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Turvallinen uusivuosi 
 

Uudenvuoden vastaanottaminen on hauskaa, mutta valitettavasti hieman vaarallista puuhaa. 

Ilotulitusraketit saattavat räjähtää silmille ja sula tina voi roiskahtaa käsille. 

 
Suojaimilla ja muilla turvavehkeillä vaaroja voi vähentää, mutta vielä viisaampaa on siirtyä 

alun perin turvajuhlintaan. Se on melkein yhtä hauskaa kuin vaarallinenkin juhlinta, kunhan ei 

kustannuksissa säästellä. 

 
Esimerkiksi ilotulitus on helppo korvata aivan yhtä kalliilla ja hullulla harrastuksella 

värkkäämällä itse omatekoiset turvatussahdukset. Niistä voi kehitellä useita malleja, joista 

kukin toimii vähän eri tavalla. 

 
Edullinen jokapojan Käkätti syntyy jo muutamalla kahdenkymmenen markan setelillä, jotka 

kääritään tiukoiksi rulliksi ja sitten sytytetään toisesta päästä. Sytyttäessä kannattaa hieman 

varoa, ettei polta näppejään, mutta muuta vaaraa kymppikäkätissä ei olekaan. Hauska 

käkätysääni voimistuu sitä mukaa kuin isäpappa kaivaa lompsastaan yhä uusia kaksikymppisiä 

koko suvun iloksi. 

 
Kehittyneempi Lärpätin syntyy viidestä setelistä, jotka kääritään rullalle yhdessä. Rulla 

sitaistaan kiinni narulla, jonka toinen pää on kiinnitetty kivenmurikkaan. Kun Lärpätin 

sytytetään ja kivi heitetään mahdollisimman korkealle, syntyy kaunis ja turvallinen valoelämys. 

Se kestää vähintään yhtä kauan kuin kaupasta ostettu ilotulite. Kun samalla päästetään ilmaa 

ilmapallosta, mukaan saadaan myös lärpättävä ääni. Ilmapallon sijasta voidaan myös rupsauttaa 

kuuluvasti. 

 
Lisää tehoa paukkuun saadaan, jos setelirulla valellaan ennen sytyttämistä bensalla, jolloin 

syntyy JytyPoksu. Todellinen MaksiPamaus syntyy, kun kivi korvataan joululahjaksi saadulla 

kännykällä, joka sitten heitetään lähimpään männynoksaan. Tähän ilotulitteeseen saadaan 

haluttu ääniefekti, esimerkiksi Porilaisten marssi, kun samalla soitetaan rakettina toimivaan 

kännykkään. Parhaassa tapauksessa MaksiPamaus polttaa koko männyn, mistä riittää silmäniloa 

ja lämpöä pitkäksi aikaa. 

 
Kauden ehdoton ykköstuote, joka saa naapurit vihreiksi kateudesta, on kuitenkin 

MammuttiJysäys, joka syntyy muuten samalla tavalla kuin MaksiPamaus, paitsi että sytykkeenä 

käytetään 500 markan seteleitä. MammuttiJysäyksen korvia huumaava ääni syntyy siitä, kun 

lystin maksaja räjähtää. 

 
Tinanvalu voidaan sekin järjestää entistä turvallisemmaksi, kun käytetään viimevuotisia tinoja, 

mikäli ne ovat vielä tallessa. Niitä ei tarvitse sulattaa ollenkaan, koska ne ovat jo valmiiksi 

omituisen muotoisia muljakkeita, jollaisia syntyisi uudestakin sulatuksesta. Uutta sisältöä 

vanhoihin tinoihin saa, kun heijastaa niiden varjon eri seinälle kuin viime vuonna. Ellei vanhoja 

tinoja ole tallessa, aivan hyvin voi käyttää kaupasta ostettuja uusiakin ihan sellaisenaan. Nehän 

ovat yleensä hevosenkengän muotoisia, ja kansanperinteen mukaan hevosenkenkä tuottaa 

onnea. 
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