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Joulun perinteet ja nostalgiset tunnelmat vaihtuvat toisenlaisiin, kun lähestymme vuoden 

loppua. Välipäivinä tulee yleensä suunniteltua innokkaasti alkavaa vuotta. Uuden kalenterin 

tyhjät sivut antavat mukavan hallinnan tunteen. Tänä vuonna muistan kyllä jättää päiviini 

reilusti väljyyttä! Pää kolmantena jalkana juokseminen saa luvan loppua. Kuntosalillakin 

käyn vähintään kolmesti viikossa.  

 

Selaillessani kuluneen vuoden kalenteria huomaan, että samanlaisissa tunnelmissa olen 

näköjään ollut vuosi sitten. Näin se itse asiassa taitaa olla kohdallani vuodesta toiseen. Uusi 

vuosi tuo mukanaan upean uuden alun, terveelliset rutiinit, ylevät tavoitteet ja ylipäätään 

paremman version itsestäni. Viimeistään tammikuun loppupuolella elämä ottaakin sitten 

napakan niskaotteen. Naiivi kuvitelmani arjen täydellisestä kontrollista jumittuu sohjoiseen 

hankeen. 

 

Elämässä varsin harva asia menee suunnitelmien mukaan. Eteen tulee isoja muutoksia ja 

pieniä yllätyksiä. Kohdalle osuu hyviä asioita ja kurjia tilanteita. Tavataan ihmisiä, jotka 

vievät energiaa ja toisia, joilta saadaan sekä iloa että voimaa. Tuleva vuosi 2023 on tuskin 

tässä mielessä mitenkään poikkeava.   

 

Tästä huolimatta pidän siitä, että monet ihmiset ajattelevat, että uudessa vuodessa on jotain 

erityisen toiveikasta. Kuulun näihin ehkä hieman lapsekkaisiin ihmisiin. Otamme uuden 

vuoden vastaan lupauksena jostain paremmasta. Teemme itse tietenkin kaikenlaisia 

lupauksia. Osa niistä jää varmasti täyttämättä, mutta osa johtaa tuloksiin. Täydellisiä emme 

kuitenkaan ole, emmekä sellaisiksi koskaan tule, olemmehan ihmisiä. 

 

Viime vuosina latinankielinen sanonta annus horibilis, kammottava vuosi, on ollut ahkerassa 

käytössä. Maailmanlaajuinen pandemia, Ukrainan sota ja energiakriisi ovat koetelleet. Mitään 

takuuta ei ole siitä, että parempaan päin oltaisiin menossa. Oikeastaan kaikki merkit puhuvat 

sen puolesta, että kaikenlaiset ikävyydet ja haasteet sen kun jatkuvat. Mustan huumorit 

harrastajat miettivät varmaan paraikaa, mikä mahtaakaan olla vuoden 2023 viheliäinen 

tuliainen ihmiskunnalle. En taida lähteä arvuuttelemaan, mikä se voisi olla.  

 

Ilman toivoa ei kuitenkaan ole tulevaisuutta. Uskoa tulevaan emme saa siis menettää. 

 

Omien joulutouhujeni keskellä silmiini osui sattumalta sosiaalisessa mediassa pyörivä kuva 

eturintamalla olevista ukrainalaissotilaista joulupöydän äärellä. Kuva oli koskettava. Pöytä oli 

laitettu koreaksi sielläkin ja joululauluja laulettu. Sotilaat olivat pysähtyneet joulun sanoman 

ääreen, vaikkakin vain hetkeksi. Sotatoimissa ei sinänsä joulutaukoa pidetty, eikä 

siviiliuhreiltakaan vältytty. 

 

Helmikuun 24. päivänä 2023 sodan intensiivinen vaihe on kestänyt vuoden. Kuka olisi viime 

helmikuussa uskonut, että Ukraina kestää? Ukrainalaisten sitkeys ja päättäväisyys oman 

maansa puolustamisessa luo toivoa siitä, että maailma ei ole täysin diktaattorien 

pyöriteltävissä. Sodan pitkittyessä on kuitenkin olemassa riski siitä, että etäännymme sodan 

todellisuudesta. Raportointi harvenee. Turrumme kauheuksiin ja haluamme unohtaa.  

 

Jos antaisimme yhdessä jonkin sitoumuksen uutena vuotena, se voisi olla lupaus siitä, että 

emme unohda Ukrainassa käytävää sotaa. Olkoon se lupaus, jonka pidämme. Tuokoon se 

puolestaan toivoa heille, jotka elämä asetti poikkeuksellisen suurten vaatimusten eteen.       

 



NOSTO: Jos antaisimme yhdessä jonkin sitoumuksen uutena vuotena, se voisi olla lupaus 

siitä, että emme unohda Ukrainassa käytävää sotaa. 


