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Vanha joulu oli 
vaatimatonta 
rauhan aikaa. 

Oljet pehmentävät 
askelten ääniä ja kynt-
tilät lepattavat hiljaa. 
Kaikki tuoksuu talvelle 
ja nuoskalumelle joulu-
siivouksen jäljiltä. Jou-
lunalusaika oli valon 
aikaa pimeyden keskel-
lä, kynttilöitä poltettiin 
joka taloudessa ja lei-
vinuunit pysyivät kuu-
mina myöhään yöhön. 
Jouluyönä ei laskeutu-

nut rauha aivan koko 
tupaan, sillä jonkun oli 
vahdittava tulta. Illalla 
sytytetyn kynttilän tuli 
palaa läpi yön. 

Aaton odotuksen 
täyttivät lasten leikit 
pehmeillä oljilla. Usein 
leikit olivat voiman tai 
tarkkuuden koetuksia. 
Pihalle aattoaamuna 
nostettiin joululyhde. 
Lyhteellä on joulua 
pidemmät perinteet. 
Vanha kansa kertoo, 
että lyhteellä haluttiin 

muistaa keskitalven 
sydämessäkin metsän 
eläimiä, jotta kukaan ei 
jäisi juhlapäivänä lah-
jatta tai yksin.

Oljet pehmittivät 
lattiaa ja pitivät myös 
pakkasöiden koleu-
den kauempana. Ol-
jet levitettiin usein 
jo hyvissä ajoin ja ne 
muistuttivat tulevasta 
levon ja rauhan hetkes-
tä. Aikoinaan oli tapana 
nukkua niiden päällä, 
jotta vainajat pääsisivät 

nukkumaan pehmei-
siin, kuohkeisiin laka-
noihin. Vainajille oli 
aattoiltana tapana jättää 
myös syötävää odotta-
maan pöydälle. Tapa, 
joka on jatkunut tähän 
päivään asti ikiaikaista, 
punanuttuista vierasta 
varten.

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

Muistojemme joulu on syntynyt kertomuksissa ja kuvissa. Van-
hempiemme lapsuusmuistoissa ja isovanhempiemme vaalimissa 
hetkissä. Muistojen joulu on kuusia ja kynttilöitä, tähtiä ja lip-

purivistöjä oksilla, rekiajeluiden huumaa, lahjoja ja villasukkia. Yltäkylläi-
syyttä pimeyden keskellä.

Nykyiset joulutavat ja perinteet ovat tulleet joulupöytiimme ja koristei-
siimme sotien jälkeen, mutta niiden juuret ovat omassa, ennen niin rakkaas-
sa kekrissämme. Kirkko yritti hillitä kekrin viettoa ankarasti 1700-luvulla, 
mutta ei voinut asialle mitään. Vuosisatojen tottumuksesta ja tavoista oli 
vaikea päästää irti. Vasta joulun tarjotessa tutut tavat, pakanalliseksi nähdys-
tä sadonkorjuujuhlasta kyettiin päästämään irti. 

Kekriperinne näkyy selkeimmin joulupöydässä, joka notkuu herkkuja 
sekä vainajien muistamisessa. Pukit ja pehmeät lahjatkin ovat kekrin peruja, 
mutta niiden matka ja muutos jouluisiksi vei vuosisatoja, vaikka matka mar-
raskuusta joulukuun loppuun ei pitkä olekaan.

Kristillinen joulun vietto ajoittuu ensimmäisen adventin ja loppiaisen vä-
liin. Talonpoikaiskulttuurissa joulu puolestaan ajoittuu Tuomaasta Nuutin-
päivään, joka yleistyi myös joulurauhan ajankohdaksi. 1700-luvulla, Kustaa 
III:nen määräyksellä ylimääräisiksi katsottuja pyhäpäiviä leikeltiin useampi 
pois kalenterista joulun ajalta. Näin joulu on saanut nykyisen muotonsa aat-
toillan ja tapaninpäivän välisenä rauhoittumisen aikana. 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. Jouluna on 
tapana pysytellä perhe-

piirissä, joten tuttavien 
ja ystävien tapaamiset oli 
syytä hoitaa alta pois en-
nen pyhiä. 

Pikkujoulut ovat tul-
leet osaksi suomalaista 
perinnettä kansakoulun 
kuusijuhlista. Koulujen 
toverikunnat aloittivat 
pian puurojuhlaperin-
teen, viettääkseen keske-
nään omaa syyskauden 
päätöstään. Pian tapa 
levisi ihmisten halutessa 
tavata tuttavansa vielä 
ennen jouluksi kotiseu-
duille palaamista. 4

Wanha rakas joulu, tervetuloa taloon!
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Jouluvalmisteluja 2

Museo-Eerolan

Tulevaan talveen ja sen suurimpaan juhlaan alettiin hiljalleen valmis-
tautua jo syksyllä. Syksyn saapuessa valmistettiin joulujuustot kyp-

symään, sillä talven tultua ei maitoa enää ollut saatavilla. Hiljalleen pi-
menevissä, viileissä illoissa kävivät myös Maltturit lämmittämässä saunat 
lämpimiksi. Maltaiden teko oli hidasta ja kylän nuoret kävivät toisinaan 
samalla löylyissä aina siinä talossa, jossa mallassauna oli lämpiämässä.

Saunoissa valmistuivat myös himmelit, joiden olkia lämmiteltiin tai-
puisiksi. Himmelien valmistus oli joulunalusajan askare erityisesti tytöil-
lä. Kylän nuoret miehetkin liittyivät talkoisiin, joista muodostui osa nuo-
rison seurustelutapoja, tapa tavata toisiaan vapaasti ilman valvontaa.

Talon miesten iltapuhteisiin kuului huolehtia tuvan vieraanvaraisuu-
desta ja tupakkia piti hakata varastoon kunnolla. Hämäläisen tavan mu-
kaan tarjolla tuli olla vieraisille vähintäänkin tupakkaa ja sahtia. Illalla 
valmistettiin myös paistoa varten makkarat, tavallisimpia olivat veri- ja 
kryynimakkarat. Sahdin valmistuksessa ei säästelty, sillä joulun kunni-

Muistoja entisaikain joulunvietosta.
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sanomat

aksi sakka vietiin joulun välipäivinä herkuksi sioille ja karjalle.
Aatonaatto oli varattu viimeiseen siivoukseen. Siivous aloitettiin lat-

tioiden pesulla, mutta usein myös seinät pestiin orsiin asti. Jakohirsi 
hangattiin puhtaaksi sannalla ja kuumalla vedellä. Samoin tehtiin myös 
päreorsille. Peräseinän lusikkahäkki, muurin sukkaorsi, pöydät ja penkit 
sekä muu talon kalusto kuurattiin myös. Vällyt vietiin pihalle, tyynyt ja 
alusvaatteetkin asetettiin tuulettumaan ja oljetkin asetettiin kuistille 
hakemaan talven raikkautta itseensä. 

Pesun jälkeen naiset kaulasivat vaatteet juhlakuntoon ja miehet asette-
livat päreitä niin, ettei välikattoa enää näkynyt. Ruokia piti valmistaa run-
saasti, että ne riittivät joulunpyhien yli. Ryynipuurot, käristys ja verimak-
kara paistuivat, joulujuustot ja lootat valmistuivat, pannukakkukin pääsi 
lämpiämään. Köyhemmissä taloissa tehtiin naurispuuroa ja -lohkoja, joiden 
voimalla lapset passitettiin kiertämään taloja ja pyytämään jouluapua. 4
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Aamuvarhaisella, 
kellon lyödessä 
vasta toista tunti-

aan, ensimmäinen nousi 
ylös viemään hevosille 
aamuista apetta ja val-
misti reet matkaa varten. 
Sen jälkeen vielä muu-
toin nukkuvaan tupaan 
sytytettiin päreet pala-
maan ja toivottamaan 
heräilijät valolla uuteen 
aamuun, jouluun. 

Miesväki patistettiin 
ylös ja ulos keskitalven 
sarastavaan aamuun. 
Heidän tuli hakea ai-
nakin kaksi kuormaa 
heinää. Ajomatkoihin 
kuului railakas laulu, 
kun naapurustostakin 
oltiin heinähakureissus-
sa. Hevosten ja miesten 
kilisevä ja laulava kulkue 

ajoi kylänraitinkin kaut-
ta herättämässä viimei-
setkin uinujat. 

Illan tuloa joudu-
tettiin leikein ja pelein, 
joilla koeteltiin niin 
voimia kuin ketteryyttä. 
Viimein tuli aika kattaa 
pöytä. Vaari haki sahdin 
ja sen jälkeen naisväki 
ryhtyi kattamaan ruokia. 
Jokaiselle tuotiin puu-
lautanen ja lusikka. 

Sianjalkaa leikattiin 
ja joku aloitti veisuun. 
Hartaan laulun tauot-
tua tuli aika ristiä kädet 
ja siunata ruoka. Lapset 
laitettiin läpituoleihin ja 
käsiin annettiin niin voi-
leivät kuin sahtia. Vasta 
sen jälkeen sahtituoppi 
laitettiin kiertämään 
pöytää, jotta perheen 

pienimmillekin riittäisi 
juotavaa.  

Ruokailu aloitettiin 
ottamalla kakkoa ja voi-
leipää sekä joulujuustoja. 
Sen jälkeen siirryttiin tu-
kevampaan, palvattuun 
lihaan ja perunalooraan 
sekä sianjalkaan. Tapana 
oli ottaa kalaryypyt ate-
rian päätteeksi, vaikkei 
kalaa olisikaan pöydässä. 

Aterian jälkeen sahti-
tuoppi kiersi pöydässä ja 
virsikirjat jaettiin. Kaik-
ki jouluvirret veisattiin 
yhtämittaa sahtituopin 
kiertäessä laulajien kurk-
kuja kostuttamassa. Pe-
räpenkille oli tuotu törö-
ämpärillinen sahtia, josta 
tuoppia täytettiin, jottei 
ulkoa asti tarvinnut lisää 
hakea. Loppuilta meni 
oljilla makoillessa ja 
ruokaa sulatellessa, rau-
hattomimmat saattoivat 
jotain leikkiäkin. 4

Rakas him-
melimme on 
kuulunut mo-

niin eri juhlallisuuksiin, 
mutta löytänyt pysyvän 
paikkansa joulusta. Se 

on olkipukin kanssa 
vanhimpia pohjoismaa-
laisia koristeita. Him-
meleitä valmistettiin jo 
pakanallisinakin aikoina 
takaamaan tulevaa satoa. 
Vuosisatojen saatossa 
himmelit ovat kuitenkin 
yksinkertaistuneet ja pie-
nentyneet. Niitä koris-
teltiin aikoinaan värik-
käin kankain, langoin ja 
paperein, mutta nuo ajat 
elävät enää kirjoitetuissa 
sivuhuomioissa.

Himmelien valmistus 
oli joulunalusajan aska-
reita, erityisesti tytöillä. 
Olkikoristeita punottiin 
saunan jälkilöylyissä, 
olkien pysyessä taipui-
sampina kevyessä kos-

teudessa. Kylän nuoret 
miehetkin liittyivät tal-
koisiin ja himmeleiden 
valmistustalkoot olivat 
osa nuorison seurus-
telutapoja, tapa tavata 
toisiaan vapaasti ilman 
valvontaa ja viettää aikaa 
keskenään. 

Itsenäistymisen jäl-
keen haluttiin nostaa 
esille omia perinteitä 
kansallisaatteen ni-
missä. Tuomaanristejä 
valmistettiin aikoinaan 
vain Korppoossa. Ai-
nutlaatuisuuden vuoksi 
tuomaanristi nostettiin 
himmelin kanssa, valti-
ollisella päätöksellä, pe-
rinteiseksi suomalaiseksi 
joulukoristeeksi. 4

Jouluaaton 
ohjelma

OlkikoristeetEnkelikellojen 
kilinää

Pienet kynttilät lepattavat talviyös-
sä, kevyesti pyörivät tinaiset enke-
lit lentävät rauhallisesti katkeama-

tonta kehää. Helisevät tiu’ut ovat kuuluneet 
jouluun jo reilun sadan vuoden ajan. En-
simmäisten kellojen ominaisuudet ovat 
ennallaan. Kynttilöiden lämpö pyörittää 
pientä siipiratasta, johon kiinnitetyt enkeli-
hahmot tanssivat rattaan mukana. Leijuvat 
enkelit soittavat liikkuessaan pieniä kelloja. 

Jo ensimmäinen malli oli koottava ja 
mahtui pieneenkin tilaan joulujen välissä. 
Monissa varhaisissa malleissa oli mukana 
seimiasetelma, joka mahdollisti kellon pitä-
misen myös pöytäkoristeena. 

Toiseen maailmansotaan asti kaikki enke-
likellot valmistettiin Saksassa. Kolmannen 
valtakunnan yritys omia Eurooppa katkaisi 
kuitenkin niin viennin kuin kotimaisenkin 
kysynnän. Enkelikellojen valmistus siirtyi 
pääosin Ruotsiin. Osien määrää karsittiin, 
yksityiskohdat yksinkertaistuivat ja mes-
sinki vakiintui päämateriaaliksi. Kotimaas-
samme pöytämallisia enkelikelloja on val-
mistettu vuodesta 1955. 4
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Aikoinaan uskottiin 
jokaisessa talossa 

asuvan pienen hah-
mon, joka suojeli tilaa 
ja sen asukkaita. Pienen, 
parrakkaan hahmon 
nähtiin viilettävän mil-
loin missäkin. Kutsut-
tiin häntä tontuksi tai 
maahiseksi, on hänestä 

kerrottu tarinoita siitä 
lähtien, kun tiloja alet-
tiin raivata ja viljelyksiä 
kasvattaa.

Tonttu-ukko pitää 
puurosta ja oluesta ja sitä 
tuleekin tarjoilla hänelle 
joka torstai ympäri vuo-
den. Muutoin ei hyvää 
seuraa. Tonttujen ravin-
nonsaannista tulee pitää 
huolta, sillä nälkäisinä ja 
janoisina ne saattavat är-
tyä pahansuoviksi ja ai-
heuttaa sekasotkua niin 
pihassa kuin liiterissä, 

jopa vahingoittaa talon 
eläimiä.

Tonttujen luonne 
rauhoittui ja ulkoasukin 
vakiintui ruotsalaisen ta-
lonpojan pyhäasusteisiin 
postikorttien yleistymi-
sen jälkeen. Ruotsalai-
sen kuvataiteilija Jenny 
Nyströmin korttiaiheet 
antoivat tontuille niiden 
nykyisen ikonisen ulko-
muodon ja uudemmat 
kertomukset silittivät 
tonttujen käytöksestä 
rosoisimmat kulmat.  4

TonTTu joukoT

Jo u l u l e h t i ä 
on julkaistu 
1880-luv u lta 

alkaen. Alkuvuosina 
lehdet olivat hyvin 
kristillisiä sisältäen 
kansanvalistusta ja 
moraaliopetusta. Mo-
net lehdet suunnattiin 

erityisesti lapsille ja 
nuorille, mutta myös 
aikuisille ja tietyille vä-
estöryhmille julkaistiin 
joululukemista. 

Lehdet olivat joko 
kaupallisia hankkei-
ta tai joulun hengessä 
niillä kerättiin rahaa 

hyvään tarkoitukseen. 
Lehtien myyjät saivat 
myös kaivattuja tuloja. 
Taiteilijoiden ja kir-
jailijoiden kesäpalkka 
muodostui usein joulu-
lehtien tarinoiden ja ku-
vituksen tekemisestä.  4

joululehdet
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Kekripukista tapanipukiksi, tapanipukista 
nuuttipukiksi ja raittiusliikkeen saatua 
otteen säätyläiskulttuurista, joulupu-

kiksi. Kekripukin matka kaikkien rakastamaksi 
punanutuksi vei toista sataa vuotta ja vaati ko-
konaan uuden mantereen valloituksen. Hollan-
tilaisia siirtolaisia, italialaisia pyhimyksiä ja puri-
taaneja levittämään sanaa pakanallisista saduista, 
jotka kiehtoivat lapsenmielisiä.

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 hartaas-
ti Vapahtaja mielessä. Ankara vastustus herätti 
laajemman mielenkiinnon ja San Klaas oli tullut 
jäädäkseen jouluun nimenä. Tarinat San Klaasis-
ta ja Nikolauksesta herättivät vastakaikua runoi-
lijoissa. Joulupukki alkoi elämään omaa arkeaan, 
tarinaansa sikermissä ja loruissa. 

Vuonna 1927 Markus-sedän lastentunti paljas-
ti joulupukin asuvan Korvatunturilla ja pitävän 
siellä operatiivista keskustaan. Vuoden 1928 ke-
vättalvi kuluikin muuttopuuhissa kun porotokat 
ja kotitontut siirsivät majapaikkansa Korvatun-
turille ihmisten asumuksien luota ja loivat omat 
ammattiliittonsa. Kotitontut siirtyivät tarkkai-
lutehtäviin, riihitontut kirjanpitoon, saunaton-
tut teollisen tuotannon pariin ja myllytontut 
järjestivät logistiikkapalvelut. Tontut siirtyivät 
hyvistä teoista ja huolehtimisesta palkitsemaan 
ja tarkkailemaan, oli tullut aika jossa ihmisten oli 
otettava vastuu omasta onnestaan. Kalvinistinen 
katsomustapa oli hitaasti saavuttanut myös jou-
lumaan. 4

Ennen oli tapana 
juhlistaa keski-
talvea ikivihreil-

lä, jotka symboloivat 
elämää satokausien 
välissä. Ensimmäinen 
maininta joulukuusesta 
löytyy vuodelta 1514. 
Tallinnassa ja Riikassa 
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 rantautuessaan 
Suomeen. Ikivihreän 
kasvin kritiikki jatkuikin 
vuosisatoja pohjoisessa 
maassamme, kunnes 
kansakoulu kuusijuh-
lineen toi sen kaikkien 
kansanluokkien eteen ja 
samalla kiinteäksi osaksi 
jouluperinteitämme.

Kuusi muutti pe-
rinteisen joulukodin 
ulkomuodon. Se täytti 
oleskeluhuoneen tuok-
sullaan ja oksansa kynt-
tilöillä. Joulukuusten 
rantautuminen yleiseen 
käyttöön synnytti jou-
luisten tulipalojenkin 
perinteen. Kuusen 
kynttilät ja kuivat oljet 
olivat yhdistelmä, johon 
jopa valtiovalta antoi 
kehotuksia. Suomalai-
nen joulu kadotti ensin 
olkensa ja tulipalojen 
ensimmäisen aallon 

laannuttua myös kyntti-
lät kuusensa oksilla , jot-
ka 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

Joulupukin   
  matka

Oi kuusipuu, oi kuusipuu...

joulun lahjat
Roomalaisten sadonkorjuujuhlassa, Saturnaliassa, tunnettiin runsas lahjaperinne. Paketteja toimitettiin ystäville ja lapsille sekä köyhille. Saturnalian 

vietto ei ollut vain hyvän mielen juhlaa, vaan myös vapauden. Jopa orjat saivat osallistua ilonpitoon ja viettää Saturnalian aaton vapaina. Rooma-
lainen historioitsija Libanios kirjoitti Saturnalian ihmeestä aikoinaan; ”kuinka saidatkin ihmiset muuttuvat tuhlaileviksi ja kuinka ylenpalttisuuden 
halu tarttuu ihmisestä toiseen hyvän mielen ohella.” Juhlan merkityksen Libanios tiivisti siihen, että se opetti ihmisiä olemaan pitämättä tiukasti kiinni 
omastaan ja jakamaan se muiden kanssa. Vaikka joulu syrjäyttikin Saturnalian vuoden 350 paikkeilla, jäivät sen rakkaimmat perinteet elämään jou-
luumme.

Myös muualla maailmassa on omat jouluperinteensä. Espanjassa lahjat saadaan vasta loppiaisena, jolloin ikkunalaudalle jätettyihin kenkiin käyvät 
itämaantietäjät tuomassa täytettä. Italiassa lahjojen jakamisesta loppiaisena huolehti la Befana. Vanha nainen jonka itämaantietäjät kohtasivat matkoil-
laan. La Befana jättää lahjoja itämaantietäjien tapaan houkutellakseen Jeesus-lapsen luokseen, niin kuin oli luullut itämaantietäjien tekevän. La Befana 
on myös verrattavissa risuja tuovaan joulupukkiin, monesti lapsia peloteltiin sillä, että noita-akkamainen Befana tulee ja syö jos lapsi ei käyttäydy kun-
nolla. 4
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jouluvuohi

Ma a i l m a l l a 
j o u l u p u k k i 
t u n n e t a a n 

pyhänä Klausina tai Ni-
kolaina, Ruotsissa Jou-
lu-ukkona ja idässä Pak-
kasukkona. Meille hän 
on rakas vanha pukki. 
Nimen tarina juontaa 
joulu-ukon maasta, 
jossa ennen lasten siis-
teyttä ja hyvänsuopuut-
ta vahtimassa kävi oikea 
vuohipukki.

Kerrotaan, että jou-
luvuohi seisoi lumisilla 
pelloilla hiljaa tark-
kaillen. Yön hämärissä 
kavion jälkiä painui 
pehmeään nuoskalu-

meen tupien valoa lois-
tavien ikkunoiden alle, 
joiden takana jouluval-
misteluja suoritettiin. 
Vuohi vahti, että kaikki 
oli kunnossa tuvissa ja 
navetoissa. Vuohi kes-
kittyi erityisesti siihen, 
olivatko lapset olleet 
kilttejä joulun alla ja 
osallistuivatko nämä 
jouluvalmisteluihin.

Jouluvuohi tuli vie-
raisille taloon varoit-
tamatta. Useimmiten 
vuohen alla oli paikal-
lista nuorisoa, joka oli 
noennut naamansa ja 
kiskonut sitä peittä-
mään vielä vuohinaa-

marinkin. Selkäpuoli oli 
peitettynä nuhruisella 
peitolla tai satunnaisella 
turkiksella. Sisään kon-
tatessaan ne toivottivat 
”Iltaa tupaan.” ja kyseli-
vät ”Onko täällä kilttejä 
lapsia?”.

Vuohipukki teki tu-
paan tultuaan tarkastus-
kierroksen. Se tarkisti 
onko tarpeeksi poltto-
puita tuotuna sisälle ja 
oliko vettä käyty hake-
massa niin, että se riitti 
pyhien yli. Sen jälkeen 
tarkastettiin olivatko 
kaikki peseytyneet, niin 
lapset kuin aikuisetkin, 
kurkkaamalla korvan 
taa oliko siellä likaa. 
Pukkia voitiin myös 

mielistellä tarjoamalla 
tälle syyssadosta tehtyjä 
olkipukkeja, jolloin se 
saattoi yltyä myötämie-
liseksi ja lupailla talolle 
hyvää viljasatoa tuleval-
le vuodelle. 

Lapset tietenkin oli-
vat aivan kauhuissaan 
kun konttaava, mata-
lalta muriseva hahmo 
kammottavine naamoi-
neen tuli vääntelemään 
korvalehtiä. Ja voi sitä 
riemun määrää kun 
vuohipukki viimein 
siirtyi kahdelle jalalle 
noustuaan Nuutin päi-
vään ja koteihin saapui 
aattoisin lempeämpi, 
punanuttuinen vieras.4



”Jouluruokaa tarjoo kunnon väki”

JoulukortteJa Joulumerkein meillä Ja maailmalla

Aatto on ruo-
kajuhla, jossa 
pöydät notku-

vat joulun herkkuja. 
Vanhan perinteen 
mukaan jouluna kuu-
luikin syödä ylenpalt-
tisesti, jotta seuraavan 
vuoden sadosta tulisi 
runsas.  Kinkku pais-
tuu läpi yön, antaen 
pehmeän arominsa 
huoneisiin. Joulu-
puurokin on taival-
tanut aattopöytään 
satavuotisen matkan. 
Katoliselta ajalta jou-
lupöydässä on säilynyt 
joulunajan paastoruo-
ka, lipeäkala.

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-
tiin jo 1700-luvulla 
sillistä, perunoista ja 
sipuleista. 

Makeita herkkuja ei 

Kynttilöillä on 
juhlamenoissa 
ja erityisesti 

keskitalven juhlissa 
mittavat perinteet. 
Antiikin Roomassa 
kynttilät paloivat yöt 

läpeensä Saturnalian, 
eli satokauden päätös-
juhlissa. Kynttilämeres-
sä kylpevät kaupungit 
eivät kuitenkaan kirk-
koisiä miellyttäneet. 
Paavin kerrotaan sano-
neen ”Pitäkööt pakanat 
kynttilöitä, koska muu-
ta valoa heillä ei ole”.

Kynttilän lepattava 
ydin kuitenkin voitti 
kirkkoisät ja kansan 
puolelleen. Suomes-
sakin talonpojilla oli 
tapana viedä joulukirk-
koon kynttilöitä lah-
jaksi. Liekkiä pidettiin 
elämän ja kuolemat-
tomuuden symbolina. 
Meillä joulukynttilöi-

JOKA IKKUNALLA KAKSI KYNTTILÄÄ...den tali otettiin 
talteen syysteu-
rastuksen yhteydessä. 
Vanhan kansan tapana 
oli jättää jouluna kynt-
tilät palamaan yöksi 
navettaankin. Niiden 
uskottiin tuovan valol-
laan suojaa ja siunausta 
myös eläimille.

Ky n t t i l ä p e r i n n e 
ikkunoilla on peräi-
sin kaukaisilta ajoilta. 
Kynttilöillä muistet-
tiin aikoinaan Ruotsin 
kuningasta merkkipäi-
vinä ja sittemmin toi-
sen naapurimaamme 
Keisaria. Sortovuosina 
kynttilöistä muodostui 
hiljaisen kapinan ele, 

Runebergin päivänä 
tahdottiin kynttilöillä 
osoittaa suomalaisuut-
ta. Kaduilla kierteli 
kylän poikia kynttilä-
partiossa, varoittamassa 
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. Mo-
nesti kerrotaan kyntti-
löiden kuvastavan kotia 
ja isänmaata. Perinne 

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, muistaa niitä joita 
ei voinut juhlista py-
himpänä tavata. Niiden 
kirjoittaminen verotti 
kuitenkin runsaasti ai-
kaa jouluvalmisteluista. 

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. Painatus ja postitus 
olivat tehneet varakkaan 

miehen tilitietoihin ikä-
vän nirhauman, joten 
Cole kokeili varovasti 
antaa osan korteista jäl-
leenmyyntiin. Suureksi 
yllätykseksi ne katosivat 
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. 
Kohu korteista tavoitti 
päivälehdet ja tieto kor-
teista kiiri kaikkien kor-
ville. Seuraavana 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 suo-
malaisen perinnejoulun. 

Vanhin säilynyt Suo-
messa lähetetty joulu-
kortti on vuodelta 1871. 
Postin asiakirjoissa kor-
tit eriteltiin omaksi osi-
okseen kuitenkin vasta 
vuonna 1882, jolloin 
lähetystilastot kertovat 
200.000 kortin liikku-
neen kyseisenä vuonna, 
joista noin puolet olivat 
joulukortteja. Korttien 
suosio kasvoi nopeasti 
ja jo vuonna 1905 posti 
kuljetti noin 2,7 miljoo-
naa joulukorttia. 4

pöytään nostettu. Lei-
vonnaiset ja jälkiruuat 
laskeutuivat tavallisen 
kansan pariin melko 
myöhään. Kartanoiden 
pulliin leivottiin makua 
antamaan kallista, itä-
mailta tuotua sahramia  
1820-luvulta alkaen. 
Säätyläispiireihin lei-
vonnaiset levisivät vasta 
vuosisadan loppupuo-
lella. 

Joulupuuro on tai-
valtanut aattopöytään 
satavuotisen matkan. 
Joulupuuro on ollut 
Suomessa kaura- tai oh-
raryynipuuroa. Kallista 
riisiä käytettiin vain 

juhlaruokana. Kou-
lujen toverikunnat 
aloittivat kuusijuh-
lien ilmestymisen 
jälkeen puurojuhla-
perinteen, viettääk-
seen keskenään omaa 
syyskauden päätös-
tään. Ajan saatossa 
puuro unohtui ad-
ventin juhlinnassa ja 
ihmiset kokoontui-
vat tuttaviensa kans-
sa viettämään puuro-
tonta pikkujoulua.

Juomiksi joulu-
pöytään katettiin 
olutta tai sahtia, jota 
juotiin ikään ja suku-
puoleen katsomatta.   
4
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Pohjoismaissa levisi 1900-lu-
vun alussa joulumerkkiaate. 

Tanskalaisen postimestarin in-
noittamana aloitettiin postimerk-
kien ja –korttien sesonkiaikaan 
hyväntekeväisyyskampanja, jolla 
kerättiin varoja vaikeasti sairaiden 
lasten hyväksi, erityisesti tuberku-
loosia sairastavien lasten hoitoon.

Ensimmäinen varsinainen 
joulumerkki ilmestyi Suomessa 

vuonna 1912. Tätä ennen, vuodesta 1908 oli julkaistu jouluksi hyväntekeväi-
syys postimerkkejä niin keuhkosairaiden kuin tuberkuloosipotilaiden hyväksi. 
Joulumerkkien tuotoilla perustettiin muun muassa hoitokoteja tuberkuloosia 
sairastavien lapsille. Myöhemmin varoja on ohjattu astmaattisten lasten kun-
toutukseen ja tuberkuloosin vastustamiseen myös kehitysmaissa. 4

Tarinat kertovat lipeäkalan synty-
neen viikinkiaikana. Kalastajakylä 
oli joutunut hyökkäyksen kohteeksi 
ja tuli tuhosi kaiken mihin ryöstä-
jät eivät olleet koskeneet. Kallisar-
voiset kuivatut kalat hautautuivat 
asuinsijojen tuhkaan. Hyökkääjiltä 
pakenemaan onnistuneet kyläläiset 
palasivat rankan sateen keskellä kat-
somaan tuhoa. Ainoat syötäväksi 
kelpaavat asiat jotka löytyivät, oli-
vat tuhkaan hautautuneet kalat, joi-
ta sade piiskasi. Hädän hetkellä he 
ottivat kalat ja laittoivat ne kiehu-
maan. Hävityksen keskellä pilkahti 
toivon kipinä; kalasta oli tullut hy-
vin pehmeää ja hyvän makuista.  4

Lipeäkala

on kuitenkin arkisem-
pi, Suomessa ikkunat 
olivat kaksiosaisia ja 
pariton lukumäärä olisi 
näyttänyt toispuoleisel-
ta ja neljä olisi ollut vain 
aivan turhaa tuhlausta. 
Sinivalkoisuus kyntti-
löissä, niin jouluna kuin 
itsenäisyyspäivänä, on 
tullut mukaan vasta ai-
van viime vuosikymme-
ninä.   4
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SOTA-AJAN JOULU

Suomessa on joulua vietetty useita kertoja sodan varjossa. Vuosina 
1939–1944 joulua vietettiin korsuissa, ampumahaudoissa ja eva-
kossa. Sota leimasi myös joulunviettoa kotirintamalla. Kaikki kai-

pasivat läheisiään ja elettiin säännöstelykautta.
Joulurauhaa ei rintamalla tunnettu. Miehet tekivät rintamalla puhdetöinä 

joululahjoja erityisesti asemasodan aikana. Korsuissa lahjat tehtiin pääosin 
puusta ja lentokonealumiinista, tuloksena oli muun muassa tuhkakuppeja ja 
lampunjalkoja.

Jouluksi korsujen pöydille nostettiin paperista tehtyjä koristeita ja kyntti-
lät paloivat. Pieniä kuusiakin haettiin juoksuhautojen suojiin. Jouluateriaksi 
pyrittiin laittamaan jotakin parempaa. Rusinasoppa ja vehnäpulla ja viinikin 
kuuluivat kattaukseen. Paketteja pyrittiin toimittamaan mahdollisuuksien 
mukaan rintamalle niille, joita läheiset olivat muistaneet. 

Kotirintamajärjestöt valmistivat vapaaehtoisvoimin Tuntemattoman soti-

laan paketteja myös niille, joita ei jouluna muuten olisi muistettu. Paketista 
löytyi yleensä lämpimiä vaatteita, kirjoja ja lehtiä, karamelleja ja muita herk-
kuja sekä tupakkaa. Odotetuimpia lahjoja olivat kuitenkin nuorilta neidoilta 
saadut paketit ja sotilaiden toiveena olikin aloittaa ensin kirjeenvaihto hei-
dän kanssa, toivoen yhteydenpidon syvenevän myöhemmin.

Varsinkin lasten vuoksi joulu pyrittiin viettämään kotirintamalla perintei-
sine ruokineen, vaikka kaikesta oli pulaa. Juhlan valmistamiseksi nähtiin pal-
jon vaivaa. Sokeria ja voita säästettiin joulunaikaa varten mahdollisuuksien 
mukaan. Makeissa leivonnaisissa käytettiinkin usein siirappia, jota keitettiin 
sokerijuurikkaasta

Laatikkoruuat olivat pula-aikana keskeisessä osassa. Lanttulaatikkoon oli 
hyvin raaka-aineita, sillä lanttu kesti sotatalvien paukkupakkasia paremmin 
kuin peruna. Vaikka oli pulaa haloista, laatikko sai ensin olla hetken uunissa, 
jonka jälkeen se siirrettiin jatkokypsymään heinällä vuorattuun laatikkoon 
ilmatiiviin kannen alle.  4

Joulukirkolla on 
pitkä perinne. 
Varhain joulu-

aamuna kirkot täyttyivät 
ihmisistä, matkaa teh-
tiin pitäjien kaukai-
simmistakin kolkista. 
Kynttilämeressä kyl-
peneet kirkot oli-
vat tupaten täynnä. 
Kirkonmenoja järjes-
tettiin jouluisin usein 
kahdet, muutaman 
tunnin välein. 

Jouluna ei tehty 
töitä, mutta tuotanto-
eläimistä oli tietenkin 
huolehdittava, joten 
ensimmäinen kirkon 
meno ajoitettiin heti 
eläinten ruokkimisen 
jälkeen, jotta joulun 
viettoon ja rauhoittu-
miseen päästäisiin niin 
varhain kuin mahdol-
lista. Joulukirkot veti-
vät paanukattojensa 
alle koko kylän, 
samalla päästiin tutta-
ville ja naapureille 
toivottamaan hyvät 
joulut ja vaihtamaan 
kuulumisia. Palkollisille 
oli varattu tilaa parven 
alta ja lehtereiltä, kun 

kylä tilalliset pääsivät 
paremmille paikoille.

Ei ollut tavatonta, 
että aikuiset valvoivat 
aaton ja joulupäivän 
välisen yön läpeensä. 
Joulukirkkoon matkat-
tiin aikaisin ja hevoset 
varustettiin kelloin 
kilisemään. Kirkossa 
monella oli valvotun 
yön jälkeen vaikeuksia 
pysyä hereillä. Kirkkoi-
hin olikin joulun 
kunniaksi järjestetty 
unilukkari, jolla oli 
kädessä kuusinen tanko. 
Sillä koputettiin joka 
penkin kohdalla, missä 
unilukkari nuokkuvan 
näki. Jos koputus ei 
auttanut, tuli tangosta 
tuuppaus käsivarteen. 
Myös kolehtikukkaron 
varressa oli pieni tiuku, 
jolla tiukutettiin kor-
vaan, että väki heräisi 
kolehtia antamaan, jos 
halusi sitä antaa.

Jouluna hautausmaat 
kylpevät kynttilöiden 
meressä ja haudoille las-
ketaan havuja tuomaan 
elämää lumen keskelle. 
Perheen vainajia 

muistetaan joulu-
aattona sytyttämällä 
haudoille kynttilöitä 
iltahämärissä. Tapa 
yleistyi Suomessa sodan 
jälkeen 1950-luvulla. 
Vainajien kunnioitus ja 
muistelu olivat kuulu-
neet jouluun vasta het-
ken, vaikka juhla jota 
perinteisesti vietettiin 
perhepiirissä, auttamat-
tomasti toi mieleen 
vastikään poismenneet 
läheiset. 

Vainajien muista-
misen tavat ovat lä-
hellä sotien jälkeen 
yleistynyttä pyhäin-
miestenpäivää. Kum-
matkin pyhät juontavat 
juurensa monien 
muiden syysperin-
teiden kanssa, kekristä. 
Vainajien muistamisen 
tavat, ikivihreät havut 
ja elävät liekit yön 
pimeydessä, ovat kaikki 
ikuiselta tuntuvia ta-
poja, joita on harjoitettu 
jo varhaisten sadonkor-
juujuhlien jälkeen, kun 
muisteltiin ketkä eivät 
ole sitä viettämässä.  4

”Tällä kirkkotiellä aina olla vois!”

Lucian päivä
Joulukuun 13. 

päivänä viete-
tään Lucian päi-

vää. Se oli suuri juhla 
sillä Ruotsi-Suomessa 
se oli virallinen lukioi-
den ja koulujen päättä-
jäispäivä aina vuoden 
1724 koulujärjestyksen 
voimaan tulosta. Va-
lonpäivää juhlittiin niin 
kouluissa kuin kirkoissa 
ja se oli myös katolisel-

la ajalla joulupaaston 
alkamispäivä. Paaston 
vuoksi myös usein oli 
tapana syödä seitsemän 
sortin aamupalaa

Adventtien välis-
sä ohjelmaan kuuluu 
Lucia-kulkue vuosit-
taisine Lucia-neidon 
valitsemisineen. Ensim-
mäinen Lucia-kilpailu 
julkaistiin tukholma-
laisessa päivälehdessä 

vuonna 1930. Kilpailu 
herätti ihmisissä joulun 
kaipuun ja Lucia nousi 
suureksi ilmiöksi län-
sinaapurissamme. Suo-
sittu perinne rantautui 
lahden yli rannikolle 
melko nopeasti ja hä-
mäläisetkin valitsivat 
Lucia-neitoja jo ennen 
sotia.  4

Kuusi kynttilöineen
J

oulukuusi kantaa mu-
kanaan tarinaa Martti 
Lutherista, joka haki 

myrskyn keskellä suojaa havu-
puun alta. Suojaa antanut puu 
muistutti herran varjeluksesta 
ja kuusi pääsi kristilliseen pe-
rinteeseen. Myös kuusenkynt-
tilöiden kerrotaan syntyneen 
Lutherin toiveesta, tämän 
ihasteltua tähtitaivaan pilkettä 
kuusimetsässä. 

Todellisuudessa Luther ei 
kuitenkaan ollut joulun ylin 
ystävä, vaan pyrki kieltämään 
joulun, nähden sen harhautuk-

sena kristillisyyden sanomasta 
kaikkine pakanallisine tapoi-
neen ja juhlallisuuksineen. Hän 
kuitenkin tuli toisiin aatoksiin 
kun kiellot eivät onnistuneet ja 
hän joutui huomaamaan jou-
lun juurtuneen kiinteäksi osak-
si ihmisten elämää. Juhlalla oli 
kuitenkin kristillinen tausta, 
jonka ihmiset myös muistivat ja 
Lutherkin lopulta päätti antaa 
protestanttien nauttia sahtinsa 
kuusten kanssa.  4
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Joulupöydän takaa...
Muissa poh-

joisma issa 
joulupöytä 

on pysynyt hyvin sa-
mana tuhansia vuosia. 
Viikinkiaikaan syötiin 
puuroa ja lipeäkalaa, 
juotiin jouluolutta ja 
pöytiä koristi varta vas-
ten teurastettu porsas 
omena suussaan. Ome-
nat siirtyivät myöhem-
min kuusten oksille, 
mutta sika pysyi joulu-
pöydän keskellä.

Kristinuskon myötä 
vanhat perinteet eivät 
kadonneet, ruuan tuli 
antaa olla pöydässä 
läpi päivän. Erityisesti 
joulupäivän vastaisena 
yönä tuli ruoka jättää 
yöksikin pöydälle, kos-

ka silloin edesmenneet 
palasivat takaisin her-
kuttelemaan yhteisestä 
pöydästä. Näille ha-
luttiin tehdä tervetul-
lut olo ja esille jätetty 
ruoka sekä varta vasten 
sijattu sänky odottivat 
läheisten vierailuja tuo-
na maagisena, vanhana 
vuodenvaihteen, aika-
na.

Kristinuskon suu-
rin mukanaan tuoma 
muutos oli joulua edel-
tävä paasto, joka teki 
keskitalven juhlaan 
va l m i stautum i s e sta 
hillitympää. Paaston 
avulla ihmisten toivot-
tiin elävän säästeliääs-
ti ja valmistautuvan 
jouluun henkisesti. 

Pidättyväisyydellä he 
osaisivat iloita joulus-
ta enemmän. Paaston 
aika oli Lucian päivästä 
(13. joulukuuta) ensim-
mäiseen joulupäivään 
saakka. Lihaa ei saanut 
syödä ja tuoretta kalaa 
oli vaikeaa saada, jo-
ten syötiin lipeäkalaa. 
Myös kapakala oli käy-
pää ateriointiin, mutta 
senkään saatavuus ei 
ollut aina taattua. Ka-
pakalalla kun pystyttiin 
papeille maksamaan al-
kutalven kirkollisverot 
ja joita papisto vastaa-
vasti sai myydä paasto-
jen aikaan seurakunta-
laisilleen.  4

Työn päiviä kiireisiä
Annan päivänä 9. 

joulukuuta piti 
suorittaa jou-

lupesut vaatteille, jotta 
ne olisivat valkeita jou-
lunpyhinä. Se oli myös 
joulunalusajan suurin 
leivontapäivä. Kuiva-
kakut ja piparit valmis-
tuivat sekä kuivakalat 
oli laitettava likoamaan, 
jotta lipeäkala valmis-
tuisi ajallaan. Olut lai-
tettiin käymään ja jou-
luvalmistelut aloitettiin 
tuvassa.

Tuomaan päivänä 

siirrettiin Annan päivä-
nä pantu olut tynnyrei-
hin ja samalla testattiin 
juoman laatua. Joulu-
kakkojen leipominen 
suoritettiin Tuomaan 
päivänä, vahvat kakot ja 
varikot oli jo aiemmin 
leivottu. Kakot tehtiin 
ohrajauhoista käyttä-
en liemenä piimää tai 
muuta hapanmaitoa, 
jos sitä suinkin riitti. 
Lopuksi leipä siveltiin 
jauhoilla ja siunattiin 
tekemällä käden syrjällä 
risti keskelle taikinaa.

Tuomaan päiväksi 
kaikkien perustöiden 
tuli olla tehtynä, muun 
muassa puiden pilkot-
tuina ja sisälle tuotui-
na, sillä Tuomaksesta 
alkavat pesäpäivät. Pe-
säpäivät olivat rauhan 
ja levon aikaa, jolloin ei 
saanut tehdä töitä. Ai-
kaa, joka oli pyhitetty 
vain olemiselle. Tauko 
työnteosta jatkui aina 
Nuutin päivään saakka. 
4

oulun kukat
Ensimmäinen tuontikukka jouluumme oli punainen tulppaani. 

Eurooppalainen tuontikasvi oli kaunis, mutta myös käytän-
nöllinen. Tulppaanien sipuleita käytettiin Keski-Euroopassa 

toisen maailmansodan aikana yleisesti ruokana. Kerrotaan jopa, että 
jokainen saksalainen tuohon aikaan tunsi tulppaanin sipulin maun.
Hyasinttien ensi kosketus jouluumme tapahtui kuitenkin jo Helsin-
gissä vuonna 1879, jolloin kukkiva, pieni ja vaaleanpunainen, hya-
sintti nostettiin paikallisen kukkakaupan ikkunaan. Kaunis ja tuoksu-
aan vartioiva kukka oli ilo silmälle pimeyden vallitessa ja väriloiston 
jäädessä kuusen koristeisiin.

Joulutähti on Suomen suosituin joulukukka. Jopa kaksi kolmas-
osaa kotitalouksista hankkii sen vuosittain. Joulutähti liittyi perin-
teiseen kukkakavalkadiin niinkin myöhään kuin 1960-luvulla, vaikka 
yhdysvalloissa se oli ottanut asemansa joulupöydästä jo vuosisadan 
alkupuolella Meksikon silloisen suurlähettilään J.R. Poinsettin tuo-
dessa kukkia mukanaan kaikkialle minne menikin. 12. joulukuuta on-
kin hänen kuolinpäivänsä muistolle pyhitetty joulutähden päiväksi.

Jouluruusu on ollut keskitalven juhlassa mukana vuosituhansia, 
se on ponnistanut karusta maasta ja lumen alta esille tarmokkaasti. 
Se on ollut kansanparantajien keskuudessa suosittu raaka-aine. Siitä 
valmistettavilla uutteilla on häädetty niin sisäloisia, täitä kuin kirp-
pujakin.  4

J

JOULUPUU - JOULUHALKO
Tavalliset polt-

topuut eivät 
riittäneet jou-

luaattona. Poltettavia 
puita tuli olla seitsemää 
eri laatua, jokaisella 
puulla on omat omi-
naisuutensa. Niiden 
energiat lähtivät liik-
keelle poltettaessa ja an-
toivat voimansa tuvassa 
olijoille. Ne antoivat 
rohkeutta tai tarjosivat 
suojelusta niin noidilta 
kuin rutoltakin. 

Jouluillaksi oli han-
kittava suuri puupöl-

li, jouluhalko. Sitä ei 
saanut kuitenkaan os-
taa vaan se piti saada 
lahjaksi tai hakea itse. 
Halon tuli olla mahdol-
lisimman suuri, joten 
sen hankkiminen oli 
vaivalloinen operaatio 
johon vaadittiin useam-
pi käsipari. 

Itse halon sytyttämi-
nen oli myös pitkäl-
linen rituaali. Kovaa 
puuta yritettiin saada 
palamaan puutikulla 
iskemällä kerta toisensa 
jälkeen. Näin sytyttä-

mällä halko palaisi koko 
joulunajan ja antaisi 
rauhan tupaan. Niin 
kauan kuin halko paloi, 
ei saanut tehdä töitä, 
eikä mielellään ajatella-
kaan niitä.  4
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joululahjojen 
MAAILMA

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 kantau-
tuu naapuristamme, 
jossa tapana oli käydä 
kolkuttamassa oveen 
ja viskata paketti tuvan 
sisälle ennen kuin isän-
täväki näki kuka ovella 
oli käynyt.

Joulun lahjat olivat 
aikoinaan pääasialli-
sesti vaatteita. Juhlan 
merkkinä oli jo kekrin 
aikoina ollut uuden 
päälle pantavan lahjoit-
taminen. Monet muis-
telivatkin, nykyjoulusta 
poiketen, ettei joulu 
tuntunut miltään ilman 
uusia pyhävaatteita. 
Lahjaperinteet ja kas-
vanut tavaramäärä, jota 

jouluisin jaettiin, toi 
mukanaan paheksun-
taa ja muminaa joulun 
sanoman unohtamises-
ta. Tämä oli kuitenkin 
merkki kasvaneesta 
elintasosta, säätyläisko-
deissakin alkoi olla va-
raa juhlia joulua täysin 
rinnoin. 

1800-luvulla lelut 
olivat harvinaisia ylel-
lisyystavaroita. Vielä 
1950-luvullakin käpy-
lehmät olivat leikki-
ikäisten aktiivikäytös-
sä, vaikka puuautot 
ja nuket olivat tulleet 
saataville jo vuosisadan 
alkupuolella. Lelut oli-
vat pääosin itse tehtyjä, 
puusta tai kankaasta. 
Lelujen maailmaan 
uudet muotivirtaukset 
kantautuivat nope-
ammin kuin kansan 
keskuuteen. Kun ky-
länraiteilla ajeli vain sa-
tunnaisia autoja, olivat 
puuautot jo täyttäneet 
lelulaatikoita vuosia.  4

1800-luvulla kiiltokuvat 
saavuttivat nykyisen muo-
tonsa. Ne olivat omia pie-

niä, kiiltäviä taideteoksiaan. 
Kuvat painettiin paksulle pa-
perille usealla eri värillä. Kor-
kopainanta oli todella tarkkaa 
ja siinä saatettiin käyttää hyö-
dyksi myös silkkiä ja samettia. 
Lehtikultaaminenkaan ei ollut 
ennenkuulumatonta. Kiiltävä 
lopputulos saatiin lakalla ja 
kumikerroksella, joka voimisti 
valon taittumista.

Kiiltokuvahuuma oli suu-
rimmillaan 1870-luvulla ja ku-
vat saavuttivat tuolloin myös 
pohjoisen perukat. Kiiltoku-
vat asuivat maassamme niin 
muisto- kuin ystäväkirjoissa, 

joiden täyttäminen oli porva-
rillinen aikuisten harraste.

Taiteilijoilta tilattiin varta 
vasten kiiltokuviksi soveltu-
via taideteoksia. Kiiltokuville 
tyypillistä oli kuvien saduno-
mainen korostaminen, jossa 
kaikki oli mahdollista. Oli 
kyyhkyillä ratsastavia ihmisiä, 
persoonallisia eläimiä, satujen 
ja unien maailmaa. Yleisiä ai-
heita ovat myös enkelit, kukat 
ja lapset.

Myös hyvin tunnettujen 
taideteosten osia, kuten Rafa-
elin enkeliä, käytetään usein.  
Valitettavasti kuvittajat kiillon 
takana ovat jääneet lähes poik-
keuksetta tuntemattomiksi, 
sillä kiiltokuvia ei ollut tapa-

na signeerata, eikä tilauksista 
pidetty liian tarkkaa kirjaa 
maksusuoritusten tullessa val-
miiksi.

Kiiltokuvien suurin huuma 
laantui jo 1900-luvun taittu-
misen jälkeen ja 1910-luvulle 
tultaessa ne olivat menettä-
neet arvoaan. Niiden hinnat 
laskivat ja ne tulivat tavallisten 
kuluttajien saataville. Hinto-
jen laskun myötä ne lipuivat 
yhä lähemmäs lastenmaailmaa 
satumaisine kuvituksineen. 
Kiiltokuvien menekki on ny-
kyiselläänkin hyvää ja pienet 
kiiltävät tarrat koristavat yhä 
koulukirjoja monessa talou-
dessa.  4

Kiiltokuvatkin kuuluvat jouluun

Sa k s a s s a 
alettiin jo 
1 5 0 0 - l uv un 

lopulla valmistaa lasi-
helmiä ja tinaukkoja 
kuusen koristeiksi. 
Pian lasia alettiin pu-
haltamaan valmiisiin 
muotteihin, jolla saatiin 
kauniita ja yksityiskoh-
taisia koristeita. Suosi-
tuimpia olivat erilaiset 
hedelmät ja pähkinät. 
Kuusenpallojen hohta-
va hopeakerros on huo-
mattavasti myöhempää 

Joulukoristeiden historiaa
perua. Hopeointitek-
niikka kehitettiin vasta 
1850-luvulla. 

Tekniikoiden kehit-
tymiselle oli tarvetta 
sillä saksalaiset joulu-
koristeet olivat saaneet 
suuren suosion ja kil-
pailu joulumarkkinoilla 
alkoi käymään tiukaksi. 
Nuori kuningatar Vik-
toria rakastui vuonna 
1832 joulukuusen ko-
risteisiin ja koristeel-

lisesta kuusesta tuli 
jokavuotinen näky Eng-
lannin hovissa. Paikalli-
set lehdet pääsivät myös 
ihastelemaan kuusta ja 
kuin yhdessä yössä sak-
salainen joulupalloteol-
lisuus oli valloittanut 
koko Euroopan.

Yksi Euroopan van-
himpia joulukoriste-
valmistajia ja nykyisin 
Pohjoismaiden ainoa 
on suomalainen K. A. 

Weiste Oy. Helsingin 
Pukinmäessä Vuodesta 
1924 toiminut yritys 
sai alkunsa, kun kan-
sakoulunopettajana ja 
paperitavarakauppiaana 
toiminut Kalle Aimo 
Weiste (1881–1963, 
alun perin Westerlund) 
perusti Helsinkiin 
oman yrityksen tuot-
tamaan hopealangasta 
kotimaisia kuusenkoris-
teita.  4

Kristinuskon tulon 
jälkeen misteleitä kui-
vattiin ja levitettiin 
maahan, jos toivottiin 
parempaa satoa. Niitä 
käytettiin myös rohtoi-
na ja niiden oksia ripus-
tettiin ovien yläpuolel-
le, sillä niiden uskottiin 
lisäävän hedelmällisyyt-
tä sekä suojaavan sai-
rauksilta, noituudelta ja 
tulipaloilta.

Misteli on 
ollut pyhä 
kasvi vuo-

situhansia ja sen juuret 
yliluonnollisena ovat 
versoneet jo vuosisatoja 
ihmisten mielissä ennen 
kristinuskonkin alku-
kipinöitä. Kelteillä oli 
seremoniansa ja druidit 

Mistelin alla
söivät mistelin marjoja, 
joilla he pääsivät trans-
sitilaan ja tätä kautta 
sielunmatkoille.

Viikinkiaikana, kun 
viholliset kohtasivat 
mistelin alla, heidän 
tuli laskea aseensa vuo-
rokaudeksi kunnioi-
tukseksi sitä kohtaan. 

Druidit puolestaan kä-
vivät leikkaamassa löy-
tämänsä mistelit seu-
raavan kuun 7. päivänä 
kultaisella veitsellä ja 
asettivat alle valkoisen 
kankaan, jolle kasvit 
tippuivat. Ne eivät saa-
neet joutua kosketuk-
siin metallin, eivätkä 
maan kanssa, etteivät 
niiden maagiset omi-
naisuudet katoaisi.

1800-luvulla misteli 
viimein saapui jouluun. 
Se kiinnitettiin tuvan 
kattoon ja jokaista sen 
alla suoritettua suudel-
maa kohden siitä ote-
taan yksi marja talteen. 
Pieni osa mistelistä tuli 
säilyttää seuraavaan 
jouluun, suojaamaan 
noituudelta. Vanhat 
mistelit voitiin polttaa 
ja tuhkat laittaa talteen 

onnenpussiin. Pussilla 
voitiin muun muassa 
karkottaa painajaisia, 
jos sen asetti esim. sän-
gynpäätyyn.  4
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JOULUN 
HENKI 

iloinen ja harras

Joulupukki on esiintynyt sellaisenaan Englannissa jo 1400-luvulla. Paikallinen parlamentti kui-
tenkin piti epäsoveliaana tuoda tuollainen hahmo jouluun, joka lahjoillaan ja ilonpidollaan vie 
huomion joulun perimmäisestä merkityksestä. Joulu piti pyhittää Kristuksen syntymälle, joten 

joulupukki kiellettiin symboleineen vuonna 1644. Uudistusta ei otettu ilolla vastaan, vaan ikivihreitä 
joulukoristeita ilmestyi kaduille entiseen malliin. Joulupukin vastarintaliike toimi orgaanisella raken-
teella levittäen joulun ilosanomaa kaikkialle toreilla ja puistoissa. 

Tilanne kulminoitui vuoden 1647 jouluun, jolloin lainvalvontaelimetkään eivät koko sydämestään 
olleet toiminnassa mukana. Lontoon pormestarin ja poliisipäällikön oli kierrettävä itse kaupungin tore-
ja polttamassa pakanalliseksi tuomittuja joulukoristeita. Virallisesti joulupukin vastarintaliike sai voit-
tonsa kuitenkin vasta vuonna 1660, jolloin joulun henki sallittiin palaamaan koko Englannin kamaralle 
ja joulun symboleiden koristaa niin koteja kuin katuja.  4

Uuteen vuo-
teen liittyy 
lukuisia us-

komuksia, joista suu-
rin osa on alun perin 
vanhemmasta vuoden 
vaihteen juhlasta, kek-
ristä. Uudempana, 
mutta silti satavuotise-
na perinteenä on kul-
kenut uskomus siitä, 
että tulevasta vuodes-
ta tulee sellainen mil-
lainen vanhan vuo-
den loppu on ollut. 
Tästä johtuen kaikki 
havittelevat vuoden 
vaihteen hetkellä suu-
delmaa ja rakkautta. 
Kaikkialla kimaltaa, 
kullatut koristeet 

Hyvää  u u t t a 
v u o t t a !

Tapanina huviTTelivaT 
niin nuoreT kuin vanhaTkin

Joulun hiljaiselo 
loppui Tapanin-
päivänä, jolloin 

lapset saivat lähteä las-
kemaan mäkeä ja leik-
kimään vapaasti. Tapa-
ninpäivän perinteisiin 
on kuulunut nuorten 
yhteen kokoontumiset 
sekä rekiajelut perhepii-
rissä. Tapanina oli lupa 
meluta ja temmeltää, 
joulun hiljentymisen 
jälkeen. Tapaninpäivä 
onkin kuulunut nuo-
risolle. Joissain taloissa 
kävivät myös tapanin-
pojat, eli pukki, mur-
jaani, kuningas sekä 

Nuutin päivän saapuminen tarkoitti joulun olevan 
ohi. Viimeiset jouluoluet tuli kadottaa kurkkujen 
syövereihin, koristeet korjata pois ja tuoda tilalle 
rukit sekä myllyt. Illat Nuutin päivän jälkeen täyt-
tyisivät jälleen puhdetöistä, kun kuusikin joutui ulos 
tuvasta. 

Kansanperinteessä Nuutti on tarkoittanut loppi-
aisen jälkeistä päivää. Päivä on siirretty kalenterissa 
nykyiselle paikalleen vasta 1700-luvun alussa. Hiiva- 
eli nuuttipukkien kulkueen muodostivat hassusti pu-
keutuneet miehet tai naiset, päässään pukin tai lam-
paan nahka, kasvot  peitettynä nahalla tai tuohisella 
naamarilla tai noettu pikimustaksi. Leuassa roikkui 
pitkä parta. Takkina usein nurinpäin käännetty nah-
ka tai olkipalmikoista valmistettu takki. 

Nuuttipukit kulkivat talostaan taloon, lauloivat 
ja kyselivät: »Onko hiivoja jälellä?» Talonväen 

Uskonpuhdistuksen 
jälkeen luterilaisissa 
piireissä pyrittiin siirty-
mään pois joulu-ukois-
ta sekä pakkasherroista. 
Protestantit kokeilivat 
hetkellisesti iskostaa nä-
kemystä Jeesus-lapsesta 
lahjojen tuojana. Jee-
sus-lapselle kirjoitettiin 
jouluna toivomuskir-

Korvatunturilta 
Wieniin

jeitä aivan samoin kuin 
joulupukille, mutta 
Korvatunturin sijaan 
osoite oli jostain syystä 
Wien. Hahmo oli vain 
tovin yritelmissä, mut-
ta kiiltokuvaenkelit ja 
enkeleiden perinteiden 
esittämistyyli ovat saa-
neet tästä innoituksen-
sa.  4

kaksi sotilasta. Laulun 
palkkiona oli useimmi-
ten kiitosryypyt ja palat 
kakonpytkyä.

Rekiajelut olivat 
suurta hupia, mutta 
niillä oli vanhempia 
perinteitä taustallaan. 
Rauhallisen joulunvie-
ton jälkeen oli tapana 
lähteä vierailemaan su-
kulaisten luona rekien 
sisään kääriytyneinä. 
Nuoret saivat kuitenkin 
jäädä kotiin ja monet 
lähtivätkin Tapania aja-
maan. 

Aikoinaan, hyvää 
hevosonnea tuomaan, 

Tapanina nuoret var-
sat valjastettiin ensim-
mäisen kerran ja niitä 
alettiin totuttamaan 
maailmaan. Tapanin 
ajaminen olikin villiä 
hupia tottumattomi-
en hevosten vikuroi-
dessa ja monen suvun 
onni olikin, että talvet 
olivat aikoinaan run-
sas lumisia. Valkoinen 
maaperä pelasti useita 
henkiä ja villien varso-
jen kanssa telmiminen 
pääsi jatkumaan pie-
nistä vammoista huo-
limatta.  4

ovat esillä ja tähtiä on 
kaikkialla. Uuden vuo-
den lupauksia tehdään 
ja kuiskataan ne hiljaa 
uudelle, juuri nousseelle 
kuulle.

Uuden vuoden viet-
toon ei kristinuskon 
saapuminen pohjolan 
perukoille aiheuttanut 
suurtakaan muutosta. 
Samalla tapaa ilmaan 
ampumiset ja melua-
miset jatkuivat kirkon 
huomassa kuin aiem-
minkin. Ampumisen 

uskottiin pitävän pa-
hoja henkiä loitolla ja 
jos varaa ei ollut am-
muskella, saattoi kutsua 
kylän nuorisoa paikalle 
pitämään melua, rähi-
nää ja pauketta. Nuo-
riso kiertelikin aiheut-
tamassa epämääräistä 
meteliä talosta taloon 
ja sai vaivanpalkakseen 
ryyppyjä sekä ylijääneet 
joulu-oluet.  4

tuli kestitä pukkeja sahdilla ja ruoalla. Sahdin ollessa 
lopussa, pukit veivät oluttynnyreistä kaikki tapit ja 
lauloivat pilkkalauluja. Jos kestitystä kuitenkin saatiin, 
pukit kiittivät ja lauloivat. Talonväki vastasi taas pu-
keille omalla laulullaan.

Kulkueeseen liittyi mukaan ihmisiä myös matkan 
varrelta. Tapana oli merkitä kunkin talon oveen tai pe-
räseinään tieto siitä, että talo oli maksanut “veronsa”. 
Jos kestitys oli ollut runsasta, piirrettiin seinään niin 
monta haarikan kuvaa kuin talossa oli tarjottu. Piirros 
sai olla koko talven paikallaan todistamassa talon vau-
rautta ja vieraanvaraisuutta.

Kerätyt ruuat ja juomat koottiin usein yhteen ta-
loon, jossa järjestettiin joulukauden viimeiset leikit 
ja tanssit. Kylän väki kokoontui taloon illalla yhdessä 
syömään, juomaan ja hyvästelemään joulun ajan - soit-
tamaan, tanssimaan ja meluamaan. Juhlan lopuksi 
kannettiin jouluiset oljet ulos talosta.  4

Nuutti pois joulun viepi
Tuulos-Seura


