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Koronapassilla
joulujuhliin
PÄ Ä K I R J O I T U S | PA U L A H E I N O
Kirjoittaja on lehden päätoimittaja.
Sähköposti paula.heino@evl.fi

Jouluna Jumala syntyi
Tunnustaudun jouluihmiseksi. En ole ollut sitä aina.
Nuorena pakoilin pakkojuhlintaa ja vierastin jouluaaton suorittamista tiukan aikataulun tahdissa.
Yritän miettiä, mikä on ollut elämäni ihanin joulu.
Ehkä lapsuuden lumiset joulut, kun hiihtäessä kuusesta pöllähti tykkylunta niskaan ja pihasauna
sihautti makeat löylyt. Nekin joulut jo naurattavat,
kun kotiin tullessani perhe oli taiten koristellut joulukuusen valmiiksi ja pillahdin pettymyksestä itkuun.
Tai kun paistomittari ei toiminut ja kinkku tönötti
uunissa niin hartaasti, että sitä sai syödä pikkulusikalla.
Joulu ei vie rahahuolia eikä tuo takaisin menetettyä
terveyttä. Ajattelen ystäviä, jotka kärsivät vakavasta
sairaudesta. Olen murheissani lähisukulaisesta, joka
viettää joulua yksin. Ajatuksissa ovat myös he, jotka
ovat koronan vuoksi sairaalassa tai hoitavat sairastuneita.
Matteus ja Luukas kertovat evankeliumeissaan Jeesuksen syntymästä hiukan eri tavoin, mutta kertomuksissa toistuu ilo, ilosanoma. Kun tietäjät näkivät
taivaalla tähden, joka kertoi Messiaan syntymästä,
”heidät valtasi suuri ilo”, uuden käännöksen mukaan
”he olivat riemuissaan”. Luukkaan evankeliumissa
enkeli kertoi ilosanoman paimenille, jotka veivät tietoa eteenpäin. ”Kaikki olivat ihmeissään paimenien
puheista”.
Joulun ilosanoma kerrotaan jälleen. Kysyy uskoa
ymmärtää niin paljon niin pienestä piltistä. ”Tänään
on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja.
Hän on Kristus, Herra.” Suomalainen versio, Elias
Lönnrotin Neitsyt Marian virsi Kantelettaresta kertoo:
”Jouluna Jumala syntyi, Paras poika pakkasella”.
Ihanin joulu on aina se, joka on edessä. Se, jota vietetään viikon kuluttua.

Simo Ahtee teksti
Jussi Vierimaa kuva

T

iukempia rajoituksia, lisää suosituksia. Mitä pidemmälle vuosi ehtii,
sitä lujemmaksi
koronaviruksen
ote puristuu, ja uutena huolenaiheena maailmalla on omikron-muunnos. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä uskoo
kuitenkin, ettei Turun seudulla
tarvitse silti luopua esimerkiksi
joulun ajan perinteisistä tapahtumista. Ei ainakaan silloin, kun
taskussa on koronapassi.
- Se että tapahtumia pystytään järjestämään on varmasti
kaikkien mielestä helpotus,
mutta se tarkoittaa sitä, että
koronapassi tulee todennäköisesti näyttää. Toivottavasti tähän
ei olisi tarvetta, mutta olen hieman pessimistinen sen suhteen
etteikö näin olisi.
Kotoisia juhliakaan tuskin
tarvitsee perua, mutta etenkin iäkkäiden tai riskiryhmiin
kuuluvien läheisten kanssa
joulua viettävien on syytä pitää
mielessä parin vuoden aikana
tutuiksi tulleita sääntöjä.
- Ei oireisena yhteisiin perhejuhliin. Tämä tulee korostumaan
vielä pitkään.
Pietilä kertoo, ettei koronapassin ympärillä käytävä kuuma
keskustelu ole yllättänyt, sillä
rokotteisiin liittyvät näkemykset
ovat polarisoituneita. Mielessä
on sen sijaan pettymys.
- Useissa muissa maissa

Euroopassa passi
on otettu paremmin vastaan, ja se
on viety lainsäädännöllisesti helpommin lävitse.
Eihän kyse ole
siitä, että rajoitetaan joidenkin
elämää turhaan,
vaan suojellaan
yhteiskunnan
pyörimistä.
Koronapassi on
tässä yksinkertainen ja tehokas
tapa.
Pietilä toteaa,
Johtajaylilääkäri Mikko Pietilä toivoo, että rokotteen
ettei kärjistämiottamista puntaroivat päätyisivät järkiratkaisuun ja
nen tai ihmisottaisivat rokotteen.
ten jakaminen
mukaan aivan viimeisiä keinoja
esimerkiksi hyviin tai pahoihin
rokotteen ottamisen perusteella
taudin taltuttamisessa.
edistä rokotekattavuutta ja sen
- En ole rokotepakon kantavoitteita.
nattaja. Mielestäni ihmisillä
- Tietysti tähän liittyy eettisiä
täytyy olla itsemääräämisoinäkökulmia, jotka ovat omiaan
keutta, varsinkin kun kyseessä
altistamaan mustavalkoisuuei ole tauti, joka tappaa kaikki
delle. Mutta elämässä on paljon
tai suurimman osan ihmisistä.
harmaita sävyjä, ja ihmisillä on
Kyllä tässä paljon keskustelua
myös todellisia syitä, miksi eivät käydään, ja on varmasti niin,
voi ottaa rokotetta.
että kaikki eivät tule rokotetta
koskaan ottamaan. Heillä toki
Varsinais-Suomen sairaanhoise oikeus on, mutta toivon, että
topiirin alueella oli marraskuun
vielä kahden vaiheilla olevat
lopussa vielä noin 45 000 täysin päätyisivät järkiratkaisuun.
rokottamatonta yli 12-vuotiasta.
Suomalaiset ovat Pietilän
- Tauti leviää väestössä sillä
mukaan suhtautuneet koronan
tavalla, että on pakko suojella
kitkemiseen pääsääntöisesti
sekä terveydenhuoltojärjesteltodella hyvin. Tästä on esimerkmää että ennen kaikkea ihmisiä. kinä maskien käyttäminen.
Auktoriteetit ja asiantuntijat
- Olemme pärjänneet hyvin.
ovat sitä mieltä, että rokottaSiksi olisi syytä kiittää ihmisiä,
mattomat tulevat jossakin vaisitä tulee harvoin tehtyä misheessa deltavarianttitartunnan
sään. L
saamaan.
Rokotepakko on Pietilän

Rauhallista Joulua! L
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UJoulukonserteissa herkistyy niin esiintyjä kuin
yleisökin. Nautin nähdessäni, kuinka ihmiset, jotka
menevät oravanpyörässä ja joilla on aina kiire,
istuvat kirkonpenkissä
silmät kiinni kuuntelemassa. Silloin ajattelen,
että tämä on ihana hetki.”
Laulaja
Katri Helena,
Kirkko ja kaupunki
16.11.2021

UMinulle liberaali ajattelu ei ole kategorisesti
kaiken sallimista, vaan
faktojen tarkastelua
ilman juurtuneita uskomuksia. Meillä Suomessa on loistavia piispoja,
jotka hienosti ovat kirkon
sanoman ytimessä.
Mutta toisaalta on tahoja, jotka ovat juurtuneita
rakenteisiin ja rakastavat
kirkon valta-asemaa.”
Muusikko Eicca Toppinen,
Silta-lehti 3.11.2021

UKyllähän tämä maailma toki pyörii, vaikka
emme Homerosta tai
Kristusta tuntisikaan.
Mutta kyllä se sillä tavalla
on ikävä asia, että meillä
on juuret niissä. Ja niiden
ymmärtäminen auttaisi
tietyllä tavalla nykyihmisen ja ehkä myös tulevaisuuden ymmärtämistä.”
Pappi Árpád Kovács,
Image 11/2021

4
Jouluaattoa edeltävät
neljä adventtisunnuntaita.
Adventin kynttilät symboloivat valoa ja vapautusta, Jeesuksen syntymän
odotusta. Valon määrä
lisääntyy, kun joulu lähestyy. Adventtikynttilöiden
sytyttämisen perinne on
kotoisin Saksasta.

KU VA KU L M A
Koronaviruksen omikron-muunnoksen leviämisriski on WHO:n mukaan erittäin korkea.
Mikko Pietilä kertoo, että Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri on muunnoksen suhteen
valppaana.
- Toistaiseksi on kuitenkin hyvin vaikea sanoa,
mikä sen merkitys tulee olemaan.
Positiivisten koronatestien osuus on nyt ennätystasolla. 3 – 5 prosenttia tartunnan saaneista on tarvinnut sairaalahoitoa. Korona leviää
erityisesti lapsiperheissä. 14 vuorokauden
ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti oli
marraskuun lopussa 250.

Jussi Vierimaa kuva
Simo Ahtee teksti
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Neitsyt Maria
- joulun äiti
4 | LI L JA 12/2021

Jokaisella lapsella on äiti. Kesti kuitenkin
aikansa, ennen kuin äiti-Maria pääsi
samaan seimikuvaan Jeesus-lapsen
kanssa. Taidemaalari Annukka Laine
kertoo, millaisena joulun Lapsen äiti
on kuvattu aikojen saatossa.
Tytti Issakainen teksti
Jussi Vierimaa kuvat

K

atso tätä kuvaa, taidemaalari Annukka Laine
kehottaa ja näyttää rapistunutta maalausta.
– Melkein sattuu, kun
katselen sitä, hän hen-

käisee.
Kuvassa on äiti ja lapsi. He voisivat
olla keitä tahansa.
– Huomaatko äidin katseen? taiteilija kysyy.
Äiti ei katso lastaan, vaan jonnekin
kaukaisuuteen, ikään kuin aavistellen
jotakin.
Maalaus on vanha. Se on tehty 200tai 300-luvulla roomalaisen katakombin seinälle. Kuvan äiti ja lapsi ovat
Neitsyt Maria ja Jeesus. Kuvassa ei näy
kristillisiä tuntomerkkejä, mutta eri
yhteyksistä on päätelty, että kyseessä
ovat joulun päähenkilöt.
Miksi Maria katsoo pois, etäisyyksiin? Eikö joulun Lapsen äidin tulisi
katsoa lastaan onnellisena?

– Jeesuksen äitisuhde on
äärettömän tärkeä, pohtii
taidemaalari Annukka Laine
teostensa äärellä. – Maria on
tärkeä meillekin. Me tarvitsemme Vapahtajaa. Ja Vapahtaja
tarvitsee äidin, jotta voi syntyä
ihmiseksi maailmaan.
Marian ja Jeesuksen suhde
on täynnä hellyyttä ja yhteyttä. Maalauksen pieni Jeesus
katsoo äitiinsä. Maria on lähellä
poski vasten lapsensa poskea,
mutta katse on hakeutunut
kaukaisuuteen.

Turun tuomiokirkossa sijaitsee toisenlainen kuva Jeesuksesta ja Mariasta. Se
on jouluinen maalaus Vapahtajan syntymästä. Millainen siinä on äidin katse?
Kuvan keskellä lapsi nukkuu viatonta unta äitinsä sylissä. Lasta ympäröi valon hohde. Kolme paimenta on
saapunut seimen ääreen. Oikealla istuu
mietteliäänä Joosef.
Vapahtajan äiti näyttää nuorelta
naiselta, kaunispiirteiseltä, mutta vaatimattomalta. Hän katselee rauhallisesti lastaan. Kuitenkin katse on kuin
kätketty, arvoituksellinen. Onko hän
onnellinen? Aavistaako hän jotakin,
mitä muut eivät näe?
Maalaus on fresko. Taidemaalari
R. W. Ekman valmisti sen 1850-luvulla
Jeesuksen äidin omaan kirkkoon.
Kun Tuomiokirkko vihittiin aikoinaan
vuonna 1300, turkulaiset olivat omistaneet pyhäkkönsä Pyhän Henrikin
lisäksi Neitsyt Marialle.
Keskiajan suomalaiset rakastivat
Vapahtajan äitiä. Ankaraa Jumalaa
arasteltiin, mutta taivaallinen Äiti tuntui ymmärtävän tavallisen ihmisen
murheita. Olihan hän itse kokenut suuren menetyksen.
Vuosisatoja Neitsyt Maria on ollut
tärkeä erityisesti katolisille ja ortodokseille. Kaiken aikaa on pohdittu, millainen tämä Vapahtajan äiti oikein oli.
Kuvat joulun tapahtumista kertovat
siitä, miten Mariaan on suhtauduttu
aikojen saatossa.

Betlehemin suuri tähtiyö, Jeesuksen syntymä, kuului niihin tärkeisiin
tapahtumiin, joita kristityt halusivat
kuvata. Kuvat olivat aluksi yksinkertaisia ja viitteellisiä.
– Ensimmäisinä vuosisatoina ei ollut
olemassa puhtaasti kristillistä kuvataidetta. Vaikutteita otettiin ympäröivästä
kulttuurista, antiikista, mutta kuville
annettiin kristillinen sisältö, kertoo
kirkkotaiteen historiaan perehtynyt
Annukka Laine.
Varhaisimmissa joulukuvissa esiintyi pelkästään lapsi seimessä. Siten
ilmaistiin, että taivaallinen lapsi syntyi
maan päälle köyhyyteen. Myöhemmin
köyhyyttä saatettiin korostaa sijoittamalla seimi rikkinäiseen talliin.
Seuraavaksi seimen äärelle pääsivät
aasi ja härkä.
Eläinkuvien lähtökohtana pidetään
Jesajan kirjan sanoja: ”Härkä tuntee
omistajansa ja aasi isäntänsä seimen.”
Härkä on vertauskuva heprealaisista.
Aasi symboloi muita ihmisiä, jotka
olivat heprealaisten näkökulmasta
pakanoita. Näin härkä ja aasi edustavat
yhdessä koko luomakuntaa, jolle jouluna syntyi Vapahtaja.
Aikaisemmissa katakombien maalauksissa oli jo kuvattu Mariaa ja
Jeesusta yhdessä, mutta seimikuvissa
Vapahtajan äiti sai paikan vasta härän
ja aasin jälkeen. Myöhemmin seimelle
ilmaantui myös Joosef, usein hiukan
ulkopuolisen näköisenä.
Ajan mittaan Marian rooli kuvissa kasvoi. Ymmärrettiin, että ilman häntä ei
Pelastaja olisi syntynyt. Hänet alettiin
kuvata suurempana ja hänen asunsa
kaunistuivat. Hän esiintyi myös yksinään, ilman Jeesusta. Alkuaan vaatimattomasta naisesta kehkeytyi loistokas Taivaan kuningatar.
– Ajatus taivaan ”kuningataräidistä”
ei ollut kovin kaukaa haettu. Vanhan
testamentin aikaan Israelissa kuningataräidin asema saattoi olla hyvin
merkittävä, niin hyvässä kuin pahassa,
Annukka Laine tietää.
Mutta Marian asemasta kiisteltiin
kiivaasti aina vuoden 431 Efeson kirkolliskokoukseen asti.
– Kokous ratkaisi pitkään jatkuneen väännön. Hyväksyttiin, että hän
on Jumalan äiti, Jumalansynnyttäjä.
Marian asema vakiintui.
Kuningattaren kuvat jäivät vähemmälle ja viittaukset äitiyteen lisääntyivät. Maria kuvattiin nyt yleensä Poikansa kanssa.
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Evankeliumeista
voi päätellä, että
hän tunsi kirjoitukset.
– Temppelissä
värjättiin lankoja,
joista kudottiin
valtavaa purppuranpunaista esirippua. Vastaavia
kankaita kudottiin
vain kuninkaallisille. Lankojen
väri oli kallisarvoista. Se saatiin
kotiloista, joita
piti kerätä suunnattomat määrät.
Ehkä Mariakin oli
mukana värjäämässä ja kutomassa. Sitä kuvaa
punainen lanka.
Toinen, lännen kirkon esimerkki on italialaisen Duccion
1200-luvulla maaTuomiokirkon pääalttarin vieressä Maria-äiti tuudittaa vastalaama teos. Sen
syntynyttä Jeesus-lasta. Mitä ajattelee nuori äiti katsellessaan
lastaan?
kolmiulotteisessa
maisemassa enkeli
Jeesus-lapsen ja äiti-Marian kuvien
Gabriel ojentaa kätensä siunatakseen
rinnalle tulivat Marian ilmestyksen
Mariaa. Lattialla on ruukussa valkoisia
kuvat. Ne ennakoivat joulua. Luukliljoja.
kaan evankeliumissahan enkeli Gabriel
– Läntisissä kuvissa esiintyy valilmestyy Marialle ja kysyy, suostuuko
koinen lilja, joka edustaa Marian puhhän Vapahtajan äidiksi.
tautta. Marian kädessä on kirja, JumaIlmestyskuvien ja koko kirkkotailan sana. Se viittaa hänen hurskauteen kehitykseen vaikuttivat myös
teensa ja viisauteensa.
poliittiset tapahtumat. Kristillinen
Lännen kirkon vaikutuksesta Marian
Rooma oli jakautunut kahtia ja repesi
liljat ovat löytäneet tiensä Turun tuolopulta vuonna 1054 idän ja lännen
miokirkon kappeleiden keskiaikaisiin
kirkoksi, ortodoksiseksi ja katoliseksi
rauta-aitoihin. Sama lilja esiintyy myös
kirkkokunnaksi.
Turun vaakunassa.
Erkaantumisen jälkeen idässä jatkettiin kirkkotaiteen perinteitä ja kakMarian, pyhimysten ja jopa Jeesuksen
siulotteisten kuvien tekemistä.
kuvat joutuivat koville 1500-luvulla.
– Idän kirkon ikoniperinne on edelKirkkojen maalauksia ja veistoksia
leen osa jakamattoman kirkon yhteistä
tuhottiin.
omaisuutta, Annukka Laine toteaa.
Tuhotyö tapahtui uskonpuhdistukLännessä maalauksiin kehitettiin
sen jälkimainingeissa, kun reformaatkolmiulotteisuuden vaikutelmaa ja
tori Martin Luther oli kuollut.
lisättiin yksilöllisiä piirteitä ja tunteiden
– Lutheria ei voi vastuuttaa tästä
ilmaisua.
kuvainraastosta. Hänen perheellään oli
kuvia Mariasta ja Jeesuksesta. Hänelle
Annukka Laine näyttää Marian ilmesMarian asema Jumalan äitinä ja Jumatyksestä kaksi esimerkkiä.
lansynnyttäjänä oli selvä asia, Annukka
Toinen on idän kirkon ikoni
Laine muistuttaa.
1100-luvulta. Perinteen mukaisesti
Samoilla linjoilla oli Mikael Agrimaisema on kaksiulotteinen ja enkeli
cola. Suomessa reformaatio tapahtui
Gabriel ja Maria kohtaavat. Mutta
maltillisesti. Pyhäinkuvat säilyivät
kuvassa on erikoinen yksityiskohta:
kirkoissa, mutta niille annettiin uudenMarialla on kädessään purppuranpulainen merkitys. Ne muistuttivat esinaista villalankaa.
merkillisistä kristityistä.
Laine kertoo punaisen langan tarinan.
Suomikaan ei lopulta säästynyt kuvien
– Raamatun ulkopuolelle jätetyissä
hävittämiseltä.
apokryfikirjoissa kuvataan Marian
– Kirkkojen maalauksia peitettaustaa. Hänen vanhempansa Joakim
tiin 1600-luvulla luterilaisen puhja Anna olivat hartaita uskovaisia, jotka
dasoppisuuden aikana. Sama jatkui
kärsivät lapsettomuudesta. Lapsetto1700-luvulla valistuksen aikaan. Usko
muus oli suuri häpeä. Enkeli kehotti
meni silloin päähän, Annukka Laine
heitä kohtaamaan Jerusalemin Kultaiharmittelee aikakauden jyrkkyyttä ja
sella portilla. Niin Maria sai alkunsa.
järkiuskoa.
– Maria annettiin Jerusalemin tempEivät edes Jeesuksen seimikuvat
peliin kasvatettavaksi. Ehkä hän oppi
välttyneet peittävältä kalkkimaalilta.
siellä lukemaan ja kirjoittamaan.
– Mutta 1700-luvulla koitti myös
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onnellinen vaihe, jolloin rakennettiin
paljon puisia ristikirkkoja Pohjanmaalle ja Savoon. Kirkkoihin tehtiin
maalauksia.
Laine kaivaa esiin tuolloisen maalauksen Marian ilmestyksestä. Mikael
Toppelius, kirjailija Zachris Topeliuksen isoisä, taiteili sen Kempeleen kirkon seinälle 1700-luvun lopulla.
– Tässä on huumoria, rehevyyttä ja
kotoisuutta, Laine naurahtaa.
– Roteva enkeli ojentaa kukkaa
hämmästyneelle Marialle, joka istuu
herraskaisessa ympäristössä ja lukee
Jumalan sanaa. Hienot huonekalut,
pöydänjalkoihin veistetyt käpälät,
maalatut tapetit ja verhojen peittämä
vuodekatos taustalla olivat komeinta ja
parasta, mitä tiedettiin. Tässä kuvassa
Maria tulee jotenkin lähelle.

kestävän. Oltiin valmiita maksamaan,
että saatiin parasta ja kauneinta Jeesuksen äidille.
Annukka Laineen triptyykissä äiti ja
lapsi ovat lähekkäin, poski hellästi
poskea vasten. Vapahtaja lepää äitinsä
sylissä ja katsoo häneen. Marian katse
on kääntynyt kaukaisuuteen. Silti äiti
on läsnä. Tunnelma on turvallinen ja
lämmin.
– Jokainen tajuaa äidin läsnäolon tai
sen puutteen omasta kokemuksestaan
ja psykologisen tietämyksen kautta,
taiteilija pohtii.
– Kuvaa tehdessä ajattelin Marian ja
Jeesuksen suhdetta. He ovat toisilleen
läheisiä. Suhde on täynnä hellyyttä ja
yhteyttä.
– Jeesuksen äitisuhde on äärettömän tärkeä. Äiti on hänen ensimmäinen kosketuksensa tähän maailmaan.
Äidillä on ratkaiseva merkitys hänen
varttumiseensa.
– Maria on tärkeä meillekin. Me
tarvitsemme Vapahtajaa. Ja Vapahtaja
tarvitsee äidin, jotta voi syntyä ihmiseksi maailmaan.
Maria-äidin sydämen läpi kävi
miekka, murhe oman pojan kuolemasta. Sitä hän aavistelee katsoessaan
monissa maalauksissa kaukaisuuteen.
Aavistusta, pelkoa ja surua suurempi
ovat Marian rakkaus ja luottamus, joiden varassa hän suostui joulun Lapsen
äidiksi, Jumalansynnyttäjäksi. Siitä kertovat jouluiset äiti ja lapsi -kuvat. L

Joulun keskushenkilöiden kuvat ovat
kokeneet ajan myötä monia muodonmuutoksia. Tarjonta ulottuu pelkistetystä taiteesta ylimakeisiin kiiltokuviin.
Ylöjärveläisen taidemaalari
Annukka Laineen omia maalauksia on
kirkoissa ja seurakuntatiloissa. Hän on
halunnut jatkaa teoksissaan jakamattoman kirkon kuvaperinnettä.
Tampereen Pispalan kirkkoon on
sijoitettu Laineen maalaama triptyykki
Immanuel – Jumala kanssamme. Kolmiosaisen teoksen keskellä ovat Jeesus-lapsi ja Jumalan äiti. Vasemmalla
puolella seisoo enkeli Gabriel, oikealla
enkeli Mikael.
Marian viitta
on purppuranpunainen. Se kertoo
kuninkaallisuuden
lisäksi rakkaudesta. Vapahtajan
äiti rakastaa lastaan. Hän rakastaa
myös koko ihmiskuntaa, jota varten
hän on poikansa
synnyttänyt.
Useissa muissa
maalauksissaan
Annukka Laine on
pukenut Marian
ultramariininsiniseen asuun.
– Keskiajan
Maria-kuvissa
käytettiin kauniin
sinistä maalauspintaa, joka on
aivan ihmeellinen.
Se kestää valoa
erittäin hyvin, hän
kertoo.
– Väri valmistettiin lapislatsulista, sinisestä
kivestä. Parasta
kiveä saadaan
Afganistanista.
Voi vain kuvitella,
millainen matka
sinne oli aikoinaan
Taidemaalari Annukka Laineen triptyykki, kolmiosainen teos
Italiasta. LapislatImmanuel – Jumala kanssamme sijaitsee Tampereen Pispalan
suli on ollut omaikirkossa. Kolmiosaisen teoksen vasemmassa siivessä enkeli
suuksien arvoiGabriel riemuitsee Vapahtajan syntymästä.
nen. Mutta Marian
kuvien haluttiin

Joulu

Pastorit Pasi Jaakkola ja Seppo Riihimäki toivovat, että kirkko onnistuisi välittämään joulun ydinsanoman sesongin satumaisuuden ja kaupallisuuden keskellä. Mikaelinkirkon kuusen
koristelussa mukana myös suntio Mirja Pentti.

Joulurauhaa ilman vaatimuksia
Kirkko tarjoaa rauhoittumisen paikkoja joulutohinan keskelle. Lilja kurkistaa joulunaikaan
kolmen eri vaiheessa uraansa olevan papin kanssa.
Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuvat

M

ahdollisuus pysähtyä joulun sanoman
äärelle yhdessä ja
ilman vaatimuksia.
Se on kirkon valtti
jouluun liittyvien
odotusten ja kaupallisen melskeen
keskellä, pohtivat turkulaispapit Pasi
Jaakkola, Seppo Riihimäki ja Paula
Heinisuo.
- Joulun tilaisuuksissa, ovat ne sitten
musiikkia, laulua, puhetta tai rukousta,
voimme hetkeksi pysähtyä kuulostelemaan itseämme ja Jumalaa, Jaakkola
sanoo.
Heinisuo korostaa, että joulunvietto
seurakunnassa ei riipu siitä, miten
paljon on rahaa käytössä, miten paljon
on joulua valmistellut tai onko edessä
onnellinen perhejoulu.
- Joulun sanoma elää arjen lainalaisuuksien läpi ja niistä huolimatta.
- Meillä ei tarvitse suorittaa tai
saada jotain aikaan. Tiedän, että moni
tasapainoilee työn ja perheen joulun
järjestämisen kanssa, mutta toivoisin,
että kirkko ei toisi kenenkään jouluun
lisävaatimuksia, Riihimäki lisää.

Kolmikolla on vaihteleva määrä työjouluja takanaan. Riihimäki on ollut
pappina 32 vuotta ja Jaakkola 15 vuotta.
Keväällä papiksi vihitylle Heinisuolle
tuleva joulu on pappina ensimmäinen.
Papin keskeinen tehtävä joulunaikaan on jouluevankeliumin, joulun
ilosanoman, välittäminen ja sanottaminen. Heinisuota jännittää, miten hän
onnistuu muotoilemaan viestinsä raikkaasti ja latteudet välttäen.
- Miten huikea juttu ja suuri ihme
Jumalan ihmiseksi syntyminen on ja
miten se liikuttaa ihmistä vuonna 2021.
Miksi meidän pitäisi juhlistaa juuri sitä
ja mitä se voi meille antaa? Tämä on se
tärkein kärki.
Riihimäki näkee jouluevankeliumissa radikaalejakin elementtejä.
Ilosanomasta kuulivat ensimmäisenä
paimenet, jotka olivat yhteiskunnan
halveksittuja pahnanpohjimmaisia.
Vapahtaja syntyi koruttomasti eläinsuojaan.
- Se, mikä on vähäarvoista, onkin
kaiken keskipisteessä.
Jouluun liittyy valtavasti odotuksia,
joista pappikaan ei ole vapaa. Jaakkola
muistaa erään jouluyön saarnansa,
jossa hän vei kuulijat intialaiseen slummiin pienen lapsen kuoleman äärelle.
Joulun valo ulottui sinnekin.

Saarnasta tuli valtavasti palautetta.
Jaakkola sai kehuja siitä, miten kerrankin ei vain hymistelty ja miten saarna
oli täynnä rakkautta. Joidenkin mielestä saarna pilasi joulufiiliksen.
- Siitä varmaan opin, että saarna
kannattaa höystää taiten suolalla.
Riihimäen mukaan jouluun liittyy paljon jännitteitä. Toiset miettivät,
miten järjestää lapsille joulu, kun ei ole
varaa hankkia mitään. Samaan aikaan
hyväosaiset juhlivat yltäkylläisyydessä.
- Miten vaikeaa tai jopa mahdotonta
on sanottaa jotakin niin, että se puhuisi
kaikille, hän pohtii.
Joulu on kirkon sesonkiaikaa, ja moni
pappi on pyhät töissä. Haastateltu
kolmikko hoitaa jouluvelvollisuudet
mielellään. Suurin kiire ja tohina on
ennen pyhiä, kun papin kalenteri on
täynnä joulutilaisuuksia. Jouluna töissä
on rauhallista.
- Isossa seurakunnassa, jossa on
paljon pappeja, asiat voidaan järjestää niin, että jokainen pystyy viettämään ainakin jonkun pyhistä perheen
kanssa, Jaakkola selittää Mikaelinseurakunnan käytäntöjä.
- Olen tehnyt monta vuotta joko
töitä tai vapaaehtoistöitä jouluna.
Olenkin nauranut, että eka joulu pappina on rauhallisin pitkään aikaan,

Katariinanseurakunnassa työskentelevä Heinisuo sanoo.
Vaikka papilla on jouluna keskeistä
sanottavaa, kaikki papit eivät ole jouluihmisiä. Seppo Riihimäelle joulun
toimitukset ovat lopulta työtehtäviä
muiden joukossa. Hän viettää joulua
perheensä kanssa, muttei välitä erityisemmin esimerkiksi joululauluista.
- Jouluun liittyy kivoja asioita, mutta
jouluihminen en taida olla, hän sanoo.
Riihimäelle jotain tärkeää joulusta
tiivistyy hämyiseen tunnelmaan Martinseurakunnan jouluyön messussa,
jossa näkee aina ihmisiä, jotka eivät
muuten käy kirkossa. Jaakkola pääsee
joulufiilikseen esimerkiksi Pansion
ruokakassijaon joulujuhlassa.
- Siellä jouluun ei liity niin valtavasti
odotuksia kuin hyvinvoivalla keskiluokalla. Kun Varpunen jouluaamuna soi,
ja raavaalla kadun arskalla vierähtää
kyynel poskelle, siinä ollaan joulun
ytimessä. L
Lue lisää:
turunseurakunnat.fi/tapahtumat
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Uutiset
LY H Y E S T I
Diakonian Lahja lapselle
-keräyksen kautta joululahjan
saa tänä vuonna 1174 turkulaista
ja kaarinalaista lasta ja nuorta.
Kaikki diakonian asiakasperheiden lapset saivat toivelahjansa ja keräys päättyi etuajassa. Keräykseen osallistui yli
900 lahjoittajaa, joista monelle Lahja lapselle -keräykseen osallistuminen on jo
perinne. Halukkuutta osallistua
keräykseen oli enemmän kuin
lahjatoiveita. Lahjojen lisäksi
diakonia sai rahalahjoituksia,
joiden avulla se pystyy tukemaan vähävaraisten lasten
joulua myös keräyksen päätyttyä. Keräystä oli toteuttamassa 90 vapaaehtoista. Keräys
järjestettiin 13. kertaa. Diakonia
kiittää lämpimästi kaikkia lahjoituksin tai vapaaehtoistyöllään osallistuneita.

Turun tuomiokirkon peruskorjausta suunnittelemaan
on valittu ohjausryhmä, jonka
puheenjohtajana toimii tuomiorovasti Aulikki Mäkinen ja jäseninä kirkkoherra Mia Bäck sekä
seurakuntaneuvoston jäsen Siv
Sandberg Åbo svenska församlingista, hiippakuntadekaani Mika
Nokelainen, Lauri Palmunen
Turun tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvostosta, talousja kehittämisjohtaja Timo Laakso
ja kiinteistöjohtaja Seppo Kosola.
Yhteistä kirkkoneuvostoa edustaa Maria Ranne Kaarinasta. Sihteerinä toimii kulttuuriperinnön
asiantuntija Laura Ruohonen.
Ohjausryhmä miettii Tuomiokirkkoon tarvittavia toiminnallisia
muutoksia ja kirkkotilan monikäyttöisyyden lisäämistä, Tuomiokirkkomuseon kehittämistä
ja yhteyttä Turun historian museoon sekä remontin rahoitusmahdollisuuksia. Se myös osallistaa seurakuntalaisia ja muita
tahoja muutosten ideointiin.

Ohjaaja Taavi Vartian Pertsa ja Kilu -lastenelokuva voitti
Kirkon mediasäätiön Katso
minuun… - palkinnon Oulun
kansainvälisellä lasten- ja nuortenelokuvien festivaalilla. Palkinnon tuomaroi viestintäpäällikkö
Paula Heino. Sadunomaisessa,
turvallisessa ja aidossa seikkailussa, jonka kantavia teemoja
ovat ystävyys, luottamus ja välittäminen, on nostettu esiin myös
Itämeren rehevöityminen ja Kymenlaakson rakennemuutos.
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Maarian seurakunnan vapaaehtoinen Ansa Kauppinen (oik.) organisoi ruokakassijaon Jäkärlän Jesarissa joka viikko. Apuna kassien kokoamisessa Kirsi Hämäläinen (vas.), Soili Seppä ja Kari Kivikko.

Kullanarvoiset vapaaehtoiset
Ilman pyyteettömiä auttavia käsiä monet asiat
seurakunnissa jäisivät tekemättä.
Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

Y

stävänä yksinäiselle
ikäihmiselle. Kokoavana
voimana seurakuntien
piireissä. Ystävällisenä
kasvona kirkon ovella.
Joululahjojen välittäjänä
vähävaraisten perheiden lapsille.
Kirkon piirissä toimii valtava joukko
ihmisiä, joiden työpanos jää helposti
huomaamatta. Maarian seurakunnan
kappalaisen Inkeri Puputin mukaan
ilman vapaaehtoisia moni asia jäisi
yksinkertaisesti järjestämättä.
- He toimivat käsinä ja jalkoina,
kuuntelevina korvina ja lämpiminä
sydäminä. Meidän seurakunnassamme
on esimerkiksi monia vapaaehtoisten
vetämiä piirejä, joita ei olisi ilman heitä.
Vapaaehtoisten panos näkyy myös
joulunaikaan. Seurakunnissa toimii
esimerkiksi kuoroja ja muita musiikkikokoonpanoja, joiden treenien tuloksista nautitaan joulukonserteissa ympäri
Turkua ja Kaarinaa.
Yksi Maarian jouluperinteistä on
pappilan porttirakennuksen tunnelmallinen jouluseimi, joka kootaan joka
vuosi vapaaehtoisvoimin. He varmis-

tavat myös, että ovet ovat avoinna joka
päivä kello 10–18.
Turkulaisen Operaatio ruokakassin toiminta on vapaaehtoistyön voimannäyte,
jossa moni seurakuntakin on mukana.
Maarian seurakunnassa ruokakasseja
jaetaan viikoittain neljässä eri paikassa.
- Koronan myötä ruoan tarve on selvästi kasvanut, Puputti kertoo.
Ansa Kauppinen on ollut pitkään
ruokakassijaon vapaaehtoisena Jäkärlän
Jesarissa. Hänestä vapaaehtoistyössä
tuntee itsensä tarpeelliseksi. Toisten
auttamisesta saa hyvän mielen.
Kauppinen harmittelee, miten koronarajoitukset ovat vieneet ruokakassijaon sosiaalisen ulottuvuuden, kun paikalle ei voi jäädä rauhassa turisemaan
kuulumisia. Onneksi moneen tuttuun
asiakkaaseen törmää muutenkin.
- Asun itsekin tällä alueella. Kauppareissulla saattaa mennä puolitoista tuntia, kun vartti menee ostoksiin ja loppuaika jutellessa, hän naurahtaa.
Jesarissa Kauppinen toimii ”kymppinä” eli ruokajaon vapaaehtoisten vastaavana. Kymmenkunta uskollista auttajaa tulee paikalle joka viikko. Kauppisen
mukaan porukka on ihana, ja toiminnasta on saanut ystäviä.

Moni antaa aikaansa kirkon vapaaehtoistyölle. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän lähimmäispalveluissa,
diakoniatyössä, lähetystyössä sekä seurakunta- ja rippikoulutyössä toimii noin
1200 vapaaehtoista.
- Kun lukuun lasketaan yhteisvastuukerääjät, kuorolaiset ja partiolaiset,
nousee luku pitkälti yli 3000:een, kerrotaan yhtymän viime vuoden henkilöstökertomuksessa.
Inkeri Puputin mukaan kirkon
vapaaehtoistyössä on usein kyse pienistä tehtävistä, joilla on iso merkitys
kokonaisuuden kannalta. Hänestä työntekijän tehtävä on kulkea vapaaehtoisen
rinnalla: innostajana, mahdollistajana ja
myös realistina.
- Yritän aina rohkaista ihmisiä tuomaan ideoita, joita haluaa itse olla myös
toteuttamassa, jolloin toteutumismahdollisuudet paranevat entisestään.
Vapaaehtoistaipaleensa voi aloittaa
ottamalla yhteyttä omaan seurakuntaan.
Maarian vapaaehtoiset kokoontuvat
kuukausittain kirkonvartijan talossa
Maarian kirkon kupeessa, Puputti vinkkaa. L

Tässä ja nyt

Seimiasetelma Ugandasta

J

oitakin vuosia sitten puolisoni
toi tuomisina Ugandan matkalta
eebenpuisen seimiasetelman.
Siitä tuli heti rakas. Yhtä rakas
kuin lasten pahvista kerhossa
askartelemista seimiasetelmista,
joissa aaltopahvista on rakennettu
seimen seinät ja vessapaperirullista
hahmojen vartalot. Jeesuslapsi on kääritty paperista rullalle ja sidottu yhteen
langalla.
Omassa lapsuudenkodissani ei seimiasetelmaa ollut. Barbista ja pahvista
tehty enkeli aseteltiin kyllä joka joulu
pianon päälle ja tontut sohvan nurkkaan. Nyt ajateltuna ei se enkeli kovin
kaunis ollut, mutta se toi kotiin joulun
tunnun. Iltaisin istuin sohvalle katsomaan, miten sen tähdet ja nauhat hohtivat tavalla, joka ei ollut tavallista.
Vanhin jouluaiheinen kuva löytyy
Rooman katakombeista 300-luvulta.
Siinä on Jeesus-lapsi makaa seimessä
tallissa ja ympärillä on härkä, aasi sekä
paimenia ja lampaita. Seimitradition
yksi luoja on Franciscus Assisilainen,

joka järjesti 1200-luvulla metsässä
seiminäytelmän. Sen jälkeen seimiä
alettiin rakentaa kirkkoihin. Suomalaisiin koteihin ja myöhemmin myös kirkkoihin perinne tuli hitaammin. Kerrotaan, että ensimmäinen seimiasetelma
rakennettiin Turun tuomiokirkkoon
vasta 1980-luvulla.

Lapsessa Jumala
saapuu luoksemme.
Hän tulee keskellemme,
jotta löytäisimme tien
toistemme luo.
Pahvista tehdyllä jouluseimellä
leikittiin ja eläydyttiin joulun kertomukseen kerta toisensa jälkeen. Välillä
paperista käärittyä pientä Jeesus-lasta
etsittiin itku silmässä. Lapselle joulun
odotus oli aikaa, joka ylitti tavallisen
arjen. Ihmeet olivat mahdollisia. Seimiasetelma, tähdet ikkunoissa, joululaulut

ja joulukalenteri
jaksoivat innostaa päivä toisensa
perään. Mielessä
olivat toki myös
lahjat, mutta kyse
oli muustakin.
K O L U M N I | M A R I L E P PÄ N E N
Jouluun liittyy
Kirjoittaja on Turun arkkihiippakunnan piispa.
myös vahvoja tunteita. Kerran yksi
lapsistamme sai
kummiltaan lahjaksi hienon joulukaAikuisten maailmassa asiat ovat
lenterin. Isoveli oli kateudesta kalpea.
toisin. Juhla-aika voi tehdä näkyväksi
Joku oli sitten käynyt tuskissaan avaioman yksinäisyyden ja ongelmat kärlemassa luukkuja, ja jopa hiukan maisjistyvät. Toisesta juhlaan valmistaututanut. Voi sitä itkua. Ja vielä suurempaa
minen tuntuu ylivoimaiselta urakalta.
syyllisen itkua. Ja sitten sitä myötätunTänä jouluna kaikessa on jälleen pantoitkua toisen tunnustaessa.
demian varjo.
Ehkä tavoitat vastaavia kokemukJouluna kannattaa etsiytyä lasten
sia omasta lapsuudestasi? Kyse ei ollut
seuraan. Lapsessa Jumala saapuu luokmaterialistisesta yltäkylläisyydestä
semme. Hän tulee keskellemme, jotta
vaan jostakin, joka ylitti arkikokemuklöytäisimme tien toistemme luo.
sen. Muistot aikojen takaa voivat palauEebenpuinen seimiasetelma saa jo
tua mieliimme yllättäen tutun tuoksun,
olla rauhassa lipaston päällä. Tuohus
maun, sävelmän tai joulukoristeen
syttyy tuomaan valoa pimeässä vaeltamyötä.
ville. L

T Y Ö TÄ
Sarjassa esitellään eri ammattiryhmiä,
joita kirkossa työskentelee.

Saavutettavaa
diakoniaa
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

V

ammaistyön diakoni
Tanja Rantapere on
unelma-ammatissaan:
- Olen ikään kuin
pikkuhiljaa päätynyt
tähän työhön. Ihan
ensin olimme tukiperhe ja meille tuli
erityislapsia. Jotta osasin auttaa heitä,
tutustuin asiaan, opettelin tukiviittomia ja niin edelleen. Siitä se lähti. Tällä
hetkellä meitä on diakoniakeskuksessa
kolme ihmistä tekemässä tätä työtä.
Yksi työskentelee erityisesti kehitysvammaisten kanssa, yksi toimii viittomakielisten parissa ja minulla on sitten
loput, Rantapere kertoo.
Tosin rajat ovat häilyviä, sillä kaikki
painivat aika lailla samojen asioiden
kanssa, joista suurin on saavutettavuus
sekä kaikki mikä siihen liittyy. Ja paljon
liittyy.
- Se voi lähteä niin yksinkertaisista
asioista kuin katukiveyksistä. Sinne
tänne heitetyt potkulaudat ovat jat-

kuva riesa näkövammaisille. Myös
äänimaailmat voivat olla haasteellisia.
Meillä seurakunnissa fyysisten tilojen saavutettavuus on usein hankalaa,
koska rakennukset ovat vanhoja ja suojeltuja. Mutta aina löytyy jonkinlainen
kompromissi, joskin työtä se vaatii.
Saavutettavuus ei myöskään ole pelkästään vammaisten ihmisten asia,
vaan se koskee kaikkia, tai ainakin
hyvin isoa osaa ihmisiä, Rantapere
muistuttaa.
- Ajatellaan nyt vaikka lastenvaunuilla liikkuvaa: hänkin joutuu miettimään, miten mihinkin paikkaan
rattailla pääsee. Tai vanhus, joka kulkee rollaattorin kanssa - ei hän miellä
itseään vammaiseksi, mutta yhtä kaikki
liikkuminen on hankalaa. Itse puolestani loukkasin taannoin jalkani ja jouduin kulkemaan kepeillä.
Vaikka saavutettavuuden eteen on
tehty paljon töitä myös seurakunnissa,
niin vielä on tehtävääkin. Jumalanpalvelukset ovat yksi.
- Ihan niin yksinkertainen asia auttaisi, että jumalanpalveluksissa sanot-

taisiin ääneen virret: kaikki eivät näe
sinne seinälle, jossa ne numerot ovat
vaikka näkisivätkin sanat kirjasta. Neljä
kertaa vuodessa järjestämissämme
selkomessuissa on mukana vielä kirjoitustulkkaus. Reaaliaikaisesti kirjoitetaan mitä pappi sanoo, minkä lisäksi on
powerpoint-esitys, josta näkee messun
kulun.
Toinen olisi selkokieli.
- Se on asia, josta hyötyvät muutkin kuin sellaiset asiakkaat, joilla on
kommunikaatiovaikeuksia. Liian usein
sorrumme kapulakieleen seurakunnissakin.
Toki vammaistyön diakonin hommiin
kuuluu muutakin kuin saavutettavuuden parantamista.
- Teen kotikäyntejä ja niissä autan
esimerkiksi erilaisten Kelan kaavakkeiden täyttämisessä. Minulla on
myös paljon erilaisia ryhmiä sekä leirityötä. Leirit ovat erityisen tärkeitä,

sillä monet vammaiset ihmiset eivät
helposti uskalla lähteä kotoaan, koska
pelkäävät, etteivät selviä. Meidän leireillemme uskaltaa tulla, sillä niillä on
aina avustajat mukana.
Yhteistyötä tehdään erilaisten järjestöjen sekä tietenkin kaupungin terveydenhuollon kanssa.
- Jos ihminen on vaikka joutunut
onnettomuuteen ja menettänyt liikuntakykynsä, niin tarjoan keskusteluapua
ja hankin hänelle vertaistukea. Muistutan, että elämä jatkuu, vaikka jalat eivät
enää toimikaan.
Koko ajan myös tulee lisää erilaisia,
parempia apuvälineitä ja niiden kehityksessä täytyy pysyä kärryillä.
- Tietokonehommissa käytän esimerkiksi paljon ruudunlukuohjelmaa,
joka on tarkoitettu näkövammaisille.
Minulla on heitä paljon asiakkaina,
joten haluan, että edes minulta saadut
jutut olisivat saavutettavia. L
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Svenska sidan

Han samlar folk kring
nutidens lägereldar
Siv Skogman text
Timo Jakonen foto

H

an hittade ingen sådan
verksamhet i sin församling, som på djupet
intresserade honom.
Varför? frågade han.
– Varsågod, du får
gärna arrangera själv, fick han till svar.
Så startade samtalsserien Valoa yössä
(Ljus i natten), som Kari J. Kettula
håller i trådarna för. Serien låter kända
personer samtala kring ämnen som rör
alla människor oberoende av religion,
ålder eller ställning i samhället.
Publiken har under hittills 22 kvällar kunnat ta del av funderingar kring
allt från ekoteologi och kyrkomödrar
till tystnadens helande verkan och
hopp inför morgondagen.
Namn som Sirpa Kähkönen,
Rauli Virtanen, Ilkka Kanerva, Mari
Leppänen, Kari Mäkinen, Li Andersson, Liisa Ketomäki och många
många fler har fyllt bänkarna i S:ta
Katarina kyrka.
Han är själv diskussionsledare
tillsammans med någon annan.
Kettula, numera pensionär, är också
känd som långvarig programchef för
bokmässan i Åbo, där det i flera år
ingick en vetenskaps- och religionsmässa. Han komponerade det kyrkliga
programmet, som blev ett brett spektrum av religioner och trosuppfattningar. Där samlades lutheraner, katoliker, ortodoxa, buddhister, muslimer
och representanter för många andra
trosinriktningar. En fingervisning om
hans eget intresse för trosfrågor.
– Jag är en nådens tiggare, utslängd
i världen, säger han och anspelar på
Paavo Ruotsalainen, den finske vandrarpredikanten. Vi har till och med
samma födelsedag, ler han.
Man kunde också kalla honom nomad,
en som vandrar längs trons stigar, stannar upp där en intressant tanke finns,
går vidare och tar till sig insikter från
olika håll samtidigt som han inbjuder
andra att ta del av frågor och tankar.
– Jag har egentligen alltid tänt lägereldar, skapat rum där det är gott för
folk att samlas. Vad var bokmässorna
annat än jättelika lägereldar och detsamma gäller Ljus i natten. Ett sätt att
dela tankar och samtal. Att prata om
stort och smått, svåra saker och lätta,
och rikta blicken mot ljuset, det medmänskliga.
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Det finns ljus i natten. Kari J. Kettula delar med sig av ljuspunkter både i skrift och i de möten han bjuder in till i samtalsserien Valoa yössä.

Han har bibliotekarieexamen från
Social- och kommunalhögskolan och
har bland annat arbetat på sjukhus för
patienter med psykiska problem. Också
där har vilsna själar kunnat samlas
kring inre lägereldar liksom på de tystnadsretreater som han ibland är ledare
för.
Han är flitig skribent på Facebook,
där han insiktsfullt ser långt och nära
samtidigt, lägger märke till vardagens
små detaljer, som i hans formuleringskonst växer till lågmälda små noveller,
ofta kryddade med underfundig humor.
Många läsare vittnar om den tröst och
inspiration hans uppdateringar utgör.
– De är också ett slags lägereldar,
där vi samlas i elektronisk form. Så tänker jag när jag sätter mig vid datorn och
låter minnen rinna till.
"Patienterna var i huvudsak äldre eller
medelålders människor som livet inte
behandlat väl, som kanske inte var
vana vid att läsa eller som inte kunde
koncentrera sig på grund av medicinering. Jag tänkte att jag ser på dem och
pratar till dem, försöker visa, att de blir
sedda som människor i det trygga biblioteket. Med några av dem vandrade
vi i korridorerna, hand i hand, och jag
läste högt ur någon bok. Jag tänkte att
det är den solidaritet som behövs mellan människor som kastats omkring
av livet. Sista kvällen drack vi avsked-

skaffe, jag hade bullar med mig, jag
sa till patienterna att jag önskar dem
värme, styrka och stjärnornas helande
ljus".
(Facebook-uppdatering om arbetet
på Nystads sjukhus bibliotek i mitten av
1980-talet. Övers. från finska).
– Även om vi ligger i rännstenen
kan vi titta mot stjärnorna, säger han.
Det gäller att se de små goda tingen,
ljuspunkterna i mörkret, också om det
känns som om framtiden inte skulle
finnas.
Vad är du själv tacksam för?
– För mitt hem, mina föräldrar, min
fru, mina vänner, böcker, musik. Mitt
barndomshem var fattigt men vackert.
Vi hade en lässtol och en läslampa som
vi delade på. Mamma brukade läsa om
nätterna. Jularna firade vi flera generationer tillsammans.
I dag firar han lugnare jul i mindre

krets. På kvällarna veckan före jul lyssnar han på juloratorier. Det skapar ro
inför helgen.
– På julafton går vi till begravningsplasten och tänder ljus och på
eftermiddagen deltar vi i julvesper i S:ta
Katarina kyrka.
Han bjuder på en stämningsbild.
– Vi brukar köpa julchoklad på förhand, polsk körsbärskonfekt. Som gåva
och till oss själva. Vi brukar gömma
dem på ett bra ställe, långt bak på en
hylla i köket. Men köttet är svagt. Ibland
när jag vaknar i vargtimmen smyger jag
ut i köket och tar fram en konfektask.
Ljuvligt men syndigt att sitta i sin länstol med körsbärsfyllningen rinnande
över fingrarna och juloratorium i hörlurarna. I huset mittemot lyser det ofta.
Jag brukar tänka att där bor någon
annan sömnlös ödesbroder, som också
äter upp julens körsbärskonfekt. L

Kari J Kettula
Bor: Åbo.
Mångsysslare: Bibliotekarie, länskonstnär, programchef emeritus för Åbo bokmässa,
retreatledare, författare.
Grundade förlaget Cultura, som gett ut 57 böcker.
Arrangerar Valoa yössä (samtalsserie på finska) i S:ta Katarina kyrka. Samtalen streamas.
Medlem i församlingsrådet i Katariinan seurakunta.

Joulu

Ville ja Alexandra Virtasen kodissa yhdistyvät suomalaiset ja saksalaiset jouluperinteet. Aarikan tontut juhlistavat joulua saksalaisten savu-ukkojen kanssa. Alexandran lapsuudenkodin perinteet näkyvät niin kodin koristelussa kuin jouluherkuissakin.

Kahden maan joulu
Suomalaisessa ja saksalaisessa joulunvietossa on paljon samaa, mutta Suomessa
mennään vähän rennommin.
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuvat

V

ietämme joka toisen
joulun Saksassa, joten
tänä vuonna en tee
täällä Suomessa niin
paljon jouluvalmisteluita
kuin yleensä, kertoo
Alexandra Virtanen, jonka perheessä
yhdistyvät suomalaiset ja saksalaiset
jouluperinteet. Hänen miehensä Ville
Virtanen on paljasjalkainen turkulainen ja perheen kaksi jo isoa lasta
sukkuloivat sujuvasti kahden maan
kansalaisina.
Alexandra kertoo olleensa jouluihminen pienestä pitäen. Asiat kuuluu
tehdä niin kuin ne aina on tehty. Paljon
on samaa kuin Suomessa, mutta paljon
on erojakin. Yhden tietää mies Ville.
- Saksassa kaikki on aikataulutettua ja joulu tapahtuu suurin piirtein
minuutin tarkkuudella, siihen ei paljon
yllätyksiä mahdu, hän nauraa.
Saksalaiseen joulunodotukseen
kuuluu esimerkiksi adventtikranssi,
joka on tehty kuusenhavuista tai vastaavista ja siinä on neljä kynttilää –
ihan kuin Suomessakin. Koristeena voi
olla vaikka omenoita tai mandariineja.

- Mandariineja siksi, koska kun
asuin pienenä DDR:ssä, ne olivat harvinaisia ja arvokkaita. Olen halunnut
pitää siitä tavasta kiinni.
Saksalaiset leipovat joulun alla paljon. Tapana on, että on suuri lautanen,
”Bunter Teller”, erilaisia leipomuksia,
jotka ovat esillä joko pitkin adventtia
tai vasta jouluaattona.
- Ville sitä aina nauraa, että miksi
niin paljon täytyy tehdä, mutta niitä
voi sitten viedä tutuille lahjaksi. Hiivaleipätyyppinen, rusinoin koristeltu
makea leipä eli ”Stollen” on yksi yleinen: jokaisella suvulla on sille oma
reseptinsä ja niitä sitten vaihdellaan ja
kehutaan. Sen taikina saa tekeytyä jopa
kuukauden, Alexandra kertoo.
Yksi Alexandran saksalainen jouluerikoisuus ovat Räuchermännchenit
eli savu-ukot. Ne ovat puusta veistettyjä hahmoja, joiden sisään laitetaan
eräänlainen tuoksusytyke, jonka savu
nousee piipusta jota ukkeli polttelee.
Alexandran isä on Sachsenin osavaltiosta läheltä Tsekin rajaa, ja siellä on
paljon kaivostoimintaa, joten jouluun
kuuluvat myös kuvaelmat jossa on
enkeli ja kaivosmies.
Yksi saksalaisen joulun erikoisuus
ovat puusta veistetyt ”pyramidit”, joissa

on erilaisia koristeita sekä kynttilöitä,
joiden lämpö saa yläosan propellin
pyörimään. Suomessa on vastaavia
pienempiä enkelikelloja.
- Tämä meidän pyramidimme löytyi Turun saksalaisesta seurakunnasta,
jonne sen joku oli hylännyt. Parhaimmillaan nämä ovat hyvinkin taidokkaasti tehtyjä ja voivat maksaa jopa
tuhansia euroja, Alexandra kertoo.
Entäpä sitten jouluruoka? Suomalaisen
näkemys saksalaisesta jouluruuasta oli
hienoinen pettymys.
- Ei muuten, mutta se on samanlaista ruokaa kuin mitä siellä syödään
juhlassa muutenkin. Joulupöydässä on
esimerkiksi yleensä joku lintu, hanhi
tai ankka. Minä taas olen suomalaisena
tottunut siihen, että on kinkkua ja että
sitä kinkkua ei sitten syödä muulloin
kuin silloin jouluna - ja kaksi viikkoa
sen jälkeen. Erikoisinta oli kuitenkin,
että jouluaattona syötiin nakkeja ja
perunasalaattia! Ville kertoo.
Alexandra selittää, että varsinainen
jouluateria tosiaan syödään vasta 25.
päivä:
- Aatto on vielä työpäivä, joten se
vaikuttaa tähän ruoka-asiaan. Suomessa on hyvä, kun jouluruoka kuten
laatikot, on säilyvää ja helposti lämmi-

tettävää. Ne voi tehdä kätevästi hyvissä
ajoin. Mutta me olemme kyllä nyt
opettaneet minun vanhempani syömään kinkkua, kun ovat olleet täällä
Suomessa.
Joululahjat Saksassa avataan aattona
niin kuin Suomessakin ja myös joulukirkkoon mennään yleensä silloin.
- Joulupukkikin on samanlainen,
mutta Saksassa pitää ensin laulaa tai
esittää vaikkapa runo, että saa sen lahjan. Onneksi se tapahtuu vain ensimmäisen lahjan kohdalla, Ville kertoo.
Alexandran mielestä Suomen joulu
on ehkä vähän rennompi kuin Saksassa, mikä on sinänsä ihan mukavaa.
Tosin:
- Täällä tapahtuu paljon vähemmän.
Melkein kuin kukaan ei oikein joulua
viettäisikään!
Yksi suomalainen traditio saa kuitenkin ekstrapisteet.
- Kauneimmat joululaulut on kiva
joulujuttu, jollaista ei Saksassa ole. Siis
että laulettaisiin kirkossa myös ei-kirkollisia lauluja. Meillä on vastaavasti
enemmän joulukonsertteja. Turun
saksalainen seurakunta toki järjestää
sitten kauneimmat joululaulut myös
täällä, eli siellä lauletaan sitten saksalaisia lauluja. L
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Lopuksi

Sotalapset saivat
tarinansa talteen
Turun Seudun Sotalapsiyhdistys lopetti
toimintansa ja lahjoitti loput yhdistyksen
rahat Lahja lapselle -keräykseen.
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

T

urun Seudun Sotalapsiyhdistys lopetti toimintansa
tänä syksynä. Taustalla on
ennen kaikkea se, etteivät
sotalapset ole enää aivan
lapsia – ja muutenkin se
kokemus, joka näillä alun perin 70 000
sotalapsella oli, on saatu puhuttua,
purettua ja myös jossain määrin tallennettua.
Turun sotalapsien puheenjohtaja
Aarnevi Hellman kertoo, että kolmenkymmenen vuoden aikana ehdittiin
monenmoista.
- Oli iso sotalapsinäyttely, järjestettiin Pohjoismaiset sotalapsipäivät,
tehtiin kirja omista kokemuksista ja
niin edelleen.
Pienenä konkreettisena muistona
sotalapsista on Silja Linen terminaalissa reliefi sotalasten lähdön muistoksi. Kun yhdistys lakkautti toimintansa, siltä jäi myös hiukan rahaa.
- Säännöissä oli pykälä, että varat
pitää jättää lasten hyväksi. Meille ne
Turun lapset ovat kaikkein läheisimpiä.
Aiempinakin vuosina olemme kyllä
osallistuneet Lahja lapselle -joulukeräykseen.
Hellmanin oma sotalapsitarina ei
ole ihan tavallisin. Hänen isänsä oli
rintamalla ja äiti asutti puolivalmista
rintamamiestaloa Raisiossa. Alle kouluikäinen Aarnevi oli sairas, ja lääkärin

mukaan Suomessa hänelle kävisi huonosti, kun ei ollut hoitoa. Vuosi oli 1944,
ja hän pääsi ensin Ruotsissa keuhkoparantolaan ja siirtyi sieltä sitten perheeseen Skåneen.
- He olivat isovanhempi-ikäisiä,
eikä heillä ollut omia lapsia. Palasin
Suomeen vuonna 1947 - en olisi halunnut palata, vaan menin pensaan taa
piiloon, ettei minua löydettäisi.
Vaikeaa lähtö oli tietenkin myös
alun perin.
- Muistan, että äiti oli ommellut
minulle uuden takin ja lakin vanhoista
vaatteista ja olin kovasti ylpeä, koska
siinä oli oravannahkaa kauluksessa.
Mutta en ollut oikein ymmärtänyt koko
lähtöä – kuusivuotias lapsi – ennen
kuin äiti sanoi asemalla, että nyt täytyy
mennä. Varmaan me itkimme.
Hellmanin evakkotie vei lentäen Ruotsiin
- Kone oli aika täynnä. Minulle laitettiin lapsi syliin ja sitten meidät sidottiin kiinni penkkiin. Kaipa se pelotti
ja jännitti niin, ettei siitä kauheasti
muista.
Kun Hellman lopulta oli tervehtynyt,
kaikki oli kovin fiiniä.
- Oli hieno auto ja talo, jossa oli vesi
ja sisävessa. Olen aina pitänyt autoista,
joten oli hauskaa, kun setä otti minut
mukaan minne menikin. Kavereita
varuskuntapaikkakunnalla ei vain ollut
vaivaksi asti.
- Yhtenä päivänä kuitenkin minua
nuorempi poika pyöräili siitä ohi ja
huusi että ”tjockis ” eli ”paksukainen”.

Kokemukset hylkäämisestä ja
irrallisuudesta eivät ole unohtuneet
kuusivuotiaana sotalapseksi
lähetetyltä Aarnevi Hellmanilta.

Meistä tuli sitten elinikäiset
ystävät. Olen muutaman
kerran käynyt Ruotsissa
tervehtimässäkin häntä ja
hänen perhettään.
Paluu Suomeen ei ollut
helppo.
- Kieli oli vähän häviksissä, pikkuveljeni ei muistanut minua ja muutenkin
olin vähän kummajainen.
Kyllä minua rakastettiin, mutta ei sitä
siihen aikaan oikein näytetty. Kun 1948
sain vielä pikkusiskon, niin se vei äidin
huomiota. Minä jouduin aika paljon
auttelemaan talon töissä ja sen sellaisessa.
Sotalapsikokemus on vaikuttanut
myös myöhemmin.

- Jotkut sanovat, etteivät saaneet
mitään traumoja siitä, mutta kyllä minä
olen sen jälkeen kaikissa ihmissuhteissa vähän pelännyt hylätyksi tulemista - vaikka sinänsä Ruotsissa kaikki
oli hyvin. L

Käsikirjoitus Roope Lipasti, piirros Anton Lipasti
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