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SIVUILTA

UNELMIEN JOULUA ESITELLÄÄN MONENNÄKÖISENÄ. Jossain taustalla takaraivoon kolkuttaa jouluvaatimus paratiisimaisesta rauhan tilasta, jossa
jos ei nyt leijona ja kauris, niin ainakin huonoissa väleissä olevat sukulaiset
istuvat sohvassa hymyssä suin. Ja mieleen hiipii, että onko se epäonnistuminen, jos satukirjamainen kuva ihanasta perheestä hartaan jouluilon keskellä – kynttilät loistavat kilpaa lasten silmäin kanssa – ei toteudu?
Kun ei ole paljon rahaa, joulu ei yksinkertaisesti vain huvita, maha ei kestä jouluruokia, eroperheen lapset ovat toisessa mummolassa tai glögistä repeää juomaputki, kuinka silloin voi idylliä toteuttaa? Miksi siihen pitäisi edes pyrkiä?
Muinaisille suomalaisille talvipäivänseisaus oli tärkeä maaginen hetki. Silloin oltiin hissukseen, levättiin, syötiin hyvin ja saunottiin. Ei ollut kysymys vain
tavoista, vaan myös uuden sato- tai riistakauden turvaamisesta oikeilla toimilla. Ikiaikaisten rituaalien päälle on kasautunut ja kasautunut pitkän ajan
kuluessa uusia juhlan kerrostumia kuin maata joen suistoon. Alimmaista kerrosta ei tunne enää kukaan.
On väsyttävää näytellä elämäänsä jollekin näkymättömälle silmälle. Siksi ehdotankin, että luovutaan unelmien joulusta! Tehdään siitä itselle sopiva,
omannäköinen kohta vuoden kierrossa.
Uskonnosta tai katsannosta riippumatta talvipäivänseisauksen hetki on
pohjolan asukkaille merkittävä, sillä päivä on lopultakin pitenemään päin. Siinä on aihetta iloon, vaikka oma elämä ei juuri nyt olisikaan onnentäyteistä.
Kukaan ylempi taho ei suutu eikä ensi vuoden mansikkasato mene pilalle, vaikka nyt vetäytyisi omiin oloihinsa pelaamaan pasianssia ja katsomaan Fannyn ja Alexanderin pitkän version vanhoilta VHS-nauhoilta (elokuvan isoäidillä totisesti oli palveluskuntaa joulua laittamassa). Tai tilaisi joulupitsan ananaksella.
Eikäpä joulu ole joko tai: ei ollenkaan tai kaikilla perinneherkuilla. Se saa
olla aivan vapaa sekoitus minulle ja meille sopivaa. Omanlaista joulua ja sopivaa uutta vuotta!
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Meillä kaikilla on omat
särömme.

Naskaleilla saa hilattua
itsensä ylös.

Eikä meillä ainakaan
ole ollut tylsää.
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