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Hyvät yhdistyksemme jäsenet
Rauniokirkko — lukutaidon historiaa suojassa muurien
Kuluvana vuonna Pälkäneellä vietetään Lukutaidon vuotta. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 300 vuotta siitä,
kun puupiirtäjä ja kirjapainaja Daniel Medelplan kaiversi papiston tilauksesta puuaapisen pälkäneläisten
käyttöön. Isovihan ankeina vuosina saatiin siis aikaan jotain todella merkittävää ja hyvää nimenomaan
Pälkäneellä ja tietysti koko Suomen kansan lukutaidon ja sivistyksen kannalta. Historioitsijan Teemu
Keskisarjan sanoin; ”lukutaito on ihmisarvomme alku!” Olettehan nähneet hänen kommentointinsa
lukutaidon merkityksestä, joka on kuvattu Rauniokirkolla, suosittelenkin lämpimästi katsomaan. Lukutaito
siis liittyy hyvin vahvasti Rauniokirkkomme historiaan. Kunnassamme järjestetään lukuisia
lukutaitotilaisuuksia ja olemme yhdistyksenä mukana mm. elokuun iltatapahtumalla, Sanalla
Sanoen…Mikko Vaismaa Rauniokirkon illassa.
Hallituksemme järjestäytymiskokouksessa saimme kuulla kirkkoherra Jari Kemppaisen kertomana
Ruotsissa Karoliinisessa instituutissa tutkimuksissa olleiden kallojen tilanteesta. Nyt onkin hienoa todeta,
että keskustelut ja toiveet kallojen siunaamisesta kirkollamme ja niiden saattamisesta
loppusijoituspaikkaan on loistavasti edennyt Jarin ja kunnanhallituksen pj Eero Laesterän ansiosta. He
ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriön hoitamaan palauttamispyyntöasiaa. Iso kiitos heille!
Jotta nämä tulevat tilaisuudet saadaan turvallisesti järjestettyä Rauniokirkollamme, tarvitsee
meidän jälleen aloittaa kunnostustyöt talven lisärapauttamien muurien ja ikkuna-aukkojen osalta.
Tutkimmekin kohdetta eräänä maaliskuisena torstaina, rakennuskonservaattori Virve Suomisen
johdolla korjaus- ja rakennustyöryhmän kanssa ja totesimme, että akuutein tilanne on ikkunaaukoissa, joista on jälleen jopa tiiliä irronnut. Toiveemme oli tuolloin kokoustaessamme, että
saisimme rahoitusavustusta korjauksiin. Ilokseni voinkin ilmoittaa, että hakemaamme
korjausavustukseen Pirkan Helmeltä, olemme saaneet myönteisen päätöksen. Tämän turvin voimme
aloittaa korjaustyöt, heti kelien sen salliessa, näin saamme monien tilaisuuksien tapahtumapaikan
pysymään käyttäjille turvallisena.
Alla on hieman tarkempaa tietoa, ja lisää löydätte www- ja fb-sivuiltamme, mutta ensin toki
kokoustamme ja talkoilemme kanssanne yhdessä kohteemme kesäkuntoon ja toivonkin näkeväni teidät
kaikki runsaslukuisesti paikalla.
Lämpimästi tervetuloa tilaisuuksiin ja aurinkoista kevättä kaikille!
Keväisin terveisin,
Carita Lindholm
Pälkäneen Vanhankirkon suojeluyhdistyksen pj

Tervetuloa Pälkäneen Vanhankirkon suojeluyhdistyksen

VUOSIKOKOUKSEEN
torstaina 25.4. klo 19:00 Nuijantalolle, Huom, esitelmä!

Tulevia tapahtumia Rauniokirkolla
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään torstaina 25.4.2019 Nuijan salissa, Onkkaalantie 102, Pälkäne.
Tilaisuus alkaa kahvituksella klo 19, sen jälkeen asiantuntijamme rakennuskonservaattori Virve
Suominen kertoo Rauniokirkon muurien tämän hetken tilanteesta ja tulevan kesän alkavista
korjaustöistä, jonka jälkeen pidämme sääntömääräisen vuosikokouksen.
Talkoot
Tervetuloa valmistamaan kirkko kesäkuntoon häitä ja tapahtumia varten lauantaina 18.5. klo 10:00.
Siivotaan sakasti, siistitään penkit ja haravoidaan kirkko sisältä. Omat työvälineet, sekä eväsleivät
mukaan, termarikahvit yhdistyksen puolesta!
Korjaustyöt
Rapautuneiden muurien ja etenkin ikkuna-aukkojen tiilimuurausten korjaustyöt alkavat kevät/kesällä
heti, kun säät sallivat. Työn toteutusta olemme saaneet tekemään muurari Olli Käenniemen tiimeineen,
työn toteutuksen valvonta rakennuskonservaattori Virve Suomisen johdolla.
Opastus
14-16.6 Rauniokirkolla järjestetään opastusta vapaaehtoistemme jäsenten voimalla, vielä voit
ilmoittautua mukaan. Tulemme tekemään, myös uuden esitteen kirkosta.
Iltatapahtuma
”Kesällä kello 21” järjestetään tänä vuonna lauantaina 10. elokuuta. Tällä kertaa vuorossa on Sanalla
Sanoen…Mikko Vaismaa Rauniokirkon illassa, Stand-uppia, jossa vain taivas on rajana. Mikko on
lämminhenkinen älykkö, improvisoinnin mestari, ammattikoomikko Jyväskylästä, joka on seisonut
aidon ilon puolella jo vuodesta 2005. Mikon tavoitteena on tuoda esityksessä stagelle älykäs,
inhimillinen ja hyväntahtoinen huumori.
Pankki ja tilinumeromme ovat vaihtuneet
Yhdistyksemme ainoa pankki on Aito Säästöpankki Pälkäne ja tilinumero FI61 4503 0010 1157 50
Jäsenasiaa
Haastamme teidät jälleen mukaan toimintaa jäsenmaksun hinnalla. Internet-ja fb-sivut palvelevat teitä
jatkossakin tiedonvälityksessä.
Kerromme syksyllä teille 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.

Rauniokirkko tuotteita

Rauniokirkkosuklaa on saanut paljon kehuja. Maku on savu-suolalla maustettu tummasuklaa.
Tuotetta löytyy Aapiskukosta, Nuijalta ja Rönnvikin viinitilalta. Kannen on kuvannut Eero Mäki-Mantila.
Suklaalevyn hinta on 5 euroa.
Aapiskukosta ja Nuijalta voit myös ostaa itsellesi tai lahjaksi Häijään pajan valmistaman Rauniokirkkolyhdyn. Lyhdyn hinta on 40 euroa.
Rauniokirkko viiniä tekee ja myy Pälkäneläinen Rönnvikin viinitila.
Viinin hinta on 20 euroa.
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