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Unohtumaton joulu
KAIJA MAIJALA

Siitä joulusta on jo yli neljä-
kymmentä vuotta.  Olin silloin
oppilasasuntolan hoitajana
eräällä koululla käsivarren Lapis-
sa.

Koulu oli juuri loppunut ja Yli-
perän väki hakenut asuntolassa
olleet lapsensa joululomalle.
Kun toiset olivat menneet, jäi
ympärilleni kolme sisarusta, joi-
ta ei kukaan tullut hakemaan.
Kaikki muut poromiehet perhei-
neen olivat jo viikkoja sitten
muuttaneet pois tunturista,
tuoneet tokkansa talvilaitumille
kylien lähelle ja asettuneet asu-
maan väärtiensä luo tai omiin
pikku asumuksiinsa, kellä sellai-
nen oli.  Mutta näiden lasten
kotiväestä ei kukaan tiennyt mi-
tään.  Heidän poronsa palkivat
käsivarren kaukaisessa kolkassa
mahtavan Haltiatunturin maas-
tossa.  Niin kuin toisetkin saa-
melaisperheet lähtivät hekin
aina kevään viimeisillä keleillä
jutaamaan poroineen ja tavaroi-
neen kohti kesälaitumia kauas
tunturiin ja talven tullen palasi-
vat kylään.

Syksyllä, kun koulu alkoi, toi
Maarit lapsensa asuntolaan.  He
olivat kävelleet neljä peninkul-
maa sisnapussit selässään poik-
ki laajojen tunturiylänköjen kier-
täen jänkiä ja lampareita ja kah-
laten poikki vuolaitten virtojen
saapuen vihdoin maantien var-
teen, josta matka jatkui linja-au-
tolla vielä lähes sata kilometriä.
”Ota sie tämä Iiskokin asunto-
laan.  Täällä sen on parempi,
kun ahku on jo niin vanha, ettei
jaksa huolehtia hänestä, kun me
muut olemme poroissa”, sanoi
Maarit.

Ennen kuin ehdin puhua opet-
tajien kanssa Iiskosta, oli Maarit
kadonnut, eikä häntä löytynyt
enää kylältäkään.  Niin jäi Iisko,
vasta joulun alla kuusi vuotta
täyttävä ressukka talveksi asun-
tolaan.  Asuntolassa oli oppilai-
ta liki neljäkymmentä.

Osa heistä pääsi joskus sun-
nuntaiksi kotiin.  ”Milloin me
menemme kotiin?” kyseli Iisko
monta kertaa syksyn mittaan,
kun katsoi lähtijöitä.  ”Jouluksi

mennään.  Äiti tulee hakemaan”,
lohdutti Annin, vanhin lapsista.

Mutta äitiä ei kuulunut, vaikka
oli jo jouluaatto.  Monta päivää
oli Iisko istunut ikkunassa tui-
jottaen pimeälle pihalle ja juos-
sut välillä toisten kanssa kylällä
kuulemassa tiesikö kukaan mi-
tään.  Aina yhtä pettyneenä he
palasivat asuntolaan.  Oli vaikea
katsoa lasten murhetta, eikä
omakaan mieli ollut iloinen.

Mieleeni ei ollut edes juolah-
tanut, että en pääsisi joululo-
malle.  Koko syksyn olin kuullut
puhuttavan, että kaikki lapset
haetaan asuntolasta heti, kun
koulu loppuu.  Matkatavarat oli-
vat valmiiksi pakattuina laukus-
sa.  Mieli malttamattomana olin
odottanut lomalle lähtöä.  Olin
ensi kertaa näin ylhäällä Lapis-
sa, ja vaikka en vielä etiäisiin us-
konutkaan, niin monenlaista
uutta ja ihmeellistä olin nähnyt
ja kokenut, ja mieli paloi halusta
päästä kertomaan kaikesta.  Jo
monta kertaa olin saanut havai-
ta, ettei täällä parane hätäillä
eikä kiirehtiä.  Ankara, armoton
luonto oli aina määrännyt elä-
misen tahdin ja muovannut ih-
misetkin siinä määrin rauhallisik-
si ja kiireettömiksi, että se oli
malttamattomalle lannan riugul-

le joskus vaikea kestää.
Jäin yksin lasten kanssa.  Keit-

täjä ja apulainen olivat lähte-
neet joulujuhlaväen mukana, sil-
lä myöhemmin heillä ei olisi ol-
lut enää kyytiä kotiin.  Asuimme
aamusta iltaan suuressa keitti-
össä.  Kukaan ei halunnut olla
tyhjissä oppilashuoneissa kol-
kon käytävän varrella.  Ulkona-
kaan ei ollut paljon olemista, sil-
lä mittari näytti jatkuvasti yli
kolmeakymmentä.  Lasten mieli-
ala oli matalalla ja heidän oli
vaikea keskittyä mihinkään.  Lai-
toimme yhdessä ruokaa ja lei-
voimme.  Suuri leivinuuni läm-
peni joka päivä, herkulliset
tuoksut täyttivät talon ja keittiö
pysyi lämpimänä.

Aattona toimme joulumännyn
keittiöön ja koristelimme sen
yhdessä.  Kuusia ei ollut, eikä
paljon mäntyjäkään, sillä asut-
tiin havupuurajan tuntumassa.
Leikkasimme valkeita lumitähtiä
ikkunoihin ja Antti, vanhempi
pojista kairasi koivuhalkoon so-
pivia reikiä ja niin saatiin pöy-
dälle komea kynttilänjalka.  Sau-
man lämmetessä laitoimme ruu-
at melkein valmiiksi.  Kylvetin
ensin pojat ja sitten saunoimme
Annin kanssa.  Kun kaikki olivat
puhtoisissaan ja kammattuina,

sytytimme kynttilän ja istuimme
pöytään.  Lapset olivat kauniis-
sa lapinpuvuissaan ja silmät
loistivat kirkkaina.  Olin varan-
nut jokaiselle pienen paketin ja
ne odottivat männyn juurella.

Iiskon silmät olivat huolestut-
tavan kirkkaat, kun hän hiipi
taas vakipaikalleen ikkunan pie-
leen.  Äkkiä hän hyppäsi pys-
tyyn ja kirkaisi: ”Eädni!”  Samas-
sa tuli ovesta punaposkinen
Maarit heinäkengissään ja sä-
pikkäisään suureen lapinhuiviin
kääriytyneenä.  Sitä iloa, riemua
ja silmien loistetta!  Maarit ker-
toi, että matkalle lähtö viivästyi
ahkun sairauden takia.  Kun oli
kuljettu jo hyvän matkaa, sudet
hajottivat porotokan ja meni ai-
kaa ennen kuin se oli taas koos-
sa.  Vielä toisenkin kerran sudet
hätyyttivät poroja, ja taas huk-
kaantui aikaa.  Oli vuoden pi-
mein aika.  Paksu, upottava lumi,
armoton pakkanen ja olematto-
man lyhyet päivät vaikeuttivat
elämistä ja matkan tekoa monin
tavoin.  Tämä kaikki oli liikaa
vanhalle, sairaalle ahkulle.  Erää-
nä yönä hän nukkui pois, ke-
nenkään näkemättä.  Kun toiset
aamulla heräsivät kodassa, saat-
toivat he vain todeta, että van-
ha, kaikkien rakastama ja kunni-
oittama äiti ja isoäiti oli lähte-
nyt.  Sinä päivänä ei voitu jatkaa
matkaa.  Päivä hämärtyi illaksi
ennen kuin toinnuttiin edes
ajattelemaan lähtöä.

Mutta nyt olivat porot lähim-
män tunturin takana viiden kilo-
metrin päässä kylästä, ja väärtin
pihassa oli pikkutupa lämmitet-
ty.  Maarit ja lapset lähtivät
viettämään omaa jouluaan.
Saatoin lähtijät  ulos ja jäin sei-
somaan aavalle pihalle.  Taivas
oli täynnä tähtiä ja ilma tuntui
pistävän kuivalta.  Alhaalla väy-
län suunnalla loistivat valot ky-
län taloista, ja vastakkaisella
puolella heti piha-aidan takana
alkoi ääretön erämaa, jossa vain
susilla ja ahmoilla oli kotinsa.
Rajamiehen ja riekonpyytäjän
sukset piirsivät joskus jälkensä
lumeen ja  poromiehet paimen-
sivat laumojaan - jouluyönäkin.
Palelin ja kiiruhdin sisään.  Aa-
mulla varhain, hyvin varhain,
lähtisi auto etelään.

Kirja kantaa yli joulun
Kansallisen Onnimanni-pal-

kinnon saaneet Kirja kantaa, ta-
rina tukee -projektin kirjastot
esittävät vetoomuksen: lapsen
tulisi saada Joulupukilta oma
kirja.

”Jokainen aikuinen muistaa
ilon, kun sai lapsena kirjan lah-
jaksi. Jouluaaton lumoon kuuluu
lahjojen antamisen ilo ja saami-
sen riemu. Vanhemmilla on vas-
tuu lapsen joulutunnelmasta:
iloitaan yhdessäolosta mutta
myös omasta rauhasta. Kirja
auttaa hiljentymään jouluun. Se
tuo joulun lumon, se sisältää
salaisuuksia ja odotusta. Kirjan
lukeminen auttaa lasta keskitty-
mään, rauhoittumaan, nautti-
maan elävästä kielestä, eläyty-
mään tarinaan ja löytämään hel-
men.

Jos lapsella tai perheellä on
huolia, kirjaan keskittyminen
auttaa lasta etääntymään het-
keksi ongelmista. Kirja saattaa
antaa toivoa, kasvurauhaa,
unelmia ja ratkaisumalleja. Kirja

on lapselle ystävä.
Kun mietit, mitä antaisit lap-

selle lahjaksi, se voi olla lähem-
pänä kuin arvaatkaan. Oma kirja
ja yhteinen lukuhetki yhdessä
lapsen kanssa jättää lapselle
mukavan joulumuiston.

Kotimainen lasten- ja nuor-
tenkirja on parempi lahjavalinta
kuin kansainvälisten lelu- ja viih-
dejättien muotituote.

Jollet keksi sopivaa kirjaa, kir-
jastosta voit kysyä vinkkiä kulle-
kin ikäkaudelle soveltuvasta lah-
jakirjasta.”

Lukuhetki on tärkeä, vaikkei
lahjakirjaa ehtisikään hankkia ja
kääriä pakettiin. Otetaan oma
tai kirjaston kirja kädessä syliin
peruuttava lapsi polvelle ja su-
kelletaan tarinan maailmaan.  Ir-
rotaan arjesta ja kiireestä, anne-
taan tilaa mielikuvitukselle ja
ajatuksille. Kirja on lepoa ja vir-
kistystä kaikenikäisille ihmisille.

Jouluterveisin
Pyhäjoen kirjasto
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