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Tulee mieleen lapsuuden joulut. 
Pappa laittoi jo liiterissa�  joulukuusen jalkaan ja kantoi sisa� lle tupaan. Me 

lapsenlapset (mina� , veljeni ja serkkumme) saimme aina koristella kuusen. Ensin pappa
laittoi latvata�hden ja sitten kynttila�npidikkeet tukevasti oksanhaaroihin. Sitten me 
asetimme steariinikynttila� t niihin. Sen ja� lkeen palloja ja kimaltelevia nauhoja ympa� ri 
kuusen ja lametta hippuina sinne ta�nne oksille. Sama iso lilanva� rinen pallo laitettiin 
aina samaan kohtaan ylo� s etuosaan kuusta. Kuusenkaramellit olivat kauniin va� risissa�  
koristelluissa paperika� a� ro� issa� . Joskus maistelimme niita�  ”karamelleja”. Eiva� t olleet 
pahoja, mutta eiva� t mitenka�a�n erikoisen hyvia�ka� a�n. Mutta ei niista�  mahakaan kipea�ksi 
tullut.

Kun iltaisin poltimme kynttilo� ita� , piti lattialle laittaa sanomalehtia� . Pidike saattoi
jotenkin lo� ystya�  ja kynttila�  kallistui tai koko systeemi keikahti ylo� salaisin oksalla. 
Silloin ei sula steariini tippunut paljaalle lattialle. Kaikkien piti silloin istua paikoillaan. 
Ei saanut leikkia�  tai muutenkaan ha� sla� ta�  kuusen la�hella� . 

Mummo huolehti koko joulun ajan kuusen kastelusta. Sisa� a�n tuonnin ja� lkeen se 
vetikin pa� iva�n, pari runsaasti vetta� .

Taina Kohopää



HAIKUJA

Miksi ei joulu
kuiskisi minulle nyt
kun alkaa juhla

Jos tiellesi osuu vanha ryijy
on kuusipuu kartta
joka johdattaa aarteelle

Aila Korpela

Joulukuusen juhlavuus on koruttomuus.
Laittaisin vain kynttila� t, sanoi sodan tuntema nainen.

Amerikan kuusipuut ovat kirkkaita palloja ta�ynna� ,
ta�hden alla omani lainehtii lameissa.

PHKokkonen

Oi

kuusipuu

Oi uusi kuusipuu

Jouluaatoksi taas koristuu

Puu kynttilöitä kukkii kunhan valmistuu

Onhan

joulu taas ja joulukuu

Ympärillä viipyy joulurauha

Manteleita esiin kaivaa puurokauha

Maa jo kaikkialla lumivaippaan verhoutuu

Jou

lu

puu

Juha Mattila



PIENI TYTTO/  JA KUUSI

On pieni tytto�
kuusta odottanut,
nyt ha�n sita�
koristanut on.
Vaan ylta� a� ko�
ha�n latvaan asti;
ta�hti siella� ,
joulua muistellaan
aina kaihoisasti.
Joulut ikuisesti
mielessa�  on.
Kuka lahjat
kuusen alle laittaakaan,
sita�  sopii ja� a� da�
miettima� a�n
aattoa ei ena� a�
tarvitse odottaa.
Kun tonttu
eksyy ikkunan taa,
voimme joulun vastaanottaa.
Tervetulleita kaikki on,
kukaan joulun riemuun
ei ole kutsumaton.

Päivikki Puonti

Joulukuusen juhlavuus on koruttomuus.
Laittaisin vain kynttila� t, sanoi sodan tuntema nainen.

Amerikan kuusipuut ovat kirkkaita palloja ta�ynna� ,
ta�hden alla omani lainehtii lameissa.

PHKokkonen



JOULUNA 2022

Joulupuu on koristeltu,

ta�hti loistaa latvassaan.

Lapset hyppii ympa� rilla�

odottaen lahjojaan.

Joulun tuoksut, maut syva� t

saavat mielen laulamaan.

La�mpo� , rauha, rakkaus

tunkeutuvat tunnelmaan.

Jospa oisi taikasauva,

loisin rauhan Ukrainaan,

ettei pelko, kylma� , na� lka�

retuuttaisi lasta maan.

Anna Luoja viisautta

poistaa sodat maailman.

Anna la�mpo� , rauha, rakkaus

jouluun lapsen Ukrainan.

Ta�hti syttyy yo� ho� n pyha� a�n,

heitta� a�  sa� teet ylle maan.

Pieni lapsi seimessa�nsa�

antaa toivon tulevaan.

Ann-Mari Mäkelä 

Kuusen oksat
hangen kylmetta�ma�na� .
Tuvassa tulen ra� tina�
ja vasta leivotun pullan tuoksu.
Joulu ela� a� .

Helena Väisänen



Niita�ha�n riitta� a�
jouluja
ja
valokuvia jouluista.
Mina�  pieneksi ja� a�neessa�  kuviovillapaidassa ja joulukuusi.
Lapseni ja joulukuusi.

Joulukuusi ikkunan edessa� .
Joulukuusi keittio� n nurkassa, kun olin lapsi.
Se tuoksui ja siina�  oli oikeat steariinikynttila� t.
Niitten palamista piti valvoa, ettei tullut vahinkoa.
Kuusenjalka oli puinen.
Paras joululahja oli nuken sa�nky.
Sen maali oli ollut tuoretta, kun se oli paketoitu.
Paperi oli tarttunut kiinni.
Se oli maalattu tummanpunaiseksi.
Muistan viela�kin sen onnen tunteen.
Olin pieni tytto� , joka leikki nukeilla.
Marketalla ja Lenilla� .
Marketta ummisti silma�nsa�  ja oli tumma.
Leni oli vaalea ja sen pitka�a�  tukkaa saattoi kammata.
Poikani leikki pellenukellaan, jossa oli nappitasku, vetoketju ja silla�  oli 
pipo,
tytto� ni ei leikkinyt tavallisilla nukeilla mutta barbit ha�nella�  on viela�kin.
Vaaleanpunainen barbiauto, jossa oli ohjain langan pa�a� ssa� .
Urhoollisesti ha�n kantoi sen naapuriin barbileikkeihin, vaikka auto oli 
melkein yhta�  suuri kuin tytto� .
Lapset tekeva� t joulun.
Jouluna pieni perheeni kokoontuu yhteen.
Syo�  jouluruokia, avaa lahjat ja pelaa lautapeleja� .
Juomme viinia�  ja olutta, syo� mme suklaata.
Joulukuusi on muovia ja siina�  on ledlamput.
Kylla�  sekin kimaltelee.
                  ***
Perunalaatikko
Kattilan ta�ydelta� ,
kiehuvat va�ha�n yli.
Hankala kuoria.
Imeltyma�a�n ja sekoita.
Sekoita ja maista.
Maitoa sekaan.
Uuniin.



A/ idin lossikkaa ei voita
mutta ei ihme.
Ei ole leivinuunia,
ei muita laatikoita ja lihapottia seurana,
ei uunipuuroa.
Taidan ottaa lasillisen viinia� .

Satu Henttonen

Isa�n kera metsa� sta�  me joulukuusen haimme,
oikein kauniin tuuheankin me ta�na�  vuonna saimme.
Tuskin maltoin odottaa sen etta�  isa�  sisa� a�n kantoi,
minun siina�  apuna myo� s ha�n olla antoi.
Latvaan kauniin vanhan ta�hden perinteisen laittoi,
jos ei meinant mahtua hieman latvaa taittoi.
Mina�  vieres malttamaton nauhoja jo oikaisin.
ehka�  hieman oksillekin niita�  laittaa taisin.
Isa�  otti nauhanpa� a�n ja kiinni laittoi ta�hteen,
siita�  kuusen ympa� ri alas asti la�htee.
Steariinikynttila� t jo valmiina on jaloissaan,
innokkaana isa� lle niita�  ojennella saan.
Punaposki omenat ja makeat nuo namuset,
kun silma�  va� ltta� a�  yhden jo suuhun suikkaisen.
Paperin pian piilotan ettei isa�  suutu,
pysyn vaiti ettei karamelli ihan kurkkuun juutu.
Kauniit loput koristeet myo� s paikkansa ne lo� yta� a� ,
a� iti siella�  keittio� ssa�  huutelee jo kahvipo�yta� a�n.
Kuusentuoksu ihanasti koko tuvan ta�ytta� a� ,
voi miten taas tuo joulukuusi kaunihilta na�ytta� a� .
 

Terttu Ravi

Kiitos kirjoittajille jouluisista tarinoista ja runoista!

Hyvää ja valoisampaa uutta vuotta 2023!

Kirjoitellaan.


