kaupungin 
kansainvälisyyttä, joka ulottuu myös koulumaailmaan ja monipuoliseen 
ystävyyskuntatoimintaan. 
 
Meillä on monia syitä olla ylpeä ja kiitollinen kotikaupungistamme ja sen eri osista, kuten 
tästä Lohtajasta. Alueella on pitkä historia. Lohtajan emäpitäjän historia ulottuu kauas, sillä 
Lohtajan seurakunta itsenäistyi vuonna 1578, yli 400 vuotta sitten. Kokkolan kaupungin 
perusti kuningas Kustaa II Aadolf vuonna 1620, Gamlakarlebyn nimellä. Kaupungin 
historiaan kuuluu monia merkkihenkilöitä, kuten Anders Chydenius, pappi ja 
valtiopäivämies, joka sai Kokkolalle ja muille Pohjanmaan kaupungeille tapulioikeudet eli 
oikeuden käydä kauppaa ohi Tukholman. Monipuolisena talousajattelijana, liberalistina, 
Chydeniuksen muistoa vaalitaan edelleen. J.V. Snellman luki Kokkolan vuosinaan 
Chydeniuksen lukuseuran hankkimia kirjoja valtiomiesuraansa valmistautuen. 
 
Tutustukaa Kokkolaan, viihtykää Evankeliumijuhlilla sanan, musiikin ja toistenne seurassa. 
Kiitos, että tulitte ja tulkaa vastakin! 


