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Suomen historiassa on kääntynyt uusi lehti. Alullaan on itsenäisyytemme toinen
vuosisata. Se on startannut käyntiin vauhdikkaasti: Sekä valtion että kirkon johtoon
on jo ehditty valita keulahahmot. Presidentti Sauli Niinistö on kansalle tuttu edelliseltä kaudelta, vaaleissa lähes 63% Suomen kansasta osoitti haluavansa hänet jatkoonkin.
Kesäkuussa virkaan astuvan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viidennentoista arkkipiispan vaalinnassa koko kansa ei kulkenut vaaliuurnille, vaan
äänioikeus oli arkkihiippakunnan papeista, lehtoreista ja seurakuntien valitsemista
maallikkovalitsijoista koostuvalla 1527:n äänestäjän joukolla. Suurimman kannatuksen tässä vaalissa sai Espoon piispa Tapio Luoma 56,1%:n äänimäärällä. Hänen kohdallaan kansa on odottavalla kannalla, selkeitä linjoja ja vakautta häneltäkin kaivataan.

Klaara-lehteä toimittavan opintopiirin kohdalla ollaan myös merkkipaalulla: 20
vaiherikasta vuotta sanataiteen äärellä on tullut täyteen. Leipääntymään ei silti ole
ehditty, intoa ja haasteita on riittänyt. Ensimmäinen lehti ilmestyi vuoden 1998 lopulla nimellä Lyhty. Vuonna 2000 nimi vaihtui nykyiseen muotoon: Lyhdystä tuli
Klaara-koko perheen lehti. Laajempaa tietoa tuosta ja lehden muusta historiikista
löytyy v. 2008 ilmestyneestä Klaara-koko perheen lehdestä nro 19.
Tämän lehden sisäsivuilta avautuu näkökulmia opintopiirin alkulähteille.
Tarkastelemme myös Turkua ja sen antia täällä syntyneiden sekä tänne muualta
muuttaneiden silmin.

Suomisävel
Olen rikas, minulla on sävel,
joka soi metsissä, meressä, ilmassa,
ja tuulessa...
Aina siellä,
missä siniristilippu liehuu.
Sen ääni kantaa kaikkialle, yli kotimaan.
Se on suomisävel,
herkkä ja helisevä,
kuin sotien melskeestä selvinnyt kannel
sukupolvieni hyppysissä,
aikain patinoissa viritetty
tulkki kaikille kielille.
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