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Joulupuu on rakennettu...
Syksyn pimetessä yhä useammat
haluavat asentaa rakennuksiin ja
puihin valoja, jotka ihastuttavat ja
joskus myös vihastuttavat. Markkinoilta löytyy josjonkinmoista
vilkkuvaloa, joista heikkohermoisimmat saavat päänsäryn. Kaupunkia kierrellessä löytyy monia
kiinteistöjä, joissa asukkaat ovat
yhteistuumin hoitaneet valaistuksen
kauniisti. Valaistuksen sijoituksen
ajoituksesta löytyy kuntalaisilta
tiukkojakin mielipiteitä - ei missään
tapauksessa saisi laittaa valoja ennen
joulukuun ensimmäistä päivää. Liittyyköhän ajatus joulukalenteriin?
Varkauden kaupunki sytyttää
Itsenäisyyspäivän kunniaksi keskeisimmille paikoille jouluvalot.
Kaupungintalon viereen on perinteisesti tuotu joulukuusi. Kuusi ei
ole saanut olla mikä tahansa näre.
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Kommilan joulumänty.

Eräänä vuonna se ei miellyttänyt
ylintä johtoa ja tilalle vaihdettiin
komeampi kuusi - näin muistelevat vanhat varkautelaiset. Kuusen
siirtäjänä on tuntunut aina yhtä
pahalta siirtää kaupunkialueelta komeimmat kuuset kaupungintalolle,
joten kerran siirsimme Kisapuiston
urheilukentän pysäköintialueen
rakennustyömaalta kuusen. Kuusi
oli rungoltaan paksu ja leveä, ja
jouduimme ohentamaan sitä tuntuvasti, että se mahtuisi maahan
upotettuun putkeen. Säästeliään
suururakan jälkeen voimakas talvimyrsky kaatoi kuusen, mutta
onneksi muilta vahingoilta säästyttiin.
Meille on tullut usein kyselyjä,
että miksei kaupungintalon kuusen paikalle istuteta kuusta jolloin
vältyttäisiin kuusen siirroilta. Ison
kuusen onnistunut istuttaminen

on hyvin epävarmaa, eikä siihen
ole haluttu ryhtyä. Ei ole myöskään
takeita siitä, että se pysyisi kauniina
ja hyväkuntoisena.
Kuluvana vuonna eräs kuntalainen esitti jouluvalojen asentamista
Pirtinvirran rannalla olevaan komeaan pihtakuuseen, kaupungintalon
joulukuusen tilalle. Päätimme valaista kyseisen kuusen ja kuulostella
kuntalaisten mielipiteitä asiasta.
Kun lehdet ovat Itsenäisyydenpuiston puista jo tippuneet, näkyy
pihtakuusi ylväänä Pirtinvirran
rannalla.
Taulumäen torin eteläpäähän
vuosikymmeniä sitten istutetut
okakuuset ovat mitoiltaan jo niin
isoja, ettei torille enää tarvitse siirtää
vuosittain kuusta. Kuuset näkyvät
kadun päässä mukavasti uusittua
Kauppakatua kulkiessa.
Kauppakadun kunnostuksen
myötä vanhat seiniin kiinnitetyt
jouluvalot päätettiin poistaa. Tilalle
asennettiin edulliset tuikkukynttilät
lehmuksiin. Lehmukset ovat vielä
pieniä, ja kestää aikansa, että valaistuksella saadaan samaa tehoa kuin
kadun ylle sijoitetulla valaistuksella.
Pidänkin valaistustapaa väliaikaisena, kunnes uusista valoista on tehty
suunnitelma, tiedetään toteuttaja ja
maksaja. Vanhat jouluvalot löysivät
uuden sijoituspaikan Pitkälänniementieltä, Könönpellon asukashdistyksen toimesta.

Taulumäen torin joulukuusi.

Kommilassa Savontien varressa
seisoo ylväs ja arvokas ikimänty
kruunattuna jouluvaloin.

neet kasvamaan, mutta puutarhurit
kietovat merkin ympäri havuköynnöksen ja se valaistaan vielä
tuikkukynttilöin.

Käpykankaantien liikenneympyrään opiskelijat rakensivat aikoinaan spiramidin, jonka ympärille
puutarhurit ovat yrittäneet saada
kasvamaan köynnöksiä. Valitettavasti köynnökset eivät ole suostu-

Valaistuksella on kaupunkikuvallisesti suuri merkitys. Valaistustekniikka on viime vuosina kehittynyt
paljon. Valaistuksella saadaan tuotua esiin arvokkaiden rakennuksien
erikoispiirteitä kuten myös vanho-

jen puiden ylväitä muotoja. Valaistuksen sähkökustannukset ovat sitä
paitsi vähäiset. Pilkettä pimeyteen,
lumisadetta odotellessa.
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