
Rakkaat ja sydämellisen lämpimät terveiset Teille täältä pohjoisesta, jossa tosin on melkoisen kylmää, mutta joulu tekee 
kuitenkin sen että ollaan lämpimällä mielellä.  
Minä istun nyt täällä omassa huoneessani ja kirjoitan, tuolla tuvan puolella siivotaan parhaillaan ja kaikki matot riip-
puvat tuolla pihalla. Niiden raidat vilkkuvat omenapuiden lumisten oksien välistä kun Siiri niitä tamppaa ja hakkaa, se 
näkyy tänne minun huoneeni ikkunaan, ja muutenkin on koko maisema kuin maalaus. Ollapa nyt minulla kynä ja pensseli! Tek-
isin Teille maalauksen jonka nimi olisi vaikka Jouluaaton aatto Vähä-Kurjen torpassa. Uskotko? 
Tänään on sunnuntai. Äiti on taas siellä iänikuisessa rouvasväen yhdistyksessään, jakamassa pellavia kaiketi. Minä en ym-
märrä, mikä hänet saa niin innostumaan tuohon asiaan. Joka keskiviikko ne menevät pienten lasten koululle - ja sitten he 
jatkavat köyhille vaimoille, kaiketi ne ovat niitten lasten äitejä, villoja ja pellavaa kehrättäväksi ja karstattavaksi tai 
lankoja kudottavaksi. Sitten ne samalla ottavat niiltä valmiit työt maksavat niille tekopalkkaa, ostaakseen taas uusia 
tarvikkeita! Että köyhätkin voisivat ostaa joulupuuroon riisiä ja muuta jouluhyvää”, sanoo äiti. No, isä sanookin että minä 
olen yksi nappisilmäinen nalle vain. 
Niin, Siiri tuossa tulikin minun huoneeseeni saksineen ja tinapapereineen, arvaathan, että joulukuusen koristeita hän siinä 
leikkaa posket hohtaen ja kyselee, koska minä aloitan tekemään hänen kanssaan “mansikoita” - niitä mantelimakeisia, jotka 
värjätään punaisiksi ja ripustetaan kuuseen, muistatko?   
Isä on taas täydessä vedossa ja innoissaan kun saa kiillottaa kuparia, äsken kun kävin keittiössä, minusta tuntui että 
hänellä on jo luumusoppakin tulella. Ja huomenillalla, sitten kun lipeäkala ja riisipuuro ja tortut on syöty ja kynttilät 
palavat kuusessa, me lähdemme yhdessä Siirin kanssa vähäksi aikaa ulos Isolle kadulle ja katselemme, miten joulukuuset 
loistavat naapureissa. Toivottavasti silloin sataa lunta ja vielä sen jälkeenkin. Tapanina ajellaan taas ympäri katuja ja 
käydään ainakin naapurin talossa. Rovasti on kuulema lausunut paheksumisensa tiernapoikien takia - onko kummempaa ku-
ultu? Minä ainakin toivon niiden taas tulevan, viime vuonna ne kävivät juuri joulupäivänä ja varsinkin se Herodes lauloi 
niin hyvin, kuten kirjoitin. Teki mieli antaa niillekin lakkahilloa, jota juuri silloin söimme jälkiruuaksi, mutta taisivat 
olla niille halutumpia ne muutamat lantit jotka isä antoi. 
Monin rakkain ajatuksin ja hyvän onnen toivotuksin me muistamme Teitä rakas täti. Siellä kai aurinko paistaa ja on mukava 
ilma - täällä kuten tiedät, vietetään pesäpäiviä, ja ei paista. - Mutta kynttilöitä olemme tehneet, ensin lokakuussa ja nyt 
viime viikolla vielä lisää, niitä on porstukamarissa pärekorillinen, olimme kaikki mukana, äiti, Siiri ja minä. Kyllä siinä 
kuuma tali räiski. On meillä omenoitakin, tuoksuvat niin hyvältä. Vielä pitää kääriä muutama lahja, Siiri tahtoo sulkea ne 
lakkasinetein, mutta ensin kirjoitamme pienet värsyt - arvaat että meillä on tänä iltana hauskaa!
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