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Rauniokirkko — sovinnon näyttämö
Vuosi 1918 on edelleen läsnä suomalaisten elämässä. Sisällissodan arvet eivät ole kokonaan parantuneet ja
umpeutuneet. Kuluvana vuonna maassamme järjestetään lukuisia tilaisuuksia, joissa 100 vuoden takaisia haavoja avataan ja koitetaan parantaa tulehduksia. Tilaisuuksien teemana on sovinto.
Pälkäneen rauniokirkon historia on sovinnon historiaa. Juha Hurme kirjoittaa Finlandia-palkitussa Niemiromaanissaan: ”Keskellä isonvihan surkeinta kurimusta 62-vuotias Daniel Medelplan kaiversi Pälkäneen papiston kehotuksesta tervaleppäpuusta Johannes Gezelius vanhemman aapisen painolaatat, rakensi puusta painokoneen, keitti lampaanrasvasta, tärpätistä ja noesta painovärin, painoi printin paperille ja sitoi ehkä sata
kappaletta aapisia, jottei sodan runtelemasta maasta häviäisi tyystin lukutaito.” Medelplan oli tuomittu vankeuteen ja häpeärangaistukseen Viipurissa 1700-luvun lopussa. Sieltä hän pakeni Rantasalmen ja Hauhon
kautta Pälkäneelle, jonne saapui vuonna 1713. Pälkäneen papit armahtivat Medelplanin ja poistivat häpeän
palauttamalla Medelplanille ihmisarvon kutsumalla hänet takaisin kirjanpainajan hommiin. Voi vain arvailla,
mitä on Danielin päässä tuolloin liikkunut, mutta voisin kuvitella, että hän on kokenut jonkinlaisen sovinnon.
Kirkkorakennus itsessäänkin on kokenut eräänlaisen sovinnon. Kirkko hylättiin vuonna 1839, ja ”vuonna 1890 heitteille jätetty Pyhä Mikael protestoi pudottamalla kattonsa myrskyssä”, kuten Hurme kirjoittaa. Tuon jälkeen, yli 100 vuoden ajan, kirkkorakennusta on koitettu suojella. Tehokkainta se on ollut viimeisen reilun 15-vuoden ajan,
jolloin suojeluyhdistys on toiminut. Muureja on kunnostettu, perustuksia on vahvistettu ja asehuone ja sakasti on katettu. Hylätystä on tullut armahdettu. Kirkkoa on
taas voitu käyttää tapahtumapaikkana, kun ei ole pelkoa, että muurit kaatuvat päälle.
Tulevana kesänä rauniokirkossa on tarkoitus järjestää konsertti sovinto-teemalla, 1918
vuoden tapahtumien haavojen parantamiseksi.
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Tervetuloa Pälkäneen Vanhankirkon suojeluyhdistyksen

VUOSIKOKOUKSEEN
tiistaina 24.4. klo 18:00 Aapiskukkoon

Viestintäasiaa
Yhdistyksen hallituksen yksi avaintavoitteista on parantaa viestintää. Yksi tärkeä kehitysaskel tavoitteen saavuttamisessa oli nettisivujen uudistus vuosi sitten. Olettehan jo vierailleet uusilla nettisivuilla osoitteessa
www.rauniokirkko.fi. Muista myös liittyä Pälkäneen rauniokirkon Facebook-ryhmään.
Yhdistyksen hallitukseen kaivataan viestintäosaajaa. Jos olet kiinnostunut tai sinulla on hyviä ehdokkaita mielessä, lähetä viestiä Kallelle, kalle.vaismaa@wsp.com, 0400 567 283.

Tulevia tapahtumia Rauniokirkolla

Talkoot
Tervetuloa valmistamaan kirkko kesäkuntoon häitä ja tapahtumia varten lauantaina 12.5. klo 9:00. Siivotaan sakasti, siistitään tuolit ja haravoidaan kirkko sisältä. Omat työvälineet sekä termospullokahvit ja makkaraleivät
mukaan!

Vuoden aikana tapahtunutta
 Rauniokirkon kevättalkoissa tehtiin suursiivous sakastissa ja asehuoneessa, jolloin molempiin saatiin raivattua tarpeellista
hyötytilaa. Vastedes sakasti palvelee varastona ja asehuone yhdistettynä näyttelytilana ja sähköpääkeskuksena. SaarisSähkö Oy Pälkäneeltä asensi uuden sähkönjakokeskuksen asehuoneeseen syyskesällä.
 Anssi Tikanmäki orkestereineen esitti yökonsertin Maisemakuvia Suomesta rauniokirkolla 19.8. Suomi 100 vuotta -teemaan
liittynyt suojeluyhdistyksen kesäkauden päätapahtuma keräsi kuulijoita n. 300.
 Erilaiset visuaalisen taiteen harrastajat löysivät rauniokirkon kesäkaudella 2017. Kirkkotilassa kuvattiin mm. elokuvatrilogiaa
Sysien syleily sekä perulaissyntyisen Mike Ortizin musiikkivideota.
 Kirkossa järjestettiin kolme avioliittoon vihkimistä ja avioliiton siunaamista sekä juhannuspäivän messu ja
Kansanlaulumessu Pälkäne-viikon sunnuntaina. Lisäksi joulupäivänä oli perinteinen hartaus. Suomen Lähetysseuran Safarikuoro konsertoi kirkolla heinäkuussa.

Jäsenasiaa
Rauniokirkon kehittämisessä ollaan ottamassa tärkeitä kehitysaskelia, ja haastamme teitä mukaan työhön jäsenmaksun hinnalla. Internet-sivut ovat työn alla, ja samoin muurien kunnostaminen sekä kirkon kattamishanke
ovat hyvässä myötätuulessa. Muurien kunnostukseen haetaan säätiörahoitusta, jotta saamme myös pitkät muurit käytyä läpi. Hallituksen jäsen, rakennuskonservaattori Virve Suominen on viettänyt jo monta kesää raunioilla,
ja hän on vastakin huippuasiantuntijana ja tekijänä mukana. Kattamishanketta viedään eteenpäin esiselvityksen
pohjalta mahdollisimman nopealla aikataululla. Tavoitteena on saada kirkko kansainvälisesti entistä kiinnostavampaan kuosiin tämän vuosikymmenen aikana.
Kerromme syksyllä kuulumisia kesän toiminnasta rauniokirkolla, joten toivomme, että ilmoitatte voimassa olevan sähköpostiosoitteenne jäsenvastaavallemme Tiina Vehviläiselle, tiinavehvilainen.tv@gmail.com. Jos saitte
hiljattain sähköpostilla kutsun vuosikokoukseen, osoitteenne on silloin voimassa. Tällöin sitä ei tarvitse ilmoittaa.
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