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Pekka Ruokanen

(Katso tarkemmat ohjelma- ym tiedot internet-sivuiltamme)

Päivätilaisuus
Musiikkia, puheita, rukouspalvelua...
Päiväpiiri
Jutustelua kahvin ja nisun kera

on mukana kertomassa yrittäjän haasteista ja
tämän päivän elämästään.
- Mitkä asiat ovat tärkeitä yrittäjän elämässä?
- Miten firman työilmapiiri pysyy hyvänä?
- Kilpailu asiakkaista on kova. Mikä on avain
siihen, että olette pystyneet pitämään asiakas
kunnan laajana?
- Jälkiviisaus on se paras (ja turhin) viisaus.
Mutta katsoessasi elämääsi taaksepäin, mitä
tekisit toisin?

Sanan ja rukouksen ilta
Luemme Raamattua ja rukoilemme
Nuorten ilta Katukirkolla
Ohjelmallinen iltakahvila

Illan aikana kuvaesitys: Lapin vuodenajat
Musiikissa Jukka Vesterinen
illan juontaja Heikki Korppi
Vapaa pääsy, tervetuloa!

Olet tervetullut
seurakuntamme tilaisuuksiin:
Su klo 11
Ti klo 13
(joka toinen)
Ke klo 19
Pe klo 19

Pekka Ruokanen

– mies renkaiden maailmasta!
Nyt Pekka nauttii ansaituista
eläkepäivistään. Kysymykseeni,
missä kaikessa olet ollut mukana,
saan vaatimattoman vastauksen:
”Onhan sitä jo pelkästään työn
kautta avautunut monenlaisia
yhteiskunnallisia vastuutehtäviä
vuosikymmenien aikana”, toteaa
Pekka Ruokanen.

Pekka Ruokasen voi silti vielä
nähdä silloin tällöin Lapin Kumin tiloissa, sillä hän mielellään
käy tapaamassa ystäviä vuosien
varrelta, jotka tulevat hakemaan
uusia renkaita tai vaihtamaan talvirenkaat alle. Työn tekemiseen
ja firman asioihin Pekka ei enää
puutu, vaikka voimia ja tarmoa
kyllä moneen riittäisi edelleen.
- ”Yrittäjän elämä oli kuitenkin aika haastavaa. Mutta jo lapsena
näin, miten tärkeää raskaan työn
ohessa oli hoitaa omaa fyysistä
olemusta. Isä-Veikko oli merkittävä vaikuttaja slalom-urheilun
tulemiseen paikkakunnalle. Hän
oli aikansa pioneeri ja Lapin ensimmäinen
mestaripujottelija,
joka voitti mm. kaksi SM-kultaa.
Kunto-urheilu on pitänyt minutkin
toimintakykyisenä nämä vuodet.
Talvella olen hiihtänyt ja kesällä
juossut, lisäksi uinut joka päivä
kesät ja talvet tässä omassa rannassa”.
Aktiivisesti mukana?
Tämän päivän tehtävistä, joissa
Pekka Ruokanen on aktiivisesti
mukana, voisi mainita seuraavat:
- oman kiinteistöyhtiön hoitaminen
- Oulun hiippakuntavaltuustossa
istuminen
- parin merkittävän lappilaisen firman hallitustyöskentelyssä mukana oleminen
- mukana sotaveteraanityössä,
kuuluu Luton Miesten perinnetoimikuntaan, res. majuri.
- Gideon Raamattulähetystyössä
aktiivisesti toimiminen, jonka valtakunnallisen hallituksen jäsen
Pekka myös on. Joten aktiviteettejä riittää edelleenkin.
- ”Nyt on aikaa olla lastenlasten
kanssa, ja se on mieluisaa”, sanoo Pekka. Raija ja Pekka Ruokanen ovat kasvattaneet seitsemän omaa lasta, joten touhua

on talossa aikoinaan riittänyt. Nyt
kun omat lapset ovat kaikki maailmalla ulkomaita myöten niin lapsenlapset täyttävät vuonna 1988
ostettua omakotitaloa kauniilla
Koivikkotien rantatontilla Kemijoen rannassa. Osa lapsenlapsista,
joita kaiken kaikkiaan on tällä hetkellä 10, juuri vietti syyslomaansa
Raija-mummin ja Pekka-ukin hyvässä hoidossa.
Jotkut saattavat muistaa, että
Keski-Ruokanen on merkittävä
nimi Rovaniemen historiassa,
sillä Keski-Ruokasen maille on
suuri osa Rovaniemen kaupunkia
rakennettu. Nimi Keski-Ruokanen
vaihtui Ruokaseksi jossain vaiheessa, mutta samasta suvusta
on kyse.

Pekka Ruokanen on monille auton renkaiden kanssa tekemisiin joutuneille tuttu nimi, sillä onhan hän
tehnyt mittavan päivätyön Lapin Kumin johtajana. Pikkupojasta lähtien Pekka on tehnyt talon töitä
heti, kun on siihen kyennyt, sillä Veikko-isänsä perustamassa (1947) perheyrityksessä työtä on riittänyt. Vuonna 1988 Lapin Kumin toimitusjohtajan tehtävät jäivät yksin Pekan harteille. Pekan täyttäessä
60 vuotta (2007) tapahtui taas sukupolvenvaihdos ja Pekan poika Ville ja nuorin veli Risto jatkoivat
isoisän perustaman firman pyörittämistä.
tarttua kiinni pelastukseen Jeesuksessa. Puolestani rukoiltiin.
Siinä en tuntenut mitään erityistä.
Mutta kun menin tilaisuuden jälkeen syömään, tunsin konkreettisesti, että nyt Jumala on tarttunut
elämääni. Sitä on vaikea selittää
tai käsittää, mutta näin vain oli.
Tapahtui se, mitä Raamattu sanoo: ”Korkeudestaan hän ojensi
kätensä ja tarttui minuun, hän veti
minut ylös syvistä vesistä”.
Tulin kotiin ja kerroin Raijalla, mitä
oli tapahtunut; olin antannut elämäni Jeesukselle. Raija purskahti
siinä hetkessä itkuun, ei surusta
vaan ilosta.

Pekka Ruokanen tunnetaan rehtinä, rehellisenä, raittiina ja hyvänä periaatteen miehenä. Hän
on auttanut monia heikommassa
tilanteessa olevia ihmisiä niin kuin
vain on pystynyt. Apua hän ei ole
kieltänyt kun sitä on pyydetty, oli
kyseessä sitten luottamustehtävät
tai lähimmäisen auttaminen.

Raija kehotti heti tunnustamaan
uskonsa jollekin toiselle ihmiselle, niin kuin Raamattu kehottaa
tekemään. Seuraavana päivänä
työmaalla, rengaspinojen keskellä kerroin eräälle työmiehelle
uskonratkaisustani. Hän siihen
totesi: ”No, sehän on hyvä”, ja
palasimme takasin töihin. Olen
myöhemmin usein sanonut, että
jos en olisi silloin avannut suutani,
en varmaan olisi nyt tässä.

Oman elämän remontti!

Uusi elämä

- ”Merkittävä muutos elämääni tuli
vuonna 1985, kun tulin uskoon”,
sanoo Pekka hymyillen. Uskoontulo antoi aivan uuden näkökulman elämään ja asioihin.
- ”Ennen uskoontuloa elämä oli
vain työn, ansioiden ja saavutusten ympärillä. Mutta elämä
sai tarkoituksen ja mielekkyyden
Jeesuksen tullessa sydämeeni.
Ja elämäni muuttui.”

Näin alkoi uusi elämäni, jota voisin kuvailla vaikka näin: Uskalsin
tulla ihmiseksi. Minusta tuli sellainen, jonka Jumala on minusta luonut. Minun ei tarvitse näyttää toista, mitä oikeasti olen. Ei tarvitse
pelätä toisia ihmisiä, heidän mielipiteitään, ei tarvitse juosta toisten
mukana kaikkiin tyhmiin juttuihin.
Sen sijaan saan kokea merkillistä
rauhaa, iloa, vapautta, kaikkea
sitä, mitä Jumala saa minussa aikaan. Joillakin on sellainen harhakuvitelma, että kun tulee uskoon,

Raija oli jo uskossa. Minua eivät
uskonasiat kiinnostaneet. Mutta
kerran hän sai minut houkuteltua
Pahtajalle seuroihin, jossa Niilo
Elorinne puhui. Tilaisuuden jälkeen totesin, että tuo mieshän puhuu ihan asiaa. Siitä lähti liikkeelle
prosessi, joka sai minut muihinkin
tilaisuuksiin kuuntelemaan lisää.
Eli ongelmani oli ennakkoluulo
uskon asioihin nähden.
Minua pyydettiin mukaan Vivamon
miestenpäiville, jonne rohkeninkin
lähteä mukaan. Siellä uskalsin
ensi kertaa antaa elämäni Jeesukselle. Se oli tietoinen päätös

Pekka Ruokanen, Lapin Kumi ja mieletön määrä erilaisten ajoneuvojen renkaita vuosikymmenien aikana.

niin ilo katoaa elämästä tai pitää
tehdä sitä ja tuota, jotta kelpaisi.
Ei, päinvastoin. En ruvennut uskovaiseksi vaan synnyin uskovaiseksi. Siinä on valtava ero.
Mottoni onkin ollut: Renkailla ei
pääse taivaaseen, mutta uskolla Jeesukseen pääsee.
Usko on antanut todella paljon näkökulmia elämään. Usko yhdistää
ihmeellisellä tavalla eri ihmiset eri
seurakunnista, erilaisista kansanryhmistä, kulttuurieroista tai erilaisista sosiaaliluokista huolimatta.
Sen saa aikaan sama Jumalan
Henki, joka meissä on.
Matkailu avartaa
Olen päässyt matkustelemaan
paljon eri puolila maailmaa. Ainut
kolkka, jossa en ole käynyt, on
Etelä-Amerikka. Mutta kaikkialla

Pekka Ruokanen asuu Kemijoen rannalla Rovaniemellä. Hänen jokaaamuiseen rutiiniinsa kuuluu aamu-uinti kesät talvet.

muualla olen pyörinyt työn ja erityisesti Gideontyön kautta. Kaikkialla maailmassa olen tavannut
Jeesuksen seuraajia. Minulla on
ollut erityinen etuoikeus tutustua
moniin erilaisiin Jumalan palvelijoihin eri puolilla maailmaa. Aikoinaan kuljin paljon Klinun ja Harjulan Väinö kanssa Muurmanskin
vankiloissa tapaamassa ihmisiä,
joilla ei ollut mitään toivoa elämästä. Eikä yhtään erilaisempaa
ollut Mongolian vankiloissa. Sama
tarve kokea vapautta synneistä ja
rikoksista. On ollut rikkautta tutustua eri uskonnollisiin seurakuntiin
niin Siperiassa kuin Aasiassa, Afrikassa, Australiassa, Japanissa...
Tämän kaiken on mahdollistanut
Jeesus, jota palvelen.
Kun jäin eläkkeelle, halusin käyttää aikaani enemmän Raamatun
sanoman tuntemiseen ja Jumalan
kohtaamiseen. Lähdin Uppsalaan
Raamattukouluun, jossa vuoden
aikana sain perehtyä mielenkiintoisiin asioihin. En ole koskaan
ollut ”pilkunviilaaja” enkä ole sitä nytkään, mitä tulee Jumalan
sanaan. On tärkeää ymmärtää
kokonaiskuvaa. Uskovan elämää
voisi verrata palmupuuhun, joka
voi kasvaa hiekkaerämaan keskellä. Miten se on mahdollista?
Palmupuun juuret voivat mennä
sadan metrin syvyyteen, josta se
hakee veden ja ravinnon niin, että
se kestää kuivankin erämaan kes-

kellä elinvoimaisena. Sellaista se
on uskovankin elämässä, kun saa
ammentaa voimansa Jumalasta.
Minullekin on käynyt niin kuin monille muillekin; mitä enemmän opit
tuntemaan Jumalaa, sitä vähemmän tiedät Hänestä, sillä Jumala
on niin uskomaton juttu, jos näin
voi sanoa. Jumalan suunnitelmat
ovat ihmeelliset ja niissä on vaan
niin hyvä kulkea. Hän johdattaa
ihmisen elämää.
Israel – Jumalan ihme
Minulle on myös Israel rakas. Näen Raamatussa selkeästi Israelin
valinnan Jumalan kansana ja sen
kansan kohtalot ja tulevaisuus
ovat kirjoitettu Jumalan Kirjaan.
Israel ja Jumalan kansa juutalaiset ovat merkittävimpiä Raamatun totuuksia. Siksipä juuri maailma niin Israelia vihaa, aivan niin
kuin monia uskoviakin on vainottu
historian aikana ja vainotaan tänäänkin ympäri maailmaa. Todella avartavaa on ollut oppia tuntemaan Israelin historia. Tänäänkin
se on ainut demokraattinen valtio
Lähi-Idässä.
Jumala on hyvä. On mahtavaa
vaeltaa hänen suunnitelmissa tässä ajassa ja kerran iankaikkisuudessa. Jeesuksesta haluan kertoa
siellä, missä elän, olen ja liikun.
Tekstit ja kuvat: Heikki Korppi

