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Joulun odotusta

Jouluna 1958

S

loitin kansakoulun Kerisalossa 1958. Äiti vei
polkupyörän pukilla. Kotiin
taapersin omin jaloin, vain
muutama kilometri. Oli 1.9.
Isä oli käynyt metsästämässä,
ja porstuan pielessä roikkui
pari teertä, kun tulin kotiin. Hän oli myös aloittanut
uuden pönttöuunin teon
kammariin, ja vanhan roippeet oli heitetty ikkunasta
ulos. Yllätyksekseni oli myös
”suaren mummo” Olga, isäni
äiti Kerisalon saarelta, tullut
kylään. Hän kysyi minulta
näin ensimmäisen koulupäivän kunniaksi, onko minulla
joululahjatoivetta. Ihmettelin
kysymystä, koska pukkihan
ne lahjat tuo ja hänelle toiveet pitää esittää. No, olihan
minulla toive mummillekin, Aku Ankka lehti. Sen
ensimmäinen numero tuli
joulukuun alussa, ja yks’ kaks’
huomasin sitä selaillessani,
että minähän osaan lukea.
Sitten tuli joulu. Jouluaattona illan ollessa jo täysin pimeä
olin toisen mummini Hilman
kanssa pihan perällä saunassa. Kun tulin vilvoittelemaan ulos, alkoi pellon takaa
kuulua mahdoton roikuna.
Aisakellon lisäksi kuului hevosen hirnunta ja ohjastajan
kovaääninen mekastus. Lumi
pöllysi, ja moinen jytinä ihan

uomen itsenäisyyspäivää vietettiin 6.
joulukuuta. Se oli 97. itsenäisyyspäivä vapaassa
Suomessa. Päivän vietto kokosi maassamme
erilaisiin tapahtumiin
kansalaisia koko väestön kirjosta. Varkauden
sankarihautausmaalla
perinteinen seppeleenlasku suoritettiin kauniissa, vähälumisessa
ympäristössä. Sankarihaudoille toivat omaiset kynttilöitä, kuka
mitäkin mietiskellen.
Vainajille, jotka nukkuvat sankarihaudoissa, voimme
osoittaa kunnioituksemme,
ja heille olemme kiitoksen
velkaa. Kunnioituksen, kiitoksen ja juhlinnan kohteena
ovat myös vielä elossa olevat
veteraanimme, miehet ja naiset. Ei myöskään sovi unohtaa
henkilöitä, jotka kotona ja
siviilissä työskentelivät vapaan isänmaamme säilymisen
puolesta. Voi vain kuvitella,
kuinka raskaita ne vuodet
ovat olleet.
Valtakunnallinen itsenäisyyspäivän vastaanotto presidenttiparin isännöimässä linnassa oli kaikkien katseltavissa
ja kultavissa ammattitaitoisten
selostajien tunnelmoimana.
Tilaisuudessa oli ansiokkaasti
huomioitu sotiemme veteraanit ja eri kansalaisjärjestöjen
edustajat. Televisiosta juhlintaa katsellessa oli mahdollista
samaistua linnan juhlatunnelmaan, vaikka ei puvuista olisi
ollutkaan kovin kiinnostunut.
Uutislähetys juhlien välillä
pyörähti linnan ulkopuolella,
jossa anarkisteiksi itseään
‘tituleeraavat’ särkivät ja sotkivat paikkoja metrovaunuista
näyteikkunoihin. Suomen it-
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senäisyyspäivänä 2000-luvulla
on lainsäädäntö mennyt niin
pitkälle, että huligaaneja vain
suositaan. Lainsäädäntö ei
anna poliisille sitä valtuutta,
joka maalaisjärjellä ajatellen
sillä tämäntapaisissa rikkomuksissa tulisi olla.
Joulun odotteluun kuuluu
myös monenmoinen tarpeellisen ja tarpeettomankin
ostaminen. Joulukuusen koristeet muuttuvat vuosittain.
Uusia hankitaan ja entisiä
poistetaan. Kun olin pieni
poika, muistan, että jokaisessa
joulukuusessa riippui pieniä
suomenlippuja nauhassa.Olisikohan ollut jotain vaikutusta
sillä, että vaikeista sotavuosista
oli kulunut alle kymmenen
vuotta. Suomi täyttää kolmen
vuoden kuluttua 100 vuotta.
Voisimmekohan yhteisesti
silloin toteuttaa, että Suomi
100 vuotta -kuusissa olisi
suomenlippunauhoja monien
muiden kauniiden koristeiden
rinnalla!
Hyvää Joulua !
Raimo Sikanen
Warkaus-seura ry:n
puheenjohtaja

Jouluna
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Jouluna lapsen posket
on punaiset
sormet kanelisokeriset,
Joululla yllään on halaustakki
hyväntuulen tarinalakki.
Joululla askel on verkkainen,
lauluna kuiske ajaton tähtien.
Ja se laulaa:
”Tulen kyllä, liikoja tekemättä
väsyksiin asti rehkimättä.”
Sillä Joululla lasten on maailma nutussaan,
iloa, huolettomuutta tuomisinaan.
Joululla silmissään vastasyntyneen on avaruus
ikiaikainen ja aina uus.
Kun Joulun valo on sisällesi syttynyt
Joulu ensimmäinen tapahtuu, nyt.
Runon kirjoittaja
Tiitus-koiran kansIiris Salmela
sa 9 vuotta sitten.

A

Osmo Rantula pikkujoulutunnelmissa.
pelotti. Mummi sanoi, että
taitaa tulla joulupukki. Oletkos ollut kiltti, sillä tuhmat
pojat saavat vain risuja ja
tosi tuhmat pukki vie mukanaan Korvatunturille tontun
oppiin!
No risujakin sain, mutta
myös elämäni ensimmäisen
kirjan, taisi olla nimeltään
Rolle. Aamulla puoli seitsemän maissa kahlasimme kilometrin verran lumihangessa
maantien varteen, silloin ei
vielä sivuteitä aurattu. Joulukirkkoon linja-autolla. Autoa
odotteli myös naapureita, ja
kuulin äitini sanovan, että

taisi se pukki susiturkissaan
eilen olleen muutakin nauttinut kuin joulupuuroa. Siihen
Kuuspirtin Olli totesi, että
joskus oli tuollainen pukki
nostettu miehissä turkin niskalenkistä seinälle hevosen
länkien naulaan roikkumaan,
jotta ottaisi opikseen. Joku
totesi, että onneksi nämä
lapset jo ovat jo niin isoja,
etteivät usko joulupukkiin.
Mutta minä uskoin edelleen
oikean joulupukkiin, enkä
ymmärtänyt koko puheesta
mitään.
Joulukirkko oli tapaus sinänsä. Saarnan piti Antti J.

Rantamaa, legendaarinen
pappi ja kansanedustaja Joroisista. Hän aloitti kuin
kuiskaten ja sitten kiljui täyttä kurkkua. -”Rooman imperium, sitä pelättiin ja vihattiin
ja se pani kaiken kansan
verolle, mutta se toi myös
kristinuskon meille.” En kyllä
ymmärtänyt silloin, mitä hän
tarkoitti. Jopa pelotti, kun
vastasyntynyt Jeesus-lapsi
jo heti pian ristiinnaulittiin
pääsiäisenä.
Samainen Antti oli sitten
ensimmäinen uskonnonopettajani oppikoulussa 1962.
Välituntivalvojana hän vaati,
että poikien pitää painia ja
hävinneen pitää ottaa opikseen, jotta seuraavalla välitunnilla voittaa. Kun tuli
jouluarviointi, hän sanoi
meidän kaikkien 1B luokan
42 oppilaan olleen niin hyviä
uskonnossa, että ei ole muuta
kuin yksi tapa hoitaa arviointi. Järjestäjänä ollut Jaatisen
Heimo sai hakea karvalakkinsa ja siihen Antti pudotti
paperilappuja. Jokainen vuorollaan nosti lapun ja Antti
kirjasi tuloksen, vain ysejä ja
jokunen kymppi. Minä sain
ysin ja järjestäjänä toiminut
Heimo nosti kympin.
Osmo Rantula

Turvallisuutta Joulun viettoon
V

uoden tärkeimpiin juhliin kuuluva Joulu lähestyy jälleen kerran kovalla
vauhdilla ja eritoten perheen
pienimmät odottavat Joulua
meitä aikuisia enemmän.
Joulun juhliminen tulisi tietenkin olla mahdollisimman
turvallista, mutta mm. tulipalot ja muut onnettomuudet
synkistävät jokaisen Joulun
juhlintaa. Haluankin antaa teille kaikille muutamia
vinkkejä turvallisen Joulun
viettämiseen ja samalla muistuttaa teitä siitä, että Joulun
juhlintaan kuuluu arvokkuus,
rauhallisuus ja kaikkien riskien välttäminen. Näistä
elementeistä muodostuu turvallinen Joulu.
Joulun juhlintaan liittyy
läheisesti kynttilöiden ja erilaisten avotulien käsittely.
Yleisimmät tulipalot syttyvät
kerrostalojen parvekkeille tai
talon portaille jätetyistä avotulista ja onkin täysin selvää,
että asunnon parvekkeelle
ei saa missään tapauksessa sytyttää mitä avotulta ja
myös parvekkeella olevien
kynttilöiden osalla tulee olla

erityisen tarkkana. Avotulia
nähdään myös kaduilla liikkeiden ovien läheisyydessä,
missä ne voivat olla todellinen vaara esimerkiksi näkövammaisille, lapsille ja myös
eläimille. Vaikka kyseiset
avotulet ovatkin kauniita ja
Joulun tunnelmaa tuovia elementtejä, niiden paikka ei ole
kadulla vaarantamassa muiden kansalaisten ja eläinten
turvallisuutta. Myös asunnossa poltettavien kynttilöiden
osalla tulee olla varovainen
eikä yhtäkään kynttilää saa
jättää palamaan kontrolloimatta esimerkiksi yön ajaksi
asunnon sisätiloihin.
Joulun valmisteluun liittyy
tietenkin myös normaalia
suurempi ruuan valmistus.
Palo- ja pelastusviranomaiset
varoittavat meitä kaikkia
mm. rasvapalon vaaroista
ja siitä, että kinkun paistosta kertynyttä rasvaa ei saa
missään tapauksessa kaataa
asunnon viemäriin, sillä rasva
tukkii isomman kiinteistön
viemäriverkoston. Ylikuumenneen rasvan sammuttaminen vedellä aiheuttaa aina
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jopa täysin hallitsemattoman
palon ja ainoa tapa sammuttaa ylikuumennut rasva on
tukahduttaa kytevä tai palava
rasva asianmukaisen sammutuspeitteen avulla. Nyt jos
koskaan tulee jokainen keittiö
varustaa sammutuspeitteellä,
sillä jos sammutuspeitettä
tarvitaan, sitä ei ehditä etsiä
mistään, vaan sen tulee olla käsillä keittiössä. Samalla tietenkin tulee tarkastaa
asunnon palovaroittimien
toiminta ja muistammehan
kaikki, että kiinteistön tai
asunnon jokaista 60 neliömetriä kohden ja jokaista
asunnon kerrosta kohden
tulee asunnossa olla toimiva
palovaroitin. Tarkastetaan
siis hyvissä ajoin ennen Joulua kaikkien talossa olevien
palovaroittimien kunto ja
huolehditaan myös siitä, että
varoittimen varapattereita on
saatavilla.
Lopuksi haluan muistuttaa
teitä kaikkia siitä, että alkoholi pilaa joka ikinen Joulu
tuhansien perheiden Joulun
juhlinnan ja aiheuttaa samalla
pelkotilaa erityisesti lasten

keskuudessa. Jope Ruonansuun laulussa ”Ensimmäinen
Joulu selvin päin” on juuri se
sanoma, jonka tulee saavuttaa
jokainen perhe isänmaassamme. Emme anna siis alkoholin pilata yhdenkään perheen
Joulun juhlintaa ja samalla
annamme myös poliisille
mahdollisuuden viettää rauhallinen ja kotihälytyksistä
vapaa Joulu.
Turvallista ja
rauhallista Joulua!
Kuva: Sirpa Ollikainen
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