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(A) Aloitetaan kierros Raahen 

tornitalolta. Se rakennettiin alun 

perin vesitorniksi vuonna 1958. 

Katolla oleva näköalatasanne on 

48 metrin korkeudella meren-

pinnasta. Ylimmäisessä kerrok-

sessa toimii Hai Long -kiinalai-

nen ravintola.

Suunnistetaan Ylipäähän ihmet-

telemään sellaista muinaisjään-

nöstä kuin Kastellin jätinkirkko 

(B), joka on joskus kivikaudella 

rakennettu kivivalli. Se on suurin 

jätinkirkko maassamme, kooltaan 

noin 36 x 62 metriä. 

Radiohiiliajoituksen mukaan jä-

tinkirkko on kasattu 2500 vuot-

ta ennen ajanlaskun alkua. Pai-

kan on luultu olleen joko poro-

erotuspaikka tai hylkeenpyytäjien 

turvapaikka meren ympäröimällä 

saarella. Kaivauksissa on löytynyt 

vanhoja iskukiviä ja nuolenpäitä. 

Kastellin Jätinkirkosta lisää Wi-

kipediasta, kts. http://fi .wikipedia.

org/wiki/Kastellin_jätinkirkko

Arkeoastrologi Marianna Rid-

derstad kuitenkin näkee kivira-

kennelmassa kalenterin. Kun sei-

sot kivisen suorakulmion keski-

pisteessä vuoden pisimpänä päi-

vänä kesäkuussa, aurinko nousee 

taivaalle millilleen pohjoisen pää-

dyn aukon keskeltä. Joulukuussa, 

kun aurinko käy matalimmalla, 

se laskee tarkalleen eteläisen au-

kon sisään. Itäiset aukot Ridder-

stad on liittänyt myös eri päiviin; 

talvipäivänseisaukseen, kevätpäi-

väntasaukseen jne. ”Kivikalen-

teri” olisi todennäköisesti tehty 

helpottamaan maanviljelytöiden 

ajoittamista, mutta uskonnollis-

takaan aspektia ei suljeta pois… 

rakennelmassa käytetyt kivet ovat 

punaisia.

Kuitenkin, kirkolle johtava Tuo-

Jätinkirkon kierros

miojantie on optimaalisen mut-

kainen mp-pätkä.

Kun sitten tullaan muinaishisto-

riasta takaisin ihmisten ilmoille, 

ajetaan Revonlahdelle, käydään 

tankilla/virvoikkeilla Nesteellä 

(C). Jos itse omistajat sattuvat ole-

maan töissä, luulette joutuneenne 

piilokameraan. Vanhusten miel-

lyttävän herttainen liikkuminen 

on niiiiiiin hiiiidaaaastaaaa, että 

sitä ei millään meinaa uskoa mah-

dolliseksi. En totea tätä pahalla. 

Vanha pariskunta huokuu kun-

nioitettavuutta ja hellyttävyyttä. 

Torjuvat ystävällisesti avuntarjo-

ukset. Aina on ihmisellä sen ver-

ran aikaa, että seurata aurinkoista 

ja kohteliasta asiakaspalvelijaa, jo-

ka suoriutuu yhdestä kassalla oli-

jasta noin vartissa.

Seuraava pysähdyspaikka on Sii-

kajoen kirkko (D), joka rakennet-

tiin ensimmäisen kerran 1580-lu-

vun lopussa. Venäläiset polttivat 

kirkon vuonna 1591. Toinen kirk-

ko rakennettiin vuonna 1600. Se 

purettiin ja nykyinen kirkko ra-

kennettiin sen paikalle vuonna 

1701. Vuosina 1771- 1772 kirk-

komaalari Mikael Toppelius ko-

risteli kirkkoa maalauksillaan, alt-

taritaulun nimi on Jeesus Getse-

manessa. Nykyisen kirkon ulko-

muodon suunnitteli Oulun lää-

ninarkkitehti Johan Oldenburg 

vuonna 1852. Kirkon viereltä 

löytyy Suomen Sodan Siikajoen 

taistelun muistomerkki, jonka on 

suunnitellut Matti Visanti.

Kahvilla voidaan käydä vaikka 

Huitsin Nevadassa(E). Se kun 

sattuu olemaan Siikajoen kylä-

baarin nimi. Sitten mutkitellaan 

takaisin Raahen tornitalolle (F) 

ja ollaan iloisia onnistuneesta päi-

väajelusta.

Laatija Maria       

Reitin linkki: http://goo.gl/maps/qry4i


