UUKUNIEMEN HERÄTYKSEN HISTORIAN TÄRKEÄT VUODET
1905

Helena Konttisen ekstaattiset näyt ja hurmoksellinen herätys alkaa Jaakkimassa

1906

Helena Konttisen ensimmäiset tilipäivät

1907

Helena Konttisen perhe muuttaa takaisin Uukuniemelle; kellosepän poika Väinö Hoikan
herätyskokemus; Hoikan perhe ostaa Matti ja Helena Konttiselta tilan Uukuniemen
Parikanniemestä

1911

Säätyläistaustaiset Helena Konttisen ystävät perustavat pienen perhekodin lapsille Helsingin
Malmille

1914

Tilipäivät kolmipäiväisiksi

1915

Parikanniemen orpokoti aloittaa toimintansa Uukuniemellä Väinö Hoikan johdolla

1916

Helena Konttinen kuolee ja ensimmäinen osa Eräs meidän ajan profeetta kirjasta ilmestyy

1917

Eräs meidän ajan profeetta -kirjan toinen osa ilmestyy, metodistitaustainen Juho Hälvä
keskeiseksi maallikkosaarnaajaksi; Parikanniemen orpokodin kannatusyhdistys perustetaan

1918

Seuratupa valmistuu Uukuniemen Parikanniemeen; Helena Konttisen hurmokselliseksi
seuraajaksi valitaan jaakkimalainen unissasaarnaaja Anna Kormano, joka ennustaa
orpokodinjohtaja Hoikan kuolevan

1919

Eräs meidän ajan profeetta -kirjan kolmas osa ilmestyy; orpokodinjohtajan kuolema ei
toteudu ja herätys käymistilaan

1920

En profetissa i våra dagar ilmestyy kokoomateoksena; herätykselle suora kosketus
vuosisadan alun lähetysherätykseen, kun Suomen Lähetysseuran lähetit alkavatvierailla
orpokotijuhlilla

1921

Eräs meidän ajan profeetta ilmestyy kokoomateoksena suomeksi, luonnonlääkintään ja
rukoukseen perustuva sairaskoti perustetaan Uukuniemelle

1922

Sairaskotihanke kariutuu; herätys irrottautuu unissasaarnaajista; Juho Hälvä syrjään

1929

Jaakkiman Kristillinen Opisto syntyy esikuvanaan Sörnäisten kristillinen kansanopisto ja saa
vastakaikua kannattajissa; Nukarin orpokoti perustetaan maallikkosaarnaaja Edvard
Lähdeniemen kotiin Nurmijärvelle

1933

Opettaja Pekka Malinen jakaa mieliä ja herättää tarpeen sisälähetystyön selkeämmästä
organisoitumisesta ja oman haaraosaston perustamisesta Suomen Lähetysseuran yhteyteen,
mutta suunnitelmat eivät toteudu

1935

Varainkeruu uuden seuratuvan rakentamiseksi ei herätä riittävää vastakaikua
kannattajakunnassa

1937

Aura Latvus siirtyy Jaakkiman kristillisen opiston opettajaksi

1938

Orpokodinjohtaja Hoikka kuolee; Veikko Suutarisen opinnäyte ja ensimmäinen tulkinta
Uukuniemen herätyksestä; Veikko Suutarinen orpokodin johtajaksi; uukuniemeläisten kanssa
yhteistyötä tehnyt Suomen Lähetysseuran lähetti Kalle Korhonen eroaa lähetysseurasta ja
perustaa Evankelioimisliikkeen ja saa vastakaikua uukuniemeläisissä

1939

Parikanniemen orpokodin kannatusyhdistys muuttuu Parikanniemen orpokotiyhdistykseksi;
Talvisota ja orpokoti eri vaiheiden jälkeen Kiteelle

1942

Orpodin jälleenrakennus sotaonnen myötä ja toiminnan jatkaminen Parikanniemessä

1944

Orpokodin toiminta lakkaa Parikanniemessä hävityn sodan tuloksena

1945

Sodanjälkeisiä herätyksiä Saarella Kalle Korhosen vaikutuksesta

1946

Paavo Kiurun popularisoitu elämänkertaromaani Karjalan naisprofeetta ilmestyy; Saaren
orpokotijuhlat syntyvät

1947

Nukarin orpodin toiminta lakkaa pahojen ristiriitojen siivittämänä

1949

Parikanniemen orpokodin toiminta jatkuu Ristiinassa; Matti Pitkänen orpodinjohtajaksi

1950

Merkittävin maallikkosaarnaaja Edvard Lähdeniemi irrottautuu Suomen Lähetysseuran
vapaaehtoisen maallikkosaarnaajan tehtävästä ristiriitojen jälkeen ja sisälähetys itsenäistyy

1952

Vanhainkodin toiminta alkaa Heinolan maalaiskunnassa

1953

Saaren orpokotijuhlille käsiohjelmat

1958

Esko Paajanen Parikanniemen orpokotiyhdistyksen hallitukseen

1959

Keskeinen maallikkosaarnaaja Edvard Lähdeniemi sairastuu ja jää syrjään työn johdosta,
perinnönjako alkaa

1960

Uuspietismin vaikutus voimistuu uukuniemeläisyyden keskeisellä vaikutusalueella, Saaren
NKY vaikutuskanavaksi uuspietismin radikalisoitumiselle

1961

Eräs meidän ajan profeetasta syntyy lyhennetty versio Oulun profetian innoittamana

1962

Erkki Lemisestä Parikanniemen orpokotiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja; Lemisen
ensimmäinen kirja uukuniemeläisyyden vaikuttajista ilmestyy; KRS:n Oronmylly syntyy ja
herättää ristiriitoja kannattajakunnassa; Esko Paajanen orpokotiyhdistyksen
matkasihteeriksi; Orpokotiyhdistys alkaa kerätä jäseniä ensimmäistä kertaa ja mahdollistaa
jäsentensä vaikuttamisen yhdistyksen toimintaan; Kirkkokansan herätyspäivät saavat
vastakaikua osassa Saaren maallikkoja; saarelainen maanviljelijä Mikko Kojo osallistuu
Säämingin kristillisen kansanopiston valtaukseen

1963

Uuras Saarnivaaran ekumeniakritiikki hajottaa Saaren yhtenäisen maallikkojoukon;
Parikanniemen orpokotiyhdistyksen vuosikokous valtuuttaa Erkki Lemisen ja Matti Pitkäsen
valmistelemaan yhdistyksen muuttamista säätiöksi

1964

Saaren orpokotijuhlia järjestävät maallikot eri leireihin; säätiöitymiskaavailut eivät etene;
Edvard Lähdeniemi kuolee; Olavi Ronkainen ensimmäistä kertaa puhujana Saaren
orpokotijuhlilla

1965

Säämingin kristillisen kansanopiston johtaja Ronkainen ja muut säätiöitymisen vastustajat
orpokotiyhdistyksen vuosikokouksessa; matkasihteeri Esko Paajanen osallistuu Uusi Tie lehden perustamiseen; Orpojen äiti. Aura Latvuksen päiväkirja ilmestyy.

1966

Parikanniemen orpokotiyhdistys yritetään vallata samaan tapaan kuin Säämingin kristillinen
opisto aikanaan; enemmistö yhdistyksen jäsenistä estää tämän ja Parikanniemisäätiö syntyy
vastareaktiona radikalisoituneelle uuspietismille; Erkki Lemisen Lähdeniemen elämäkerta
Jumalan peltomies ilmestyy

