
Tule meille Tuomas kulta,
tuopas joulu tullessas,

oluttynnör olallas,
pikarit pullot pivossas,

juustot kakut kainalossas.
Kylläs meijän portin tunnet,

hallova koira portin alla,
tervaristi ja rautarenkas.

- Kuusjoki 1922



Tapani tallitrenki
ruokkii Ruotuksen oritta.
Isäntää mä ensin kiitän,

joka pellon pehmeeks’ kyntää,
pykänny talon tantereelle.

Kun on suojan suosta tehnyt,
pannut penkit pensahista.
Emäntää mä sitten kiitän,

kun on ohrist’ oluen tehny,
makuhäpän maltahista.

- Urjala 1915



Nuutin syötin, Nuutin juotin,
Nuutin nurkalle nukutin.
Nuutti nukku nuhjuhinsa,

vaipu vaateriesyhinsä.
Tuopa tuolta hiivanpieliist
tammisesta huonehesta,

koivusen tapin takaa,
jos tuolla jotakin makaa.

Sitten mä mahtan toki tuhma olla,
jos mä toistai teille tulen.

- Heinolan pitäjä 1914



Joulusta päivä kääntyy isännän puolelle,
juhannuksesta rengin puolelle.

Jos joulupäivänä syntyy uusi kuu, 
tulee seuraava vuosi hyvä vilja-, 

hedelmä- ja naimavuosi.
- Vanaja 1937

Vaimon perintö ei kestä 
kuin Tuomaanpäivästä jouluun.

- Kittilä 1920



Joulu on juhlista jaloin ja 
pääsiäinen pyhistä paras.

- Haapajärvi 1888

Jokainen jouluksensa,
köyhäkin köyriksensä.

- Tervo 1936

Joulu tulee, juosta pitää, 
ennättää sitä kävellä köyrinäkin.

- Tervo 1935

Joulu on joka vuos, 
mut juhannus ei ou ku kerran kesässä.

- Savonlinna 1936 



Jouluna piirrettiin ennen liidulla risti 
oven pihtipieleen, jotta onni taloa suosisi.

- Myrskylä 1922

Oven yläpuolelle oli kaiverrettu ympyrä ja sen 
sisään risti. Tarkoituksena oli karkoittaa 

pahat henget talosta.
- Orimattila 1935

“Jouluna joka mies ajaa kirkkoon, mutta se on 
mies joka ajaa pääsiäisenä.” Silloin kun on huonot 

tiet ja vähän karjanruokaa ja hevoset väsyneitä 
talven rahtiloista. Mutta jouluna joka kaplahalla.

- Terijoki 1937

Aatto joulusta paras, iltapuoli laskiaisesta.
- Saloinen 1936



Jouluna on päivä jo kananaskelta pitempi, 
tapanina jo hullukin huomaa, 

uunnavuonna uuninlämmityksen verran.
- Ylivieska 1912

Keskispyhänä jo hullukin havaattoo 
jotton päivä pirenny (27.12.).

- Isokyrö 1935

Saatiin lako-ohraa, jos miehet joulujuomingeissa 
pyrkivät kaatuilemaan.
- Kangasniemi 1935

Joulu tulluo jongertaa, liha leipä lingertaa,
saavat lapset voita syödä, 
vanhat ämmät talkkunaa.

- Pyhäjärvi 1937



Joulu tulla jollottaa,
oluttynnyri olalla,

juustokakku kainalossa,
kahavepannu kantapäässä.

- Paavola 1937

Äiti teki leivän, joululeipiä kun leipoi, ja tähkän 
pani leipään, jotta jos se palaa, niin huono vuosi 

tulee. Jos ei pala, niin tulee hyvä vuosi.
- Ristijärvi 1915

Talossa oli jouluaattona syötävä illallinen aikaisin 
siinä päivähämärissä ja sitten järjestettiin ruoka 
pöytään yöksi, että tontut ja haltiat saivat tulla 

syömään. Näin ne tulivat lepytettyä.
- Kuhmoinen 1935



Jouluun asti ne on piikat ja potutki hyviä, 
vain sitte ne on vaikka mitä.

- Lumijoki 1935

Kun joulunaattona syö kolme suolaista muikkua 
(mujetta) pyrstö edellä ennen nukkumista, 

niin sulhanen tulee unissa juottaman.
- Tohmajärvi 1936

Kun jouluaamuna rahvaan syödessä menee pihalle 
ja katsoo ikkunasta syöjiä, 

niin näkee niiden joukossa sulhasensa.
- Nurmes 1891

Jouluaattoa vastaan pitää jo puolelta yöltä nousta 
yläälle, kun kaikki työt pitää tulla tehdyksi puo-leen 

päivään mitä päivässä yleensä pruukataan tehdä.
- Lapua 1935


