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Pääkirjoitus                       Sisältö

O
Valoa ja kiitollisuutta

n syksy. Puiden väriloisto hi-
velee silmiä ja hoitaa sydäntä. 
Tulee virkistynyt ja iloinen olo. 

On luonnon viimeinen kukoistus 
ennen lepoon siirtymistä. On syksyn 
kultaa ympärillämme.

Syysaamut ovat kuulaita. Niissä voi 
nähdä syksyn hopean. Rippikoulu-
ikäisenä kirjoitin aineen, jossa verta-
sin elämän ehtoota syksyyn. Luojan 
sivellin maalaa ikääntyneen ihmisen 
hiukset hopeaan. Ne hohtavat usein 
lempeyttä.

Syksy sisältää koko elämän. Siinä on 
maatumisen tuoksu. Maahan pudon-
neet lehdet ovat kuolleita. Luonto siir-
tyy lepoon, mutta samalla se kantaa si-
sällään tulevan kevään siemeniä.

Karhut aloittavat talviunensa, siilit 
horroksensa. Ihmiset viettävät hämä-
ränhyssyä siniharmaan maiseman sy-
leilyssä. On saatu varastoon syötäviä 
maan-, meren- ja metsänantimia. Vilja 
on kultaisena laareissa. Osa on pantu 
säästöön siemeneksi. Syysvilja on kyl-
vetty. On levon hetki tai hektinen har-
rastusten hamuaminen.
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Runo puhuu 15
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Elän elämäni syksyä. On aika luopua 
luottamustehtävästä varapuheenjohta-
jana. Työ jatkuu niin kuin se on tehnyt 
jo yli 120 vuotta. Minun on aika kiit-
tää yhteisistä vuosista ja toivottaa Luo-
jan siunaamaa tulevaisuutta.

Kiitollisin terveisin ja hyvän joulun 
toivotuksin

TUULIKKI PERHO
Varapuheenjohtaja
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     Paikallisyhdistykset
toimivat

Jäsenet koolla 

Suomen Valkonauhalii-
ton syyspäivät ja sään-
tömääräinen syysko-

kous järjestettiin Järvenpääs-
sä Seurakuntaopistolla 13.–
14.10. kooten yli 30 edustajaa 
eri puolilta Suomea. Lauan-
taina työskenneltiin keskitty-
en strategiakauden 2018–2022 
tavoitteisiin. Työskentelyä oh-
jasi valtiotieteen tohtori, ke-
hittämiskonsultti Karoliina 
Nivari Kirkkopalveluista. 

Päivän työskentelyn jälkeen 
päästiin rentoutumaan sauno-
misen ja virkistävän yhdessä-
olon merkeissä. Iltaohjelmas-
ta vastasivat Oulun Valkonau-
han jäsenet Irmeli Kaipaisen 

johtamana. Tutustuimme toi-
siimme hauskojen leikkien 
avulla ja pääsimme myös lau-
lamaan oikein täysin palkein 
laulujen tunnistamistehtäväs-
sä. Yhteistoimin syntyi iltapa-
lahetki, jonka sujumisen var-
mistivat Lappeenrannan Val-
konauhan taitavat valkonau-
hasisaret. 

Sunnuntain aloitimme osal-
listumalla Tuusulan kirkos-
sa Vanhusten Viikon teema-
messuun. Ehdimme tutustua 
myös kirkon läheisyydessä si-
jaitsevaan kauniiseen jo vuon-
na 1640 perustettuun hautaus-
maahan ja vanhoihin hauta-
muistomerkkeihin. 

Sunnuntaina oli sääntömää-
räinen syyskokous, jonka 
avaajana toimi liiton varapu-
heenjohtaja Elli Martikainen 
Lappeenrannasta. Hän nos-
ti avauspuheessaan esille val-
konauhatyön pitkän histori-
an ja sen liittymisen Suomen 
kansan murroskausiin kuten 
vuoden 1918 sisällissotaan. 
Ilkka Huhdan toimittamassa 
teoksessa Kirkko ja sisällisso-
ta 1918 tutkija Pirjo Markku-
la kirjoittaa otsikolla ”Kirkko, 
naiset ja sisällissota” alaotsi-
kolla ”Haavoja parantamaan” 
seuraavaa:
”Sisällissodan päättymisen 
jälkeisenä viikkona Kotimaa-
lehti kertoi tarkasti Helsingis-

sä toukokuun 27. ja 28. päivi-
nä 1918 järjestetystä Suomen 
Valkonauhaliiton vuosikoko-
uksesta seuraavaa:
´Valtakunnallisen liiton huo-
mio kiinnittyi Kuopioon, jos-
sa Valkonauha oli järjestysvi-
ranomaisten toivomuksesta ja 
heidän avustamanaan perus-
tanut työsiirtolan työttömille 
naisille. Myös Mikkelin lähei-
syyteen oli perustettu kaksi 
vastaavaa laitosta. Sisällisso-
taa edeltävien vuosikymmen-
ten hengessä valkonauhalaiset 
näkivät naisten työttömyyden 
suurimpana siveysriskinä suo-
malaisessa yhteiskunnassa. 
Valkonauha oli näin ottanut 
tehtäväkseen naisten valvon-
nan, mutta piti tarpeellisena 
myös miesten siveellisyyden 
edistämistä.́  Kotimaa-leh-
ti kommentoi tuota vuosiko-
kousta ja sen tiedonantoa hy-
vin myönteisesti. ´Vuosiko-
kouksesta sai sen vaikutuk-
sen, että Valkonauhan naiset 
ovat valveilla ja tuntevat sy-
västi velvollisuutensa. He tah-
tovat työskennellä näet Juma-
lan, kodin ja isänmaan hyväk-
si ,́ päätti lehti.”
 
Elli Martikainen loi avaukses-
saan katsauksen historiaan, 
joka sisälsi myös tunnustuk-
sen valkonauhatyölle. Avaus-
sanojen päätteeksi Elli Marti-
kainen toivotti siunattua ko-
kousta ja toivoi työtä jatket-
tavan ”yhteen hiileen puhal-
taen”. 

Kokouksen puheenjohtajak-
si valittiin Pirjo Kivelä-Riste-
virta Helsingistä ja sihteerik-
si kutsuttiin liiton pääsihteeri 
Irja Eskelinen. Kokouksessa 
hyväksyttiin toimintasuunni-

telma ja talousarvio vuodelle 
2019 ja strategian toimeenpa-
nosuunnitelma vuosille 2018–
2022. 

Jäsenmaksuihin hyväksyt-
tiin pienet korotukset, jol-
loin vuonna 2019 jäsenmak-
sut ovat: 6 euroa/jäsen paikal-
lisyhdistyksen kautta, 8 euroa 
henkilöjäsen, 30 euroa/kan-
nattajajäsen tai kertakaikki-
nen kannattajajäsenen jäsen-
maksun vähimmäismäärä 120 
euroa. Myös Valkonauha-leh-
den tilaushintaan hyväksyttiin 
korotus. Lehden hinta on 10 
euroa/jäsentilaus ja 20 euroa/
ulkopuolisen tilaamana. Yh-
distysten lahjatilaukset käsi-
tellään jäsenlehden hintaisina.

Kokouksessa liiton puheen-
johtajaksi 14.10.–31.12.2018 
ajalle valittiin erityisdiako-
ni Sinikka Vilén Tampereelta 
ja hänen jäljellä olevaksi kau-
dekseen varajäseneksi Pirjo 
Sipilä Helsingistä. Kaudelle 
2019–2020 puheenjohtajaksi 
valittiin Sinikka Vilén ja vara-
puheenjohtajaksi Tarja Hei-
no Oulusta. Muiksi hallituk-
sen jäseniksi valittiin: Soili 
Castrén Helsingistä (varajä-
sen Satu Kiviharju Hämeen-
linnasta), Marjut Ropo-Lyyti-
käinen Lappeenrannasta (va-
rajäsen Eeva Riittinen Mik-
kelistä), Paula Kupias Tam-
pereelta (varajäsen Pirjo Sipilä 
Helsingistä).

Vas. Elli Martikainen, Marjut  
Ropo-Lyytikäinen ja Pirjo Alatalo 
Lappeenrannan Valkonauhasta.

Vas. Teija Liljamo, Eila Hörkkö,  
Soili Castrén ja Maija-Liisa Mäke-
läinen Helsingistä.

Vas. toimistosihteeri Nina  
Hurtamo Helsingistä, Sinikka 
Vilén, Paula Kupias Tampereelta 
ja Nina Koskela Turusta.   

→
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Koko hallituksen kokoonpano vuonna 2019 on:
(valinnat syyskokouksessa 2018 on merkitty kursiivilla)

Sinikka Vilén, puheenjohtaja, kausi 2019–2020 
Tarja Heino, Oulu, varapuheenjohtaja, kausi 2019–2020
Elli Martikainen, Lappeenranta, varapuheenjohtaja, kausi 2018–2019
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Paula Kupias, Tampere Pirjo Sipilä, Helsinki  kausi 2019–2020
Marjut Ropo-Lyytikäinen, 
Lappeenranta Eeva Riittinen, Mikkeli  kausi 2019–2020
Soili Castrén, Helsinki Satu Kiviharju, Hämeenlinna kausi 2019–2020
Liisa Ahonen, Mikkeli  Maritta Pietilä-Holopainen, Oulu kausi 2018–2019
Päivi Pennanen, Turku Hannele Nykänen, Kuopio kausi 2018–2019
Anneli Klemetti, Helsinki Johanna Ahtila, Hämeenlinna kausi 2018–2019

Liiton varsinaisiksi tilintar-
kastajiksi valittiin KHT Yrjö 
Haukatsalo ja tilintarkastus-
yhteisö AuditPlan Oy, jonka 

päävastuullisena tilintarkas-
tajana KHT Jonas Sandell se-
kä Haukatsalon varatilintar-
kastajaksi HT Pauli Aalto-

nen. Mikäli varsinainen tilin-
tarkastaja on tilintarkastusyh-
teisö, tilintarkastajavaalissa ei 
tarvitse valita yhteisölle vara-
tilintarkastajaa. Kaikki pää-
töksessä mainitut tilintarkas-
tajat ovat samasta tilintarkas-
tusyhteisöstä.

Kokouksessa kiitettiin läsnä-
olleita hallitustyöskentelys-
tä vuonna 2019 poisjääviä jä-
seniä. Kaarina Piiparinen ja 
Tuulikki Perho pitivät pu-
heenvuoron.

Kokousmatkamme päättyi 
yhteiseen bussimatkaan Hel-
singin keskustaan, josta ku-
kin hajaantui tahoilleen jat-
kamaan arkista aherrustaan. 
Kiitämme kaikkia osallistu-
jia onnistuneesta kokoontu-
misesta ja Seurakuntaopistoa 
hyvästä palvelusta.

IRJA ESKELINEN 
Vas. Karoliina Nivari Kirkkopalveluista ja Satu Kiviharju Hämeenlinnan 
Valkonauhasta.

KYNTTILÖITÄ, NALLEJA, ENKELEITÄ JA TAIVAALLISTA MUSIIKKIA
Hämeenlinnan valkonauhalaiset tekivät syysretken Härkätien Kynttilään

”Voi miten kaunista!”
”En kyllä olisi uskonut, että tämä näin erikoinen paikka on!”

”Katso kuinka paljon nalleja!”

Näin huudahtelivat jäse-
nemme, kun olimme 
astuneet sisään Pir-

jo ja Hannu Latvalan kau-
niiseen kotiin, joka sijaitsee 
Hämeen Härkätien varressa 
Rengossa. Härkätien Kynttilä 
todellakin tarjoaa nautintoa 
kaikille aisteille. Tuhannet ja 
taas tuhannet enkelit, nallet, 
norsut ja pehmolelut täyttävät 
lukuisat huoneet. Oman huo-
neensa ovat saaneet niin nu-
ket kuin kahvikupitkin. Pir-
jon kokoelma vanhoja Arabi-
an astioita käsittää sekin yli 
tuhat erilaista esinettä. Kynt-
tilämyymälästä löytyy upeita 
kynttilöitä.

Isäntä Hannu Latvala virit-
teli jo kitaraansa ja toivotteli 
meidät tervetulleeksi. Keitti-
östä tuli houkutteleva kahvin 
ja leivonnaisten tuoksu.

Istuuduimme pöytiimme ja 
Hannu alkoi laulaa Pekka Si-
mojoen rakastettua laulua ” Ei 
täällä asu sankareita – hävin-
neitä on niin monta. Kerjäläi-
siä vain, uupuneita, jotka tul-
lessaan – tuovat muistojaan, 
riekaleita ihmiselämän”...

Koskettavat hengelliset lau-
lut seurasivat toistaan. Kuun-
telimme kahvikuppostemme 
ääressä pöydissämme hiiren-
hiljaa.

Hannu Latvala päätti konsert-
tinsa laulamalla ” Oi katsohan 
lintua oksalla puun se laulaa 
niin kauniisti aina. Se kor-
keimman kiitokseen aukaisee 
suun, kun huolet sen mieltä ei 
paina. Se laulaen Luojaansa 
kiittää”... Eräs jäsenistämme 
totesikin, että näin kauniisti 
hän ei ole kenenkään koskaan 
kuullut tätä laulua laulavan.

Konsertin jälkeen rupattelim-
me Hannun ja Pirjon kans-
sa ja tutustuimme talon lu-
kuisiin hienoihin kokoelmiin 
aina kukkopilleistä nukkei-
hin asti. Löysimme kuppeja ja 
lautasia ja kulhoja, joita isoäi-
deillämme ja tädeillämme oli 

Vas. Leena Halonen, Jaana Rusko-Laitinen, Riitta Rekola, Satu Kiviharju, 
Minna Kataja, Eeva Lindholm, Anna-Mari Laine, Milja Salmela, Johanna 
Ahtila. Takana Markku Rekola, Paula Rekola, Pekka Kiviharju.



8   Valkonauha 4/2018 Valkonauha  4/2018  9

M arjut Väihkönen toi 
jäseniltaamme In-
tian HOME of HO-

PEN lastenkodin terveiset. 
Hän oli ollut siellä kaksi viik-
koa ja vieraillut tuolloin mm. 
isojen ja pienten tyttöjen ja 
isojen ja pienten poikien las-
tenkodeissa sekä yhdessä van-
hainkodissa. Marjut on avus-
tanut HOME of HOPEN las-
tenkotia pitkään. Hän on kou-
luttanut yhden tytön aikuisek-
si ja nyt kouluttaa ja avustaa 
toista tyttöä. Marjut tapa-
si Intian matkallaan molem-
mat tytöt. Vanhempi on ai-
kuinen ja perheellinen, yhden 
tytön äiti. Saimme nähdä per-
hekuvia ja kuulla ensimmäi-
sen kummitytön nykyisestä 
elämästä. Ei jäänyt epäselväk-
si, mikä merkitys avustuksel-
la on ollut. 

Marjut oli pukeutunut perin-
teiseen sariin, intialaisen nai-
sen asuun, jonka hän oli saa-
nut lahjaksi. Sariin pukeutu-
minen vaatii erityistaitoja. Il-
man Yuothia, Oulussa opiske-
levaa lastenkodin ’kasvattia’, 
se ei olisi onnistunut. Marju-
tin hamekangas on 7 metriä 
pitkä. Siitä kiedottiin hame, 
joka kiinnitettiin vyötäröl-
le laskoksilla. Yläosa oli tehty 
joustavasta kankaasta tyköis-
tuvaksi. Puseron ja hamekan-
kaan koristelu oli suunniteltu 
tarkasti. Tarvikkeiden ostami-
seen oli mennyt runsaasti ai-
kaa, sillä lopulliset päätökset 

koristelusta ja helmistä tehtiin 
yhteistuumin kangasta valit-
taessa. Kuulimme ja näimme 
Marjutin asun ja sen valmis-
tukseen liittyvistä yksityis-
kohdista. Intialaisittain sa-
ria käytettäessä hiuksiin lai-
tetaan elävä kukka tai kukan 
oksa. Keltainen pensashanhi-
kin kukka löytyi Heinätorin 
pihapensaasta.

Marjut kertoi keskittyneensä 
matkallaan oman ja samalla 
koko lastenkodin tyttöjen elä-
mään. Siellä meidänkin kum-
mityttömme saa koulutuksen 
ja mahdollisuuden hyvään 
elämään tulevaisuudessa. Ku-
vakertomuksin pääsimme ko-
kemaan lastenkodin normaa-
lia arkea. Tytöt nukkuvat lat-
tialla ohuiden mattojen päällä. 
Meillähän on käytetty saman 
tyyppisiä siskonpetejä suur-
perhekautena, jolloin kodit 

olivat pieniä ja rahaa ja irtain-
ta oli vähän. Erillisiä yöpuku-
ja ei ole. Herätys on aamul-
la kello viisi. Ennen kouluun 
menoa tytöillä on omat tehtä-
vänsä, johon sisältyy mm. yh-
teinen aamuhartaus. Tarkem-
man päiväohjelman voi lukea 
HOME of HOPEN nettisivuil-
ta. Kun tytöt olivat lähteneet 
kouluun, alkoi kotiin jäävillä 
aikuisilla pyykin pesu. Pesun 
läiske näkyi kuvissa ja äänen 
pystyi hyvin kuvittelemaan. 

Lastenkodissa on kaksi ai-
kuista naista, jotka vastaavat 
kaikesta kuten yleensä van-
hemmat kotona. Tytöt osallis-
tuvat kotitöihin iän ja osaami-
sen mukaan. Ruoka valmiste-
taan alumiinikattilassa avotu-
lella. Kattilan alle sytytettiin 
tuli pitkiin tikkumaisiin pui-
hin, joita työnnettiin tarpeen 
mukaan kattilan alle palami-
sen edetessä. Yksi tytöistä pu-
halsi onttoon putkeen ja sää-
teli siten tulen kokoa. Riisi oli 
perusruokaa ja se tarjoiltiin 
erilaisten soosien ja kastik-
keiden kanssa. Kastike hierot-
tiin riisin sekaan käsin ja syö-
tiin myös käsin. Samalta lau-

ollut ja olimme innostuneita 
löydöistämme kuin pikkulap-
set. Nallet ja enkelit tuntuivat 
suorastaan jouluisilta!

Hyvästellessämme Latvalat 
toivottivat meidät tervetul-
leeksi uudestaan. Kesäaika-

na heillä on näyttelyn yhtey-
dessä kahvila. He järjestävät 
myös paljon erilaisia konsert-
teja, joko perhekonsertteja tai 
muilla muusikkokokoonpa-
noilla. Konserttien yhteydes-
sä on kahvi- tai ruokatarjoi-
lu. Mielellämme palaisimme 

tähän ihastuttavaan taloon – 
ehkäpä joulukonserttiin.

ANNA-MARI LAINE
sihteeri

Hämeenlinnan  
Valkonauha ry

Kuvat: RAIMO LAINE

Valkonauhan kansainvälinen rukouspäivä 23.9.2018

Osallistuimme Valkonauhan kansainvälisenä rukouspäi-
vänä 23.9.2018 messun toteuttamiseen Hämeenlinna-
Vanajan seurakunnassa, Jukolan Lintukodossa. 

Väkeä oli paikalla yhteensä noin viisikymmentä. Valkonau-
hasisaria oli tehtävissä seuraavasti: Kahvituksessa Eeva Lind-
holm, Milja Salmela, Minna Kataja sekä Jaana Rusko-Laiti-
nen; Satu Kiviharju esitti kaksi laulua; Raamatun tekstin lu-
ku ja esirukous Riitta Rekola ja Johanna Ahtila. Messussa toi-
mi liturgina sekä saarnasi "meidän pappimme" Heikki Toivio.

Heikki-pappi oli ihailtavalla huolellisuudella paneutunut 
tehtäväänsä. Hän otti tarkkaan selvää Valkonauhaliiton ja yh-
distyksemme toiminnasta ja huomioi meidät monin eri tavoin 
messussa. Heikistä on tullut ”meidän pappimme”, sillä olemme 
usein saaneet olla hänen kanssaan yhteistyössä niin messuissa 
kuin palvelutalo-vierailuissakin.
 

JAANA RUSKO- LAITINEN
puheenjohtaja, Hämeenlinnan Valkonauha ry

Kuvat: JOHANNA AHTILA

Kummiterveiset Intiasta 2018

Satu Kiviharju lauloi jumalan-
palveluksessa.

Valkonauhan jäseniä kirkkokahveilla pastori Heikki Toivion kanssa. 

Marjut Väihkönen vieraili 
jäsenillassa tuoden terveisiä 
yhdistyksen kummikohteesta. 
Marjut oli pukeutunut perin-
teiseen sariin, intialaisen nai-
sen asuun.

Oulun Valkonauha ry:n toimintaa
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taselta juotiin ruokailun jäl-
keen vettä.

Marjut oli vienyt mukanaan 
erilaisia suomalaisia lauta- ja 
joukkuepelejä ja opettanut 
suomalaisia ulkoleikkejä ja 
-pelejä. Polttopallon säännöt 
ja pelaaminen oli sujunut hy-

vin ja siitä oli tullut suosikki-
peli. ’Tvistihyppely’ kuminau-
halla oli heille osittain tuttua, 
mutta suomalaiset variaatiot 
olivat uusia ja kiinnostavia. 

Marjutin elävää ja innos-
tunutta esitystä oli mukava 
kuunnella. Tutustuimme ku-

vien avulla myös vanhainko-
din elämään, ympäristön ti-
laan, jätehuoltoon, kauppojen 
valikoimiin ja elintapoihin. 
Saimme jälleen konkreettises-
ti kokea, miten tärkeää lasten-
kodin ja yleensä naisten hy-
väksi tehty työ on. Pienellä ra-
halla voi tehdä paljon hyvää. 
Kummikuulumiset ja -tervei-
set pitävät työmme elävänä ja 
lisäävät ja vahvistavat ymmär-
rystä avustamisen tärkeydestä 
ja sen jatkuvuudesta.

Teksti ja kuvat: ARJA LAIHO
Oulun Valkonauha ry

Valkonauhan maailmanliiton (WWCTU) kongressi  
10.–15.7.2019 Helsingin Paasitornissa

Arja Vuori ja Marjut esittelivät 
kangasta, joka sidottiin 
vyötärölle. 

POIMINTOJA JÄRJESTELYISTÄ:
Kongressityöryhmään kuuluvat Sinikka Vilén, 
Anna-Mari Laine, Marjut Ropo-Lyytikäinen, 
Anneli Klemetti, Marita Saarela, Taru Koi-
visto ja Irmeli Kaipainen sekä toimistosta Irja 
Eskelinen ja Nina Hurtamo.

Kongressilaukut Marimekon 
Kuukuna-kankaasta ompelee 
Aune Laitinen Mikkelin Val-
konauhasta. Näytelaukut oli-
vat esillä liiton syyskokouk-
sessa Järvenpäässä.

Emäntämaan edustaji-
en tunnusmerkiksi on pää-
tetty sinivalkoinen kukka-
ruusuke. Ruusukkeet val-
mistaa Irmeli Kaipainen Oulun Val-
konauhasta.

Päiväkävijöiden maksu on 59 €/henkilö/
päivä sisältäen ateriat ja ohjelmaan osallis-
tumisen. Mikäli henkilö osallistuu esimerkik-
si vain yhdelle aterialle, päiväkohtaista hintaa 
voidaan sovitella, mutta kovin ”hienosyiseen” 
hinnoitteluun ei kuitenkaan voida mennä.

Lisäksi jokaisen osanottajan tulee mak-
saa 50 USD (Yhdysvaltojen dollari) suuruinen 
kertamaksu riippumatta siitä kuinka monena 
päivänä henkilö osallistuu. Näistä maksuis-
ta WWCTU:n sääntöjen mukaisesti osa koh-
distuu maailmanliitolle tuloina ja osa Suomen 
Valkonauhaliitolle tuloina.

Päiväkävijöiden määrä tulee olla tiedossam-
me noin kaksi viikkoa ennen kongressin alkua. 
Suomalaiset yöpyvät pääasiassa kodeissaan tai 
tuttavissaan. Kongressihotellissa majoittuvien 
suomalaisten määrää rajoittaa kongressipaket-
tiin kuuluvien huoneiden lukumäärä. Jos kon-
gressiin saadaan paljon ulkomaisia edustajia 
(niin kuin on toivottavaa), vähentää se suoma-
laisten hotellipaikkoja.

Kongressipaketin hinta, ajalta 10.–15.7. 2019 
sisältäen majoittumisen Scandic Hotellissa, aa-
miaisen ja kongressiohjelmaan kuuluvat ate-
riat, on tämän hetken tiedon mukaan yhden 

hengen huoneessa 1 119,64 euroa tai 1 219,64 
euroa riippuen huonetyypistä, kahden hengen 
huoneessa 859,64 euroa tai 909,64 euroa riip-
puen huonetyypistä ja kolmen hengen huo-
neessa 806,45 euroa.

Kongressin avajaiset ovat keskiviikkona 
10.7. 2019 illalla. Tämän hetken suunnitelman 

mukaan avajaiset alkaisivat klo 19.00. 
Saamme avajaisiin tervehdyksen esit-
täjiä muun muassa Helsingin hiip-
pakunnasta, Helsingin kaupungilta, 
Naisjärjestöjen Keskusliitosta ja So-
siaali- ja terveysministeriöstä. Pyy-
dämme tervehdyksen esittäjäksi 
myös pitkäaikaista kansanedus-
taja, valkonauhasisar ja kaupun-
kineuvos Rakel Hiltusta. Hel-
singin kaupungin pormestari 
tarjoaa kongressin osanottajille 

vastaanoton kaupungintalolla torstaina 
11.7.2019.

Emäntämaa saa suunnitella yhden iltapäi-
vän mittaisen vapaavalintaisen ohjelman lau-
antaina 13.7. Työryhmä kokoaa ideoita parhail-
laan ja tiedottaa yksityiskohdista myöhemmin.    
 
Päivittäinen aikataulu kongressipäivinä al-
kaen 11.7. (Keskiviikkona 10.7. eli avajaispäi-
vänä aikataulut ovat hieman erilaiset)

Klo 8.00 Aamun aloitus musiikilla ja hartaus-
hetkellä
Luentoja, päivän ohjelmaa
Klo 12.00–13.00 Buffet lounas
Klo 14.00 Ohjelma jatkuu
Klo 15.00–15.30 Kahvitauko, ohjelma jatkuu 
klo 17 asti
Klo 18.00 Illallinen
Iltaohjelmaa
 
Päiväkohtaisen kongressiohjelman kokoaa 
maailmanliiton puheenjohtaja Margaret Øs-
tenstad. Tiedotamme ohjelmasta saatuamme 
hänen laatimansa koosteen.

Tervetuloa  
liiton ohjelmallisille joulukahveille 

15.12. klo 12.00
Valkonauhan perinteiset joulukahvit pidetään 

liiton tiloissa Liisankadulla lauantaina 
15.12.2018 alkaen klo 12.00 alkavalla tarjoilulla. 

Ohjelmaosuus alkaa klo 13.00. Luomme 
yhdessä jouluun virittävän juhlan, jossa on 

musiikkiesityksiä ja yhteislauluja. Juhlistamme 
myös Tasavallan presidentin 6.12. jäsenillemme 

mahdollisesti myöntämiä kunniamerkkejä 
ja kiitämme hallitustyöskentelystä vuoden 
vaihteessa poisjääviä hallituksen jäseniä.

 
Pyydämme tarjoilujen vuoksi ilmoittautumista 

maanantaihin 10.12. mennessä.  
Mikäli unohdat ilmoittautua, ei se kuitenkaan 

ole este osallistumiselle.

 Lämpimästi tervetuloa! 

PI
RJ

O 
SI

PI
LÄ
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Herkkyys ja tunteet
elämän voimavarana

Helsingin Valkonau-
ha järjesti herkkyyttä 
koskevan seminaarin 

6.10.2018 Bulevardin tiloissa 
Helsingissä. Seminaarissa kä-
siteltiin ensisijaisesti erityis-
herkkyyttä, joka ilmenee noin 
15–20 %:lla väestöstä. Aihe oli 
monia koskettava ja paikalla 
oli noin 30 osallistujaa. Kou-
luttajana oli neuropsykiatri-
nen valmentaja ja psykotera-
peutti Elina Mäenpää.

On olemassa monenlaista 
herkkyyttä: fyysistä aistiherk-
kyyttä (näköön, kuuloon, ha-
juun, makuun, tuntoon liit-
tyvää), psyykkistä herkkyyt-
tä (tunne-elämään liittyvää 
kuten liikutusta tai ahdistus-
ta) ja sosiaalista herkkyyt-
tä (muiden tunnetilojen aisti-
mista, empatiaa ja hienotun-
teisuutta). Erityisherkät ovat 
luovia ja tunnollisia. He koke-
vat asiat voimakkaasti ja poh-
tivat niitä yleensä syvällisem-
min kuin muut. Herkät omaa-
vat kyvyn tuntea intuitiivises-
ti ja aistivat toisten mielialoja 
herkemmin. 

Herkät reagoivat kuitenkin 
voimakkaammin myös yli-
kuormitukseen ja epäharmo-
niaan, jolloin hermosto kuor-
mittuu ja ylivirittyy. Hyvä itse-
ymmärrys ja omien tarpeiden 
huomioiminen auttavat par-
haiten asiaa ja niitä voi oppia 

muun muassa psykoterapiassa 
tai vertaisryhmissä. Helpotus-
ta oloon saatetaan kuitenkin 
etsiä myös haitallisista tavois-
ta kuten päihteiden käytöstä.

Herkkyyteen sisältyy monen-
laisia positiivisia seikkoja em-
patian ja luovuuden lisäksi, 
kuten kyky nauttia taiteesta ja 
luonnosta. Herkkyyttä ei kui-
tenkaan aina osata arvostaa. 
Monesti herkkä kokeekin it-
sensä erilaiseksi kuin muut. 
Herkkä voi tulla helposti kiu-
satuksi ja tuomituksi käytök-
sensä perusteella ja näin ollen 
hän voikin alkaa rakentamaan 
itselleen rooleja ja suojakuo-
ria. Minuudesta tuleekin yh-
distelmä synnynnäisiä ja opit-
tuja piirteitä kuten reippautta, 
suorittamista, miellyttämisen 
halua ja mukautumista. 

Erityisherkkyys on siis luon-
teen ominaisuus, joka ei ole 
diagnosoitava sairaus vaan 
joukko edellä mainittuja piir-
teitä. Pysyäkseen tasapainos-
sa on herkän ihmisen tär-
kein taito oppia säätelemään 
omaa tasapainoaan. On ope-
teltava luopumaan opituista 
haitallisista rooleista, tunte-
maan myötätuntoa itseä koh-
taan ja hyväksyä itsensä sellai-
sena kuin on, olemalla armol-
linen itselleen. Omien tarpei-
den tunnistaminen ja hyväk-
syminen on tärkeää. 

Me seminaariin osallistu-
jat saimme tehtäväksemme 
miettiä, kukin kohdallamme, 
oman elämämme kuormitta-
via asioita. Tärkein taito on 
oppia säätelemään tasapainoa 
oman kuormituksen ja levon 
välillä sekä laittamaan rajoja.

Keskustelimme myös erityis-
herkkyyden mahdollisesta 
perinnöllisyydestä. Koulut-
tajamme Elina Mäenpään ja 
monen seminaariin osallistu-
jan kokemuksen mukaan se 
voi periytyä monessakin su-
kupolvessa.

Kaiken kaikkiaan, herkkyys 
on voimavara ja lahja, joka on 
hyvä nähdä myönteisenä omi-
naisuutena. 

Teksti ja kuva: PIRJO SIPILÄ

Vuonna 2018 aloitettuja Herkkyys ja tunteet voimavarana -seminaareja  
järjestetään vielä kaksi kertaa. Seminaari on varattu 16.3.2019 Oulun Valkonauhalle 

ja 6.4.2019 Hämeenlinnan Valkonauhalle. Kouluttajana jatkaa psykoterapeutti  
Elina Mäenpää. Tiedot tarkentuvat myöhemmin. Kannattaa seurata yhdistysten  

kotisivuja www.oulunvalkonauha.fi sekä www.hameenlinnanvalkonauha.fi

Uusia seminaariaiheita otetaan vastaan ja niistä tiedotetaan vuoden 2019 puolella.

Uusi seminaari-idea toteutettavaksi esimerkiksi jäsen-
tilaisuudessa ja kirjavinkki
 FM Tuija Viestilä on kirjoittanut teoksen 
”Kielikiipeleitä (Finn Lectura, 2017). Tee-
man ympärille on mahdollista toteuttaa 
muutaman tunnin kestoinen Sanajump-
paa ja kielitietoisuutta -seminaari.
 
Kaksiosaisessa seminaarissa katsotaan 
ensin suomen kieltä ja kielen oppimista 
suomea toisena kielenä oppivien näkökul-
masta. Sen jälkeen pidetään jalat tukevas-
ti suomen kielen kamaralla ja ratkotaan 
mielen virkistykseksi sanapulmia yksin ja 
porukalla.
Osa 1: Koettelemuksia ja kommelluksia 
– vieraskielisen elämää
Selviytyminen uudessa maassa vieraalla 
kielellä on yhtä vuoristorataa: oivalluksen 
riemusta syöksytään turhaumiin, joista 
taas sitkeästi noustaan ylös. Samaa ilon 
ja epätoivon vaihtelua on elämä valmis-
tavassa opetuksessa, jossa juuri Suomeen 
tulleet opiskelijat sinnittelevät sanapäät-
teiden kanssa ja kasvattavat pikkuhiljaa 
sanastoaan.

Miten sinä selviytyisit ummikkona uu-
dessa ympäristössä? Miltä tuntuu, kun lu-
kemastaan ja kuulemastaan ymmärtää 
yksittäisiä sanoja, eikä omasta päästä löy-
dy sanoja, kun haluaa kertoa jotakin?

Valkonauhan kielipäivän ensimmäi-
sessä osassa saat läpileikkauksen suomen 
kielen alkeita opiskelevien kokemuksis-
ta. Samalla pääset halutessasi itse kokei-
lemaan tosielämää simuloivien tehtävien 
avulla, kuinka helppoa tai vaikeaa on saa-
da vieraasta kielestä kiinni. 

Osa 2: Sanajumppaa aivonystyröille
Suomen kieli taipuu vaikka mihin! Tu-
le ratkomaan monipuolisia sanapulmia 
yksin ja ryhmässä. Löydä vihjeiden avul-
la johonkin aihepiiriin kuuluva sana, ko-
koa yhdyssanoja, keksi ja oivalla. Aivot 
tarvitsevat haasteita pysyäkseen hyvässä 
kunnossa. Seminaarissa treenaat muistia, 
testaat päättelykykyäsi ja virkistyt haas-
tamalla itsesi suomen kielen sanaviida-
kossa.

Näyte tehtävistä: Mikä yhdyssanan al-
ku sopii kaikkiin ryhmän sanoihin?
kauppa, paino, tilaus, messut, pino (kirja: 
kirjakauppa, kirjapaino…)

Mikä ihmisen ulkonäköön liittyvä ta-
vara, jota ei löydy läheskään kaikilta?
Alussa on Etelä-Amerikan maa. Lopussa 
on miespuolinen sukulainen. (Peru + uk-
ki à peruukki)
 
Seminaaria ohjaa FM Tuija Viestilä, joka 
on opettanut 10 vuotta valmistavaa luok-
kaa ja suomea toisena kielenä koulutulok-
kaista seniori-ikäisille. Hän on kirjoitta-
nut kirjan Kielikiipeleitä, joka sisältää tu-
kevan paketin kielipulmia kaiken ikäisil-
le kielestä kiinnostuneille. Tuija opiskeli 
pääaineenaan yleistä kielitiedettä, ja hä-
nellä on omakohtaista kokemusta opis-
kelusta ja elämisestä vieraskielisessä ym-
päristössä. Tuija tuntee hyvin myös Val-
konauhan toimintaa. Hän toimi Suomen 
Valkonauhaliiton 3-vuotisen Ydinasia-
hankkeen vetäjänä vuosina 2007–2010.

Elina Mäenpää on pitänyt viidellä 
 paikkakunnalla Herkkyys-semi-
naareja. Kuulijoita on ollut keski-
määrin 30 joka kerta.  
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Joulun syli

Muistatko, mil-
loin olet pi-
tänyt vasta-
syntynyttä 

sylissäsi? Vauvan kan-
nalta tuossa hetkessä on 
tärkeintä läheisyys, läm-
pö, hellyys ja rakkaus. Se, 
että käsivarret kannattele-
vat ja joku pitää huolta. Vau-
valle ei ole merkitystä, onko syli 
nuoren tai vanhan, elämässä menestyneen 
vai pettyneen, korkeasti palkatun tai työt-
tömän. Tärkeintä on lämmin syli.

Jouluyönä Jumala otti riskin. Tässä elä-
mässä me ihmiset kurotamme yhä ylem-
mäs, kaipaamme yhä paremmille paikoil-
le, yhä merkityksellisimpiin vastuisiin. Me 
häpeämme epäonnistumista, osaamatto-
muutta, erilaisuutta ja avuttomuutta. 

Jouluyönä Jumala otti riskin. Hän kurotti 
alas ja syntyi meidän pyrkyreiden maail-
maan. Iankaikkinen suostui aikaan. Kaik-
kivaltias luopui vallastaan. Avuttomana 
vastasyntyneenä hän jätti itsensä ihmisen 
käsiin.

Pienen vauvan äärellä meidät ihmiset rii-
sutaan. Aina uudestaan. Seimen äärel-
lä meidät riisutaan titteleistä ja arvoista, 
epäonnistumisista, pettymyksistä ja saa-
vutuksista. Meidät riisutaan erinomaisuu-
desta, häpeästä, kunniasta ja alemmuu-

dentunteesta. Seimen äärel-
lä niillä ei ole mitään mer-
kitystä. 

Seimen äärellä tärkein-
tä on läheisyys, lämpö, 
hellyys ja rakkaus. Nii-

hin sisältyy joulun ihme. 
Meitä ei kutsuta kurkotta-

maan korkeuksiin. Meitä kut-
sutaan ottamaan vastaan. Joulu ei 

ole suoritus, joulu on lahja.

”Älkää pelätkö!” sanoo enkeli tänäkin jou-
luna. Älä pelkää, vaikka viettäisit joulusi 
uudessa paikassa tai tämä on ensimmäi-
nen joulusi ilman rakasta läheistä. Älä 
pelkää, vaikka jouluusi kuuluisi toteutu-
mattomia odotuksia, sairautta, ristiriitai-
sia ihmissuhteita tai lohduton ikävä. ”Äl-
kää pelätkö, sillä teille on syntynyt Vapah-
taja.”

Jumala ei ole kor-
keuksissa, hän on 
keskellä elämää-
si. Avaa sylisi, se 
riittää.

Hyvän Jumalan 
siunaamaa jou-
lua Sinulle ja lä-
heisillesi.

Kirjoittaja on 
Helsingin tuomiorovasti.

     Hengellinen
kirjoitus

MARJA HELTELÄ

Tulla kohdatuksi

Teiden risteyksessä kulkijat kohtaavat ja eroavat, 

eivät huomaa hiljaisia puita,

lumen peitoksi laskeutuvia pilviä, eivät tiedä minun 

katsovan hämärtyvästä huoneesta

ja siunaavan heitä, ajattelevan, että ihaninta on 

tulla kohdatuksi,

kuulluksi vaikka on vaiti.

PIA PERKIÖ
 teoksessa Tulla kohdatuksi, kuulluksi  

(Katharos Oy 2006)

Runo puhuu
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Kynttilät syttyvät
Ilta on hämärtynyt, pimeä koittaa. 

Rauhalliset, rytmikkäät askelet erot-
tuvat vaimean puheen keskeltä. Tuu-

li tuo tulen tuoksun, illassa on keveiden 
henkäysten tuntu, ihmiset kulkevat kynt-
tilöin valaistussa muistojen lehdossa, mis-
sä heidän rakkaansa lepäävät. Mutta on 
myös kynttilöitä, mitkä syttyvät kotien 
ikkunoilla. 

Meillä on kaksi juhlapyhää, jolloin yleen-
sä viemme rakkaittemme haudoille kynt-
tilöitä: pyhäinpäivä marraskuussa ja jou-
lu. Perinne ei ole kovin pitkä, sillä vasta 
1921 kerrotaan ensimmäisen hautakynt-
tilän syttyneen Helsingin Vanhalla hau-
tausmaalla erään nuoren tytön muistol-
le. Perinnetieto kertoo Lyyli Grotenfel-
tin sytyttäneen jouluaattona kynttilän sa-
man vuoden syyskuussa kuolleen sisaren-
sa Kyllikin haudalle. 

Sitä ennen oli kuitenkin pyhäin muistol-
le sytytettyjä kynttilöitä nähty Helsingin 
ortodoksisella hautausmaalla jo vuonna 
1916. Seuraavalla vuosikymmenellä alkoi 
syttyä kynttilät myös vuoden 1918 uhri-
en muistolle. Nämä ovat varhaisimpia tie-
toja suomalaisesta tavasta viedä muisto-
kynttilä hautausmaalle pyhäinpäivänä ja 
jouluna. Tapa ei ole siten kovin vanha ja 
raskaina sotavuosina tapa hiljeni, kunnes 
taas sotien jälkeen kynttilöiden vieminen 
haudoille yleistyi ollen nykyisin hyvin 
yleinen muistotapa. 

Vainajien muistaminen kynttilöin on van-
ha tapa, sillä jo keskiajalla etenkin roo-
malaiskatolisissa maissa oli tapana vie-
dä kynttilöitä vainajien muistolehtoihin. 
Esimerkiksi Saksassa oli jo 1367 marras-
kuun ensimmäisenä päivänä vietetty py-
himysten muistopäivää ja seuraavana päi-
vänä kaikkien uskossa kuolleiden muisto-
päivää. Noina päivinä ihmiset olivat polt-
taneet kynttilöitä lähimpiensä muistolle. 
Tapa säilyi vuosisatoja, kunnes 1800-lu-
vun teollisen kehityksen ja maallistumi-
sen ilmentyessä käytäntö hieman vaime-
ni, mutta ensimmäisen maailmansodan 

SAARA VAHERJOKI-HONKALA

raskaiden uhrien muistaminen nosti ta-
van jälleen yleisemmäksi. Noina vuosi-
na myös protestanttinen Pohjola omaksui 
kauniin muistotavan aluksi pyhäinpäivän 
vietossa. 

Joulukynttilät alkoivat syttyä hautaus-
mailla hieman myöhemmin. Ensimmäi-
set tiedot hautausmaiden joulutavoista tu-
livat Ruotsista, missä 1890-luvulla varsin-
kin suuremmissa kaupungeissa pystytet-
tiin haudoille pieniä joulukuusia. Monet 
näistä kuusista oli myös kevyesti koristel-
tu ja niiden annettiin olla haudoilla lop-
piaiseen saakka. Pikkukuusista vähitellen 
luovuttiin ja niiden sijaan alettiin tuoda 
haudoille kynttilöitä. Jollain tapaa halut-
tiin edesmenneitä rakkaita muistaa. 

Kynttilä oli luonnollinen valinta, sillä 
olihan kynttilän luoma valo rakkaudes-
ta, lämmöstä ja toivosta kertova symbo-
li. Tuohon aikaan kaikki kynttilät olivat 
myös valkoisia, väri, joka viittaa puhta-
uteen ja jumalallisuuteen. Tiedossa on 
myös, että ennen kun alettiin kynttilöitä 
viedä hautausmaalle, niitä poltettiin sisä-

tiloissa kotien ikkunoilla jouluna. Joilla-
kin oli myös tapana virittää ulkotulet, esi-
merkiksi jätkänkynttilä, vainajan muis-
toksi omalle pihamaalle. Muistokynttilöi-
den palaminen ikkunalaudoilla uskotaan 
olleen esikuva itsenäisyyspäivän kyntti-
löille, joita vieläkin poltetaan julkisten ra-
kennusten ikkunoilla ja joissakin yksityis-
kodeissa. On myös olemassa tieto, että jo 
vuonna 1927 Itsenäisyyden liitto olisi an-
tanut tiedotteen itsenäisyyspäivän kynt-
tilöiden polttamisesta kodeissa ja julkisis-
sa sisätiloissa. 

Talviaika tuo meille kynttilät. Me etsim-
me valoa pimeään. Talvikynttilät sytty-
vät pitkin syksyä aina kevään valoon as-
ti. Vainajien muistoksi kynttilöitä viedään 
haudoille myös erityisinä merkkipäivinä, 
jolloin halutaan muistaa vainajaa. Talven 
valoa tuotiin kynttilöin ennen vanhaan 
myös kekrin päättyessä. Kynttilät syttyvät 
pyhäinpäivänä, seuraavan kerran ensim-
mäisenä adventtina jatkuen adventtiajan 
pyhinä jouluun saakka. Talviajan juhla-
valot sytytetään ei vaan itsenäisyytem-
me juhlapäivänä vaan myös Lucian päi-
vänä, sillä onhan se valon juhla. Talviaika 
on meillä siis erityistä kynttilöiden sytyt-
tämisen aikaa.

Kynttilä puhuttelee sytyttäjäänsä. Sen 
liekki on herkkä ja hauras sekä eläväs-
ti liekehtivä. Kun kynttilän sytyttää jon-
kun läheisen muistolle, se on myös muis-
tutus meille elämän hauraudesta. Sytyttä-
minen yhdistää meidät meitä ennen elä-
neisiin. Kynttilän valo symboloi palaes-
saan ikuista valoa, 
joka tuo meille va-
lollaan uskoa, toi-
voa ja rakkautta 
menneeseen ja tu-
levaan. 

Kirjoittaja on FM,  
taide- ja kulttuuri-

historioitsija.
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KANSANEDUSTAJA JA ULKOMINISTERIN RAUHAN-
VÄLITYKSEN ERITYISEDUSTAJA

Jutta Urpilainen
● MILLAINEN ON SUOMALAINEN NÄ-
KÖKULMA RAUHANVÄLITYKSEEN?
Konfliktit ja sodat sekä niiden ratkaisut 
ovat muuttaneet merkittävästi muotoaan 
sitten kylmän sodan vuosien. Nykyään 
valtaosa aseellisista konflikteista on val-
tioiden sisäisiä, ei kahden tai useamman 
valtion välisiä. Vastaavasti valtaosa kon-
flikteista ei enää pääty toisen osapuolen 
sotilaalliseen voittoon, vaan osapuolten 
välisen rauhansopimuksen allekirjoitta-
miseen. Rauhanvälitysdiplomatian juuret 
ulottuvat ensimmäisen maailmansodan 
jälkeisiin vuosiin, mutta vasta 1990-luvul-
la se vakiintui osaksi kansainvälistä dip-
lomatiaa. Sittemmin tarve rauhanvälityk-
selle ja välitystapausten määrä on kasva-
nut valtavasti.

 Rauhanvälitys on osa Suomen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa. Rauhanvälityksen 
kautta Suomi voi profiloitua käytännön-
läheisenä ja ratkaisukeskeisenä toimijana 
kansainvälisessä yhteisössä sekä vahvis-
taa mielikuvaa suomalaisista arvoista ja 
käytännöistä, jotka ovat aina olleet Suo-
men kansainvälisen maineen keskiössä. 
Suomella on vahva perinne kansainvä-
listen kriisien sovittelijana ja kansainvä-
listä tunnustusta saaneita rauhanvälittä-
jiä, heistä tunnetuimpana vuonna 2008 
Nobelin rauhanpalkinnon saanut Mart-
ti Ahtisaari.

 Suomi tunnetaan rauhanvälityksen 
puolestapuhujana. Jo perustuslakimme 
velvoittaa ensimmäisen pykälänsä nojal-

la maatamme osallistumaan kansainväli-
seen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuk-
sien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan ke-
hittämiseksi. Rauhanvälitys ja muun mu-
assa uskontojenvälisen vuoropuhelun 
tukeminen ovat Suomen ulko- ja turval-
lisuuspolitiikan vahvistuvia painopistei-
tä. Tällä tavoitellaan pidemmän aikavälin 
rauhanrakentamista ja konfliktien jälkeis-
tä jälleenrakennusta päämääränä kestävä 
rauha, oikeusvaltio ja vakaa yhteiskunnal-
linen kehitys.

 Suomen lähestymistapa rauhanväli-
tykseen on käytännönläheinen, kansain-
väliseen monenkeskiseen yhteistyöhön 
nojaava ja pitkäjänteinen. Suomi myös 
toteuttaa ja rahoittaa rauhanvälitystä tu-
kevia hankkeita sekä panostaa kansalli-
sen rauhanvälityskapasiteetin ja osaami-
sen vahvistamiseen. Pikavoittoja ei haeta, 
vaan vaikutetaan askel askeleelta konflik-
tien taustalla oleviin ongelmiin ja pohjus-
tetaan pidemmän aikavälin tukea yhteis-
kuntien eheytymiselle. Itseäni puhuttele-
vat syvästi Martin Luther Kingin sanat: 
”Rauha ei tarkoita vain ristiriitojen pois-
saoloa, vaan oikeudenmukaisuuden läs-
näoloa.”

 ● MILLAISENA NÄETTE NAISTEN ROO-
LIN RAUHAN JA TURVALLISUUDEN 
VAHVISTAJINA TÄMÄN HETKEN KON-
FLIKTEISSA?
Ulkoministerin rauhanvälityksen eri-
tyisedustajan tehtäväni painottuu naisten 
ja nuorten roolin vahvistamiseen, ja teh-
tävän alueellinen painopiste on Afrikka. 
Miellämme usein, että sodilla on miehen 
kasvot mutta tosiasia on, että maailman 
aseellisten konfliktien uhreista entistä 
suurempi osa on siviilejä, naisia ja lapsia. 
Tutkimusten mukaan jopa 80 % uhreis-
ta olisi naisia ja lapsia. Maailman lukutai-
dottomista aikuisista on naisia 64 %.

 Olin aiemmin tänä vuonna rauhanvä-
lityksen erityisedustajan roolissa työmat-
kalla Etiopiassa. Tapasin mm. maan po-
liittisia johtajia, YK-järjestöjen naisjohta-
jia ja Afrikan Unionin edustajia sekä vie-
railin pakolaisleirillä Etelä-Sudanin rajal-
la. Pakolaisleirin 90 000 asukkaasta 80 % 
oli naisia ja lapsia. Leirillä oli yksi terve-
ysasema, vaikka YK:n pakolaisjärjestön 
standardien mukaan jokaista 10 000 asu-
kasta kohti pitäisi olla yksi terveysasema. 
Vain noin puolet leirillä asuvista lapsista 
pääsi kouluun. Tällaiset luvut saavat mi-
nut usein pohtimaan sitä, miten paljon 
potentiaalia jää yhteiskunnissa käyttä-
mättä, kun naiset ovat koulutuksen ja yh-
teiskunnallisen vaikuttamisen ulkopuo-
lella.

 YK:n pääsihteeri António Guterres on 
todennut seuraavaa: ”Yksi tärkeimmistä 
tavoitteistani on varmistaa, että naiset 
osallistuvat tehokkaasti rauhanprosessei-
hin. Tämä on ratkaisevan tärkeää paitsi 
vain oikeudenmukaisten ja kestävien rat-
kaisujen löytämiseksi, myös kaikki mu-
kaan ottavien ja elinkelpoisten yhteiskun-
tien rakentamiseksi.” Selvitykset osoitta-
vat, että rauha, jota myös naiset ovat olleet 
mukana neuvottelemassa, on kestävämpi 
rauha kuin sellainen, jossa he ovat jääneet 
sivustakatsojan asemaan.

 Tärkeä väline on YK:n turvallisuus-
neuvoston päätöslauselma 1325 ”Naiset, 

rauha ja turvallisuus”, jonka tavoitteena 
on vahvistaa naisten roolia ja päätösvaltaa 
konfliktien ehkäisyssä, ratkaisemisessa ja 
rauhanrakentamisessa sekä lisätä merkit-
tävästi naisten turvallisuutta ja siihen vai-
kuttavia tekijöitä. Suomi hyväksyi kevääl-
lä kolmannen kansallisen Naiset, rauha ja 
turvallisuus -toimintaohjelman kaudelle 
2018–2021. Naisten ja tyttöjen oikeudet 
ovat yksi Suomen keskeisimmistä ulko-
poliittista painopisteistä. Myös 1325-pää-
töslauselman toimeenpanoon hallintom-
me eri sektorit osallistuvat laajasti. Lisäksi 
kansalaisyhteiskunnan toimijoilla on kes-
keinen rooli sekä Suomessa että kriisialu-
eilla toimintasuunnitelman täytäntöön-
panossa, seurannassa ja arvioinnissa.

 
● KUINKA ME TÄÄLLÄ SUOMESSA 
VOISIMME OLLA MUKANA RUOHON-
JUUREN TASOLLA RAUHANVÄLITYK-
SESSÄ?
Valtakunnallisten Ahtisaari-päivien tun-
nuslause – Riidat ratkotaan puhumalla – 
tiivistää osuvasti rauhanvälityksen kes-
keisen olemuksen. Keskustelu, sovittelu 
ja sovinto ovat tuttuja sanoja arkielämäs-
tä, kun kukin meistä toisinaan kohtaa ris-
tiriitoja ja vastakkainasettelua esimerkik-
si työyhteisössä tai läheisten kanssa. Myös 
rauhanvälityksessä sovinnon merkityk-
sestä puhuminen on alkanut saada jalan-
sijaa entistä enemmän.

 Olen kuullut monien suomalaisten 
rauhanvälittäjien ja diplomaattien totea-
van, että historiamme antaa meille uskot-
tavuutta niiden valtioiden ja toimijoiden 
silmissä, joita koetamme tukea tiellä rau-
haan ja sovintoon. Konkreettinen ruo-
honjuuritason teko onkin rehellinen ker-
ronta Suomen kansallisesta tarinasta. Se 
ei ole menettänyt merkitystään, vaan on 
nykyäänkin mitä ajankohtaisin.

 Maailmanlaajuisesti elämme monien 
kansalaissotien aikaa. Tässä todellisuu-
dessa eläville lähimmäisillemme meillä 
suomalaisilla on omakohtaista kerrotta-
vaa: sovinto on mahdollinen. Meidän ta-

                  
Kolme kysymystä 

yhteiskunnan päättäjälle
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rinamme köyhyydestä vaurauteen ja sisäl-
lissodasta kansakunnan eheyteen kiin-
nostaa. Myös meidän viestimme keinoista 
– kansanvallasta ja koulutuksesta – halu-
taan kuulla. Siksi Suomen ja suomalaisten 
on syytä välittää viestiä rauhanvälitykses-
tä ja rauhanrakentamisesta. Rauhan ja oi-

keudenmukaisuuden sanomalla on myös 
kansallinen ulottuvuus. Kaikkien näke-
minen omien silmien tasolta saa meidät 
kuuntelemaan, mitä toisella kansalaisella 
on sanottavaa – ja luottamaan omaan aja-
tukseemme ja sanomaan sen ääneen.

OPETUSMINISTERI 

Sanni Grahn-Laasonen 

● MITÄ JOULU MERKITSEE TEILLE?
Olen aina ollut ”jouluihminen”. Joulu on 
paitsi tärkeä kristillinen juhla, myös mah-
dollisuus viettää aikaa läheisten kanssa, 
muistaa sukulaisia ja ystäviä ja keskittyä 
siihen, mikä on elämässä tärkeintä: rak-
kaat ihmiset.

● ONKO TEILLÄ JOULUUN LIITTYVÄ 
MUISTO, JONKA VOISITTE JAKAA 
LUKIJOILLE?
Jouluuni kuuluvat musiikki ja tutut, kau-
niit, perinteiset joululaulut. Olemme ke-
ränneet joulukonsertilla varoja nuorten 
harrastusmahdollisuuksiin. Käymme tä-
näkin jouluna laulamassa vanhainkodissa 
ja sairaalassa tuomassa jouluiloa.

● KUINKA VIETÄTTE JOULUA?
Jouluaatto kulkee meillä joka vuosi sa-
malla kaavalla: syömme joulupuuron, 
käymme kirkossa ja haudoilla, syömme 
jouluillallisen ja pukki käy kylässä. Illal-
la pakkaamme auton kotikaupungissa-
ni Forssassa ja lähdemme yötä vasten aja-
maan Pohjois-Karjalaan, jossa joulu alkaa 
uudelleen joulupäivänä mieheni vanhem-
pien luona, toisessa mummolassa. Viisi-
vuotias pikkuneitimme saa siis kaksi jou-
lua, molemmissa mummoloissa! Välipäi-
vinä on aikaa levätä. Jouluyön automatka 
on aina tunnelmallinen, sillä tiet ovat tyh-
jiä ja jouluyö on kaunis.

JOONAS KONSTIG

Yhdessäoloa  
LAUTAPELIEN parissa

                  
Kysymyksiä joulusta 

yhteiskunnan päättäjälle

Yhteinen aika on elämän arvokkain-
ta valuuttaa. Minulla on vaimo ja 
kolme lasta, ja sentään tämän va-

luutan suhteen perheemme on rikas. Jaan 
mielelläni konstin, jolla sitä kerrytämme. 

Kokoonnumme keittiön pöydän äärel-
le pelaamaan lautapelejä. Me lätkimme 
korttia, asettelemme pelimerkkejä tai hei-
tämme noppaa melkein joka päivä. 

Vielä muutama vuosi sitten tämä oli-
si kuulostanut hassulta minustakin. Kun 
ajattelin lautapelejä, minulle tulivat mie-
leen ne lapsuudesta tutut: loputtomat Mo-
nopoli-sessiot tai pelkkään noppatuuriin 
perustuvat Yatzyt eivät ole tarpeeksi lu-
moavia vangitsemaan mielenkiintoa tällä 

lailla. Mutta modernit lauta- ja korttipelit 
ovat aivan toista maata. 

Samoin kuin harva kai kuvittelee, että vi-
deopelit ovat yhä Pacmania ja Tetristä, 
myös lautapelit ovat kehittyneet aika ta-
valla Riskin ja Scrabblen ajoista. Modernit 
lautapelit ovat täynnä kiperiä päätöksiä, 
joiden kanssa pähkäillessä pääsee flow-
tilaan. Ne kertovat tarinoita. Esimerkik-
si pelissä Village pelaajat kehittävät su-
kunsa arvostusta ja varallisuutta neljän 
sukupolven ajan käymällä torilla kaup-
paa ja nousemalla arvostettuihin asemiin 
kylänvaltuustossa ja kirkossa. Vanhin su-
kupolvi kuolee pelin aikana ja heidän te-
konsa ikuistetaan kylän kronikkaan. Tä-
mä kaikki yhdessä tunnissa oman keittiön 

20   Valkonauha 4/2018



22   Valkonauha 4/2018 Valkonauha  4/2018  23

pöydällä: parempaa konstia nollata stres-
siä en tiedäkään. 

Mitä lapsiin taas tulee, pidän pelejä erin-
omaisen kasvattavina. Pohjimmiltaan 
pelit opettavat yhteisiä sääntöjä ja kes-
kittymistä: mitä tehdään, miksi ja mil-
loin. Kolmivuotias poikani opettelee vie-
lä oman vuoron odottamista. Nopat pitää 
antaa välillä isosiskolle! Siitä se lähtee.

Pelit opettavat myös matematiikkaa ja 
rationaalista ajattelua: jos pelaan tämän 
kortin, voin saada kolme pistettä, mut-
ta ensi vuorollahan kortti on vielä arvok-
kaampi. Entä mitä sitten muut pelaajat ai-
kovat tehdä? Jos Aino tarvitsee tiiliä ta-
lonsa rakentamiseen, hän ei varmaankaan 
ole seuraavaksi viemässä pelilaudalta puu-
ta. Tällä lailla peleissä oppii psykologiasta 
tuttua mielen teoriaa: toisin sanoen aset-
tumaan toisen asemaan. 

Lisäksi pelit kasvattavat luonnetta. Voit-
taminen on pelin tavoite, mutta tavoite on 
lopulta tärkeämpi kuin voittaminen. Hä-
viäjille ei ole tyylikästä ilkkua. Oma tap-
pio pitää niellä arvokkaasti ja kiukuttele-
matta ja ehkä miettiä, mitä virheistä voisi 
oppia. Niin peleissä kuin elämässäkään ei 
voi voittaa, jos pelkää kuollakseen häviä-
mistä, eikä kukaan tykkää huonoista hä-
viäjistä. 

Mökötyksen silti hyökätessä opettelem-
me nousemaan siitä ylös. Loppujen lopuk-
si hyvä peli ei koskaan ole haalea, vaan lii-
kuttaa tunteita. Samahan pätee taiteeseen. 

Lautapelien ansiosta vietän nyt enemmän 
aikaa etenkin lasteni ja vaimoni kanssa 
kuin koskaan. Keittiön pöydällä pelailu 
on lähentänyt meitä niin, että suorastaan 
harmittaa niiden perheiden puolesta, joil-
ta vastaava yhteinen harrastus puuttuu. 
Nykymaailma on täynnä digitaalisten 
ruutujen upottavia mustia aukkoja. Näi-
den kilpailijaksi täytyy kehittää analogi-
sia tapoja pitää hauskaa yhdessä.

Sillä ennen kaikkea lautapelaaminen on 
kuitenkin hauskaa, ja se on sitä yhdessä. 
Ystävyys ei yhden määritelmän mukaan 
tarkoita paljon kummempaa kuin jaettu-
ja hyviä kokemuksia, ja juuri niitä lauta-
pelit tarjoavat. 

Onneksi yhä useammat ihmiset ovat löy-
täneetkin lautapelit. Ne elävät parhaillaan 
varsinaista kulta-aikaa: ala kasvaa kohis-
ten, ja uusia kiinnostavia pelejä mitä eri-
laisemmista aiheista ilmestyy lähes päi-
vittäin. Aina ei tarvitse edes kilpailla tois-
ten kanssa. Yhteistyöpelit ovat suosittu 
nykygenre. Esimerkiksi Pandemiassa pe-
laajat torjuvat maailmaa uhkaavia viruse-
pidemioita ja voittavat tai häviävät kaikki 
yhdessä. Myös palomiespeli Flash Point: 
Fire Rescuessa taktiikat pitää suunnitella 
yhteistuumin: kuka sammuttaa liekit etei-
sestä, kuka menee pelastamaan uhrin pa-
lavasta keittiöstä. Mutta pelisuunnitteli-
jat käyvät aina vain kekseliäämmiksi. The 
Mind esimerkiksi on sinänsä yksinkertai-
nen: pelaajilla on kädessään numerokort-
teja, ja ne pitää pelata yhteiseen pinoon 
nousevassa järjestyksessä. Ongelma vain 
on siinä, ettei sanaakaan saa sanoa! Pelaa-
jien täytyy ainoastaan toisiaan lukemalla 
kehittää yhteinen ajantaju ja aavistaa, mil-
loin korttinsa lyö pöytään. Onnistuessaan 
kokemus on lähes taianomainen...

Kun ihmiset katsovat ehtoovuosinaan 
elämäänsä taaksepäin, yleisin katumuk-
sen syy on kuulemma se, että olisi pitä-
nyt viettää enemmän aikaa rakkaimpien-
sa kanssa. Niin hassulta kuin se ehkä kuu-
lostaakin, lautapelien ansiosta olen luotta-
vainen, että aina-
kaan tätä virhettä 
en tee. 

Kirjoittaja on  
kirjailija ja  

tarinakouluttaja. 

Mieleeni on jäänyt yksi erityinen 
joulukuusen koristelu varhais-
lapsuudestani. Olin silloin vii-

den ja kuuden ikävuoden välillä. Seuraa-
vana keväänä muuttaisimme kylän laidal-
ta sähköttömästä mökistämme isovan-
hempieni luokse saman katon alle isom-
paan taloon. Tuon joulun valmisteluihin 
mökissä metsän laidassa sisältyi haikeut-
ta, joka jäi lapsen mieleen.

Äiti oli ostanut kaupasta kaikkein punai-
simpia omenoita. Olisi tehnyt mieli pu-
raista kyljestä pala, mutta se ei ollut sal-
littua. ”Vasta joulun jälkeen, jos ovat vielä 
syötäviä.” Äiti pujotti parsinneulan avul-
la karhunlangan kunkin omenan lävit-
se, teki solmun ja kiinnitti omenat lähelle 
puun runkoa. Omenoiden jälkeen tuli lip-
punauhan vuoro. 

”Minkä maan lippuja nuo ovat? Miksi ne 
laitetaan kuuseen?” Äiti tunnisti aika mo-
nen valtion lipun, ja minä toistelin nimiä 
perässä. Syytä lippunauhan kiinnittämi-
seen joulukuuseen hän ei osannut selittää. 

JUHA TANSKA

Tai ehkä olen unohtanut. 
Myöhempinä jouluina 
kansakoulun kuusijuh-

lassa kuusta koristi sa-
manlainen nauha, li-
put vain olivat isom-

pia ja nauha pidempi. 
Mutta lippunauhan merkitys 

jäi edelleen askarruttamaan.

2000-luvun alussa sain vapaata seurakun-
tapapin työstä ja mahdollisuuden työs-
kennellä merenkulkijoiden parissa. Sata-
maan oli jäänyt joulunpyhiksi muutama 
laiva. Kun aaton työt laivoilla oli hoidettu, 
väki kokoontui kirkolle. Läsnä oli meren-
kulkijoita Intiasta, Indonesiasta, Norjasta, 
Saksasta, Ruotsista, Englannista, Puolas-
ta ja Alankomaista. Kirkon vapaaehtoiset 
olivat kattaneet tarjolle pieniä jouluherk-
kuja: torttuja, pikkuleipiä, makeisia, kah-
via ja teetä. 

Aattoillan kuluttua lähemmäs puolta yö-
tä päätimme laulaa yhdessä Jouluyö, juh-
layö. Tuo yksinkertainen, mutta kaunis 
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nyt palatsin puhtaisiin laka-
noihin vaan likaiseen seimeen, 
eläinten hajuun ja ääniin. Hän 
ei odota meiltä ulkokultais-
ta elämää, hienoja puitteita ja 
pintakiiltoa. Hänelle on tuttua 
elämän sonta ja lanta, olosuh-
teiden kurjuus ja lannistavuus. 
Vuosia sitten vietin ensim-
mäistä kertaa elämässäni jou-
lua yksin, murrettuna elämän 
ankaruuden ja omien alemmuuden ja hä-
peän tunteitteni edessä. Sain kutsun läh-
teä joulukirkkoon, mutta häpesin itseäni 
ja elämääni niin paljon että suostuin läh-
temään vain naapuriseurakuntaan. Jou-
lukirkossa pappi saarnasi Jeesuksesta, jo-
ka kutsui luokseen nekin, jotka kokivat 
elämänsä olevan täynnä sontaa ja lantaa. 
Hän tiesi, että minä ja moni muu tunsim-
me niin. Saarnaa kuunnellessa-
ni oivalsin, että häpeä ja ahdis-
tus voikin olla maaperä, josta 
saadaan erityisen hieno kasvu; 
itseä ja toisia ravitsevaa satoa 
tuottava maa. Lanta on hyvä 
kasvualusta, joka kompostoitu-
na voi tuottaa monenlaista hy-
vää satoa antavan maan. Ajat-
telin, ettei minulla olekaan hä-
tää, minulla on enemmän kuin 

monella muulla. Kasvusta riittää jaettavaa 
myös muille, kun vain tartun työhön.

Meillä kaikilla on oman elämämme kom-
posti eri vaiheessa. Joku vasta suunnitte-
lee sen perustamista, jollain toisella taas 
on jo hyvää multaa johon istuttaa sieme-
niä. Eräillä on jo satoa tuottava kukka-
penkki, pelto tai puutarha ja joku tarjo-

aa jo leipomastaan leivästä 
hyvää kaikkien iloksi. Näis-
sä kaikissa vaiheissa saamme 
tukea toinen toistamme, yh-
dessä kasvaen ja kasvattaen. 
Kukin vuorollaan antaa ja 
ottaa vastaan. Tämä on Lii-
sankodin joulun ihme.

Kirjoittaja on  
Liisankodin johtaja.

joululaulu on eri käännöksinä levinnyt 
ympäri maapallon samalla tavalla kuin 
joulun sanoma. Laulun jälkeen naiset 
ja miehet lukivat kukin vuorollaan jou-
luevankeliumin omalla kielellään, Luuk-
kaan evankeliumin toisesta luvusta. Lo-
puksi yksi kirkon vapaaehtoisista luki 
evankeliumin vielä suomeksi: "Siihen ai-
kaan antoi keisari Augustus käskyn, että 
koko valtakunnassa oli toimitettava verol-
lepano --"

Eri värisiä, eri kulttuureista tulevia ih-
misiä katsellessa ja kuunnellessa palautui 
mieleen lapsuuden lippukoriste. Oli help-
po uskoa, että enkelten laulu oli pieneksi 
hetkeksi käynyt toteen, kuin häivähdyk-
senä ihmiskunnan ikiaikaisesta kaipauk-

sesta: ” -- maan päällä rauha ihmisillä, joi-
ta hän rakastaa.” 

Pari vuotta sitten löysin vanhan tavaran 
liikkeestä lippunauhatarpeet. Nyt liput 
koristavat omaa joulupuuta. Mihin koris-
teeseen tai esineeseen sinulla liittyy erityi-
siä joulumuistoja ja tunteita?

Kirjoittaja työs-
kentelee kirkko-

herrana Haminan 
seurakunnassa.

Liisankodin joulu

Joulukuussa valot ja tuoksut johdat-
televat meitä valmistautumaan Jee-
suksen syntymäjuhlaan. Valmistau-

tumiseen liittyy juhlapäiviä, iloja, suru-
ja ja muistoja, monenlaisia tapahtumia ja 
tunteita. Jos on kokenut turvattoman lap-
suuden, voi joulu olla pelottava ja ahdista-
va juhla jonka mielellään ohittaisi koko-
naan ilman toimenpiteitä. Muistot voivat 
olla ristiriitaisia, välillä piparintuoksuisia 
ja välillä kipeitä, vieläkin sieluun sattuvia 
pelon ja ahdistuksen kokemuksia.

Itsenäisyyspäivän juhlassa me eri-ikäiset 
ja eri elämät eläneet naiset kokoonnum-
me miettimään itsenäisyyden merkitystä 
elämässämme. Vapauden hintana on ollut 
sodanjälkeisten sukupolvien kasvu rikki-
näisissä syleissä, kipeiden sotamuistojen 

ja sodan painajaisten varjossa. Vanhem-
pamme ja isovanhempamme ovat uhran-
neet paljon; heidän uhrauksensa näky-
vät ja tuntuvat meidän jokaisen elämäs-
sä. Meillä on mahdollisuus puhua ja pur-
kaa kokemuksiamme, etsiä yhtymäkohtia 
omasta elämästämme ja aiempien suku-
polvien elämästä. Voimme kasvaa yhdes-
sä naisina, oppia omista ja toistemme ko-
kemuksista ja päästä eteenpäin elämäs-
sämme.

Näiden ajatusten saattamana me kokoon-
numme joulun viettoon tuoden oman 
riittämättömyytemme, heikkoutemme ja 
kärsimyksemme seimen äärelle. Kokoon-
numme yhteen iloitsemaan Jeesuksen 
syntymästä, Jeesuksen, joka syntyi tallin 
sonnan ja lannan keskelle. Hän ei synty-

MARIA NUUTINEN

”Häpeä ja ahdistus 

voikin olla maaperä, 

josta saadaan 

erityisen hieno 

kasvu.”
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Joulusauna 
”Saunahullun” näkökulmasta!

Matkallani syntymästä 
tähän päivään asti olen 

muistini perusteella 
aina saunonut jouluisin. 

Vanhemmat ovat antaneet 
elämän opin, kiitos siitä 

heille, johon on aina 
kuulunut saunominen.

Elämäni varrella sau-
na on kuulunut viik-
korutiiniin tavalla 

taikka toisella. Sauna oli 
normaalia puhdistustoi-
mintaa ilman sen suurem-
paa merkitystä ajattelemat-
ta. Hurahtaessani saunaan 
on ajatusmaailmani muut-
tunut. Sauna on rauhoittu-
misen ja puhdistautumisen 
paikka.

Nykypäivien tulostavoit-
teet, haaveet paremmasta 
ja sosiaaliset menot vaati-
vat oman aikansa muuttaen 
aikataulujamme jatkuvas-
ti. Kiireet, kiireet ja kiireet 
syövät huomaamattomasti 
fyysisesti sekä psyykkisesti 
voimavarojamme. Itse kai-
paan välillä saunaa, seisah-
tumisen ja omien ajatus-
ten lukemispaikkaa. Sauna 
rauhoittaa.

PEKKA PAASONEN

Perinteisiin on kuulunut ai-
na kotisaunassa saunominen. 
Kiertäessäni saunamatkoil-
la haluan tutustua uusiin sau-
noihin ja niiden saloihin. Jo-
kaisessa saunassa asuu oma 
”henki”. Tuon hengen tietys-
ti luovat itse yrittäjä, raken-
taja ja/tai suunnittelija yhdes-
sä. Luovuudella ei ole rajoja, ei 
edes saunassa. Hyvä niin. Hy-
vistä kokemuksista ja uusis-
ta ”hengistä” on helppo jakaa 
tietoutta eteenpäin. 

Yleiset saunat ovat Suomes-
sa saaneet tuulta purjeisiin-
sa taas uudelleen. Perinteiset 
vanhat yleiset mallit muuttu-
vat vastaamaan tätä päivää. 
Yleisen saunan oheen raken-
netaan oheistoimintoja niiden 
kannattavuuden parantami-
seksi. Silti hyvä.

Saunojen sosiaalinen merkitys 
on yhteiskunnallemme erit-
täin tärkeä. Saunottaessa on 
tehty tärkeitä päätöksiä (Urho 
Kekkonen). Yksinäisille se on 
myös paikka tavata toisia, hy-
vän harrastuksen merkeissä, 
tasa-arvoisesti saa-
den toivottavasti 
uusia ystävyyksiä.

Ajallisesti suoma-
lainen saunominen 
painottuu ilta-ai-
kaan. Yleiset sau-
nat tarjoavat osin 
jo aamusaunoja en-
nen työpäivää ui-

misen kera, virkistäytymistä 
ja itsensä lataamista.

Vuodessa saunapäiviä on suo-
malaisella monta. Vain kaksi 
saunapäivää vuodessa erottau-
tuu kohokohdiksi, juhannus- 
ja joulusaunat. Juhannussau-
na on tunteellisesti kesän ava-
usta, mutta käytännössä ja ka-
lenterista katsottuna melkein 
loppukesän alkua. Saunomi-
nen aattona kuuluu perintei-
siimme. Yhdessä sukulaisten, 
tuttavien yms. kanssa puhdis-
tautuminen on osa saunomis-
perinnettä ennen juhannus-
karkeloita.

Joulusaunan merkitys on ai-
van toisenlainen. Joulu on yh-
dessä olon aikaa, oman per-
heen ja lähisukulaisten kans-
sa. Saunomiselle haetaan 
puhtautta ja joulurauhaa yh-
teisöön. Mielen rauhoittami-
nen ilman kiireitä. Luokaam-
me löylyä rauhaisasti nauttien 
löylyn lämmöstä.

Toivottaen kaikille hyvää Jou-
lurauhaa Joulusaunan kera!

Kirjoittaja on 
Saunamestari  
Kilta ry:n  
puheenjohtaja.

Ps. Huoltakaa  
sauna ajoissa ja 
luokaa löylyä!

SAUNAMESTARI KILTA RY 

Yhdistyksen kaikilla jäsenillä 
on Saunamestarin arvonimi. 
Yhdistyksen taipaleen alussa 
käytettiin Saunahullun-
arvonimeä, joka todettiin 
huonoksi ja muutettiin 
Saunamestariksi. Arvoni-
men saajan tulee täyttää 
tiukat kriteerit, esim. omata 
riittävät saunatietoudet ja 
olla kyvykäs sekä halukas 
edistämään suomalaista 
saunakulttuuria toimillaan. 
Pelkkä lauteiden normi-
kulutus ei riitä. Vuosittain 
yhdistys valitsee yhden tai 
kaksi arvonimen saajaa. 
Yhdistys ylläpitää muiden 
toimien ohella myös sauna-
tapahtuma-kalenteria, www.
saunaseurat.fi. Kalenterissa 
on yleisiä saunatapahtumia, 
joihin voivat kaikki osallis-
tua. 
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Annetaan itselle ja perheelle 
RAITIS JOULU

Joulu on muistojen, mutta samalla myös tulevaisuuden aikaa. Vuo-
denvaihteen juhla-aikana koettu kantaa pitkälle tulevaan vuo-
teen. Samalla joulun kokemukset rakentavat kaikkia myöhempiä 

elinvuosiamme. Kun esimerkiksi seniorikansalaisilta kysytään lap-
suudesta, perheestä ja elämän parhaimmista muistoista, niin monien 
muistot vievät juuri jouluun. Puitteet eivät välttämättä ole olleet run-
saat tai edes kovin juhlavat, mutta harras tunnelma ja vanhempien ar-
vostus juhla-aikaa kohtaan ovat saaneet lapset hiljentymään joulun 
viettoon. On syntynyt yhteinen kokemus siitä, miten pyhä koskettaa 
arkea. Ehkä siksi niin monelle jo korkeampiin ikävuosiin ehtineille on 
vieras ajatus joulusta massakulutuksen ostohurmiona, koska se vain 
peittää joulun aidoimman sanoman.

Sama on päihteiden kohdalla. Järjestäessämme tänä vuonna 21. kerran 
Anna lapselle raitis joulu -kampanjaa, tulee toistuvasti mieleen kysy-
mys, millä perusteella kukaan voi yhdistää alkoholin tai muut päihteet 
jouluun. Ja silti yhä niin monelle pientenkin lasten vanhemmalle, olisi 
syytä esittää kysymys, onko joulunaika vain tilaisuus arjen haasteiden 
”päihdepakoon” vai tilaisuus elää ainutkertaisia aikoja lastensa kans-
sa. Millaiset muistot ja mallin he saavat? Miten he aikanaan rakenta-
vat omaa perhettään ja kasvattavat uutta sukupolvea niiden varassa?

Sukupolvien ketjun ja saamamme arvokkaan kristillisen perintöm-
me vuoksi joulussa ja koko elämässä on läsnä raittiuden laki ja evan-
keliumi. Laki on siinä, ettemme saa antaa vääryyksien jatkua. Tilastot 
kertovat osaltaan karua totuutta tämän päivän Suomesta. Maassam-
me noin 70 000 lasta kärsii molempien tai jommankumman vanhem-
pansa päihdeongelmasta. Näiden lasten mielenterveysongelmien ris-
ki 13–17-vuotiaana on noin puolitoistakertainen ja päihteiden käytön 
riski kaksinkertainen verrattuna muihin lapsiin. Suomalaisperheissä 

MARKO KAILASMAA

Minne katosivat sanat

Minne katosivat sanat,  

jotka jätin sanomatta, kysymättä, vastaamatta?

Minne jäivät ihmiset, joita en tavatessani kohdannut  

ja joita nyt ikävöin?

Varjele minut, Katoamaton, etten joutuisi  

elämän rajalla kysymään:

Minne katosi aika, jota odotin?

PIA PERKIÖ
 teoksessa Tulla kohdatuksi, kuulluksi  

(Katharos Oy 2006)

                   Runo puhuu
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koetaan vuosittain 2,2 miljoonaa kertaa tilanne, jossa aikuiset ovat 
merkittävästi päihtyneenä lasten seurassa. Tämä tarkoittaa, että al-
koholi on osa 6000 lapsen elämää joka päivä. Mikä tilanne onkaan 
sitten vielä jouluna!? Tämä tarkoittaa riskitilanteita, välinpitämättö-
myyttä ja pahimmillaan väkivaltaa lapsia kohtaan. Meillä jokaisella 
on vastuu puheeksi ottamisesta ja ongelmiin puuttumisesta. Emme 
saa kääntää selkäämme kenenkään kärsimykselle.

Juuri tässä kanssakansalaistemme, lähimmäistemme, tukemises-
sa on raittiuden lain ja evankeliumin raja. Välinpitämättömyys on 
hylkäämistä, mutta asioihin puuttuminen rakkautta ja arvostamis-
ta. Sillä se miten sen teemme, tuo evankeliumin asiaan. Läsnäolom-
me, katseemme, kädenpuristus tai hellä kosketus kertokoon sen, että 
arvostamme ja kunnioitamme toista. Olennaista on ymmärtää oma 
vajaavaisuus, jotta emme millään tavalla erehdy luulemaan olevam-
me toistemme yläpuolella. Sillä siinä on raittiuden evankeliumi, kun 
kohtaa elämäntilanteensa, myös päihteiden käyttönsä, rehellisesti ja 
todella muuttaa sen minkä voi. Tunnustaa virheensä ja hyvittää te-
konsa. Silloin kaikki ovat tervetulleita yhteiseen ja parempaan huo-
miseen. Sillä joulun sanoman äärelle hiljentyessä, kuulee siinä pää-
siäisen tavoin viestin anteeksiantamuksesta ja armollisuudesta. Tä-
män elämän kaikkia vahinkoja ei täällä ajassa korjata, mutta muutos 
saa alkaa rakentua anteeksiantamisen ja uuden yrittämisen varaan. 
Sen äärelle meidän on jälleen hyvä käydä tänäkin jouluna. Siksi roh-
kaisen kaikkia antamaan rakkailleen ja läheisilleen sekä siinä sa-
massa itselleen parhaimman yhteisen joululahjan – raittiin joulun 
ja samalla koko elämän.

Kiitän Suomen Valkonauhaliittoa monia 
vuosia jatkuneesta ja runsaasta yhteistyöstä 
Anna lapselle raitis joulu -kampanjan järjes-
tämisessä ja toivotan kaikille siunattua jou-
lun aikaa.

Kirjoittaja on Raittiuden Ystävät ry:n  
toiminnanjohtaja



Eläviä sanoja
Tämä on se yö, jona kristityt kaikkialla 
maailmassa kokoontuvat kuulemaan, 

mitä tapahtui kerran pienessä  
Betlehemin kaupungissa.

Tämä on se yö, jona joulutähden  
taivaallinen valo valaisee pimeän maan 

ja enkeli tuo sanoman Vapahtajan syntymästä.
Tämä on se yö, jona ihmisen sovituksen  

ja anteeksiannon ikävä, 
ilon ja rauhan ikävä, tulevaisuuden  

ja toivon ikävä saa vastauksen.
Tämä on se yö, jona profeettojen  

ennustukset toteutuvat,
yö jona Vapahtaja on keskellämme,  

murtaa meitä sitovat kahleet
ja ottaa pois kuormat harteiltamme.

Tämä on se yö, jona kristikunta käy rukoukseen 
Jeesus-lapsen seimen äärelle, 

Yö, joka loistaa kuin kirkas päivä.

(Kirkkokäsikirjasta)

Valkonauha Suomessa: vastuuta sinusta ja minusta vuodesta 1896 
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