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Rati riti ralla
R i i t ta  M i k ko l a

"Mitä talvi meille  
oikein tarkoittaa?"

pä äto i M i t ta ja

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

“Tunturilla tuiskuttaa, porontulet soivat. Tontuilla 
on pulkassaan yllätykset oivat.” Mietin tässä joku 
aika sitten lauluja, jotka kuvaavat talvea. Ja kum-

ma kyllä: lauluja tuli mieleen kovin vähän. Kesä on 
toinen asia: laulun maailma on pitkää ja kuumaa ke-
sän lasta pullollaan. Mutta talvi tuntuu olevan vain 
jouluun liittyvä asia - muutamaa luistelulaulua lu-
kuun ottamatta.

Teemme Kleioa HYOL:n tiedotusryhmässä. Leh-
teä aletaan suunnitella tammikuussa suunnittelu-
kokouksessa, jossa sovitaan vuoden lehtien aiheista 
ja siitä, keneltä mahdollisia juttuja mihinkin lehteen 
pyydetään. Yleensä aiheita pulpahtelee mieleen pal-
jon, ja samoin keksitään sopivia kirjoittajia, joista 
pääsääntöisesti ilahduttavan moni suostuu kirjoitta-
maan meille historian ja yhteiskuntaopin opettajille.

Mutta kappas! Talvi tuntui olevan aiheena vaikea. 
Ensinnäkin näkökulmat olivat tiedotusryhmäläisillä 
hakusessa. Lumi, ilmastonmuutos, talviharrastuk-
set… Mitä talvi meille oikein tarkoittaa? Onko se vain 
pakollinen kylmä kausi, vai onko sillä jotain suurem-
paa henkistä, esteettistä, kulttuurista, taloudellista, 
maataloudellista, geologista, teologista tai ties mitä 
merkitystä? Emme tahtoneet keksiä teemoja em-
mekä niihin kirjoittajia. Eikös meidän suomalaisten 
pitänyt olla talven erityisasiantuntijoita? Mitä tämä 
tarkoittaa?

Myös kirjoittajien saaminen oli vaikeaa. Yhdet 
kieltäytyivät, toiset eivät vastanneet viesteihin. Ihan 
kuin talvi olisi kadoksissa - ei vain tiedotusryhmäl-
tä vaan myös laajemminkin. Jotain toki saimme 
kokoon, niin kuin lehdestä voitte lukea. Mutta tällä 
kertaa tuntui siltä, että jotain oli pielessä. Talvi ei ol-
lut helppo teema.

Oman lapsuuteni talvet ovat mielessäni lumisia 
pakkastalvia. Niissä luistellaan, hiihdetään ja teh-
dään lumiukkoja. Kuinkahan luotettavia muistoni 
ovat? Abivuoteni tammikuun keskilämpötila Jyväs-
kylässä on Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan 
-20,7 astetta, mutta se ei taida olla koko totuus lap-

suudestani ja nuoruudestani. Talvi on muutakin 
kuin pakkasta. Se on vähän valoa ja paljon työtä. Se 
on loskaa, märkää ja hämärä päivä, joka vaihtuu pi-
meään iltaan. Se on aikaa, jolloin tuntuu, että aina 
odottaa jotakin, johon on vielä matkaa.

Siispä käännyn taas laulujeni puoleen. “Rati riti 
ralla, tuli talvihalla…” Laulu kertoo selkeästi, mitä 
halla tekee: “Puhui metsät puhtahiksi, jäät ja järvet 
kantaviksi.” Sen jälkeen otetaan rohkeasti kantaa: 
“Rati riti ralla, hyvin teki halla: saavat lapset lasketella, 
luistella ja lauleskella. Rati riti ralla, kiitoksia halla!”

Hyvää vuoden 2022 loppua kaikille Kleion luki-
joille! Tulkoon talvi, tulkoon, halla, tulkoon lumipei-
te. Ja tulkoon meille ymmärrystä siitä, mitä on olla 
ihminen talven keskellä. ▪

MUUTTUVA  
YHTEISKUNTA  
KOULUTUSPÄIVÄ 20.1.2023

ILMOITTAUDU  
ETUKÄTEEN: hyol.fi/koulutus/muuttuva-yhteiskunta-koulutus

Koulutus järjestetään pe 20.1.2023 Tampereella  
Solo Sokos Hotel Tornin tiloissa. Seminaaripäivä ruokailuineen ja 

 illallistarjoiluineen on osallistujille maksuton.

A I KATA U LU

T E E M A N A E D U S KU N TAVAA L I T  J A  
Y H T E I S KU N N A L L I N E N  VA I KU TTA M I N E N

10.00–10.15 Avaussanat 
Eero Kitunen, HYOL ry:n puheenjohtaja

10.15–11.00 Esitelmän teema: Miten kaupungin ääni kuuluu valtakunnan  
tason poliittisessa päätöksenteossa
Anna-Kaisa Ikonen, Tampereen kaupungin pormestari

11.00–11.15 TAUKO

11.15–12.00 Esitelmän teema: Hallitusohjelmavaikuttaminen  
(tarkka otsikko täsmentyy myöhemmin)

Mari Kiviniemi, toimitusjohtaja Kaupan liitto, (ex-pääministeri)

12.00–13.00 LOUNASTAUKO

13.00–13.45 Esitelmän teema: Mikä nuoria yhteiskunnallisessa  
vaikuttamisessa kiinnostaa ja miten sitä tehdään? 
(tarkka otsikko täsmentyy myöhemmin)

Laura Pistemaa, yhteiskuntasuhdeasiantuntija SOK

13.45–14.30 Esitelmän teema: Nämä asiat kiinnostavat nuoria vaaleissa
Sami Borg, vaalitutkija

14.30–15.00 KAHVITAUKO

15.00–15.45 Opetussuunnitelmaan vaikuttaminen: osuustoiminta opetuksessa
Mari Kokko, Osuustoimintakeskus Pellervon toimitusjohtaja

17.00–18.00 Illallisbuffet (illallisen tarjoaa Pellervo ja PKO)


