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Valoa musiikista
Joulumusiikin rauhalle on tilausta erityisesti koronavuonna,
sanoo kanttori Tiina Ilonen.
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Kirjoittaja on lehden toimittaja.
Sähköposti minna.vesanto@evl.fi

Joulu loistaa
ikkunassa
Ensimmäisen adventin aattona otin siivouskaapin ylähyllyltä esiin kuusi adventtikynttelikköä. Ne jotka viime
loppiaisena talteen pakkasin. Pyyhkäisin pölyt ja kiikutin
ikkunoille. Naapureilla luoneet valoa jo hyvän aikaa. Nyt
vihdoin meilläkin.
Joulunodotus sai alkaa. Naapureiden kanssa odotamme
tätä toisenlaista joulua.
Joulu on täynnä merkkejä siitä, että joulua eletään
yhdessä.
Merkki yhteisestä joulusta ovat tuhannet ja taas tuhannet
kynttilät ja pienet valot valaisemassa ikkunoita ja parvekekaiteita, puskia ja puutarhakuusia ja katujen varsia.
Merkki joulusta on Tuomiokirkon joulukuusi valoineen,
se kaikkien yhteinen ikivihreä elämänpuu, komeampi
kuin koskaan, sanovat, ja sen latvassa tähti johtamassa
perille, valoa kohti.
Yhteistä joulua rakentaa Jouluradion soitto, joka tauotta
siivittää odotusta joululauluilla. Merkki siitä, että vietämme joulua yhdessä, ovat ikkunoille ripustetut enkelit. Siihen kannustavat ruotsinkieliset seurakunnat. Ja
tietenkin Joulurauhan julistus, jota yhdessä televisiosta
seurataan, kukin kotonaan.
Katsele ja kuuntele, löydät merkkejä joka puolelta. Joulua ei ole peruttu. Se on tällä kertaa toisenlainen.
Ja yhteisen jouluvieton merkiksi toivotamme toisillemme
iloisesti rauhallista joulua, huikkaamme hyvää joulua
naapurille rappukäytävässä, kaupan kassalle tai naapuriauton parkkeeraajalle, satunnaiselle ohikulkijalle, niille
muillekin, joiden päiväkävely suuntaa Tuomiokirkon
kuuselle. Ja varsinkin sille ventovieraalle, jolla on sama
joulu.

Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

M

inkä joululaulun
äärellä tunnelmoimme
mieluiten?
Kysytään
kanttorilta, jolle joululaulujen
soittaminen, laulaminen ja laulattaminen on jokavuotinen,
mieluinen riitti.
Piikkiön seurakunnan kanttorin Tiina Ilosen mukaan tutut
kappaleet tekevät suomalaisten
joulun vuodesta toiseen. Suosituimpia ovat yli 100-vuotiaat En
etsi valtaa, loistoa ja Varpunen
jouluaamuna.
- Hyvin kirjoitettu teksti kantaa läpi vuosisatojen. Esimerkiksi Topeliuksen 1800-luvun
lopulla kirjoittama runo Sylvian
joululaulu soi suomalaisissa kirkoissa yhä joka vuosi sen syvällisen sanoman ja symboliikan
vuoksi, Ilonen sanoo.
Hän arvelee perinteisten joululaulujen suosion johtuvan niiden turvallisuudesta. Tutut sanat
ja sävelet vievät aikamatkalle
lapsuuteen. Hän uskoo, että
rauhoittavalle joulumusiikille
ja joulun muuttumattomalle
sanomalle on tilausta erityisesti
koronavuonna, kun eletään
jatkuvassa epävarmuudessa ja
muutoksessa.
Korona muutti monen työarjen,
niin myös Ilosen. Viime keväänä
hän päätti, että musiikin täytyy löytää seurakuntalaisten
luo koronarajoituksista riippu-

Kanttori Tiina Ilonen nauttii suuresti joulusta ja joulumusiikista.

matta. Pieni seurakunta otti ison
digiloikan.
Ilonen alkoi julkaista seurakuntansa nettisivuilla ja Facebookissa musiikkivideoita.
Uuden opettelua oli paljon, kun
hän kuvasi, editoi ja tekstitti
videot itse. Hän on kiitollinen
lahjakkaista muusikkoystävistään ja seurakunnan musiikkivapaaehtoisista, jotka esiintyvät
hänen kanssaan videoilla.
- Tuntui tärkeältä tarjota
seurakuntalaisille musiikkia
tuomaan iloa ja lohtua uuteen ja
pelottavaan tilanteeseen. Halu
auttaa oli kova, eikä työtunteja
laskettu, Ilonen sanoo.
Kuluneen vuoden aikana
Ilonen on tehnyt apujoukkoineen noin 90 musiikkivideota.
Hän iloitsee myös syksyn normaalimmasta työarjesta. Ilonen House Band, lapsikuoro ja
ukulelekerho ovat pyörineet,
samoin jumalanpalvelukset ja

muut tapahtumat, toki koronasuositukset huomioiden.
- Vanhainkoteihin lähetimme
syksynkin ajan videohartauksia.
Tapahtumasuunnittelun yllä
leijuu koronan takia epävarmuus. Ilonen halusi varmistaa,
että joulumusiikki tavoittaa
seurakuntalaiset epidemiatilanteesta riippumatta. Syntyi ajatus
soivasta joulukalenterista seurakunnan nettisivuilla ja Facebookissa.
- Joulukuussa 24.12. asti joka
aamu aukeaa luukku, jonka
takana on jouluinen musiikkivideo. Näin ihmiset saavat
omasta tutusta seurakunnasta ja
kirkosta joulumusiikkia siinäkin
tapauksessa, että konsertit jouduttaisiin perumaan. L
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Valoa ja rauhaa yhteiseen jouluumme ja siunattua
Vapahtajan syntymäjuhlaa! L
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USiihen voi mennä vähän aikaa, mutta varmaa
on, että jossain vaiheessa maskit voidaan riisua
ja ihmisten väliset halaukset sallitaan ja tuntemattomien välille syntyy
pieniä lukemattomia
hymyjä ja pieniä kosketuksia.”
Perheneuvoja
Katianna Ruuskanen,
Kirkko ja kaupunki
1.12.2020

LU KU
ULapsen kehitys ja
kasvu koostuu monista
pienistä asioista. Mikään
arjen yksittäinen hetki ei
määritä lapsen kehitystä.
Pääasia on, että lapsella
on turvallinen ja rakastettu olo.”
Psykologi
Julia Pöyhönen,
Meidän Perhe
11.2020

UJoulu tulee, vaikka
sauna olisi pesemättä ja
kortit postittamatta. Joulu
on ilon juhla, joten unohda silkasta velvollisuudesta tehtävät hommat.”
Ammattijärjestäjä
ja tietokirjailija
Ilana Aalto,
Turun Sanomat
29.11.2020
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Nelihaarainen adventtikynttelikkö kuvastaa valon
voittoa pimeydestä. Ensimmäisenä adventtina
liekkinsä saa ensimmäinen
kynttilä, toisena toinen,
kolmantena kolmas, ja
neljäntenä joulua edeltävänä sunnuntaina talven
hämäryydessä loistaa neljä
kynttilää.

Joulu joka kotiin
Soiva joulukalenteri. Piikkiön seurakunnan soivan joulukalenterin kautta voi
tunnelmoida sekä klassikoiden että uudemman joulumusiikin äärellä internetissä. Videoilla kanttori Tiina Ilosen kanssa
esiintyvät muun muassa sopraano Anni
Niemelä, alttoviulisti Jouni Rissanen, urkutaiteilija Ville Urponen sekä Ilonen House
Band eri kokoonpanoilla. Kuvassa House
Bandin joulukalenterinauhoituksiin valmistautuvat Jyrki Alonen, Aarre Palomäki, Tiina
Ilonen, Harri Lukander ja Harri Virta.
Timo Jakonen kuva
Heidi Pelander teksti

Paino Sanoma Manu Oy
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Pipliaseuran tuottama uusi käännös
tuo ikiaikaisen kirjan kielen 2020luvulle ja älylaitteisiin. Äänikirjan
lukenut Krista Kosonen suosittelee
kirjaa hyvistä tarinoista pitäville
elämänkatsomuksesta riippumatta.
Heidi Pelander teksti
Elina Simonen, Jani Laukkanen kuvat

M

iltä Uuden testamentin pitäisi
kuulostaa? Tätä
pohti näyttelijä
Krista Kosonen,
kun Suomen Pipliaseura valitsi hänet ikiaikaisen kirjan
uuden käännöksen äänikirjan lukijaksi.
Haaste oli kutkuttava ja mieluinen.
- Vastuu oli iso: miten lukea tekstiä, joka on hirveän tärkeää monelle.
Jotkut olivat närkästyneet jo siitä, että
ylipäänsä tehdään uusi käännös. Projektiin liittyi paljon tunteita, tykkään
sellaisista haasteista, hän sanoo.
Kososesta oli tärkeää riisua omasta
äänestä kaikki tulkinta ja näytteleminen. Löytää hyvä sävy ja rytmi. Varmistua sitä, ettei kukaan lopeta kuuntelemista ainakaan siksi, että lukija olisi
ärsyttävä.
- Täytyy olla neutraali mutta lämmin ja rauhallinen eikä yhtään harras,
hän kuvailee.
Lokakuussa julkaistu UT2020 on
Uusi testamentti kaikille, joilla pysyy
kännykkä kädessä. Kreikankielisestä
alkutekstistä käännetty teksti on tehty
käyttäjälähtöisesti. Teksti toimii sekä
älylaitteiden ruuduilta luettuna että
korvanapeista kuunneltuna, ja on
nykylukijalle ymmärrettävää.
- Kielen muotoilussa lähtökohtana
oli parikymppisten kieli ja kielen taju,
2,5 vuotta kestänyttä käännösprojektia
vetänyt Terhi Huovari Suomen Pipliaseurasta avaa.

Uusi testamentti
digikansalle
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Kaikki suomenkieliset
Raamatut ovat käännöksiä ja edustavat
omaa aikaansa,
niin myös tämä
Maarian kirkon
1600-luvun
Raamattu.

Krista Kososen isä on pappi ja Raamattu lapsuudesta tuttu, mutta tämän
projektin myötä hän luki Uuden testamentin ensimmäistä kertaa kannesta
kanteen. Hän kuvaa projektia mielenkiintoiseksi ja nautinnolliseksi.
- Harvoin tulee näin yleissivistävää
työtä eteen. Uuden testamentin tarina
ja vertauskuvat ovat todella mielenkiintoisia, ja niiden lukeminen oli ihan
kehollinen kokemus.
Luku-urakan aikana Kosonen
muutti käsitystään Jeesuksesta henkilönä. Aiemmin hän saattoi yhdistää
Jeesukseen sanat pyhä, muita valaistuneempi, kärsivällinen ja ymmärtäväinen. Tekstistä paljastui paljon inhimillisempi tyyppi.
- Jeesus oli aika kapinallinen, intohimoinen, turhautunut ja kiihkomielinenkin asiassaan. Kuvasta tuli inhimillisempi ja mielenkiintoisempi.
Kososesta oli kiinnostavaa löytää
tekstistä kohtia, joilla Raamattuun
vahvasti nojaavat ihmiset perustelevat

näkemyksiään. Vaikka hän on monen
Uuden testamentin yksityiskohdan
kanssa eri mieltä, hänestä kirjan pohjimmainen viesti on kirkas.
- Punaisena lankana kulkee kaikille
kuuluva lähimmäisenrakkaus, armo ja
anteeksianto.
UT2020:n kielessä näkyy vahvasti
Tuomas Juntusen kädenjälki. Hän
on taustaltaan kirjallisuuden tutkija,
kirjailija ja kirjallisuuskriitikko, ja tuli
hankkeen kieliasiantuntijaksi kristillisen sisäpiirin ulkopuolelta. Hänelle
Raamattu on länsimaisen kulttuurin
perusteksti.
- Raamattu on minulle tarinoita ja
henkilöhahmoja, jotka näkyvät kulttuurissa ja taiteessa. Raamatun kieleen
en ollut tätä ennen paneutunut.
Pipliaseuran Terhi Huovarin
mukaan kieliasiantuntijaksi rekrytoitiin tarkoituksella henkilö, jolla ei ole
vahvaa taustaa kirkollisessa kielessä.
Juntunen osasi katsoa kieltä tuoreella
tavalla, kristillisten yhteisöjen ulkopuolelta.
Samalla oltiin uskollisia alkuperäislähteille. Käännöstyö eteni niin, että
eksegetiikan asiantuntija Niko Huttunen käänsi raakaversion kreikankielisestä alkutekstistä suomeksi. Juntunen
muotoili koukeroisesta, kapulaisesta
ja paikoin kummallisestakin tekstistä
sujuvaa ja rikasta nykysuomea.
Juntunen keskittyi kielen ymmärrettävyyteen. Erityisesti vanhahtavien
maataloustermien ja kirkollisen sanaston tilalle piti löytää sellaisia sanoja,
jotka aukeavat kaikille nuorisosta
ikäihmisiin.
Juntunen ja Huttunen pyörittelivät
tekstiä samassa verkkoympäristössä.
Heidän keskusteluissaan kohtasivat
eksegetiikka eli tieteellinen raamatuntutkimus sekä tämän päivän suomalaisen kielitaju.
- Työ oli kiinnostavaa ja nautinnollista, siinä sai ratkoa kielellisiä ongelmia, Juntunen kuvaa.
Millaista kieltä UT2020 sitten on? Vilkaistaanpa jouluevankeliumia (Luuk.
2:1–20), jonka tuttu teksti on iskostunut suomalaisten kulttuuriperimään
vuonna 1992 julkaistun Kirkkoraamatun versiona.
Eroa on esimerkiksi kielen sujuvuudessa. Kun vuoden 1992 käännöksessä
”koko valtakunnassa oli toimitettava
verollepano”, UT2020:ssa ”kaikkien
maailman ihmisten piti ilmoittautua
veronmaksajiksi”.
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Svenska sidan
Vavahduttavien jouluyön tapahtumien jälkeen aikaisemmassa käännöksessä ”Maria kätki sydämeensä kaiken,
mitä oli tapahtunut, ja tutkiskeli sitä”.
UT2020:ssa ”Maria painoi kaiken sydämeensä ja yritti ymmärtää, miten asiat
liittyivät toisiinsa”.
Suurin ero liittyy seimi-sanaan,
joka puuttuu uudesta käännöksestä
kokonaan. UT2020:ssa kapaloitu Jeesus-lapsi lasketaan lepäämään ”kaukaloon eläinten heinille”. Miksi tämä
perinteinen joulukuvaelmien elementti
on jätetty pois?
Huovarin ja Juntusen mukaan käännöksessä haluttiin olla mahdollisimman uskollisia alkukielelle. Sana fatnē
voi tarkoittaa eläinten ruokakaukaloa
tai laajemmin paikkaa, jossa eläimiä
ruokitaan tai johon ne kootaan suojaan. Seimi ei yleiskielessä enää liity
eläinten ruokkimiseen vaan ainoastaan
joulukuvaelmiin.
- Kaikkein rakastetuimpiin jakeisiin
tuli uudenlaisia ratkaisuja, jotka kiinnittävät huomiota ja aiheuttavat ehkä
ristiriitaisiakin tuntemuksia, Juntunen
pohtii.
Hyvä esimerkki tästä on häissä paljon lainattu Paavalin 1. kirje korinttilaisille, johon tuli uudessa käännöksessä
annos realismia. Vuoden 1992 käännöksessä ilman rakkautta ihminen olisi
”vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali” (1 Kor. 13:1). UT2020:ssa kohta on
muodossa ”kumiseva kaiku tai pamahtava pelti”.
- Tässä Pipliaseura ja ohjausryhmä
hakivat sitä, mitä Paavali oikeammin
sanoo, kun aiemmissa käännöksissä
kohta on muotoiltu kauniimmin, Huovari sanoo.
UT2020 on monipolvisen vuoropuhelun tulos. Käännöstä ja kieliasua
kommentoi koko prosessin ajan ekumeeninen ohjausryhmä, jossa oli jäseniä eri kristillisistä kirkkokunnista sekä
suomen kielen asiantuntija Helsingin
yliopistosta.
Kieliasusta vastanneesta Juntusesta
tuntui turvalliselta ideoida ja kokeilla
kaikenlaista, kun työryhmässä oli myös
teologian ja Raamatun tulkinnan kovan
luokan ammattilaisia.
- Minä esitin ajatuksia ja mahdollisuuksia siitä, mitä voidaan tehdä, ja
muut saivat viime kädessä tehdä päätökset, hän kuvaa.
Juntusen mukaan yhteinen sävel
löytyi useimmiten melko helposti.
Eniten keskusteltiin kohdista, joissa
teologisesti merkittäville sanoille ja
ilmaisuille keksittiin nykysuomalaisen
kielitajuun paremmin istuvia vaihtoehtoja.
Esimerkiksi vanhahtava sana ”vanhurskas” kääntyy UT2020:ssa eri muotoihin asiayhteyden mukaan. Jumalan
vanhurskaus on yleensä oikeudenmukaisuutta. Vanhurskaista ihmisistä
puhutaan muun muassa oikeamielisinä, syyttöminä, Jumalan hyväksyminä tai kelvollisina.
Koko käännöstyön ajan saatiin lukijapalautetta. Testiryhmässä oli monenlaisia lukijoita varusmiehistä ja teologian
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Jul är jul också i coronans tid
”Tänk på allt du kan göra istället för på allt som blir borta”
Siv Skogman text
Jussi Vierimaa foto

J

ulen är inte inställd i år. Inte
alls. Vi måste fira den på
annorlunda sätt än tidigare,
men den betyder kanske mera
än på länge. Det finns mycket
man kan göra, många sätt att
fira, även om coronaepidemin kastar
sin skugga över högtiden.
Maria Björkgren-Vikström, ny församlingspräst i Åbo svenska församling, jämför med den allra första julen
och dess budskap.
- Då var det minsann kaos och
mörker. Allt var oförutsägbart. Det
talar till oss just nu på ett alldeles
speciellt sätt. Jag tänker på ängelns
budskap: Var inte rädda. Jag bär bud
till er om en stor glädje. Eller Jesaja:
Det folk som vandrar i mörkret skall
se ett stort ljus. Bibeln har ärende till
oss, ger oss tröst och hopp i den situation som råder.
- Tänk på allt det vi kan göra istället för på det som blir borta, säger
hon.

Kieliasiantuntija Tuomas Juntunen ja Pipliaseuran käännöshankkeen vetäjä Terhi Huovari vinkkaavat, että raamattu.fi-osoitteessa voi
vertailla uutta käännöstä vaikka Agricolan Uuteen testamenttiin vuodelta 1548.

opiskelijoista Pipliaseuran uutiskirjeen
tilaajiin. Heidän palautteensa huomioitiin tekstin viimeistelyssä.
- Siinä ei varsinaisesti haettu ihmisten mielipidettä vaan sitä, miten tämä
käännös resonoi näiden ihmisten kielentajun kanssa, Huovari sanoo.
Käännöksen ensimmäinen versio valmistui huhtikuussa, ja osia siitä
avattiin pariksi viikoksi verkkoon koko
kansan kommentoitavaksi. Pipliaseura
teetti myös väestöä edustavan tutkimuksen, jossa käännöstä testattiin eri
ikäryhmillä tekstiesimerkkien avulla.
- 2,5 vuoden aikana testaukseen
osallistui yhteensä lähes 3000 ihmistä.
Tällaista ei ole tehty tässä laajuudessa
aikaisemmin kansainvälisestikään,
Huovari jatkaa.
UT2020 syntyi siis laajan keskustelun seurauksena. Miltä Tuomas Juntusesta tuntui muotoilla lopullista tekstiä
eri mielipiteiden ja näkemysten ristipaineessa?
- Se oli yllättävän helppoa. Vaikka
tuli monenlaista viestiä, mielipidettä,
toivetta ja vaatimustakin, niin hyvin
se meni eikä ahdistanut missään vaiheessa.
Syyskuussa valmistui lopullinen
UT2020, jolloin alkoi Krista Kososen luku-urakka. Reilun parin viikon
aikana hän luki yli miljoona sanaa
käsittävän tekstikokonaisuuden ääni-

kirjaksi.
- Olen aikaisemmin tehnyt muutaman romaanin ja lastenkirjan, mutta en
mitään vastaavaa, jossa tekstimäärä on
näin valtava.
Kosonen työskenteli noin neljän
tunnin sessioissa äänittäjä Sami Aspin
kanssa, joka bongaili virheitä ja jota
Kosonen kehuu mahtavaksi tyypiksi.
Hänestä haastavinta koko projektissa
oli löytää oikea äänen sävy ja pitää
intensiteetti ja laatu tasaisena tunnista
toiseen.
Kososesta UT2020:n kieli on hyvin
ymmärrettävää ja rikasta. Vaikka käännös on tehty parikymppisen kielitajua
silmällä pitäen, mikään nuorisokäännös tai leimallisesti moderni se ei
hänestä ole.
- Ja sehän on vain hyvä, jos nuoret
eivät putoa kelkasta vain siksi, etteivät
tajua jotain sanoja, hän lisää.
Kosonen näkee UT2020:lle käyttöä
myös kristillisten piirien ulkopuolella.
Hänestä siihen kannattaa tarttua elämänkatsomuksesta riippumatta, koska
se myös sivistää ja viihdyttää.
- Sehän on tosi jännittävä ja hyvä
kirja. Sen tarinat ovat ikiaikaisia ja
kaikkialla tunnistettavia, ja kertovat
tosi paljon ihmisyydestä.
Monille suurkuluttajille ”ainoa oikea”
Raamattu on vuonna 1992 julkaistu
ja evankelisluterilaisen kirkon toimi-

tuksissa edelleen käytettävä Kirkkoraamattu. Pipliaseuran Terhi Huovari
korostaa, ettei UT2020:a tehty Kirkkoraamattua syrjäyttämään vaan sen
rinnalle.
Hän toivoo, että UT2020-hanke
lisäisi ihmisten ymmärrystä Raamatun
kääntämisestä. Moni ei ymmärrä, mitä
alkukielellä tarkoitetaan ja luulee, että
UT2020 on tehty vuoden 1992 käännöksen pohjalta.
- Toivoisin ihmisten havahtuvan
siihen, että käännöksiähän ne ovat
kaikki, mitä olemme täällä Suomessa
lukeneet tähänkin mennessä.
Huovari iloitsee erityisesti siitä, että
UT2020 on saanut kiitosta selkeydestään. Vaikka tekstissä on infolinkkejä
taustatietoihin, ideana on, että sisältö
aukeaa lukijalle ja kuuntelijalle myös
ilman niitä.
- Olemme saaneet nuorilta hyvää
palautetta siitä, että tätä on kiva lukea,
kun ei tarvitse googlettaa, mitä eri
sanat tarkoittavat. L
UT2020 ja muita Raamatun käännöksiä osoitteessa raamattu.fi. Mobiililaitteille kannattaa ladata ilmainen
Piplia-sovellus, jonka kautta pääsee
käsiksi sekä tekstiin että äänikirjaan.
Kuuntele juttu
Soundcloudissa
lilja-lehti.fi.

Mycket av det ÅSF brukar arrangera
inför och under jul finns kvar. Till
exempel julkyrkan för dagis och de
yngsta skolklasserna blir av, nu i fler
omgångar för små grupper. Det blir
närmare 30 sådana julkyrkor före helgen.
På julafton har man förhoppningsvis familjens julbön i Domkyrkan, vid
två olika klockslag: 11 och 13.15. Det
är tänkt att deltagarna i den första ska
hinna hem tills julfreden utlyses. Det
sker ju i år utan publik, istället väntar man sig att publiken sitter bänkad
hemma och följer med i tv.
Om coronan sätter stopp för julbönerna blir de i stället en del av församlingens julkalender som man kan ta

Maria Björkgren-Vikström är deltidsanställd församlingspastor i ÅSF, tjänstledig från sin tjänst som sakkunnig på Kyrkostyrelsen. Hon
stortrivs, motiverad och glad att få verka nära vanliga människors liv.

del av via hemsidan eller Facebook på
julafton.
Julaftonskvällens julbön i Domkyrkan klockan 17.30 strömmas ifall
restriktionerna kräver det, likaså midnattsmusiken, Musik i juldagsnatten i
Domkyrkan klockan 23, som blivit en
kär tradition för många. De här strömmas via virtuaalikirkko.fi
- Det är viktigt att inte stänga ner,
men också att noga följa alla restriktioner.
De vackraste julsångerna brukar fylla
Domkyrkan till sista plats. De ljuder
också i år, men nu strömmas de. Man
kommer att kunna önska julsånger som
en liten grupp sjunger i kyrkan och så

kan man följa med hemma i soffan,
lyssna och sjunga med.
- På så sätt kan man stilla sin längtan att dela stunden och sjunga tillsammans. Vissa saker kan få ny betydelse
när förhållandena är nya. Kanske man
nu njuter mera av musik hemma. Kanske man till och med uppskattar julsångerna på ett nytt sätt.
I år sänder Yle dessutom två program från Åbo: På julafton kan man
höra de vackraste julsångerna med
bland andra ÅSF:s barnkör och på juldagen sänds en bandad julotta från
Henrikskyrkan.
Hur man än väljer att fira är julen en
högtid då familj, släkt, vänner, mat och

Kärlekens lov under Coronaåret

O

m jag talar både Facebookexperternas och
smittoexperternas
språk, men saknar
kärlek, är jag bara en
irriterande ringsignal, en störande väckarklocka. Om
jag har medicinsk utbildning och känner alla smittoriskerna och har hela
Coronakunskapen, och om jag har
resurser så att jag kan utveckla ett vaccin, men saknar kärlek är jag ingenting.

Om jag låter bli att träffa människor
och om jag stänger in mig i min sommarstuga, men saknar kärlek, har jag
ingenting vunnit.
Kärleken använder munskydd och
håller avstånd. Kärleken är inte likgiltig,
inte upprorisk och inte ignorant. Den
festar inte på efterfester, struntar inte i
rekommendationerna, glömmer inte att
tvätta händerna, sätter sig inte för nära.
Allt desinficerar den, allt fysiskt avstånd

lugn står i centrum.
Maria Björkgren-Vikström påminner
om att man kan höra av sig på många
sätt även om det inte känns tryggt att
träffas. Hon hoppas man kan ge sig tid
att skriva eller ringa om man inte kan
besöka varandra eller träffas i mindre
grupper.
- Varför inte skriva en litet längre
hälsning på de julkort man eventuellt
skickar? L
Så här planerades programmet
när tidningen gick i tryck. ÅSF:s hela
program under ul-nyår hittas via
www.abosvenskaforsamling.fi
Där finns också alla ändringar och
senaste uppdateringar.

(Utdrag ur kyrkoherde Mia Bäcks predikan, 11 oktober 2020)

håller den, allt videochattar den, allt
skyddar den.
Kärleken upphör aldrig. Smittohärdarna kommer att förgå. Coronasnacket
kommer att tystna. Munskydden kommer att bli obehövliga. Ty pandemin är
begränsad, och sjukdomen kommer att
besegras. När vaccinet kommer skall
Coronaviruset förgå.

levde jag som vanligt, kramade som
vanligt och jobbade förkyld som vanligt. Ännu måste vi leva med ovissheten,
då skall vi ses, kramas och pussas
ansikte mot ansikte. Ännu är vår kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om oss.
Men nu består tro, hopp och kärlek,
dessa tre, och störst av dem är kärleken. L

När jag inte hade någon aning om att
ett Coronavirus skulle överta världen
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Bremer oli itse toivonut ruumissaarnansa tekstiksi Filippiläiskirjeen
hänelle tärkeitä jakeita: ”Minulle
elämä on Kristus ja kuolema on voitto.
Haluaisin lähteä täältä ja päästä Kristuksen luo.”
Kristitty turvautuu Jumalan armoon,
sanoi ruumissaarnan pitäjä. Kristityn usko ilmenee toimintana, hyvinä
tekoina lähimmäisiä kohtaan. Hyvää

Kuva: Tytti Issakainen

menestyksen antaa.”
Suomen suurin veronmaksaja antoi
sadoille ihmisille päivittäisen toimentulon, kertoo muistopuhe. Hänen
menestyksensä ei perustunut suureen
pääomaan eikä lähimmäisten riistämiseen, vaan vaistoon, huolellisuuteen,
uutteruuteen, säästäväiseen taloudenpitoon ja Korkeimman siunaukseen.
Myöhemmät historiantutkijat tietävät Bremerin myös kiertäneen tullimaksuja salakuljettamalla suolaa ja
viinejä. Tullit suututtivat aikakauden
porvareita. Verojen välttelyä ei pidetty
syntinä. Niiden koettiin menevän
sotien ja kuningashuoneen loputtomiin
kuluihin, ei kansalaisten hyväksi.

hän voi tehdä Jumalan lahjoittamin
välinein, kuten laajan luomakunnan
antimin.
Omalla esimerkillään Jacob Bremer näytti, ”että kristitty kunnioittaa
Jumalaa ja Vapahtajaa ja Hänen opetuksiaan ja Armovälineitään, että kansalaisena ahkeruudella, omantunnon
arkuudella ja oikeudenmukaisuudella
täyttää velvollisuutensa yhteisössä, ja
että ihmisenä säälii kärsivien hätää,
onnettomien kyyneleitä, ja että on
tarvitsevien kansalaisten ystävä ja
hyväntekijä”.
Viimeisiin, kipujen täyttämiin aikoihinsa Jacob Bremer suhtautui tyynesti
ja valittamatta.
Ulrican kanssa hän oli määrännyt
leposijakseen Piikkiön kirkkomaan,
”jotta hän saa häiriintymättömässä
rauhassa odottaa Vapahtajansa viimeistä tulemista vanhurskaitten ylösnousemuksessa”.
Titteleitä ja kunnianosoituksia kaihtanut mies halusi kuoltuaankin syrjään
arvopaikoilta, jotka sijaitsivat Tuomiokirkon kummulla.

Suurkauppias Jacob Bremer lepää Piikkiön kirkkomaalla. Sukuhaudassa ovat myös hänen
vaimonsa Ulrica ja heidän kolme nuorinta lastaan.

Hyvissä ajoin hän alkoi valmistaa
sydäntään irtautumaan katoavaisesta.
Bremer ”kävi ilman pelkoa kohti
lähestyvää matkaansa katsoen kuolemaa viimeisenä voittonaan, kaivaten
vain apostolien mukana olla Kristuksen kanssa ja kuoli kuten eli, hiljaa ja
tyytyväisenä”. L

Lähteinä mm. Georg Haggrén:
Jacob Bremer, Biografiakeskus;
O. Nikula: Turun kaupungin historia
1-2; Lik-Tal öfver framledne
Handelsmannen i Åbo,
Herr Jacob Bremer,
Kansalliskirjaston digiarkisto.

Bremerien suku omisti Brinkkalan talo useiden vuosikymmenien ajan 1700-luvun loppupuolelta 1800-luvun alkuun. Suurtorin varrella arvopaikalla sijaitseva talo majoitti aikoinaan
hallitsijoitakin, kuten Ruotsin kuninkaallisia ja Venäjän keisarin. Nykyisin Brinkkala tunnetaan joulurauhan julistuksen paikkana.

Suurliikemiehen elämä ja voitto
Tytti Issakainen teksti
Jane Iltanen, Turun Sanomat kuva

T

yhjin taskuin Turkuun
saapuneesta nuorukaisesta tuli Suomen rikkain
mies. Titteleitä kaihtanut
suurkauppias halusi viimeisen leposijan etäällä
Tuomiokirkon kunniapaikoilta. Millainen oli tämä mies?
Piikkiön kirkon kyljessä on vanha
hautapaikka. Kivijalka ja rauta-aita
ympäröivät sammaloitunutta kiveystä. Keskellä näkyy iso, nostorenkailla
varustettu hautakivi. Kahdessa muussa
hautakivessä häämöttää kirjaimia.
Vanhat asiakirjat tuntevat kivien
ruotsinkieliset tekstit:
”Tämä hauta kuuluu pois nukkuneelle kauppiaalle Turussa Herra
Jacop Bremerille, hänen vaimolleen
Rouva Ulrica Bremerille ja heidän kolmelle nuorimmalle lapselleen, rakennettu 1786.”
Ja: ”Jacob Bremer syntyi 19. kesäkuuta 1711, kuoli 5. syyskuuta Haudattiin 10. samaa kuuta Kristus on minulle
elämä ja kuolema on minulle voitto
siksi haluaisin lähteä täältä ja päästä
Kristuksen luo.”
Hautoja on alun perin suojannut
kappeli. Rappeutunut rakennus purettiin vuonna 1836.
Hauta kuuluu aikansa rikkaimmalle
turkulaismiehelle, joka omisti muun
muassa Brinkkalan talon.
Kun Jacob Bremer syntyi kauppiasperheeseen Ruotsin Västeråsissa, oli
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käynnissä Suuri Pohjan sota.
Kaksivuotiaana poika menetti
isänsä. Hän kävi koulua äidin tuella.
Veri veti kauppa-alalle. 16-vuotias
Jacob pääsi velipuolensa Frans Kockin
kauppa-apulaiseksi Turkuun.
Nuori Jacob saapui runneltuun kaupunkiin. Sota oli aiheuttanut laman,
rutto niittänyt kaksituhatta asukasta
ja tulipalo tuhonnut satoja asumuksia.
Venäläismiehittäjät olivat asettuneet
Turkuun ja turkulaiset paenneet joukoittain isoavihaa Ruotsiin. Yli puolet
taloista oli autioitunut tai hävitetty.
Rauhan tultua 1721 pakolaisia oli
palaillut koteihinsa. Jacobin saapuessa
Turku oli hiukan toipumassa – kunnes
taas syttyi kaupunkipalo 1728.
Jacob toimi velipuolensa opissa
yksitoista vuotta saadakseen porvarioikeudet. Nuori mies aloitti ”Herran
nimessä oman kaupan” syksyllä 1737.
Mutta jälleen Suomi miehitettiin. Nyt
jo perheellinen kauppias pakeni pikkuvihaa Tukholmaan. Turun rauha 1743
toi Bremerit takaisin.
Kaupungissa alkoi ennen näkemätön
nousukausi. Turku oli vanhastaan Suomen hallinnon, oikeuden, sivistyksen ja
kirkon keskus. Nyt siitä kehittyi myös
koti- ja ulkomaankaupan keskus.
Tehtaita nousi, työtä oli tarjolla,
väkeä tulvi kaupunkiin, asukasmäärä
kaksinkertaistui puolessa vuosisadassa.
Kaupungin kasvot alkoivat kohentua.
Ajan ilmapiiri tähtäsi hyötyyn.
Nousukauden aallonharjalle kohosi
Jacob Bremer. Miehen ansioluettelo on
hengästyttävä.
Laivanvarustajana Bremer omisti

kolme omaa laivaa ja osakkuuksia
parissa kymmenessä muussa. Hän hoiti
yhteyksiä kaikkialle Euroopan satamakaupunkeihin ja peräti Amerikkaan ja
Kaukoitään asti.
Laivat veivät sahatavaraa ja rautaa.
Ne toivat suolaa, mausteita, viinejä,
siirtomaatavaroita ja teollisuuden raaka-aineita. Bremeriä on kutsuttu jopa
Suomen ulkomaankaupan isäksi.
Toimelias mies omisti osuuksia
sahalaitoksissa Luvialla, Huittisissa
ja Koskella, lasitehtaassa Somerolla,
Turun molemmissa tupakkatehtaissa ja
Kupittaan tiiliruukissa. Hän oli perustamassa mallastamoa, paperiruukkia,
purjekangastehdasta, silkkikutomoakin ja Aurajoen varteen viisikerroksista
sokeritehdasta.
J. Chr. Frenckellin kanssa Bremer
vuokrasi Turun akatemian kirjapainon.
He myivät yksinoikeudella ajan hittejä:
suomenkielisiä virsikirjoja, katekismuksia, allakoita ja aapisia.
Bremer hankki maatiloja, kuten Raadelman ja Tuorlan kartanot. Kaupungissa yksi hänen kiinteistöistään oli
Brinkkalan talo Suurtorin paraatipaikalla.
Suurtorin ympäristön talot olivat
kaupungin kalleimpia. Torin varteen
keskittyi kaupungin raati eli hallinto,
järjestyksenpito päävartioineen ja
talouselämä. Se oli kaupankäynnin
kultapaikka. Markkina-aikoina torilla
tungeksi ostajia ja myyjiä kaikkialta
Suomesta.
Bremeriä voinee kiittää osaltaan
siitä, että Brinkkala on säilynyt arvorakennuksena. Keskiaikaisen perinteen

mukaisesti raatihuoneen ovista tai
ikkunoista julistettiin joulurauha. Vuoden 1827 Turun palon jälkeen Brinkkalakin toimi raatihuoneena. Vakituisesti
joulurauha on julistettu Brinkkalan
talon parvekkeelta vuodesta 1886 lähtien.
Bremerin ensimmäinen puoliso oli
turkulaisen raatimiehen Josef Pippingin tytär Margareta. He saivat yksitoista
lasta, joista kuusi menehtyi jo pieninä.
Margaretan kuoltua 1766 Bremer
avioitui hovioikeuden asessori Gustaf
Saloniuksen tyttären Ulrican kanssa.
Heidän kaksi lastaan elivät aikuisiksi.
Miehensä jälkeen Ulrica johti Bremerin kauppahuonetta ja kolminkertaisti yrityksen omaisuuden. Mutta
Ulrican poikkeuksellinen ura on jo
toinen tarina.
Millainen Jacob Bremer oli henkilönä?
Tähän antavat valoa Piikkiön kirkossa
10. syyskuuta 1785 pidetyt ruumissaarna ja muistopuhe, jossa puhuja
lupaa kertoa kaiken kaunistelematta.
Esiin piirtyy kuva tasaisesta ja
myönteisestä luonteesta.
Bremer noudatti kohtuullisuutta
pukeutumisessa, syömisessä ja käyttäytymisessä koko ikänsä. Hän oli
iloista seuraa, kohtelias ja huomaavainen kaikille. Talo oli aina avoinna kansalaisille. Kaikessa hiljaisuudessa hän
auttoi köyhiä ja vaikeuksiin joutuneita.
Bremeriä eivät järkyttäneet suurimmatkaan menetykset. Yhtä vähän
onnistumiset kuohuttivat häntä. Kaikissa onnenkäänteissä hän lainasi
kuningas Salomoa: ”Herran siunaus

Muisteleminen kumpuaa jumalallisesta lähteestä
Joulunaikaan hautausmaat täyttyvät kynttilöiden valosta. Menneitä rakkaita muistetaan.
– Muistelemisessa on jotakin jumalallista, sanoo Merja Hermonen.

P

iikkiön kirkkoherra
Merja Hermonen antaa
muistelemiselle suuren
arvon. Hän on vakuuttunut siitä, että muistaminen luo merkityksiä.
– Merkitys ja muistaminen ovat
minulle yhtä ja samaa asiaa. Merkitys
kumpuaa Jumalasta, hän on merkityksen lähde.
– Hautausmaat ovat tärkeitä. Ihmisten muistojen äärellä oleminen voi
olla syvän merkityksellisyyden äärellä
olemista, Jumalan äärellä olemista. Sitä
ei ehkä ihminen itse sanallista. Ollaan
vaan, ja koetaan se pieni kynttilän tai
muistelun hetki.
– Voimme olla hautakiven luona
kaikkien muistojemme kanssa, kenties kauheidenkin kokemusten kanssa.
Muistot saavat olla olemassa. Niistä
on hyötyä, jos ne auttavat meitä merkityksiä kohti. Ne tulevat osaksi omaa
elämäntarinaamme. Muistaminen on
tärkeä askel siihen, että pystymme
olemaan läsnä omassa elämässämme,
omana itsenämme.
Menneiden asioiden hyväksyminen
ei ole aina helppoa, mutta siihen voi
vähitellen pyrkiä.
– Tila, jossa voimme muistella
rauhassa, on Jumalan lähellä olemisen tila, Hermonen pohtii. – Jumala
näkee meidät kokonaan sellaisina kuin
olemme. Kristitylle sen tilan olemus on
suuri armollisuus. Kun pääset tilaan,

jossa voit muistella itseäsi sellaisena
kuin olet, olet armollinen myös itseäsi
kohtaan.
Hermonen kannustaa omaisia
muistotilaisuuksissa muistelemaan
rohkeasti ja samalla rehellisesti hyvillä
sanoilla. Kun muistelemiselle löytyy
sanat, syntyy kertomuksia menneestä.
Kertomukset puolestaan kantavat
mukanaan merkityksiä, myös siis
jotain pyhää.
– Kannattaa kuunnella hyviä kertomuksia. Juuri hyvät kertomukset
kantavat merkityksiä. Ne välittävät ja
antavat kuulijalle lahjaksi kokemuksen
merkityksellisyydestä, myös opettavat
kokemuksia välittävää kieltä. Koettujen
kertomusten avulla voimme käsitellä
myös omaa elämänkertomustamme. Ei
ole siis yhdentekevää, minkälaisia kertomuksia kuuntelemme ja koemme.
Kertomusten äärellä tulee joskus
oivalluksen hetkiä, jolloin ymmärtää,
että tämä kertomushan liittyy minun
omaan tarinaani.
– Syntyy jatkumoita. Näen elämämme kertomukset verkostona tai
kudottuna villapallona, jossa kuulemiemme erilaisten tarinoiden langat
risteilevät. Jollain lailla kaikki kertomukset tapahtuvat ja vaikuttavat ikään
kuin kaikille, mutta ovat samalla yksilöille ainutlaatuisia. Jotkut kertomusten
langat törröttelevät myös yhteisesti
koetusta kokemusvyyhdistä ulospäin,

Hermonen kuvailee.
– Eri ihmisten risteilevistä kertomuksista koostuva villapallo-mielikuva on
pehmeä ja joustava.
Se antaa yhteistä tilaa
ihmisten kokemalle
erilaisuudelle. Samalla
ihmisten erityiset kertomukset kuitenkin
nivoutuvat yhteen.
Yksityinen onkin
yhteistä, ihmiset kokemuksineen sisaruksia
keskenään.
– Merkityksiä
sisältävät kertomukset antavat meille
kokemuksen myös
ihmiskunnan yhteisestä inhimillisestä
identiteetistä, joka ei ole erilaisista
kertomuksista pirstaleina, vaan johon
itsessään kokonaisuutena sisältyy
monenlaisia tarinoita. Identiteetti,
jokaisen oma ja kaikkien jakama,
onkin kertomusten rakentamisten
kokonaisuus.
Bremerien sukuseura on keräämässä varoja Piikkiön kirkkomaalla
sijaitsevan Jacob Bremerin haudan
kunnostamiseen. Merja Hermonen
näkee, että hautamuistomerkkiin liittyvässä aktiivisuudessa voivat merkityksellisellä tavalla yhdistyä muistelu,
kertomukset ihmisten elämästä, mer-

kitykset, niiden jakaminen ja identiteettien rakentaminen.
– Minua kiinnostaa, millaisia kertomuksia edesmenneisiin kätkeytyy
ja mitä ne kertovat heidän elämänsä
merkityksestä. Näiden kertomusten
kertominen tuottaa yhteistä ymmärrystä ihmisten elämästä, elämästä
ennen meitä ja kauan sitten annettujen
merkitysten kautta ymmärrystä myös
tästä ajasta, joka on eilisen lapsi.
– Jumala, merkitysten lähde, on
luonut ja antaa merkityksen lopulta
ihmisen elämän kaikille kertomuksille,
erikseen ja yhdessä. L
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Ajankohtaista

Tässä ja nyt

Avoimen ja kutsuvan kirkon tuomiorovasti
Aulikki Mäkinen haluaa, että Tuomiokirkko on osa elävää yhteisöä.
Minna Uusivirta teksti
Timo Jakonen kuva

T

uomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvosto valitsi
marraskuun puolivälissä
Turun uudeksi tuomiorovastiksi teologian tohtori
Aulikki Mäkisen, joka
siirtyy tehtävään Kuopion Männistön
kirkkoherran virasta.
Tarvasjoelta kotoisin oleva Mäkinen
kertoo, että hän haki tehtävää, koska
halusi palata kotiseudulleen ja koska
Turun tuomiorovastin tehtävä on kiehtova. Se on vanha virka, jossa työhön
kuuluu muun muassa mahdollisuus
Tuomiokirkon uudistamiseen tulevan
saneerauksen yhteydessä. Hän näkee
Tuomiokirkon osana pohjoismaista
katedraalien verkostoa ja tärkeänä
maamerkkinä keskellä kaupunkia.
- On tärkeää pystyä palvelemaan
erilaisia ryhmiä, jotka kirkkoon tulevat
sekä Turusta että kauempaa. Saneeraamista on mietittävä yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa, jotta löydetään
ratkaisu, jossa traditio ja tämä päivä
kohtaavat ja kirkko on entistä monipuolisemmassa käytössä. Haluan, että
kirkko voi olla totta ja puhutteleva seuraavillekin sukupolville.
Mäkinen on tehnyt pitkän ja monipuolisen työuran. Pienten ja keskisuurten

seurakuntien kirkkoherran tehtävien
lisäksi kirkon hallinto on hänelle tuttu
esimerkiksi hiippakuntasihteerin ja
kirkkohallituksen täysistunnon jäsenen
näkökulmasta. Lisäksi Mäkinen on kirjoittanut ja toimittanut paljon teologista
kirjallisuutta.
Uusi tuomiorovasti on lisäksi
aiemmin työskennellyt pappina
Pohjois-Saksassa ulkosuomalaisten
parissa. Se opetti hänelle, millaista on
elää kristittynä vieraassa kulttuurissa ja
millaisia yhteyksiä ihmiset siinä tilanteessa kaipaavat.
- Silloin ymmärsin, että vapaaehtoisten kanssa toimiminen on kaiken a
ja o. Seurakuntalaiset omistavat seurakunnan.
Mäkinen odottaa mielenkiinnolla
työskentelemistä Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymässä ja yhteistyön
tekemistä sekä yhtymän sisällä että
esimerkiksi kaupungin kanssa. Myös
uusi pyhiinvaelluskeskus kiinnostaa
häntä luonnossa liikkumisen ystävänä
ja pyhiinvaellusten harrastajana.
- Pyhiinvaelluskeskus linkittää
meitä Eurooppaan ja reitteihin Suomessa. Se on samalla osa isompaa
kokonaisuutta, tämän päivän kristillisyyttä ja uskonnollisuutta.
Yli 30 muualla vietetyn vuoden jäl-

Liisa-Maria Voipio-Pulkki on otettu siitä, että saa tuoda humanitaarisen viestin Ekumeeniseen jouluun. Hän asui perheineen Turussa ja työskenteli Tyks:ssä lähes 20 vuotta, ja kaupunkiin liittyy lämpimiä muistoja.
Uusi tuomiorovasti aloittaa tehtävässään ensi huhtikuun alussa, kiirastorstaina.
Vuodenvaihteessa eläköityvää Heimo Rinnettä sijaistaa sitä ennen Mika Mäntyranta.

keen Mäkinen arvelee, että hänen pitää
tutustua Turkuun uudelleen. Kaikki ei
silti ole muuttunut, sillä lapsuudesta
tuttu kieli on edelleen jäljellä.

- Olen todella iloinen ja kiitollinen
valinnastani ja tulen Turkuun odottavin
mielin. L

Pimeässä todellisuudessa
loistaa Betlehemin tähti

K

ulunut vuosi on muuttanut maailmaa ja
arkeamme tavalla, johon
kukaan meistä ei osannut valmistautua. Vaikka
omassa elämässä kaikki
olisi hyvin, tämä aika jättää jälkensä
meistä jokaiseen. Emme tiedä, millaista
tulevaisuutta kohti olemme menossa.
Olemme joutuneet suostumaan epävarmuuteen ja siihen, että emme hallitse maailmaa, emme elämäämme.
Tällaiseen maailmaan tulee Kuningas, joka saapuu nöyrästi ja hiljaisesti
aasilla ratsastaen. Huolien ja sairauden
uuvuttamille hän tuo rauhan, joka koskettaa sekä ihmisen sisintä että koko
maailmaa.
Sisäinen rauha ja maailman rauha
kuuluvat yhteen. Kristitty ei voi jäädä
vain omaan sisäiseen rauhaan, jos
ympärillä on hätää. Sisäinen rauha
synnyttää halun toimia sen puolesta,
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että maailmassa toteutuisi hyvä tahto,
rauha ja sovinto. Kristityt eivät pakene
elämäntodellisuutta. Mutta pimeässä
todellisuudessa loistaa Betlehemin tähti
ja levottomaan kaupunkiin saapuu
aasin rauha, nöyryys ja hiljaisuus.

Ensimmäisenä
jouluna mikään ei
ollut tuttua
ja turvallista.
Tänä jouluna lohduttaa ajatus
ensimmäisestä joulusta. Poikkeusoloista alkoi joulun perinne. Ensimmäisenä jouluna mikään ei ollut tuttua ja turvallista ja silti kaikki toteutui
parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän
yksinkertaiseen joulun kertomuk-

seen liitytään ja
turvaudutaan
tänäkin jouluna
eri puolilla maailmaa, erilaisissa
K O L U M N I | M A R I L E P PÄ N E N
olosuhteissa ja
Kirjoittaja on pappi, filosofian ja teologian maisteri ja
rukoillaan maaillestadiolaisen herätysliikkeen tutkija. Hän toimii Turun
man Vapahtajaa.
arkkihiippakunnan piispan Kaarlo Kallialan erityisavustajana.
Joulun kertomus on sidottu
arkeemme ja huokauksiimme, kaikkiin
enää syystä tai toisesta tule. Joudumme
erilaisiin aikoihin. Vanhan kristillisen
sopeutumaan uuteen. Kun erillään olo
ajatuksen mukaan Kristus todella synväsyttää ja pelkäämme yksinäisyyttä,
tyy uudestaan ja uudestaan. Hän ei
ulkopuolisuutta ja kolkkoutta, tarvitsyntynyt ainoastaan kerran Betlehesemme entistä enemmän hyvää tahtoa
missä vaan hän syntyy jatkuvasti ihmis- ja lämpöä ja rauhaa toisiamme kohten sydämissä.
taan.
Tulevaan jouluun voi liittyä palJoulun ihme on se, että Jumala tulee
jon ikävää ja kosketuksen kaipausta.
ihmiseksi. Mikään näistä tunteista ja
Muistamme niitä rakkaita ihmisiä, joita
kokemuksista ei ole hänelle vieras.
ei enää ole. Kaipaamme lähellemme
Hän tuntee hyvin myös poikkeusolojen
ihmisiä, joista joudumme olemaan nyt
pelot. Hän tuo meille rauhan ja rohkeuetäällä. Muistamme niitä jouluja, joita ei den. L

Koronaepidemian näköalapaikalla
Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki korostaa
yhteisöllisyyden ja huolenpidon tärkeyttä korona-aikana.
Heidi Pelander teksti
Jani Laukkanen kuva

M

illainen on Suomen
koronatilanne ja
miten se kehittyy?
Mitä toimenpiteitä
tilanne vaatii? Ja
ennen kaikkea milloin tämä kaikki on ohi?
Näiden visaisten koronakysymysten
ristipaineessa työskentelee Sosiaali- ja
terveysministeriön strategiajohtaja
Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Hän on
tullut tutuksi viikoittaisista, koronaan
liittyvistä tiedotustilaisuuksista.
Hänen työpäivänsä olivat pitkiä
jo ennen koronaa, mutta epidemia
toi työarkeen ennakoimattomuuden.
Tilanteet muuttuvat, aikataulut menevät usein uusiksi, eikä työpäiviä voi
suunnitella varmuudella etukäteen.
Hän kuvaa kiireistä koronavuotta
ammatillisesti motivoivaksi ja mielenkiintoiseksi. Hän on huhtikuusta lähtien vetänyt työryhmää, jossa Suomen
epidemiologista tilannetta seurataan
ministeriön, THL:n, sairaanhoitopiirien,
kuntien ja yliopistojen asiantuntijoiden
voimin.

Voipio-Pulkki iloitsee siitä, miten
paljon selkeämpi kuva epidemiasta on
nyt verrattuna kevääseen, kun virus
oli kaikille suuri tuntematon. Hänestä
kameroiden eteen on helpompaa
mennä, kun viesti on perusteltu ja
yhdessä pohdittu. Yhteistyössä on voimaa.
- Kukaan erityisosaaja ei osaa
yksin sanoa, miten pitää toimia. Tässä
tarvitaan hyvin syvällistä juridista ja
epidemiologista ymmärrystä, diagnostiikkaosaamista, kliinistä osaamista ja
yleistä johtamista, hän listaa.
Voipio-Pulkki tuo tänä vuonna humanitaarisen viestin Turun tuomiokirkon
Ekumeeniseen jouluun. Itse tilaisuus oli
koronan takia suljettu yleisöltä, mutta
taltioinnin voi katsoa tuttuun tapaan
TV:stä jouluaattona.
Tänä vuonna Ekumeenisessa joulussa puhutaan yhteisöllisyydestä mielenterveyden tukena. Voipio-Pulkki
uskoo, että erityisesti korona-aikana
yhteisöllisyys on useimmille meistä
elintärkeää.
Hän kehottaa jokaista pohtimaan,
miten voisi rikkoa niitä yksinäisyyden
ja eristäytyneisyyden muureja, joita on
noussut yhteiskuntaan koronaepide-

mian seurauksena. Läheisen apeuteen
tai pahoinvointiin voi puuttua ihan
arkisesti kysymällä, mitä kuuluu.
- On hyvä muistaa, että mielen
hyvinvointi on meidän jokaisen asia.
Hän myöntää, että yhteisöllisyys ja
yhteydenpito vaativat koronavuonna
erityisiä ponnisteluita ja kekseliäisyyttä, kun ihmisiin on välttämätöntä
pitää fyysistä etäisyyttä. Kulunut vuosi
on osoittanut, miten monia asioita voi
tehdä etänä.
- Olenkohan itsekin viettänyt neljät
vai viidet digisynttärit lasten ja lastenlasten kanssa, kun he kaikki asuvat
ulkomailla, eikä ole mahdollisuutta
tavata.
Voipio-Pulkki toivoo, että perheiden
lisääntynyt aika yhdessä avaisi mahdollisuuksia käsitellä myös vaikeita,
puhumattomia asioita rakentavasti.
Hän rohkaisee hakemaan tarvittaessa
matalalla kynnyksellä apua ja tukea
ammattilaisilta.

on selvinnyt sodista, epidemioista ja
luonnonmullistuksista. Häntä lohduttaa myös se, että ihmiskunnalla on nyt
kaikkien aikojen parhaat keinot selvitä
globaalista pandemiasta.
- Emme ole koskaan nähneet näin
valtavaa ja globaalia tiedeyhteisön
yhteistä ponnistusta uuden viruksen
ominaisuuksien ja mahdollisten hoitojen selvittämiseksi sekä rokotteen
kehittämiseksi.
Hän uskoo myös, että Suomessa
on tänä päivänä enemmän tietoa ja
paremmat edellytykset kuin koskaan
lievittää myös koronaepidemian aiheuttamia seurauksia, jotta kriisistä voitaisiin toipua.
Voipio-Pulkista on luonnollista, että
ihmiset väsyvät koronarajoituksiin.
Hän kannustaa sinnikkyyteen ja palaa
Ekumeenisen joulun teemaan: hänestä
viranomaisten koronaohjeiden noudattaminen on itsessään mitä suurin yhteisöllisyyden ja huolenpidon osoitus. L

Kiihtyvä koronatilanne varjostaa väkisin suomalaisten joulunviettoa. Mistä
Voipio-Pulkki ammentaa valoa ja toivoa koronavuoteen?
Häntä lohduttaa pidempi aikaperspektiivi: historian saatossa ihmiskunta

Taltiointi Ekumeenisesta joulusta
esitetään Yle TV1:ssä jouluaattona
ja sen jälkeen se on katsottavissa
myös Yle Areenassa.
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Lopuksi

Enkeli taivaan syntyi näin
Enkeli taivaan on kaikille tuttu virsi, joka tuo joulun – vaikka välillä onkin käyty
keskustelua, onko sitä soveliasta laulaa kouluissa. On toki. Se on samalla lailla
keskeinen pala kulttuurihistoriaamme kuin Suvivirsi keväällä.
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

E

nkeli taivaan on epäilemättä Martti Lutherin
tunnetuin ja rakastetuin
virsi. Hän on tehnyt sen
sanat sekä sävelen – joskin ihan alkujaan sävel on
viety vanhasta kansanmelodiasta. Itse
asiassa sanatkin tavallaan ovat: Luther
otti virtensä pohjaksi vanhan keskiaikaisen tanssilaulun, jonka muodon
hän säilytti mutta puhalsi siihen uuden,
hengellisen sisällön.
Luther oli tässä mielessä varsin
luova, reformaation alkuaikojen edustajat nimittäin suhtautuivat epäillen
kaikkeen vanhaan katolilaiseen perinteeseen, mutta Luther ei halunnut niinkään luopua vanhasta kuin antaa sille
uuden merkityksen.
Alkuperäisessä muodossaan virren
tarinan tausta on keskiaikaisissa laulunäytelmissä, joilla havainnollistettiin
joulun tapahtumia oppimattomalle
kansalle. Näitä laulunäytelmiä oli kahdenlaisia: toinen oli kuvaelma enkelten
ilmestymisestä ja Jeesus-lapsen syntymästä paimenineen kaikkineen, ja toinen keskittyi itämaan tietäjiin. Enkeli
taivaan edustaa tietenkin edellistä.
Alun perin Luther onkin tarkoittanut
sen lasten laulunäytelmäksi, jossa on
roolit niin enkelille kuin paimenille.
Alkuperäisessä Lutherin sanoituksessa
on varsin näytelmällinen rakenne,
jossa ensin kerrotaan, että on tapahtunut jotain vallan ihmeellistä, minkä jälkeen säkeistö säkeistöltä paljastetaan
mitä. Vaatimattomana miehenä Luther
itse oli sitä mieltä, että hänen virteensä
sisältyi oikeastaan kaikki, mitä kristillisestä uskosta on tarpeen tietää.
Myös sävellys on siis Lutherin: alkujaan se oli kansanlaulumelodia, mutta
Luther sävelsi muutama vuosi alkuperäisen ilmestymisen jälkeen virren
uusiksi ja se versio on se, mitä lauletaan edelleen. Kyseessä on muuten
duurivirsi niin kuin toki ilosanomalta
voi odottaakin - luterilaisuus ei siis
suinkaan ole pelkkää mollivoittoista
kulkua, jossa lopulla matkaa nähdä sun
saan.
Anekdoottina mainittakoon, että
Lutherin toinen tunnettu virsi, Jumala
ompi linnamme, on sävelkulultaan
hyvin samankaltainen kuin Enkeli
taivaan.
Varmaksi ei voida tietää, mutta on
epäilty, että Luther olisi alun perin
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Enkeli taivaan -virsi on monille joulukirkon kohokohta.

tehnyt virren omia lapsiaan ja oman
perheensä joulujuhlaa varten, kukaties
jouluksi 1533 tai 1534. Lutherin kahdeksanvuotias Johann olisi ollut enkeli
ja tämän kolme nuorempaa sisarusta
paimenia.
Virallisesti Enkeli taivaan ilmestyi
ensimmäisen kerran puoli vuosituhatta sitten, vuonna 1535. Suomeksi se
saatiin 1600-luvun alussa Hemminki
Maskulaisen käännöksenä.
Vaikka Enkeli taivaan -virren sanat
ovat nykyään enemmän tai vähemmän
kiveen hakatut – sitä aina toisinaan
ehdotetaan uudistettavaksi mutta vastustus on kovaa – niin aika komeaa
olisi kyllä veisata tänä jouluna Hemminginkin sanoilla:
Yx piltti piscu nuorucainen
Kyll caunucainen lapsucainen,
On teille syndyn neizest nuorest,
Teil ilox ijät sangen suurex.
Hemminki Maskulaisen versio ei

tosin kaikuisi ensimmäistä kertaa harmaakivikirkoissa, sillä hänen sanoillaan virttä laulettiin reilut kaksi sataa
vuotta.
Vasta 1820-luvulla alkoi virsikirjan
uudistustyö, jonka peruina meillä on
tämä nykyinen versiomme. Vaan sai
sekin komitea pari kertaa kahvitella
ennen kuin työ oli valmis: uusi virallinen virsikirja saatiin vasta 1886. Nykynumeronsa, 21, virsi sai kuitenkin jo
vuonna 1824 Bengt Jakob Ingnatiuksen virsikirjassa.
Pitkin 1800-lukua Enkeli taivaan
-virttä käännettiin ja väännettiin
monen henkilön toimesta, yksi kuuluisimmasta kääntäjistä oli Elias Lönnrot.
Lopulta vuonna 1886 virsi hyväksyttiin
kutakuinkin nykyiseen muotoonsa.
Taustalla oli Lönnrotin lisäksi muun
muassa kansanrunouden tutkija ja suomen kielen professori Julius Krohn.
Virsi alkoi silloin meille tutulla tavalla:

”Enkeli taiwaan lausui näin”.
Lutherin alkuperäinen versio muuten alkaa ”Taivaasta ylhäältä minä
tulen”, eli siinä vaiheessa kuulijalle ei
vielä kerrota, kuka tämä minäkertoja
on.
1800-luvun aikana virsi myös
lyhentyi Lutherin 15 säkeistöstä nykyiseen kymmeneen, joista niistäkin
yleensä lauletaan vain ensimmäiset
kaksi sekä viimeinen.
Ja viimeisen säkeistön kohdalla
noustaan seisomaan – ele jollaista ei
nyky-yhteiskunnassa tehdä enää juuri
missään. L
Lähteenä käytetty Eero Huovisen
teosta ”Enkeli taivaan”

