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Hyvän tahdon tarinoita
LINTUJEN YSTÄVÄNÄ tunnettu Sacharias Topelius kirjoitti 1800-luvun loppu-

Anna Malk
Päätoimittaja

puolella kaksi runoa, joista syntyi suosittuja joululauluja: Varpunen jouluaamuna (Sparven om julmorgonen) ja Sylvian joululaulu (Sylvias helsning från Sicilien).
Ensin mainitussa kuollut veli tulee tapaamaan siskoaan varpusen muodossa.
Sylvian joululaulun ei niin ilmiselvä tarinakin voi olla monelle jo tuttu. Laulun
sirkuttaja on mustapääkerttu (Sylvia atricapilla). Suomen etelä- ja keskiosissa
elävä lintu on tarinassa jäänyt muuttomatkallaan vangiksi. Mustapääkerttuja on
Välimeren maissa pyydystetty syötäväksi, ne on sokaistu ja suljettu häkkiin. Niiden laulu on houkutellut paikalle lisää lintuja, jotka nekin ovat joutuneet ansaan.
Topelius vastusti tätä ja hänen kerrotaan pyytäneen itseltään Italian kuningattarelta, ettei pikkulintuja enää pyydystettäisi.
Karun ja haikean tarinan motiivina on hyvä tahto. Topelius perusti Suomen
ensimmäisen eläinsuojeluyhdistyksen Maj Föreningin; sen tavoitteena oli juuri
pikkulintujen suojeleminen. Sylvian joululaulua voineekin miettiä osana tarinaa,
jossa rauhaa julistetaan myös metsäneläimille.
Linnuilla on muitakin joulurooleja. Niiden jouluruokinta on vanha tapa, ja siinä
on viljelytaikuutta taustalla: ohra- ja kauralyhteet pikkulinnuille jouluna, niin jättävät kesällä viljan rauhaan. Niin tai näin, kotomaassa talvehtivalle pikkusiivekkäille ihmisen tarjoama lisäravinto on arvokasta. Tosin pelkkä joulunajan ruokinta ei
riitä, vaan ruokaa pitäisi tarjoilla maan jäätymisestä siihen saakka, kun kevät sen
sulattaa. Esimerkiksi talitiaisen täytyy syödä talvipäivänä kolminkertaisesti oman
painonsa verran, jottei sille käy huonosti paukkupakkasissa. Ihmisapu voi auttaa tinttiä selviämään hengissä seuraavaan kevääseen.
Joku on sitä mieltä, että lintulautatarjoilu sekoittaa luonnon luontaista ekosysteemiä, mutta mene ja tiedä. Ainakin minusta on mukava seurata lintujen
ruokapuuhia talvimaisemassa, se tuo iloa ja lohtua – ties kuka meitä pikkulintujen muodossa hyväntahtoisesti tervehtää.
PS. Oravat saa muuten pidettyä pois lintulaudalta, kun sijoittaa lintulaudan liukkaan metalli- tai muovitangon päähän, jonka yläosaan vielä viritetään muovinen kaulus.
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”Elämme muovimaailmassa, ja
se todella riipii.”

”Istun jalkarättikasan päällä,
kyllä ainakin pehmeyttä on.”

”Olen neulonut täällä
Upsalassakin jo yhden paidan.”
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