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Roihuvuoren
seurakunnan lehti

Pääsiäisen kuva
Kun Roihuvuoren seurakunnalle tarjottiin mah-
dollisuutta järjestää Torinon käärinliinan teema-
näyttely, emme epäröineet. Käärinliina on maail-
man tutkituin muinaisesine. Sitä on tutkittu muun 
muassa oikeuspatologian, mikrobiologian ja kas-
vitieteen menetelmin, ja siitä on kirjoitettu sato-
ja teoksia. Sen ympärille on syntynyt jopa oma tie-
teenalansa, sindonologia.

Torinon liina on ollut yli sata vuotta yksi moder-
nin tieteen kiistellyimmistä mysteereistä. Vieläkään 
ei tiedetä, kuinka ja milloin ristiinnaulitun ihmisen 
hahmo on piirtynyt vanhaan hautakankaaseen. Ku-
vaa ei ole maalattu, eikä liinassa ole ihmisen tuot-
tamaa pigmenttiä. Väriaines kuitujen pinnassa on 
tasainen ja ohut, millimetrin sadasosien paksuinen. 
Tutkijat ovat yrittäneet lukuisin menetelmin tuot-
taa kuvan kaltaisia hahmoja käärinliinan kaltaisel-
le pellavakankaalle siinä onnistumatta.  

Vuodesta 1578 lähtien liinaa on säilytetty Pyhän 
Johannes Kastajan katedraalissa Italian Torinossa. 
Vatikaanilla ei ole virallista kantaa siihen, onko lii-

na kuulunut Jeesus Nasaretilaiselle. Käärinliina ei 
ole katolisille uskon kohde. Nykyisen paavin edel-
täjä halusi jättää keskustelun liinan aitoudesta sin-
donologeille. 

***

Luterilaisille ja muille protestanteille pyhäinjään-
nösten merkitys on ollut vähäinen. Uskon tueksi ei 
ole etsitty näkyviä todisteita esineiden maailmasta. 
Kun italialaisen amatöörivalokuvaajan ensimmäi-
set negatiivikuvat käärinliinasta julkaistiin vuonna 
1898, kangas alkoi kuitenkin kiinnostaa myös pro-
testantteja ja uskonnottomiakin. Miehen hahmo oli 
häkellyttävän selkeä juuri valokuvan negatiivina.

Tämä lehti on Torinon liinan teemanumero. Si-
vut viidestä kahdeksaan käsittelevät aihetta laajem-
min.

Torinon käärinliinan kopio ja siihen liittyvän 
tutkimuksen tulokset asetetaan nyt paastonaikana 
esille Roihuvuoren kirkkoon. Näyttely on Helsin-

gissä ensimmäinen laatuaan.  Runsas näyttelyma-
teriaali täyttää koko kirkon. Näyttely tarjoaa myös 
mahdollisuuden pysähtyä pääsiäisen sanoman ja sa-
laisuuden äärelle. Tervetuloa.

Timo Pekka Kaskinen 
päätoimittaja 

kirkkoherra

Kiikarissa

Hartaus

Lectio Divinaan kuuluu neljä osaa: 
lukeminen, mietiskeleminen, ru-
kous ja kontemplaatio.  Tapahtu-
maa on verrattu juhla-ateriasta 
nauttimiseen. Aluksi otetaan pa-
la, sitten sitä pureskellaan, sen jäl-
keen on mahdollisuus syventyä sen 
makuun ja lopulta antaa nautitun 
muuttua koko olemusta vahvista-
vaksi ravinnoksi. 

Lectio Divina on ollut osa luos-
tarielämää, mutta myös maalli-
kot ovat sitä harjoittaneet. Niin on 
edelleen. Helsingissä, Laajasalon 
kirkolla on kokoontunut parin vuo-
den ajan maallikkoryhmä kahdes-
ti kuukaudessa.  Kaksi ryhmän jä-
sentä, Marja-Liisa Ingman ja Tar-
ja Summa kertovat Lectio Divinas-
ta ja kokemuksistaan siitä.

Ingman: Silloin kun Raamatut oli-
vat hyvin arvokkaita ja niitä ei ol-
lut useita edes luostareissa, oli hy-
vin luontevaa lukea tekstejä ää-
neen yhdessä. Kun joku koki, et-
tä tietty tekstin kohta kosketti eri-
tyisesti, hän vetäytyi kammioon-
sa sitä miettimään.  Meillä täällä ei 
ole kammiota, mutta voimme ve-
tää oman tuolin vähän sivummal-
le ja mietiskellä sitä erityistä koh-

Lectio Divina
Laajasalon kirkolla parillisilla viikoilla maanantaisin klo 18 
Rukousta, raamatunlukua, mietiskelyä ja mahdollisuus lyhyeen  
jakamiseen. Ryhmän jäsenet ohjaavat lection vuorotellen. Kaikki  
perustuu vapaaehtoisuuteen: hiljaisuuteen voit tulla juuri sellaisena 
kuin olet. 
Lisätietoja: pastori Arja Vaulas, p. 09 2340 5756.

M
arko Anttila

Mitä on Lectio Divina?
Lectio Divina on yli tuhat vuotta vanha kristillinen perinne: mietiskelevä, hiljainen tapa lukea Raamattua. Se ei pidä tekstiä ensisijaisesti 
opiskelun tai tutkimisen kohteena, vaan keinona lähestyä Jumalaa ja ymmärtää Hänen sanaansa syvästi ja omakohtaisesti.

taa. Myöhemmin voimme jakaa ko-
kemuksen, jos haluamme.  Miten-
kään pakollista se ei ole.

summa: Meidän ei ole välttämät-
tä luettava Raamattua, vaan voim-
me valita vapaasti minkä kristilli-
sen tekstin tahansa. Useimmiten 
kuitenkin luemme joko edellisen 
tai tulevan sunnuntain evankeliu-
mitekstin. Yksi meistä valitsee vuo-
rollaan tekstin, muut eivät tutustu 
siihen etukäteen.  Jokainen meis-
tä lukee ääneen valitun kohdan eli 
se tulee luettua niin monta kertaa 
kuin paikalla on osallistujia. Ko-
koontumisen alussa meillä voi ol-
la laulua tai rukousta.

Ingman: Jos olemme valinneet seu-
raavan sunnuntain tekstin, on mie-
lenkiintoista mennä kuuntelemaan 
sama teksti messuun.  Joistakin lap-
suudesta asti tutuista kohdista voi 
ensin ajatella, että kyllähän minä 
tuon jo tunnen. Kun hiljaisuudes-
sa pysähtyy jonkin tekstin ääreen, 
niin sieltä yllättäen löytyy jotakin 
ihan uutta. Siksi olen alkanut lu-
kea kotonakin Raamattua samaan 
tapaan, hiljalleen eikä liian pitkiä 
pätkiä kerrallaan.

summa: Olen tottunut lähesty-
mään asioita analysoiden ja kom-
mentoiden. Siksi aluksi oli totut-
telemista. Nyt tästä tunnista kaksi 
kertaa kuukaudessa on tullut hyvin 

tärkeä.  On helpottavaa, ettei tar-
vitse olla koko ajan kaikesta jota-
kin mieltä, voi vain kuunnella, mi-
tä Jumala sanoo. Edes omaa tulkin-
taansa tai kokemustaan ei tarvitse 
jakaa.  Koen tämän hyvin armolli-
sena tapana tutkia Raamattua, ja se 
on myös kristillisen kirkon ytimes-
sä oleva tapa.

Ingman: On haasteensa pysytel-
lä vain tekstin herättämän koke-
muksen jakamisessa. Helposti voi 
livahtaa liikaa keskustelun puolel-
le. Ihmisillähän on halu keskustella 
ja olla yhteydessä toisiinsa, ja se on 
ymmärrettävää. Tässä kokoontu-
misessa on kuitenkin kysymys pro-
sessista, joka on Jumalan ja ihmi-
sen välillä. Siitä prosessista voi sit-
ten jakaa toisille jotakin, jos haluaa. 
Tämä ei kuitenkaan ole prosessi ih-
misten välillä. Ryhmä on kuitenkin 
tärkeä, sillä se auttaa keskittymään 
ja hiljentymään.

Arja Sihvola
Viisas Elämä  1/2015,  

Basam Books

– Hei pojat!
Olimme pihalla puuhailemassa 

jotain. Oli valoisa syyskuun lopun 
iltapäivä. Äidin kutsuhuuto me-
ni ohi. Jos on jotain kivaa tekeillä, 
eikä äidin kutsu lupaa esimerkiksi 
välipalakaakaota, voi leikkiä jatkaa.

–Pojat hei, tulkaas auttamaan 
näiden piilottamisessa!

Kiinnostuksemme heräsi. 
Yleensä äidit halusivat piilottaa 
meiltä jotain. Emme tienneet, mi-
tä piti piilottaa, mutta olimme pii-
lottamisen mestareita. Ajatus luot-
tamuksesta ja vastuusta sai meidät 
liikkeelle.

Reikäinen säkki 
Kaverini äidillä oli pieni reikäinen 
säkki täynnä muodottomia möykky-
jä. Kuulemma kukkasipuleita. 

– Piilotelkaa näitä pihanurmi-
kolle sinne tänne. Tässä on pikku-
lapio. Lapion terän syvyyteen pi-
tää piilottaa. Ja multaa ei saa pol-
kea tiiviiksi.

Olimme ymmällämme. Miksi 
ne piti piilottaa, eiväthän ne kiin-
nosta ketään? Ja miksi sipuleita lai-
tetaan nurmikkoon? Meille kerrot-
tiin, että keväällä niistä tulee yllä-
tys. Kun kysyimme millainen, oli 

vastaus yhtä ärsyttävä kuin aina:
– Näette sitten!

Jalkapallokentän ihme
Piilotimme noin kolmekymmen-

tä sipulia kärsivällisesti nurmikol-
le ”sinne tänne”. Sipulit unohtuivat, 
kun talvi tuli. 

Keväällä kaivettiin polkupyö-
rät esiin ja alettiin odottaa piha-

nurmikon kuivumista, että voisi 
pelata jalkapalloa.

– Pojat, tulkaas katsomaan tei-
dän yllätystä! 

Mitä yllätystä? Oliko luvassa 

herkkuja? Juoksimme toiveikkai-
na kutsun suuntaan. Kaverini äiti 
osoitti märälle pihanurmelle, jossa 
kasvoi kukkia siellä täällä.

– Hautaamanne sipulit ovat 
puhjenneet kukkaan. Kiitos avusta!

Muistimme hämärästi haudan-
neemme sipulit maahan. Mutta 
miten niistä muka tuli kukkia noin 
vain? Ja että yllätys oli näin kaunis 
ja odottamaton!

Mahdottomasta  
mahdolliseksi

Mullan alla melkein unohduksissa 
kukkasipuli kasvaa kohti lämpöä ja 
valoa kunnes murtautuu esiin. Tä-
mä tulee lähelle Raamatun lupaus-
ta aamusta, jolloin ”kaikki, jotka le-
päävät haudoissaan, kuulevat Hänen 
äänensä.” Ylösnousemuksen aamu.

Jo nyt voi nähdä ja kuulla aa-
vistuksen tuosta äänestä, vaikka 
keväässä tai lähimmäisen hymys-
sä. Ylösnousemuksen aamuna va-
rovainen aavistus muuttuu päivän 
kirkkaudeksi: vihdoin me olemme 
tässä Ylösnousseen kanssa.

Jaani Vilkkilä

Vihdoin tässä

Pääsiäisen ajan  

Hiljaisuuden 
päivä
Laajarannassa la 19.3.  
klo 11-18, Humalniementie 15.
Päivä sisältää rukoushetkiä, vi-
rikepuheen ja ehtoollishetken. 
Mahdollisuus lyhyeen keskus-
teluun tai esirukoukseen oh-
jaajan kanssa, muuten päiväs-
sä sitoudutaan hiljaisuuteen.
Ruokamaksu 5 e.
Mukana retriitinohjaajat Arja 
Vaulas ja Tiina Selin.
Ilmoittautumiset ja tieduste-
lut 16.3. mennessä Arja Vaulas 
050 596 8858, arja.vaulas@
evl.fi

Kustantaja:
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Pärskeitä

– Olen kovasti tykännyt kerhoilus-
ta. Kun en lapsena päässyt päiväker-
hoon niin nyt pääsin!

Annella ei ole omia lapsia, joten 
päiväkerho on oiva tapa päästä viet-
tämään aikaa lasten kanssa.  Annes-
ta kaikilla aikuisilla olisi opittavaa 
lasten ilosta, rehellisyydestä ja ai-
toudesta. 

– Ihminen kasvaa ihan koko elä-
mänsä loppuun asti. Lapsista voisi 
jokainen ottaa mallia, miten avoi-
mia ja positiivisia voisimme olla 
uuden äärellä. On hyvä välillä vaih-
taa näkökulmaa aikuisten totisesta 
maailmasta lasten iloiseen ja valoi-
saan maailmaan.

Eri-ikäisten arkinen  
kohtaaminen tärkeää

Kerhomummo- tai -vaaritoimin-
nassa arvostetaan eri sukupolvien 
kohtaamista. Monen lapsen isovan-
hemmat asuvat kaukana, eikä luon-

nollisia kohtaamisia eri-ikäisten ih-
misten välillä arjessa ole. Anne oli 
perheensä ainoa lapsi, eikä tuntenut 
isovanhempiaan, minkä hän on ko-
kenut suureksi puutteeksi elämäs-
sään.

– On upeaa, että kirkko tarjoaa 
tällaiseen arkiseen eri-ikäisten koh-
taamiseen mahdollisuuden, Anne 
sanoo.

Lapsuuden kokemukset 
säilyvät kirkkaimpina

Päiväkerhossa tärkeää on kristil-
lisen perinteen välittäminen. An-
ne mainitsee, että uskoa eletään to-
deksi laulujen ja leikin myötä. Lap-
suudessa sydämeen painuneet asiat 
ovat niitä, jotka kantavat myöhem-
min elämässä. Esimerkiksi demen-
tiakodeissa on huomattu, että lap-
suuden kokemukset, leikit ja ilot, 
pysyvät mielessä kaikista pisim-
pään ja kirkkaimpina.

Lopuksi Anne haluaa muistut-
taa siitä kaikista tärkeimmästä, mi-
tä kristityn elämään kuuluu. 

– Kuulin radiosta erään isän te-
kemän laulun lapsestaan, jota hän 
kutsuu Rakkaudeksi. Meillä on siis 
liuta rakkauksia ympärillämme, 
joita vaalia kaikin tavoin, ja jotka 
saavat hymyn poskillemme vähän 
useammin. Mutta mikä tärkeintä, 
olemme kaikki rakastettuja, kuten 
sanoo Taivaallinen Isämme.

Taini Nurmesviita

Askartele  
pääsiäiseksi  
pupu ja tipu
Tee hauskat purkit suklaamunien 
säilyttämiseen tai pääsiäisruohon 
kasvattamiseen. Tarvitset kannelli-
sen lasipurkin, liimaa, lankaa, nap-
peja ja paperia.

Liimaa ensin pupun korvat tai ti-
pun höyhenet lasipurkin taakse.

Valitse villalanka, laita liimaa la-
sipurkin pinnalle ja kieritä villalan-
kaa purkin ympäri.

Voit päällystää purkin kannen 
langalla tai paperilla. Voit myös ha-
lutessasi maalata sen.

Tee pupulle tai tipulle kasvot 
käyttämällä esimerkiksi nappeja, 
lankaa tai paperia.

Nyt purkki on valmis mukaville 
yllätyksille. Hyvää pääsiäistä!

Margit Pulkkinen

sarjakuva
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Kerhomummo Anne:  
”Lapsena en päässyt 
kerhoon, nyt pääsin!”
Noin kerran kuussa Roihuvuoren kirkon päiväkerholaiset saavat nauttia ikioman 
kerhomummon, Anne Räihän, seurasta. Anne touhuaa lasten mukana, heittelee 
palloa, leikkii eväsretkeä ja solmii kaulakoruiksi lasten pujottelemia helmi- 
nauhoja.  Extra-aikuinen on lasten ja kerhonohjaajien mielestä tervetullut  
vierailija, mutta mitä ajattelee kerhomummo itse?

Anne Räihä viime syksynä Roihuvuoren kirkon päiväkerhohuoneessa.  
Vuodenvaihteessa lapsityön kerhot siirtyivät Roihuvuoresta Tammisalon kirkolle.

Lapsista voisi jokainen 
ottaa mallia, miten 
avoimia ja positiivisia 
voisimme olla uuden 
äärellä. 

M
arko Anttila

Pääsiäinen lähestyy!

Munasiko sankarimme itsensä, 
kun pensselillä näin suttasi?

Haku syksyn päivä- ja iltapäiväkerhoihin

Sähköinen haku syksyn 2016 päiväkerhoryhmiin 1.-30.4.2016  
seurakunnan sivuilta: helsinginseurakunnat.fi/roihuvuori

Koululaisten iltapäiväkerhoihin Laajasalon ja Tammisalon  
kirkoille haku on käynnissä 29.4 asti. Haku kaavakkeella, jon-
ka voi tulostaa Opetusviraston sivuilta tai hakea kerhopisteestä. 
Kaavake jätetään siihen kerhopisteeseen, jota haku koskee.

Torinon 
käärinliina 

Torinon käärinliinan vainajaku-
vassa on muun muassa ruoskimis-
jälkiä, kyljessä pistohaava ja pääna-
hassa piikikkään päähineen aihe-
uttamia haavoja. Harteilla on ruh-
jeita, jotka viittavaat jonkin ras-
kaan esineen kantamiseen. Polvis-
sa on hiertymiä ja haavoja ilmei-
sesti kaatumisen takia. Toiset pi-
tävät kangasta Jeesus Nasaretilai-
sen hautakankaana, toiset taitava-
na väärennöksenä.

Kankaan iästä  
kiistelty

Eri alojen tiedemiehet ovat pyrki-
neet uutterasti selvittämään lii-
nan alkuperää yli sadan vuoden 
ajan. Käärinliinan iästä käytiin ai-
kanaan ankaraa kädenvääntöä, kun 
vuoden 1988 radiohiiliajoitus mää-
ritti sen 1200-1500-luvuille. Myö-
hemmin testiä varten otettu koe-
pala osoittautui tilkuksi, jolla kää-
rinliinaa oli keskiajalla lähes huo-
maamattomasti paikkailtu. Tuo-

reimmat tutkimukset määrittävät 
liinan Lähi-itään ajalle 300 eKr - 
400 jKr. 

Kuvan muodostuminen 
mysteeri

Tiede ei toistaiseksi osaa selit-
tää, miten miehen kuva on synty-
nyt kankaaseen. Kuva on painu-
nut vain pintakuituihin eikä mi-
kään viittaa siihen, että vainaja 
olisi otettu pois kankaasta. Ruu-
miissa ei ole mädäntymisen merk-
kejä, joten se on ollut liinan välissä 
alle 36 tuntia. Tämä vastaa aikaa, 
minkä Jeesus Uuden testamentin 
mukaan oli haudassa ennen ylös-
nousemustaan.

Tämänhetkiset tieteelliset tut-
kimukset viittaavat tilanteeseen, 
jossa liinan sisällä olisi tapahtu-
nut jonkinlainen energiapurkaus, 
räjähdys. Monet kristityt usko-
vat kuvan piirtyneen kankaaseen 
ylösnousemuksen hetkellä, kun 
taas toiset kristityt ovat vakuut-
tuneita siitä, ettei kangas ylipää-
tään ole Jeesuksen käärinliina.

Liina esillä vuonna  
2025 Torinossa

Käärinliinaa on säilytetty Pyhän 
Johannes Kastajan katedraalissa 
Italian Torinossa vuodesta 1578. 
Katolinen ja ortodoksinen kirk-
ko kunnioittavat kangasta py-
häinjäännöksenä, mutta eivät ota 
kantaa sen alkuperään. Liinalla ei 
ole virallista ihmeen statusta. Sen 
asemaa kuitenkin kuvaa se, että 
Torinon käärinliinaa näytetään 
yleisölle hyvin harvoin. Seuraa-
van kerran se on Torinossa esil-
lä vuonna 2025.

Mikä se on?
Torinon käärinliina on vanha pellavainen hautavaate, johon on painautunut 
heikosti miehen kokovartalokuva edestä ja takaa. Liina on yhtenäinen kangas, 
jonka sisään vainaja on asetettu. Miestä on kidutettu, ja hän on kuollut ristiin-
naulitsemisen seurauksena. Kuka liinassa on maannut?

Tuoreimmat 
tutkimukset 
määrittävät liinan 
vanhaan Lähi-itään.

Torinon käärinliina on mitoiltaan 1,1 x 4,4 metriä, mikä vastaa vanhaa 
syyro-palestiinalaista kyynärämittaa 2 x 8.
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Roihuvuoren seurakunta järjestää Torinon käärinliina -teemanäyttelyn  
pääsiäisen aikaan yhteistyössä Helsingin ekumeenisen toimikunnan kanssa. 
Näyttelyssä tutustutaan käärinliinaan ja sen tutkimukseen kuvin, sanoin ja  
esineistön välityksellä. Näyttelyssä on esillä käärinliinan kopio.

Torinon käärinliina -teemanäyttely  
Roihuvuoren kirkossa 6.–28.3.2016

Näyttelyn avajaisseminaari on 
lauantaina 5. maaliskuuta kel-
lo 12–15. Puhujavieraina ovat To-
rinon kansainvälisen sindonolo-
giakeskuksen johtaja Bruno Bar-
beris ja itämaisen kirkkohistorian 
emeritusprofessori Jouko Marti-
kainen.

Barberis esittelee käärinliina-
tutkimusta teemalla “The Scienti-
fic Research on the Shroud. Past, 
Present and Future”, “Käärinliinan 
tieteellinen tutkimus. Mennyt, ny-
kyisyys ja tuleva”. Luento käänne-
tään suomeksi.

 Martikainen luennoi Mikael 
Agricolan rukouskirjan ja birgitta-
laisen hurskauden pohjalta aihees-

ta ”Veronikaliina ja Kristuksen 
kasvot kirkkomme perinteessä”. 

Kenelle näyttely  
sopii

Näyttely soveltuu hyvin yksittäi-
sille kävijöille sekä isommille ryh-
mille, kuten kerhoille, piireille tai 
esimerkiksi seurakunnan retkikoh-
teeksi. Se sopii myös kouluille, eri-
tyisesti yläkoululaisille ja lukiolai-
sille. 

Alakoululaiset ovat myös ter-
vetulleita, mutta heitä on syytä 
valmistaa etukäteen siihen, että 
kuoleman teema on vahvasti esil-
lä ja osa näyttelymateriaalista viit-

taa väkivaltaaan. Tästä tematii-
kasta olisi hyvä informoida myös 
alakoululaisten vanhempia. Edel-
lä mainittu koskee myös aikuisia, 
jotka tulevat tutustumaan näytte-
lyyn pienten lasten kanssa.

Isompien ryhmien on syytä va-
rata vierailuaika etukäteen. Ryh-
mille järjestetään pyynnöstä näyt-
telyn esittely. Kirkolla on pikku-
kahvio sekä kirja- ja lahjatavara-
myyntipiste paitsi kouluryhmien 
aikana. Näyttelyn kiertämiseen 
kannattaa varata aikaa noin tunti.

Näyttelyn tiedot seuraavalla si-
vulla.

Misku Välimäki
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Secondo Pian ottaman kuvan jäl-
keen kiinnostus Torinon käärinlii-
naa kohtaan ryöpsähti kattoon. In-
nostus oli suurta ja ihmisten tun-
nereaktiot vaihtelivat ääripäästä 
toiseen. Tutkijoiden parissa syntyi 
kaksi koulukuntaa, jotka väittelivät 
kiivaasti siitä, kuuluiko liina Jeesus 
Nasaretilaiselle vai ei. Peistä tai-
tettiin kymmenisen vuotta, sitten 
kiinnostus laantui.

Käärinliinatutkimuksen 
alkuaskeleet

Vuonna 1931 liinasta kohistiin jäl-
leen, kun ammattikuvaaja Giusep-
pe Enrie sai luvan kuvata käärin-
liinaa. Enrien kuva täydentää Pian 
kuvaa eri aspekteissa. Kuvat ovat 
kantadokumentteja, joita käärin-
liinatutkijat, sindonologit, hyö-
dyntävät yhä. Kuvissa on suurem-
pi kontrasti kuin nykymentelmillä 
otetuissa kuvissa, ja liina on niissä 
vähemmän haalistunut. Ilmeises-
ti käärinliinaan painunut kuva on 
joskus ollut selkeä. Varhaiset do-
kumentit puhuvat kuvan selvyy-
destä ja liinassa näkyvien verijäl-
kien ”tuoreudesta”.

1930-luvulla ilmestyivät en-
simmäiset tieteelliset tutkimuk-
set Torinon käärinliinasta, joi-
ta sindonologit pitävät yhä per-
usteoksinaan. Pierre Barbetin 
Les Cinq Plaies du Christ (1935) ja 
Paul Vigonin Les Saint Suiare de 
Turin devant la science, l’archélo-
gie, l’historie, l’iconographie, la lo-
gique (1938).

Toisen maailmansodan puh-
jettua käärinliina sai olla rauhas-
sa 1950-luvulle asti, jolloin perus-
tettiin kiltoja ja tutkimuskeskuksia. 
Kiinnostus ei kuitenkaan ollut yh-
tä laajaa kuin aiempina innostuk-
sen vuosina.

Liina ensimmäistä  
kertaa tutkittavaksi 
vuonna 1978
Tiedemiehet olivat pitkään toi-
voneet mahdollisuutta tutkia it-
se käärinliinaa, ei vain kuvia siitä, 
mutta katolinen kirkko empi. Vih-
doin vuonna 1978 myönnettiin tut-
kimusryhmälle lupa tutkimukseen.

Tutkimus tuotti valtavasti tie-
toa, jota yhä hyödynnetään sindo-
nologiassa. Ryhmä otti muun muas-
sa siitepöly- ja mineraalinäyttei-
tä, kuvasi liinaa perusteellisesti eri 
menetelmillä ja leikkasi siitä pieniä 
näytekappaleita. Markkinoille rä-
jähti runsaasti käärinliinakirjalli-
suutta. Suuri osa tiedemiehistä al-
koi pitää käärinliinaa Jeesuksen ai-
tona hautakankaana.

Testitulos määrittää  
liinan väärennökseksi

Vuosi 1988 pyöräytti kaiken pää-
laelleen. Käärinliinalle tehtiin ra-
diohiiliajoitus, joka on tieteellinen 
menetelmä vanhojen esineiden iän 
selvittämiseksi. Testitulos määritti 
liinan 1200-1500-luvuille. Torinon 
käärinliina ei kuulunutkaan Jeesuk-
selle, se oli väärennös.

Radiohiiliajoituksessa oli kui-
tenkin yksi onglema. Se soti kaikkia 
aiempia tutkimuksia vastaan, jotka 
puolsivat liinan hyvin vanhaa ikää. 
Monet epäilivät testitulosta.

Radiohiiliajoitus on usein mel-
ko luotettava, mutta on tärkeää, 
mistä materiaalista ja mistä koh-
dasta näytepala otetaan ja miten 
eristettynä esinettä on säilytet-
ty. Vuosisatoja esillä olleet ja pal-
jon käsitellyt esineet, kuten reliikit, 
ovat epäkiitollisia tutkittavia tällä 
menetelmällä.

Käärinliina on tehty niin sano-
tulla kalanruototekniikalla, jolla 
vanhassa Lähi-idässä valmistettiin 
yläluokan hautavaatteet. Vuoden 
1988 jälkeisissä tutkimuksissa ha-
vaittiin, miten alkuperäisten lanko-
jen joukkoon oli joissakin kohdissa 
lomittunut uudempia lankoja. Epä-
virallisissa testeissä havaittiin osan 
langoista ajoittuvan 1200-luvulle, 
mutta osan ensimmäiselle vuosi-
sadalle.

Torinon käärinliinaa oli paik-
kailtu keskiajalla niin taitavasti, että 
radiohiiliajoituksen tehneet tutki-

Radiohiiliajoitus 
määritti liinan 
1200-1500-luvuille.

Torinon käärinliina mikroskoopissa

Mitä tiede kertoo? 
Alkukesällä 1898 käy Italian Torinossa kuhina. Pyhän Johannes Kastajan katedraalin  400-vuotisjuhlassa on nähtävillä aniharvoin 
yleisölle paljastettu Torinon käärinliina. Juhlan taiteellinen johtaja Secondo Pia harrastaa uutta alaa, valokuvausta. Hän kuvaa liinan 
arkistointitarkoituksessa. Nostaessaan kehityssammiosta negatiivikuvan Pia on vähällä pudottaa sen: häntä katselevat selvä- 
piirteiset miehen kasvot. Vuonna 2016 maailma miettii yhä, kuka kuvassa on.

jat eivät olleet huomanneet mitään. 
Heidän näytekappaleensa oli otet-
tu liinan alareunasta, paljon käsitel-
lystä ja nuhruisesta kohdasta. Näy-
tetilkku osoittautui keskiaikaiseksi 
paikkapalaksi.

Miten liina päätyi  
Torinoon

Torinon käärinliinan historia voi-
daan jäljittää melko tarkasti. Al-
kuseurakunta kuljetti liinan to-
dennäköisesti turvaan Pellaan Jor-
dan-virran taakse juutalaissodan al-
ta vuonna 66. Osa kristityistä jatkoi 
mahdollisesti matkaa pohjoiseen, ja 
käärinliina kulkeutui Syyrian An-
tiokiaan.

Jäljet katoavat hetkeksi, sitten lii-
na putkahtaa esiin Edessassa (Tur-
kin Sanliurfa) 540-luvulla. Siellä lii-
na tuli tunnetuksi idän bysanttilai-
sessa kulttuuripiirissä ”Jeesuksen 
käsintekemättömänä kuvana”. Ku-
van mallin mukaisesti alettiin val-
mistaa Jeesus-kuvia pitkillä hiuksil-
la ja parralla. Itse asiassa koko kris-
tillinen kirkkotaide voidaan jaksot-
taa sen mukaan miten ja missä kää-
rinliina on ollut esillä.

Elokuun 16 päivänä vuonna 944 
käärinliina siirrettiin Konstantino-
poliin juhlallisin menoin. Idän kir-
kossa päivää vietetään yhä Edessan 
Pyhän käsintekemättömän kuvan 
juhlana.

Vuoden 1204 pääsiäisenä Kons-
tantinopolia ryöstettiin neljännen 
ristiretken tuoksinnassa. Rita-
riupseeri Otho de la Roche varas-
ti pyhän käärinliinan Jumalansyn-
nyttäjän kirkosta ja vei sen Rans-
kan Ray-sur-Saôneen. Käärinlii-
na oli Roche-suvun omistuksesa 
Ray-sur-Saônessa vuoteen 1354, 
jolloin Besançonin sukuun kuulu-
va Jeanne de Vergy avioitui Rans-
kan kuninkaan luottoritarin kans-
sa ja muutti hänen läänitykselleen 

Lireyhin. Pyhä käärinliina siirtyi 
mukana myötäjäislahjana.

Vuonna 1453 käärinliina siir-
tyi Savoiji-suvulle, joka säilytti si-
tä Ranskan Chambéryn palatsilin-
nan kappelissa. Käärinliina sai pa-
hoja vaurioita kappelissa sattunees-
sa tulipalossa vuonna 1532. Savoi-
ji-suvun viimeinen kuninkaallinen 
testamenttasi liinan Vatikaanille 
vuonna 1983 sillä ehdolla, että sitä 
säilytetään aina Torinossa.

Mitä käärinliinasta  
tiedetään

Nykyisin, yli sadan vuoden tieteel-
listen tutkimusten jälkeen, moni 
asia on varmentunut.

Tutkijat ovat yhtä mieltä sii-
tä, että hautakankaassa on ollut 
30-40-vuotias vankkarakentei-
nen, seemiläistä rotutyyppiä edus-
tanut pitkähiuksinen ja parrakas 
mies, jonka verityyppi on AB. Hä-
nen päässään on ollut piikikäs pää-
hine ja toinen kylki on puhkaistu 
teräesineellä. Haavasta on vuota-
nut kuoleman jälkeen vettä ja veri-
heraa. Jalkapohjista ja polvista löy-
detyssä hiekassa on mukana kiviai-
nesta, joka sopii Jerusalemin alueen 
vanhoihin hautoihin.

Liinan siitepölyjäämät ovat Lä-
hi-idän kasveista ja mukana on 
muutamia, joita kasvaa vain Jeru-
salemin seudulla. Kangasta on kyl-
lästetty juutalaisessa hautauksessa 
käytetyillä aineilla, kuten mirhalla 
ja aloella.

Miehen fysiopatologia  osoit-
taa ristiinnaulitsemiskuolemaa an-
karan ruoskimisen jälkeen. Sekin 
tiedetään, että ruoskijoita on ol-
lut kaksi. Lyhyempi heistä on ollut 
sadistisempi, hän on kohdentanut 
enemmän iskuja alavartaloon.

Keitä ovat  
liinan kriitikot

Uskonnolliset aiheet herättävät 
tunteita, ja Torinon käärinliina on 
kaikkea muuta kuin neutraali tut-
kimuskohde. Sen vuoksi sitä on tut-
kittu ehkä enemmän kuin mitään 
muuta muinaisjäännöstä.

Kun liikutaan uskon tai tieteen 
alueella, haetaan usein ensisijaises-

ti tukea omalle maailmankuvalle. 
Sen vuoksi on hämmentävää, että 
liinan aitouden kiihkeimmät krii-
tikot ovat kirkonmiehiä, teologeja 
ja kristittyjä. Suurin osa niin sa-
notuista kovien tieteiden edusta-
jista, joihin kuuluu paljon ateisteja 
ja agnostikkoja, pitävät liinaa Jee-
sus Nasaretilaisen hautakankaa-
na. Toki tutkijoihin kuuluu myös 
kristittyjä, jotka ovat vakuuttu-
neet liinan aitoudesta.

Tieteilijöiden kantaan on yk-
sinkertainen selitys: tieteelli-
set tutkimukset puoltavat aitout-
ta. Kriittiset kristityt eivät ole tie-
demiehiä. Heidän epäilynsä nou-
see usein kriittisyydestä katolista 
kirkkoa kohtaan tai tiukasta raa-
mattunäkemyksestä, jossa ajatel-
laan, että se mikä ei lue Raamatus-
sa, ei ole olemassa.

Evankeliumeissa mainitaan 
Jeesuksen käärinliina ja hikiliina 
(ns. sudarium), mutta missään ei 
lue selvästi, että niihin olisi jäänyt 
Jeesuksen kuva. Monet ajattelevat, 
että on väärin tehdä Jumalasta ku-

va, kuten Vanhassa testamentissa 
sanotaan. Taustalla on pelko, että 
kuvasta tulee uskon kohde. Siksi 
nähdään ristiriitaisena, että Juma-
la tekisi itse itsestään kuvan.

Tieteellisestä näkökulmasta 
näyttää siltä, että myös Jeesuksen 
hikiliina (ns. Oviedon hikiliina) 
olisi säilynyt meidän päiviimme, 
tosin irrallaan Torinon liinasta. 
Molemmista on löydetty samoja 
siitepölyjäämiä ja saman veriryh-
män verta. Oviedon hikiliina on 
ollut Espanjassa 600-luvulta saak-
ka, ja sitä ennen dokumentit yhdis-
tävät sen alkuperän Jerusalemiin.

Onko ylösnousemus  
todistettu?

Jos tieteellinen näyttö on näin 
vankkaa, onko Torinon käärinlii-
na todiste Kristuksen ylösnouse-
muksesta?

Ei ole. Tieteelle on yhä mystee-
ri, miten miehen kuva liinaan on 
syntynyt. Erilaisia teorioita on esi-
tetty, mutta mikään niistä ei aina-

kaan vielä ole kestävällä pohjal-
la. Voidaan ainoastaan sanoa, et-
tei mikään todista ylösnousemus-
ta mutta ei myöskään sitä vastaan.

Tässä mielessä olemme sa-
massa pisteessä kuin Secondo Pia 
vuonna 1898: katsommeko ylös-
nousseen Kristuksen kuvaa vai ta-
vallista miestä?

Misku Välimäki

Lähteet: 
Hiltunen, Juha: Valokuva Jeesuk-
sesta? Torinon käärinliina tieteen, 
historian ja Uuden testamentin va-
lossa. Kirjapaja, 2009. 
www.shroud.fi

Alkuseurakunta 
kuljetti liinan 
todennäköisesti 
turvaan vuonna 66.

Ruoskijoita on ollut 
kaksi. Lyhyempi on 
ollut sadistisempi.
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Käärinliinan kasvojen hahmo normaalikuvana.

Käärinliinan kasvojen hahmo negatiivikuvana.

Näyttelyn 
tiedot
Näyttely avoinna
ma-ti ja to-pe klo 12–18 
ke klo 12–18 ja 18.30–19.30 
la klo 10–16 ja su klo 11.30–15 

Kouluryhmät voivat varata 
aamuaikoja klo 9–12. 

Pääsiäisen aukioloajat 
Kiirastorstai 24.3.  
klo 14.30–18.30 
Pitkäperjantai 25.3. 
Jeesuksen kuolinhetken palve-
lus klo 15, jonka jälkeen dosentti 

Juha Hiltusen esitelmä  
käärinliinasta. Näyttely on avoin  
klo 15.30–18. 
Lauantai 26.3. klo 12–18 
Pääsiäissunnuntai 27.3.  
klo 12–14 
2. pääsiäispäivä 28.3.  
klo 12–18

Ryhmien ennakkovaraukset
seurakuntasihteeri Jouni Maija-
nen, p. 09 2340 5730.

Lisätiedot
tiedottaja Misku Välimäki,  
p. 09 2340 5713, miska-maria.
valimaki@evl.fi
www.helsinginseurakunnat.fi/
roihuvuori
www.shroud.fi 
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10 kysymystä nuorille
Venla ja Ella, 15 v. 

Venla ja Ella ohjaavat vapaa-aikanaan kokkikerhoa Laajarannassa.

Konsertti 
Eläköön elämä!
Petri Laaksonen ja  
Könsikkäät Yhteisvastuun 
asialla Laajasalon kirkossa 
su 17.4.2016 klo 18

liput 15 € ennakkoon 29.3. 
alkaen Laajasalon kirkolta 
arkisin klo 10-14 ja tilai-
suuksien yhteydessä 
sekä Roihuvuoren 
seurakuntatoimistosta 
aukioloaikoina ja ovelta 
tuntia ennen konserttia.

Konsertin tuotto kokonaan 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Roihuvuoren ja Laajasalon kirkot 
vetivät helmikuussa tuvat täyteen 
Yhteisvastuutapahtumilla, jois-
sa nuorten työpanos oli merkittä-
vä. Yhteisvastuukeräys 2016 torjuu 
nuorten syrjäytymistä Suomessa ja 
Ugandassa. Kotimaassa panoste-
taan partiotoimintaan ja Ugandas-
sa nuorten ammattikoulutukseen ja 
toimeentuloon.

Yhteisvastuukeräys 2016 käyn-

nistyi Roihuvuoren puolella partio-
messulla ja pihatapahtumalla 7. hel-
mikuuta. Vetinen sää ei ihmisiä pe-
lottanut, sillä paikalle saapui pari-
sataa osallistujaa. Partiolaiset tu-
tustuttivat kävijöitä toimintaansa 
ja tuttuihin ”partiojuttuihin”, ku-
ten toimintarataan ja vaahtokark-
kien paistamiseen.

Perinteisessä Euron päiväs-
sä yli tuhatpäinen väki sai naut-

tia monenlaisten pelien, aasiajelun 
ja herkkujen lisäksi auringonpais-
teesta. Yhteisvastuulle kertyi tuot-
toa huikeat 7 304,14  euroa. Roihu-
vuoren seurakunta kiittää kaikkia 
lahjoittajia, vapaaehtoisia ja osallis-
tujia.

Misku Välimäki

Professori Bruno Barberiksen 
kiinnostus Torinon käärinliinaan 
syttyi vuonna 1975. Hän oli juuri 
suorittanut matemaatikon tutkin-
non kosmologian alalla, kun tuttu 
professori houkutteli Barberiksen 
soveltamaan todennäköisyysteo-
riaa käärinliinatutkimuksessa.

 Matemaatikko ei ole outolin-
tu käärinliinatutkijoiden, sindo-
nologien, joukossa. Tutkijat edus-
tavat monipuolisesti eri aloja lää-
ketieteestä ja rikostutkimukses-
ta kemiaan ja tietojenkäsittelytie-
teeseen. 

Vuonna 1988 Barberiksesta 
tuli sindonologiakeskuksen joh-
taja, ja vuonna 2002 sen tieteel-
linen johtaja. Torinon kansainvä-
linen sindonologiakeskus edistää, 
koordinoi ja kehittää käärinliina-
tutkimusta eri puolilla maailmaa.

Toiveena käärinliina- 
laboratorio

– Jotta tietoa liinasta saataisiin 
yhä lisää, pitäisi järjestää uusi 
kampanja, jossa tutkittaisiin pal-

jasta liinaa. Tarkoitus olisi kerätä 
niin paljon dataa kuin mahdollis-
ta käärinliinan fyysisistä, kemial-
lisista ja biologisista ominaisuuk-
sista. Näin tutkijoilla olisi tuoret-
ta aineistoa käytössään.

– Kampanjaa varten pitäisi 
kuitenkin välttämättä saada mo-
nimutkainen moderni ohjelma 
analysointia varten, oikea käärin-
liinalaboratorio, Barberis sanoo.

Tiede ja usko kohtaavat
Samalla kun käärinliina on mie-
lenkiintoinen tutkimuskohde, se 
on myös kristillisen maailman 
kunnioitettu pyhäinjäännös. Tie-
de ja usko kohtaavat käärinliinan 
äärellä.

– Käärinliina on arvokas vä-
line siinä, että se tarjoaa kuvien 
kielellä jokaiselle mahdollisuuden 
päästä sisään Jeesuksen kärsimyk-
sen, kuoleman ja ylösnousemuk-
sen mysteeriin.

– Tieteellinen todistusaineis-
to tukee tätä matkaa. Heijastuk-
senomaisesti se sallii meidän liik-
kua kuvaa syvemmälle. Kristuk-

sen pitkä kärsimyksen taival tulee 
ymmärretyksi, ja sen kautta pelas-
tuksen ja vapahduksen sanoma.

Kävely vuoristossa  
tärkeää

Barberis on viettänyt suurimman 
osan elämäänsä uppoutuneena 
kahteen intohimoonsa, matema-
tiikkaan ja sindonologiaan.

– Niiden lisäksi rakastan pit-
kiä kävelyitä vuoristossa, jolloin 
tuntuu, että olen suoraan yhtey-
dessä kaikkeen luontoon ja luo-
makuntaan.

Misku Välimäki

– Vuokraemäntäni poika antoi 
minulle lastulevylle kiinnitetyn 
Torinon käärinliinan kuvan. Pi-
din sen edessä aamu- ja iltaru-
koukseni. Vaikka kasvoja oli ruh-
jottu, niissä oli levollisuutta ja ih-
meellistä henkistä voimaa. 

Tämän jälkeen Martikainen 
luki käärinliinaan paneutuneen 
Werner Bulstin kirjat ja alkoi 
”tosi mielessä” perehtyä aihee-
seen. Hän oli ensimmäisiä ai-
heesta kiinnostuneita tutkijoita 
Suomessa.

Suomessa kiinnostus  
vähäistä

Syyt vähäiseen kiinnostukseen 
liinaa kohtaan Suomessa juontu-
vat uskonpuhdistuksen aikaan.

– Torinon liina ymmärre-
tään pyhäinjäännökseksi. Sellai-
sen kanssa ei kunnon hurskaan 
meidän perinteessämme sovi ol-
la tekemisissä. Ne ovat epäilyttä-
vää paavilaisten kohokuorista yl-
tiöhengellisyyttä.

– Toiseksi, meillä ei ole ollut 
tutkijoita, jotka olisivat seuran-
neet tai osallistuneet siihen tut-
kimuksen räjähdysmäiseen laa-
jentumiseen, joka seurasi vuo-
den 1978 Torinon liinan valoku-
vausta.

Myöhemmin liinasta kiin-
nostui dosentti Juha Hiltunen, 
joka on julkaissut tutkimuksen 
Valokuva Jeesuksesta? ja järjestä-
nyt teemanäyttelyitä eri puolil-
la Suomea. Roihuvuoren kirkon 
näyttely on ensimmäinen pää-
kaupunkiseudulla.

Tutkimus etenee  
vauhdilla

Torinon käärinliinaa on tutkittu 
yli sata vuotta ja siitä on kirjoitet-
tu yli 500 kirjaa. Silti siitä kirjoi-
tetaan jatkuvasti lisää. 

– Torinon liina on kuin puhuva 
tekstiili. Se antaa tietoa itsestään 
sitä enemmän, kuta enemmän sii-
hen perehtyy, ja perehtyy nimen-
omaan nöyrän tutkijan otteella.

– Jos haluaa olla perillä kai-
kesta, mitä liinasta kirjoitetaan, 
pitäisi tuoreimpia julkaisuja seu-
rata täysipäiväisesti, sanoo Mar-
tikainen

Koraanin käsikirjoitus-
perinne kiinnostaa

Lähes 80-vuotiaalla Martikai-
sella on muitakin tutkimukselli-
sia intohimoja. Hän on projektis-
sa, jossa valmistetaan sähköiseen 
käyttöön kirkkovuoden sunnun-
taiden tunnuskuvia. Projektiin 
innoittaa kiinnostus kuvan, sa-
nan ja sävelen yhteisvaikutuk-
seen julistustyössä. 

– Toinen intohimoni on var-
haissyyrialainen kristillinen pe-
rinneuoma. Parhaillaan kirjoi-
tan kirjaa syyrialaisen perinteen 
kahdestatoista Idän tietäjästä, 

jotka tulivat kumartamaan Jee-
sus-lasta. 

Martikaisen uusin kiinnos-
tuksen kohde on Koraanin käsi-
kirjoitusperinne.

– Kaksi varhaissyyrialaisen 
teologian oppinutta antavat yl-
lättäen avaimet käteen lukuisten 
turmeltuneiden tekstikohtien 

selvittämiseen, intoilee Marti-
kainen.

Torinon liinan kuva hänellä 
on edelleen seinällä, kirjastossa. 

– Seurustelen sen kanssa jo-
ka päivä. Kuva on minulle todis-
te siitä, että ”Sana tuli lihaksi ja 
asui meidän keskellämme”.

1. Mitä toivot elämältäsi?
Venla: Haluan Voguen päätoimit-
tajaksi.
Ella: Haluan monta kissaa ja vint-
tikoiran.
2. Miksi tulitte kokkikerhon oh-
jaajiksi?
Venla ja Ella: Mielikuvamme kok-
kikerhosta oli mukava, ja se on 
opettavainen harrastus.
3. Pizza vai kebab?
Venla: Kebupitsa
Ella: Pitsa
4. Vessapaperi seinään päin vai 
poispäin seinästä?
Venla ja Ella: Poispäin
5. Kumpi ensimmäiseksi leivän 
päälle, juusto vai kinkku?
Venla ja Ella: Juusto
6. Lempiraamatunjae?
Venla: Rakkauden kaksoiskäsky
Ella: Johanneksen evankeliumi 
11:25
7. Miksi tulitte vapaaehtoisiksi 
seurakuntaan?
Venla: Riparin jälkeen sain sellai-
sen kuvan, että seurakunnassa kai-
killa on hyvä
pössis.
Ella: Kaikki isoseni kannustivat mi-
nua mukaan.
8. Rantaloma vai kaupunkiloma?
Venla: Kaupunkiloma, jos on rahaa 
shoppailla. Muuten rantaloma.
Ella: Rantaloma, koska uiminen on 
kivaa.
9. Lempisarja?
Venla: Niitä on monia eri mielen-
tiloihin, mutta suosikki on Glee ja 
Jessie.
Ella: Salatut elämät, Pretty little li-
ar ja Moderni perhe.
10. Kysymyksesi seuraavalle nuo-
relle: Kuka on esikuvasi?

Haastattelijat:  
Parkkitiimi, Jere, Aino, Iiro, 

Kinkku, Teemu, Jetro  

Matka Pietariin ja ystävyysseurakunta  
tyröön 19-22.5.2016

Turistibussi Helsinki-Viipuri-Terijoki-Pietari, hotellimajoitus. Pe-la 
Pietarin nähtävyyksiä, mm. Verikirkko, Pietarhovi, kanavaristeily. 
Su vierailu Tyröön, srk:n uudelleen perustamisen 25-vuotisjuhla. 
Su-iltana paluu Helsinkiin. Matkaohjelma ja hotelli tarkentuvat 
maaliskuussa. 

Hinta n. 370 e/henk., sis. bussikuljetus, viisumi, viisumin rekiste-
röintimaksu, hotelliyöt aamiaisella 2 hh, opaspalvelut ja kiertoaje-
lut Pietarissa. Lisäksi tulevat maksut museoihin/nähtävyyksiin sekä 
lounas- ja päivälliskulut. 1 hh lisä n. 30 e/yö. 

Matkanjoht. Kari Laaksonen, mukana Timo Pekka Kaskinen. 

Tiedustelut Laaksonen, p. 050 556 2526, ja Ritva Pykäläniemi, 
p.050 546 8804. Ilmoittautuminen, ritva.pykalaniemi@kolumbus.fi

Kuva vasemmalla: Roi-
huvuoren kirkon pihaan 
pystytettiin partioteltta.

Kuva oikealla: Euron 
päivä vaatii monenkym-
mennen vapaaehtoi-
sen panoksen. Vapaa-
ehtoiset nuoret vastaa-
vat usein tietystä pis-
teestä, kuten aasikärry-
ajelusta.

Nuoret nuorten asialla

M
arko Anttila
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arko Anttila

 Tim
o Pekka Kaskinen

Heijastuksenomaisesti 
käärinliina sallii 
meidän liikkua kuvaa 
syvemmälle.

Jouko Martikai-
nen luennoi  
5. maaliskuuta 
Roihuvuoren kir-
kolla Veronikan 
liinasta ja Kris-
tuksen kasvoista 
kirkkomme 
perinteessä.

Bruno Barberis luennoi tuoreimmista käärinliinan tutkimustuloksista 
Roihuvuoren kirkolla 5. maaliskuuta.

Torinon liina on kuin 
puhuva tekstiili.

Itämaisen kirkkohistorian emeritusprofessori Jouko Martikainen kiinnostui  
Torinon käärinliinasta Saksan Göttingenissä vuonna 1985, sattumalta.

Torinon kansainvälisen sindonologiakeskuksen tieteellisellä johtajalla  
Bruno Barberiksella on kaksi intohimoa: matematiikka ja Torinon käärinliina. 
Barberiksen mukaan edellinen hyödyttää jälkimmäistä.

Matemaatikko kiinnostui  
käärinliinan tutkimisesta

Suomalainen käärinliinatutkija:

Ruhjotut kasvot puhuttelivat
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Yhteisvastuu- 
tapahtumat 
Roihuvuoressa
Su 3.4. klo 11.30 Virsi vitosella. 
Laaksonen, Filppula.

Laajasalossa
Su 6.3. Virsi 
vitosella. 
Mannermaa, 
Laaksonen.
Su 17.4. klo 18 
Eläköön Elämä 
-konsertti. Petri 
Laaksonen ja Könsikkäät. Liput 
15 e ennakkoon 29.3. alkaen 
Laajasalon kirkolta arkisin klo 
10-14 ja tilaisuuksien yhtey-
dessä sekä Roihuvuoren seura-
kuntatoimistosta aukioloaikoina 
ja ovelta tuntia ennen konsert-
tia. 
Tuotto kokonaan Yhteisvastuun 
hyväksi.
Pe 29.4. klo 11-14 Varaslähtö 
vappuun. 

Jumalan- 
palvelukset 

RoiHuVuoREssa

Su 6.3. klo 10 Messu. Kaskinen, 
Laaksonen,Filppula.
Ke 9.3. klo 18 iltamessu.
Su 13.3. klo 10 Messu. Nurminen, 
Helaseppä, Filppula, Cantiamo.
Ke 16.3. klo 18 iltamessu.
Su 20.3. klo 10 Palmusunnuntain 
messu. Laaksonen, Kaskinen, Man-
nermaa.
Ma 21.2. klo 19.30 Hiljaisen viikon 
Vesper. Filppula, Cantiamo.
Ke 23.3. klo 18 iltamessu.
To 24.3. klo 13 Kiirastorstai-päivän 
ehtoollinen. Nurminen, Filppula, 
Anu Kärkkäinen, laulu. 
Klo 19 Kiirastorstain ehtoollinen. 
Vilkkilä, Nurminen, Filppula.
Pe 25.3. klo 10 Pitkäperjantain 
jumalanpalvelus. Helaseppä, 
Filppula, Cantiamo. 
Klo 15 Jeesuksen kuolinhetken 
hartaus. Nurminen, Filppula.
La 26.3. klo 23 Pääsiäisyön messu. 
Nurminen, Vilkkilä, Filppula, Can-
tiamo.
Su 27.3. klo 10 1. pääsiäispäivän 
messu. Helaseppä, Laaksonen, 
Filppula, Sonórus.
Ke 30.3. klo 13 soppakirkko. 
Ke 30.3. klo 18 iltamessu. 
Su 3.4. klo 10 Messu. Laaksonen, 
Nurminen, Filppula, Helsingin 
Poliisilaulajat.

LaaJasaLossa

Su 6.3. klo 12 Perhemessu. 
Helaseppä, Vilkkilä, Mannermaa.
Su 13.3. klo 10 Gospelmessu. Vilk-
kilä, Helaseppä, Ek.
Su 20.3. klo 12 Palmusunnuntain 
messu. Laaksonen, Vaulas, Manner-
maa. 
To 24.3. klo 18 Kiirastorstain 
ehtoollinen. Vaulas, Laaksonen, 
Niva-Vilkko, Miesyhtye.
Pe 25.3. klo 12 Pitkäperjantain 
sanajumalanpalvelus. Helaseppä, 
Niva-Vilkko, Kvartetti.
Su 27.3. klo 12 1. pääsiäispäivän 
messu. Vilkkilä, Laaksonen, 
Niva-Vilkko, Chorus Marinus.
28.3. klo 12 2. pääsiäispäivän 
messu. Laaksonen, Nurminen, 
Niva-Vilkko.
Su 3.4. klo 12 Lähetyspyhän 
messu. Vaulas, Nurminen, Niva-
Vilkko. Messun jälkeen lähetys-
lounas.

TaMMisaLossa

Su 20.3. klo 15 Tammenterho-
kirkko. Kaskiset.
To 24.3. klo 19 Kiirastorstain 
ehtoollinen. Kaskinen, Katariina 
Kopsa.

Musiikkia 
RoiHuVuoREssa

Su 10.4. klo 15 Purjein kuuta-
molla -konsertti. Laura Juvonen, 
sopraano, Iina Peltomäki, piano.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.
La 16.4. klo 18 Kuorokonsertti. 
Cantiamo, joht. Hannele Filppula, 

Tarja Karkulehto, sopraano, Sampo 
Rantalainen, baritoni, Evi Kant, urut. 
Ohjelmassa mm. Faurén Requiem. 
Vapaa pääsy, kolehti.
Ti 17.5 klo 19 Konsertti. Huki-
mando-yhtye. Soittimina huiluja, 
kitaroita, mandoliini. Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 e.
Ti 24.5. klo 18.30 Kevätlaulajaiset. 
Cantiamo, lapsi- ja nuorisokuoro 
Sonórus, Hannele Filppula, urut ja 
Säde Bartling, piano, yhteislaulua. 
Vapaa pääsy, kolehti.

MusiiKKia LaaJasaLossa

La 12.3. klo 18 Kiitos veteraanit 
-konsertti. Lauluyhtye Aikamiehet, 
joht. Märt Rataseppi. Lions Club 

Helsinki/Laajasalo ja Roihuvuoren 
seurakunta. Vapaa pääsy. Ohjelma 
15 e.
To 14.4. klo 19 Vanhan musiikin 
konsertti. Helsingin konservatorion 
oppilaat opettaja Timo Junturan 
johdolla.
To 5.5. klo 18 Konsertti. Pekka  
Kauppinen, viulu. J. S. Bachin 
sooloviuluteoksia. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 e.
Ti 17.5. klo 18 Kevätlaulajaiset. 
Chorus Marinus, kvartetti, Laulu-
nystävät ja Ylistyskuoro. Juha-Matti 
Terämä, juonto. Yhteislaulua. Vapaa 
pääsy. 
Ke 18.5. klo 19 Kevätkonsertti. 
Itä-Helsingin puhallinorkesterit.

M
arko Anttila

Heittonuotta

Kahviot
Puurokahvila maanantaisin klo 
10-11 Roihuvuoren kirkon aulassa.
Roihutupakahvio tiistaisin klo 
12-14 Roihuvuoren kirkon aulassa, 
klo 12.30 rukoushetki kappelissa.
Laajasalon kirkon aulakahvio 
arkisin klo 10-14.

On haikeaa jättää hyvästit minulle 
niin rakkaaksi tulleelle Laajasalon 
kirkolle, sen työntekijöille ja seu-
rakuntalaisille. Tiivis yhteys kir-
kon vapaaehtoisiin, erityisesti au-
lakahviopäivystäjiin, on ollut an-
toisaa.

Kuinka monesti ajatuksissani 
vielä palaankaan niihin moniin eri-
laisiin työtehtäviin, joita olemme 

suunnitelleet ja toteuttaneet hyväs-
sä hengessä. Niistä selvittiin leiki-
ten, vaikka joskus saattoi iskeä pie-
ni paniikin poikanen. Silloin otim-
me huumorin mukaan. Haasteita-
kin on toki riittänyt, mutta yhteen 
hiileen puhaltamalla ja toisiamme 
tukien olemme mielestäni selvin-
neet loistavasti.

Kaikkea hyvää toivon teille elä-

mässä rakkaat seurakuntalaiset ja 
työtoverit.

Leena Ottman

Leena Ottman oli mukana luomassa 
Laajasalon kirkon toimintaa sen alku-
vaiheissa. Hän kertoo jääneensä usein 
katselemaan työn lomassa kaunista, 
valoisaa kirkkoaan. 

Suntio Leena Ottman eläkkeelle
Suntio Leena Ottman on ollut Roihuvuoren seurakunnassa töissä kolmetoista 
vuotta, joista yli kymmenen Laajasalon kirkolla. Tänä keväänä Leena jäi eläkkeelle 
ja kirjoitti Kiikariin mietteitään.

Seurakunta kiittää  
Leenaa lämpimästi hyvästä 

työtoveruudesta ja  
toivottavat hänelle  
siunausta uuteen  

elämänvaiheeseen.

M
arko Anttila

Diakoniatyön 
vastaanotot
Roihuvuoressa ajanvaraus 
paikan päällä tiistaisin klo 9-10 
ja puhelimitse klo 10-11,  
p. 09 2340 5758.

Laajasalossa maanantaisin klo 
9-11, p. 09 2340 5768

Seurakunta muistaa 
merkkipäivänä
Seurakunta lähettää kutsun juhlamessuun ja -tilaisuuteen kaikille  
80, 85, 90 vuotta täyttäneille tai täyttäville seurakuntalaisille.  
Yli 90-vuotiaille kutsu tulee joka vuosi. Ennen  juhlaa  lähetetään  
erikseen ilmoittautumisohjeet.

Laajasalon alue
Seuraava ikäihmisten juhlamessu  on helatorstaina  5.5.2016 klo 12  
Laajasalon kirkolla, johon kutsutaan 1.1.-30.6.2016  merkkipäiväänsä 
viettävät.  
   Syksyn juhlamessuun ja -tilaisuuteen kutsutaan 1.7 -31.12.2016 syntymäpäiväänsä  
viettävät.
70 ja 75 vuotta 1.1.- 30.6.2016 täyttävät seurakuntalaiset  kutsutaan messuun ja juhla-
kahveille su  20.3.2016. Syksyn vastaavaan tilaisuuteen kutsutaan 1.7.-31.12.2016  
merkkipäiviään viettävät. Kutsu lähetetään  ennen tilaisuutta.

Roihuvuoren, Marjaniemen  
ja Tammisalon alue
Roihuvuoren  kirkossa on 13.3. klo 10 juhlamessu ja -tilaisuus  70, 75, 80, 85 vuotta  
täyttäville sekä 90 vuotta ja siitä ylöspäin täyttäville. Kutsu lähetetään  
1.1.-31.6.2016 merkkipäiväänsä viettäville.
Syksyllä messuun ja juhlaan kutsutaan 1.7.-31.12.2016 merkkipäiväänsä viettävät.

Seurakunta kiittää
 
Lämmin kiitos kaikille diakoniatyölle joulunaikana  
lahjoittaneille.

Palmusunnuntain  
Tammenterho-
kirkko
 
20.3. klo 15 Tammisalon kirkolla 
Palmusunnuntain iloinen 
kirkkohetki kaikenikäisille. 
Mukana Timo Pekka ja 
Anna-Mari Kaskinen.

Kaavoittajat kuulevat  
laajasalolaisia
 
to 17.3. klo 15-19  
Laajasalon kirkolla 
Kaupunkisuunnitteluvirasto esittelee Laajasalon  
kaavoitussuunnitelmia ja kuulee laajasalolaisia.

Lähetyspyhä
 
Su 3.4. klo 12 messu Laajasalon kirkossa
Anja Nurminen haastattelee saarnassa Päivi Säynevirtaa, 
liturgina Arja Vaulas.
   Messun jälkeen diplomaattina Lähi-idässä toiminut lä-
hetystöneuvos Martti Eirola kertoo Lähi-idän tilanteessa. 
   Lounas lähetystyön hyväksi, aik. 10 e, lapset 5 e. 
Lohikeitto, kahvi ja piirakka. 

Senioripysäkki
 
Keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille. 15 kokoontumista 
syksyllä 2016. Tiedustelut: diakoni Kristiina Selin, 
p. 09 2340 5738

ASKEL
MAKSAA 
POSTI-

MAKSUN

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 30.6.2016 asti ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa. 
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain 
mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

TILAAJA/MAKSAJA Kirkko ja me 23.312115

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi  Kyllä kiitos! 
Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 12 kk hintaan 50 € (norm. 89 €).
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.Tilaa soittamalla 

020 754 2333
•  Lankapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min.
•  Matkapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

Tilaa sähköpostilla 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi 

Tilaa internetistä 
www.askellehti.fi /tarjous

√

Saa toivoa.
Tilaa uudistunut  12 kuukautta vain 50 €
Tutustu ilmaiseksi näköis lehteen netissä www.askellehti.fi /uusilehti

31  1/16

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERIKOISHAMMASTEKNIKOT: Joutsjoki Sini, Koivistoinen Juri

• Hammasproteesien valmistus,
 korjaukset, pohjaukset ym.

• KOTIKÄYNNIT

• Ajanvaraus
 puh. 044 345 4347

Useita vastaanottoja pääkaupunkiseudulla
esim. Tilkankuja 6, 00300 Helsinki
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Minun kirkkoni

As a young adult and many years 
following, I strayed away from 
church and became passive in  
regards to my own personal rela-
tionship with God. Yes, I have trav-
elled to Paris, Milan, and Rome 
and beyond - visited those won-
derful cathedrals and paid tribute 
to those historical places, but I was 
just a visitor, seeing what I wanted 
to see and moving on. I wasn’t pray-
ing, I was not attending church ser-
vices, and probably I was treating 
my neighbor with little concern. My 
tank spiritually was nearly empty.  

I was steered back to the church 
after hitting a very low point in my 
life. In addition to being emotion-
ally dis-interested, I had gotten  

diabetes type 1. That led to a worri-
some and stressful time for me and 
my family. This wake-up call was 
intentional, I feel. It was a message 
from Christ calling out to me to get 
back on course and be the person 
he created and wanted me to be. 

Keeping faith 
This secret like message inspired me 
to return to Christianity and active-
ly worship and praise God. I invited 
myself to Roihuvuori Church and at-
tended Sunday service. I really didn’t 
know anyone there. At first, I was a 
bit lost with the church format and or-
der but that didn’t stop me. I always 
felt welcomed and it wasn’t hard to 
connect with the different Pastors, 
their sermons and messages. 

It wasn’t long thereafter, that I 
asked if I could become a church 
member. I met with Pastor An-
ja Nurminen and we set up a plan 
for “adult confirmation”. After eight 
weeks I became a member of the 

Evangelical Lutheran Church of 
Finland.

I thank God  
for the Bless up

This decision is shaping my life for 
the good. I know if I stand on Christ’s 
promises, his great plan for me will 
be fulfilled. He wants me to win. I 
was shown in life, you cannot operate 
alone. In spite of my good intentions, 
intellect, strong family unit, it wasn’t 
enough. Being a member in the world 
isn’t enough, you really need that 
Christian extended family connec-
tion for inspiration and strength.

I have found various church  
activities enriching. It is just not 
memorizing scripture, but walking 
the walk, and talking the talk of  
being a Christian. I know I am 
a sinner, but I am trying to get it 
right. 

Robert Helineva

Kipinä runouteen ja runonlausun-
taan tuli jo äidinmaidosta kotona 
Teuvalla, Pohjanmaalla. Äiti har-
rasti lausuntaa ja isä oli harrasteli-
janäyttelijä. Kotona luettiin paljon 
runoja.

–  Oli mukava selailla runokir-
joja saunaillan jälkeen, Suksi muis-
telee. 

– Kaverit kuunteli kohteliaasti, 
kun halusin lukea heille runoja.

Nuorena Suksi kirjoitti omia ru-
noja. Nyt itsekritiikki on tyrehdyt-
tänyt sen. 

Monenlaiset tekstit  
puhuttelevat

Ismo Suksen lempirunoilijoita ovat 
Arto Meller ja Portugalin kansallis-
runoilija Fernando Pessoa. Melle-
rin teksteistä Suksi kokee löytävän-
sä oman lapsuutensa ja nuoruutensa 
maisemaa, Pessoan runoissa hän nä-
kee jotain universaalia.

– Luen ja etsin koko ajan uusia 
runoja.

Rakkaus runouteen näkyy myös 
kotona. Esimerkiksi joka joulu luet-
tuaan jouluevankeliumin Suksi pyy-
tää poikiaan lukemaan joulurunon.

Työpaikan joulujuhlissa häntä it-
seään pyydettiin kerran lausumaan 
jouluruno. 

– Oli vaikea löytää sopivaa, sil-
lä parhaat joulurunot on sävelletty. 
Sävel tulee liian vahvasti lausuessa 
mieleen.

Virsistä lempiteksteikseen Suksi 
mainitsee Dietrich Bonhoefferin 
virren 600 ja Anna-Mari Kaskisen 
virren 517 Herra kädelläsi.

Äijän rukous Laajasalossa 
toukokuussa

Pikkupojan harrastuksena alkanut 
lausunta on kulkenut Suksin muka-
na koko elämän. Opiskeluaikanaan 
Suksi opiskeli muun ohessa puheil-
maisua ja lausuntaa. Myöhemmin 
työpaikalla Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriössä hän osallistui luovan 
toiminnan kerhoon, jossa työkave-
ri innosti työväenopiston lausunta-
piirin. 

Lausuntaliiton toiminnassa taas 
syntyi ryhmä, jonka kanssa Suksi 
on tulossa Laajasalon kirkolle maa-
nantaina 16. toukokuuta kello 18 pi-
tämään lausuntailtaa teemalla Äi-
jän rukous.

Illassa keski-ikäiset ”äijät” Ol-
li Saarsalmi, Petri Suvanto, Is-
mo Luimula ja Ismo Suksi tulkit-
sevat elämää, kuolemaa, rakkaut-
ta, lapsuutta, avioliittoa, koko elä-
mänkaarta. Esitystä ohjaa ja käsi-
kirjoittaa näyttelijä ja teatteriopet-

taja Eero Enqvist. Musiikista vas-
taa viulutaiteilija Maiju Paukku-
nen. Esitys kestää tunnin, ja ohjel-
man voi ostaa.

Illan runoissa ei ole alleviivatun 
hengellistä ulottuvuutta. 

– Hengellisyys ei ole kantava aja-
tus, mutta moni runo on rukouksen 
kaltainen. Runot ovat kuin 
filosofisia sudokoja, ilman 
suoraa vastausta, kuvaa 
Suksi.

Arja Vaulas

Ismo Suksi lukee muu-
takin kuin runoutta. 
Yksi suosikkikirjaili-
joista on Tito Colliander.

Running to my Calling

Äijäkin voi lausua runoja
Laajasalolaisella Ismo Suksella on erikoinen harrastus, runonlausunta. Aikuisiällä 
hän löysi hengenheimolaisia, ja nyt runoja lausutaan äijäporukalla.

Runot ovat kuin 
filosofisia sudokoja. 

Growing up in Michigan, USA, I still remember well attending Sunday school reg-
ularly. I was provided with a pleasant Christian learning program in a Methodist 
church. That was my first experience with Christianity and worship.

Robert Helineva lives in Tammisalo with his wife and two sons. He is inspired 
through music and Christian teachings. Helineva listens to the Willie Moore Jr 
Show heard daily from ten pm to two am.

I know I am a sinner, 
but I am trying to get 
it right.
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