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Elämän tärkeissä hetkissä haluamme 
huomioida toinen toisiamme. Jokai-
nen on päässyt miettimään, miten 
voisin muistaa tai mitä voisin ojentaa 
syntymäpäiväsankarille tai vastasyn-
tyneelle. Seurakuntakin haluaa muis-
taa ja ojentaa jotakin hänelle, joka on 
juuri kastettu. Näiden vuosien aikana, 
jotka olen ollut Someron seurakun-
nassa töissä, olen ojentanut vauva-
perheille seurakunnan lahjana Kotien 
rukouskirjan, virsikirjan, Lasten Raa-
matun, Kastepäivä-kirjan, rapinaraa-
matun ja monenlaisia iltarukouskirjo-
ja. Aikuisena kastetulle olen antanut 
Kafekismuksen tai Raamatun.

Viime syksynä ystäväni kertoi, että Jy-
väskylän seurakunta antaa kastelah-
jaksi puun. Kiinnostuin ajatuksesta 
ja sain selville, että Suomen lähetys-
seuran kautta voi ostaa puuntaimia, 
jotka istutetaan Aasiaan tai Afrikkaan 
sellaiselle alueelle, jossa paikalliset 
ihmiset ovat sitoutuneet ilmaston-
muutoksen torjumiseen. Mikä onkaan 

parempi 
tulevaisuuden ja toivon symboli kuin 
puuntaimi? Sain työkaverini innostu-
maan ajatuksesta, ja päätimme, että 
me haluamme antaa lahjaksi ilmas-
tonmuutosta torjuvia puita.

Tarvitsimme onnittelukortin, jossa 
kerrotaan, millaisen lahjan kastettu 
saa. Kysyin Keanne van de Kreekiltä, 
joka on tunnettu värikkäistä ja hy-
väntuulisista maalauksistaan, voisiko 
hän piirtää meille sellaisen puun, 
joka on täynnä toivoa ja iloa. Mietim-
me Keannen kanssa yhdessä, mikä 
puu se voisi olla, millaisena vuoden-
aikana, ja mitkä esineet kertoisivat 
kuvassa, että puusta pidetään huolta. 

Nyt meillä on Lähetysseuran kanssa 
sopimus puuntaimien hankkimisesta 
ja kortti on valmis, joten kaikki So-
merolla kastetut lapset ja aikuiset 
saavat tästä lähtien lahjaksi puun ja 
muistoksi onnittelukortin.

Lilli-Irmeli Hintsa
kappalainen

Mitä lahjaksi?Elämä voittaa kuoleman
Pääsiäinen lähestyy kovaa vauhtia. Aurinko lämmittää ja purot alkavat virra-
ta. Jäätynyt vesi lähtee liikkeelle. Myös meissä on paljon seisovaa vettä, paljon 
jäätynyttä, paikalleen jäänyttä, seisahtunutta. Talven horros viipyy sisälläm-
me. Jossakin meitä odottaa ylösnousemuksen ihme, uusi elämä, jolloin kuol-
lut herää eloon. Seisova vesi lähtee liikkeelle. Sisimmässä kumpuavat elävän 
veden virrat. Toivo kuoleman voittavasta elämästä, ylösnousemuksesta.

Pääsiäisaika muistuttaa meitä Jeesuksen kärsimyksestä, kuolemasta ja 
ylösnousemuksesta. Pääsiäisaika ei kuitenkaan ole vain näiden menneiden 
tapahtumien mieleen palauttamista ja muistelemista vaan siihen kuuluu 
Kristuksen seuraaminen hänen kärsimystiellään. Pääsiäistä edeltää hiljainen 
viikko, jolloin saamme kulkea vähän matkaa Kristuksen kanssa kohti pimeyt-
tä ja pimeyden takana loistavaa valoa. Pääsiäisen tuomat toivon näköalat 
ovat tällä hetkellä hyvin ajankohtaisia meille koronapandemian langettamien 
varjojen alla eläville.  Meitä kutsutaankin omaan sisäiseen vaellukseemme 
kohti toivoa ja uutta elämää.  

Jaakko Knuutila
Someron kirkkoherra

Pääsiäisen päivämäärät 
28.3. kello 10  PALMUSUNNUNTAIN JUMALANPALVELUS Someron kirkosta You 
 Tube-kanavalla
29.3.kello 18  Viikkomessu Someron kirkossa ennakkoilm.
30.3.kello 18  Viikkomessu Someron kirkossa ennakkoilm. 
31.3. kello 18  HILJAISEN VIIKON SANA JA SÄVEL-DRAAMA YouTube-kanavalla
1.4. kello 10 KOULULAISTEN PÄÄSIÄISJUMALANPALVELUS YouTube-kanavalla
1.4. kello 14  Kiirastorstain viikkomessu Somerniemen kirkossa ennakkoilm.
1.4. kello 18  Kiirastorstain viikkomessu Someron kirkossa ennakkoilm.
1.4.kello 19 KIIRASTORSTAIN MESSU Somerniemen kirkosta 
 YouTube-kanavalla
2.-5.4.  KOHTI VALOA-konsertti. Linkki seurakunnan kotisivulla
2.4. kello 10  PITKÄPERJANTAIN SANAJUMALANPALVELUS Someron kirkosta  
 YouTube-kanavalla
4.4. kello 10  PÄÄSIÄISJUMALANPALVELUS Someron kirkosta 
 YouTube-kanavalla
5.4. kello 10  2.PÄÄSIÄISPÄIVÄN JUMALANPALVELUS Someron kirkosta 
 YouTube-kanavalla
Seuraa pääsiäisajan lähetyksiä seurakunnan YouTube-kanavalla tai someron-
seurakunta.fi/eta
Hiljaisenviikon viikkomessuihin voi osallistua ennakkoilmoittautumalla kor-
keintaan 6 henkilöä. Ilmoittautuminen edellisenä päivänä puhelimitse 02-721 
4011
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Somerniemen kirkkoon saatiin 
viime vuonna tyylikäs pronssi-
nen krusifiksi ja nyt on vuorossa 
Someron kirkko. Kummankin 
teoksen työn on tehnyt Marjukka 
Malkki yh-
dessä Pentti 
Mannerin 
kanssa. 
Teknisenä 
avustajana 
on toiminut Leo Malkki. 
Itse krusifiksi on jo valettu 
mutta vielä riittää paljon työtä, 
jotta kokonaisuutta voisi kutsua 
valmiiksi.

- Minulle kyse on paljon myös 
esteettisistä arvoista, Marjukka 
Malkki toteaa. - itse kirkkotila 
huokuaa aina tiettyä arkkiteh-
toonista ajattelua ja siksi olisi 
hyvä, että tila ja irtaimisto pu-
huisivat samaa kieltä. Taiteella 
on oma visuaalinen ja ajatuksia 
herättävä merkityksensä kirkko-
tilassa ja siksi siihen kannattaisi 
mielestäni panostaa.

Marjukka Malkilla on itse asias-
sa kaksi eri vaihtoehtoa tarjolla 
krusifiksiksi. Työt ovat hieman eri 
kokoisia mutta myös itse figuu-
rissa on hieman poikkeavuuksia. 

- Jeesuksen pään asento on eri-
lainen, koska töiden takana ole-
vat Raamatun lauseet poikkeavat 
toisistaan, Marjukka 
Malkki kertoo.

Marjukka Malkki on 
tehnyt krusifiksien 
kanssa tiivistä yhteis-
työtä Pentti Mannerin

 kanssa. Pentin tuntemus kivistä 
ja kivilaaduista on ollut avuksi ja-
lustaa mietittäessä ja lisäksi hän 
on tehnyt krusifiksiin tarvittavan 

puuristin.

- Krusifiksiin 
tuleva puu-

risti on tehty 
Somerniemen 

pappilan entisen vil-
jamakasiinin hirrestä, 

Pentti Manner kertoo. - Puu 
on aitoa punahonkaa ja on ai-

nakin 400 vuotta vanhaa. On 
hienoa, että vanha puu saa jatkaa 

elämäänsä tällä tavalla.

Maallikon on usein valmiin teok-
sen äärellä hyvin vaikea hah-

mottaa työhön tarvittavaa työ-
määrää. Tämäkin työ on fyysiseltä 

kooltaan pieni mutta työmäärä 
on melkoisen suuri.

- Kyllä tällaisenkin kanssa kaik-
kinensa puhutaan sadoista 

työtunneista, Marjukka Malkki 
pohtii. - Kaikki ei toki ole fyy-

sistä työtä vaan mukana on 
myös ajatustyötä tai vaikkapa 

tarvikkeiden hankintaa. Ja eihän 
tämä vieläkään valmis ole, työtä 
riittää vielä. Mutta pääsiäiseksi 

olen tämän luvannut. Silloin 
nähdään minkälainen teoksesta 
lopullisesti tuli. Ja kumpi näistä 

sitten tuli valituksi.

Olli Salomäenpää
kanttori

Marjukka Malkki ja Pentti Manner tutkailevat työn alla olevien krusifiksien 
poikkeavuuksia. Työtä riittää vielä kummassakin vaihtoehdossa ennen pää-
siäisenä tapahtuvaa käyttöönottoa.

Somerniemen kirkon alttaria ja krusifiksi

Isoon Mikkoon krusifiksi
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KÄY 
HAKEMASSA 
PAJUNOKSIA

HYMYILE LAITA KÄDET 
RISTIIN

SYÖ 
SUKLAAMUNA

KYLVÄ 
RAIRUOHOA

KOKO 
PERHE SYÖ 
YHDESSÄ

OPETTELE 
VIRPOMIS

LORU
SIIVOA LELUT

ETÄVIRVO HALAA
LAULA 

PÄÄSIÄIS
LAULU

OTA 
PÄÄSIÄIS
AIHEINEN 

KUVA

MAISTA 
MÄMMIÄ

SOITA ISO
VANHEMMILLE

LEIKKIKÄÄ 
PÄÄSIÄIS
PUPUJA

PIIRRÄ/
MAALAA 

TIPU

Pääsiäiskivaa

ETSI JA YHDISTÄ OIKEAT 
PARIT

PÄÄSIÄISBINGO:
LAITA X RUUTUUN 
KUN JOTAIN NÄISTÄ 
TAPAHTUU. YRITÄ 
SAADA RUUDUKKO 
TÄYTEEN.

YKSI TIPU ON 
EKSYNYT. AUTA 
HÄNET MUIDEN 

LUO.

VÄRITÄ 
PÄÄSIÄISMUNA 
ILOISILLA VÄREILLÄ 
JA KORISTELE 
PAJUNOKSA 
VIRPOMISVITSAKSI.
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Pääsiäisen traditiot on pullollaan symboliikkaa. Koko-
simme tähän muutamia esimerkkejä. 

Muna
Muna kuvastaa Kristuksen hautaa ja ylösnousemusta. 
Kova, elottoman näköinen kuori kätkeekin sisään uuden 
elämän! Legendan mukaan ensimmäisen pääsiäismu-
nan antoi jo Magdalan Maria Rooman keisari Tiberiuk-
selle. Suklaayllätysmunat kertovat pääsiäisen ilosta ja 
yllätyksestä!

Lammas. 
Pääsiäisaterialla syödään mo-
nissa kodeissa lammasta. Lam-
mas symboloi Jeesusta. Jeesus 
on Jumalan karitsa, joka antoi 
henkensä ihmisten puolesta. 

Puput

Pääsiäispuput ovat yhdistetty uuteen elä-
mään, sillä ne lisääntyvät vauhdikkaasti. 
Vanhan uskomuksen mukaan jänis nukkuu 
silmät auki. Silmät auki nukkuva jänis kuvaa 
Kristusta, joka ei kuollessaankaan vaipunut 
ikuiseen uneen.

Pääsiäisnoidat
 Pääsiäisessä on kyse hyvän ja pahan taistelus-
ta. Jeesuksen ollessa haudassa pahat henget 
ja noidat riehuivat maan päällä pääsiäistä 
edeltävänä lauantaina. Tästä meitä muistuttaa 
pääsiäisnoitaperinne. 

Tiput
 
Munasta kuoriutuva kel-
tainen tipu liittyy uuteen 
elämään. Pääsiäistiput ku-
vaavat ylösnoussutta Kris-
tusta. Pienet pörröiset tiput 
tuovat iloa ja valoa pääsiäi-
sen korteissa ja koristeissa. 
Samalla ne muistuttavat 
uuden elämän ihmeestä. 
Kristus voitti kuoleman! 

Rairuoho
Suomessa luonto ei usein-
kaan viherrä vielä pääsiäi-
sen aikaan, mutta nopeasti 
kasvava rairuoho symboloi 
kevääseen heräämistä. 
Rairuohon kasvattaminen tuli suosituksi kodeissa 1960-luvulla. Vihreä on toi-
von ja kasvun väri. Rairuoho kertoo keväästä ja uudesta kasvusta. Rairuohon 
siementen kylväminen juontaa juurensa Jeesuksen puheeseen vehnänsieme-
nestä. 

Jeesus kertoi vehnänsiemenestä, jonka piti kuolla, jotta siitä syntyisi uutta 
elämää. Siementen versominen pääsiäisen alla symboloi Jeesuksen ylösnou-
semuksen ihmettä. Siemen, joka päällepäin näyttää kuolleelta ja elottomalta, 
puhkeaa versomaan uutta elämää multaan haudattuna. Pääsiäisaamun tyhjä 
hauta kertoo samaa, Jeesus nousi kuolleista. Samassa ylösnousemuksen toi-
vossa me saamme elää.

Pääsiäisen värit
Liturgisista väreistä pääsiäisen aikana kuljetaan paastonajan odotuksen ja 
katumuksen violetista pitkäperjantain surullisen mustan kautta aina ilon ja 

ylösnousemuksen val-
koiseen. Näiden lisäksi 
kevään alkaessa värien 
juhlaan liittyvät keltainen 
ja vihreä. Kauniit keltaiset 
Narsissit kuvaavat uutta 
elämää. Kasvun ja toivon 
vihreä sen sijaan saa 
kukoistaa luomakunnan 
lisäksi myös meidän ih-
misten sisimmässä. 

Lisää tietoa pääsiäisen sym-
boleista Pentti Lempiäinen: 

Pyhät ajat, 2008 Kirjapaja

Pääsiäisen symbolit
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Kun minulta pyydettiin tekstiä pää-
siäisen lehteen, ensireaktio oli kiito-
laukkaa karkuun takavasemmalle.
Pääsiäisen sanomahan on aivan 
karmea! Tarinan päätähti tapetaan 
julmasti kiduttaen. Revi siitä sitten 
huumoria. Ei mun luonnollani. Enkä 
tykkää edes mämmistä.
Jätän kärsimysnäytelmän sanoman 
selityksen viisaammille. Pitäydyn 
pupuihin, tipuihin, rairuohoon ja suk-
laamuniin. Ei liene kovin suuri synti. 
Noin yleensä olen aika nöyrää poikaa 
Jumalani edessä, mutta yks juttu mua 
on pänniny koko aikuisikäni, poikan-
sa jutuissa. 
Nimittäin tarina Martasta ja Mariasta. 
Lähinnä lause: ”Martta, Martta, mo-
ninaisista sinä huolehdit, vain yksi 
on tarpeen! Maria on valinnut hyvän 
osan, eikä sitä oteta häneltä pois.”
Onks reiluu?? Ei minusta. Ei täällä 
pelkällä Pyhällä Hengellä pitkälle 
pötkitä. Jos ei kaikki maailman Martat 
hommais pötyä pöytään, niin ei kyl-

lä hyvä heiluisi! Saattaisi siinä usko 
haurastua. 
Kun pääsin pyhässä närkästyksessäni 
tähän kohtaan, eräs ystäväni kaatoi 
korttitaloni. Hän läimäsi eteeni seu-
raavan runon.
Marttamaria
Myös jokaisessa Martassa 
on hiven Mariaa 
ja Mariassa toisena  
kai Martta asustaa. 
Vaan Martan töihin pelkästään 
jos panet Marian 
niin suljet hänet tiiviisti 
kuin soittorasiaan.
-Raili Malmberg-

On se kyllä toisaalta noinkin. Mietti-
kääpä sitä. Pätee kyllä miehiinkin!
Napakkaan ja tyylinmukaiseen lope-
tukseen riittänee vanha sanonta:  
Lyhyestä virsi kaunis!

Iloista pääsiäistä toivottaa 
Honkasen Jokke

Pääsiäistä!

Virsi 15 Tiellä ken vaeltaa, säk. 4

 Jeesus, sä Herramme, 
sua seurata tahdomme. 
Kanssamme kulje eteenpäin,
yhdessä, yksittäin.
Hoosianna, hoosianna,
hoosianna, hoosianna!
Saavu jo, kuningas luoksemme
täyttämään toivomme.

Virpomisoksa on perinteisesti jätetty 
taloon siunaamaan talon asukkaita. 
Raamatussa virvonta viittaa Jeesuk-
sen aasilla ratsastuksesta Jerusale-
miin.

”Virvon varvon,
tuoreeks terveeks,
tulevaks vuodeks,
vitsa sulle palkka mulle,
siunausta koko vuodelle.”

Anna-Liisa Forsström
kanttori

Kuva Anna-Liisa Forsström
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Papit 
Päivystävä pappi, 
virastossa ma-to klo 9.30 - 12.30 02-721 4011
Kirkkoherra Jaakko Knuutila 044-721 4010
Kappalainen Lilli-Irmeli Hintsa 044-721 4012
Seurakuntapastori Kira Knuutila  044-721 4013

Kanttorit 
Olli Salomäenpää 044-721 4021
Anna-Liisa Forsström 044-721 4022

Diakoniatyö 
Diakonian viranhaltijat 
Katri Tuori 044-721 4024
Heidi Sippo 044-721 4031
Vapaaehtoistyön ohjaaja 
Essi Torkkomäki-Ryhtä 044-721 4041
Diakoniatoimiston avoin päivystys  ke ja to klo 
9-10, ajanvarauksella myös muina aikoina. 

Perheneuvonta 
Salon perheasiain neuvottelukeskus, 
p. 044 774 5217, perheneuvonta.salo@evl.fi. 

Hautausmaat 
Hautausmaatoimiston päivystys ma-pe klo 9-10
Seurakuntapuutarhuri 
Jouko Mäkinen 044-721 4017

Nuoriso- ja lapsityö 
Nuorisotyönohjaajat
Kirsi Härme 044-721 4027
Lauri Marjamaa 044-721 4029
Varhaiskasvatuksenohjaaja vs. 
Johanna Teräväinen 044-721 4020

Keittiö- ja kiinteistöpalvelut 
Keittiö- ja siivoustyöntekijät 
Soile Selenius 044-721 4019
Anne Mäenranta 044-721 4032
Suntio Jaana Frankberg 044-721 4035
Erityisammattimiehet
Petri Mäkinen 044-721 4036
Esa Rasimus 044-721 4037

Taloustoimisto 
Talouspäällikkö Kirsi Parviainen 044-721 4015
Toimistosihteeri Nina Siikjärvi 044-721 4016

Kirkkoherranvirasto 
Toimistosihteeri Nina Siikjärvi 044-721 4016
 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi
(huom.srk-puutarhuri Jouko Mäkinen jouko.t.maknen) 

Kuvia tähän julkaisuun ovat toimittaneet Markku Manni (kansi), Manu Kärki, Noore Serlippens Keanne 
van de Kreeke, Olli Salomäenpää, Anna-Liisa Forsström, Kira Knuutila ja Essi Torkkomäki-Ryhtä. Kirjoi-
tukset Jokke Honkanen, Jaakko Knuutila, Lilli-Irmeli Hintsa, Anna-Liisa Forsström, Olli Salomäenpää, 
Kira Knuutila, Johanna Teräväinen, Katri Tuori, Heidi Sippo, Lauri Marjamaa. 
Päätoimittaja Jaakko Knuutila. Taitto Essi Torkkomäki-Ryhtä. Paino Sälekarin kirjapaino Somero 2021. 
Jakelu K-supermarket Härkätie, S-Market Somermaa, K-Market Somero, Someron apteekki. 

Kiitos yhteistyökumppaneilleKuva Manu Kärki


