
Hyvät vuosaarelaiset, Kangaslammen rannat, Ilveskorven puiston 
puut, maaperä, pensaat, hortensiat, kuusamat, terijoensalavat, 
vesisiipat, pohjanlepakot, lampiruutanat ja sukeltajat. 

Hyvät hengittävät, yhteyttävät, hikoilevat, havaitsevat, juurtuvat, 
huojuvat, hauraat ja hajoavaiset.

Hyvät menneet, nykyiset ja tulevat.

***

Aurinko on juuri laskenut. Joka päivä tästä eteenpäin aina 22.12 saak-
ka me luovumme viidestä minuutista valoa ja saamme tilalle yhtä pal-
jon pimeyttä. Tähtitieteellisen pimeyden katsotaan vallitsevan silloin, 
kun Aurinko on yli 18 astetta horisontin alapuolella. Hiukan sitä ennen 
vallitsee tähtitieteellinen hämärä, joka - käytännössä - on jo pimeyttä.

Pimeydessä kukoistavat unet, hämyt, häilyvät näyt, salaisuudet, 
muistot, huolet, rakkaudet, tummuudet ja pelot. Tähdet, valokeilat ja 
planeetat piirtyvät pimeyttä vasten. 

Ja me sopeudumme kaikki. Luovumme lehdistämme, hidastumme, 
säilömme kaiken elävän juuriin, kaivaudumme pohjamutiin, horros-
tamme, maadumme ja lakastumme. Jotkut taistelevat vastaan, toiset 
saalistavat, toiset piiloutuvat, toiset pakenevat. Välinpitämättömyys 
ei ole vaihtoehto.

Mitä me olemme tämän pimeyden jälkeen? Millä tavoin muuttuneita? 
Haalistuneita? Vahvistuneita? 

***

Hyvät kaksijalkaiset ja neliraajaiset vuosaarelaiset. Te olette kulu-
neen vuoden varrella kertoneet meille ajatuksianne hyvästä elämäs-
tä. Hyvä elämä on sielunrauhaa, kirjoitatte. Terveyttä, iloa, leikkiä, 
ystäviä, rakkautta, tasapainoa, anteeksiantoa, huumoria, runoutta, 
kiireettömyyttä, läheisyyttä ja rauhaa. Perhe, toteatte, on kenties tär-
keintä (ellei sitten kuitenkin vapaus).

Mutta mitä on hyvä elämä silloin kun on luovuttava valosta? Voiko 
myös luopuminen itsessään olla osa hyvän elämän rakentumista? Mis-
tä olette saaneet tai joutuneet luopumaan? Tai mistä haluaisitte luo-
pua? Kirjoittakaa tänään ajatuksenne Suureen luopumisten kirjaan. 
Me haluamme kuulla luopumisesta, haluamme ymmärtää ja syleillä 
sitä. 



Meillä tarkoitan meitä. Me olemme Vuosaari21: Klockriketeatern, 
KOM-teatteri ja Suomen valokuvataiteen museo yhdessä. Me olem-
me täällä rakentamassa yhdessäolon ja jakamisen paikkoja ja tiloja. 
Tänään me tuomme teille Lauri Vuolion cupola-musiikkia ja kävelem-
me kanssanne lammen rantaa. Me haluamme keskustella kanssanne, 
tanssia teille ja kuunnella teitä.

***

Hyvät vuosaarelaiset, Kangaslammen rannat, Ilveskorven puiston 
puut, maaperä, pensaat, hortensiat, kuusamat, terijoensalavat, 
vesisiipat, pohjanlepakot, lampiruutanat ja sukeltajat. 

Hyvät hengittävät, yhteyttävät, hikoilevat, havaitsevat, juurtuvat, 
huojuvat, hauraat ja hajoavaiset.

Hyvät menneet, nykyiset ja tulevat.

Iloista luopumisen ja valon juhlaa!


