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Halpparin tu-
van hirsisei-
nät kätkevät 

sisäänsä joulun ihme-
maan sellaisena,  kuin 
se 1900-luvun alussa tu-
van asukkaille oli auen-
nut. Oljet pehmentävät 
askelten ääniä ja kyntti-
lät lepattavat hiljaa. 

Kaikki tuoksuu tal-
velle ja nuoskalumelle 
joulusiivouksen jäljiltä. 
Tupa on jäänyt sellai-
seksi kuin se olisi aa-
muvarhaisella hylätty 

joulukirkkoon lähties-
sä, odottamaan asuk-
kaittaan kiirehtimään 
takaisin ja täyttämään 
seinänsä lauluin sekä 
leikein.

Joulunalusaika oli va-
lon aikaa pimeyden kes-
kellä. Kynttilöitä pol-
tettiin joka taloudessa 
ja leivinuunit pysyivät 
kuumina myöhään yö-
hön. Vaikka kynttilät 
olivat kalliita, pieneen 
tuhlailuun katsottiin 
kuitenkin joulunaikana 

olevan varaa ja liekkien 
iloinen tanssi toi varjoja 
seinille päreen hiljaisen 
hehkun sijaan. 

Oljet pehmittivät 
lattiaa ja pitivät pakkas-
öiden koleuden kau-
empana. Ne levitettiin 
usein jo hyvissä ajoin 
muistuttamaan tule-
vasta levon ja rauhan 
hetkestä. Aikoinaan oli 
tapana nukkua olkien 
päällä, jotta vainajat 
pääsisivät nukkumaan 
pehmeisiin, kuohkei-

siin lakanoihin. Vaina-
jille oli aattoiltana tapa-
na jättää myös syötävää 
odottamaan pöydälle. 
Tapa joka on jatkunut 
tähän päivään asti; iki-
aikaista, punanuttuista 
vierasta varten. 

Parahimmat joulu-
vieraamme! Kiitokset 
käynnistänne, saanem-
me näin toivottaa, hy-
vää joulua jokaiseen 
taloon. 4

Siivottu ja puunattu tupa odotti joulu-
päivää kirkkokäynteineen. Kirkon me-
noja järjestettiin jouluisin usein kahdet, 

muutaman tunnin välein. Varhainen kirkko oli 
tarkoitettu erityisesti maatalouden piirissä eläville. 
Jouluna ei tehty töitä, mutta tuotantoeläimistä oli 
tietenkin huolehdittava. Ensimmäinen kirkonme-
no ajoitettiinkin täten heti eläinten ruokkimisen 
jälkeen, jotta joulun viettoon ja rauhoittumiseen 
päästiin aiemmin. 

Jouluna hautausmaat kylpevät kynttilöiden me-
ressä ja haudoille lasketaan havuja tuomaan elämää 
lumen keskelle. Vainajien kunnioitus ja muiste-
lu olivat kuuluneet jouluun vasta hetken, vaikka 
juhla, jota perinteisesti vietettiin perhepiirissä, 
auttamattomasti toi mieleen vastikään poismen-
neet läheiset. Pyhäinpäivä eli jo omaa elämäänsä, 
mutta kekristä tutut vainajien muistamisen tavat 
hiljalleen lipuivat joulunaikaan, mikä kasvattikin 
merkitystään vuoden suurimpana juhlana.

Aattoaamuna pihalle nostettiin joululyhde. 
Lyhteellä on joulua pidemmät perinteet. Van-
ha kansa kertoo, että lyhteellä haluttiin muistaa 
keskitalven sydämenäkin metsän eläimiä, jotta 
kukaan ei jäisi juhlapäivänä lahjatta tai yksin. Kau-
ralyhtein sydäntalvella lepytetyt linnut saatiin us-
komusten mukaan jättämään kesällä vilja rauhaan.

Joulurauha alkoi aattona ja loppui vasta Nuutin 
päivään. Joulurauhalla on pitkät perinteet jo Ruot-
sin vallan ajalta, mutta radioiden ollessa vielä vain 
ideoina tulevien keksijöidensä mielessä, ei Turus-
sakaan sitä julistettu kuin kaupungin asukkaille. 
Pienemmillä paikkakunnilla toisinaan pidettiin 
omia julistuksia, mutta harvoin. 4

1890-luvulta alkaen 
ensimmäistä advent-
tia on satunnaisesti 

kutsuttu myös pikku-
jouluksi. Ensimmäinen 
adventti aloitti katoli-
sissa maissa joulun ajan 

paaston, mutta muualla 
se on ollut joulukauden 
aloitus. Nykyään pikku-
joulukausi on riehakasta 
ilonpitoa perhepiirin 
ulkopuolella. Koska jou-
luna on tapana pysytellä 

perhepiirissä, tuttavien 
ja ystävien tapaamiset 
oli syytä hoitaa alta pois 
ennen pyhiä. 

Pikkujoulut ovat tul-
leet osaksi suomalaista 
perinnettä kansakoulun 
kuusijuhlista. Koulujen 
toverikunnat aloittivat 
pian puurojuhlaperin-
teen, viettääkseen keske-
nään omaa syyskauden 
päätöstään. Puurojuhla-
perinne muodostui osal-
le oppilaista merkityk-
selliseksi perinteeksi ja se 

seurasi heitä ylioppilas-
osakuntiin, joista se levisi 
muuallekin 1900-luvun 
alussa. 

Kansakoulu on ol-
lut koko maan tapoja 
yhdistävä tekijä, moni 
maalaislapsi näkikin ensi 
kerran kuusen jouluasus-
saan vasta koulukauden 
päättäjäisissä. Varhaisissa 
kuusijuhlissa joulupukki 
saattoi ilmaantua pai-
kalle jakamaan köyhem-
mille lapsille vaatteita ja 
kenkiä. 4

TERVETULOA PERINTEISEEN JOULUUN!

Kuusijuhlista pikkujouluihin 1 Joulun askareita

Lasten joulu 2

Halpparin

Aaton odotuksen täyttivät lasten leikit pehmeillä oljilla. Usein leikit olivat voiman tai 
tarkkuuden koetuksia. Leikkien avulla harjoitettiin tasapainoa, kuten ”kukon keng i-

tyksessä” jossa tasapainoiltiin r isti-istunnassa kahden jakkaran väliin asetetulla kepillä ja 
pyrittiin vain lyhyellä astalolla tasapainoa hakien tiputtamaan jakkaroille asetellut tallu-
kat. Voimia puolestaan koeteltiin ”sormikoukun” ja ”kissanhännänvedon” avulla. 

1800-luvulla lelut olivat harvinaisia ylellisyystavaroita. Lelut olivat pääosin itse tehty-
jä, puusta tai kankaasta. Ylellisyyksiä, kuten nahkainen jalkapallo, saattoi esiintyä siellä 
täällä. Lelujen maailmaan uudet muotivirtaukset kantautuivat nopeammin kuin kansan 
keskuuteen. Kun kylänraiteilla ajeli vain satunnaisia autoja, olivat puuautot jo täyttäneet 
lelulaatikoita vuosia. 4

Muistoja entisaikain joulunvietosta.
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Halpparin ta-
lon joulu ei 
k u i t e n k a a n 

kuvaa meille kokonaan 
sitä perinteistä joulua, 
sellaista joista on piir-
tynyt kuva muistoihim-
me. Muistojen joulu on 
kuusia ja kynttilöitä, 
tähtiä ja lippurivistöjä 
oksilla, rekiajeluiden 
huumaa, lahjoja ja villa-
sukkia. Yltäkylläisyyttä 
pimeyden keskellä.

Nykyiset joulutavat 
ja perinteet ovat tul-
leet joulupöytiimme ja 
koristeisiimme sotien 
jälkeen, ja niiden juuret 

ovat omassa, ennen niin 
rakkaassa kekrissämme. 
Kirkko yritti hillitä 
kekrin viettoa 1700-lu-
vulla, mutta ei voinut 
asialle mitään. Vuosi-
satojen tottumuksesta 
ja tavoista oli vaikeaa 
luopua. 

Kekrin asema alkoi 
horjumaan vasta kun 
pohjoiseen jouluun 
omaksuttiin sen keskei-
simpiä tapoja. Joulun 
tarjotessa kaikki samat 
mukavuudet vanhasta, 
pakanalliseksi nähdystä 
sadonkorjuujuhlasta, 
oli helpompaa päästää 

irti.
Kekriperinne näkyy 

selkeimmin joulupöy-
dässä. Aatto on ruoka-
juhla, jossa pöydät not-
kuvat joulun herkkuja. 
Kinkku paistuu läpi 
yön, antaen pehmeän 
arominsa huoneisiin. 

Joulupuuro on taivalta-
nut aattopöytään sata-
vuotisen matkan. 

Kristillinen jou-
lunvietto ajoittuu en-
simmäisen adventin ja 
loppiaisen väliin. Ta-
lonpoikaiskulttuurissa 
joulu puolestaan ajoit-

tuu Tuomaasta Nuu-
tinpäivään, mikä yleis-
tyi myös joulurauhan 
ajankohdaksi. 1700-lu-
vulla, Kustaa III:n mää-
räyksellä ylimääräisiksi 
katsottuja pyhäpäiviä 
leikeltiin useampi pois 
kalenterista joulun ajal-

ta. Näin joulu on saanut 
nykyisen muotonsa aat-
toillan ja Tapanin vä-
lisenä rauhoittumisen 
aikana. 4

Joulun olkiko-
risteperinne on 
lainattu kekristä. 

Rakas himmelimme oli 
kuulunut moniin eri 
juhlallisuuksiin, mut-
ta on löytänyt pysyvän 
paikkansa joulusta. Se 
on olkipukin kanssa van-
himpia pohjoismaalaisia 
koristeita. 

Himmeleitä valmis-
tettiin jo pakanallisina-
kin aikoina takaamaan 
tulevaa satoa. Vuosisa-
tojen saatossa himmelit 
ovat yksinkertaistuneet 
ja pienentyneet. Niitä 
koristeltiin aikoinaan vä-
rikkäin kankain, langoin 
ja paperein, mutta nuo 
ajat elävät enää kirjoite-
tuissa sivuhuomioissa.

Himmelien valmistus 
kuului joulunalusajan 
askareisiin, erityisesti 

tytöillä. Olkikoristeita 
punottiin saunan jälki-
löylyissä, olkien pysyessä 
taipuisampina kevyessä 
kosteudessa. Kylän nuo-
ret miehetkin liittyivät 
talkoisiin ja himmelei-
den valmistus olikin osa 
nuorison seurusteluta-
poja, tapa tavata toisiaan 
vapaasti ilman valvontaa 
ja viettää aikaa keske-
nään. 

Itsenäistymisen jäl-
keen haluttiin nostaa 
esille omia perinteitä 
kansallisaatteen nimissä. 
Tuomaanristejä valmis-
tettiin aikoinaan vain 
Korppoossa. Sen ainut-
laatuisuuden vuoksi 
tuomaanristi nostettiin 
himmelin kanssa, valti-
ollisella päätöksellä, pe-
rinteisiksi suomalaisiksi 
joulukoristeiksi. 4

Joulun 
      perinteitä 
Joulu elää muistoissamme...

OlkikoristeetEnkelikellojen 
kilinää

Pienet kynttilät lepattavat talvi-
yössä, kevyesti pyörivät tinaiset 
enkelit lentävät rauhallisesti 

katkeamatonta kehäänsä. Helisevät tiu’ut 
ovat kuuluneet jouluun jo reilun sadan 
vuoden ajan. 

Ensimmäisten kellojen ominaisuudet 
ovat ennallaan. Kynttilöiden lämpö pyö-
rittää pientä siipiratasta, johon kiinnite-
tyt enkelihahmot tanssivat rattaan muka-
na. Leijuvat enkelit soittavat liikkuessaan 
pieniä kelloja. 

Jo ensimmäinen malli oli koottava ja 
mahtui pieneenkin tilaan joulujen välissä. 
Monissa varhaisissa malleissa oli mukana 
myös seimiasetelma, joka mahdollisti kel-
lon pitämisen myös pöytäkoristeena. 

Toiseen maailmansotaan asti kaikki 
enkelikellot valmistettiin Saksassa. Kol-
mannen valtakunnan yritys omia Eu-
rooppa katkaisi kuitenkin niin viennin 
kuin kotimaisenkin kysynnän. Enkelikel-
lojen valmistus siirtyi pääosin Ruotsiin. 
Osien määrää karsittiin, yksityiskohdat 
yksinkertaistuivat ja päämateriaaliksi 
vakiintui messinki. Kotimaassamme pöy-
tämallisia enkelikelloja on valmistettu 
vuodesta 1955. 4
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Kekripukista tapaninpukiksi, tapaninpu-
kista nuuttipukiksi ja raittiusliikkeen 
saatua otteen säätyläiskulttuurista, joulu-

pukiksi. Kekripukin matka kaikkien rakastamaksi 
punanutuksi vei toista sataa vuotta ja vaati koko-
naan uuden mantereen valloituksen; hollantilaisia 
siirtolaisia, italialaisia pyhimyksiä ja puritaaneja 
levittämään sanaa pakanallisista saduista, jotka 
kiehtoivat lapsenmielisiä otteeseensa.

Pukkimme tarina kietoutuu pyhään Nikolauk-
seen, lasten ja merenkulkijoiden suojelupyhimyk-
seen. Nikolauksen tarina kertoo hyväsydämisestä 
piispasta joka auttoi köyhiä ja lapsia. Yön pimey-
dessä Nikolauksen kerrotaan käyneen viskele-
mässä kolikkopusseja ikkunoista ja antaneen näin 
kanssaihmisilleen mahdollisuuden parempaan 
elämään. Tarinoita ja kertomuksia on lukuisia ja 
ne jatkuvat kauan Nikolauksen kuoleman sekä 
hautaamisen jälkeen. 

Uskonpuhdistuksen yhteydessä katolilaiseksi 
mielletty Pyhä Nikolaus korvattiin monissa tari-
noissa sekä kertomuksissa yksinkertaisesti joulu-
ukolla. Piispan hiippa leikkaantui kuvastosta pois 
ja tilalle tuli lyhyempi ja suipompi versio.

Nykyisen muotonsa joulupukkimme sai vasta 
siirtolaisten asuttaessa uuden mantereen rannik-
koseutuja. Hollantilaisten juhlima Nikolauksen 
päivän aatto, San Klaas herätti joulumieltä ja lau-
lut nukkuvia kyläläisiä uuden englannin kaupun-
geissa. Laulu, riemu ja Nikolauksen mukaisesti 
lahjojen vaihto herättivät närää puritaanisissa pii-
reissä, joiden mukaan joulua tuli odottaa hartaasti 
Vapahtaja mielessä. Ankara vastustus herätti laa-
jemman mielenkiinnon ja San Klaas oli tullut jää-
däkseen jouluun nimenä. Tarinat San Klaasista ja 
Nikolauksesta herättivät vastakaikua runoilijoissa, 
joulupukki alkoi elämään omaa arkeaan tarinasi-
kermissä ja loruissa. 

Vuonna 1927 Markus-sedän lastentunti paljasti 
joulupukin asuvan Korvatunturilla ja pitävän siellä 
operatiivista keskustaan. Vuoden 1928 kevät-talvi 
kuluikin muuttopuuhissa, kun porotokat ja ko-
titontut siirsivät majapaikkansa Korvatunturille 
ihmisten asumuksien luota ja loivat omat ammat-
tiliittonsa. Kotitontut siirtyivät tarkkailutehtäviin, 
riihitontut kirjanpitoon, saunatontut teollisen 
tuotannon pariin ja myllytontut järjestivät logis-
tiikkapalvelut. Tontut siirtyivät hyvistä teoista ja 
huolehtimisesta palkitsemaan ja tarkkailemaan; 
oli tullut aika jossa ihmisten oli otettava vastuu 
omasta onnestaan. Kalvinistinen eetos oli hitaasti 
saavuttanut myös joulumaan. 4

Suomessa var-
haisimmat tie-
dot joululah-

joista on kirjattu vasta 
1800-luvun alkupuolel-
la kartanoista. Lahjoja 
annettiin perhepiirissä 
ja ne olivat pääsääntöi-
sesti itse valmistettuja 
esineitä tai vaatteita. 

Lahjaperinne kan-
tautuu länsinaapuris-
tamme, jossa tapana oli 
käydä kolkuttamassa 
oveen ja viskata paketti 
tuvan sisälle ennen kuin 
isäntäväki näki kuka 
ovella oli käynyt. Ruot-
salainen nimitys lahjalle 
onkin joulukoputus. 4

Joulun hiljenty-
minen loppui 
Tapaninpäivänä, 

jolloin lapset saivat läh-
teä laskemaan mäkeä 
ja leikkimään vapaasti. 
Tapaninpäivän perin-
teisiin ovat kuuluneet 
myös rekiajelut perhe-
piirissä. Nuoret saivat 

kuitenkin jäädä pois ja 
riensivät kylille Tapa-
nia ajamaan nuorilla 
hevosilla, joille puettiin 
valjaat ensimmäistä ker-
taa. Tapanin ajaminen 
olikin villiä hupia ja tot-
tumattomien hevosten 
ohjastaminen vaikeaa. 
4

Ennen oli tapana 
juhlistaa kes-
kitalvea ikivih-

reillä, jotka symboloi-
vat elämää satokausien 
välissä. Ensimmäinen 
mainita joulukuusesta 
löytyy vuodelta 1514. 
Tallinnassa ja Riiassa 
kerrotaan naimattomi-
en saksalaisten kaup-
piaiden killan jäsenillä 
olleen tapana joulun 
kunniaksi, juotuaan 
kunnolla, pystyttää 
kaksi kuusta, koristaa 
ne paperiruusuilla ja 
tanssia niiden ympärillä 
läpi yön. Sitten kuuset 
poltettiin. 

Joulupuut levisivät 
saksalaisiin koteihin 
1600-luvun alussa. Jo 
1650-luvulla julkaistiin 
tuohtuneita komment-
teja siitä, kuinka puiden 
ympärillä kirmaaminen 
ja laulanta oli lasten 
leikkiä pyhänä päivänä, 
eikä lainkaan soveliasta. 

Samaa kritiikkiä puu 
sai myös rantautues-
saan Suomeen. Ikivih-
reän kasvin kritiikki 
jatkuikin vuosisatoja 
pohjoisessa maassam-
me, kunnes kansakoulu 
kuusijuhlineen toi sen 
kaikkien kansanluok-
kien eteen ja samalla 
kiinteäksi osaksi joulu-
perinteisiimme.

Kuusi muutti pe-
rinteisen joulukodin 
ulkomuodon. Kuusi 
täytti oleskeluhuoneen 
tuoksullaan ja oksansa 
kynttilöillä. Joulukuus-
ten rantautuminen 
yleiseen käyttöön syn-
nytti jouluisten tulipa-
lojen perinteen. Kuu-
sen kynttilät ja kuivat 
oljet olivat yhdistelmä, 
johon jopa valtiovalta 
antoi kehotuksia. Suo-
malainen joulu kadotti 
ensin olkensa ja tuli-
palojen ensimmäisen 
aallon laannuttua myös 

kynttilät kuusten oksil-
la vaihtuivat sähköisiksi 
jo 1950-luvulla.

Vuosisadan alussa 
kuusenkoristeina käy-
tettiin omenia, leivon-
naisia, konvehteja ja 
muita pikku herkkuja. 

Latvatähtikin on viime 
vuosisadan alussa ollut 
sangen yleinen. Myö-
hemmin koristeiksi teh-
tiin paperista leikeltyjä 
kuvia, paperinauhoja ja 
lippuja. 4

Kekri-, tapanin-, 
nuutti- ja joulupukki

joululahjojen 
historiaa

Tapanina huvittelivat 
niin nuoret 

kuin vanhatkin

Oi kuusipuu, oi kuusipuu...

joululahjoja jakamassaOma joululahjaperinteemme, jou-
lupukin vierailu aattoillan hä-

myssä, poikkeaa monien muiden mai-
den tavoista. Espanjassa lahjat saadaan vasta loppiaisena, jolloin ikkunalaudalle jätettyihin kenkiin käyvät itämaan tietäjät tuomassa täytettä. 

Italiassa lahjojen jakamisesta loppiaisena huolehti La Befana. Vanha nainen jonka itämaan tietäjät kohtasivat matkoillaan. La Befana jättää lahjoja 
itämaan tietäjien tapaan löytääkseen itsekin tiensä Jeesus-lapsen luo. Tosin monesti lapsia peloteltiin sillä, että noita-akkamainen La Befana tulee ja 
syö, jos lapsi ei käyttäydy kunnolla. Katolilaisuus oli ominut pyhän Nikolauksen, joten kilpailevia hahmoja joulu-ukoista pakkasherroihin muodostui. 
Protestantit pyrkivät korvaamaan piispan lahjoja tuovalla Jeesus-lapsella, jolle kirjoitettiin lahjatoivomuksia Wieniin. 4
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”Jouluruokaa tarjoo kunnon väki”Joulukortteja joulumerkein 
meillä ja maailmalla

SOTA-AJAN JOULU

Suomessa on joulua vietetty useita kertoja 
sodan varjossa. Vuosina 1939–1944 joulua 
vietettiin korsuissa, ampumahaudoissa ja 

evakossa. Sota leimasi myös joulunviettoa kotirinta-
malla. Kaikki kaipasivat läheisiään ja elettiin sään-
nöstelykautta.

Joulurauhaa ei rintamalla tunnettu. Miehet teki-
vät puhdetöinä joululahjoja erityisesti asemasodan 
aikana. Lahjat tehtiin pääosin puusta ja lentokone-
alumiinista, tuloksena muun muassa tuhkakuppeja ja 
lampunjalkoja. Jouluksi pöydille nostettiin paperista 
tehtyjä koristeita kynttilöiden valaistessa. Pieniä kuu-
siakin haettiin juoksuhautojen suojiin. Jouluateriaksi 
pyrittiin laittamaan jotakin parempaa. Rusinasoppa, 
vehnäpulla ja viinikin kuuluivat kattaukseen.

Jouluateria on 
keskeis impiä 
kekristä siirty-

neitä perinteitä. Sato-
kauden päättymistä 
juhlistettiin runsaalla 
pitopöydällä, ylenpalt-
tisen ruokajuhlan tun-
tu haluttiin säilyttää 
myös joulussa. 

Katoliselta ajalta 
joulupöydässä on säily-
nyt joulunajan paasto-
ruoka, lipeäkala. Se on 
ollut melko vaivatonta 
valmistaa ja säilyvyys 
on ollut erinomaista. 
Joulupuuro on taival-
tanut aattopöytään 
satavuotisen matkan. 
Mantelit tulivat loppi-
aispuuroon Englannis-
ta ennustamaan tulevia 
hääpareja.

Laatikot eivät olleet 
arkiruokaa. 1800-lu-
vulla lanttu- ja peruna-
laatikot saapuivat pöy-
tiin, porkkanalaatikon 
seuratessa hieman 
myöhemmin. Rosolli 
on peräisin Lounais-
Suomen säätyläisten 
keskuudesta. Siellä 
ruokalajia valmistet-

Kyntti läp erin-
ne ikkunoilla 
on peräisin 

kaukaisilta ajoilta. 
Kynttilöillä muistet-
tiin aikoinaan Ruotsin 
kuningasta merkki-
päivinä ja sittemmin 
toisen naapurimme 

Keisaria. Sortovuosina 
kynttilöistä muodostui 
hiljaisen kapinan ele, 
Runebergin päivänä 
tahdottiin kynttilöillä 
osoittaa suomalaisuut-
ta. Kaduilla kierteli 
kylänpoikia kynttilä-
partiossa varoittamassa 

JOULUNA PAISTAA IKKUNASTA KAKSI KYNTTILÄÄ...
avotulen pitäjiä mikäli 
venäläismielisiä kaduil-
la näkyi. Runebergin 
päivän perinteestä jää-
käriliike otti omakseen 
kynttilät. Niillä merkat-
tiin turvalliseksi mää-
riteltyä taloa, paikkaa 
jossa voisi majoittua 

matkoillaan. 
Itsenä is yyspä ivän 

perinne kahdesta kynt-
tilästä jatkui myös 
jouluun. Kynttilöiden 
määrää ei ole määritelty 
missään, mutta kaksi on 
jäänyt elämään. Mones-
ti kerrotaan kynttilöi-

den kuvastavan kotia ja 
isänmaata. Perinne on 
kuitenkin arkisempi, 
suomessa ikkunat olivat 
kaksiosaisia ja pariton 
lukumäärä olisi näyt-
tänyt toispuoleiselta ja 
neljä olisi ollut vain ai-
van turhaa tuhlausta. 4

Paketteja toimitettiin mahdollisuuksien mukaan 
rintamalle heille, joita läheiset olivat muistaneet. 
Kotirintamajärjestöt valmistivat vapaaehtoisvoimin 
Tuntemattoman sotilaan paketteja niille miehille, 
joita ei jouluna muuten olisi muistettu. Paketista löy-
tyi lämpimiä vaatteita, kirjoja ja lehtiä, karamelleja, 
muita herkkuja tai tupakkaa. Odotetuimpia lahjoja 
olivat nuorilta neidoilta saadut paketit, sotilaiden 
toivoessa kirjeenvaihdon alkavan ja yhteydenpidon 
syvenevän myöhemmin. 

Joulujen ollessa vaikeita aikoja niin kotona kuin 
rintamallakin, hengellinen puoli korostui hyviä ai-
koja muistellessa. Rintamalla kenttäpapit pitivät 
hartauksia korsuissa. Luettiin jouluevankeliumia ja 
laulettiin jouluvirsiä, ja käytiin haudoilla muistamas-
sa kaatuneita. 4
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En s i m m ä i n e n 
painettu joulu-
kortti valmis-

tettiin Englannissa. Oli 
vuosi 1843. Sateisilla 
saarilla asunut Henry 
Cole tuskaili joulun alla 
perinteiden pakottavaa 
velvollisuutta. Jouluna 
ja uutena vuotena oli 
tapana lähettää kirjeitä 
tutuille ja perheen jäse-
nille ja niiden kirjoitta-
minen verotti runsaasti 
aikaa. 

Cole otti yhteyttä 
John Callcott Horsley 
-nimiseen taiteilijaan 
ja palkkasi tämän teke-
mään itselleen kortin, 
jossa toivotettaisiin niin 
joulu- kuin uudenvuo-

den tervehdykset. Pian 
hänelle toimitettiin 
toistatuhatta postikort-
tia. Cole kokeili varo-
vasti antaa osan korteis-
ta jälleenmyyntiin, ja ne 
katosivatkin nopeasti 
hyllyiltä. 

Kortti, jossa oli muu-
tama hassu sana ja jou-
luinen tervehdys, herätti 
närkästystä. Kirjeperin-
teeseen tottuneet pitivät 
sitä persoonattomana ja 
muut paheksuivat ku-
vassa olleita, joulumal-
joja kohottavia lapsia. 
Kohun seurauksena tie-
to korteista kiiri ja seu-
raavana jouluna kortteja 
oli myynnissä kaikkialla 
saarivaltiossa.

Joulukortit levisivät 
Saksaan 1860-luvul-
la. Maassa syntyi pian 
kiihkeästi kilpaileva 
joulukorttiteollisuus ja 
valtava hintakilpailu. 
Saksassa korttien pohjat 
kuvineen painettiin ja 
toimitettiin eri maihin, 
joissa alihankkijat vas-
tasivat maakohtaisten 
tekstien painatuksesta. 

Uudet markkinat val-
jastivat laumoittain tai-
teilijoita kuvittamaan ja 
satuilemaan. Mm. Jenny 
Nyström loi postikort-
tikuvituksellaan nykyai-
kaisen tonttukuvaston 
ja Martta Wendelin pe-
rinnejoulun. Suomessa 
posti kuljetti jo vuonna 
1905 noin 2,7 miljoo-
naa joulukorttia. 

Ensimmäinen varsi-
nainen joulupostimerk-
ki ilmestyi Suomessa 
vuonna 1912. Tätä 
ennen, vuodesta 1908, 
oli julkaistu jouluksi 
hyväntekeväisyysposti-
merkkejä niin keuhko-
sairaiden kuin tuberku-
loosipotilaiden hyväksi. 
Joulumerkkien tuotoilla 
perustettiin muun mu-
assa hoitokoteja tuber-
kuloosia sairastavien 
lapsille. 4

tiin jo 1700-luvulla 
sillistä, perunoista ja si-
puleista. 

Joulukinkun juuret 
ovat kadonneet ajan 
hämärään. 1800-luvul-
la Suomessa oli yleistä 
syödä kuivattua, savus-
tettua tai paistettua 
lihaa jouluna. Lihan 
laatu riippui saatavuu-
desta. Sianliha nousi 
esille pääruokana vasta 
1900-luvulla, kun liha-
karjataloudelle saatiin 
parempi kattavuusalue. 

Pula-aikana maaseu-
dulla sian saatavuus 
oli oman tuotannon 

vuoksi helpompaa ja 
maaseudun rauhassa 
musta pörssi levit-
täytyi helpottamaan 
e l intar vikepu laa . 
Tuolloin kasvatettiin 
muun muassa salaa 
porsaita ja kuljetet-
tiin niitä kaupunkei-
hin kotitalouksiin 
sekä hyvin maksaviin 
ravintoloihin eri kei-
noin.

Juomiksi joulu-
pöytään katettiin 
joko olutta tai sahtia, 
jota juotiin ikään ja 
sukupuoleen katso-
matta. 4
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