JOULUMUISTO

Olin oppinut lukemaan ensimmåisen luokan syyslulcukaudella.
Joulun lahestyessåi päåsimme
aapisessa talvi- jajoulutarinoiden kohdalh. rra:ana
lrdartta-opettaja
friivånä
sanoi, että joku
ensimmäisen luokan oppilaista saisi lukea koulun kuusijuhlas*a
t
lourop,*in
peninkulmasaappaisa. Kertomuksen lukemista harjoiteitiin
tunnillo ja kun luin sen
sujuvasti, opettqia saaoi että minä saisin h*ea r.o j,*hs*

riä

Joulujuhtailta Tillolan kansakoulussa koitti viimein Å;ti
oti ommeuut minulle punaruutuisen
leningia jonka alalrelma oli pliseerattu. Punaiset sukkahousut
olivat nilkoista inhottrvasti
makkarallq elastaania ei oltu viela keksitty, eivåtkåi vähän pieneksijäänert:unrrr.*Et

yhtAan vätrentitneet makkaravaikutelmaa.

vanhemmat istuivat jo pulpeteissa ja penkeitlå ylåikoulun puolell4
kun me oppilaat
marssimme luokittain omille penkeillemme. Ensin olisi
alakoul*r"irtr* oni.mut ju sitten
yltikoululaisten. Minun tarimni oli alaluokkien viimeinen
ou*"ro,:ut ri
ygluokkien
tiernapoikiajavaativampia tonttuleikkejä. vaikka opetaja oli
sanoiut, rttaGotarinan
riittävän sujuvasti, olin jatkanrrt harjoiuelua joka ilta htåna
niin, että osasin senio miltei
ulkoa' Mnun tarvitsi vain vitkaista t unrin kupp"t""o ensimmäiset
sanat, niin Ioppuosa
kappeleesa muistui heti mieleea osssin *nai
rmissani, mikåån ei voisi merinä
pieleen.
"aitta

;;;;

Yläkoulun Tellervo-opettaja istuutui pranoqr äåreen ja
ErtJdti bniltflät pidikkeisiin. olin
monta ke'rfaa mieuinl4 eua syryteuankohärr aiig
tryt ne sysrtettiin - juhla saattoi
alkaa' Alakoululaisten esittivätjouh*mraclman. sittem
tonttn-;a t"ii
ol$elmat vain vilisivät silnissärd, oma vuoro läh€§tyi ja alkoi jäanittad
vi;åeio
lv{art§n-opettajakuulutti, etEi tryf kuutisnr_rretari*J6"trpo*"peninkdmamappaisa
Eevan luke,mana- Asnrin rerpp"rqti knrokkelle sormi
Ugä
oikeass,akohdassaja
niiasin kauniisti:
"Air*a

kMa;
d";ri

i"ittt

Aloin ttrkea. olipa kerrat... ja lopplosa kappaleesta muistui
hcti mieleeri. Muistin myös
llYY §anat Joulupukki ja rturvatrmtrui paäotmen ja ilmeiklaasti.
T.i";; k;ptrI", vain
vilkaisuja trcti sanat muistuivat mircleeril aroin ta*eru yielso,A
voi kuinka uä
pdjsn!
Marua'opettaja myhiiili §rytyväisenä etupenkissä
Kaitki-kuuntelivathiirenhif:*
Kolmas kapFfir.
§vin m€mee. Sitten taas vilkaisu tirlu*ri* tariaa j*tkuu: Ei, m,tta
tämånhän minäjo luin' No, jatkan seuraavasta kappleesta.
rurinuajä:*it t, p*" kohosi
poskilte' Tam sama kappalefi taas. Juutuin
aina ru* t*norrt".*kapplesee*eivetkii
sitmät tavoittaneet milläin seuraavan kappaleen alkua.
sen kun uain iöJrgisd;in siitå se
tTslåhtisi'
opettqia
dkoi
hiljaa
hivr*auttu
vier*ni, rr*ru sorr*i ihrcstjr osoittamean
\yJIå
oikeaa kohtaa sivulla ja pääsin taas-jatkamaan tarinaa.
Lopun luin ihan oikea*i kohottamatta kertaakaan katsetta
kirjasta.
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