
Lucia-juhlaa on Varkauden 
Ruotsinkielisessä koulussa vietet-
ty vuodesta 1952 lähtien. Hämä-
ränä Lucian päivän aamuna, 13. 
joulukuuta, Lucian kruunussa 
valaisee 5 korkeaa kynttilää, ja 
Lucian vieressä seisovien jokaisen 
pienen neidon kädessä on yksi 
kynttilä. Molemmilla puolilla 
Luciaa korkeat valkoiset hatut 
päässään seisovat ojennuksessa  
tiernapojat, tähtipojat,  tähti 
kädessään.

Lucian asuun kuuluu valkoinen 
pitkä puku, joka kertoo hänen 
hyvyydestään ja puhtaudestaan. 
Punainen leveä vyö muistuttaa 
verestä, jonka hän vuodatti mart-
tyyrinä uskonsa vuoksi. Viljalyhde 
hänen käsissään, legendan mukaan, 
kertoo siitä, että Lucia vei ruokaa 
köyhille kristityille. Kynttilät hänen 
kruunussaan valaisivat tietä pime-
ässä illassa.

Erään legendan mukaan Lucian 
sulhanen ilmiantoi hänet kristitty-
jen auttamisesta, joka oli kiellettyä. 
Kun Lucia ei luopunut uskostaan, 
hänet sidottiin roviolle.  Liekit eivät 
vahingoittaneet häntä. Lopuksi lä-
vistettiin miekalla hänen silmänsä. 
Tämä tapahtui v. 324 Syrakuusan 
kaupungissa Sisiliassa. Luciasta tuli 
sokeiden suojeluspyhimys.

Helsingissä valitaan vuosittain 
Lucia-neito. Hän esiintyy erilaisissa 
tilaisuuksissa ja samalla kerää rahaa. 
Lucian keräämät rahat lahjoitetaan 
Sokeitten koululle ja puutteessa 
oleville lapsiperheille.

Lucia tuo valoa ja 
lohtua keskelle 
pimeää adventtiaikaa

Viime vuonna oli Varkauden 
Ruotsinkielisen koulun joulujuhla 
erilainen kuin koskaan aikaisem-
pina vuosina. Ristin johdattamana 
Lucia-seurue, keskiaikaisiin pukui-
hin pukeutuneet oppilaat ja heidän 
vanhempansa, sekä viimeisenä 
Porvoon piispa Erik Vikström, as-
tuivat kulkueessa Varkauden kirkon 
käytävää pitkin kohti alttaria. Mo-
nipuolisten keskiaikaisten ’kirkon-
menojen’ päätteeksi kulkue käveli 
hitaasti ulos kirkosta Adamsin Oi 
jouluyön soidessa, uruilla ja trum-
petilla soitettuna. Mahtava musiikki 
täytti koko kirkkosalin. Nuori ja 
kaunis Lucia-neito käveli hitaasti 
korkea kynttiläkruunu kutreillaan 
kirkkokansan ihailevien katseiden 

saattelemana kohti ovea, jossa van-
ha, köyhä nainen aneli lantteja.

Tänä vuonna Lucian-päivän aa-
muna esiintyy Lucia seurueineen 
uudessa koulussamme, Päiviön-
saaren koulussa, ja vierailee sen 
jälkeen Päiviönsaaren päiväkodis-
sa. Joulujuhlaa vietämme Lucian 
kanssa Varkauden ortodoksisessa 
kirkossa, jossa Lucia-hymni soi jäl-
leen  komean kattokruunun alla, ja 
jossa lapset ja heidän vanhempansa 
seuraavat Lucian tuomaa valoa hä-
märään kirkkosaliin ja pimenevään 
talvi-iltaan.

                                                  
  Asta Olli

Ruotsinkielisen koulun rehtori

Harjurannasta on kehittynyt elin-
voimainen, vireä, monipuolisia ja 
ympärivuotisia elämyksiä tarjoava 
kaupunginosa. Alue, jossa on tur-
vallista asua ja liikkua. Harjurannan 
yhteishenki on vahvistunut, on 
oivallettu, että yhteen hiileen puhal-
tamalla saadaan voimaa, energiaa ja 
sykettä alueelle. Harjurannalla asuu 
innostuneita ihmisiä, jotka jakavat 
ympärilleen positiivista energi-
aa, kannustavat yritystoimintaan, 
esimerkiksi monialaosuuskunnan 
kehittymiseen, sekä tuottamaan 
erilaisia palveluja ja työllistämään 
Harjurannan asukkaita.

Kyläyhdistys toimii vahvana. Se 
järjestää mielenkiintoisia, virik-
keellisiä tapahtumia. Kyläyhdistys 
aukoo yhteistyökuvioita niin, että 
toiminta laajenee entistä enemmän 
eri toimijoiden kanssa hyödyntäen 
kaikkia osapuolia.

Kylään muuttaa uusia asukkaita 
ja rakentaminen on vilkasta. Koulu 

säilyy ja tarjoaa jatkossakin lapsille 
tuvallisen oppimisympäristön. 
Koulun merkitys korostuu myös 
monipuolisena harrastus- ja toi-
mintakeskuksena, jossa modernit 
tietopalvelut ovat kyläläisten päi-
vittäisessä käytössä.

Harjurannalla on hyödynnetty 
tietotekniikan mahdollisuuksia 
uusien työpaikkojen luomisessa. 
Etätyö on yleistynyt, joka osaltaan 
on mahdollistanut uusien asuk-
kaiden kotiutumisen Harjuran-
nalle. Verkostoituminen etenee 
ja erilaiset yhteistyösopimukset 
yritystoiminnan kehittämiseksi ovat 
Harjurannalle tuttuja. On myös 
luotu yhteiset internet-sivut, jotka 
linkittyvät alueen muuhun matkai-
luportaaliin.

Jäljellä olevia maa- ja metsätalo-
uselinkeinoja on kehitetty, samoin 
Harjurannalta löytyvää perinteistä 
puuosaamista. Lisäksi on luotu 
uutta palvelu- ja pienteollisuuskult-
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tuuria. Järvet on saatu kunnostettua 
ja tieverkosto on hyvässä kunnossa 
myös pyöräilijöille.

Luonnon arvostus on kaikin 
puolin huipussaan, alueen vielä 
erämaamaiset maisemat on säi-
lytetty. Maaseutumainen luonto 
kulttuuritarjontoineen on oivallettu 
ja matkailu on hyödynnetty kylällä. 
Kaupunkilaiset ja ulkomaalaisetkin 
tulevat Harjurannalle hakemaan 
elämyksiä. Perinteitä on vaalittu 
tallentamalla ja tuotteistamalla ja 
otettu huomioon nimenomaan 
alueen omaleimaiset perinteet. 

Asukkaat tuntevat olonsa kotoisak-
si, turistit taas tietävät tarkalleen, 
että nyt ollaan nimenomaan Har-
jurannalla!

Paikalleen ja erilleen ei olla jääty, 
vaan jopa kansainvälisyys koe-
taan hyväksyttynä ja tervetulleena 
muotona.

Tasokkaita asuntoja ja tontteja 
sekä vapaa-ajan palveluita on tar-
jolla. Monet muuttavat kaupungin-
osaan, koska Harjurannan maine 
viihtyisänä asuinympäristönä on 
tunnettu. Harjuranta on säilynyt 
rauhallisena asuinpaikkana ja sen 

arvostus on laajalti oivallettu.

Tulijoiden myötä myös palvelut 
paranevat. Erilaiset palvelurenkaat 
toimivat ja työllistävät. Alueen yrit-
täjillä on yhteinen näkemys siitä, 
miten Harjurantaa kehitetään: kai-
kissa palvelutoiminnoissa tarjotaan 
laadukkaita ja ympäristöystävällisiä 
tuotteita, jotka tuovat tuloja, hyvin-
vointia ja työllisyyttä alueelle.
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