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Jouluenkeli
Josefiina-jouluenkeli

ieni enkeli istui keskikaupungin puistonpenkillä. Hänen silmänsä olivat surulliset.
Kukaan ohikulkijoista ei kuitenkaan kiinnittänyt huomiota enkeliin. Ja miksi
olisivatkaan, sillä eiväthän he edes nähneet enkeliä.
Enkelin nimi oli Josefiina. Syy, miksi Josefiina istui penkillä, oli yksinkertainen. Pieni
enkelityttö oli niin kovasti halunnut tulla katselemaan ihmisten elämää maan päällä,
että lopulta itse arkkienkeli Mikael oli antanut siihen luvan. Hän oli kuitenkin varoittanut
Josefiinaa, että tämä saattoi kokea pettymyksen retkellään.
– Maassa kaikki ei ole niin kuin meidän maailmassamme. Ihmiset eivät aina käyttäydy
toisiaan kohtaan kunnioittavasti ja jopa omasta itsestäkin välittäminen unohtuu välillä.
Sen Josefiina oli totisesti oppinut. Aivan ensimmäiseksi Josefiina oli vieraillut
päiväkodissa. Hän oli ajatellut, että lasten parissa olisi mukavaa ja rattoisaa.
Sen sijaan Josefiina kuuli, miten lapset riitelivät keskenään. Jotkut jopa tönivät
ja repivät leluja toistensa käsistä.
Myöskään piipahdus vanhainkodissa ei ollut piristänyt Josefiinan mieltä.
Enkeli oli surukseen huomannut, että vanhukset oli jätetty yksin ja moni
heistä kaipasi juttuseuraa sekä kädestä pitelijää.
Kaikkein pahinta oli kuitenkin kodeissa. Josefiina oli tottunut, että enkelten kodeissa
vallitsi rauha ja sopusointu. Kaikki auttoivat toisiaan iloiten ja pyytämättä. Ihmisten
kodeissa oli ainainen kiire ja sekasorto. Vanhemmat kiiruhtivat töihinsä ja lapsia
hoputettiin kouluun ja päiväkotiin. Usein kiireessä tuli huutoa ja pahaa mieltä.
Juuri kun Josefiina päätti palata takaisin omiensa pariin, osoitti puistosta pois lähtevä
pikku poika penkillä istuvaa enkeliä. Poika selvästi näki Josefiinan, sillä hän veti isäänsä
kädestä ja sanoi kuuluvalla äänellä: Isä, näetkö tuon hohtavan kauniin enkelin? Se on
varmasti jouluenkeli, josta tänään kerhossa puhuttiin.
Isä näytti vaivaantuneelta ja torui poikaansa.
– Älä pelleile Mikko. Ihmiset katsovat meitä. Ei siellä ketään ole.
Josefiina vilkutti pojalle ja poika vilkutti takaisin. Molempien päivä oli pelastettu.
Enkelityttö päätti seurata poikaa. Mikon kotona oli jouluvalmistelut käynnissä.
Äiti leipoi pipareita ja halasi nopeasti kaupungilta saapuvaa poikaansa.
– Näittekö jouluvalot, äiti kysyi ja antoi Mikolle samalla vasta
leivottuja pipareita maisteltavaksi.
– Eivät valot nyt niin kummalliset olleet, mutta minä näin
jouluenkelin, Mikko sanoi silmät loistaen.
Isä alkoi jo hermostua Mikon kuvitelmiin.
– Kerhossa on taidettu liikaa puhua enkeleistä, kun poika jo
näkeekin niitä, hän selitti hämmentyneelle vaimolleen.
Äiti silitti kuitenkin hellästi pojan päätä ja
sanoi uskovansa, että tämä on nähnyt oikean enkelin.
– Olet itsekin kuin pieni enkeli ja sellaisen on helppo
huomata kaltaisensa.
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Josefiina olisi voinut nauraa ääneen, sillä niin iloinen hän oli.
Ehkä maan ihmiset eivät olleetkaan niin ikäviä kuin mitä hän oli luullut.
Illalla äiti laittoi Mikon nukkumaan ja toivotti hyvää yötä. Mikko ei saanut heti unen
päästä kiinni. Silloin Josefiina päätti esittäytyä Mikolle, joka ilahtui suuresti nähdessään
enkelitytön uudestaan.
– Kiva kun tulit. Oletko jouluenkeli?
Josefiinaa alkoi ujostuttaa. Enkelityttö oli niin pieni, ettei sille ollut vielä annettu
erityistä tehtävää. Mutta nyt, kun Mikko sanoi ääneen sanan jouluenkeli, Josefiinan
päässä välähti.
– Kyllä minä olen jouluenkeli. Tai ainakin aion isona tulla sellaiseksi.
Mikko riemastui entisestään. Pieni poika sanoi, että valinta on hyvä, sillä kerhossa
oli sanottu, että erityisesti jouluna tarvitaan paljon enkeleitä tuomaan ihmisille
hyvää mieltä ja rauhaa.
Josefiina alkoi loistaa vieläkin kirkkaammin. Enkeli ymmärsi nyt, miksi hänen oli
annettu lähteä matkalle ihmisten maailmaan. Juuri hänen tehtävänsä oli tuoda riidan
keskelle sopua ja rakkautta. Etenkin jouluna.
Aamulla Mikko luuli nähneensä unta enkelitytöstä. Hän huomasi kuitenkin tyynyllään
pienen valkoisen höyhenen. Isäkään ei enää hermostunut Mikon enkelipuheille, vaan
pyysi poikaa pitämään aarteensa visusti tallessa.
Liekö jo Josefiina aloittanut työnsä?
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ra tuli koulusta kotiin. Hän heitti repun nurkkaan ja viskasi vaatteet lattialle.
– Hei, oliko mukava koulupäivä? äiti huuteli keittiöstä iloisella äänellä.
Ira ei vastannut, vaan ryntäsi omaan huoneeseensa ja painoi päänsä tyynyyn.
– Tulehan maistelemaan vastaleivottua joulupullaa, äiti vielä houkutteli.
Kun vastausta ei vieläkään kuulunut, äiti riisui esiliinansa ja meni katsomaan Iraa.
Hän koputti ovelle, mutta vastassa oli hiljaisuus. Äiti raotti ovea ja huomasi Iran
nukahtaneen lempipupu kainalossaan. Poskella oli pari kyyneltä.
– Jaa-a, taitaa olla pieni ekaluokkalainen väsynyt, äiti tuumi ja silitti lempeästi
tyttönsä hiuksia.
Myöhemmin Ira kömpi huoneestaan makeasti haukotellen. Hän nautti äidin leipomaa
pullaa ja lasin maitoa. Kaikki näytti olevan jo paremmalla mallilla. Yleensä ehtiväinen ja
vilkas Ira oli kuitenkin epätavallisen hiljainen ja vaisu. Äiti kokeili varmuuden vuoksi Iran
otsaa, jos tämä olisikin tulossa kipeäksi. Mutta ei, otsa oli normaalin viileä. Äiti päätti
odottaa kärsivällisesti. Ira kyllä kertoisi aikanaan, mikä häntä vaivaa.
Illalla nukkumaan mentäessä Ira vihdoin avasi suunsa.
– Koulussa puhuttiin tänään, että jouluna koko perhe kokoontuu yhteen, tyttö sanoi.
– Jopa Anitan juuri eronneet vanhemmat viettävät joulun yhdessä lapsiensa kanssa,
Ira jatkoi ja nyt äänessä oli jo itkua.
Iran isä oli lähtenyt kesällä rauhanturvaajaksi Lähi-Itään. Isä ja tytär olivat nähneet
viimeksi toisensa pari kuukautta sitten Italiassa, jonne Ira oli lentänyt äitinsä kanssa.
Isä puolestaan tuli sinne heitä tapaamaan. Yhteinen viikko oli ollut ihana, mutta liian
lyhyt. Joulun lähestyessä Iran ikävä kasvoi kasvamistaan, eivätkä sähköpostiviestit
ja valokuvat sitä enää lievittäneet. Alun perin isän piti tulla jouluksi kotiin lomalle,
mutta joidenkin lomalupasotkujen takia (joista Ira ei ymmärtänyt tuon taivaallista)
loma siirtyi seuraavan vuoden puolelle.
– Olet oikeassa. Minäkin olen pettynyt, koska suunnittelimme yhteistä joulua, äiti sanoi.
Äiti lohdutti Iraa ja muistutti, että mummi ja ukki tulevat ensi viikolla. Ira piristyi
hieman, sillä hän piti erityisesti isovanhemmistaan. Ukki teki hassuja naamanilmeitä
ja korttitemppuja.
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– Ehkä ukki vihdoinkin opettaa minulle muutaman temppunsa.
Joulu lähestyi kovaa vauhtia, ja Ira valmisteli äidin kanssa innoissaan kortteja,
joululeivonnaisia ja pieniä salaisia paketteja. Kun mummi ja ukki saapuivat junalla,
Iran riemulla ei ollut rajoja. Ukki kaappasi Iran karhun syleilyynsä, ja Ira veti
leikillisesti ukkia parrasta. Ehkä joulu ei sittenkään olisi täysin piloilla.
Aaton aattona ukki ja Ira lähtivät joulukuusen hakuun. He kiersivät torin kaikki
myyjät läpi, ja pitkän harkinnan jälkeen Ira päätti, minkä kuusen haluaisi ottaa.
– Isä sanoo aina, että kuusessa pitää olla vahvat ja tasaiset oksat sekä kunnon latva,
johon on helppoa kiinnittää tähti, Ira perusteli ukille valintaansa.
Illalla äiti keitti koko porukalle glögiä, joka tuoksui ja maistui joululle. Sitten he
koristelivat yhdessä kuusen. Kuusi oli todella kaunis.
– Täytyy ottaa kuusesta kuva ja lähetetään se isälle. Hän on varmasti ylpeä, kun olet
osannut valita noin hienon kuusen, äiti kehui.
Yöllä Ira ei meinannut saada unta. Hän mietti kaukana olevaa isäänsä sekä pakettia,
jonka oli isälle varannut. Tänä jouluna isä ei saisi pakettia aattona, vaan vasta
myöhemmin. Oli ollut työlästä olla paljastamatta paketin sisältöä kenellekään. Se oli
tosi iso salaisuus. Oikeastaan se oli hänen ja mummin yhteinen salaisuus.
– Onneksi mummi on hyvä pitämään salaisuuksia, Ira mutisi ja rutisti pupuaan.
Lisäksi Ira oli laittanut Joulupukille pari viikkoa sitten vielä vihoviimeisen toiveen.
Oli kutkuttavaa odottaa, oliko Joulupukki ehtinyt saada kirjeen…
Jouluaatto kului haudoilla käyden ja joululauluja kuunnellen. Ira odotti
malttamattomana Joulupukin saapumista. Aatto tuntui joka joulu yhtä
pitkältä. Edes ukin tekemät korttitemput eivät tuoneet helpotusta jännitykseen. Sitä paitsi Ira ei käsittänyt, miksi aikuiset söivät niin kauan
jouluruokia. Hän itse piti korkeintaan porkkanalaatikosta ja sekään ei
maistunut jännityksen takia.
– Nyt Joulupukki tulee! Ira kiljaisi.
Joulupukki saapui ison säkkinsä kanssa, ja hetken aikaa Ira näytti pettyneeltä.
– Joulupukki on hyvä ja istuu, äiti kehotti.
Kaikille tuli paketteja. Myös isän pakettiröykkiö laitettiin isän lempituolin päälle.
Juuri kun Joulupukki oli lähdössä, hän kääntyi Iran puoleen.
– Jaa. Minulta meinasi vallan unohtua vielä yksi lahja. Se oli sen verran suuri, että piti
jättää tuonne eteisen puolelle. Ja siinä samassa eteisen ovi aukeni ja ovesta astui sisään – isä.
– Isä, isä, Ira itki ja nauroi yhtä aikaa.
Joulupukkikin sai osansa Iran halauksista.
– Minä toivoin joululahjaksi isää, Ira selitti hämmentyneille isovanhemmilleen.
Vaan taisi olla äidilläkin sormensa pelissä, sillä äiti ja isä katsoivat toisiaan juuri sillä
erityisen salaisella katseellaan, josta Ira ei koskaan ottanut selvää.
Isän vuoro puolestaan oli hämmästyä, kun hän avasi Iran tekemän lahjapaketin.
– Villasukat! Kuinka ihmeessä sinä olet osannut tehdä näin hienot villasukat,
isä ihmetteli ilmeisen tyytyväisenä.
Tällä kertaa Ira ja mummi vaihtoivat salaisen katseen.
– Joulu on sitten ihmeellistä aikaa, huokasi ukkikin ja söi varmaan kymmenettä
joulutorttuaan.
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Joulukuusi
Joulukuusi

uuri kuusi seisoi kaupungin korkeimmalla mäellä. Kuusen ohi ei voinut kulkea
vilkaisematta sitä ainakin kerran. Niin valtava se oli. Kuusi oli vuosikymmenien saatossa
tottunut katseisiin. Kuusivanhus oli myös nähnyt monia tapahtumia ja kuullut lukuisia
tarinoita, joista osa oli tarkoitettu vain kuusen korville. Erityisesti kuusi nautti asemastaan
jouluna, sillä se oli koko kaupungin virallinen joulukuusi. Se ei enää muistanut, milloin
oli tuon arvon saanut. Mutta monta lasta oli tuona aikana kasvanut aikuiseksi, ja
näidenkin lapset jo lapsineen kävivät kuusta ihailemassa.
Taas oli joulu tulossa. Kaupungin työmiehet laittoivat kuusen oksille nosturin avulla
valoja. Valoja tarvittiin paljon. Latvaan asetettiin kirkas tähti, joka näkyi kaupungin
kaikkiin kolkkiin.
Jokaisena jouluna kuusesta oli tuntunut erityisen juhlalliselta, kun valot sytytettiin.
Sadat ihmiset kokoontuivat sen ympärille ja lauloivat tutun Joulupuu-laulun. Tänä
jouluna kuusi ei tuntenut riemua eikä juuri iloakaan. Se tunsi itsensä jotenkin
tarpeettomaksi. Kun kuusi oli vielä nuori ja pieni, kaupunkilaiset kokoontuivat vapaaaikanaan viereiseen järvenranta-puistoon viettämään aikaa yhdessä. Miehet jäädyttivät
luistinradan ja naiset tarjoilivat kuumaa mehua. Pienimmät lapset leikkivät piilosta, ja
moni lapsi löysi piilopaikkansa tiheäoksaisen kuusenalun takaa. Nyt puisto näytti
autiolta ja tyhjältä. Ihmisillä tuntui olevan jatkuva kiire ja hoppu.
Kuusi huokasi syvään. Joulukaan ei tuntunut enää samalta. Aivan kuusen läheisyyteen
oli noussut uusi ostoskeskus. Kuusi katseli hieman surullisena, kun vanhemmat kiskoivat
kädestä kiukuttelevia ja väsyneitä lapsiaan. Ostoskärryt olivat täynnä tavaraa. Nuoret
tytöt ja pojat huvittelivat heittämällä pulloilla tarkkuutta roskikseen. Aina pullo ei osunut
oikeaan paikkaan, vaan särkyi sirpaleina ympäriinsä. Vasta kauppakeskuksen sulkeuduttua
kuusi tunsi hetken mielihyvää. Sen omat valot eivät peittyneet kauppojen neonvalojen
loisteeseen. Myös pakkasyön tähtitaivas näkyi tuttuna ja turvallisena.
Kuusi heräsi muistoistaan kuullessaan läheltään nyyhkettä.
– Mitähän ihmettä noin pieni tyttö tekee yksin ulkona tähän aikaan illasta,
se pohti huolissaan.
Tyttö pyöri tyhjällä parkkipaikalla ja näytti etsivän jotakin, mitä ei kuitenkaan ollut.
Tyttö istui itkien penkille. Jos kuusi olisi osannut, se olisi kävellyt tytön luo ja tarjonnut
apuaan. Mutta kuusi oli kuitenkin vain kuusi.
Samassa alkoi sataa lunta. Pian lumisade oli niin rankkaa, että kuusi hädin tuskin
erotti penkillä istuvaa tyttöä. Tuuli tuiversi ja riepotteli maassa olevia roskia ja ihmisten
heittämiä muovipusseja. Tyttö kietoi takkia tiukemmin ympärilleen ja näytti palelevan.
Yhtäkkiä kaikkialla oli pimeää.
– Sähkökatkos, kuusi sanoi itsekseen.
Silloin tällöin kova tuuli kaatoi puun sähköjohdon päälle, ja kaupunki vaipui
täydelliseen pimeyteen. Mutta kuusen valot paloivat kuin majakka myrskyävällä merellä.
Jostain kumman syystä kuusen valot eivät olleet sammuneet. Tyttö näki sen ja suunnisti
noita kutsuvia valoja kohti. Kuusi puolestaan yritti parhaansa mukaan levittää alimpia
oksiaan niin, että tyttö tajuaisi pujahtaa turvaan kuusen alle muodostuvaan suojaisaan
majaan.
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