sisällys

84

numero 11 • 2018

Virkkaa
viehkot
kuusenkoristeet!

40

Vastaava päätoimittaja
Teemu Pakarinen
Puh. 050 544 6457

Puutarha
asettuu
levolle.

Toimituspäällikkö
Johanna Westersund
Puh. 040 590 4590
Ulkoasu
Minna Aho AD
Puh. 040 156 9162
Kaija Rinkinen
Puh. (09) 4767 5561
Tilaukset ja
osoitteen muutokset
Puh. 020 413 2636
tilaukset@pellervo.fi

JOKA KUUKAUSI

9
19
27
39
57
90
96
97

3
10		

PUHEENAIHE

		

Saisinko rahan poikimaan?

Pääkirjoitus

12
20
23

TERVEYS

		

Mustasukkainen pelkää hylkäämistä

Himottavan mustaa
Kaksi aurinkoa

		Velkaloukussa

28
32		
40

Kuin veljet keskenään
Suomen nuorin kylä
PUUTARHA

58
66
69
72			
82		
84		
92		

Joulu
Avaa ovi jouluun
Sen tontutkin tietää
Kukkii kuusi ja jää

10

Pikkupojan elämää
Kirjan kannet auki
Hetki
Terveisin
Pieniä tarinoita
Ristikko
Papin päiväkirja

72

48
52		
4

Kissat taiteen palveluksessa
Paheksuttavat pistokset

Henkilökohtaiset sähköpostit
etunimi.sukunimi@pellervo.fi

52

Kihisevän ihana odotus

Perinteestä
nousee uutta.

Paluumuuttajan uroteko
Ruuhensuolla
asutaan ja
tehdään töitä.

Julkaisija
Pellervo-Media Oy
www.kodinpellervo.fi
Pellervo on Aikakauslehtien
Liiton jäsenlehti
ISSN 1456 7210
Pellervo vastaa vain tilattujen
kirjoitusten ja kuvien
säilyttämisestä
ja palauttamisesta.
Painopaikka
Tämän lehden tilaajarekisteriä
voidaan käyttää
suoramarkkinointitarkoituksiin.
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Kevättä odotellessa

Toimitus
PL 77 (Simonkatu 6)
00101 Helsinki
(09) 476 7501 (vaihde)
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kodinpellervo@pellervo.fi
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Pellervo
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Puh. (09) 4767 5573

Kannen kuva Jaakko Kilpiäinen.
Seuraava Kodin Pellervo ilmestyy 19.12.,
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jonka äiti hankki käytettynä.
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Kodin Pellervo 79,90 €

M

ILJ

ÖMÄRK

T

Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619

5

Perustettu 1899

21.11.2018

Muista myös läheisintä

M

arraskuu on kääntynyt loppupuolelle, ja jouluun valmistautumisessa ollaan siirtymässä kiihdytyskaistalle. Jos yrittää vielä viivytellä, joulutunnelmaa markkinoivat
kaupat kyllä muistuttavat, että viimeistään nyt on aloitettava hyörinä ja pyörinä.
Osalle meistä joulun tekeminen on mieluista ja virkistävää puuhaa, jonka turvin
voi lyhentää synkkää syksyä. Toisia taas joulun lähestyminen pyrkii ahdistamaan,
loppuvuotta vietettäisiin mieluummin kiireettömissä ja levollisissa tunnelmissa. Pimeänä vuodenaikana akkuja voi ladata lepäilemällä, kun auringon energialähde ei täällä pohjoisessa toimi kunnolla.
PERIAATTEESSA JOULUUN valmistautumiseen on aina aikaa kokonainen vuosi. Kun päästään
vuodenvaihteeseen, moni päättää lähestyä seuraavaa joulua hitaasti ja harkiten. Niin teen minäkin,
vaikka tiedän, että lupauksia on helppo tehdä mutta vielä helpompi purkaa. Tänäkin vuonna jouluvalmistelut alkavat ehkä aaton aattona. Lieneekö jo perinne?
Ne, joilla on taito rakentaa loppuvuoden juhlaa pitkin syksyä, pystyvät varmasti joulun tullessa
nauttimaan tilanteesta. Me muut huokaamme tapanina helpotuksesta. En tosin tiedä varmasti – ei
ole kokemusta kuin toisesta vaihtoehdosta.

teemu.pakarinen@pellervo.fi

s.20

JOULUN VALMISTAUTUMISEENKIN liittyy paljon perinteitä ja tapoja. Yksi kauneimmista on läheisten muistaminen; erinomainen lahja, jonka pystyy antamaan ilman kauppareissua. Kun antaa
toiselle aikaa, ei myöskään tarvitse odottaa jouluun saakka. Yllätyslahja ennen joulua piristää sekä
lahjan antajaa että saajaa.
Muutenkin aineettomat hyödykkeet ovat hyvä keino muistaa lähimmäistä. Aikaa, apua ja myötätuntoa pystyy antamaan meistä jokainen. Yhteinen kahvihetki tai pieni omatekoinen tuliainen ilahduttaa aina – ei pelkästään jouluna.
Joulukiire näyttää olevan tarttuvaa. Olen löytänyt itseni etsimässä kynttilöitä tai muuta joulukamaa ylivuotisista kätköistä jopa aattoiltana! Useimmiten turhaan. Tuttavaltani opin pätevän konstin
välttää viime hetken paniikkia. Hän kertoi antavansa itselleen aineettoman lahjan joka vuosi. Tuolloin se oli päätös jättää joulusiivoukset tekemättä.
Tuttava kertoi saaneensa idean kehotuksesta muistaa lähimmäistä. ”Kaikkein läheisin ihminen
olen minä itse”, hän selitti. Kokeilin viime vuonna tuttavan siivousohjetta. Lahja toimi liiankin hyvin ja
valitettavasti laajeni joulusta melkein juhannukseen asti.
Muista joulun lähestyessä myös läheisintä, itseäsi!

”

Lasken aina öitä siihen,
milloin tapaan Eemelin.
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