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Ihana odotus
Lapsiperheessä joulun odotus alkaa viimeistään siinä
vaiheessa, kun ensimmäinen lelumainos putkahtaa
postilaatikosta (tänä vuonna lokakuun viimeisellä
viikolla!). Itsekin huomaan vuosi vuodelta aloittavani
”joulujutut” aina vain aikaisemmin – lämmitän glögiä, laitan jouluradion hetkeksi soimaan, pyörittelen
ajatusta jouluvalojen ripustamisesta.
Todellinen joulun odotukseni alkaa kuitenkin vasta
ensimmäisestä adventista ja Hoosianna-virrestä. Hetkessä, jolloin kirkko on täynnä ihmisiä ja kaikki laulavat yhteen ääneen ”Hoosianna, Daavidin poika”, on
jotain maagista. Se saa kylmät väreet kulkemaan selkääni pitkin ja kyyneleet vuotamaan valtoimenaan.
Tuolloin alan oikeasti odottamaan joulua. Ja siitähän
adventista on kysymys, tiedosta, että jotain upeaa on
tulossa, sen innokkaasta odotuksesta ja siihen valmistautumisesta.
Tutkimuksien perusteella olen adventtikokemukseni
kanssa vähemmistössä ikäluokassani. Suurin osa
ikäisistäni ei käy kirkossa ensimmäisenä adventtina. Suurimmalle osalle joulun odotuksen aloittavat ennemmin kauppojen joulumusiikit ja hyllyihin
ilmestyneet joulusuklaat kuin ikivanhat virret ja
ihmispaljous kirkon penkissä. Jos adventti jollekulle
merkitsee valmistautumista, se on sitä todennäköisesti hyvin konkreettisessa ja ”maallisessa” merkityksessä. Leivotaan ensimmäiset piparit, paistetaan
porkkanalaatikko valmiiksi pakkaseen ja metsästetään joululahjoja.
Tänä adventtina haastan sinut pysähtymään miettimään, mitä ja miksi odotat, kun odotat joulua. Inspiraatioksi voit ottaa esimerkiksi seurakuntien kirkkoon kuuluville lähettämän adventtikalenterin tai
seurakuntayhtymän somekanavilla soivan musiikkijoulukalenterin. Siunattua adventin aikaa!
P.S. Minä odotan Jeesus-lasta, sillä ilman häntä olen
täysin riittämätön. L

Kauppatorin Monitorin luotsi Raimo Oksa toivoo, että yhä useampi
Turun seudun asukas löytäisi yhteen kerättyjen palveluiden äärelle.
Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

K

auppatorin Monitorin kävijätilasto
osoittaa, että
moni on jo löytänyt Turun kaupungin ja Kelan keskitetyn asiakaspalvelun äärelle,
130 000 käyntiä reilussa vuodessa.
Palvelupäällikkö Raimo
Oksan mukaan vuosi sitten
syyskuussa perustetun Monitorin ideana on se, että kävijä
löytäisi avun mahdollisimman
moneen arjen ongelmaan
saman katon alta.
- Toivon, että asiakas poistuisi täältä huojentuneena: että
hän saisi vastauksia haasteisiin
ja ohjeita siihen, miten edetä
asioidensa kanssa.
1550 neliön tiloissa KOPkolmiossa työskentelee 60–80
henkilöä viikon aikana. Monitorin ammattilaiset tavoittaa
myös puhelimitse, chatissä ja
somessa. Oksan mukaan tilat
on suunniteltu saavutettaviksi,
esteettömiksi ja turvallisiksi.
Monitorissa voi hoitaa muun
muassa Kelan ja Fölin asioita,
tavata potilas- tai sosiaaliasiamiehen, asioida Talousneuvolassa ja saada monenlaista
ohjausta liittyen kaupungin
hyvinvointipalveluihin.
Monitorista voi ostaa esimerkiksi kaupunginteatterin ja
filharmonisen orkesterin lippuja
ja tutkailla seudun matkailutarjontaa. Sieltä voi myös hankkia
Kimmoke- ja Seniorirannek-

Raimo Oksan mukaan Monitorissa voi asioida joko vuoronumerolla tai ajanvarauksella.

keen tai ladata niitä. Asiakkaat
saavat käyttää Monitorin asiakastietokoneita.
Monitoriin on keskitetty
myös kaupungin palveluita
vieraskielisille. Kauppatorin
Monitori on siis yksi kaupungin
monikulttuurisimmista kohtaamispaikoista.
- Omakielinen neuvonta ja
ohjaus on todella tärkeää, koska
siinä tulee huomioitua myös
kulttuurieroja asioiden hoitamisessa, Oksa sanoo.
Kun koronarajoitukset ovat
nyt hieman helpottaneet, Kauppatorin Monitorissa asioi keskimäärin 700–800 asiakasta
päivässä. Oksan mukaan olisi
tärkeää, että Turun seudun
asukkaat lunastaisivat paikan
täysin itselleen.
- Toivon, että asiointi tulisi

ihmisille koko ajan vaivattomammaksi ja että asiakkaat
löytäisivät yhä enemmän myös
digipalvelut.
Oksalle tulee yhteistyökyselyjä myös kolmannen sektorin
toimijoilta. Vuonna 2011 perustetussa Skanssin Monitorissa on
pitkät perinteet sille, että järjestöt saavat esitellä siellä toimintaansa.
Oksan mukaan Kauppatorin
Monitorissa järjestöyhteistyö on
vielä vaiheessa. Hänestä ensin
pitää saada kaupungin ja Kelan
palvelut loksahtamaan lopullisesti kohdalleen.
- Toki myös koronatilanne on
hidastanut yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. L
Lue lisää: turku.fi/monitori
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URukoilen läheisteni
puolesta, ja vaikka se voi
kuulostaa itsekkäältä,
uskon, että rukoukseni
suojelee heitä. Rukous
tarkoittaa, että välittää,
se on merkki ja tunnustus, että minä ajattelen
sinua koko sydämelläni
keskittyneesti ja lämpimästi.”
Kirjailija
Virpi Hämeen-Anttila,
Voi hyvin 10/2021

UMahdollisimman tasapaksu arki on haaveeni.
Sellainen, josta ihmiset
usein valittavat: syödään
ja katsotaan telkkaria,
pestään hampaat. Lähdetään aamulla töihin
eikä sairaalaan.”
Vaikeasti vammaiset
kaksoset synnyttänyt
Meri-Jennika Monola,
Kodin Kuvalehti 21/2021

URaamatun lukijan ja
tulkitsijan vastuu on valtavan suuri. Siksi hengellinen lukutapa, jossa
kysytään, mitä Jumalan
tahto on juuri tänä aikana
ja tässä meidän nykyisessä kontekstissamme,
on tavattoman tärkeä.”
Arkkipiispa
Tapio Luoma,
Kirkko ja kaupunki
28.10.2021

61
Joulun aikaan Turussa
ja Kaarinassa lauletaan
Kauneimpia joululauluja 61
tilaisuudessa. Laulut tuovat
joulumieltä tilaisuuksiin
osallistuville, mutta siellä
kerättävien kolehtien avulla
hyvä mieli leviää Suomen
Lähetysseuran välityksellä myös kaukana asuville
lähimmäisille.
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Saman katon alla
Palveluohjausta. Kauppatorin Monitorin
sisäänkäynnillä törmää vuoronumerokoneeseen,
josta voi valita tarvitsemansa palvelun. Kelan
palvelut löytyvät Monitorin keskeltä, ja niihin on oma
vuoronumerokoneensa. Monitorin asiakasneuvoja
Heikki Ala-Kleme neuvoi raisiolaista Jouni Lojanderia
Fölin asiakaspalvelun äärelle. Lojanderin mukaan
Monitorissa on kätevää se, että eri palveluiden
perässä ei tarvitse ravata ympäri kaupunkia.
Hän kaipaisi Monitoriin enää TE-toimiston
palveluita, hänestä kaikki muu tarvittava löytyy jo.
Timo Jakonen kuva
Heidi Pelander teksti
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Uskoa, Toivoa ja
jääkiekkoa
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Miten sujuu elämä, kun muuttaa
unelmansa perässä jo 16-vuotiaana
omaan asuntoon? Aika hyvin,
ainakin Laaksosen kaksosilla.
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuvat

S

einälle on ripustettu
kahdet pelipaidat, toiset
jääkiekosta ja toiset jalkapallosta. Kaikkien paitojen selässä lukee ”Laaksonen” - ja sitten vielä
määreenä U tai T; Usko tai Toivo. He
ovat 17-vuotiaat kaksospojat Salosta,
ja muuttivat vuosi sitten kahdestaan
Turkuun jääkiekkouran perässä.
Toki jääkiekko näkyy nuorten miesten kodissa muutenkin siellä ja täällä:
narulla on kuivumassa pelivaatteita,
hyllyllä on jäkishanskat ja NHL-kiekkoja, yhdestä nurkasta löytyy kasa
mailoja. Ne ovat righteja, eli vasureiden
mailoja, vaikka pojat ovat kyllä oikeakätisiä. Heidän isänsä nimittäin teki
aikanaan rafaelnadalit ja vaihtoi mailat vasenkätisiksi. Siitä kun voi saada
pientä etua kentällä, jossa oletusarvo
on oikeakätisyys.
Eli aika vakavasti on jääkiekko
otettu pienestä pitäen! Tosin urheilullisuus on kyllä imetty jo äidinmaidossa,
sillä äiti harrastaa triathlonia aina kun
papin kiireiltään ehtii, ja isäkin on
urheilumiehiä. Pikkusisko on muutaman vuoden nuorempi ja hänen lajinsa
on puolestaan cheerleading. Siinä on
sellainen hyvä puoli, että lajia treenataan Turussa, joten äiti pääsee pari kertaa viikossa kuljetusvuorollaan moikkaamaan lapsiaan.
Kas kun eihän se nyt ihan helppoa
ole päästää omia lapsia noin nuorena
maailmalle.

Kotoa pois muuttaminen
on pakottanut
Toivo ja Usko Laaksosen
ottamaan vastuuta myös
kotitöistä. Usko vastaa
ruuanlaitosta, pyykkihuolto
kuuluu Toivon tehtäviin.

On tietenkin koko perheelle suuri
muutos, kun lapset muuttavat vasta
16-vuotiaana omaan asuntoon, kuten
pojat tekivät edelliskesänä. Kaikki on
kuitenkin mennyt niin hyvin kuin vain
voi.
- Olihan se omilleen muuttaminen
toki jännittävää ja erilaista. Aikamoinen vapauden tunnekin siinä oli. Mutta
ei se nyt enää vuoden jälkeen tunnu
juuri miltään. Äidillä taitaa olla vaikeampaa, Toivo nauraa.
- Oikeastaan odotin, että se olisi
vaatinut enemmänkin. Mutta eihän
tämä nyt niin ihmeellistä olekaan.
Pyykkiä pitää pestä ja ruokaa tehdä. Ja
tietysti käydä kaupassa, Usko kertoo.
Lounas tulee aika usein joko joukkueen kautta tai koulusta, mutta melkein päivittäin he kuitenkin syövät
myös kotona. Tällä hetkellä diili on,
että Usko tekee yleensä ruuan ja Toivo
hoitaa pyykit.
Ja siivoaminen?
- Kun asuimme kotona, äiti saattoi

valittaa, että pitää siivota huone eikä
se silloin kiinnostanut, mutta näin kun
asuu omassa kämpässä, siivoaminen
tulee aika luonnostaan ja itsestään,
Toivo sanoo.
Jääkiekko on ollut mukana poikien
elämässä kaksivuotiaasta, jolloin he
vetivät luistimet ensimmäisen kerran
jalkaan. Viisivuotiaana sitten luistelukouluun ja edelleen kouluikäisenä
ensimmäiseen oikeaan joukkueeseen
Salossa. Lätkä ei silti ole ainoa laji,
pienenä tuli harrastettua monenlaista,
mikä epäilemättä on antanut hyvää
pohjaa myös jääkiekolle.
- Hiihtoa, ampumajuoksua, yleisurheilua, uintia, Toivo luettelee.
Hetkinen, ampumajuoksua?
- Se on niin kuin ampumahiihtoa
mutta juosten. Halikon Vaskiolla sitä
saattoi harrastaa, Usko selventää.
- Ampumahiihtoakin me harrastimme ja olimme mukana ihan
SM-viestissäkin. Myös jalkapallo oli
mukana pitkään, mutta 15-vuotiaana
se jäi, kun jääkiekko alkoi viedä niin
paljon aikaa, Toivo lisää.
Kaksosten puhetta onkin hauska
seurata, kun molemmat tietävät, mitä
toinen aikoo sanoa ja voivat aina täydentää toistensa lauseet.
Turkuun pojat tulivat, kun yläkoulun
jälkeen täällä oli jääkiekolle paremmat
mahdollisuudet. Molemmat opiskelevat
Kerttulin urheilulukiossa, joka osaltaan
tukee heidän kiekkoiluaan. Pelipaikat
löytyivät lopulta Tutosta, jossa pojat
ovat viihtyneet mainiosti nuorten joukkueessa – he pelaavat U18-sarjassa
sekä toisinaan myös U20-sarjassa
(U tarkoittaa under, eli siis alle). Etenkin jälkimmäisessä pärjääminen vaatii jo paljon, sillä muutaman vuoden
ikäero tekee tuossa vaiheessa paljon.
Äidinkään ei tarvitse olla kauhean
sydän sykkyrällään poikien elämästä,
sillä pahantekoon ei näillä treenimäärillä paljon ehdi. Pojat harjoittelevat
vähän viikosta riippuen jopa kahdeksan kertaa ja siihen vielä pari peliä
päälle. Ainoastaan maanantait ovat
usein vapaat.
Toisaalta urheilulukio mahdollistaa
se, että voi lyödä kaksi kärpästä yhdellä
iskulla.
- Esimerkiksi aamuharjoitukset ovat
sellaisia, joista saamme kursseja, Usko
kertoo.
- Meillä on koulussa kaikilla myös
omat lajivalmentajat, jotka kommunikoivat valmentajien ja koulun välillä
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Koulu, treenit ja pelit täyttävät kaksosten päivät niin, ettei vapaa-ajanvietto ole ongelma. Sekä urheilu että koulunkäynti tähtäävät kohti
tulevaisuuden haaveita.

Työmoraali näkyy
vähän siinäkin, että
vaikka pojat ovat
kutakuinkin yhtä
hyviä koulussa, niin
Usko kuulemma jaksaa panostaa vähän
enemmän.
niin, että molemmissa tiedetään missä
mennään. Eli jos olemme treeneissä,
siitä ei tarvitse erikseen kertoa. Systeemi toimii hyvin. Mutta koulussa
kyllä myös painotetaan sitä, että opiskelut täytyy hoitaa kunnolla urheilun
lisäksi, Toivo sanoo.
- Meillä on suunnitelmana valmistua
neljässä vuodessa, Usko lisää.
Poikien tavoite jääkiekon suhteen
ei ole enempää eikä vähempää kuin
ammattilaisuus.
- Ei se haave ihan hirveän kaukana
ole. Tässä meidän sarjassamme on jo
useita pelaajia, jotka ovat pelanneet
SM-liigassa ja on siellä yksi NHLvarauskin ollut vastassa, Usko miettii.
Ammattilaisuuden ei myöskään tarvitse tarkoittaa NHL:ää.
- Euroopassakin olisi kiva pelata.
Siellä on hienot puitteet, palkka vähän
parempi kuin Suomessa ja taso kuitenkin sellaista Suomen SM-liigan luokkaa, Toivo lisää.
Vaan entäpä jos käy niin ohraisesti,
että toinen pääsee vaikka SM-liigaan,
mutta toinen ei?
- Sitten täytyy mennä pelaamaan
muualle. Ja tehdä enemmän töitä, Usko
miettii.
Ylipäänsä pojat kisaavat keskenään
harvemmin, vaikka molemmat ovatkin
erittäin kilpailuhenkisiä.
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- Pienenä ja pihapeleissä oli eri
juttu. Silloin ne päättyivät tappeluun
jatkuvasti, kun molemmille voittaminen oli tärkeää. Mutta nyt vanhempana
toinen vie toista eteenpäin, vaatimustaso on molemmilla kova ja tsemppaamme toisiamme. Tietenkin myös
iloitsemme toistemme onnistumisista.
Emme ole siinä mielessä itsekkäitä.
Joukkueen lisäksi pelataan aina myös
veljelle, Toivo sanoo.
Vähemmän yllättävästi pojat pelaavat
yleensä samassa ketjussa, Usko on keskushyökkääjä ja Toivo laidassa.
- Olemme pelanneet yhdessä koko
ikämme, joten aika hyvin tietää, mitä
toinen jäällä tekee. Mutta myös niin,
että veljelle on ehkä helpompi sanoa
mitä haluaa toisen tekevän kuin mitä
olisi jollekin vieraalle, Toivo kertoo.
- Ja on tärkeää, että voi sanoa suoraan, Usko puolestaan miettii.
Entä onko veljeksien pelissä
tasoeroa?
- Pelipaikka tietenkin vähän vaikuttaa siihen rooliin kentällä. Uskolla
on paremmat kädet kiekonkäsittelyyn,
Toivo kehuu.
- Ja ehkä minua kiinnostaa vähän
enemmän myös puolustaa, on isompi
työmoraali siinä mielessä. Toivon vahvuus on taas hyökkäyspäässä – maalinteko siis, Usko analysoi.

Veljekset ovat urallaan nyt siinä vaiheessa, että rahaa
ei vielä tule, mutta heillä on pari isän
hankkimaa yrityssponsoria, jotka
mahdollistavat sen, ettei pelaamiseen
myöskään kauheasti kulu omia rahoja
– sekä tietenkin sen, ettei vanhempien
tarvitse toimia sponsoreina. Siis muun
kuin jääkaapin täytön suhteen.
- Aika usein vanhemmat myös käyvät täällä. Isä käy esimerkiksi aina katsomassa kotipelimme ja äiti käy pari
kertaa viikossa myös. Joskus voi olla,
että kun he ovat käyneet, niin pelin
jälkeen kun tulemme kotiin, on iltapala
valmiina odottamassa. Ja joka päivä
kyllä soitellaan tai viestitellään äidin
kanssa, joskus hän soittelee vähän turhankin kanssa, Usko nauraa.
Toki veljekset käyvät myös
Salossa, varsinkin kun vanhat kaverit ovat siellä, mutta ihan vaivaksi asti
vapaa-aikaa ei koululta ja urheilulta
jää. Pelireissutkin ovat, ainakin keski-ikäisen näkökulmasta, silkkaa murhaa. Esimerkiksi tätä juttua tehtäessä
edellisenä viikonloppuna joukkue oli
mennyt ensin Ouluun bussilla, sieltä
seuraavana päivänä Jyväskylään ja
edelleen takaisin Turkuun. Usein pelireissut alkavat aamuseitsemältä ja
kotona ollaan kahdelta yöllä. Jos siinä
sattuu vielä koeviikko sopivasti, niin
väsymystä on ilmassa.

Vaikka veljekset yleensä liikkuvat
yhdessä ja joukkuetoveritkin välillä
sekoittavat heidät, niin on heissä erojakin: Toivo on esimerkiksi hiukan
pidempi. Uskolla puolestaan on suuremmalla todennäköisyydellä avaimet
mukana, kun he lähtevät ulos – vaikka
ei Toivokaan monta kertaa ole moisia
unohtanut.
- Ja ollaan me silläkin lailla erilaisia,
että Uskolle rutiinit ovat tärkeämpiä,
Toivo sanoo.
- Toivo taas menee enemmän fiiliksen mukaan, Usko kertoo.
Ja sellainenkin ero on, että Toivolle
aamuherääminen on vaikeampaa.
- Välillä sitä täytyy käydä vähän
potkimassa. Itse pidän aamutreeneistä,
eikä minulle ole ongelma nousta. Ja
kyllähän tällainen viikkoaikataulu
myös pitää unirytmin järkevänä, Usko
kertoo.
Kauheasti ei kumpikaan ole miettinyt pitkän aikavälin tulevaisuuttaan.
Jalat ovat jäässä tässä ja nyt.
Toivo sentään sanoo, että kauppakorkeakoulu vähän kiinnostelisi lukion
jälkeen. Ja sitten on vielä yksi haave,
joka vaatii paitsi kovaa työtä myös
tuuria.
- Jos kaikki menisi ihan täydellisesti,
olisi hauska päästä Yhdysvaltoihin
opiskelemaan collegeen niin, että siinä
samalla pelaisi jääkiekkoa. Se on mahdollista, mutta vaatii pelaamisen lisäksi
sen, että koulu on täällä suoritettu erittäin hyvin, Toivo uskoo.
- Amerikkalaiset seurat kyllä etsivät
pelaajia täältä, joten ei se aivan mahdotonta ole. Ehkäpä, Usko toivoo. L

Kulttuuri

Mausteet olivat keskiajalla äärimmäisen arvokasta kauppatavaraa, minkä takia runsaasti maustettujen piparkakkujen uskottiin jopa parantavan sairauksia.

Hildegard tarjoilee hermopipareita
900-vuotias piparkakkuohje ja ohjeen kirjoittaja ovat heränneet henkiin.
Tytti Issakainen teksti
Jussi Vierimaa kuva

R

upertsbergin luostarin
keittiöstä leijailee vahvoja tuoksuja kivisille
käytäville. Nunnat nuuhkivat aromeja.
– Muskottipähkinää.
Neilikkaa. Kanelia.
– Muskat-Zimt-Kekse, yksi nunnista
päättelee.
Keittiössä leivotaan abbedissa
Hildegard Bingeniläisen ohjeiden
mukaan muskotti-neilikkakeksejä.
Joku siis tarvitsee lääkitystä, joka
kohottaisi mielialaa alakulosta iloon.
Kun spelttivehnästä valmistettuja
keksejä nautitaan säädellysti päivittäisen spelttipuuron, hedelmien ja vihannesten lisäksi, hermot vahvistuvat.
– Kallista, kallista, eräs nunna ravistelee päätään.
Varakkaat avuntarvitsijat ovat valmiita maksamaan tehoavista lääkkeistä. Luostarissa käytetään muskottia, neilikkaa ja kanelia lääkeaineina, ei
mausteina.
Kerrotaan, että näitä tuotteita tuodaan idästä kaukaisen meren salaisilta
saarilta. Niiden alkuperää varjellaan
visusti. Ne ovat äärimmäisen arvokasta
kauppatavaraa, joilla kääritään omaisuuksia. Karavaanit kuljettavat niitä

maitse vuorten yli ja autiomaitten halki
ja laivat kiertäen Afrikan vaarallisen
eteläkärjen.
Abbedissa Hildegard on taivaan lahja
luostarille. Niin suuri lahja, että aiemman luostarin esimies ei olisi halunnut
päästää häntä lähtemään ja perustamaan ikiomaa luostaria.
Nunnat laulavat abbedissansa säveltämiä ja sanoittamia hymnejä. He esittävät hänen laatimiaan laulunäytelmiä.
He kirjoittavat abbedissan luomalla
kielellä ja kirjoitusjärjestelmällä.
Nunnat ja munkit kopioivat pergamenteille abbedissan teologisia, luonnontieteellisiä ja terveydenhoidollisia
kirjoituksia. Niitä tilataan eri puolille
Eurooppaa.
Luostarissa hoidetaan sinne virtaavia sairaita Hildegardin kehittämillä
dieeteillä ja luonnonlääkkeillä. Porttia
kolkuttelevat niin köyhät kuin ruhtinaatkin saadakseen apua ja neuvoja.
Tällä hetkellä abbedissa ei ole paikalla.
Hän on pitkällä puhujamatkalla kiertämässä Eurooppaa. Sellainen on muille
naisille mahdotonta, mutta ei Hildegardille.
Hän julistaa Jumalan tahtoa kansalle
ja vallanpitäjille. Hän tapaa paaveja ja
kuninkaita vaatien oikeudenmukaisuutta ja rauhaa.
Hildegard on aikakauden kuuluisin

nainen, näkyjen näkijä, Jumalan lähettiläs.

HILDEGARDIN
MUSKOTTI-NEILIKKA-PIPARI

Saksalaisen Hildegard Bingeniläisen (1098–1179) poikkeuksellinen ja
nerokas hahmo on löydetty uudelleen
2000-luvulla.
Tutkimus on alkanut arvostaa hänen
kirjoituksiaan terveellisestä ravinnosta, varsinkin spelttivehnästä. Hänen
ilmestyksiään luonnosta ja ilmastonmuutoksesta on alettu lukea uusin silmin. Hänen kuulaita sävellyksiään on
otettu musiikkiohjelmistoihin.
Katolinen kirkko julisti hänet pyhimykseksi vuonna 2012.

45 g muskottipähkinää
45 g neilikkaa
10 g kanelia
1,5 kg spelttivehnää (hienoa)
300 g sokeria
300 g mantelijauhoa
½ tl suolaa
375 g voita
4 kananmunaa
vettä tai maitoa

Hildegard vierailee myös suomalaisissa kodeissa joulunalusviikolla.
Uuneista vedetään pelti toisensa jälkeen kauniin ruskeita pipareita, ”pippurikakkuja”.
Joku leipureista saattaa kokeilla Hildegardin ”hermopipareita”, kun jouluvalmistelut tuppaavat ahdistamaan ja
viemään ilon. Jykevien mausteannosten kanssa on syytä olla tarkkana. Muskotti on vahingollista sellaisenaan nautittuna. Verkosta löytyy useita erilaisia
hermopipareitten valmistusohjeita.
Parantavin resepti on tämä: ”Olkoon
joulun aterioiden paras anti Kristuksen
rakkaus ja sydänten yhteys.” L

Kuivat ainekset sekoitetaan hyvin.
Lisätään huoneenlämpöinen voi ja
munat. Ainekset sekoitetaan notkeaksi
taikinaksi lisäämällä tarpeen mukaan
vettä tai maitoa. Leikataan taikinasta
keksejä. Paistetaan 180 asteessa
20–25 minuuttia. Syödään korkeintaan viisi piparia päivässä.
Resepti on saksalaisen ohjeen mukainen. Suomalainen Pyhän Hildegardin Seura ohjeistaa jäähdyttämään
taikinaa jääkaapissa neljä tuntia ja
käärimään sen rulliksi, josta leikataan piparkakkuja tai joita kaulitaan
levyiksi. Piparit voi sivellä munanvalkuaisella ennen paistamista. Ohuiden
pipareitten paistoaika on noin
15 minuuttia.

LI L JA 11/2021 | 7

Tässä ja nyt
LY H Y E S T I
Yhteiskunnallisen työn
diakoniatyöntekijä Satu Pietilä
on valittu Turun ammattikorkeakoulun vuoden 2021 alumniksi.
Vuoden alumni tekee omalla
alallaan uraauurtavaa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa
työtä. Pietilä on muun muassa
käynnistänyt kaksivuotisen
Arvo ihmiselle -hankkeen
yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen
myötä ruoka-apupaikkojen ja
matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen toimijoiden valmiudet kohdata haastavissa
elämäntilanteissa olevia asiakkaita paranevat. Arvo-hanke
kertoo siitä, että diakonialla voi
parhaimmillaan olla merkittävä
pelintekijän paikka sosiaali- ja
terveysalan toimijoiden kehittämistyössä.

Seurakuntayhtymän talousarvioesityksen 2022 mukaan
käyttötalouden toimintakate,
29,5 miljoonaa euroa, heikkenee
vajaan kaksi prosenttia vuoteen
2021 verrattuna. Toimintakate
on tänä vuonna ollut koronatilanteen vuoksi normaalia
paremmalla tasolla ja kirkollisverokertymä oli elokuussa
2021 1,1 miljoonaa suurempi kuin
elokuussa 2020. Hautaustoimen
investoinnit ensi vuodelle ovat
1,2 miljoonaa. Ensi vuonna
peruskorjataan Turun hautausmaan sosiaalitiloja ja Pyhän
Ristin kappelia. Kiinteistötoimen
investoinnit vuodelle 2022,
10,1 miljoonaa euroa, sisältävät
muun muassa Aninkaistenkatu
1:n purkamisen ja uuden asuinrakennuksen rakennustöiden
aloittamisen. Talousarviosta
päättää yhteinen kirkkovaltuusto
15. joulukuuta.

Suomen Merimieskirkon
merkittävin vuosittainen varainhankintatapahtuma joulumyyjäiset on taas tuonut suomalaisen
joulun merimieskirkoille
Hampurissa, Lontoossa,
Brysselissä ja Rotterdamissa.
Joulumyyjäiset ja merimieskirkkojen joulukaupat ovat yli
50 000 kohtaamisen joulunajan
aloitus ulkosuomalaisyhteisöille
sekä vapaaehtoistapahtuma,
jota parhaimmillaan toteuttaa
yhdessä toimipaikassa yli 200
vapaaehtoista. Suomen Merimieskirkko toimii ulkomailla asuvien ja liikkuvien suomalaisten
parissa sekä tekee kansainvälistä merenkulkijatyötä Suomen
satamissa.
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Maalämpöä ja biopolttoaineita
Seurakuntayhtymän ympäristöohjelma etenee kohti hiilineutraaliutta
2029. Ympäristöteot liittyvät etenkin kiinteistöihin, sillä niiden osuus
hiilijalanjäljestä on noin 60 prosenttia.
Minna Uusivirta teksti
Timo Jakonen kuva

H

iilineutraalius vuonna
2029 – se on Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän tavoite. Matkalla
kohti päämäärää auttaa
ympäristöohjelma, johon
on kirjattu ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyvät toimet vuosille 2018–22.
Ohjelmassa huomioidaan kiinteistöjen
lisäksi esimerkiksi luonnon monimuotoisuus, hankintojen ympäristöystävällisyys sekä ympäristökasvatus.
Tavoite hiilineutraaliudesta on kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan mukaan
realistista saavuttaa aikataulussa.
- Öljylämmityksestä luovutaan 2024
tai 2025. Sähkön ja kaukolämmön tilalle
tulee maalämpöä sekä aurinkokeräimiä.
Energialähteet vaihtuvat hiilineutraaleiksi. Myös jäteasiat ja kierrätys ovat
hyvällä mallilla, hän kertoo.
Ympäristötoimia on tehty jo pitkään.
Yhtymä on esimerkiksi hankkinut tuulivoimaa jo vuodesta 2001 alkaen. Tällä
hetkellä kaikki sen käyttämä sähkö ja
kaukolämpö on uusiutuvasti tuotettua.
Energiankulutusta ja lämmön talteenottoa on tehostettu jo aiemmin ja
led-lamppuja on käytetty vuosia.
Viime aikoina yhtymässä on ryhdytty tekemään maalämpöremontteja.
Niistä uusimpana Papinholman seurakuntakoti siirtyi tänä vuonna maalämmön käyttöön. Seuraavaksi remontti on
edessä Paattisten seurakuntakodissa ja
kirkossa, jolloin päästään eroon seurakuntakodin öljylämmityksestä. Vastaavat muutostyöt ovat suunnitteilla
myös Katariinan pappilaan ensi vuoden
alussa.
Seuraava askel on hankkia seurakuntayhtymälle aurinkokeräimiä. Niiden
tuottamalla energialla on määrä käyttää
maalämpöpumppuja Paattisten seurakuntakodilla ja tuottaa sinne muutenkin
sähköä. Kosola kertoo, että keräimiä
voidaan hankkia ensi vuonna.
Suuri projekti on ollut Pyhän Ristin
kappelin krematorion savukaasujen
puhdistushanke, joka alkoi syyskuussa
ja valmistuu ensi vuonna. Savukaasut
on puhdistusta varten jäähdytettävä, ja
jatkossa talteen otetulla lämmöllä lämmitetään Turun hautausmaan huoltokeskuksen rakennuksia. Tämä vähentää
lämmitysöljyn kulutusta yhtymässä
vuodessa 55 000 litralla.
Polttoaineiden ympäristövaikutuksiin
on kiinnitetty muutenkin huomiota. Jo
nyt yhtymän pienissä bensiinikäyttöi-

Krematoriorakennuksen kattoon on tehty väliaikainen aukko, jotta uudet savukaasujen
suodatinlaitteistot saatiin asennettua paikoilleen ahtaaseen tilaan. Sinisen pressun
suojaama aukko suljetaan remontin päätteeksi, kertoo projektin valvoja Timo Läksy.

sissä työkoneissa käytetään ympäristölle
tavallista bensiiniä vähemmän haitallista
pienkone- eli alkylaattibensiiniä. Seuraavaksi suuremmissa, dieselkäyttöisissä koneissa aletaan käyttää biodieseliä ja krematorion uunien polttoaineena
ollut kevyt polttoöljy korvataan biopolttoöljyllä. Tarjouskierros biopolttoaineista on nyt käynnissä ensi kertaa.
- Uusiutuvien polttoaineiden käyttö
on hieman kalliimpaa, samoin kuin
uusiutuvan sähkön. Kokonaisuutena se
on kuitenkin ympäristöteko, joka myös
säästää muita kustannuksia. Meillä kiinteistöpalveluiden väki on ympäristöasioissa valveutunutta ja sitoutunutta,

joten asioita on helppoa viedä eteenpäin, Kosola sanoo.
Jatkossa hiilijalanjälkeä lasketaan
entistä tarkemmin. Päästöjä mietitään
myös esimerkiksi henkilökunnan matkustamisen osalta. Tämä tarkoittaa
muun muassa sähköautojen latauspisteiden rakentamista yhtymän kiinteistöjen yhteyteen. L

Tässä ja nyt

Mielialoista fiiliksiin

T

untea-verbi on ikivanhaa
perua, mutta siitä johdettu
tunnelma on kotiutunut
suomen kieleen vasta
1800-luvun lopulla. Tuolloin näet heräsi kysymys
siitä, millä sanalla voisi viitata taideteoksen kuvaamaan olotilaan. Ruotsiksi se oli stämning, mutta mitä se olisi
suomeksi?
Kansanrunoissa ihmisen tunnekokemusta nimitettiin mielialaksi, mutta
se ei tuntunut sopivalta, jos puhuttiin
esimerkiksi syksyistä maisemaa esittävästä taulusta. Tilalle tarjottiin sanaa
vire, mutta se toi mieleen lähinnä soittimen virittämisen.
Helsingin yliopiston suomen kielen
opettajien ja opiskelijoiden perustama
Kotikielen Seura kokoontui pohtimaan
ongelmaa. Selvää päätöstä ei syntynyt,
mutta eniten kannatusta sai tunnelma.

Ratkaisusta uutisoitiin myös lehdissä.

Uuden Suomettaren
toimitus totesi, että
tunnelma tuntui
tekaistulta sanalta,
mutta kai siihen tottui
niin kuin "urheiluunkin".
Uuden Suomettaren toimitus totesi,
että tunnelma tuntui tekaistulta sanalta,
mutta kai siihen tottui niin kuin ”urheiluunkin”. Juuri vähän aiemmin oli
mediassa väitelty siitä, olisiko sportti
suomeksi hippa, huvite, karkelo, kiisto,
kisa, ripeys, uljailu, urheilu, urheus,
taitoilu vai voimaleikki.

Tunnelman
rinnalle nousi pian
menestyksekäs
kilpailija. Englannista lainattu
fiilinki raivasi
KOLUMNI | KAISA HÄKKINEN
tiensä ensin amerikansuomeen. Se Kirjoittaja on akateemikko ja Turun yliopiston suomen kielen emeritaprofessori.
Hänen erikoisalojaan ovat suomen kielen historia, etymologia ja vanhan
oli jo 1920-luvulla
kirjakielen tutkimus, erityisesti Mikael Agricolan ja hänen aikalaistensa kieli.
ahkerassa käytössä kommunistien Punikki-lehdessä. Eräs kirjoittaja
seen sanan ensisijaiseksi muodoksi.
selitti, että fiilinki tarkoitti amerikkalaiFiilis on oiva esimerkki siitä, miten
sille ominaista kiireen tuntua.
sanasto kasvaa. Se on lyhyt ja kätevä
1900-luvun puolivälissä valmisja sitä voi taivuttaa supisuomalaisen
tuneeseen Nykysuomen sanakirjaan
sanan tapaan. F-alkuisiin sanoihin on
fiilinki ei vielä kelvannut, mutta sitä
meillä totuttu Agricolasta alkaen. Myös
täydentävässä uudissanastossa vuonna
mieliala ja tunnelma ovat edelleen
1979 olivat mukana sekä fiilinki että
käytettävissä. Jokainen voi siis valita
sen slangijohdos fiilis. Nykyisessä Kieli- sopivan sanan tyylin ja asiayhteyden
toimiston sanakirjassa molempia kuva- mukaan. L
taan arkisiksi, mutta fiilis näyttää nous-

Ekumeenisen joulun
tilaisuus pohtii
ilmastovastuuta

E

kumeenisen joulun tilaisuus Turun tuomiokirkossa 16.12. klo 18 muistuttaa tänä vuonna yhteisestä vastuusta maapallon
suojelemisessa ja ilmastonmuutoksen torjumisessa. Teemana
on Yhteinen maapallo, yhteinen vastuu,
yhteinen toivo.
Humanitaarisen viestin tuo Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas. Hänet tunnetaan ilmatieteen asiantuntijana sekä
toivon ja kohtuullisuuden näkökulman
tuojana ilmastonmuutoskeskustelussa.
Ekumeeninen joulu Suomen
Turussa tuo yhteen kirkkokuntien
edustajat, jotka lähettävät maailmaan
yhteisen vetoomuksen rauhan puolesta jo 28:nnen kerran. Ekumeenisen
rauhanvetoomuksen esittävät yhdessä
Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo, vapaiden kirkkokuntien

edustajana Suomen Pelastusarmeijan
ylisihteeri, majuri Saga Lippo, Helsingin katolisen hiippakunnan asiainhoitaja, isä Marco Pasinato sekä Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma.
Tilaisuus järjestetään Turun tuomiokirkossa torstaina 16.12. kello 18.
Tilaisuudessa esiintyvät sopraano
Helena Juntunen ja Tuomiokirkon
kamarikuoro Nova. Turun filharmonista orkesteria johtaa Olli Mustonen.
Urkurina toimii Markku Hietaharju
ja kuoronjohtajana sekä esilaulajana
kanttori Jukka Pietilä. Tilaisuuden
musiikillinen anti on vahva. Solistin,
orkesterin ja kuoron osuuksien lisäksi
yleisö pääsee laulamaan tuttuja joululauluja Lähetysseuran Kauneimmat
joululaulut -vihkosta.
Yhteislaulujen aikana kerättävä
kolehti ohjataan Suomen Lähetysseuran Ympäristöpankin kautta ilmaston-

muutoksen vastaisen työn tukemiseen.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Televisioinnin vuoksi yleisöä pyydetään saapumaan Tuomiokirkkoon viimeistään
klo 17.40. Tilaisuuden kooste on nähtävissä Yle TV1 -kanavalla jouluaattona

24.12. ennen joulurauhan julistusta.
Kooste on katsottavissa sen jälkeen Yle
Areenasta. L
Turun kaupungin viestintä ja seurakuntayhtymän viestintäpalvelut

Tee hyvää ja tule konserttiin

L

iikuttava Lahja -joulukonsertti pidetään Tuomiokirkossa torstaina 9.12. klo 18.
Hyväntekeväisyyskonsertin tuotolla tuetaan lasten
liikuntamahdollisuuksia.
Upeaa joulutunnelmaa loihtivat seurakuntien kuorot. Konserttiin on vapaa

pääsy, lähde mukaan!
Tunnetut urheilijat keräävät konsertin aikana kolehdin, joka ohjataan
suoraan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniatyön keräykseen.
Keräyksellä tuetaan vähävaraisten perheiden liikunta- ja urheiluharrastuksia.
Kolehtiin voi osallistua käteislah-

joituksella tai MobilePaylla. Liikuttava
Lahja on osa ympärivuotista Paavo
Nurmi Charity -työtä. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus kokea
liikunnan iloa, onnistumisia ja yhteisöllisyyttä. L
Lisätietoja: www.pngcharity.fi
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Svenska sidan

Alla textilier som doneras sorteras, tvättas, stryks och fixas redo för nya ägare. Kirsi Kujala är tf. verksamhetsledare medan Niina Torikka är tjänstledig.

Karderoopi är som
ett varuhus fullt av hjälp
Siv Skogman text
Jussi Vierimaa foto

N

ytvättade kavajer,
kjolar och blusar.
Nystrukna lakan och
handdukar.
Skor, husgeråd och
leksaker.

Diakonins Karderoopi i Åbo är som ett
välorganiserat varuhus. I prydliga rader
hänger kläder på galge, på hyllorna
ligger tallrikar och koppar, skorna är
putsade och ordnade enligt storlek.
Men Karderoopi är inget vanligt
varuhus. Du kan inte shoppa här, i
stället får du det du behöver gratis.
Karderoopi är Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets klädhjälp där också
mycket annat än kläder ingår. Här får
du plocka åt dig enligt behov, förutsatt
att du har ett papper som visar att du är
i behov av hjälp.
Omkring 2000 besök i året registrerar
Nina Torikka, verksamhetsledare vid
Karderoopi.
Kunder kommer antingen via församlingarnas diakoni, via hemvården,
socialen eller servicehusen.
- Vi samarbetar med många instan10 | L I L JA 11 /2021

ser, också med ÅUCS, som ibland tar
kontakt. Då hjälper vi antingen direkt
eller visar vidare till rätt ställe för rätt
sorts hjälp. Det som behövs är en anvisning från någon av dem vi samarbetar
med. Men man behöver till exempel
inte vara medlem i en församling för att
ta del av vår hjälp.

darna för träffar kring olika ämnen. En
tavla på väggen i samlingsrummet visar
dagens arbetsfördelning.
- Det finns mycket man kan göra
här, och många frivilliga kommer med
egna idéer om vad vi kan satsa på. Det
är vi väldigt glada för. Vi tar också emot
studerande på praktik.

Någon kan behöva akut nödhjälp efter
en brand, en annan kanske måste flytta
på grund av mögelproblem, en tredje
kommer ut ur fängelse och ska börja ett
nytt liv med tomma händer. Gemensamt är att deras resurser inte räcker
till.
De som får del av Karderoopis tjänster är alla slags människor, från bebisar
till pensionärer, från ensamstående till
stora familjer. Största gruppen just nu
utgörs av medelålders personer och
storfamiljer.
- Hjälpen ges antingen som ett
engångs startpaket med det som
behövs för att komma i gång med eget
hushåll, eller också som rätt till besök
fyra gånger under året för att få kläder
för rätt årstid.

För många blir Karderoopi ett andra
hem där man knyter kontakter och
samtidigt känner att man gör något
meningsfullt.
Miljötänket är genomgående i
verksamheten. Sortera, återanvända,
återvinna är nyckelord. Man är också
med i Sydvästra Finlands Avfallsservices Kamu-insamling, vilket innebär

Verksamheten bärs upp av ett stort
antal frivilliga, som tar emot donationer, sorterar, tvättar, stryker, syr, väver,
sköter pappersjobb eller håller i trå-

att man kan ta emot avlagda kläder
och textilier som inte längre går att
använda, men som via Kamu går till
återvinning eller energiproduktion.
På en hylla vid ingången finns en liten
försäljningsavdelning med mattor,
väskor och andra slags handarbeten
tillverkade av frivilliga.
Man kan till exempel donera garn
som frivilliga stickar till vantar och
sockor som säljs eller delas ut till dem
som behöver. Alla inkomster går direkt
till hjälpverksamheten. L

Karderoopi
L
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Finns på Kaarlavägen 2 i Åbo.
Besök bara via tidsbeställning. Man kan ringa nummer 040 3417486 måndagar
för att få en tid.
Donationer tas emot torsdagar 11–15. Ansiktsmask rekommenderas. Just nu tar man
endast emot barn- och vuxenkläder inför vintern och vardagskläder i stora storlekar,
XXL och damkläder från 46 uppåt.
Via turunseurakunnat.fi/karderoopi hittas alla uppgifter om verksamheten, om öppettider
och behov av donationer. Där finns också mera info om hur man som frivillig kan delta
i verksamheten.

Kulttuuri

Koko perheen jouluelämys
Joulukuussa ensi-iltansa saava Hei joulu! -lastenmusikaali kääntää joulun ikiaikaisen
sanoman nuorten sukupolvien kielelle. Tekijät toivovat, että uusi musiikki jää elämään
suomalaiskuorojen ohjelmistoihin.
Heidi Pelander teksti
Peter Sebastian kuva
Mari Mero graafinen ilme

J

oulukuussa Turun tuomiokirkko
muuttuu musikaalinäyttämöksi.
Hei joulu! -lastenmusikaali kertoo ensimmäisen joulun tapahtumat lasten ja nuorten näkökulmasta, noin 70 esiintyjän
voimin.
Spektaakkelin idea ulottuu vuoden
taakse. Turkulainen toimittaja-kirjailija
Tytti Issakainen pohti, mitäköhän nuoret sukupolvet tietävät joulusta. Miten
ikiaikaisen sanoman saisi kerrottua
heidän omalla kielellään?
Issakaisella oli valmiina ideaan
sopivia tekstejä. Hän pyysi projektiin
mukaan tutun säveltäjän Pekka Simojoen, joka hallitsee musiikin lajit monipuolisesti. Kaksikon käsissä teos sai
muotonsa.
- Pekka ehdotti, että liitetään yhteen
mennyt ja nykyaika, ensimmäinen
joulu ja miten lapset kokevat sen.
Muokkasimme ja ideoimme tekstejä ja
lauluja koko viime kevään, Issakainen
kertoo.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhty-

mässä innostuttiin produktion tuottamisesta. Tapahtumatuottaja Marja
Lindénin mukaan musikaali haluttiin
tehdä paikallisin voimin. Ohjaaja Joonatan Perälä löytyi turkulaisten kulttuuriverkostojen kautta, samoin musiikin sovittanut Timo Lehtovaara.
- Timon kautta kysyin mukaan
Puolalanmäen musiikkilukion kuoroa
ja soittajia. Lisäksi pyysimme mukaan
Turun konservatorion ja musiikkiopiston kuorot, Lindén kertoo.
Musikaalin tarina kulkee kolmen
koululaisen kokemusten kautta. Joululomallaan he päätyvät seikkailemaan
ensimmäisen joulun maahan ja kohtaavat jouluevankeliumin tutut hahmot. Esitystä suositellaan kaikille kaksivuotiaasta ylöspäin.
Ohjaaja Perälä bongasi koululaisia
näyttelevät Atte Lehdon, Pyry Pöyryn ja Paulina Ruiz Pigeonin Turun
Nuoresta Teatterista. Kolmikko teki
aikoinaan vaikutuksen Vaahteramäen
Eemelissä, jonka Perälä ohjasi.
- Tiesin valmiiksi, miten heidän
kanssaan työskennellään.
Perälän mukaan musikaalissa nähdään joulun iloa ja riemua, mutta myös
suuria tunteita. Hänestä projektin kiinnostavuus piilee juuri ideassa tuoda

tuttu tarina tähän päivään.
- Tunnin showssa tulee myös yllätyksiä. Kunnioitamme perinteitä mutta
tuomme mukaan myös uusia
elementtejä.
Tekijöiden mukaan musikaaliin
mahtuu huima skaala musiikkia räpistä
ja katumusiikista afrikkalaisiin rytmeihin ja perinteisiin hymneihin. Perälän
mukaan yli 50-henkinen kuoro on
myös aktiivinen ensemble, joka näyttelee muun muassa lammaslaumaa ja
keisarin käskynantajan apulaisia.
- Kuoro toimii lavasteena ja luo
tilan, missä kulloinkin ollaan.
Ohjaajan suurin haaste on Perälän
mukaan ison tekijäjoukon hallinta.
Harjoitusten tarkka etukäteissuunnittelu on tärkeää, samoin se, että jokainen tietää koko ajan, mitä on lavalla
tekemässä.
Tekijät toivovat musikaalin tuovan
ennen kaikkea hyvää mieltä ja jouluiloa. Lindénin mukaan tämä on oiva
tapa tuoda joulun sanoma tähän päivään ja lähentää kirkkoa ja seurakuntalaisia.
- Toivon, että tämä esitys jäisi pysyväksi osaksi Joulukaupunki Turku
-kokonaisuutta.
Issakainen toivoo, että musikaali

herättäisi myös keskustelua joulun
syvemmästä sanomasta perheen
kesken – lapset kun ovat hyviä havainnoitsijoita ja osaavat esittää teräviä
kysymyksiä. Esityksen joulukuinen
ensi-ilta jännittää koko tekijäporukkaa.
- Ohjaajalle se on ehkä jopa jännittävämpää kuin esiintyjille, kun homma
ei siinä vaiheessa ole enää omissa
käsissä, Perälä naurahtaa.
Lindénin mukaan musikaalin materiaaleille etsitään myös kustantajaa.
Käsikirjoitus, sovitetut nuotit, ohjaajan
vinkit, ääniraidat ja mainosmateriaalit
on tarkoitus julkaista ensi vuonna.
Hei joulu! -teoksesta julkaistaan
kaksi eri versiota: 50 minuutin musikaali näytelmäosuuksineen sekä lyhyempi versio lauluineen ja evankeliumiteksteineen. Ideana on tarjota lapsi- ja
nuorisokuoroille lisää jouluista laulettavaa.
- Uskon, että moni näistä kappaleista löytää tiensä suomalaisten kuorojen ohjelmistoihin, Lindén sanoo. L
Hei joulu! -lastenmusikaalin esitykset
Turun tuomiokirkossa 1.-4.12.2021.
Lue lisää: heijoulu.fi.
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Kauneimmat
joululaulut
Ohjeistukset Kauneimpien Joululaulujen järjestämiseen kiristyneessä
koronatilanteessa eivät olleet tiedossa
lehden mennessä painoon. Tilaisuuksien kävijämäärää saatetaan rajoittaa
tai käyttöön ottaa koronapassi, mikäli
voimassa olevat koronaohjeet niin
edellyttävät. Katso ajantasaiset tiedot
osoitteesta turunseurakunnat.fi/joulu.
Pyydämme kärsivällisyyttä ja
ymmärrystä tilanteelle. Pyydämme
käyttämään maskia Kauneimmissa
joululauluissa.

pe 3.12.
Tuomiokirkko klo 18 Saamenkieliset
Kauneimmat Joululaulut, myös netissä
virtuaalikirkko.fi
Tuomiokirkko klo 21 Kauneimmat Joululaulut, Sumu Big Band

la 4.12.
Tuomiokirkko klo 15 Saksankieliset
Kauneimmat Joululaulut
Henrikskyrkan kl. 16 Barnens
Vackraste Julsånger, ÅSFs barnkör

su 5.12.
Paakarlan srk-koti klo 14 Kauneimmat
Joululaulut
Henrikinkirkko klo 16 Lasten Kauneimmat Joululaulut

ke 8.12.
Piikkiön kirkko klo 13 Eläkeläisten
Kauneimmat Joululaulut, Iida Sorsa,
Hymyttäret ja Totinen poika -lauluryhmä, Päivi Korvensyrjä
Runosmäen srk-talo klo 18 Kauneimmat Joululaulut
Yli-Maarian srk-talo klo 18 Kauneimmat Joululaulut

la 11.12.

to 16.12.

ti 21.12.

Maarian kirkko klo 18 Kauneimmat
Joululaulut, lauluyhtye Vivere, Visertävä
puu -lapsikuoro. Myös netissä
maarianseurakunta.fi
S:t Karins kyrka kl. 19 De Vackraste
Julsångerna

Maarian kirkko klo 9.30 Perhekerhojen ja lasten Kauneimmat Joululaulut
Hepokullan srk-talo klo 13 Kauneimmat Joululaulut
Pyhän Katariinan kirkko klo 18 Lasten
Kauneimmat Joululaulut
Koivulan srk-koti klo 18 Kauneimmat
Joululaulut

Hannunniitun srk-talo klo 18 Kauneimmat Joululaulut

su 12.12.
Kuusiston kirkko klo 14 ja 16 Lasten
Kauneimmat Joululaulut
Piikkiön kirkko klo 15 Perheiden Kauneimmat Joululaulut, partiolaisten Betlehemin tuli -tervehdys, bändi ja lasten
musiikkiryhmä
Kuusiston kirkko 16 Lasten Kauneimmat Joululaulut
Paattisten kirkko klo 16 Kauneimmat
Joululaulut
Kakskerran kirkko klo 16 Kauneimmat Joululaulut
Mikaelinkirkko klo 16 Kauneimmat
Joululaulut, Sumu Big Band
Tuomiokirkko klo 17 Kauneimmat Joululaulut, viittomakielinen tulkkaus
Kaarinan kirkko klo 17 Kauneimmat
Joululaulut
Piikkiön kirkko klo 18 Kaiken kansan
Kauneimmat Joululaulut
Martinkirkko klo 18 Kauneimmat Joululaulut
Mikaelinkirkko klo 18 Kauneimmat
Joululaulut
Henrikinkirkko klo 18 Kauneimmat
Joululaulut, Henrik´s Singers
Kaarinan kirkko klo 19 Kauneimmat
Joululaulut
Tuomiokirkko klo 19 Kauneimmat
Joululaulut

ma 13.12.
Hepokullan srk-talo klo 18 Kauneimmat Joululaulut

pe 10.12.

ke 15.12.

Tuomiokirkko klo 15 Kauneimmat
Joululaulut
Kotimäen srk-talo klo 15 Kauneimmat
Joululaulut

Maarian kirkko klo 13 Eläkeläisten
Kauneimmat Joululaulut
Kuusiston kirkko klo 18 Kauneimmat
Joululaulut
Kaarinan kirkko klo 18 Kauneimmat
Joululaulut
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ke 22.12.
Varissuon kirkko klo 18 Kauneimmat
Joululaulut, Turun NMKY:n seniorikuoro

pe 24.12.

Tuomiokirkko klo 22.30 Kauneimmat
Joululaulut iltavirkuille

Varissuon kirkko klo 14 Perheiden
Kauneimmat Joululaulut
Mikaelinkirkko klo 22 Kauneimmat
Joululaulut

la 18.12.

su 26.12.

Kaarinan kirkko klo 14 Lasten Kauneimmat Joululaulut
Turku Cathedral at 4 p.m. Christmas
Carols
Domkyrkan kl. 19 De Vackraste Julsångerna. Även via virtuaalikirkko.fi
Mikaelinkirkko klo 22 Kauneimmat
Joululaulut

Kaarinan kirkko klo 17 Tapaninpäivän
kauneimmat joululaulut -iltamessu
Pyhän Katariinan kirkko klo 18 Tapanin Kauneimmat Joululaulut
Piikkiön kirkko klo 18 Tapaninpäivä
iltakirkko Kauneimmat Joululaulut

pe 17.12.

su 19.12.
Kakskerran kirkko klo 13 Lasten Kauneimmat Joululaulut
Littoisten srk-talo klo 14 Kauneimmat
Joululaulut
Kärsämäen kappeli klo 14 Kauneimmat joululaulut
Pyhän Katariinan kirkko klo 15 Kauneimmat Joululaulut
Kuusiston kirkko klo 17 Kauneimmat
Joululaulut
Pyhän Katariinan kirkko klo 17 Kauneimmat Joululaulut, mieskuoro Laulavat Kipparit
Tuomiokirkko klo 18 Perheiden Kauneimmat Joululaulut
Maarian kirkko klo 18 Kauneimmat
Joululaulut, Verbum Sonans
Kakskerran kirkko klo 18 Kauneimmat
Joululaulut Goes Pop, Tane Kannisto
saksofoni, Vesa Saloranta kontrabasso,
Timo Ustjugov piano
Kuusiston kirkko klo 19 Kauneimmat
Joululaulut
Tuomiokirkko klo 20 Kauneimmat
Joululaulut

to 6.1.2022
Eerikinkatu 3 klo 11.30 Loppiaisen
puurojuhla ja Kauneimmat Joululaulut
lähetystyön hyväksi, liput 10 €.
S:t Marie kyrka kl. 12 Högmässa med
De Vackraste Julsångerna
Uittamon srk-koti klo 15 Kauneimmat
joululaulut
Kauneimmat joululaulut
joka ilta klo 21 Facebookissa,
facebook.com/Katariinanseurakunta
Kaikki seurakuntien joulunajan
tapahtumat löytyvät osoitteesta
wwww.turunseurakunnat.fi/joulu

