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Kehitys on ollut viime vuosi
na nopeaa. Kuitenkin on vielä
paljon asioita tehtävänä.

Dlemme jälleen valmistautu
massa vuoden suureen juhlaan
— jouluun. Mitä joulu merkit
see nykyajan ihmiselle?

Joulu on valon juhla. Tuhannet
jouluvalot tuikkivat kotien ikku
noilla. Monet valaisevat myös
pihapuunsa pienillä lampuilla.
Sisällä sytytämme kynttilöitä ja
nautimme niiden lämmöstä ja
tuoksusta. Toivon, että joulu
tuo valoa myös meidän mieliim
me. Valoisia ajatuksia ja uskoa
paremmasta tulevaisuudesta.

Joulu on myös rauhan ja hyvän
tahdon juhla. Me suomalaiset
olemme jo pitkään saaneet viet
tää rauhanajan jouluja. Näin ei
ole aina ollut. Monet meistä
muistavat vaikeat sota-ajan
joulut. Tälläkin hetkellä hyvin
monessa maassa on sota.
Voimme vain toivoa, että joulun
sanoma: ))Ja maassa rauha)),
toteutuisi kaikkialla maail
massa.

Jouluun kuuluu perinteisesti
lahjojen antaminen. Nykyisin
lahjat ovat yhä kalliimpia. Kau
poissa on joulun alla valtava
tungos. On ihan mukava tapa
antaa lahjoja. Lahjan ei kuiten
kaan tarvitse olla kallis ja hie
no. Tärkeintä on se, millä mie
lellä lahja annetaan. Pieni, itse
tehty lahja, kirje, kortti tai vaik
kapa vain lämmin ajatus voi olla
hyvin arvokas lahja. Lahjoitta
kaamme tänä jouluna toisillem
me lämpimiä ajatuksia, hiukan
enemmän suvaitsevaisuutta ja
ystävällisiä tekoja.

Otetaan joulu vastaan niin kuin
ennen lapsena. Yhtä innostu
neina, ennakkoluulottomina ja
avoimina. Jätetään turha kiire ja
rauhoitutaan miettimään, mitä
joulu todella minulle merkitsee.

Hyvä lukija. Toivotan Sinulle
oikein hyvää ja rauhallista
joulua!

Kaija Salekari:

Joulu on
valon juhla

Päättymässä oleva vuosi on
meille juhlavuosi. On kulunut
20 vuotta siitä, kun kuuro
sokeat saivat ensimmäisen
oman työntekijänsä. Sokeain
Keskusliitto (nykyisin Näkö- ~
vammaisten Keskusliitto)
perusti silloin kuurosokeiden
huoltosihteerin toimen. 20
vuodessa on tapahtunut pal
jon.. Erittäin merkittävää on
ollut kuurosokeiden oman jär
jestön kasvu ja kehitys. Suo
messa kuurosokeat voivat olla
ylpeitä omasta järjestöstään.
Tuskin missään maailmassa
on kuurosokeiden järjestöillä
näin laaja-alaista toimintaa..
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KUUKAUDEN KASVO

Vietin yhden joulun Lontoon
ulkopuolella paikassa, jonka
nimi oli Croydon. Ystäväni oli
työssä eräässä äiti-lapsi kodissa.
Hän kutsui minut sinne. Tapa
sin monia äitejä. Sain pitää
sylissäni vauvoja. Sain kylvettää
ja pukea pikkuisia.

Suukkoja mistelinoksan alla

Toinen englantilainen jouluni oli
suomalais-ceylonilaisen ystävä-
perheen luona. Ovien päällä oli
mistelinoksia. Tapana oli, että
mistelinoksan alla piti antaa
suukko toiselle.

Tässä perheessä oli myös suo
malainen sauna. Se lämmitettiin
tietysti jouluaattona.

Kolmas jouluni oli Skotlannissa
ystävieni kanssa. Asuimme
majatalossa. Teimme retkiä ym
päristöön jalkaisin tai ponilla
ratsastaen. Kävimme paikalli
sessa urheilukeskuksessa. Siel
lä luistelimme, keilasimme ja
uimme.

Ranskalainen joulu

Ranskassa vietetty joulu on jää
nyt erityisesti mieleen. Odotin
silloin poikaani. Se oli perhe-
joulu mieheni sukulaisten
kanssa. Ruokapöytä oli runsas
ja pöydän ääressä kului monta
tuntia. Jouluyön pelasimme eri
laisia pelejä aamuun asti. Joulu-
päivänä ajelimme alpeilla ja
pysähdyimme majataloon syö
mään.

Jouluaamuna joku toi aamu
palan tarjottimella vuoteeseeni.
Tarjottimella oli myös pieni lah
ja. Olin liikuttunut. Joulupäiväl
linen syötiin pitkässä pöydässä.
Meillä oli päässä silkkipaperiset
kruunut. Ruokasalin nurkassa
seisoi muovikuusi.

Kävimme kuuntelemassa joulu
evankeliumia Lontoon suomalai
sessa merimieskirkossa. Tun
nelma oli lämmin.

Suomalaiseen tapaan

Viides jouluni Englannissa oli
oikea suomalainen joulu. Miehe
ni yllätti minut hankkimalla
oikean kuusen. Se tuoksui
upealta. Kuusi maksoi varmasti
pienen omaisuuden Lontoossa.
Siellä kuusia ei usein ole saata
villa. Korkeintaan ruukkuihin
istutettuja kukkakuusia.
Leivoin ja tein lanttulaatikkoa ja
paistoin suuren kalkkunan. Koti
oli koristettu pienillä Suomen
lipuilla. Se oli ystävillemme eri
lainen joulu.
Joulu terve i s i n
Seija ~

Vieno Hyttinen asuu Marielun
dissa, lähellä Turkua. Hänellä
on siellä pieni valoisa huone.
Viihdyn hyvin, hän sanoo. Vieno
lukee pistekirjoitusta. Tulkkinsa
kanssa hän kommunikoi sormit
tamalla kämmeneen. Kävimme
lyhyen keskustelun pistekirjoi
tuskoneen avulla.

Kerrotko jotain lapsuudestasi?
Olen kotoisin Varkaudesta.
Lapsena jäin sotaorvoksi.
23-vuotiaana näköni vaurioitui
liikenneonnettomuudessa ja
37-vuotiaana tuli sokeaksi.
Kuulon olen menettänyt jo
lapsena.

Miten kulutat aikasi?
Luen paljon pistekirjoja. Luen
elämäkertoja, historiaa, kauno
kirjallisuutta, runoja, tietokirjoja
ja paljon muita. Teen myös pal
jon käsitöitä; kudon ja virkkaan.
— Parhaillaan ovat valmistu
massa lämpimät vaaleat lapa
set. Ne ovat Marielundin myyjäi
siä varten.

Kirjoitat myös runoja
Olemme saaneet lukea niitä
lehdessämme.
— Kyllä. Olin mukana Luovan
toiminnan leirillä syksylä 88 ja
Markku Laitinen sai minut
innostumaan runojen kirjoitta
misesta. Pidän runoista. Joskus
niitä on helppo kirjoittaa. Mutta
aina kirjoittaminen ei onnistu.
Pitää olla sopivalla mielellä.

Onko Sinulla paljon ystäviä?
— Täällä Marielundissa on vain
pari ihmistä jotka ymmärtävät
minua. En kaipaa seuraa. Viih
dyn hyvin yksinäni. Mutta jos
kus toivoisin jonkun tulevan ter
vehtimään. —RK O

Seija Troyano

Erilaiset jouluni
Millainen on joulu ulkomailla?
Ainakin hyvin erilainen kuin
Suomessa. Olen viettänyt 4
joulua Englannissa ja yhden
Ranskassa. Ne olivat lumetto
mia jouluja. Kaipasin Suomen
valkoista joulua.

Os

~4O

Ol ,O

Runoista
saan iloa))

Vienolla on ruskea kiharainen
tukka. Tummien silmälasien
takaa tuikkivat eloisat silmät.
Vienon kasvot ovat herkkä
ilmeiset.
Vieno Hyttinen juhli 50-vuotis-
paivaansa samana paivana,
jolloin Suomi juhli
Itsenäisyyspäivää.
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Elina Lehtinen

Yksin vaan ei
yksinäinen

O Joulut tuntuvat niin yksi
näisiltä. Tuntuu, että kaikilla
muilla on ympärillään suuri,
rakas suku. Vain minä olen
jäänyt yksin.
O Miksi joulua pitää viettää
suuressa joukossa?
Minulle joulu on rauhan juhla.
Tahdon sytyttää kynttilän.
Tahdon miettiä joulun todel
lista sanomaa ja saada sisäis
tä rauhaa.

On monta tapaa viettää joulua.
Meillä Suomessa joulu on perin
teinen perheen juhla. Monissa
maissa joulua vietetään koko
suvun tai koko kylän voimin.

Pyysimme psykologi Elina Leh
tisen mietteitä yksinäisyydestä.
— On eri asia olla yksin tai olla
yksinäinen.
Olemme erilaisia ja kai paamme
seuraa eri tavoilla. Toiset halua
vat olla muiden kanssa yhdes
sä. Toiset viihtyvät paremmin
yksin. Heille yksinolo on rauhaa
ja omien ajatusten kokoamista,
mietiskelyä.
Toisille yksinolo on tapa kerätä
voimia.

— On hetkiä, jolloin tuntuu
yksinäiseltä. Tahdomme seuraa,
mutta emme löydä ihmisiä
lähellemme.
— Mietin yksinolon ja yksinäi
syyden eroa. Yksin olon valit
semme usein tarkoituksella.
Yksinäisyyden tunnetta emme
valitse vapaaehtoisesti.
Kaikki yksin eläjät siis eivät ole
yksinäisiä. Toisaalta on niin,
että ihminen voi olla yksinäinen
vaikka hän eläisi suuren ihmis
joukon keskellä. Esimerkiksi
suurkaupungeissa ihmiset eivät
tunne toisiaan. He eivät hymyile
toisilleen. He ohittavat toisensa,
tervehtimättä.

Yksinäisyyden tunteesta voi
pyrkiä eroon

Jos tahdomme olla yksin, voim
me järjestää itsellemme yksin
oloa. Jos haluamme vähentää
yksinäisyyden tunnetta, voimme
järjestää myös sen asian.

— Ensin on lakattava ajattele
masta, että vain joukossa ihmi
nen on onnellinen. On löydettä
vä yksinäisyydestä myönteiset (
puolet. On monia harrastuksia,
joita voi tehdä yksin. Joku
hankkii seurakseen lemmikki
eläimen. Eläimille ja kasveille
voi puhua ja niistä voi pitää
huolta.

Juhlapyhät pahentavat yksinäi
sen mielialaa. Jos ei ole perhet
tä, voi tarjota omaa seuraansa
ystävälle. Pyytää luokseen jon
kun toisen yksineläjän. Ehkä
yksinäinen naapuri odottaa juuri
nyt kutsuasi.
Elina Lehtinen ~

Päätin heittäytyä vitsikkääksi ja
sanoin:
— Kun kotona alkaa tuoksua
piparkakut, voin arvella, että
joulu on tulossa.

— Samoin, kun ulkona kadulla
kulkiessani alan törmäillä kaup
pojen näyteikkunoiden havu
koristeisiin, tiedän, että joulu
tulee.

Kysyjä ei nauranut vitsilleni —

varmuuden vuoksi. Luulen, ettei
hän ymmärtänyt vitsiäni.

Minä tiedän sydämessäni, että
joulu tulee. Olen oppinut elä
mään almanakan mukaan. Tie
dän, milloin on syyskuu, loka
kuu ja marraskuu. Samalla
tavalla tiedän, että joulukuun
lopussa on jouluaatto.

Aattona syömme jouluaterian,
käymme joulusaunassa. Sitten
jaamme lahjat ja laulamme jou
lulauluja kuusenkynttilöiden
palaessa, — Aatto valmistaa
meidät joulupäivään. Perheem
me ei ole käynyt joulukirkossa
moneen vuoteen. Lapset ovat
vielä liian pieniä. Mutta jouluun
kuuluvat vierailut sukulaisten
luona. Suku on vieraillut myös
meillä joulun aikaan.

Moni menee nykyisin jouluksi
ulkomaille tai viettää joulua
hotellissa.

Minulle perinteinen joulu on
kaikkein mieluisin. Haluan kas
vattaa omat lapsen ikin siihen,
että vietämme joulun kotona
yhdessä.

— Toivon, että minun kotiini ja
tämän lehden lukijan kotiin
tulee hyvä joulu 1989. ~

KIRKON IKKUNASTA
Ari Suutarla

Arin joulu

Viime joulun alla eräs mat
kustaja kysyi minulta junassa:
— Mistä sokea tietää, että
tulee joulu? Olin tyrmistynyt
»tyhmästä» kysymyksestä.
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Sairaalan joulu

Sairaalan synnytysosastolla
valmistaudutaan jouluun onnel
lisissa tunnelmissa. Sairaalan
joulu on kaunis kokemus henki
lökunnalle. Mutta vielä onnelli
sempia ovat ne perheet, jotka
saavat ottaa vastaan tällaisen
pienen tontun, sairaanhoitaja
Ulla Muukkonen hymyilee.
Hänen sylissään on kahden päi
vän ikäinen pikku nyytti, tonttu
hattu päässään. Koko osasto
somistetaan joulukuntoon. Tun
nelma on aurinkoinen. Itkua ei
ole milloinkaan. ()
— Tulen jouluksi työhön ihan
mielelläni, sanoo joku hoita
jista. Joku muisteli erästä joulu-
yötä, jolloin sai olla todista
massa pienen poikalapsen syn
tymää.

— Tuntui, kuin huoneeseen
olisi tullut joulun viesti: »lapsi
on meille syntynyt, poika on
meille annettu»..

Ulla Muukkonen ja Maire
Hannikainen sekä pienet tontut.

Poliisin joulu

Joulu on rauhan juhla. Poliisi
on silti valmiina jos joku häirit
see joulurauhaa.
Helsingin poliisiasemilla on
työssä vain muutamia poliiseja.
Hälytyskeskuksen johtaja Pertti
Loikkanen kertoo, että työ
vuorot jakaantuvat tavallisen

)tYovuorolistan mukaan.
Kyllä meillä täällä joulutunnel
maa on, kertoo Loikkanen.
— Henkilökunnan kahviossa on
joulukoristus; on joulukuusi ja
kynttilät. Kaunis musiikki soi
joka paikassa.
Poliisit voivat nauttia kinkkua ja
muita jouluherkkuja koko yön.
— Jouluyö on yleensä rauhalli
nen. Hälytyksiä tulee vähem
män kuin tavallisesti. Useimmat
hälytykset tulevat kodeista ja se
on ikävää, sanoo Pertti Loik
kanen.

Paloaseman joulu

Helsingissä on kahdeksan palo-
asemaa. Jouluna kaikilla asemil
la on ihmisiä töissä. Palomiehet
ja sairaankuljettajat ovat joka
hetki valmiina. Työvuoro kestää
aatto-aamusta jouluaamuun.
Tiedotuspäällikkö Pentti Grön
roos Helsingin pääpaloasemalta
kertoo paloasemien joulusta.
— Jouluna on yleensä rauhalli
sempaa kuin muulloin.
Suurin osa hälytyksistä on sai
rastapauksia. Kynttilöiden
aiheuttamia paloja on hyvin
vähän, sillä ihmiset käyttävät
säh kökynttilöitä.
— Tunnelma on jouluinen
myös paloasemilla. Aattoiltana
syödään jouluateria. Kynttilät
palavat ja kuunnellaan joulu-
musiikkia. Ja kuusen alta saat
taa löytyä lahja päivystävälle
palomiehelle. —RK/LT O

He valvovat
jouluyön

. Ylikonstaapeli Jorma Rytkönen
poliisiasemalla Helsingissä.

Pengerkadun

Jouluaattona kello 18 Turun
tuomiokirkko julistaa joulu-
rauhan alkaneeksi. Ihmiset
hiljenevät joulun viettoon. —

Mutta on monia, jotka viettä
vät joulua työn ääressä.
Heitä on sairaaloissa, poliisi-
ja paloasemilla, taksiautoissa,
hoitolaitoksissa ja monissa
muissa paikoissa. Radio ja
televisiokin tarvitsevat henki
lökuntaa, ettei kotien tv-ruutu
olisi tyhjä.
— Sairaalan, poliisin, palo-
kunnan ja monien muiden työ
jatkuu myös jouluna. Mutta
työssä on suuren juhlan
tuntua.

(

1
1
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Pekka Juusola

Tätini Oiga

Olen usein muistellut kuuro
sokeaa Olga-tätiäni• Lapsuu
denkodistani oli matkaa vain
200 metriä mummolaan, mis
sä OIga asui. Mummolassa
oli mukava käydä. Sain katsel
la monenlaisia kuvalehtiä ja
syödä herkkupaloja- Siellä
opin myös näkemään, millais
ta kuurosokean Oigan elämä
oli 50-luvun maaseudulla•
Olga syntyi 1894 kuurona. Hän
kävi kuurojen koulua Oulussa.
Nuorempana OIga on kirjoitta
nut paljon ja hänellä oli kaunis
käsiala. OIga teki paljon kaunii
ta käsitöitä. Hänestä piti tulla
käsityön opettaja. Mutta kun
näkö alkoi huonontua, hänen
oli pakko jäädä asumaan van
hempiensa luo kotiin. Lopulta
Oiga tuli täysin sokeaksi.

Yksinäistä odotusta

Oigan elämä oli hyvin yksi-
näistä. Päivästä päivään ja vuo
desta vuoteen hän vain istui pir
tissä, sivusta vedettävän sän
gyn päällä. Ja odotti, milloin
hänet viedään syömään tai
kahville.
En muista, että OIga olisi kos
kaan tehnyt mitään työtä, tai
että hänet olisi viety kävelylle.
Ehkä OIga olisi osannut viittoa,
mutta pienessä kylässä ei ollut
ketään, joka olisi viittonut.

Mistään tapahtumista OIga ei
saanut tietää; ei perhetapahtu
mista, uutisista tai ympärillä
olevasta maailmasta. Televisio
tuli Suomeen ja tekokuu kiersi
maapalloa, mutta kukaan ei
voinut sitä Olgalle kertoa.
Mitä enemmän oma näköni ja
kuuloni heikkenee, sitä useam
min ajattelen OIga-tätiäni.
Ihmettelen, kuinka hän pystyi
olemaan niin rauhallinen. Muis
tan, kuinka hän kovalla pakka
sella seisoi leivinuunin vieressä
lämmjttelemässä. Kesähelteellä
Oiga seisoi suurten pihakoivu
jen vierellä monta tuntia. Toisi
naan hän levitti kätensä ja
hyväili vilvoittavaa kesätuulta.
Usein näin hymyn Oigan huu
lilla.

Olot ovat parantuneet

Siihen aikaan ei ollut olemassa
kuurosokeiden yhdistystä; ei
aluesihteereitä, tulkkeja, leirejä,
tai sopeutumisvalmennus
kursseja.
— Paljon on kuurosokeain
asiat lyhyessä ajassa parantu
neet. Vielä on parantamisen
varaa ja varmasti kehitys menee
vielä eteenpäin. — Olisipa Olga
saanut kokea kaikki ne palvelut,
mitä Suomen kuurosokeilla
nykyaikana on.

O~ga kuoli 69-vuotiaana. Muisto
na hänestä minulla on lakana.
Se on hyvin paksua ja jäykkää
kan gasta.
Oiga on ommellut sen itselleen
joskus nuorena. Kirkkaan punai
sella langalla OIga on kirjaillut
lakanaan suuret koristeelliset
kirjaimet. ~

Löysin kirjan, kun siivosin
ullakkoa. Siinä se oli, vanha
muistokirjani kymmenien vuo
sien takaa. Kirjassa oli vihreät
kannet. Etukanteen olin
liimannut suuren kiiltokuvan,
jossa oli punaisia ruusuja.

Muistan, että sain kirjan joulu
lahjaksi äidiltä. Uusi kiiltokuva
kirja oli aarre. Ikäiseni,
kymmenvuotiaat tytöt kirjoitti
vat toisilleen sieviä runoja. Kiil
tokuvia vaihdettiin. Kiiltokuvia
annettiin lahjaksi. Tuon ajan
kymmenvuotiaille kiiltokuva
saattoi olla haaveen täyttymys.

— Voi niitä aikoja.
Selasin kirjaani ja muistelin
menneitä. Runoissa oli elämän-
ohjeita, toiveita ja vihjeitäkin:
Alä unohda minua. Minä pidän
sinusta. Sinä olet mukava,
tahdon olla ystäväsi.

Isän elämänohjeet oli kirjoitettu
näin:

Leenalle!

Vaikk’ elon myrsky ankara ois’
ja ankkuri ei sais’ pohjaa.
Niin ei sun purtesi hukkua vois.
Ylhääll’ on luotsi joka ohjaa.

Äidiltä oli seuraava muisto:

Kun nuoruuden aika on
ruusuinen
ja riemuja sen joka puoli.
Ota tiestäsi vaan
ja suunnasta sen —

älä kaikista ruusuista huoli.

Ystäväni Kaarina kirjoitti näin:

Ystävyys on kuin pikkuinen

taskussa avain ja lukko.
ystävät sitoo yhteen,
maamies pellolla

Ison siskon lyhyt ja ytimekäs
runo kuului näin:

Kolme sanaa sinulle,
Ole ystävä minulle.

Syntymäpäivänäni oli muisti-
kirjaan tullut seuraava, tikku
kirjaimin tehty runo:
Enkeli lentää liihottaa
Leenalle onnea toivottaa.

Kirjan viimeiselle sivulle oli
luokkatoverini Soile kirjoittanut
näin:
Kun lehdet putoo,
niin kannet jää.
Ja kansissa säilyy muisto tää.
—LT~

1

ukko.
Sillä on
Sillä se
niinkuin
lyh teen.
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Kuusi - kaunein
joulukoriste

Joulukuusen historia alkaa jo
1500-luvulta. Ensin saksalaiset
alkoivat pitää joulukuusta.
1600-luvulla se otettiin
käyttöön myös muualla
Euroopassa.

Suomessa joulukuusi tuli koko
kansan jouluperinteeksi 1800-
luvun lopulla. Ensin koulut ja
yhdistykset toivat joulukuuSen
juhlasaleihinsa. Sitten kartanot,
pappilat ja kaupunkilaiskodit
alkoivat käyttää joulukuusta
kori steena.

Aluksi kuusta ei koristeltu ollen
kaan. Vähän myöhemmin sen
oksille ~aitettiin omatekoiSia
paperikoristeita. Vihdoin tulivat
kynttilät, omenat, karamellit ja
vehnäsri nkilät.

Kuusen koristelu on taidetta

Joulukuusen koristelu on tärkeä
jokavuotinen ohjelmanumero.
Perheissä se on usein lasten
kunniatehtävä. Kuusen latvaan
laitetaan suuri kiiltävä tai valais
tu tähti ja oksille kiinnitetään
sähkökynttilät. Koristeina käyte
tään kiiltäviä nauhoja, tähtiä,
olki- tai lastukoriSteita. Koristelu
on makuasia. Joku voi koristaa
kuusensa vaikka piparkakuilla
tai värikkäillä palloi~la.

Kataja ja mänty

Joulukuusella on myös pari kil
pailijaa. Aikaisemmin monet
hankkivat kotiinsa joulukatajan.
Vuonna 1977 katajan myynti
kiellettiin, koska se on harvinai
nen ja arvokas.

Pohjois-lapin joulupuu on män
ty. Sitä käytetään vieläkin melko
yleisesti lvalonjoen pohjois
puolella, missä kuusi ei kasva
luonnonvaraisena. Mänty on jou
lupuuna yhtä kaunis. Mänty on
myös kestävä. Sen neulaset
eivät karise pahasti vielä loppiai
senakaan. —RK

Lähde: Kaisu Vuolio
Suomalainen joulu,
WSOY Porvoo 1981

Kolme kuusta
Kolme kuusta metsässä
kesäisin ikivihreänä.
Suomalainen kuusi pistävine
neulasineen.
Saksalainen kuusi ystävällinen
pehmeine neulasineen, ja
lehtikuusi vielä pehmeämPifle
neulasineen, jotka se pudottaa
talven ajaksi lehtipuiden tapaan.
Kaksi on kuusta vihreänä talven
viimoissa ja kolmas kuusi
suoja ton paljain oksin.
Vieno Hyttinen

.

Jouluristikko Laatinut: Jukka Kaukopuro
Oikeat vastaukset sivulla 15.
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Joulukukka
ilahduttaa

Kukka on m~&u~nen jou~u
tervehdys~ Kukka on mukava
antaa ja mukava saada ystä
väItä, tuttavalta~ Paket~n avaa
m~nen on jänn[Ltävää: onko
han pakefissa joulutäht~,
hyas~ntt~ va~ k~mppu tulppaa
neja.
Joulun aikaan on kukkakaupois
sa kiire. Yhtä kova kiire on puu
tarhureilla. He kasvattavat joulu-
kukkia ja siinä heillä on monen
kuukauden työ. Kukkien pitää
olla täysikasvuisia ja täydessä
kukassaan juuri joulun alla.

— Miten kaikki kukat saadaan
kukkimaan juuri silloin?
Kukkien »valmistumista» säädel
lään lämmön ja valon avulla.
Kasvattaja voi määrätä päivän
tarkkuudella, milloin hyasinttien
ja joulutähtien pitää aueta.

Hyasintti on perinteinen joulu
kukka. Se tuoksuu joululta.
Uudempi joulukukka on joulu-
tähti. Se kukkii pitkälle kevää
seen.

Joulutähti kotoisin Meksikosta

Joulutähden oikea nimi on
Puleherrina — suomeksi se
tarkoittaa »Kaunein kaikista».
Puleherrina on espanjan kieltä.
Kotimaassaan Meksikossa jou
lutähti kasvaa suureksi ja kukkii
yhä uudelleen ja uudelleen.
Meillä joulutähti kukkii harvoin
enemmän kuin yhden kerran.

Tulppaaneja ympäri vuoden

Joulutulppaani kasvaa sipulista.
Joulun aikaan siitä tehdään
suuria ja pieniä joulukoreja:
tulppaanien lisäksi korien
somisteena on sammalta, erilai
sia oksia ja muita kukkia. Myös
Azalea on suosittu joulukukka.
Azaleat tulevat syksyllä Belgias
ta. Ne ovat vielä pelkkiä juura
koita ja kasvavat syksyn aikana. ~
Niistä tulee punaisia, valkoisia
tai oransseja.

Värien kieli

Kukkien värit kertovat myös
tunteistasi. Punainen on joulun
suosikkiväri, 80 prosenttia joulu
kukista on punaisia. Myös valkoi
set kukat ovat suosiossa, samoin
vaaleanpunaiset ja siniset. Minun
mielivärini on valkoinen.
Entä Sinun?
Leena ~

Aloitamme
kirjekerhon

Tuntosarven kirjekerho alkaa..
Tule mukaan. Kirjoita Tunto
sarvelle nimesi ja osoittees~.
Julkaisemme ne lehden
KIRJEKERHO-palstalla. Ja
sen jälkeen voit jäädä odotta
maan, kuka sinulle kirjoittaa.
Tai voit myös vastata kirje
‘erhomme julkaisemiin osoit
teisiin.
— Joku odottaa kirjettäsi.
Kirje on mukava tapa vaihtaa
ajatuksia. Kirje tuo iloa taval
liseen arkipäivään. Kirje voi
olla lämpimän ystävyyden
alku.
KIRJOITELLAAN!
Tuntosarven kirjekerho

* * *

Sinä yksinäisyydestä kärsivä
25—45 vuotias nainen!
Pistekirjettäsi odottaa Rauli
Hämeenlinnasta. Kerro itsestäsi
ja toiveistasi. Voit myös soittaa
Sampolaan sosiaalityöntekijälle
ja kertoa asiasi. Hän toimii

p u he m i e he n äs i ».
* Rauli Jalo
Rinnetie 43 A 1
13100 HÄMEENLINNA
Puh. Sam pola 91 7-1 22 050
Tekstipuh. 92028-24283

* * *

Joulunaurut
— Äiti, tule mukaan. Me leikimme
eläi ntarhaa.
— Mitä minä siellä teen?
— Sinä olet se täti, joka heittää
apinoille makeisia.

OlO

Pikkuinen Man seisoi äidin kans
sa näyteikkunan edessä.
— Aiti, jos et osta mulle tuota
nukkea, niin minä sanon sinua
bussissa mummuksi.

O O 0
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