sisustus | Nyt sytytetään kynttilät

Pilkahdus
punaista
Valkoinen, punainen ja aito
puu luovat jo marraskuussa
joulun odotusta äidin ja
pojan hyvinkääläiskotiin.
Teksti Jaana Mertama | Kuvat Ulla-Maija Hänninen

takkatulen
loimussa
Olohuoneen linjakas
takka sopii talon ja
sen isojen ikkunoiden
tyyliin. Kamu-koira
tassuttelee valkovahatulla parketilla. Seinällä
on Mikko Hallikaisen
öljyvärimaalaus.
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ruununpuiston kaupunginosa Hyvinkäällä heräilee kuulaaseen sunnuntaiaamuun. Aurinko on noussut
ja yöllä satanut puuterilumipeite kimaltaa pihojen puissa ja talojen katoilla. Esiin
harjattu pihapolku johdattaa meidät talon
portaille. Jaana ja Juhani Kammonen jakavat ison talon toisen perheen kanssa.
Kun joulun odotus alkaa, Jaana pukee asunnon sisältä ja ulkoa jouluvaloilla, kynttilöillä
ja punaisilla tekstiileillä. Myös arkiastiat siirtyvät kaapin perälle.
– Tuoksu on tärkeä tunnelman tuoja. Keitämme miltei päivittäin glögiä, jota teen itse tehdyistä mehuista ja glögimausteista. Takkakaan
ei ole meillä pelkkä koriste, vaan siinä palaa tuli
joka päivä, Jaana Kammonen kertoo.

– Meillä joulun odotus on traditionaalinen.
Rakastan perinteitä. Haluan valmistella joulun pikkuherkut ja lahjat ystävilleni jo hyvissä ajoin. Myös leipominen ystävien kanssa on
hauskaa, ja valmista tulee hyvässä seurassa
kuin itsestään.
Jaanan intohimo on myös korttien askartelu
tuttaville ja sukulaisille. Materiaalia hän kerää
koko vuoden, ja lahjapakettien koristeista ja
joulukorteista löytyykin kierrätettyjä aineksia.
– En ole niitä ihmisiä, jotka stressaavat joulusta, vaan nautin kaikista valmisteluista.
Jaanan ja Juhanin kotitalossa toimi 1950luvulla E-liikkeen Ahjon sekatavaraliike. Kun
koti ostettiin, Ahjo oli jo historiaa ja talossa
toimi Kruunubaari ja matkakoti. Silloin alkoi
tilojen mittava remontointi paritaloksi.
>

tanskalaistunnelmaa
Ruokailuryhmä ja kattovalaisin
ovat tanskalaisen Bo Conceptin
mallistosta. Talvella pöytää
koristaa ryhmä kynttilöitä.
tervetuloa kylään!
Ulko-ovi on itse suunniteltu
1950-luvun tyylin mukaisesti.
Näyttävät kynttilälyhdyt
antavat kontrastia Maria Teresa
-kristallikruunulle.
antiikkia naapurista
Venäläinen piano tuo särmää
olohuoneeseen. Kynttelikkö ja
kristallivati ovat myös Venäjältä.
kotiliesi 21/2011
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dat
Yksityiskoh
sustuksessa
pääse vät si
lisäät
sille, kuin
e
ti
s
ii
n
u
a
k
itusti.
värejä hark

Perinteisiä makuja
Vanhat kunnon metalliset
muotit on todettu parhaiksi
piparien tekemisessä. Sydän ja
tähti ovat ehdottomat suosikit
vuodesta toiseen.
makea Lahjaidea
Jaana vie valmistamiaan
herkkuja lahjoiksi läheisilleen.
Rommirusinat maistuvat
vaniljajäätelön kanssa.
maisema tasanteella
Valkoiseksi maalattuun
portaikkoon tuodaan joulun
väriä koristepalloilla. Tasanteen
ikkunat on jätetty ilman verhoja,
jotta valo pääsee aulaan. Kaunis
vanha tammi luo ikkunoihin aina
vaihtelevan maiseman.
50
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– Oli hauskaa, kun vielä remontin jälkeenkin kävi kyselijöitä ovella tiedustelemassa yösijaa matkustajakodista, Jaana muistelee.

Punainen höystää minimalismin
Koti on sisustettu uusilla ja vanhoilla esineillä, jotka ovat valkoisia, mustia ja puunsävyisiä. Pintamateriaalien valinnoissa on huomioitu perheen Kamu-koira, joten niiden täytyy
kestää myös kovaa kulutusta. Lattiaksi valittiin valkovahattu parketti. Koska kalusteita
joutuu puhdistamaan välillä myös voimakkaammilla aineilla, selkeät linjat ja nahka materiaalina ovat olleet hyviä ratkaisuja.
– Vaikka meillä ei koiraa olisikaan, olen sisustuksessa enemmän minimalismin kuin koristeiden ja koukeroiden ystävä. Nyt tilaa jää
myös heräteostoksille. Ennen joulua lisään sisustukseen punaista, joka toistuu tekstiileissä,
kynttilöissä ja koristeissa, Jaana kertoo.
Joulun esivalmistelut ovat mieluisia sekä
Juhanille että Jaanalle. Ne toistuvat joka vuosi

samanlaisina: esille otetaan itse tehdyt ja Juhanin lapsena tekemät joulukoristeet.
– Samalla muistelemme koristeisiin liittyviä
hetkiä. Joulukuusi täytyy olla. Koristelemme
sen yhdessä ja siinä on aina samat, tutut koristeet. Vain harvoin jokin uusi koriste pääsee
kuuseemme. Hankimme kuusen jo ennen joulua ja pidämme sen niin kauan kuin neulaset
pysyvät kuusessa, Jaana sanoo.
Perheessä jouluun kuuluvat piparkakkujen
ja -talon tekeminen sekä joulupulla ja kinkku.
Jaana valmistaa herkut perinteisillä resepteillä. Ohjeita hän on saanut ystäviltä ja sukulaisilta, mutta aina joukkoon mahtuu myös jokin
uusi resepti.
– Aina tulee tehtyä liikaa, mutta laitan ylimääräiset pakastimeen ja niillä herkutellaan
myöhemmin, Jaana kertoo.
– Aloitamme joulutunnelman luomisen
aikaisin, koska olemme kotona vain aaton.
Usein jo joulupäivänä suunnistamme sukulaisten luo Keski-Suomeen. K

väri pilkahtelee
Keittiön kaapistojen
alle tulee valoa kapeista
ikkunoista. Avoinaiselle
seinähyllylle nostetaan
joulun aikaan juhlaan
sopivat kupit ja kipot
arkiastioiden sijaan.

Äidin &
pojan koti
Asukkaat: Jaana
Kammonen, 49, palvelu‑
päällikkö ja Juhani
Kammonen, 15.
Talo: Vuonna 1953
rakennettu talo Hyvinkäällä:
kaksi makuuhuonetta,
keittiö, olohuone, tv-huone,
wc, kylpyhuone ja sauna,
140 m2.
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Lyhty luo
talvitunnelmaa

[2]
[1]

Luonteikas lyhty on kaunis tunnelman‑
luoja. Tummat ja metallinsävyiset lyhdyt
korostuvat tyylikkäästi vaaleassa kodissa.
Teksti Ulla Rantakari | Kuva Suvi Laine

1. Korkea ja kapea lyhty 32 e, Pentik.
2. Itämaistyylinen, koristeellinen lyhty
29,90 e, Stockmann.
3. Rustiikkinen lyhty 105 e, Nougat.
4. Iso koristeellinen lyhty 95 e,
Papagena.
5. Pieni, perinteinen lyhty 24 e, Pentik.
6. Pitsikoristeinen lyhty 13,90 e, Etola.
7. Iso, säänkestävä lyhty 198 e,
Sisustusliike S.a.l.i.
Koristepallot 17 e/kpl, Peroba. Pallokynttilä 5 e, Pentik. Punainen kynttilä
Desico 1,40 e, Peroba. Lieriönmalliset
kynttilät Casa Stockmann alkaen
4,90 e.

[7]

[5]
[4]

[6]

[3]

Tiedustelut: Etola 020 765 11, Nougat 010 387 3980, Papagena 09 638 575, Pentik 0207 220 272, Peroba 040 5550 795, Sisustusliike S.a.l.i 09 6947 175, Stockmann 09 1211.
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