
Varpunen pienoinen - taivaasta saapunut pikkuveli 

 

Kuten tiedämme, Pälkäneen rauniokirkon historia on karu. Se on ryöstetty useaan kertaan ja lopulta hylätty. 
Välillä kirkko on toimittanut maatilan kiinteistön virkaa heinälatona tai eläinsuojana. Raskas on myös tänä 
vuonna juhlavuotta viettävän Sakari Topeliuksen elämä. Topelius syntyi 200 vuotta sitten, tammikuun 14. 
päivänä 1818, Uudessakaarlepyyssä Pohjanmaalla.  Hän kirjoitti ylioppilaaksi Runebergin yksityisoppilaana 
vuonna 1833, valmistui maisteriksi Helsingin yliopistosta 1840 ja tohtoriksi 1847. Topelius kirjoitti monia suo-
malaisille tärkeitä teoksia, kuten Välskärin kertomuksia, Koivu ja tähti sekä Kesäpäivä Kangasalla -runon.  

   Joulunaikaan Topeliuksen tuotanto kaikuu kaikkialla. En etsi valtaa loistoa, Sylvian joululaulu ja Varpunen 
jouluaamuna ovat suomalaisten rakastamia joululauluja. Erityisesti Varpunen jouluaamuna kertoo liikuttaval-
la tavalla Topeliuksen perheen kohtaamista vastoinkäymisistä. Topelius kirjoitti Sparven om julmorgonen -
runon vuonna 1859. Se käännettiin suomeksi vasta vuonna 1874 ja sävellettiin useaan kertaan. Tunnetuin on 
Otto Kotilaisen sävellys, joka ilmestyi vuonna 1913 Joulupukki-lehdessä.  

   Kirjailija sai yhteensä kuusi lasta, mutta hän joutui vaimonsa Maria Lindqvistin kanssa kohtaamaan kolmen 
lapsen menettämisen Rafael ja Mikael menehtyivät noin vuoden ikäisinä ja Rosa-tytär oli kolmevuotias. Lisäk-
si yksi tytär syntyi kuolleena. Rafael menehtyi keväällä 1858 eli Varpunen jouluaamuna -runon kirjoittamista 
edeltävän vuoden keväällä. Pieni tyttö, todennäköisesti Topeliuksen Eva-tytär, ruokkii 
varpusta, joka paljastuukin enkeliksi muuttuneeksi veljeksi. 

   Varpunen oli Topeliuksen aikaan väheksytty lintu, josta oli tullut vähäosaisuuden ver-
tauskuva. Ei ole sattumaa, että pikkuenkeli saapui varpusen hahmossa tapaamaan sisko-
aan. Alkuperäisessä tekstissä Jumala katsoo aulista antajaa, pientä tyttöä, suopein silmin. 
Aulista antamisen juhlaa myös teille jokaiselle ja kiitos kuluneista kahdesta vuodesta, jon-
ka olen toiminut Suojeluyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana.  
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Joulupäivän rukoushetki rauniokirkossa 25.12. klo 18:00 

Joulupäivänä, tiistaina 25. joulukuuta kello 18  
seurakunta järjestää perinteisen rukoushetken rauniokirkossa 

 
Tervetuloa kaikki mukaan kuuntelemaan joulun sanomaa ja kokemaan tun-
nelma, jonka Hanna Al-Saedi ystävineen luo kirkon ympärille myrskylyhdyin 

ja kynttilöin.  
 
 



Rakas Pälkäneen rauniokirkko 
Taipaleemme on alkanut jo lapsuudessani, kun matkalla Puutikkalan mummulaan pysähdyimme katsomaan upeaa, kunnioi-
tettavaa ja jykevää olemustasi ja istahdimme ”sisälle” turvallisten muurien suojaan hetkeksi ennen kuin matkamme jatkui iso-
vanhempiemme luokse.  
   Olen aina palannut noiden vankkojen muurien suojaan, ja nyt viime vuosina tuon kiinnepisteen henkilökohtainen merkitys ja 
tärkeys ovat vain kasvaneet suuremmaksi asetuttuani jälleen tähän lähelle kirkkoa. Vuonna 2001 työskennellessäni Helsingissä 
suuresti arvostamani aktiivisten kuntalaisten upea tiimi pyysi kanssaan ideoimaan muurien suojeluvaihtoehtoja ja katehan-
ketta. Tuolloin päätettiin perustaa Pälkäneen Vanhankirkon Suojeluyhdistys ry, ja sain olla jo tuolloin mukana perustamassa 
tätä tärkeää yhdistystä. Nyt kiitän teitä suuresti tästä päätöksestä, jonka avulla vuosien varrella toiminta ja hankkeet muurien 
suojaamisen parantamiseksi ovat olleet mahdollisia.  
   Tänään pohdin, että haluan kaikki teidät tärkeät perustajajäsenet, nykyiset jäsenet ja tietenkin 
myös uudet jäsenet jatkamaan tuon muurien suojaamista ja tärkeiden hankkeiden viemistä moni-
puolisella osaamisellamme yhdessä eteenpäin. Miten olisi tuo iso yhteinen mutta hyvinkin mah-
dollinen haave, tähtitaivaan ihailu katetussa rauniokirkossa kynttilälyhtyjen tuikkiessa käsissäm-
me? Näin saamme jatkettua tuota lapsuuden tarinaa muurien suojissa seuraaville sukupolville. 
Sydämessäni toivon, että yhdessä teemme tulevina vuosina kaikkemme ylvään ja historiallisesti 
tärkeän kirkkorauniomme suojelemiseksi. 
    Valokuvani puuttuu tarkoituksella, sillä toivon näkeväni teidät kaikki— aktiivisesti mukana yhdis-
tyksen toiminnassa. Kiitän nykyistä puheenjohtajaa Kallea ja kaikkia teitä aktiiveja ja toivon Rauhai-
saa ja Siunattua Joulun aikaa ja onnen hetkiä teille kaikille! 
 
Carita Lindholm 
puheenjohtaja 2019−2020  

Rauniokirkkosuklaa on saanut paljon kehuja. Maku on savu-
suolalla maustettu tummasuklaa. Tuotetta löytyy Aapiskukos-

ta ja Rönnvikin viinitilalta. Kannen on kuvannut Eero Mäki-
Mantila. 

Suklaalevyn hinta on 5 euroa. 
 

Aapiskukosta voit myös ostaa itsellesi tai lahjaksi Häijään pajan 
valmistaman Rauniokirkko-lyhdyn. Lyhdyn hinta on 40 euroa. 
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