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KOTI | Joulu saapuu Porvooseen

 P
uhtaan valkoinen lumi on peittänyt 
nostalgisen pihapiirin tienoon. Oven 
pielessä loistavat lyhdyt ja ikkunoista 
tuikkivat kynttilät kutsuvat Minna 

ja Juri Röhrin perheen kotiin, 1700-luvun
hirsitaloon.

– Etsimme pari vuotta sitten uutta kotia, 
ja tuolloin toivelistalla oli luonnonläheisyys  
kaupungin palvelujen lähellä. Yllättäen tämä 
idylli löytyi Porvoon vanhasta kaupungista, 
Minna Röhr kertoo.

– Ihastuimme heti talon hieman espanja-
laiseen tunnelmaan. Ja koska olen jouluihmi-
nen, mietin jo tuolloin, millaista olisikaan viet-

 jo joutuin 
jouluun!

teksti Jaana MertaMa | kuvat Ulla-MaiJa Hänninen

Porvoolaisen röHrin Perheen koti on saanut 
jo jouluisia mausteita ja uunista tulvii 

odotettujen leivonnaisten tuoksu.

tää joulua tässä satoja vuosia vanhassa talossa, 
Minna nauraa. 

Satoja vuosia sitten rakennettu talo on ajal-
leen tyypillinen ja sen huoneet ovat rakennettu 
peräkkäin. Näkymä eteisestä on kuin yhtä 
avointa tilaa, sillä siitä näkee keittiön kautta 
olohuoneeseen. 

Vanhat perinteet, ja uudet 
Röhrin nelihenkisessä perheessä alkaa joulun 
odotus, kun vanhemmat virittävät Konradin, 9, 
Inkan, 8, ja Carlon, 4. kanssa jouluvalot lasten 
huoneisiin. Olohuoneessa tunnelmaa luovat 
kynttilät. Joululaulut saavat hirsitalossa soida 

SeeSteinen Väripaletti
Olohuoneen löhöistuimien  
takana on tikapuut, jotka vievät 
parvelle, jossa on vierasvuode. 

kUlkUSten kilinää
kauniit helmiporot on tehty 
käsityönä afrikkalaisessa naisten 
työpajassa. Joulun lähestyessä 
naapuritkin piipahtavat glögillä 
ja tyrnimarjajuustokakulla.
Vaalealla huovalla somistetut  
lasit ja porot ovat pore Helsin-
gistä.
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takOraUtaa  
Ja pUUn SäVyJä
takorautakyntteliköt sopivat 
hyvin niin keittiön kuin olohuo-
neenkin kattoon. avotilan ilme 
on pysynyt rauhallisena, koska 
sisustuksessa on käytetty vain 
muutamaa pääväriä. 
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Joulukoti 
Porvoossa
asukkaat: Minna ja Juri Röhr, lapset 
Konrad, 9, Inka, 8, Carlo, 4. 
koti: Hirsirakenteinen talo vanhassa 
Porvoossa on rakennettu 1700-luvun 
lopulla. Talossa on 120 neliöä ja niihin 
sisältyy neljä makuuhuonetta, keittiö, 
olohuone, kodinhoitohuone, kylpy- 
huone, sauna ja kaksi wc:tä.
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pUnainen pilkaHtaa
Olohuoneen itämainen matto 
on pelastettu Jurin veljen kodis-
ta. kaunis seinätaulu on suku-
laisen maalaama, ja sen kuvaan 
kalle ja inka halusivat ehdotto-
masti mukaan. 
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ja piparitkin paistuvat monta kertaan ennen 
joulunaikaa. 

– Tosin osa pipareista ei ehdi edes uuniin, 
sillä ne päätyvät suoraan lasten suuhun. Perin-
teisesti lapset ja isovanhemmat leipovat aaton 
piparit yhdessä heidän luonaan.

– Nykyään saamme Jurin vanhemmat, non-
nan ja fafan meille joulunviettoon, kun ennen 
menimme aattona heidän luokseen. Aaton jäl-
keen matkaamme Mikkeliin omien vanhem-
pieni luo, kertoo Minna.

Uudessa kotikaupungissa on syntynyt mui-
takin joulutraditioita, kuten perheen yhteinen 
joulukuusen hakuretki Porvoon jokirantaan. 
Sinne kuuset tuodaan myyntiin läheisestä  
Pellingin saaresta, jonne järjestetään jopa kuu-
senhakureissuja.

pukki jo kolkuttaa
Naapuruston yhteiselle joulukuuselle löytyy 
paikka pihamaalta ja se koristellaan valoilla. 

Aattoiltana korttelissa kiertävä joulupukki  
jakaa lahjat joka vuosi kaikissa lapsiperheissä. 
Pukin vierailuja kodeissa seurataankin ikku-
noista, ja lasten mielestä parasta on se, kun  
näkee pukin menevän naapuriin ja tietää  
tämän kohta kolkuttavan oman kodin oveen.

Kerran pukki yllätti Röhrin perheen aikui-
setkin, kun kaikki olivat vielä joulupöydässä 
ruokailemassa. 

– Kun ovi kävi, Konrad meni eteiseen ja juoksi 
takaisin huutaen ”se tuli, joulupukki tuli”. Kon-
rad juoksi ympäri kotia ja sai meidät muutkin 
luulemaan sitä vitsiksi. Me kun odotimme puk-
kia saapuvaksi vasta tunnin kuluttua.

– Viime vuoden paras joululahjamme oli 
ehdottomasti Viiru-kissa, joka on koko ajan 
ihan kaikessa mukana. Haimme kissanpen-
nun loppiaisena ja kohta joulukuusi vietiin-
kin jo ulos, sillä Viiru tykkäsi siitä liiankin pal-
jon. Saa nähdä miten tänä jouluna kuusen käy, 
nauraa Minna.

lUnta tUlVillaan
Vanhempien makuuhuoneen 
lasiset pariovet avautuvat keit-
tiöön. Vaaleat pinnat ja tekstii-
lien luonnonläheiset värit luovat 
rauhallisen tunnelman.

OMa kalenteri
Joulukalenterit voi tehdä it-
sekin. kankainen seinäpussi 
on ikeasta ja se on koristeltu 
numeroilla ja koristeilla. pussin 
taskuista löytyy aamuisin yllätys.

eSpanJalaiSta tyyliä
Jurin sisko muutti vuosia sitten 
espanjaan ja jätti kirjoituspöy-
dän Minnan perheen huostaan. 
kun sisaren luona vieraltiin, kau-
nis peili löytyi tuliaiseksi espan-
jalaiselta roskalavalta. 
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Mieleenpainuvia muistoja löytyy paljon,  
kuten kahdeksan vuotta sitten Inka-tyttären 
syntyminen jouluvauvana maailmaan.

tulelta turvassa
Hillityt värit antavat kodin sisustukselle rau-
hallisen ilmeen, vaikka laajan avoimen tilan 
kalustamisessa onkin oma haasteensa. Valkoi-
seksi vahattu pyökkiparketti kokoaa asunnon 
yhtenäiseksi ja vaaleat seinät luovat kontrastin 
alkuperäiselle tummalle puukatolle. Keittiön 
lattiassa on poltetun oranssin värinen vaalea 
laatta, joka rytmittää keittiön omaksi koko-
naisuudeksi. 

Röhrin talo on säästynyt vanhassa Porvoossa 
vuosisatojen aikana monilta tulipaloilta, joissa 
on tuhoutunut lukematon määrä kauniita ra-
kennuksia. Hirsitalon lohkotulle tontille on 
pystytetty pihanaapureiden talot vuonna 2003. 

– Kiitos naapureiden ja hyvän yhteishen-
gen olemme sopeutuneet tänne hyvin. Yhtei-
nen puutarha on asukkaiden kohtauspaikka.  
Yhteistä tekemistä riittää ja pihan naiset aloitti-
vat jopa oman joogapiirin, Minna paljastaa. ◾

koti ilman hörsyJä
” kodin sisustuksessa 
on vähän espanjalaista 
ja ripaus välimerellistä 
tunnelmaa. En pidä 
hörsöilyistä. Ja jos 
yritänkin joskus irro- 
tella, laitan turhat 
tavarat kaappiin jo 

viikon päästä. kotimme maustuu luon-
nonväreillä, puupinnoilla, paljailla lat- 
tioilla ja takoraudalla. meiltä löytyy myös 
oikea oliivipuu. Uudessa kotikaupungis-
samme arvostan yhteisöllisyyttä. on 
ihanaa, että vietämme pihapiirin aikuis-
ten ja lasten kanssa yhdessä aikaa pihalla. 
se on semmoista vanhanajan lapsuus- 
fiilistä kirkonrottineen. ” | MINNA RÖHR

Sisarusten huoneisiin kätkeytyy kunkin oma rakas maailmansa.

pinkkiplaneetta
inka rakastaa sisustamista.  
Hänellä on kodin värikkäin 
huone. nyt inkan lempiväri on 
pinkki.

ValOn kaJOa
konradin huoneen sisustus on 
selkeä. koristeeksi hän on huo-
neeseensa kelpuuttanut vain 
ikkunan jouluvalot.

Vinkki! 

Yhtenäinen lattia- 

materiaali sitoo asunnon 

kokonaisuudeksi.


