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VAPAAEHTOISEN PUHEENVUORO:

Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat
värittivät Arin elämää
Miten sitten kirkkotie avautui?

A

lajärven seurakunnassa
iloitaan vapaaehtoistyön
leimallisuudesta ja se on
näkynyt tavalla tai toisella jo vuosikymmenten
ajan. Uusin tulokas vapaaehtoisten
kaartiin on elämäntehtävänsä Rajavartiolaitoksella (noin 22 vuotta) ja
Puolustusvoimissa (noin 8 vuotta)
tehnyt opistoupseeri evp Ari Kokko
(57) Lehtimäeltä.
– Elämäntyöni tuki omia arvoja ja
ajatusta oikeasta ja väärästä. Olen ollut
tehtävissäni avoin, suora, oikeudenmukainen, jämäkkä ja tasapuolinen,
toteaa Ari. Hän kertoo, että ei ole koskaan pyrkinyt tai tyrkyttänyt itseään
eri tehtäviin, mutta niin vain on ajan
kanssa käynyt, että hän on löytänyt
itsensä erilaisista esimiestehtävistä.
Armeijan leivistä kun pääsee aikaisin
eläkkeelle, viimeiseksi tehtäväksi hänelle kirjautuu SPR:n Kauhavan vastaanottokeskuksen johtajan tehtävät,
jotka päättyivät huhtikuussa 2020.

Noin 30 vuotta sitten Ari tutustui Silvonlahden Harriin, joka toimi papin
tehtävissä Pellossa. Harri oli vailla kalakaveria, niin he sitten ystävystyivät
ja se side on pysynyt näihin päiviin
saakka. Harri ehdotti vapaaehtoisen
pestiä ja siitä kaikki lähti. Kokko kertoo, että arvojen kasvualusta hänelle
on tietysti omat persoonalliset vahvuudet, mutta myös koti, jossa isä
toimi poliisiin tehtävissä ja äiti kotiäitinä. Pellossa käyty partio oli myös
kasvavalle nuorelle pidetty ja mielenkiintoinen paikka.

Reissumiehenä
Suomessa ja Lehtimäellä

Pohjoisesta Pudasjärveltä ja Pellosta
ponnistanut Ari on kiertänyt työnsä
tähden ja asunut lyhyitä ja pitempiä
jaksoja eri kaupungeissa ja paikkakunnilla. Toimittajan kysyessä määrää,
niin luvuksi tuli noin 13. Noin - siksi,
koska muutaman kuukauden asumisjaksot ohitettiin. Nyt hän on sitten asettunut Alajärven Lehtimäelle ja löytä-

nyt vapaaehtoisen paikan Alajärven
seurakunnasta harrastusten parista:
IT-ala, valokuvaus, videointi on aina
kiinnostanut, läpeensä tekniikka
ja elektroniikka. Ari nähdään striimaamassa jumalanpalveluksia ja asia
on kehittelyvaiheessa niin, että striimaustiimistä siitäkin löytyy työntekijöiden ohella vapaaehtoisia tiimiläisiä.
– Lehtimäki on kaunis kylä ja ihmiset ovat siellä ystävällisiä ja touhukkaita, muutamia kavereita on löytynyt myös naapurustosta. Ari asustelee Suokonmäen kupeessa. Kun itse
häärää autojen, mopojen ja muiden
kulkupelien kanssa, löytää nopeasti
itsensä myös naapurin ”menovinkkien” parista, hän hymyilee.

Hengellinen matka

Ari Kokko kertoo arvojensa maailmaan kuuluvan Jumalan kunnioituksen. Hän arvostaa kirkkoa ja sen sanomaa ja puhuu avoimesti siitäkin, että
odottaa sitä viime ”napsahdusta.”
– Olen hengellisellä matkalla, vakuuttaa hän lopuksi.

Terho Kanervikkoaho

Monenlaisia pääsiäisiä

Kaikkea ei aina kannata sanoa
ääneen. Mutta jos lupaat, ettet
kerro kenellekään, voin paljastaa, ettei minua haittaa viettää
rauhallista ja hiljaista pääsiäistä. Viime vuosina meidän pääsiäisemme ovat olleet kaikkea
muuta kuin rauhallisia ja hiljaisia. Pääsiäiset Jerusalemissa.
Pääsiäistä viettävät sekä
juutalaiset, että kristityt. Juutalaiset viettävät sitä Egyptistä vapautumisen muistoksi, ja
kristityt tämän lisäksi synnin,
kuoleman ja pahan vallasta vapautumisen muistoksi – eli
Jeesuksen kuoleman
ja
ylösnousemisen muistoksi.
Keskuspaikkana kaikilla on
Jerusalem.
Jerusalemissa oli temppeli, jonka
luokse juhlaa oli määrä
tulla viettämään. Niinpä edelleen
pääsiäinen tuo
valtavan määrän
juutalaisia eri puolilta maailmaa Jerusalemiin viettämään tätä
vanhaa juhlaa. Samoin kristittyjä saapuu eri puolilta maailmaa viettämään pääsiäistä siellä, missä kaikki tapahtui, Jerusalemissa. Pääsiäisenä tämä
kaupunki on siis pakkautunut
täyteen ihmisiä, kuten oli myös
Jeesuksen aikana. Toisin kuin
Jeesuksen aikana, nyt pääsiäistä vietetään lähes taukoamatta
ainakin kuukauden ajan. Tämä
johtuu siitä, että sekä juutalaisilla, että kristityillä on käytössä erilaisia kalentereita, joiden
mukaan pääsiäinen lasketaan
– siis se ainoa ja oikea pääsiäinen. Molemmilla ryhmillä ka-

lentereita on ainakin kolme,
ja tämän lisäksi löytyy vielä
ainakin samarialaisten kalenteri – joka tosin ei tuo turisteja Jerusalemiin, vaan heidän
omalle pyhälle vuorelleen,
Gerisimille.
Monet pitävät väenpaljoudesta ja näyttävästä juhlinnasta. Itsekin olen sitä mieltä, että
suomalainen kristillinen ”juhla” voisi välillä näkyä muuallakin kuin niin syvällä sisimmässä, ettei sitä kukaan muu varmasti huomaa. Mutta tätäkään
älä kerro kenellekään.
Rauhallisempaan menoon
tottuneena tällainen väenpaljous oli välillä ahdistavaa.
Niinpä pääsiäisen aikana liikuimme tavallista vähemmän. Ehdottomasti hyvää
kuitenkin
oli se, että
pääsiäinen
oli kaikessa
puheenaiheena uutisia myöten.
Kyllä tästä
kannattaakin
puhua.

Kotien juhla

Julkisen puolen ohella pääsiäistä juhlitaan kodeissa. Juutalaiseen perinteeseen (tai juutalaisiin perinteisiin) kuuluu pääsiäisateria,
jonka juuret ovat juhlan alkuperässä (2. Moos. 12-13). Tämä
ateria saattaa kestää parista
tunnista yli kuuteen tuntiin.
Syömisen ohella käydään läpi
Egyptistä vapautumisen vaiheita sekä kertomuksien, että
ruokasymboliikan avulla. Tällä
tavalla opetetaan lapsille juhlan historiaa ja merkitystä.
Mekin vietimme Israelissa
ollessamme pääsiäisateriaa
seuraten juutalaisen pääsiäisaterian pääpiirteittäistä kul-

Opistoupseeri evp Ari Kokko (57)
kevätaurinkoisena päivänä tapulin
kupeessa Alajärvellä.

Pergolesin Stabat Mater
soi Alajärven kirkossa

Toisenlaista pääsiäistä

Eeva-Liisa Kolonen

H
kua ja painottaen sellaisia osia,
jotka avaavat myös Jeesuksen
merkitystä pääsiäisen sisältönä. Tämä tapa tuli mukana
tänne Suomeenkin, ja ehkä
hieman yllättäen nimenomaan
lapsemme odottavat tätä ateriaa innolla. Helposti aikuisena
ajattelisi, etteivät lapset jaksa
seurata tai kuunnella paria tuntia pöydän ääressä. Eivätkä he
aina koko aikaa jaksakaan. Eikä
se haittaa. Ateria kuitenkin etenee opetuksen ja symboliikan
kanssa ja jättää mieleen paljon
sellaista, mikä muistetaan vielä
pitkän ajan päästä.
Koska meillä on jo Raamatun ajoista lähtien ollut tapana
etsiä vaikeista ajoista mahdollisuuksia, tässä olisi yksi esimerkki sellaisesta. En tarkoita
sitä, että meidän olisi alettava
viettämään juutalaista pääsiäisateriaa. Siinä on kuitenkin
syvä viisaus, että pääsiäisviikolla perheen ja/tai läheisten
kanssa kokoonnutaan aterialle ja käydään vaikka lyhyestikin läpi pääsiäisen merkitystä.
Koska meillä ei ole mahdollisuutta viettää pääsiäistä edes
suomalaisittain näyttävästi,
silloin kotien merkitys kasvaa.
Mitä jos tänä pääsiäisenä aterian yhteydessä kerrattaisiin,
miksi pääsiäistä vietetään?
Mitä jos sopivassa tilanteessa
luettaisiin Jeesuksen kuolemasta kertova pätkä Raamatusta? Ja toisessa sitten ylösnousemuksesta? Voisiko siitä
muodostua sellainen perinne,
joka jättää jotakin hyvää vielä
vuosien päähänkin, ja ehkä
jopa ikuisuuteen asti?

iljainen viikko kaikuu
kirkoissamme tunnetusti rakastetuimpien
kirkkomusiikkiteosten sävelistä joka puolella Suomea.
Ehdottomia suosikkeja ovat
Johan Sebastian Bachin suuret passioteokset, mutta tänä
vuonna pääsemme Alajärven
kirkossa nauttimaan pienimuotoisemmasta
barokkimusiikin helmestä, kun Versoensemble esittää Giambattista
Pergolesin teokset Stabat mater sekä Septem verba a Christo in cruce prolata Gabrielin
kirkossa pääsiäislauantaina
3.4. klo 15.
Stabat mater (Seisoi äiti)
kuuluu pitkäperjantain run-

HILJAISEN VIIKON VIETTO
ALAJÄRVELLÄ
• Ma 29.3. klo 19 Musiikkiopisto, kirkko, striimattu
lähetys.
• Ti 30.3. klo 19 Hiljaisuuden messu, Harri Silvolahti,
Capriccio, ennakkoilmoittautuminen, kts. alempana.
Striimattu lähetys.
• Ke 31.3. klo 16, 17 ja 18
Viikkomessu, Ari Auranen,
ennakkoilmoittautuminen,
kts. alempana.
• Ke 31.3. klo 19 Viikkomessu, Ari Auranen ja Reijo
Hirvelä saarna sekä ry:n
vastuunkantajia, ennakkoilmoittautuminen, kts. alempana. Striimattu lähetys.
• To 1.4. klo 17.30 ja 18.00
Viikkomessu, Harri Silvolahti,
ennakkoilmoittautuminen,
kts. alempana.
• To 1.4. klo 19.00 Kiirastorstain iltamessu, Harri
Silvolahti, ennakkoilmoittautuminen kts. alempana,

.

Tiina Akomeah

saasti esitettyihin pienteoksiin, joka pohjautuu katoliseen sekvenssiin ja kaivautuu
syvälle Jeesuksen äidin tuntoihin Vapahtajan ristin juurella. Septem verba a Christo
in cruce prolata ( Jeesuksen
seitsemän sanaa ristilä) on
vähemmän tunnettu, vasta
viime aikoina Pergolesin kynästä lähtöisin olevaksi todettu teos, jossa kuuluu suoraan
Vapahtajamme puhe. Yhdessä teokset muodostavat näin
kokonaisuuden, jossa kuuluu
molempien, äidin ja Pojan,
pelastettavan ja pelastajan,
tuska.
Teosten laulajat Minna-Leena Lahti, sopraano, Rachel
McIntosh, mezzosopraano,
Isabella Shaw, altto ja Hen-

striimattu lähetys.
• Pe 2.4. Pitkänperjantain
sanajumalanpalvelus klo
10, Ari Auranen, striimattu
lähetys.
• Su 4.4. Pääsiäispäivän
messu klo 10 Ann-Mari
Häggman-Niemi, striimattu
lähetys.
• Ma 5.4. klo 18 Tuomasmessu, Ritva Leppäaho, Harri
Silvolahti, striimattu lähetys.
Tiistain, keskiviikon ja
torstain viikkomessuihin
ehtoolliseen osallistumisen
ennakkoilmoittautuminen
kirkkoherranvirastoon pe
26.3. klo 14 mennessä,
(06) 557 0801.
HILJAISEN VIIKON VIETTO
LEHTIMÄEN KAPPELISSA
• To 1.4. klo 18.00 Viikkomessu, Ann-Mari HäggmanNiemi, ennakkoilmoittautuminen, kts. alempana.
• To 1.4. klo 19.00 Kiirastorstain iltamessu, Terho

ri Tikkanen, baritoni, ovat
opiskelleet
yhtä aikaa
Aalto-yliopiston
Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksessa.
Matti Pohjoisaho puolestaan
on diplomiurkuri, joka opiskelee parhaillaan pianopedagogiksi Centria- ammattikorkeakoulussa.
Esitys striimataan suorana
lähetyksenä Alajärven kirkosta 3.4. klo 15 alkaen. Yleisölle
on pääsy kirkkoon voimassa
olevien kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Tule hiljentymään Vapahtajamme ristin
juurelle ja valmistautumaan
pääsiäisen sanomaan.

Kanervikkoaho, ennakkoilmoittautuminen kts. alempana.
• Pe 2.4. klo 13 Pitkänperjantain musiikkihartaus
Johanneksen evankeliumin
tekstein, Eeva-Liisa Kolonen
• Su 4.4. klo 13 Pääsiäispäivän messu, Ann-Mari
Häggman-Niemi.
Torstain messuihin ehtoolliseen osallistumisen
ennakkoilmoittautuminen
kirkkoherranvirastoon pe
26.3. klo 14 mennessä,
(06) 557 0801.

