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Sisustussuunnittelija Anita
Huotarin ja hänen kahden lapsensa kodissa joulu
koristellaan hyvissä ajoin
jo marraskuussa. Joulua
juhlitaan perinteisesti kotona, mutta ripauksen eri
kulttuureista suomalaiseen
jouluun tuovat eri maista
tuodut joulukoristeet.

E

spanjalainen joulupukki,
venäläistä kristallia, Meksikosta tuotuja joulupalloja
ja thaimaalainen silkkimatto. Kaikki nämä kuuluvat sisustussuunnittelija
Anita Huotarin jouluisen
kodin sisustukseen. Vaikka
yleensä Anita juhlii joulua lastensa kanssa kotona
Suomessa, joulutunnelmaa antavat eri maista tuodut jouluiset tuliaiset.
- Jos näen ulkomailla joulukoristeita, jotain tarttuu aina
mukaan, Anita kertoo.
Anita tunnustautuu jouluihmiseksi, joka omistaa enemmän joulukoristeita kuin kerralla voi esille laittaa. Monelle
joulukoristeelle on kodissa vakiintunut oma paikkansa, johon samat kynttilät ja tontut palaavat vuosi toisensa jälkeen.
Anita ei uusi sisustusta jouluksi kokonaan, vaan joulun
tunnelman tuovat kotiin jouluvalot, joulukuusi ja -koristeet. Toisinaan jouluksi vaihdetaan jouluverhot ja keittiöön
joulumatto. Keittiön tuolit saavat jouluiset huput ylleen.

Valaistu joulukatu on lasten lempijoulukoriste, joka on esillä joka joulu.
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Lyhdyt antavat jouluista
tunnelmaa myös kodin
puutarhassa ja pihalla.

PUKIN OMA SISÄÄNKÄYNTI
Joulutunnelma alkaa jo perheen kotiovelta, jota koristaa
joulukranssi. Anitalla on useita jouluisia kransseja, jotka
pääsevät oveen vuorovuosin. Kotipihaa koristavat myös
useat lyhdyt, jotka antavat pimenevään iltaan oman tunnelmansa.
Pääsisäänkäyntiä talossa käyttää lähes yksinomaan eräs
jouluinen vieras, nimittäin Joulupukki! Arvokkaan vieraan toivottaa sinisävyisessä eteisessä tervetulleeksi ystävältä saatu kuorsaava pukki, joka tulee säännöllisesti joulun alla samaan paikkaan pitsiliinan päälle nukkumaan.
Anitan ja 13-vuotiaiden kaksosten koti on vuonna 1930
rakennettu puutalo, jonka perhe osti vuonna 2002. Talokaupan yhteydessä perhe osti myös edellisten asukkaiden
empire- ja rokokookaluston, jotka Anitan mielestä sopivat
hyvin vanhan talon tunnelmaan. Tyylihuonekalut antavat
kotiin myös erityisen jouluisen tunnelman.
Uudessa kodissa perhe sisusti yhden huoneista ruokailutilaksi. Vanhaan taloon vanhoja kalusteita, tuumi Anita ja
suuntasi elämänsä ensimmäiseen huutokauppaan. Huuto-
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kauppakäynti kannatti, sillä sieltä mukaan lähti näyttävä
tamminen kalusto, johon kuuluu ruokailuryhmä, senkki ja
vitriinikaappi.
- Senkki oli sen verran iso, että ruokailuhuoneen seinää piti pidentää kymmenen senttiä, jotta senkki saatiin
mahtumaan, Anita muistelee nauraen.
Massiivisten huonekalujen paikkoja ei juurikaan vaihdeta, mutta ruokapöytä jatketaan tarpeen mukaan jopa
12:n istuttavaksi. Joulun aikaan pöytä saa olla jatkettuna, sillä perheellä käy usein jouluvieraita. Ruokailutilan
matto on silkkiä, ja sen Anita on tuonut mukanaan Kiinan
matkalta viettäessään harvinaisesti joulua Pekingissä.

TAKAT TUOVAT TUNNELMAA
Ruokailuhuoneessa joulukuusen alla on Anitan ompelema kuusenalusmatto. Aiemmin perhe hankki joka joulu kotiin oikean kuusen, mutta muutama vuosi sitten
Anita kyllästyi neulasiin, joita löytyi mattojen alta vielä
juhannuksenakin. Niinpä hän hankki Stockmannilta aidon näköisen tekokuusen, jonka koristeleminen kuuluu
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Tyylihuonekalut Anita löysi huutokaupasta. Pöytää jatketaan jouluvieraiden myötä
tarvittaessa jopa kahdelletoista hengelle.

perheen lapsille. Kuusen koristeita Anitalla on niin paljon, että osa pääsee oksille
vuorovuosina. Kuusenkoristeita on ostettu paljon myös ulkomailta, mutta kaikkein
kauneimmat pallot löytyivät kuitenkin Suomesta kirpputorilta. Ne ovat vanhan
mummon askartelemat samettipäällysteiset aarteet. Joulukuusenkynttilät Anita
korvasi led-valonauhalla, koska kynttilät tahtovat kaatuilla ikävästi eri suuntiin.
Ruokailuhuoneen senkin päällä on useita jouluisia esineitä: venäläisiä kristallimaljoja joulukonvehteineen, näyttävä kynttilänjalka sekä espanjalainen joulupukki.
Beigesävyinen pukki on itse asiassa yksi itämaan tietäjistä, jonka Anita toi matkamuistona Teneriffalta.
Kodissa on kaksi vanhaa, aikoinaan Helsingin keskustasta siirrettyä satavuotiasta takkaa. Ne ovat talvisaikaan ahkerassa käytössä.
Toinen takka sijaitsee ruokasalin nurkassa, ja uusittujen lasiluukkujen ansiosta
tunnelmallinen tuli näkyy nyt paremmin
koko huoneeseen. Takan päältä löytävät
joka vuosi paikkansa lasten tekemät sekä
ystäviltä saadut tontut ja muut koristeet.
Toinen tulisija sijaitsee olohuoneessa,
ruokasalin vieressä. Näyttävän takan pariksi sopivat mahtipontiset kynttilänjalat.
Kynttilöitä kodissa on muutenkin paljon,
ja niitä poltetaan etenkin joulun aikaan

”Senkki oli niin iso, että
ruokailuhuoneen seinää
piti pidentää kymmenen
senttiä.”
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Anitalla on kokonainen vitriinikaapillinen venäläistä ja tsekkiläistä kristallia. Jouluna kristallimaljoista löytyy muun muassa konvehteja.

päivittäin.
Empirepöydän kaunis viisihaarainen kynttilänjalka on paikallaan ympäri vuoden. Joulun aikaan siihen laitetaan punaiset kynttilät
ja jouluiset mansetit. Pöydän vieressä seinällä on valokuvia perheen vanhemmista ja
isovanhemmista. Naisia kuvissa on kuudessa
sukupolvessa, perheen tytär nuorimmaisena.
Myös olohuoneessa on paljon matkamuistoja;
seinää koristavat pietarilaiset taulut ja kaunis
silkkimatto on tuotu Bangkokista.
Olohuoneessa on peräti kolme sohvaa. Kun
sohvat ovat kerran löytäneet oikeat paikkansa, ei Anita halua niiden paikkoja muutella.
Joulun aikaan sohvat ovat kovassa käytössä,
kun vilttien alle kääriydytään katsomaan elokuvia koko perheen voimin. d
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Joulukuusenkoristeita on tuotu
ympäri maailman. Kuusenkoristelu
on ollut aina lasten joulupuuhaa.
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"Joulun aikaan sohvat ovat kovassa
käytössä, kun koko perhe kääriytyy
vilttien alle katsomaan elokuvia."

Talossa on kaksi satavuotiasta takkaa, jotka ovat
myös jouluna ahkerassa
käytössä. Kynttilät antavat
jouluista tunnelmaa.
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Seinällä on valokuvia perheen vanhemmista ja isovanhemmista, naisista jopa kuudessa sukupolvessa. Empirekaluston
perhe osti talon oston yhteydessä entisiltä asukkailta. Sinisävyistä sisäänkäyntiä ei yleensä arjessa käytetä. Poikkeuksen
tuo Joulupukki, jolla oli aiemmin tapana tulla aattoiltana tämän oven kautta tuomaan lahjoja. Olipa mukana joskus joulutonttukin. Anita ompeli valmiisiin tuolinpehmusteisiin helmat ja huput samanvärisestä pöytäliinasta. Sivupöydällä on aina
jokin korkea asetelma, nyt Pakilan kukkatalon Heidi Kaitasen tekemä kukka-asetelma sekä Cobellon kynttilänjalat.
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