
Olen viehättynyt käsitteestä ”sielunmaisema”. 
Sillä tarkoitetaan oman mielen sisällä olevan ti-
lan sävyä ja luonnetta.

Sielunmaisemassa on vaihtuvia osia, joihin 
vaikuttavat kulloisetkin mielialamme ja tunnel-
mamme, oman elämämme tapahtumat. Sie-
lunmaisemassa on kuitenkin myös syvä, pysy-
vä osa, joka kulkee mukanamme kaikkialle eikä 
ole riippuvainen vaihtuvista tunnelmistamme 
tai elämäntilanteistamme. Juuri tässä pysyväs-
sä sielunmaiseman osassa tunnemme olevam-
me kotonamme. Se on osa identiteettiämme.

Eteläpohjalainen sielunmaisema voi pitää si-
sällään monenlaisia aineksia. Minulle se merkit-
see seisomista avaran peltoaukean laidalla. Ym-
pärillä on tilaa joka suuntaan. Korkea taivas kaa-
reutuu yläpuolella kohdatakseen kaukana hori-
sontissa metsänrannan. Muutama vanha lato-
kin mahtuu tähän maisemaan. Eteläpohjalai-
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nen sielunmaisema voi näyttää myös toisen-
laiselta riippuen paljolti siitä, millainen ympä-
ristö on tullut itse kullekin tärkeäksi.

Eteläpohjalainen kantaa mukanaan sielun-
maisemaansa kaikkialle, missä hän asuu ja kul-
kee. Myös Etelä-Suomessa se tuo tuttuutta ja 
turvallisuuttakin, kokemusta siitä, että koti on 
aina lähellä.

Joulu astuu vähitellen mukaan sielunmai-
semaamme. Siellä valkoinen lumi peittää tie-
noon, kellot kutsuvat kynttilöin valaistuun jou-
lukirkkoon ja sanoma Jeesuksesta, ihmiseksi 
syntyneestä rakastavasta Jumalasta, koskettaa.

Näissä sielunmaisemissa toivotan Plarin luki-
joille hyvää ja siunattua adventin ja joulun aikaa. 

Tapio Luoma
Espoon hiippakunnan piispa
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Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n nuorille tänä vuonna 2017 suunnatun kirjoituskilpailun ”Nuoren 
eteläpohjalaisuus/pohjalaisuus nyt 100-vuotiaassa Suomessa” arviointiraati on valinnut voittajat. 
Pääpalkinnon eli tutustumismatkan Euroopan parlamenttiin Brysselissä kirjoituksellaan ”Meirän 
likka” saa Veera Perälä Nurmosta. Toisen palkinnon 500 euroa saa kirjoituksellaan ”Pappani 
isoisä” Suvi Alatalo Helsingborgista (Ruotsi)/Seinäjoki. Kolmannen palkinnon 300 euroa 
saa kirjoituksellaan ”Yhdessä” Jade Maria Saarimäki Helsingistä. Lisäksi kunniamaininnan 
kirjapalkinnon muodossa saavat Emilia Rantanen (Kuortane), Elias Harju (Vimpeli) ja Sofia 
Patama (Ilmajoki). Kilpailusta lisää seuraavassa yhdistyksen jäsenlehti Plarissa. Myös voittaneita 
kirjoituksia tullaan julkaisemaan myöhemmissä Plarin numeroissa. Kilpailu kuului Suomen 
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelman hankkeisiin.

Kilpailun 1., 2. ja 3. palkinto jaetaan yhdistyksen itsenäisyyspäivän juhlassa 
Helsingin Kampissa 6.12 klo 13 alkaen. Kirjapalkinnon voittaneet saavat kirjan postitse.
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