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Iisakin ja Ailan joulu 
Joulu lähestyi. Aila-mummo ja Iisakki-äiji olivat aloittaneet siihen valmistautumisen jo hyvissä 

ajoin. Aila oli kerännyt hilloja ja muita marjoja. Syyskuussa mummo ja vaari olivat kalastaneet ja 

lokakuun erotuksissa Iisakki oli nylkenyt poron joulupöytään. Marraskuun lopussa Aila-mummo 

alkoi tehdä joululahjoja. Hän tiesi, että joulupukilla on kiire, joten hän teki lahjat itse. Iisakille hän 

neuloi harmaat sukat ja Valpu-siskolle punaiset lapaset. Kummipojalle hän neuloi vihreä-oranssin 

kaulahuivin. Aila oli käsityöihminen, joten hän neuloi melko nopeasti. Muutaman viikon päästä 

kaikki lahjat olivat valmiina. Niinpä Ailalla oli aikaa alkaa leipoa. Hän leipoi piparkakut ja 

joulukakut valmiiksi. Kun hän sai leivottua, hän siivosi talon lattiasta kattoon ja ripusti 

joululasiliinoja. Sitten olikin enää muutama yö jouluaattoon. Niinpä Iisakki lähti metsään etsimään 

joulupuuta ja Aila otti poronlihaa sulamaan suolaamista ja paistamista varten. Päivää ennen 

jouluaattoa hän laittoi lihan uuniin. Sitten hän huomasi, että taimen oli vielä pakkasessa, joten hän 

otti sen sulamaan suolaamista varten. Siian hän oli jo ehtinyt suolata. Vaikka Ailalla oli paljon 

työtä, se ei haitannut häntä, sillä hän piti ruuanlaitosta ja jouluherkkujen tekemisestä.  

Sitten viimein oli jouluaatto. Ailan ja Iisakin talossa tuoksui liha ja Aila oli herännyt aikaisin 

tekemään ruokia valmiiksi. Kun Iisakki heräsi, niin pöydässä oli riisipuuroa ja marjakiisseliä, itse 

tehtyä ruisleipää ja suolakalaa. Niiden kanssa kyllä pärjäsi ja kun he olivat syöneet, niin he 

koristelivat joulumännyn ja lähtivät hautuumaalle viemään kynttilöitä. Siellä oli paljon tuttuja 

ihmisiä joiden kanssa Iisakki ja Aila juttelivat ennen kuin palasivat kotiin. Kotona he lämmittivät 

rantasaunan ja sen jälkeen söivät poronlihaa perunoiden kanssa sekä jälkiruuaksi hillarahkaa. Sitten 

he antoivat toisilleen lahjat. Iisakilla ja Ailalla ei ollut lapsia, joten joulupukki ei käynyt heidän 

luonaan. Siksi he jakoivat lahjat itse. Iisakki oli iloinen uusista sukista ja antoi oman lahjansa 

Ailalle. Iisakki oli tehnyt ja maalannut kauniin puukirstun, jossa Aila voi säilyttää 

neulontatarvikkeita. Se oli Ailan mielestä todella hyvä lahja. Kun he olivat aukaisseet lahjat, niin 

Aila keitti kahvia ja niin he viettivät aattoillan takkatulen loisteessa, joivat kahvia ja söivät Ailan 

leipomia herkkuja. Pöydän päällä oli kumminpojan antama joulukukkia ja kortti, jossa luki: ”Hyvää 

joulua!” 
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