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Jouluna kissatkin
osasivat puhua
Lasten joulukävely
La 30.11. ja la 28.12. klo 16
Jouluyönä kissatkin osasivat puhua ja
kotitontulle piti muistaa viedä puuroa.
Tästä kaikesta ja vähän muustakin saat
kuulla tarinoita Lasten Joulukävelyllä.
Hinta: 5 €/hlö (vanhemmat ilmaiseksi).
Vanhan ajan joulu
pe 6.12. klo 18
pe 13.12. klo 18.30
la 21.12. klo 18
to 26.12. klo 18
Hinta: 7 €/hlö (alle 16v ilmaiseksi)

Joulun

Porvoon matkailuoppaiden teemakävelyt Vanhassa kaupungissa, liput
käteisellä oppaalta.
Lähtö: Raatihuoneentori, kesto noin
tunti, kierrokset suomeksi ja ruotsiksi.
www.porvoonmatkailuoppaat.fi

valoa
Porvoossa

www.welmans.fi

www.vanillehome.fi

Valolla loihditaan tunnelmaa joulun
hohdokkaisiin hetkiin. Juhlapöydän
kynttelikössä lepattaa lämmin liekki,
ikkunassa loistaa joulutähti, katossa
kruunu ja rappusella lyhty. Kuusta
kiertää valosarja ja tutun enkelikellon
kilinä muistuttaa lapsuuden jouluista.
Perinteisten valojen rinnalle on tullut
uusia muotoja, on runsautta ja
rönsyjä, mutta myös kauniisti pelkistettyä designia, valon ja varjon leikkiä.
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www.tekstiiliteollisuus.fi

J

Taidetta pakettiin

Glögin lämpöä

Osta tai vuokraa erilainen, uniikki lahja: maalaus,
piirros, valokuva tai veistos, grafiikkaa tai
keramiikkaa. Taidelainaamo Konstassa on esillä
yli sata teosta noin 40:ltä Porvoon ja lähialueen
taiteilijalta.
Konsta, Taidehalli/Porvoon Taidetehdas 2 krs.,
Läntinen Aleksanterinkatu 1. Avoinna ma-pe klo
11-19, la-su klo 11-16, vapaa pääsy. Ma 23.12.
auki klo 15 asti, suljettu 24.-29.12.2013.
www.porvoontaideyhdistys.fi

Joulutunnelmoinnin lomassa voi
Vanhassa Porvoossa jälleen piipahtaa
Hommanäsin kartanon perinteiselle
glögikioskille maistelemaan lämmintä
joulujuomaa. Välikadulla Porvoon
museon takana sijaitsevassa kioskissa
myydään myös muita Hommanäsin
herkkuja, kuten sinappia, hyytelöitä
ja hilloja - ja tietysti glögiä pulloittain
vaikkapa lahjaksi.
Glögikioski on avoinna 22.11.20.12.2013 perjantaisin ja viikonloppuisin klo 10-16. Viikolla aukioloajat
vaihtelevat sään ja joulutapahtumien
mukaan.
www.hommanas.com

J

Jokikadun kulmilla

J

Lahjahankinnoille on Porvoossa runsaasti valinnanvaraa. Marraskuusta alkaa markkina-aika,
myyjäisiä on eri puolilla Porvoota ja ostosalueista
on mistä valita. On Tarmola, Kuninkaanportti, Taidetehtaan alue, keskusta ja Vanha kaupunki. Myös
aivan Vanhan kaupungin tuntumassa, Mannerheiminkadun sillan toisella puolella on monia mielenkiintoisia putiikkeja, joista löytyy pakettiin jouluisia
yllätyksiä.

jokiadesign.blogspot.fi
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Leena ja Juhani

Linnovaaran
muistoja Porvoosta

Teksti Tuula Lukić

Jos joku sanoo asuvansa Hemmetissä, niin
mielikuvitus saattaa viedä kuulijan kauas.
Mielikuvituksen lento ja sen siivellä huumori
eivät olekaan vieraita Hemmetin asukkaille
- eivät ainakaan taidemaalari, professori
Juhani Linnovaaralle ja hänen puolisolleen,
erikoiskirjastonhoitaja Leena Linnovaaralle,
jotka asuvat näin nimetyssä taloyhtiössä
Porvoon empirekaupunginosassa.
Vielä viisikymmentä vuotta sitten Porvoon
empirekaupunginosan laitamilta avautui
maaseutumainen miljöö, jonka kauas
katoavat peltoaukeat saivat talvella
rauhassa peittyä lumivaippaan ja kesällä
samaisilla pelloilla käyskentelivät lehmät.
Joonan ja Aunelan metsäiset mäet
siinsivät maisemassa kaukana kaupungin
keskustasta katsoen. Kun Leena ja Juhani
Linnovaara muuttivat empirekaupunginosaan aprillipäivänä 1963, monet ystävät
kyselivätkin, miksi he halusivat asettua niin
kauas.

piirtämä ja että hänen äitinsä ateljee on
sijainnut talon toisessa päädyssä, Juhani
ja Leena Linnovaara kertovat.
Juhani Linnovaaran polut olivat jännittävästi ristenneet Segerstrålen suvun kanssa
Porvoossa jo aiemmin, varhaisnuoruudessa 1940-luvun lopulla. Lastenkirjailija
ja taidemaalari Hanna Frosterus-Segerstrålella oli kahdeksan lasta. Yksi heistä,
Ellenin veli, oli tunnettu freskomaalari
Lennart Segerstråle, ja tämän viereen
Juhanin äiti, valokuvaaja Flora Linnovaara,
oli kerran linja-autossa sattunut istahtamaan. Äiti oli kertonut pojastaan, joka
ei muuta tee kuin maalaa tauluja. Lennart
Segerstråle oli pyytänyt tuomaan teoksia
näytille hänen ateljeehensa Sillanmäkeen.

Kortteli, johon Linnovaarat muuttivat, oli
Juhanille tuttu jo lapsuudesta: pihapiirin yli
tarjoutui näkymä vastapäätä sijainneeseen
lapsuudenkotiin. Eräänlainen ympyrä oli
kierretty, joskaan ei niin suunnitelmallisesti
kuin ensi kuulemalta luulisi.

- Me asuimme silloin Kirkkokadulla,
joten matka ei ollut pitkä. Oli talvi ja
lunta oli paljon. Pinosimme taulut potkukelkkaan, ja muistan, kuinka Segerstråle
hämmästyi, kun saavuimme jouluvalojen
keskelle hänen pihaansa melkoisen taulukuorman kanssa. Nostelimme maalaukset
ateljeehen, Segerstråle katseli niitä jonkin
aikaa ja sanoi sitten yksinkertaisesti, että
tämä poika kuuluu Ateneumiin, Juhani
Linnovaara muistelee.

- Monet asiat elämässämme ovat olleet
ihmeellisiä sattumia. Tämän talon mielenkiintoisesta historiasta emme tienneet
paljoakaan, emme esimerkiksi sitä, että
talo on arkkitehti Ellen Segerstrålen

Suomen Taideakatemian koulun johtokunnan puheenjohtajana toimineen
Lennart Segerstrålen myötävaikutuksella Juhani Linnovaara otettiin iltaopiskelijaksi akatemiaan. Nuori taiteilijanalku
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oli jo ehtinyt aloittaa Helsingissä kultaseppäkoulun, sillä äidin ja tädin mielestä
pojan piti saada kunnon ammatti. Päivät
kuluivat siis kultasepän opinnoissa ja
illat kreikkalaisia kipsiveistoksia piirtäen,
kunnes 16-vuotiaana Linnovaara aloitti
Taideakatemian koulussa täysivaltaisena
opiskelijana.

Kohtalonhetkiä kesäjuhlilla
Ensimmäisen Porvoo-aiheisen taulun
Juhani Linnovaara maalasi 14-vuotiaana,
ennen kuin oli saanut minkäänlaista
taideopetusta. Hän kertoo materiaalista
olleen huutava pula sodan jälkeisessä
Suomessa, ja tämänkin taulun kangas on
valokuvaamossa käytössä olleesta taustafondista, jonka Linnovaara sai tädiltään,
valokuvaaja Ester Harkiolta. Hän pohjusti

- Olin tullut Helsingistä ystävättäreni kanssa
Porvooseen osakunnan kesäjuhlille. Ensin
siellä näytettiin pätkiä Edvin Laineen Tuntemattomasta sotilaasta ja sitten alkoi soitto
paviljongin vieressä olleella tanssilavalla.
Tämä haki minua tanssimaan ja tarjosi
limunaatit, Leena Linnovaara osoittaa
puolisoaan, jonka kanssa on sen jälkeen
tehnyt yhteistä matkaa pian viisikymmentäviisi vuotta.

Joulutunnelmia

fondin nurjan puolen ja maalasi sille. Värit
kekseliäs taiteilija kävi ostamassa Väri ja
vernissa –nimisestä liikkeestä Helsingistä
polkupyörällä.
- Säästin ainakin 5-6 värituubin hinnan, kun
en ostanut edestakaista bussilippua. Ei
silloin Helsingin tiellä paljon liikennettä ollut,
mutta sain poljettua kiinni hitaasti ajaneen,
raskaassa lastissa olleen kuorma-auton
ja tartuin sen perälevyyn. Toisella kädellä
ohjasin pyörää ja sillä tavalla pääsin monta
kilometriä.
Kymmenisen
vuotta
myöhemmin
menopelinä olikin jo BMW Sport –moottoripyörä, jonka Juhani Linnovaara oli saanut
ostettua hyvin myyneen ARTEKin taidenäyttelyn jälkeen. Bemaripyöränsä kanssa odotti
jo mainetta niittänyt nuori taiteilija kirjastonhoitajaksi valmistunutta Leena Vasalaa
Porvoon Näsinmäellä vuonna 1957, kun
Viipurin osakuntalaiset tekivät sankarihaudoille kunniakäyntiä. Nuoret olivat tavanneet
ensimmäisen kerran edellisenä päivänä
Viipurilaisen osakunnan kesäjuhlilla, joita oli
vietetty Kokonniemen paviljongilla.

Näihin vuosikymmeniin mahtuu jo monta
yhteistä joulua, joista aattoilta vietettiin aina
ydinperheen kesken lasten ollessa pieniä.
Usein aaton ohjelmaan kuului käynti
Porvoon Vanhalla Raatihuoneentorilla
joulurauhan julistuksessa. Neljä lastenlasta toivat juhlanviettoon myöhemmin
uusia muotoja, ja Leena Linnovaara onkin
pitänyt tärkeänä, että aikuiset lapset luovat
perheittensä kanssa omia joulutraditioita.
Oman äitinsä arvokas perinne kulkee
lämpimänä hänen muistoissaan ja siihen
liittyvät tärkeinä arvoina lähimmäisenrakkaus ja yhteisöllisyys.
Juhani Linnovaaralle lapsuuden jouluista
on jäänyt mieleen saapuminen Porvooseen
vuonna 1945. Hän oli joutunut lähtemään
evakkoon Rovaniemeltä sodan viime
vaiheissa Lapin tuhon seurauksena.
Perheen isä oli menehtynyt lavantautiin jo
ennen sotia. Flora Linnovaara oli ostanut
Porvoosta Kirkkokadulta Lempi Florin
valokuvausateljeen ja saapui Porvooseen
kolmen lapsensa kanssa junalla. Kontrasti
sota-ajan valottomuuteen, pimennysverhoihin ja sammutettuihin katuvaloihin oli
vaikuttava.
- Kävelimme asemalta sillan yli kohti
Kirkonmäkeä. Kadun varrella oli kauniit
lyhdyt valaisemassa tietä, maa aivan
valkoisenaan lunta. Se oli ihmemaailma,
aivan kuin suoraan Disney-elokuvasta.

Toinen tärkeä asia 11-vuotiaalle Juhani
Linnovaaralle oli Porvoossa se, että
Edelfelt-Vallgren museo oli auki, vaikka
Suomen muut taidemuseot pidettiin sodan
aikana kiinni. Kylässä käydessään Juhani
Linnovaaralla oli jo pienestä pitäen ollut
tapana tutkia ensin talon taulut. Porvoossa
hän meni museoon.
- Näin vanhemmiten joulu ei ole enää
samaa kuin mitä pikkupoikana, kun
odotettiin joulupukkia ja yritettiin olla
kilttejä. Nykyään tunnen, että joulun
merkitys on hiljentyminen, irrottautuminen
arjesta.

Kutsunäyttely tammikuussa
Juhani Linnovaara (synt. 7.1.1934)
kuuluu kansainvälisesti tunnetuimpiin
taiteilijoihimme. Presidentti Ahtisaari
myönsi Linnovaaralle professorin
arvonimen vuonna 1994 ja valtion
taiteilijaeläkkeen hän sai vuonna 1997.
Juhani Linnovaaran teokset yhdistetään useimmiten surrealismiin, mutta
hän on luonut täysin oman, ainutlaatuisen ilmaisutavan, jossa voidaan
nähdä elementtejä myös muun muassa
naivismista ja pop-taiteesta. Vaikka
silmät ovat Linnovaaran mielestä taiteilijan tärkein instrumentti, painottaa
hän myös alitajuntaa ja uteliaisuuden
merkitystä.
Parhaillaan
hän
valmistelee
näyttelyä, joka on esillä Vanhan Kappalaisentalon galleriassa 10.1.-9.2.2014.
Kyseessä on Porvoon kaupungin
kutsunäyttely, josta aloitteen on tehnyt
Porvoon Taideyhdistys. Juhani ja Leena
Linnovaara ovat yhdistyksen perustajajäseniä ja nykyisiä kunniajäseniä.
Galleria Vanha Kappalaisentalo, Välikatu 13,
Porvoo. Avoinna ti-su 10-16.
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Läheisille lämpöä ja hoivaa
Lampaanvillaisia tossuja ja tumppuja, jouluntuoksuista teetä
ja luontaiskosmetiikkaa kertoo terveystuotekauppias Petra
Tackman suosittelevansa ihanille asiakkailleen. Terveystuotekauppa Life`n pienessä kaupassa on hyllyt täynnä
mielenkiintoista purkkia ja pakettia, viimeisimpänä hullunkurisena tuotteena lukulasit led-valoilla. Voi piiloutua peiton alle
lukemaan joulukirjoja häiritsemättä toisia valon loisteella.
- Joulun alla tänne tullaan ostamaan myös terveellisiä herkkuja,
kuten raakasuklaata, erilaisia pähkinöitä ja kuivattuja hedelmiä.
Luomukahvi ja glögi-tee ovat erikoisesti suosiossa.
Jos joulustressi iskee, löytyy terveystuotekaupasta siihenkin
helpotusta. Rauhoittavien yrttiteekupposten lisäksi voi
hankkia vaikka lahjaksi lämmittävää Life SHC Linimenttiä,
joka rentouttaa lihasjumit ja auttaa sekä särkeviin lihaksiin että
niveliin.
- Jos juhla-aikaan kävi taas niin hassusti, että tuli syötyä
liikaa, voi siihenkin saada apua kaupan tuotteista, toteaa vielä
Petra Tackman, koulutuksen saanut luontaistuoteneuvoja ja
-kauppias toisessa sukupolvessa. Jo 9-vuotiaana olin pikkuapulaisena äidin kaupassa, lisää hän vielä.

Terveystuotekauppa
Piispankatu 19, puh. 019 585 477
Avoinna arkisin 9-17, la 9-14

Näsin
myymälässä a
laaja valikoimsjoulun sisustu
a
ja lahjatavara

S-Gardenista jouluun
3 hyasinttiä
rondellassa

6,50
2-vanainen
amaryllis
rondellassa

8,90
S-Garden
palvelee
s
Näsissä myö
s
y
y
is
ä
itsen
päivänä
klo 12-16.

PORVOO Näsi
Aleksanterinkaari 1
Puh. 010 765 9542

(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)
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Ma–pe 9–18
La
8–18
Su
12–16

S-Garden palvelee jouluna myös kauppakeskus Lundin 2. kerroksessa!

Myymälä avataan perjantaina 29.11. Tervetuloa!

Joulun
ajan aukioloajat:

Näsi/keskusta: ma-pe 16.-20.12. klo 9-19.00, la 21.12. klo 8-18,
su 22.12. klo 10-16, ma 23.12. klo 8-20, ti 24.12. klo 8-12,
ke 25.12 suljettu, 26.12. klo 12-16 (vain Näsissä)
facebook.com/VBO.sgarden

-

Kevätkummun Apteekki
Värberga Apotek
Porvoo Borgå
NOKIA

Kevätkummun
Apteekki
Ystävällistä ja asiantuntevaa
apteekkipalvelua
toivottaa
Kevätkummun ostoskeskuksessa

Hyvää Joulua!
TERVETULOA!

AVOINNA:
ARKISIN 8-20
Avoinna: arkisin 8-20
ja lauantaisin
LAUANTAISIN
9-16 9-16

ILMAISIA PARKKIPAIKKOJA
ILMAISIA
PARKKIPAIKKOJA

IPHONE

SAMSUNG

SONY

Porvoon Tele-Center tarjoaa
Porvoon Tele-Center tarjoaa tabletit,
matkapuhelin- liittymä- ja
matkapuhelin- ja liittymäpalveluita ja alan
tietokonepalveluita
sekä yksityis että
tarvikkeita
yritysasiakkaille.
sekä yksityisettä yritysasiakkaille.
Palvelemme
teitä yli
Palvelemme teitä
yli 20
20vuoden
vuoden
kokemuksella LAHJAKSI !
kokemuksella.
U
UL
Liikkuva netti liittymät alk.

5,90 €/kk

Aukioloajat:
Ma-Pe 8.30-17.00
La
9.00-13.00
Su
Suljettu

B3

JO GALAXY TA

ur
36n0so,p-imeuksella

Sonera

Teollisuustie 15
Porvoo
Puh. 0207 601 501

Katso www.tele-center.fi !
Voitte myös ottaa yhteyttä verkkosivujen
ja säköpostin kautta.
Aukioloajat: Ma-Pe 8.30-17.00 La 9.00-13.00
Su Suljettu
-Nokia15,-Iphone
-Samsung
Teollisuustie
Porvoo, Puh.
0207 601 501

PORVOO • BORGÅ

Runeberginkatu 33, puh. 010 538 3000

MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv. 24%)

Herkullisen Joulun parhaat
ainekset
ja lahjat löydät meiltä,
tervetuloa!

RAKKAALLE JOULUKSI
LAHJAKORTTI
HYVINVOINTIIN
Fysioterapia
Lymfaterapia
Akupunktio
LGP-kudos
terapia

H yvää J o u l u a ! God Jul!

Lääkäri
Ravintoterapia
Restylane-hoidot
Kompressio-tuet

Avoinna: arkisin 8-20, lauantaina 9-15
Mannerheiminkatu 20, 06100 Porvoo
Ajanvaraus: 010 271 2370
asiakaspalvelu@kuntowerner.fi

Kuntosali
Kuntotestit
Kuntoryhmät
Tukisukat
Suolahuone

• Myö
s k o t ik
ä

y n n it
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ONNENTUOJAT
misteli ja manteli
Teksti Tuula Lukić

että suuteli kaikkia, jotka kulkivat puun
alta, jossa misteli kasvoi.

Joulumistelin alta alkaa onni
Sanotaan, että suudelma mistelikimpun
alla tietää onnea. Anglosaksisissa maissa
kattoon tai ovenkehikoihin ripustettu
misteli on tuttu joulun ja uudenvuoden
koriste, mutta ainakaan toistaiseksi se ei
ole juurtunut syvälle suomalaisiin perinteisiin. Jos se joskus näin tekee, niin
voimme olettaa, että kiinnittyminen on yhtä
tiukka kuin mistelillä on luonnossa.
Misteli (Viscum album) on pallomainen
harakanpesää muistuttava pensas, joka
elää parhaiten pehmeäkuoristen puulajien
oksilla ja ottaa ravinteita isäntäpuusta. Se
kasvaa Suomea lämpimämmissä maissa
ja on talvellakin vihreä, vaikka isäntäpuusta
olisivat lehdet pudonneet.
Vuosituhansia on misteliä käytetty
kansanomaisessa lääkinnässä, samalla
kun sen vaarallisuus väärinkäytettynä on
ollut tiedossa. Monille mistelin ihmeenomaiset vaikutukset ovat tuttuja Asterixsarjakuvista: tietäjä Akvavitix kerää usein
kultaisella sirpillään misteliä tammen oksilta
kyläläisten taikajuomaa varten. Kelttien ja
viikinkien tiedetäänkin pitäneen misteliä
ihmeellisenä kasvina. Kerrotaan, että jos
taistelevat sotilaat kohtasivat misteliä
kasvavan puun alla, he laskivat aseensa ja
harkitsivat yön yli, jatkavatko taistelua vai
solmivatko rauhan.
Rauhan ja rakkauden symboliikka on
saattanut näistä kelttitarinoista siirtyä
joulunviettoon ja tapaan ripustaa mistelikimppuja koteihin. Suudelma mistelin
alla on rakastavaisille myös lupaus
uskollisuudesta. Eräissä kristillisissä

Lähteet:
Kai Aulio, Turun Sanomat 21.12.2004
www.katajala.net
www.theholidayspot.com

Puurossa piilossa
Osuukohan manteli tänä jouluna sinun
puurolautasellesi? Toivottavasti, sillä
legendoissa Jeesuksen risti oli puun mantelin löytäjälle on tiedossa onnellinen
vuosi ja naimattomalle häät – nekin toivon
mittoihin kasvanut misteli.
Muinaisskandinaavisissa tarustoissa mukaan onnellisissa merkeissä.
Mantelin etsintä liittyy samaan leikkimisteli liittyy rakkaudenjumalatar Friggaan
ja hänen poikaansa Balderiin, rauhan perinteeseen kuin manner-eurooppaja auringon jumalaan. Balder näki unta lainen pavunpiilotus. Papu on piilotettu
omasta kuolemastaan ja kertoi siitä loppiaiseksi leivottuun suureen kakkuun.
äidilleen, joka vannotti kaikkia maailman Onnekas löytäjä kruunataan papu-kunineläviä, niin kasveja, eläimiä kuin muitakin kaaksi tai -kuningattareksi, joka saa keksiä
MEILTÄ
LVIS-ALAN
muilleSAAT
hullunkurisia
temppuja tehtäväksi.
olentoja, olla haavoittamatta poikaa.
Samankaltainen
ajatus
on ollut jo keskiajan
Pahuuden jumala Loki kuitenkin tiesi,
että
SUUNNITTELUN, TARVIKKEET,
Englannissa, jossa puddinkiin kätkettiin
Frigga oli jättänyt huomiotta yhden kasvin,
ASENNUKSET JA HUOLLOT
mistelin. Loki valmisti mistelistä nuolen, herne tai jopa pieniä esineitä kuten kolikko
antoi sen Balderin sokealle veljelle, tuulen tai sormus.
Kun joulumanteli
löysi tiensä Suomeen,
jumalalle, ja huijasi tämän ampumaan LÄMPÖ
• VÄRME
tappavan nuolen suoraan Balderin siihen liittyvistä kujeiluista ottivat ilon irti
VESI • VATTEN
sydämeen. Koko maailma muuttui ensin säätyläiset. Heillä oli varaa myös
ILMASTOINTI
• VENTILATION
riisipuuroon,
josta tuli osa juhlaruokavalikylmäksi, elämä sammui. Kaikki yhtyivät
1800-luvun
SÄHKÖ
• EL puolivälin paikkeilla.
suruun ja lopulta poika heräsi kuolleista koimaa
äidinrakkauden voimasta. Vain pahuus, Puuro höyrysi kyllä rahvaankin pöydissä –
joka ei yhtynyt suruun, sai jäädä kuoleman ohrasta valmistettuna - ja usein se olikin
SAMMA
TAK vatsantäyte. Riisijoulun antimista
tärkein
puolelle. Äidin vuodattamat kyyneleetUNDER
puuro yleistyi jouluherkkuna Suomessa
muuttuivat valkoisiksi marjoiksi katuvanVVSEL-BRANSCHENS
mistelin oksille. Frigga oli niin onnellinen, vasta 1900-luvulla.

PLANERING, MATERIAL,
MONTERING OCH SERVICE

Hyvää Joulua! God Jul!
Kiittää kuluneesta vuodesta ja
toivottaa asiakkailleen rauhallista
joulunaikaa sekä menestystä vuodelle
2014.

Borgå Elektriska Affär Porvoon Sähköliike

Teollisuustie 24, Porvoo

 019 529 6000, Fax 019 580 776
Industrivägen 24, Borgå
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Outi Alm

VALOA PIMEÄSSÄ

Mitä tulee mieleen valtiosta Iran? Kansan
tiukassa kurissa pitävä papisto. Entinen
presidentti, jonka vaatimaton olemus ja
uhkailevat puheet vaikuttivat ristiriitaisilta.
Vihreä liike, joka vyöryi kaduille vuoden
2009 manipuloitujen presidentinvaalien
jälkeen ja jonka valtiojohto murskasi
julmasti.
Iranista ei saada lomamatkojen henkilökohtaisia ja positiivisia kokemuksia.
Siksi se näyttäytyy tavalliselle suomalaiselle hankalana öljyntuottajamaana, jossa
soditaan, tehdään vallankumouksia ja
uhkaillaan ydinaseella. Asiaa ei auta edes
se, että Persian tiede, taide ja kulttuuri ovat
kukoistaneet vuosisatojen ajan, ja niiden
vaikutus on yltänyt Eurooppaan asti.
Viime aikoina olen törmännyt Iraniin.
Tiedättehän; jokin asia tai ilmiö alkaa
pulpahdella esiin eri puolilta. Ensin luin
Kader Abdolahin kirjan Talo moskeijan
vieressä. Se kertoo suvun tarinan
1960-luvun lopulta islamilaisen vallankumouksen pyörteisiin ja Irakin-Iranin
sodan jälkeiseen rauhaan asti. Kirja
kuvaa perheen ja yhteiskunnan murrosta,
niiden hajoamista. Abdolahin teos avaa
näkökulman, mitä Iranissa tapahtui ennen
vallankumousta ja sen jälkeen, miten
ihmiset elivät ja miten he yrittivät selviytyä.

Sitten sain lahjaksi Marjane Satrapin sarjakuvaromaanin Persopolis 2, Kotiinpaluu.
Omaelämäkerrallisessa kirjassa nuori
tyttö pakenee vuonna 1984 sotaa fundamentalisesta Iranista Eurooppaan. Elämä
yksin vapaudessa onkin aivan toisenlaista
kuin hän tai hänen vanhempansa ovat
kuvitelleet. Yksin ja vailla kiintopisteitä on
vaikea aikuistua. Tyttö joutuu tuuliajolle,
kunnes ymmärtää, että hänen on palattava
kotiin. Mutta kotikin on muuttunut, ihmiset
ovat muuttuneet. On tapahtunut paljon,
liikaa, ja kaikkien tragedioiden ajatteleminen tekisi arkielämästä mahdotonta.
Ihminen on kekseliäs ja sopeutuva. Kulissit
on pidettävä pystyssä, niiden suojassa voi
elää toisenlaista elämää, sitä joka on virallisesti kielletty. Tyttö aikuistuu, kapinoi, etsii
paikkaansa ja toteaa, ettei voi elää maassa,
jossa valta perustuu alistamiseen ja järjettömiin sääntöihin.
Kirjallisuus- ja kulttuurilehti Särössä
(nro 21. v. 2012) Silvia Hosseini kertoo
matkastaan entiseen kotimaahansa. Hän
tapaa sukulaisia, tarkkailee ympäristöään,
kertoo miten teheranilaiset ovat oppineet
välttelemään vaikeuksia, kuten siveyspoliisia. Paluu on jonkinlainen kulttuurisokki
yksinäisyyteen ja suomalaiseen mielenmaisemaan tottuneelle Hosseinille, mutta

se on myös paluu lapsuuden muistoihin,
makuihin, suvun lämpöön ja läsnäoloon.
Matkakertomuksessa avautuu näkymä
teheranilaisen kodin matolle, jossa juodaan,
syödään ja keskustellaan, se avaa myös
näkymän savusumuiselle kadulle, kovaäänisen liikenteen ja hunnutettujen naisten
keskelle.
Huomaan saaneeni aivan uuden
näkökulman Iraniin. Minulle on kerrottu
tavallisten ihmisten elämästä aina
1960-luvulta nykypäivään. Jokin tietämättömyyden ja ennakkoluulojen kolkka
on minussa valaistunut tai ainakin saanut
osakseen valonsäteen. Pimeys väistyy.

Outi Alm (s. 1963)
porvoolainen kirjailija, sairaanhoitaja
Tuotanto (Gummerus Kustannus Oy):
- Pistoliekki, novellikokoelma 1999
- Lumen ääni, romaani 2001
- Pelikentät, novellikokoelma 2002
- Veden viiltämä, romaani 2004
- Hemingwayn naiset, romaani 2007
- Suhteettomia tiloja, novellikokoelma 2009
- Karkumatkalla kotiin, nuortenromaani 2010
Uusi romaani on tulossa, katso:
www.outialm.net

Hy vää ja Rauhallista Joulua

LEHTITUOTANTO JA GRAAFINEN SUUNNITTELU
tuulet

www.tuulet.fi
JOULUTAIKA
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Tontunpunaista
ja
hopean hohtoa

Useimmissa suomalaiskodeissa tunnelmoidaan tänäkin jouluna lämpimän punaisissa sävyissä. Sisustuksen trendivirrat eivät
yleensä täällä pohjolan perukoilla ole syrjäyttäneet harmonista kolmikkoa punaista,
valkoista ja harmaata sähäkämpien jouluvärien kuten lilan ja sinisen tieltä.
Porvoon Sokoksen kodinosastolla myyntiryhmän vastaava Kirsi Karlsson kertoo, että
aina välillä erikoisempia jouluvärejä pyrkii
tänne muualta maailmasta. Suomessa niillä
on omat kannattajansa ja antavathan ne toki
uutta säväystä totuttuun joulukuvastoon.
Pääosin suomalaiset seuraavat jouluna
kuitenkin hillitympää skandinaavista tyyliä,
johon luodaan juhlan tuntua kullan ja hopean
kimalluksella. Unohtamatta vihreää, elämän
väriä.
Kun astuu kauppakeskus Lundissa
Sokoksen uudelle kodinosastolle, vastaan
tulvahtaakin tuttu, hersyvän iloinen ja
lämmin joulun tunnelma. Käsityönä valmistetut suloiset pikkutontut, pehmeät peitteet,
kauniit kaitaliinat ja koristetyynyt houkuttavat
hidastamaan kiireisiä askeleita.

Itselleen pitäisikin antaa aikaa fiilistelyyn ja nauttia jouluostoksilla
rauhassa myös silmäniloista, joita kauppojen ihanat somistukset
tarjoavat. Silloin pakettiinkin tulee kääräistyä lahja, jonka hankintaan
ei liity viime hetken stressiä. Paketointipalvelua kannattaa myös
hyödyntää.
Joulu sinänsä on jo tiheänään perinteitä, ja vaikka värimaailmassa
pysyttelemme mieluiten tontunpunaisessa ja hopean hohdossa,
niin pienillä elementeillä voi kotiin luoda joulunakin uutta ilmettä.
Kattauksessa ei tarvitse koko repertuaaria muuttaa kerralla, mutta
kenties glögiä voisi maistella tänä jouluna erilaisista mukeista tai
pöydälle sopisi uusi tunnelmavalo.
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Sokos Kodinosasto

Juhlapukuliike
Morsiuspukusesonki
on kuumimmillaan

Tmi Ritva Forsberg
Jokikatu 35, Porvoo, puh. 019 667 298

•
•
•
•
•
•

morsiuspuvut
juhlamekot ja iltapuvut
tyttöjen ja poikien puvut
kastemekot
miesten pukuvuokraus
tilaustyöt

Mannerheiminkatu 1, 06100,
Porvoo, 020 759 7760
www.valkoinenkreivitar.fi

Hyvää Joulua! God Jul!
www.posintra.�i

Tervetuloa Lundin Sydämelliseen
Jouluun!
Lundinkatu 12, Porvoo

KAUPPAKESKUS AVOINNA:
Ma–pe 8–21, la 8–18, su 12–18.
(aukiolot saattavat vaihdella liikkeittäin)

K A M PA A M O K AU P PA
PA R T U R I - K A M PA A M O

JOULUTAIKA
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Kaikki muut laudalta lyö
kotimainen käsityö!
Joulun parhaat lahjat:

jokiå
design
Jokikatu 35, Porvoo

avoinna: ma-pe klo 11-18, la 11-16, su 12-16
Käy tykkäämässä: facebook.com/jokiadesign

Piispankatu 19, Porvoo, puh 019 585 477
Avoinna ark. 9-17, la 9-14

Lämmin jouluinen

Kiitos

kaikille yhteistyökumppaneillemme
innostavasta ja ammattitaitoisesta
yhteistyöstä!
FC310CDHB2PD4

3995,-

koko Point Collegen väki

Lundinkatu 22, 06100 Porvoo
puh. 019 524 6975 | olle.andersson@pp3.inet.fi
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Porvoo International College
Opistokuja 1 | 06100 PORVOO
(019) 529 9200 | www.pointcollege.fi
info@pointcollege.fi

PORVOO

Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo

Joulun taikaa Porvoon Uudesta Apteekista!

Joulun parhaat lahjat ovat elämyksiä täynnä!
SUURIN SEIKKAILU
70 MILJOONAAN VUOTEEN

MITTYN
WALTE R

N
L LI N E
I H M E E

E L Ä M Ä

myös hoitava ja ylellinen IDUN-kosmetiikkasarja.

JOULUNA

©2013 Twentieth

WalkingWithDinosaurs.com/Movie

Century Fox

www.facebook.com/leffat

ELOKUVATEATTEREISSA 20.12.
SALE, DUPLICATION OR OTHER TRANSFER
PROPERTY OF FOX. PROMOTIONAL USE ONLY.

SARJALIPPU

pukinkonttiin käärittäväksi. Nyt valikoimissamme

ELÄMYKSELLISIÄ ELOKUVAHETKIÄ!

ETKIÄ!
ELÄMYKSELLISIÄ ELOKUVAH

Apteekistamme löydät paljon lahjaideoita

20€

OF THIS MATERIAL IS STRICTLY PROHIBITED.

Bio Rex Joululippupaketti
2 x elokuvalippu*

Saatavilla myös lahjakortteja.

50€

Bio Rex Joulun Leffaboxi
4 x elokuvalippu*
2 x Medium Combo
1 x filmipurkki

Maistuva lisä lahjaan - Joulucombo -lahjakortti!

m Juoma
2 x Mediu Popparit
m
1 x Mediu

Palvelemme joka päivä Porvoon keskustassa –
myös joulunpyhinä. Tervetuloa asioimaan!
Piispankatu 30, puh. (019) 689 7700
www.porvoonuusiapteekki.fi

5€

Joulucombo*
2 x Medium Juoma
1 x Medium Popparit

*myynnissä rajoitetun ajan 15.11.-24.12.2013
*Elokuvaliput ja combot voimassa 25.12.2013-31.5.2014 Bio Rex elokuvateattereissa

www.biorex.fi
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Jouluksiko uuteen kotiin?
ostopäätöstä harkitaan nyt
entistä tarkemmin ja kiinnitetään huomiota todellisiin
tarpeisiin.

Näinkin voi olla, mutta mitä
lähemmäs joulua tullaan,
rauhoittuu myös asuntokauppa. Stina Ahlfors
porvoolaisesta kiinteistönvälitystoimisto Scasista
kertoo, että esittelytilaisuuksien tai muuttokiireiden
sijaan niin myyjät kuin ostajat
haluavat viettää joulun
rauhassa ja pyhittää sen
yhdessäololle ja perheelle.

Scasin perustajalle Stina
Ahlforsille palkitsevinta on,
kun kohteelle löytyy juuri se
oikea ostaja.

- Tämä on tietysti tilannekohtaista, ja koko ajan
on myynnissä asuntoja,
vaikka näyttöjä on joulukuussa vähemmän. Toisaalta
asuntoesittelyissä on joulun
alla aivan omanlaisensa juhlava tunnelma
kynttilöineen ja piparintuoksuineen.
Toiset koristelevat kotinsa ja valmistautuvat jouluun jo hyvissä ajoin. Lämpimiin
joulun sävyihin verhottu koti saattaakin
olla myynnin kannalta eduksi.

uniikkimallit
designmallistot
luomuvaatteet

Mannerheiminkadulla sillan kupeessa
sijaitseva Scasi on toiminut Porvoossa jo
16 vuotta. Asunnonmyynti on aina kovaa
työtä, mutta heikossa taloustilanteessa
vaaditaan sekä myyjiltä että ostajilta
kärsivällisyyttä. Arvokkaiden asuntojen
myyntiaika on tällä hetkellä huomattavasti pidentynyt. Tarjontaa on paljon,

tilaustyöt
muodistukset
kesäsäilytykset

Atelier Anne Nordlund

Jokikatu 12 A 4, 06100 Porvoo
Puh. 040 565 5625
ateljean@elisanet.fi

16

JOULUTAIKA

-Vaikka puhumme kohteista,
niin tässä työssä kyse ei
ole pelkästään objekteista,
jotka vaihtavat omistajaa.
Kenenkään koti ei ole vain
kohde muiden joukossa.
Meille tärkeitä arvoja ovat
ihmisläheisyys ja henkilökohtainen palvelu.

Scasi Oy LKV, Mannerheiminkatu 1, Porvoo
puh: 040 583 0570 email: scasi@scasi.fi

www.scasi.fi

Lahja- ja sisustusliike

Välikatu 5, 06100 Porvoo, puh. 0500 457 804
www.kodinkruunu.fi
www.vanillehome.fi

Tervetuloa nauttimaan
jouluisesta tunnelmasta
sisustusliikkeeseemme.
Joulukuussa olemme
avoinna kaikkina päivinä

• Lexington, Linum, GreenGate,
Beach House,Grand Design,
PRHome, jne.....

Jokikatu 16, ,06100 Porvoo
Gsm 0500-967430

Tervetuloa uuteen hienoon Noa Noa-liikkeeseen!
Meiltä löydät kaiken mitä tarvitset juhlakauteen; upeat mekot
naisille ja tytöille sekä ihanat lahjavinkit. Laura ja Noa Noa
toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi jouluostoksille!

Välikatu 7, 06100 Porvoo

keittiöli
ike
ti- ja
o
K

Welmans

Hem- och köksaffär
Välikatu 8, 06100 Porvoo, Puh/Fax (019) 5230777
Gsm 040 5655427, www.welmans.fi

JOULUTAIKA
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L

ennokas
esiintyjä –
syvällinen sanoittaja
Teksti Tuula Lukić

”Hyvä, että joulu on kerran vuodessa!”
Joskus tämä huokaus lausutaan otsa
rypyssä joulustressin keskellä pienellä
tarkennuksella ”vain kerran”. Mutta jos
vauhti on ollut päällä jo 50 viikkoa, niin
joulu todella on odotettu rauhoittumisen
aika. Näin se on ainakin porvoolaisen
Pekka Laukkarisen kohdalla, joka viimeisimpien tilastojen mukaan on Suomen
kolmanneksi eniten keikkaileva artisti.
Vauhti on noin 250 konserttia vuodessa,
eikä joulun alla kalenterissa tyhjiä tunteja
juurikaan näy.
Monet tietävät Pekka Laukkarisen MTV3
Juniori-kanavan juontajana. Erilaisten
juontotöiden lisäksi hän säveltää,
sanoittaa, soittaa ja laulaa niin lapsille kuin
aikuisille suunnattua musiikkia – ja jättää
itsestään äärimmäisen iloisia muistikuvia.
Positiivisuus saattaa joidenkin mielestä
pulppuilla välillä yli äyräiden. Onhan se
melko uskomatonta, että suomalainen
35-vuotias mies voi olla niin täynnä hyväntuulista energiaa.
- Nautin esiintymisestä ja siitä, kun saan
jollain lailla ottaa tilan haltuun. En tiedä,
onko se kaikkien mielestä oikein ja terveellistä, mutta olen kokenut, että energisyys
on osa perusluonnettani ja lahja, jota
haluan myös käyttää.
Pirteä ja lennokas esiintyjä ei kuitenkaan
ole koko kuva Pekka Laukkarisesta.
Sen rinnalla on hyvinkin pohdiskeleva
persoona, joka jää esiintymistilanteissa
helposti piiloon. Väylä syvällisemmän
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Kuvat Srba Lukić

puolen ilmaisuun löytyy sanoittamisen ja
säveltämisen kautta. Musiikki avaa tien
tasapainoon, jossa peruspositiivinen mies
pystyy laulamaan vakavistakin aiheista ja
omasta keskeneräisyydestään. Laukkarinen sanookin, että musiikki tekee hänet
ehjäksi.

Roolin suojissa
Erilaiset roolit kuuluvat väistämättä Pekka
Laukkarisen kaltaisen ammattiesiintyjän
työhön, mutta oikeastaan roolielämä ei
ole meille kenellekään vierasta. Useimmilla
on ainakin teini-ikäisenä jokin rooli, jopa
useita.
- Myös aikuisilla on rooleja, sitä vain
yleensä kutsutaan kypsäksi käyttäytymiseksi esimerkiksi vaikeissa tilanteissa.
Eri asia on, jos roolista tulee elämä. Olin
vuosia nuorisotyönohjaajana Porvoon
seurakunnassa ja tuntui pahalta, jos nuori
joutui ympäristön paineessa ottamaan
jonkin itselleen aivan vieraan roolin kelvatakseen toisten silmissä. Toisinaan roolin
taakse on ihan hyvä välillä mennä, jotta
pystyy suodattamaan elämää ja maailmaa,
eikä heti pää kolmantena jalkana sukella
tuntemattomaan, Pekka Laukkarinen
pohtii.
Rooli on siis eräänlainen suojautumiskeino. Siitä rakentuu muuri usein siksi, että
ihmisen on vaikea nähdä itsessään hyviä
puolia.
- Meidän suomalaisten pitäisi tulla sieltä

Laulaja-juontaja Pekka Laukkarinen (vas) oli viime jouluna mukana perinteisessä Hyvä ilta -hyväntekeväisyyskonsertissa Kulttuuritalo Grandissa, jossa esiintyivät porvoolainen Liisa Niininen (oik) ja Esengo-kuoro orkestereineen.

juron ulkokuoren sisältä ulos ja opetella
huomioimaan toinen ihminen ja tuomaan
esiin hänessä olevia hyviä puolia. Sillä
lailla ne muurit saattaisivat sortua. Usein
näemme niin itsessämme kuin muissa
helpommin sen, mikä puuttuu, kuin sen
hyvän, mitä jo on. Tai vaadimme enemmän
ja enemmän, aivan kuten tavaroiden tai
joululahjojen suhteen. Haluamme aina vain
suurempaa ja näyttävämpää.
Olemmeko me länsimaisessa kulttuurissa
menettäneet kyvyn iloita pienistä asioista?

Ilon lahja
Tänä jouluna Pekka Laukkarisen keikkakalenterissa ei ole konserttia kotikaupungissa. Porvoota lähin Joulun Tähti
–konsertti on joulukiertueen päättävä
Janakkala perjantaina 20.12.
Konserttikiertueilla
muusikkotrioon
kuuluvat Laukkarisen lisäksi kielisoitinvirtuoosi Matti Laitinen ja pianisti Leevi
Helo. Vuosi sitten tätä kolmikkoa kuultiin
Porvoon Pikkukirkossa koko perheen
Joulun Tähti –albumin julkistamiskon-

sertissa. Levy sisältää pääosin vanhoja
tuttuja, ihania joululauluja.
Laukkarinen on julkaissut kolme sooloalbumia (Lupaus 2001, Ihmettelen 2004,
Gloriaa 2009), joissa hän esittää hengellisiä lauluja.
- Usein ajatellaan, että gospelmusiikki on
sama kuin negrospirituaali, vaikka gospelin
alle menevät kaikki maailman musiikkigenret. Siellä ovat yhtälailla kirkkomusiikki,
metalli ja pop. Gospel on enemmänkin
sanoitustyyli, jolle yhtenäistä on laulujen
kristillinen arvopohja, Laukkarinen kertoo.
- Musiikissa melko usein kysymykset
kohdistuvat elämän vaikeisiin kohtiin.
Myös ihmisen usko usein vahvistuu silloin,
kun elämässä on vastoinkäymisiä. Eli tässä
viitekehyksessä gospel-laulut saattavatkin
kertoa ihmisen raadollisuudesta, vaikka
sana gospel juontuu evankeliumin ilosanomasta, hän jatkaa.
Myös joulu on syvimmältä sanomaltaan
iloa. Sitä ei vain aina huomaa joulun
hyörinän keskellä. Loka-marraskuussa

alkavat kauppakäytävät välkkyä ja hohtaa,
mutta vilpitön ilo saattaa tuntua kaukaiselta. Pekka Laukkarinen toteaa, että
monille syntyy ahdistus siitä, jaksaako
joulun viedä läpi, ikään kuin se olisi
suoritus, vaikka joulun pointti on lahja, joka
on saatu jo parituhatta vuotta sitten.
- Pidän perinteistä ja jouluyönä menemme
mielellään vaimoni Karoliinan kanssa
tuomiokirkkoon. Kirkko on täynnä ihmisiä,
mutta silti voi olla sanomatta mitään ja
tuntea yhteisöllisyyden. Itse olen tällainen
töhöttäjä ja ympäri vuoden on oltava
ääntä ja liikettä. Mutta joulu on aika, jolloin
minulla on lupa olla hiljaa ilman mitään
rooleja. Joulu on siinäkin mielessä minulle
henkireikä. Niin että onneksi on joulu
kerran vuodessa.
www.pekkalaukkarinen.net
Pekka Laukkarisen yritys PopUnion Oy
tuottaa musiikki- ja juontopalveluita.
Sillä on kaksi levymerkkiä: "Pop Union"
ja "Capo Records", jonka ensimmäinen
julkaisu SydänJuurilla (Freija) voitti
vuonna 2011 Emma-palkinnon parhaana
etnoalbumina.
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Täysikuu loistaa joulukuussa yöllä 16./17.12.2013.
Etelä-Suomessa se kohoaa 49° korkeudelle.

Liikettä
tähtitaivaalla
Joulunvietto on vuodenaikaiskalenterissa sijoittunut alun perin talvipäivänseisaukseen,
jolloin yö on pohjoisella pallonpuoliskolla pisimmällään ja jonka jälkeen valoisan ajan
osuus alkaa vähitellen taas lisääntyä.
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Tähtitaivaan tutkiminen ja avaruuden äärettömyyden
ihmettely ovat kuuluneet ihmisluontoon ammoisista
ajoista alkaen. Jo kaukaiset, luonnonrytmin mukaan
eläneet esi-isämme tarkkailivat kuunkiertoa ja loivat
havainnoistaan ensimmäisiä kalentereita. Varhaisin
arkeologinen löytö, joka viittaa kuukalenteriin, on tehty
Ranskassa. Luunkappaleelle tehdyt merkinnät on ajoitettu
noin 30 000 vuoden taakse.
Taivaankappaleiden liikkeet yhdistettiin elämänkiertoon,
vuorovesiin, sadekausiin ja muihin luonnonilmiöihin.
Merkittäviä siirtymäaikoja alettiin viettää erilaisin riittimenoin. Näitä ”taivaallisia” käänteitä ovat keskitalven ja
keskikesän seisauspäivä, aivan kuten kevään ja syksyn
tasauspäivä, jolloin arkikielellä sanottuna päivä ja yö ovat
yhtä pitkiä.
Muinaisen roomalaisen kalenterin mukaan talvipäivänseisaus oli 25. joulukuuta, jolloin vietettiin Saturnalia-juhlien jälkeen Voittamattoman auringon päivää.
Kuukauden latinankielinen nimi oli december, tarkoittaen
kymmenettä kuukautta, kun vuosi alkoi Martiuksesta (maaliskuusta) eli Mars-jumalalle omistetusta
kuukaudesta.
Kristuksen syntymäjuhlana joulukuun 25. päivää alettiin
viettää 300-luvulla, jolloin Euroopassa oli käytössä
roomalaisilta periytynyt juliaaninen kalenteri. Vuosisatojen
aikana juliaanisen kalenterin epätarkkuudet johtivat siihen,
että ero todellisiin vuodenaikoihin oli kasvanut siten, että
esimerkiksi talvipäivänseisauksen hetki oli keskiajalla 13.
joulukuuta. Päivää alettiin katolisessa kirkossa viettää
Pyhän Lucian muistojuhlana. Kuten Kristuksen syntymäjuhlan, myös Lucia-juhlan syvin ajatus on hyvän voitto
pahasta, valon voitto pimeydestä – aivan kuten pisin yö
taittuu uudeksi, edellistä vähän pidemmäksi päiväksi.
Antiikin ajan tiedemiesten Aristoteleen ja Ptolemaioksen
kehittämä maakeskinen maailmankuva hallitsi Euroopassa läpi koko keskiajan. Vaikka astronomia eli tähtitiede
on todennäköisesti lääketieteen ohella maailman vanhin
tiede, niin ajatus maan kiertämisestä auringon ympäri
hyväksyttiin Euroopassa osittain vasta 1500-luvulla.
Samalla vuosisadalla siirryttiin juliaanisesta kalenterista
gregoriaaniseen ja kesä- ja talvipäivänseisaukset saatiin
kalenterissa oikeille kohdilleen.

Joulun tähti
Matteuksen evankeliumissa kerrotaan itämaan tietäjistä,
jotka lähtivät seuraamaan kirkasta tähteä. Tähti oli tietäjille ennusmerkki luvatusta Messiaasta ja se johdatti heidät
Betlehemiin vastasyntyneen Jeesus-lapsen luo.
Myöhemmin kristityt alkoivat laskea vuosiluvut alkaen
Jeesuksen syntymästä, mutta nykyään Jeesuksen
syntymän ajankohtana ei pidetä aikoinaan määriteltyä vuotta
0 ja asiaa on pyritty selvittämään itämaan tietäjien ja tähtitaivaan ilmiöiden avulla.
Yksi suosituimmista teorioista sijoittaa Jeesuksen syntymän
vuoteen 3 tai 2 ennen ajanlaskun alkua. Tämä perustuu
tutkimuksiin, joiden mukaan tuolloin Jupiter kohtasi
Venuksen kaksi kertaa kymmenen kuukauden sisällä, ohitti
kolme kertaa Leijonan tähtikuvion kirkkaimman tähden,
Reguluksen, tehden kerran sen yllä silmukan. Sen jälkeen
Jupiter liikkui aamutaivaalla tähtien joukossa kohti länttä
ja pysähtyi muihin tähtiin nähden Betlehemin yläpuolelle. Jupiterin suunnanmuutos ja kulku länteen vei näissä
laskelmissa kolme kuukautta, suunnilleen saman ajan, joka
arvioidaan kameleilla matkustaneilta vieneen Persiasta
Betlehemiin. Suosittuja tähtitieteellisiä selityksiä Betlehemin
tähdelle ovat myös pyrstötähti tai supernova.
Lähteet:
www.ursa.fi
almanakka.helsinki.fi
Ian O´Neil: The Star of Bethlehem:
Was it Jupiter? (www.news.discovery.com)
Risto Heikkilä: Joulun tähti
Heikki Oja: Aikakirja
Evankeliumi Matteuksen mukaan
Teksti Tuula Lukić

Kuvat Srba Lukić

Nykyään juliaaninen kalenteri on 13 vuorokautta gregoriaanista jäljessä. Monet ortodoksikirkot seuraavat perinteissään juliaanista kalenteria, siksi esimerkiksi Venäjällä
joulua vietetään 7. tammikuuta. Suomen ortodoksikirkko
juhlistaa joulua 25. joulukuuta.
Talvipäivänseisaus on vuosittain 21. tai 22. joulukuuta,
mutta joulupäivä on jo niin vakiintunut, ettei sen siirtämistä
perinteiselle astronomiselle paikalleen ole vakavasti edes
harkittu. Tänä vuonna päivä on lyhimmillään ja yö pisimmillään pohjoisella pallonpuoliskolla lauantaina 21.12. klo
9.11. Napapiirin pohjoispuolella aurinkoa ei näy horisontin
yläpuolella lainkaan. Eteläisellä pallonpuoliskolla eletään
valoisinta aikaa, johon me puolestaan teemme matkaa
seuraavat puoli vuotta juhannukseen asti - tai tarkalleen
sanottuna kesäpäivänseisaukseen asti.
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Huippu-urheilija ja
kakkumestari

Teksti Taila Groth-Sulosalmi

Kuvat Srba Lukić

- Onneksi perjantai on minun namipäiväni,
toteaa nuori porvoolainen urheilija Sara
Kuivisto, kun kakkukuvauksen jälkeen
maistelemme ihanaa viikunatorttua
juustotäytteellä.
-Tällä hetkellä elämä sujuu urheilun
ehdoilla. Itse arvostan saavutuksistani
eniten viime kesänä juoksemaani alle
23-vuotiaiden Pohjolan mestaruuksia
800:lla ja 1500:lla metrillä, vaikka Ruotsimaaottelukin oli hieno kokemus. Pitkän
ajan tavoitteet ovat Rion olympialaisissa,
kertoo nuori keskimatkan juoksija.

Isovillakoira Alwin on
mukavaa juoksuseuraa Sara
Kuivistolle.

Talvella harjoitukseen kuuluu treeni
kaksi kertaa päivässä ja monipuolinen, tiheä ja runsas ruokavalio. Periaatteessa kolme viikkoa treenataan kovaa ja
sitten on rauhallisempi viikko, kuitenkin
vähän fiilingin mukaan. Isän yrityksessä
Cafe Cabriolessa työskentely antaa
mahdollisuudet kovaan ja säännölliseen
harjoitteluun.
- Olen kuin ”yleismies Jantunen”, toimin
siellä, missä apua tarvitaan, kuten esimerkiksi Kiialan tilausravintolassa näin pikkujouluaikaan. Onneksi lepoviikko on
juoksukalenterissa sovitettu siten, että
pääsemme perheen kanssa nauttimaan
joulun rauhasta.
Sara Kuivisto on koulutukseltaan ravintolakokki ja oppinut kakkujen valmistamisen
Cafe Cabriolessa. Kahvilan vitriinissä on
aina noin 30 kakkua ja tilauksesta saa
muitakin kakku-unelmia.
-Italian treenileirillä innostuin jäätelöistä
ja nyt kahvilassa on ostettavissa myös
erilaisia jäätelöitä. Joulun aikaan teen
esimerkiksi glögi-, pipari- tai pähkinäjäätelöä. Jäätelöt sopivat vaikka sellaisenaan
joulun jälkiruoaksi, mutta viikunakakun
kanssa vuohenjuustojäätelö on ihanaa,
makustelee Sara.
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VIIKUNATORTTU:

100 g huoneenlämpöistä voita
1 dl sokeria
3 kananmunaa
4 dl vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
1 tl soodaa
1,5 dl rahkaa tai jugurttia
1 appelsiinin kuori ja mehu
1 tl jauhettua neilikkaa
1 tl kanelia
1 tl inkivääriä
1 tl jauhettua anista
1 tl vaniljatangon sisus/vaniljasokeria
0,5 dl sherryä, marsalaa tai portviiniä
100 g viikunahilloa
300 g kuivattuja pehmeitä viikunoita
1 dl hunajaa
50 g pekaani-/ saksan-/hasselpähkinää
Vaahdota huolella voi ja sokeri, lisää munat varovaisesti.
Sekoita kuivat aineet keskenään, lisää vuorotellen jugurttia/
rahka ja jauhot. Aja tehosekoittimessa viikunat, hunaja, appelsiinimehu, hillo ja pähkinät tahnaksi. Lisää tahna, alkoholi ja
appelsiinin kuori varovaisesti joukkoon. Paista voidellussa
kakkuvuoassa 160 asteessa 60-80 min, niin ettei tikkuun
jää taikinaa kokeiltaessa. Älä paista kuitenkaan kuivaksi, saa
olla kostea ja mehevä. Voit paistaa myös pienissä muoteissa,
huomioi vain silloin lyhyempi paistoaika.

Juustotäyte:

100 g sulatejuustoa (olympia)
120 g pehmeää voita
noin 300 g tomusokeria
Aja tehosekoittimessa, säännöstele tomusokerilla, kuinka
paksua haluat massasta. Voit maustaa massaa halutessasi
esim. appelsiinilla, sitruunalla, ym.

PÄÄLLISET:

Suklaaganache:
200 g tummaa tai maitosuklaata
noin 1 dl kermaa
Kuumenna kerma ja kaada rouhitun suklaan sekaan, sekoita
hyvin, massan pitää olla kiiltävää ja tasaista. Voit maustaa sen
halutessasi jollain alkoholilla tai mehulla.

Kuumamarenki:
5 valkuaista
0,6 dl vettä

250 g sokeria
Vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi. Keitä sokeri ja vesi 118
asteiseksi ja kaada hitaasti valkuaisten joukkoon koko ajan
voimakkaasti vatkaten. Älä kaada sokeria sekoituskulhon
reunalle, vaan suoraan massaan, muuten sokeri jämähtää kipon
reunaan. Lopputulos on ilmavaa ja samettista marenkia. Levitä
kakun päälle epätasaisesti ja halutessasi voit polttaa polttimella
marenkia kauniin ruskeaksi.
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a msseli Annastinan

a j a tuksia
Teksti Taila Groth-Sulosalmi

Miten viaton ja kaunis onkaan lapsen uni.
Jouluaattopäivä on ollut niin tapahtumarikas ja vieraita täynnä, että 6-vuotias Ida
Sofia on varmasti uupunut, jaksaakohan
aamuvarhaisella lähteä kirkkoon. Ida Sofia
siirrettiin nukkumaan mamsselin pieneen
huoneeseen, jotta saatiin tilaa Ruotsin
vieraille herrasväen puolella.
Joulun valmistelut aloitettiin jo viikkoja
aikaisemmin, makkarat ja syltty tehtiin,
jouluolut pantiin tulemaan ja joululeivät
leivottiin. Tietysti aikaisemmin jo valettiin
kynttilät, silitettiin damastiliinat ja kiillotettiin
hopeat.
Vasta yksi kesä on eletty Keisarin aikaa.
Joulun tuloa jännitin, että miten kaikki
sujuu venäläiseen tapaan. Samanlaiselta joulu tuntuu, ihan kuin ne lukemattomat joulut, jotka olen täällä kartanossa
viettänyt. Vieraita on kartanoon tullut

jouluyönä
Kuva Sara Lukić

läheltä ja kaukaa. Arvokkaimpia on rouvan
sisaren perhe Ruotsista. Reet saapuivat
jo aatonaaton iltana ja ihmiset kuoriutuivat vällyjen ja turkisten alta. Ida Sofiaa
varmasti jännitti serkkujen tapaaminen.
Kuinka hieno olikaan Rouvan sisaren
susiturkki.
Kun vieraat olivat nauttineet salissa
aaton runsaan aamiaisen, siivottiin, ja
sitten oli koko palvelusväen vuoro tulla
saliin. Minulla oli kunnia sytyttää kynttilät
ikkunaan ja lampetteihin. Isäntä ja Rouva
olivat kutsuneet koko palveluskunnan
nauttimaan teetä ja sahramipullaa. Isäntä
piti puheen, toivotti hyvää joulua ja kiitti
tehdystä työstä jokaista erikseen aina
pikkupiikoihin asti. Joululahjojakin on
odotettavissa Arvon Rouvalta, mutta ne
jaetaan palkollisille vasta uutena vuotena,
lupasi isäntä. Tämä hetki on minulle joka

joulu hienoin hetki, tietysti joulukirkon
jälkeen.
Isäntä muistutti vielä joulurauhasta, joka
julistettiin Porvoon Raatihuoneen torilla
aamulla.
Aatto sujui herrasväeltä tavalliseen
tapaan. Söivät runsaan aterian, jakoivat
lahjoja ja lauloivat joululauluja. Musisointia
ja tanssin askelia kuului vielä puolilta öin,
kun minä jo kävin pitkäkseni sängylle unta
etsimään.
Täytyy saada muutama hetki nukuttua
ennen joulukirkkoa. Pieni Ida Sofiakin
täytyy herätellä, että pääsemme lähtemään
ajoissa. Sitä ennen renkivouti tarjoaa
kaikille matkalaisille pakarituvalla paloviinaryypyn lämmikkeeksi.
Herran rauhaa tänä jouluna kaikille,
säätyihin katsomatta.
Kirjavinkki
Riitta Koskinen:
Suomalainen kartano (SKS, 2013)
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Aukioloajat: Maanantai suljettu Tiistai-Sunnuntai 10-16

e-mail: peltonen@cafefanny.fi

JOULUTERASSI

Puh. 050-593 2835

Välikatu 13, 06100 Porvoo

30.11.2013 - 6.12.2014
Hehkuviiniä, glögiä,
joulumakkaraa, inkiväärimanteleita,
joulutunnelmaa... Tervetuloa!

MAUKASTA JOULUA!

PS. Meiltä voit tilata jouluherkkuja myös kotiin.

SMAKLIG JUL!

Deli ja ravintola Simolinin kulmassa
Rihkamakatu 2, Porvoo
Puhelin 050 439 6066
www.zum.fi

Mannerheiminkatu 3
06100 PORVOO
Puh. 040 71 555 11

WWW.JUHLAVA.FI

Ravintola Wanha Laamanni
Joululounas arkisin
25.11 – 23.12
Klo. 11-15

Jouluinen alkupalapöytä
*
Savulohi, valkokastike ja duchesseperuna
TAI
Possu ja ”laatikot”
*
Riisisuklaa
42 €

Vuorikatu 17, 06100 Porvoo
P. +35820 7528355
wanha.laamanni@wanhalaamanni.fi

www.wanhalaamanni.com
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Modernia elämää
perinteisellä maatilalla
vai
perinteistä elämää modernilla maatilalla
Teksti Taila Groth-Sulosalmi

Henttalan 6-henkinen perhe asuu
Kerkkoossa, Henttalan tilan suuressa,
vuodelta 1860 peräisin olevassa päärakennuksessa. Tilan mailta on löydetty
Porvoon vanhimmat, kivikaudelta olevat
merkit asumisesta. Nykyajan karjanhoitoa on tiilinavetta, jonka pihatossa asuu
talviajan noin 80-päinen lauma Limousinlihakarjaa. Tämä jalo ja vanha nautarotu
on hyvin lähellä alkuperäiskarjaa, joka
laidunsi Ranskan ylämailla. Kesällä lehmät
laiduntavat jokirannan maisemanhoitajina ja talvella karjan ruokana käytetään
tilalla viljeltyä rehuviljaa, kertoo isäntä
Eero Henttala. Tilalla kasvatetaan myös
ravihevosia ja lasten ilona on tallissa neljä
ponia, joten töitä riittää kahdelle aikuiselle.
Lomittajat tuovat helpotusta viljelijäparin
elämään, sillä eläimet tarvitsevat hoitoa niin
arkena kuin pyhinäkin.
Tilan Limousin-lihaa myydään suoramyyntinä 30 kilogramman pakkauksissa, sisältäen puolet jauhelihaa ja puolet
kokolihaa valmiiksi leikattuna.
- Tänä jouluna tehdään meidän
maukkaasta Limousin-lihasta joulumakkaraa, kertoo Maria Henttala. Joulubratwurst on saksalaistyyppinen täysilihamakkara, lisäaineeton, laktoositon ja gluta-

Kuvat Srba Lukić, Maria Henttala

maatiton. Koska makkara on säilöntäaineeton, sen myyntiaika on vain 20 vuorokautta. Joulumakkara on maukasta jatkoa
viime kesän grillimakkaralle, jota myytiin
hurjia määriä, innostuu Maria Henttala.
Joulumakkaraa saa Askolan Salesta ja
juuri olen tehnyt sopimuksen Porvoon
City-Marketin kanssa. Ensimmäinen erä
makkaraa tulee siellä myyntiin marraskuun
lopulla ja toinen erä 13. joulukuuta.

Henttalan perheen joulu
”Joulua vietämme varsin perinteisin
menoin. Kuusi haetaan omasta metsästä
ja lapset koristavat sen aatonaattona. Äiti
viettää aatonaaton joulukinkkua paistaen.
Yöllä on ihana tunnelma, ja usein menee
yöhön, kunnes iso kinkku on hitaasti
paistettu puulämmitteisessä uunissa.
Yöllä maistelen ensimmäisiä siivuja ja
nautiskelen joulutunnelmasta ja hiljaisesta
rauhasta.
Jouluaattona syömme aamulla riisipuuroa ja sekahedelmäkeittoa, muulloin aina
kaurapuuroa.
Limput ja laatikot olen tehnyt jo viikolla,
ja jouluaattona kierrämme sitten päivällä
sytyttämässä kynttilöitä isovanhempien

Eero ja Maria Henttala viettävät perinteistä joulua kotitilalla
lastensa Ellenin, Anna-Sofian, Kristinan ja Henrikin kanssa.
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haudoilla. Iltapäivän joulukirkko jää sinä
päivänä väliin, koska se osuu navetta-aikaan
ja eläimet vaativat samaa säännöllistä hoitoa
ja ruokintaa niin arkena kuin pyhänäkin.
Navetan jälkeen alkaa varsinainen
joulunvietto. Syömme kinkkua, rosollia,
lanttu-, porkkana-, maksa- ja perunalaatikkoa, savustettua ja graavattua kalaa
Porvoosta, lihapullat omasta Limousinlihasta ja kotijuustoa. Laulamme joululauluja
ja joulupukki on käynyt meillä kiltisti joka
vuosi. Joulupäivänä hoidetaan taas eläimet,
mutta muuten se on niitä harvoja päiviä
vuodessa, kun ”ollaan vain” lasten kanssa.
Tapaninpäivään kuuluu hevosajelu, näin on
ollut aina minun lapsuudestani asti, sillä olen
hevosmiehen tytär. Tapaninpäivänä pitää
varsojen olla opetettuna ajoon.
Näin perinteisin menoin olen viettänyt
oikeastaan kaikki jouluni, ensin kotitilallani
Sipoossa ja nyt oman perheen kanssa täällä
Henttalassa. Omien lasten myötä joulunodotus ja joulunvietto tuntuvat vieläkin
ihanammilta. Ilo, mutta toisaalta myös rauha
- vastapainona kaikkeen työhön, on lupa
rauhoittua.
En etsi valtaa, loistoa, en kaipaa
kultaakaan; mä pyydän taivaan valoa ja
rauhaa päälle maan!
Virren sanat mielestäni kiteyttävät koko
joulun sanoman.”

Pitopalvelukokki
Ann-Christin Blomgrenin reseptit

Limousinpaistia punaviinipadassa

1,2 kg Limousin-paistia
2 sipulia
3 tlk karkeaa suolaa
1,6 l vettä
1 rkl fondia
20 kpl maustepippuria
laakerinlehtiä 8 kpl
0,3 dl punaviiniä
Liha ja sipuli paloitellaan ja ruskistetaan
paistinpannulla. Lihat pataan, lisätään
vesi, suola ja fondi. Lisätään maustepippurit ja laakerinlehdet. Haudutetaan
pata miedossa lämmössä uunissa
ainakin kaksi tuntia. Loppuvaiheessa
haudutusta lisätään punaviini.

Limousinlihapullat

Puolukkakastike

500 g jauhettua Limousin-lihaa
1 keltasipuli
1 valkosipulinkynsi
1 kermaviili
0,5 tlk mustapippuria
0,5 tlk timjamia

0,5 l vettä
4 rkl fondia
1 dl kermaa
4 rkl puolukkasosetta
1 rkl lihalientä
6 rkl tummaa maizenaa

Kaikki ruoka-aineet sekoitetaan
taikinaksi, josta paistetaan lihapullia.

Vesi, fondi, lihaliemi ja puolukkasose
keitetään. Haluttaessa puolukan kuoret
siivilöidään pois. Suurustetaan Maizenalla ja lisätään kerma keittämisen
lopuksi.
Ruoissa käytetään perinteisiä mausteita
ja annetaan maukkaan ja pehmeän
Limousin-lihan makujen tuntua suussa.
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Sydämellistä joulua

Hyvän joulumielen voi antaa auttamalla hädässä ja puutteessa olevia joko lahjoituksilla,
ostamalla hyväntekeväisyystuotteita tai osallistumalla itse vapaaehtoistoimintaan.
LIONS CLUB
Kalenterimyynti:
La 30.11 klo 10-14 Kauppakeskus Lundi ja K-Supermarket
Tarmola.
La 7.12. klo 10-14 Kauppakeskus Lundi ja S-Market Näsi.
Tuotto käytetään syrjäytymisuhan alla olevien nuorten
ja kriisiperheiden tueksi.
Kalentereita voi tiedustella
Porvoon Lions Clubilta myös
puhelimitse: 040-5765710.
Joulutori la 14.12. ja su 15.12.
klo 10-16 Raatihuoneen torilla
Vanhassa Porvoossa.
Lions Club jakaa torivuokrista kertyneet varat porvoolaisten vähäosaisten ja
nuorten hyväksi sekä perinteisesti huumeiden vastaiseen
toimintaan.
SAMARIA
Samaria-shop kirppiksellä
Tarmolan teollisuusalueella
on valikoimissa vaatteita,
kenkiä, huonekaluja ja muuta
kodin pientavaraa. Toiminnalla tuetaan muun muassa
päihdehoitoa ja syrjäytymistä
ehkäisevää avustustyötä.
Työpajatie 38, avoinna ma-pe
klo 10-17.
PORVOON
KULTTUURINYSTÄVÄT
Anna lahja lapselle – Joulupuukeräys 7.-15.12. Kauppakeskus
Lundissa.
Perinteisellä kampanjalla
kerätään joululahjoja Porvoon
vähävaraisten perheiden
lapsille ja nuorille. Joulupuuhun ripustetuista pakettilapuista voi valita lahjalle
sopivimman vastaanottajan
sukupuolen ja iän mukaan.
Lahjat jaetaan Porvoon
sosiaalitoimen kautta.

28

JOULUTAIKA

PELASTUSARMEIJA
Joulupatakeräys Porvoossa 16. - 23.12.
Nordean aukio, Piispankatu 30-32:
ma-pe 9-18 la 9-16.
S-market Näsi, Aleksanterinkaari 1:
ma-pe 10-20 la 9-18.
Patoja ei sunnuntaina 22.12.2013.
Tuotot suunnataan vähäosaisille lapsiperheille ja syrjäytyneille. Joulupata toimii
myös internet-keräyksenä sivuilla:
www.joulupata.fi.
ZONTA
”Jotta yksikään tyttö ei jäisi yksin”
Suomen Zonta-järjestön hallinnoima
Supersiskot kerää varoja nuorille suomalaistytöille suunnatun nettitukipalvelun
ylläpitämiseen. Hanketta voi tukea tililahjoituksella tai ostamalla Supersiskot-tuotteita
nettikaupasta: www.supersiskot.fi
”Tämä ei käy!”
Zonta International toteuttaa vuosina
2012-2014 Zonta says NO -kampanjan
naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan
vastustamiseksi. Lisätietoja: www.zonta.fi
Borgå Porvoo Zontakerho kerää joulun alla
lahjoitusvaroja tuotemyynnillä perinteisillä
Annan markkinoilla Linnankosken lukiolla
la 8.12. klo 11-15. Lisätietoja Porvoon
zontien toiminnasta puh: 050-5448113/
Pirjo Nuotio.

KÄSIN TEHTY
Joulubasaari ja hyvänmielen kahvila
Lauantaina 14.12. klo 10-14
Porvoon suomalainen seurakuntakoti,
Lundinkatu 5.
Basaarissa käsityöläiset ja maahanmuuttajat myyvät itse tekemiään tuotteita.

Myynnissä on perinteisten joululeivonnaisten lisäksi eksoottisia herkkuja, erilaisia
käsityötuotteita, edullisia jouluun sopivia
lahjoja ja koristeita sekä käsinmaalattuja
ikoneja.
Ostamalla basaarista olet mukana auttamassa, sillä jokainen myyntipöytä lahjoittaa
20 % päivän tuotosta Pietarin katulasten
hyväksi tehtävään työhön. Työn koordinaattori Tuija Pennanen Kansan Raamattuseurasta on basaarin ajan paikalla
jakamassa tietoa.
Basaaritunnelmaa lisää elävä jouluinen
musiikki, arpajaiset sekä Albert Edelfeltkoulun 7C-luokan hyvänmielen kahvila,
jossa on lapsille ilmainen mehutarjoilu.
Sivukatujen varjoissa
Matkailijat näkevät Pietarissa käydessään
kaupungin upean loiston, mutta jos
poikkeaa vähän sivummalle, vastaan tulee
loistokkuuden täysi vastakohta: köyhyys,
ahtaat asunnot, perheiden ja lasten hätä.
Nämä sivukadut ja syrjäiset takapihat
ovat tulleet tutuiksi Pietarin katulapsityön
koordinaattorille Tuija Pennaselle, joka
on ollut mukana avustustyössä vuodesta
1995.
- Asuin Venäjällä 1990-luvun alussa
ja näin todellisuuden läheltä. Köyhyyden
rinnalla kulkevat usein alkoholi ja huumeet.
Vanhemmilla ei ole voimaa tai kykyä
huolehtia lapsistaan.
Tuhannet vanhempiensa hylkäämät
tai kotoa tai laitoksesta paenneet lapset
kuljeksivat Pietarin kaduilla. He hakevat
yösijansa kellareista, metroasemilta ja
viemäreistä.
Pietarin katulapset ry on kristilliseltä
pohjalta toimiva järjestö, joka tukee Pietarissa katulapsille ja orvoille tarkoitettuja
turvakoteja.
www.pietarinkatulapset.com

Poimintoja seurakuntien joulutapahtumista
(ks. myös tapahtumakalenteri s. 30-31)
Porvoon ev.lut. seurakunta
Su 01.12. klo 10 I adventin messu, tuomiokirkko
Su 01.12. klo 18 Adventtivesper, tuomiokirkko
Pe 06.12. klo 11 Kaksikielinen messu, tuomiokirkko
Pe 06.12. klo 15 Itsenäisyyspäivän juhla, Gammelbackan srk-k
Pe 13.12. klo 9 Lasten joulukirkko, Gammelbackan srk-keskus
Su 15.12. klo 13 Jouluinen Perhemessu, Gammelbackan srk-k
Ma 16.12. klo 17 Kuurojen seurakunnan joulujuhla, srk-koti
Ti 17.12. klo 13 Työttömien joulujuhla, suom. seurakuntakoti
Ke 18.12. klo 12 Eläkeläisten puurojuhla, suom srk-koti
Su 22.12. klo 13 Joululaulumessu, Gammelbackan srk-keskus
Ti 24.12. klo 13 Perheiden joulukirkko, tuomiokirkko
Ti 24.12. klo 22 ja 24 Jouluyön messu, tuomiokirkko
Ke 25.12. klo 6 Jouluaamun sanajumalanpalv. tuomiokirkko
Ke 25.12. klo 10 Joulupäivän messu, Gammelbackan srk-k
To 26.12. klo 10 Joululaulumessu, tuomiokirkko
Kauneimmat joululaulut
Su 15.12 klo 15 ja 20 tuomiokirkko
Ti 17.12. klo 18 Gammelbackan srk-keskus
To 19.12 klo 19 tuomiokirkko
Su 22.12 klo 15 tuomiokirkko
De vackraste julsångerna
Fre 06.12 kl. 14 Högbacka, Högbackavägen 13, Andersböle
Sön 08.12 kl. 15 Hemgården, Näverkärrsv. 12, Söderveckoski
Ons 11.12 kl. 14 Äppelbackens servicehus, Tullportsvägen 14
Ons 11.12 kl. 18.30 Svenskborg, Vessövägen 191, Vessö

Tor 12.12 kl. 14 Lagmannens servicehus, Lagmansstigen 5
Tor 12.12 kl. 18 Sjötorp, Sjötorpsvägen 2, Kråkö
Tor 12.12 kl. 18.30 S:t Olofs kapell, Hörbergsvägen 38, Pellinge
Fre 13.12 kl. 13.30 Ernestas servicehus, Björkbackavägen 6
Sön 15.12 kl. 18 Borgå domkyrka
Ons 18.12 kl. 13.30 Brandbackens servicecenter Petunia,
Adlercreutzg. 27-29
Tor 19.12 kl. 18 Folkets hus, Kampvägen 6, Tolkis
Sön 22.12 kl. 16 Mariagården, Slingervägen 1, Gammelbacka
Porvoon ortodoksinen kirkko
Kristuksen kirkastumien kirkko, Vanha Helsingintie 2
La 14.12. klo 12 Joululaulelot liturgian jälkeen
Ti 24.12. klo 17 Ehtoopalvelus
To 26.12. klo 10 Aamupalvelus ja liturgia, Jumalansynnyttäjän
juhla, 2. joulupäivä
Porvoon helluntaiseurakunta
La 30.11. klo 18 Hyvä Ilta -hyväntekeväisyyskonsertti kulttuurisali Grandissa: Liisa Niininen, Eija Merilä, Lars Edberg ja Anssi
Tiittanen. Liput 10 euroa.
Su 8.12. klo 11 Siunattua Joulua - joululaulutilaisuus: Esengo ja
PS100, Adlercreutzinkatu 31
Su 15.12. klo 16 Joulujuhla: jouluista ohjelmaa koko perheelle,
kahvitarjoilu, Adlercreutzinkatu 31

Konserttikalenteri
30.11. klo 13 Kantelematinea, Taidetehdas (Taidehalli), Läntinen
Aleksanterinkatu 1
30.11. klo 18 Hyvä ilta – joulukonsertti, Kulttuuritalo Grand,
Piispankatu 28
30.11. klo 19 Kohti Joulua-Vuokko Hovatta & UMO, Porvoon
tuomiokirkko
01.12. klo 15 Blåsning med stil, Porvoon puhallinmusiikin ystävät,
Kulttuuritalo Grand, Piispankatu 28
02.12. klo 18.30 Oppilasilta Musiikkiopiston sali, Kaivok. 37, 6 krs
02.12. klo 18.30 Sellistien konsertti, Pikkukirkko
03.12. klo 19 Rajaton Joulu (loppuunmyyty), Taidetehdas
04.12. klo 18 Porvoon Naislaulajat, Jouluinen kahvikonsertti, Café
Cabriole, Piispankatu 30
04.12. klo 19 Eric Ray, White Christmas – Elvis Gospel, VPK-talo,
Kirkkokatu 2
05.12. klo 19 Porvoon Mieslaulajat: Itsenäisyyspäivän aaton
konsertti, Taidetehdas
7.12. klo 13 Pianomatinea, Musiikkiopiston sali, Kaivok. 37, 6 krs
08.12. klo 17 ja klo 19 Cawiar-kuoro: Let there be Christmas,
Taidetehdas
09.12. klo 18.30 Klarinetistien joulukonsertti, Pikkukirkko
09.12 klo 18.30 Oppilasilta, Musiikkiopiston sali, Kaivok. 37, 6 krs
10.12. klo 19 Kamariorkesterin konsertti, Pikkukirkko
10.12. klo 19 Diskantti-kuoron joulukonsertti, Porvoon
tuomiokirkko
11.12 klo 18 Huilistien ilta, Suomalainen seurakuntakoti,
Lundinkatu 5
11.12 klo 18.30 Bändi-ilta, Musiikkiopiston sali, Kaivok. 37, 6 krs

11.12. klo 19 Porvoon Mieslaulajien joulukonsertti, tuomiokirkko
12.12. klo 19 Varia Voce & Fantasmi, Porvoon tuomiokirkko
13.12. klo 18.30 Luciamusiikkia, Porvoon tuomiokirkko
14.12. klo 13 Joulumusiikkia, Taidetehdas (Taidehalli)
14.12. klo 15 ja 18 Runebergskören, Joulukonsertti, Porvoon
tuomiokirkko
15.12 klo 15 Joulumanteli, Puhallinosaston perinteinen joulukonsertti, Kulttuuritalo Grand, Piispankatu 28
15.12 klo 17 Harmonikkojen joulusoittajaiset, Musiikkiopiston sali,
Kaivokatu 37, 6 krs
17.12. klo 18.30 Enkelten joulu, Ocarina-kuorot, Johanna
Nurmimaa (laulu), Porvoon tuomiokirkko
18.12. klo 19 Tenorissimon joulukonsertti ”Oi Jouluyö”, Porvoon
tuomiokirkko
25.12. klo 18 Joulumusiikkia Vera ja Reidar Tollander, Porvoon
tuomiokirkko
Muut:
29.11. Mr Breathless, Wanha Apoteekki
30.11. George Rigby, Amarillo
05.12. Bulletbroof, Wanha Apoteekki
06.12. Phil Carr, Old Town
06.12. Johnny Filter & the Rocky Road, Wanha Apoteekki
07.12. Ari Joki, Amarillo
13.12. Rattler, Wanha Apoteekki
14.12. Bryn Jones, Amarillo
20.12. Sweet Jeena and Her Sweethearts, Wanha Apoteekki
21.12. Konsta Hietanen, Amarillo
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Tapahtumakalenteri
Tiedot tapahtumakalenteriin: toimitus@tuulet.fi.
Toimitus ei vastaa mahdollisista ohjelmamuutoksista. Lisätietoja suoraan tapahtumajärjestäjiltä.

Perinteiset joulutapahtumat

Perhetapahtumat, askartelu

23.11. klo 11 Tule Joulu Porvooseen, Porvoon keskustan joulun
avajaiset, Lundin aukio.

Talven Taikaa, koko perheen talvitapahtuma
To 28.11. klo 10-20 ja pe 29.11. klo 10-18
mm. askartelu- ja musiikki -workshoppeja
Kulttuuritalo Grand, Piispankatu 28

30.11. klo 15 Vanhan Porvoon joulunavaus, Raatihuoneentori.
13.12. klo 18 Lucian kruunajaiset, Raatihuoneentori Vanha Porvoo.
24.12. klo 16 Joulurauhan julistus, Raatihuoneentori Vanha Porvoo.

Markkinat ja myyjäiset
23.11. klo 11-13 Joulubasaari, Solhemin päiväkoti, Joonaksentie 1.
24.11. klo 11-14 Kerkkoon joulumarkkinat nuorisoseurantalolla,
Savimäentie 4.
30.11. klo 10-14 Perinteiset joulumyyjäiset, suom. seurakuntakoti,
Lundinkatu 5.
30.11. klo 10-14 Porvoon Kudontakamarin Joulubasaari, Linnankoskenkatu 32 WSOY:n talo. Käynti myös Mannerheiminkatu 20.
30.11.-1.12. la klo 10-18, su klo 10-16 BRANKKIS-joulumyyjäiset,
Vanha Palokunnantalo, Kirkkokatu 1.
6.12. klo 11-14 Itsenäisyyspäivän myyjäiset, Hamarin Työväentalo,
Hamarintie 22.
8.12. klo 11-15 Annan Joulumarkkinat, Linnankosken lukio,
Piispankatu 24-26.
13.-15.12. pe-la 10-18, su 10-16 Taidetehtaan joulumarkkinat,
Läntinen Aleksanterinkatu 1.
14.12. klo 10-14 Käsin tehty - Joulubasaari, suom. seurakuntakoti,
Lundinkatu 5.
14.-15.12. klo 10-16 Porvoon joulumarkkinat, Raatihuoneentori
Vanha Porvoo.

Jouluaskartelupaja lapsille
La 30.11. klo 11-14
Svenska församlingshemmet, Runeberginkatu 24
Jouluinen askartelupaja koko perheelle
La 30.11., pe 13.12., la 14.12. ja su 15.12. klo 12–15
Taidetehtaan Studio, Läntinen Aleksanterinkatu 2
Tonttupaja
1.-21.12. la ja su klo 11-12.30, ma 2.12. klo 11-12 ja 9.12. klo 17-18
Koko Perheen Kuusijuhla
Su 1.12., 8.12. ja 15.12. klo 14
TeatteriTalo, Malmintie 2
Noarkin perinteinen joulutapahtuma koko perheelle
La 7.12 klo 12-17
mm. tonttupaja, joulupukki, musiikkia, mönkijäsafari
Noark, Pienoismallimaailma, Sanismäentie 2, Ilola.
Tonttu Piparmintun joulu
La ja su 7.-8.12. klo 11-15
mm. kuusenkoristelua, rekiajelua
Kungsbackan kotieläinpiha, Sikiläntie 609

Näyttelyt

14.-15.12. klo 10-16 Wanhan ajan joulumarkkinat, Vanha Palokunnantalo, Kirkkokatu 1.

Galleria Vanha Kappalaisentalo, Välikatu 13
29.11.-22.12. Sanna Majander ja Ulla Sinkkonen Tekstiilitaidetta
10.01.-09.02.2014 Juhani Linnovaaran 80-vuotisjuhlanäyttely

22.12. klo 11-14 Saariston Joulumarkkinat: Skärgårdshemmet,
Nyckelvikintie 5 ja Santasaaren tori, Santasaarentie 162, Pellinki.

Kulttuuritalo Grand, Piispankatu 28
02.12.-20.12. Lea Höök Encaustic art -taidenäyttely
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Taidetehdas, Läntinen Aleksanterinkatu 1
Taidehalli ja Kulma
04.10.-08.12. Veteraanikokoelma
31.10.-22.12. Alexander Reichsteinin näyttely Mutatis Mutandis
29.11.-22.12. Taidelainaamo Konstan joulunäyttely
10.01.-09.02.2014 Kuvataiteilijaryhmä ”Hyäryllistä”, Jouko
Korkeasaari, Sari Koski-Vähälä, Heli Kurunsaari, käsitetaidetta ja
installaatioita
10.01.-09.02.2014 Srba Lukićin näyttely In Frames
Galleria Daisy, Mannerheiminkatu 13
04.12.-28.12. Anne Räsänen, Tea Itkonen
Taidemakasiini Art, Vanha Hämeenlinnantie 4J
Joulukuu: Yhteisnäyttely
Taiteilijat: Sergei Pietilä, Taiteilija Niklas Ingelius, Risto Ojajärvi,
Magdaleena Jakkila, Päivi Hynninen, Angelica Saukkonen.
Porvoon museo, Holmin talo, Välikatu 11
04.12.2013 - 05.01.2014 Holmin joulupöytä
29.11.2013 - 19.01.2014 Kuin silloin ennen Lasten elämää Rudolf
Koivun kuvittamana
Runeberg koti, Aleksanterinkatu 3
05.02.-31.12. Fredrikan puutarha - hyötytarhasta kukkivaksi
keitaaksi
Porvoon Elävä Keskusta ry
23.11.-07.12. Joulun näyteikkunakilpailu
ks. www.porvoonelavakeskusta.fi.

Teatteri
Pikkujouluvarieté Glamour Amour
Ke 20.11 klo 19, la 23.11 klo 19, ke 27.11 klo 19, la 7.12 klo 19,
ke 11.12 klo 19, la 14.12 klo 19
Porvoon Teatteri, Vänrikinkatu 4
Lastennäytelmä Viiru ja Pesonen saavat jouluvieraita
La 23.11. ja 30.11. klo 14, la 7.12., 14.12. ja 21.12. klo 14 ja 17,
to 26.12. klo 14
Teatteri Soittorasia, TeatteriTalo, Malmintie 2

Koska meillä on joulu?
(Teatterikuume ry)
Su 24.11. ja 1.12., pe 6.12., la 7.12. ja su 8.12. klo 16
Vanhamoision seuratalo, Kaarenkyläntie 112
Pikkupeikon Joulu
(Nukketeatterikeskus Poiju ja Nukketeatteri Ofelia)
Ke 11.12. klo 10.15
Porvoon Taidetehdas, Läntinen Aleksanterinkatu 1
Fågel Blå
(Östra Nylands teater)
Ons 4.12 kl. 10 och 19, tor 5.12 kl. 19
Kulttuuritalo Grand, Piispankatu 28

Muut
Saaristojoulu
30.11. klo 9-13 Joulunavaus Söderby-Bodenissa, Vanha Söderbyntie 44, Pellinki.
Ken aasilla ratsastaa?
01.12. klo 17 Israel-ilta rovasti/matkaopas Pentti Holin seurassa
Kahvi- ja teetarjoilua, kirjapöytä, suom. srk-koti, Lundinkatu 5.
Jouluretki
22.12. klo 9.30 Lähtö Porvoon keskustasta Pellinkiin, paluu noin
klo 15. Lisätietoja ja ennakkoilmoittautumiset Porvoo Tours.
Runebergin koti, Aleksanterinkatu 3
24.11. Jouluopastuksia suomeksi klo 10, 12, 13 ja 15,
ruotsiksi klo 11 ja 14.
29.12. Satuja suomeksi klo 11 ja ruotsiksi klo 13.
Ulkorakennuksessa lasten leikkipaikka avoinna klo 10-16.
Porvoon matkailuoppaiden teemakävelyt
Lasten joulukävely: la 30.11. ja la 28.12. klo 16.
Vanhan ajan joulu: pe 6.12. klo 18, pe 13.12. klo 18.30, la 21.12.
klo 18 ja to 26.12. klo 18.
Lähtö Raatihuoneentori, Vanha Porvoo. Kesto noin tunti, kierrokset
suomeksi ja ruotsiksi.
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Joulun odotusta

1001
lahjaideaa
Sokoksesta
SOKOS.FI

Porvoon Sokokseen avattu uusi
kodinosasto tarjoaa runsaasti
elämyksellisiä ja kauniita vaihtoehtoja kodin sisustukseen ja kotiin.
Tervetuloa tutustumaan!

Kaikki Porvoon Sokoksen palvelut
saman katon alta:

..

.

.

Kodinosasto Miesten, naisten ja lasten pukeutuminen
Kauneus Parturi-kampaamo Kauneushoitola
Info/kioski

www.varuboden-osla.fi
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PORVOO Piispank. 21.
Ma–pe 8–20, (joulukussa 8–21),
la 8–18, su 12–18.

