
Kun aurinko ja menninkäinen 
lomailevat
Hepsulihei!

Talvi on meneillään.

Mistä tietää, että on talvi?
Talvella jotain on tosi vähän, jos ollenkaan.

Mitä talvella on vähän?
No, talvella aurinko ei paista juuri ollenkaan täällä Lapissa.
Ja siihen aikaan, 
kun menen Korvatunturille,
aurinko ei näytä pisaraakaan valoa, 
ei tule yhtään auringonsädettä moneen päivään. 

Tiedät varmasti,
mikä aika silloin on,
kun aurinko ei näyttäydy ja minä kipuan Korvatunturille?

Silloin on talvi ja kaamos ja joulu.
Joulun aikaan aurinkokin pitää lomaa!
Siitä tietää, että on talvi parhaimmillaan.

Kun auringonvaloa ei näy yhtään,
ei silti ole ihan pilkkosen pimeää kuitenkaan.
Valkoinen lumipeite näyttää valoisammalta kuin lumeton maa.
Ja taivaalla on muita valonlähteitä silloinkin, kun aurinkoa ei näy.
Tosin ne valonlähteet eivät lämmitä niin kuin aurinko,
mutta antavat vähän valoa.
Taivaan kuu mollottaa pyöreänä
tai ohuena sirppinä
tai puolikkaan kallellaan jompaankumpaan suuntaan.
Katsopas, 
mihin päin se on kallellaan tänään?
Joulun aikaan kuu näkyy, 
mutta ei ole kokonainen pallo kuitenkaan.

Joulun aikaa menen siis Korvatunturille.
Korvatunturi on täällä Urho Kekkosen kansallispuistossa,
missä minäkin asun.
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Korvatunturi on korkea tunturi,
jonka huipulla ei kasva puita ollenkaan,
mutta sen alarinteillä ja ympärillä kasvaa paljon kuusipuita.
Korvatunturi on varmaan saanut nimensä siitä, 
että kaukaa katsottuna näyttää siltä,
kuin taivaanrantaa vasten pilkottaisi kaksi korvaa.
Ei sellaisia pieniä ja sieviä, niin kuin sinun korvasi ovat.
Eikä tällaisia menninkäisen korvia.
Vaan Korvatunturi näyttää kaukaa katsoen koiran, lintukoiran, pystykorvan korvilta

Kun oikein tarkkaan katsot,
niin huomaat,
että Korvatunturilla on yhteensä kolme korvaa eli huippua.

Korvatunturille menen jouluksi tietysti siksi, 
että joulupukki asustaa siellä.
Toinen syy on se,
että Korvatunturin ympärillä kasvaa paljon kuusipuita,
kapeaoksaisia, korkeita kuusia.
Siellä on siis tosi paljon joulukuusia!
Jouluyönä ainakin minun silmäni näkevät,
kuinka jokaisen kuusen latvaan laskeutuu taivaan tähtönen.

Elska

Joulujupinat

Piirrä kuva,

- jossa näkyy Korvatunturi, jonka huipulla ei kasva puita ollenkaan

- piirrä tunturin ympärille monta kapeaoksaista kuusipuuta

- piirrä jokaisen kuusipuun latvaan tähti

- taivaalle voit piirtää myös kuun


