Lapsuuteni joulu
Se lapsuuden joulu, se on Ainoa
Oikea Joulu. Mutta kun rupesin
kaivelemaan muistilokeroita, ei
mieleeni tullut yhtään yksittäistä vuosilukua, joka 60 vuoden
takaa olisi noussut ylitse muiden.
Kaikki joulut olivat pikkupojasta
jännittäviä. Siksi lapsuuden ajan
jouluista tulevat yhä mieleen tietyt joululaulut, tuoksut, odotuksen jännitys ja kiireettömyys.

2-vuotiaan joulun pehmoiset paketit esittelyssä

”Hössötykset” aloitettiin paljon
myöhemmin kuin nykyisin, ehkä
viikko- pari ennen aattoa. Totta kai
äiti piti huolen perinteistä ruoista:
porkkanalaatikko, lanttulaatikko,
kinkku, karjalanpaisti, karjalanpiirakat, riisipuuro ja rusinasoppa
sekä tietenkin joulutortut ja piparit
kuuluivat itsestään selvyyksiin.
Tämä ruokaperinne on onneksi
säilynyt tähän päivään saakka, ehkäpä hieman kevennettynä nykyisiin ympärysmittoihin paremmin
soveltuvana.
Itse jouluaatto, tuo pikkupojan
mielestä tärkein joulunajan päivä,
aloitettiin isän kanssa yhteisesti
metsästä kuusen etsimisellä ja
kaatamisella sekä koristelemisella.
Joulusauna lämmitettiin kunnolla
ja kesällä säilötyt koivuvastat saivat
ihon punottamaan puhtaudesta.
Joulupukkia lähdettiin illan hämärtyessä odottamaan äidin kotitaloon,
jonka äidin sisarukset olivat saattaneet juhlakuntoon. Jostain kumman syystä joko isä tai jompikumpi
enoista oli hevosia hoitamassa
aina joulupukin kolkuttaessa tuvan
oveen. Tämä ei kuitenkaan moneen
vuoteen aiheuttanut mitään epäilyjä
pukin aitoudesta.
Joululahjoista muistan lämpöiset
sukat, lapaset, kaulaliinat sekä muut

Turvallinen joulu koostuu
pienistä asioista
Joulun lähestyessä on hyvä kiinnittää huomiota myös kodin turvallisuuteen. Muistamalla muutaman
pienen asian voi välttyä suurilta
vahingoilta
Kodin turvallisuus on tärkeä asia
etenkin jouluna, kun kodeissa
valmistutaan viettämään vuoden
suurinta juhlaa. Jouluisessa kodissa piilee riskinsä, mikäli turvallisuuteen ei kiinnitetä huomiota. Siksi joulu on hyvä aloittaa
tarkastamalla kodin turvallisuus.
- Yksi yleisimmistä joulun aikaan sattuvista tapaturmista on

tulipalo, joka aiheutuu vartioimatta
jätetystä kynttilästä tai takkatulesta, Ifin Itä-Suomen aluejohtaja
Jaana Onnela-Turunen kertoo.
Myös umpinaisessa lyhdyssä poltettava kynttilä saattaa olla vaarallinen,
mikäli kuumuutta pääsee kertymään lyhdyn sisälle liikaa. Tällöin
vaarana on lyhdyn räjähtäminen.
- Kynttilät ja lyhdyt ovat tunnelmallisia, mikäli niistä huolehtii oikein.
Tulen vartioimatta jättämisellä
voi olla tuhoisia seurauksia, joten
kynttilöitä, lyhtyjä ja ulkosoihtuja
kannattaa pitää joulunakin silmäl-

lä, Onnela-Turunen muistuttaa.
Kynttilän alustan tulisi olla palamatonta materiaalia, samoin mansettien. Tuikkuja ei pidä asettaa palamaan
liian lähelle toisiaan, koska tällöin
vaarana on tuikkujen leimahtaminen
allaspaloksi. Ulkotulet kannattaa
sijoittaa riittävän kauaksi talon ulkoseinästä, ja roihujen polttamista
puisilla terasseilla tulee välttää.
Valoa jouluun turvallisesti
Joulun aikaan valoa tuovat kynttilöiden lisäksi erilaiset sähkövalot, joiden turvallisuus kannattaa
tarkastaa ennen niiden käyttöönottoa. Esimerkiksi kuusen valoja
asennettaessa on hyvä tarkastaa,
että valot toimivat ja sähköjohdot
ovat ehjiä. Pihalla ja parvekkeella
käytettävien jouluvalojen tulee
olla ulkokäyttöön tarkoitettuja.
Myös niiden, jotka suuntaavat joulun aikaan matkalle, on hyvä muistaa
kodin turvallisuus. Hiljaisina joulunpyhinä asumattoman näköiset
huoneistot herättävät nimittäin
helposti varkaiden kiinnostuksen.
- Ovi varmuuslukkoon ja ikkunat
säppiin on perusneuvoni reissuun
lähtevälle. Lisäksi voi olla hyvä
pyytää naapuria hakemaan postit
ja vaikka lakaisemaan omakotitalon
portaat lumesta joulun tienoolla,
mikäli matka kestää pidempään.

lähinnä omatekoiset pehmeät paketit tai lelut. Taisin olla kolmevuotias, kun pukinkontista ilmestyi pieni
puinen keinutuoli. Vuosien varrella
keinutuoli on saanut muutamaan
kertaan uuden värin pintaansa,
mutta muuten se on palvellut omat
lapseni, on tällä hetkellä lapsenlasten ahkerassa käytössä ja taatusti
kestää vielä seuraavienkin sukupolvien kiikuttelut. Milloinkaan en
muista joulupukin pettäneen pojan
lahjaodotuksia, vaikka paketteja ei
kovin monta kerrallaan ollutkaan.
Tärkeintä oli aikuisten läsnäolo ja
yhteinen jouluateria.

Haluan toivottaa kaikille lehden
lukijoille Perinteistä ja Kiireetöntä
Joulua!

Matti Reijonen

Kolmas sukupolvi iloitsee ukin iso-enon käsityötaidon tuotteesta.
Kodin tehotarkastuksella
kyytiä riskeille
Toimiva palovaroitin on joulunakin halvin henkivakuutus. Silti
monessa taloudessa varoittimia ei
ole riittävästi tai niistä patterit ovat
loppuneet.
- Kodin turvallisuudessa on kyse pienistä asioista. Useimmiten
vahingot ovat seurausta ihmisten
huolimattomuudesta, joten pienillä
teoilla voi välttyä suurilta vahingoilta, Onnela-Turunen miettii.
Riskitekijöitä voi vähentää myös
käymällä läpi kodin vaaran paikat.
Esimerkiksi joulusiivouksen yhteydessä on hyvä hetki tehdä kodin
tehotarkastus. Tuolloin kannattaa

tarkastaa esimerkiksi kodinkoneiden
taustat poistaen pölyt laitteiden alta.
Samalla siivooja tulee tarkistaneeksi,
ettei astianpesukoneen takana ole
vuotoja.
- Joulun alla muistutamme myös,
että lapsille on hyvä opettaa kodin
turvallisuuden perusasiat. Kun koko
perhe on osaltaan mukana rakentamassa turvallista kotia, pienenee
vahinkojen riski huomattavasti.
Kodissa, jossa turvallisuuden perusteet ovat kunnossa, on hyvä nauttia
joulutunnelmasta, viettääpä joulun
pyhiä sitten porukalla tai omasta
rauhasta nautiskellen.
Mari Hätinen

Muistilista turvalliseen
joulunaikaan
- Kodissa on riittävä määrä toimintakuntoisia palovaroittimia,
vähintään jokaisessa makuuhuoneessa.
- Avotulen, tulitikkujen ja kynttilän vaarat on selitetty
lapsille havainnollisesti.
- Kynttilöitä ei jätetä koskaan palamaan ilman valvontaa.
- Kynttilöiden alustat ja mansetit on valmistettu
palamattomasta materiaalista.
- Sähkölaitteet ovat ehjiä ja toimivia, myös ainoastaan
jouluna käytettävät, kuten kuusen valot.
- Parvekkeiden ja terassien jouluvalot ovat ulkokäyttöön
tarkoitettuja.
- Ulkokynttilät ja -tulet on sijoitettu vähintään kolmen
metrin päähän rakennuksen ulkoseinästä.
- Kodissa on riittävästi ensiapuvälineitä.
- Kodissa on sammutinpeite ja käsisammutin.
- Asunnon ulko-ovissa on takalukittavat käyttö- ja varmuuslukot.
- Uutena vuotena ilotulitteita ampuessa ja niitä katsellessa
käytetään suojalaseja.

