KRIPAJUHLAELÄMÄÄ ja muuta siirtymäriittihulinaa
Olen kahden lukiolaispojan äiti ja perheessämme on juhlittu muutaman viime vuoden aikana
kahdella aivan eri tavalla kripaikäisten nuorten miesten siirtymäriittijuhlia: esikoinen kävi
kristinoppileirin ja kuopus prometheusleirin. Tässä kirjoituksessa keskityn nimenomaan juuri
juhlien järjestämiseen ja kerron siksi varsin yksityiskohtaisesti mm. kutsuista, juhlapaikoista,
tarjoilusta ja ohjelmasta.

Kripapoika ja parituntinen juhla vuokrakoululla
Esikoispoikani kävi perinteisen kristinoppileirin oman kotiseurakuntamme leirikeskuksessa.
Seurakunnan kripakutsukirje saapui syyspuolella. Koska kotiseurakuntamme on melko iso,
saatoimme valita useammasta ajankohtavaihtoehdosta sellaisen, joka sopi mm. omaan loma-aikaani
mukavasti.
Leirin ajankohta, juhlan tyyli ja paikka
Heti, kun saimme varmistuksen, että poika oli saanut paikan toivomaltamme leiriltä, aloimme
miettiä, minkälaisen juhlan minä pystyisin järjestämään ja millaisen juhlan poikani ”suostuisi”
juhlimaan. ;-) Päätimme, että muutaman tunnin ”sukujuhla” on tilanteessamme selkein ratkaisu.
Tähän vaikutti mm. se, että kripan päätösliturgia oli lauantaina aamulla, joten eri puolilla Suomea
asuvan suvun oli luontevinta kokoontua koolle lauantai-iltapäiväksi.
Juhlapaikan valinta vaati paneutumista ja aikaa, sillä kotimme on tiloiltaan pieni eikä rahaakaan
ollut käytettävissä suurta määrää paikan vuokraamiseen. Myös se, että olemme eronneet lasten isän
kanssa jo vuosia sitten, vaikutti siihen, että etsimme ns. ”neutraalia” maaperää juhlapaikaksi.
Päädyimme lopulta oman asuinalueemme asukasyhdistyksen tilaan, joka oli kyllä onnekkaasti
tunnelmallinen ja tilava vanha koulu. Sisustukseltaan se oli aika sekava ja sokkeloinen mutta
ystävättäret, etenkin poikani kummitäti, lupautuivat auttamaan sen somistamisessa.
Vieraiden kutsuminen
Seuraavaksi olikin aika pohtia, kuinka suuren joukon vieraita kutsuisimme juhliin. Isovanhemmat
olivat ilman muuta listalla, samoin poikani kummit. Sitten tädit ja enot puolisoineen ja tietenkin
serkut. Toki muutama perhetuttu lapsineen. Myös pojan isä nykyisen perheensä kanssa kuului
kutsulistalle.
Laitoin jo varsin varhaisessa vaiheessa tiedon paikasta ja ajankohdasta tekstarilla kutsuttaville.
Myöhemmin tein vielä paperiset kutsut, jotka lähetin postitse. Koska suvussamme on paljon
luterilaisia, liitin mukaan myös tietoa kripaliturgiasta, samoin kartan, jossa oli merkittynä niin
leirikeskus kuin juhlapaikkakin.
Seurakuntamme leirikeskuksen kirkko on tunnetusti melko pieni, joten vaikka kerroimme liturgiasta
kaikille kutsussa, varoitimme myös, että ahdasta tulee olemaan. Lopulta päätösliturgiaan osallistui
suvustamme päivänsankarin veljen ja itseni lisäksi mummo, ukki ja yksi kummeista. Juhliin sen
sijaan saapui huomattavasti suurempi joukko.
Varsinaisessa kutsutekstissä mainittiin perinteiseen tapaan mm. juhlan aihe, päivänsankarin nimi,
päivämäärä, kellonajat sekä paikkatiedot. Ja tottakai myös omaa järjestelytyötäni helpottamaan oli
”vastausta pyydetään” sekä yhteystieto. Kutsun kylkeen tulostin vielä pienen selostuksen siitä,
mistä kriparissa on kyse sekä vinkkejä juhlapojan lahjatoiveista.

Kuvia kutsuteksteistä (ilman taustakartonkia) ja liitteestä (kartta puuttuu tästä).
Kutsukortista pyrin tekemään jotenkin poikani oloisen: selkeän ja miehekkään. Harmaalle
pohjakartongille (pystysuuntainen suorakaide) liimasin valkoiselle paperille tulostetut tekstit ja
kuvan. Koska pidän paljon mietelauseista ja runoista, halusin mukaan myös sellaisen. Kuvaksi
valitsin luonnollisesti ristiaiheen, jonka löysin ihan googlettelemalla (ja kuvahan on sivustolta
wulflund.com ;-)).

Päivänsankarin vaatetus
Hankimme päivänsankarille mustan puvun kevätkesällä kotikaupungin vaateliikkeen yoalennusmyynnistä, samalla reissulla ostimme myös siistit mustat nahkakengät. Pukupaidan
tilasimme verkkokaupasta, samoin kripajuhliin värikkään solmion. Poika valitsi solmion väriksi
punaisen ja itse pidin sitä hyvänä valintana, sillä se sopii niin ortodoksisuuteen kuin
karjalaisuuteenkin.
Joku saattaa pohtia, että onko puvulle jatkokäyttöä. Ainakin meillä puku on ollut päällä monta
kertaa myöhemminkin esim. muissa perhejuhlissa sekä lukion iltamissa jne. Kengillä on tuon lisäksi
tanssittu vielä kahdet vanhojentanssitkin...
Juhlapaikan valmistelu ja somistus
Juhlapaikan saimme käyttöömme jo juhlia edeltävänä iltapäivänä ja se oli todella tarpeen, sillä
järjestelimme pöydät, naamioimme ilmoitustaulut kankailla, pohdimme astiakierron ja
valmistelimme kattaukset. Olin jo ennakkoon mitannut paikan pöytien koot ja suunnitellut niiden
paikat, sekä tilannut paikallisesta pesulasta valkeat vuokraliinat. Muunkin värisiä olisi ollut tarjolla
ja hetken harkitsin myös lakanoiden ostoa. Vuokraliinat ovat kuitenkin lopulta todella helppoja ja
kohtuuhintaisia ja meidän sekavan juhlapaikamme ilmeen kannalta ne olivat oleellinen yhtenäistävä
tekijä, joten päätin hankkia rahalla palvelua. Muutamia värikkäitä liinoja lainasin kyllä myös
ystäviltä.
Ennakkoon olin käynyt tarkistamassa myös juhlapaikan astiavalikoman ja hyvä niin, sillä tajusin,
että se oli keittämisen kannalta ok, mutta ruokailun ja kahvituksen kannalta pahasti vajavainen.
Vuokrasinkin lopulta kahviastiat mummoni kotikylän marttayhdistykseltä ja ruokailuastiat ja
maljakot kerättiin kasaan lainaamalla useiden ystävättärieni kaapeista ja kätköistä huomattavat
määrät posliinia.

Paikassa oli iso biljardipöytä, jonka peitimme suurella levyllä ja
liinoilla ja jonka päälle rakensin ajopuusta, ledivaloista, lyhdystä,
retkipulloista sekä armeijan kenttäpakkiin asetelluista
luonnonmateriaaleista ja auringonkukista mielestäni
onnistuneen asetelman - lahjapöydän ja katseenvangitsijan.
Muut pöydät saivat myös liinat sekä ohjelmayhteenvedon ja
taulun, jossa oli poikani suojeluspyhän ikoni. Kynttilöitä ei
tarvinnut miettiä, sillä niiden polttaminen oli kielletty
juhlapaikan säännöissä.
Juhlapaikan eteisessä oli todella ruma ilmoitustaulu, jonka
myös naamioimme kankaalla. Tauluun ripustumme narun ja siihen pyykkipojilla kuvia, piirustuksia
ja muita muistoja sankarin elämäntaipaleelta. Somisteena oli niin siinä kuin ulkorappusillakin

luonnonkukkia isoissa lasi- ja metalliastioissa. Kripajuhlija saa muuten usein myös itse erilaisia
kukkia, meidän juhlassamme niille oli varattu iso maljakko tarjoilupöydässä.
Yksi oleellinen asia valmisteluissa oli siis paikan tutkiminen ennakkoon sekä talkooväen
pyytäminen niin ennakkovalmisteluihin kuin varsinaisen juhlapäivän keittiötouhuunkin.
Ortodoksisuus juhlassamme ja muu ohjelma
Mielestäni kristinoppikoulun päättämiseen sopii hyvin se, että tuodaan esiin ortodoksisuutta jollain
kauniilla tavalla myös juhlassa. Hyvä lähtökohta voi olla esim. Monia armorikkaita vuosia -veisun
laulaminen sekä päivänsankarin suojeluspyhän esilläpitäminen tavalla tai toisella.
Esikoiseni ortodoksinen kummisetä on nykyään pappi, joten meille oli vaivatonta mm. ruuan
siunaaminen ennen yhteistä juhla-ateriaa samoin kuin Monia vuosia- veisun veisaaminen. Lisäksi
olin ennakkoon kysynyt, voisiko kummi kertoa juhlaväelle suojeluspyhän käsitteestä ja vielä
erikseen esikoiseni oman suojeluspyhän elämästä ja opetuksista. Näin tapahtui ja koen, että tuo
kerrassaan mainio puheenvuoro antoi sekä mukavaa näkökulmaa kaikille vieraille että arvokasta
tietoa päivänsankarille itselleenkin! Kuten jo mainitsin, suojeluspyhä oli siis lisäksi esillä
ikonikuvien kautta myös juhlapöydissä. Risti näkyi myös, olin mm. tilannut ennakkoon
verkkokaupasta ristinmallisen piaprimuotin ja leivoin vaaleita ristipipareita, lisäksi myös
kakunkoristeena oli tuttavan Armeniasta tuoma saviristi.

Muuna ohjelmana meillä oli mm. musiikkiesityksiä ja oma ”äidin puheenvuoro”.
Ruuallakin oli oma roolinsa, sen lähtökohtana oli täyttää kaukaa tulevien vatsat ja mahdollistaa
koko perheen pääsy päätösliturgiaan. Päädyin perinteiseen lihaseljankaan, joka on suht aikaa vievä
valmistaa mutta paranee lämmitettäessä. Lisäksi meillä oli tarjolla karjalanpiirakoita, maustettua
tattaria, suolakurkkua ja luomuleipää eli venäläisen ja karjalaisen keittiön kaikuja. Kahvin kanssa
oli täytekakkua, raakakakkua, kuivakakkua ja pikkuleipiä.

Päivä oli mielestäni kokonaisuudessaan oikeinkin onnistunut, joskin vaati valmisteluineen aika
paljon työtunteja. Oli muutamia hetkiä, jolloin tunsin hirveää painetta ja väsymystä, ja löysin itseni
miettimästä, olisinko voinut järjestää juhlat jotenkin helpommalla. Rahaa sen sijaan kului mielestäni
kohtuullisen vähän, kun kaikki tehtiin talkoilla, jo olemassaolevia tarvikkeita hyödyntäen ja itse
kokaten. Nyt muutaman vuoden takaa katsottuna tuo paineolotila jo hymyilyttää, sillä
päätösliturgiasta ja juhlasta minulla ja ymmärtääkseni myös perheelläni on lämpimät ja hyvät
muistot. Tunnen onnea ja kiitollisuutta, että poikani halusi käydä kripan ja että suhteellisen iso
joukko läheisiä saapui juhlimaan poikaani, osoittamaan tukeaan kirkon jäsenyydessä kasvavalle
nuorelle!
Juhlissamme otettiin muuten sellainen perinteinen ja muikea yhteispotretti, jossa olivat mukana
melkein kaikki paikalle päässeet, joten oli luontevaa jakaa se muille ihan painettuna, perinteisenä
kiitoskorttina.

Protupoika ja hengailupäivät järvenrannalla
Kyllähän se vihlaisi, kun kuopus ilmoitti, että hän ei perinteiselle kripalle lähde. Koetin maanitella
ja houkutella ja tunsin itseni epäonnistuneeksi uskontokasvattajaksi. Koska en kuitenkaan usko
uskonnolliseen pakottamiseen, sanoin, että ok, mutta joku leiri on 15-vuotiskesänä käytävä. Aika
pian päädyimme ns. prometheusleiriin, sillä tunsin muutamia henkilöitä, jotka olivat käyneet sekä
kripan että protun. Leiri oli aikalailla samanmittainen kuin kripakin, ja paikkana oli pieni
maatilamajoituspaikka. En käy tässä enempää kommentoimaan leirin sisältöjä, sen verran totean,
että leiri näyttäytyi minulle vanhempana myös ristisriitaisia tunteita herättävänä.
Kuopus totesi jo varhain keväällä ennen leiriä, että ei oikein haluaisi itselleen mitään
pukupönötysjuhlaa. Lähdimmekin suunnittelemaan rentoa nuotiohenkistä kokoontumista ja sille
sopivaa paikkaa. Myös juhla-asuna päivänsankarilla oli valkoinen paita, mustat farkut ja tennarit.
Entinen leirialue ja rennot kamppeet
Paikaksi löytyi lopulta entinen leirialue Höytiäisen rannalla. Koska protuleiri päättyi vasta
sunnuntaina, ja paikka oli varattu alkuiltaan asti muille, sovin paikan vuokraamisesta pidemmäksi
pätkäksi, sunnuntaista tiistaihin. Tämä oli mahdollista ensinnäkin siksi, että paikassa on monta
pientä leirimökkiä eli runsaasti majoitustilaa, kylmäsäilytystilaa ja astioita. Toisekseen, lähisuku
saapui jälleen kaukaa ja siksi yöpyminen oli mielekäs vaihtoehto ja pääosa yöpyjistä tarjoutui
osallistumaan taloudellisesti oman perheensä osalta niin paikan vuokrakustannuksiin kuin
kimpparuokailuihinkin. Tämä juhlinta olikin lopulta osin ikäänkuin ”nyyttärileiri”! Toimivaa!
Juhlan rennon luonteen mukaisesti kutsut lähetettiin WhatsAppissa ja tekstareilla ja kutsuissa
toivottiin, että paikalle saavutaan renoissa vaatteissa sekä yöpymishalukkaat omien lakanoiden/
makuupussien kera. Linkki juhlapaikan nettisivustoon oli mukana kutsussa.
Nyyttärileirin ohjelma
Tämä juhlapaikan avaimen sain käteeni 30 minuuttia ennen kutsussa ilmoitettua juhla-aikaa, joten
kiirettähän se emännälle pukkasi,
etenkin kun tällä kertaa se olin
juhlapäivänäkin minä itse. Olin
etukäteen valmistellut ns. kylmän
aterian eli tarjolla oli mm.
lihamureketta,
viininlehtikääryleitä, maustettua
riisiä ja karjalanpiirakoita. Ja
tottakai jälleen kahvin kanssa
kakkua ja muita herkkuja.
Vaikka kuopus saapui
protuleiriltä, halusin juhlaan
myös jotain ortodoksista, joten
noutopöydässä oli kehyksissä
päivänsankarin suojeluspyhän
ikoni. Olin myös pyytänyt oman
rippi-isäni paikalle ja hän piti
puheenvuoron, jossa kertoi
kyseisestä suojeluspyhästä
juhlaväelle. Samainen isä myös
siunasi ruuan ja porukalla
lauloimme monia vuosia ja

paikalla olleet ortodoksit kävivät myös pyytämässä siunauksen häneltä. Osa vieraista viipyi vain
ruokailun ja lyhyen yhteisen ohjelmahetken ajan, mutta pääosa jäi yöksi tai pariksi nauttimaan
kesäisestä järvenrannasta ja seurustelusta.
Myös näissä ”juhlissa” oli esillä kuopuksen elämäntaipaleelta kuvia ja muistoesineitä. Muutoin
ohjelma oli toisenlainen kuin monissa perinteisissä juhlissa: porukkaa istui yön pikkutunneille asti
nuotiotulilla, osa kävi uimassa, saunomassa ja soutelemassa, ja paikan levysoittimessa rahisivat
vanhat vinyylit. Pihalla vilisi lapsia ja koiria.
Yksi kohokohdista taisi olla seniorit vastaan
juniorit rantalentisottelu. Aurinko paistoi ja
ensimmäisen aterian jälkeen mentiin
juhlapäivät aika rennosti ruokapuolellakin
eteenpäin, mm. hotdog-aterialla. Rento ei
kuitenkaan tarkoittanut täysin arkista, sillä
enomiehet yllättivät hotdogien kasaajat mm.
nyhtösorsa- ja nyhtörusakkotäytteillä :-D
Näitä päiviä on muisteltu sekä meillä kotona
että muun suvun parissa moneen otteeseen
jälkikäteenkin lämmöllä. Monet asiat tehtiin
yhdessä ja talkoilla, mukaanlukien
loppusiivous. Oli hyvä paikka, riittävästi tilaa,
sopuisaa tahtoa ja kerrankin sitä aikaa ”ihan
vaan olla”.

Ihan lopuksi haluan vielä todeta kummastakin juhlastamme, että kyllä kannatti! Kannustan
järjestämään jotakin juhlintaa kripan päätteeksi, olkoon sitten vaikka ihan pienet pullakahvit
kotioloissa, sillä sen verran tärkeä juttu on tutustua lisää omaan kirkkoonsa, pohtia elämän ja
ihmisyyden asioita sekä nuoren saada myös tukea ja huomiota perheeltä ja muilta läheisiltä.
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