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JOULUVALMISTELUT
Sulvalla alettiin valmistella joulua jo heti
pyhäinmiestenpäivä viikonlopun jälkeen. Naiset
kutoivat, ompelivat ja virkkasivat paljon, jotta
kyläläisillä olisi jokaisella ainakin yksi uusi vaatekerta
ylle laitettavaksi joulunpyhien aikaan. Tuvan lattialle
kudottiin jouluksi uudet räsymatot.

Naiset siivosivat koko viikon juuri ennen joulua. Lattiat
ja seinät kuurattiin. Sänkyihin laitettiin uudet oljet ja
puhtaat sänkyvaatteet. Astiahyllyn astiat ja tulisijan
seinällä roikkuvat kupariastiat kiillotettiin.

Joulunvietto alkoi saada Suomessa 1800-luvun
ensipuoliskolla nykyisenkaltaisia, moderneja piirteitä ja
Pohjanmaan maaseudulla vuosisadan lopulla. Uusia
tapoja tuli erityisesti Saksasta ja myös muualta
Euroopasta. Osa vanhoista tavoista muuttui tai sulautui
uusiin. Uusi, modernimpi joulu oli ns. ”fiinimpi”, sillä
uudet tavat alkoivat yläluokkien ja porvariston piirissä.



Jouluksi leivottiin paljon, ja erityisesti limppuja.

Syysteurastuksen yhteydessä tehtävä

makkaranvalmistus oli kovaa työtä. Makkaroita 

syötiin joulunaikaan.

Lipeäkala oli aaton pääruoka. Sen valmistamiseen 

kului useita päiviä eli sekin oli aloitettava hyvissä 

ajoin ennen jouluaattoa. 

1800-luvun lopulla oli mahdollista ostaa valmiiksi 

lipeöityä kalaa, mutta etenkin maaseudulla ja 

vähävaraisimmissa perheissä kala tehtiin alusta asti 

vielä yleensä itse. 

Joulujuomaksi tehtiin sahtia, joka oli yleinen

juhlajuoma. 
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Miehet valmistivat soihtuja jouluksi. Yksi
maatila tarvitsi yleensä kuusi soihtua.
Niitä poltettiin jouluaattona, joulupäivän
aamuna, toisen joulupäivän aamuna,
uuden vuoden aaton aamuna ja uuden
vuoden aattona sekä loppiaisaattona.
Tämä tapa päättyi jo 1800-luvun aikana.

Syysteurastuksen yhteydessä otettiin
talirasva talteen ja siitä valmistettiin
kynttilöitä. Joulupöytään asetettiin kaksi-
tai kolmihaarainen kynttilä ja jokainen
kyläläinen sai oman kynttilänsä.



Tehtiin jouluristi ja siinä saattoi 
roikkua esimerkiksi paperinauhoja, 
kuusenoksista tehty kranssi ja lyhtyjä. 

Olkikoristeita valmistettiin. Niistä 
tärkein oli jouluhimmeli, jonka 
esikuvana oli pappiloiden 
kristallikruunut ja kirkkosalien 
kattokruunut. Himmeli asetettiin 
joulupöydän ylle. 

Nykyisenkaltainen kotien joulukoristelu 
alkoi Suomessa 1920-30-luvuilla, jolloin 
haluttiin luoda kansallisromanttisessa 
hengessä koristeita, jotka liittyisivät 
nimenomaan Suomeen. Tällaisina 
pidettiin olkihimmeliä ja muita 
olkikoristeita. 

Jouluristi. SLS (Svenska Litteratursällskap) arkisto.

https://finna.fi/Record/sls.SLS+257_SLS+257_270 



Joulukuusi alkoi yleistyä Pohjanmaalla 1800-luvun
lopulta lähtien. Maalaistuvissa ne olivat aluksi pieniä ja
ne asetettiin joko roikkumaan katosta tai pöydän päälle.

Mustasaaressa tehtiin vuosisadan vaihteessa
joulukoristeita paperipusseista ja vuoden aikana
säästetyistä lääkepullojen etiketeistä, joista muotoiltiin
paperitähtiä ja muita koristeita. Kukkaruukkujen
ympärille voitiin kietoa kreppipaperia joulun ajaksi.

Kuuseen voitiin ripustaa myös pipareita, omenoita,
joulukortteja ja 1920-luvulta lähtien Suomen tai muiden
maiden lippunauhakoristeita. Pienet kuusenkynttilät
valettiin itse tai ostettiin kaupasta.

Kuva: Joulukortti 1900-luvun alusta. Kuvasta näkyy, että pienet

kuuset olivat tuolloin suosittuja, vaikka yläluokan kodeissa oli isoja

kuusia jo 1800-luvun loppupuolella. Helsingin kaupunginmuseon

kokoelmat.



PIKKUJOULU 21. JOULUKUUTA

Vanhemman perinteen mukaisesti Tuomaanpäivänä eli 21. joulukuuta vietettiin

pikkujoulua. Silloin maanviljelijöille oli tapana käydä Vaasassa ostamassa 

joulupaloviinaa. 

Kaupunkien porvariskodeissa alettiin viettää 1800-luvun puolivälissä pikkujoulua 

päivää ennen ensimmäistä adventtia, mikä hiljalleen yleistyi myös maaseudulla. 

Maaseudulla pikkujoulu muuttui 1920-30-luvuilla ”nuorisolauantaiksi”, jolloin 

nuoret lähtivät kaupunkiin juhlimaan. 



Jouluaaton aamupäivällä tehtiin vielä monia 
askareita. Pojat ja miehet siivosivat 
ulkohuussiin ja hakkasivat jouluklapit, joiden 
toivottiin riittävän uuteen vuoteen asti. 

Miesten tehtäviin kuului laittaa pikkulinnuille 
lyhde. Sillä osoitettiin hyvää eläimille 
joulunaikaan. 

Naiset vielä siivosivat ja laittoivat ruokaa. Jo 
keskipäivän aikaan asetettiin pata tulelle, ja 
siinä alettiin keittää joulupuuroa, joka oli 
ohrapuuroa. Ohranjyviä tuli keittää ainakin 
kolme tuntia. Puuroa tehtiin niin paljon, että 
se riitti koko joulunpyhiksi ja aaton jälkeen 
sitä syötiin uunipuurona. 

Joulupuuron valmistuttua tehtiin joulukala 
lipeäkalasta. 

JOULUAATTO

Joululyhde linnuille. Oven koriste on nykyaikainen, ei vanha

perinne. Kuva: Stundarsin kuva-arkisto.



Eläimille annettiin maistiaisia 

joulupöydästä. Hevoset ja lehmät saivat 

tilkan joulusahtia ja makean leivänpalan 

joulupinosta. 

Vintille vietiin tontulle puuroastia.

Joulurauha alkoi jouluaattona klo 12 ja 

se kesti 13. tammikuuta asti. Se suotiin 

kaikille, ihmisille ja eläimille, kuten se 

oli tehty jo useiden satojen vuosien ajan. 



Jouluateria syötiin illalla kahdeksan aikaan
tai vähän aiemmin. Ennen ruokailua isäntä
kutsui kaikki paloviinahörpylle. Ennen kuin
pöytään asetuttiin, laulettiin virsi.

Jouluateriaan kuului lipeäkala, perunoita ja
ohrapuuro. Kun oli syöty, isäntä luki
jouluevankeliumin ja lopuksi laulettiin
jouluvirsi.

Ruokailun jälkeen katettiin varsinainen
joulupöytä, joka sai olla paikoillaan
joulunpyhien ajan. Pöydän tärkein elementti
oli ns. joulupino. Siinä oli pinossa kolme tai
viisi ruisleipää, niiden päällä limppu tai pari
ja ylimpänä voipala.



Joululahjat kuuluvat uusiin tapoihin, ja

Pohjanmaan maaseudulla niitä annettiin 1800-

luvun lopulla vielä harvoissa perheissä. Jo

tuolloin myös kritisoitiin joululahjojen

antamista. Vähävaraisemmat eivätkä

välttämättä muutkaan perheet eivät antaneet

lahjoja toisilleen lainkaan, sillä se ei vielä

kuulunut joulunviettoon.

Mikäli joululahjoja saatiin, niitä antoivat

naapurit ja omat perheenjäsenet. 1800-luvulla

oli tyypillistä, vanhan tradition mukaisesti, että

joululahjat heitettiin tuvan ovesta sisään.

Naiset saattoivat saada lahjaksi kahvikuppeja

ja nuoret naiset silkkihuivin kosijaltaan ja

lapset leluja kuten puuhevosia ja puulintuja tai

vain puuhalosta tehdyn yksinkertaisen nuken.

JOULULAHJAT

1900-luvun alkupuolelta lähtien joululahjat

alkoivat yleistyä. On kuitenkin

muistettava, että nykyisenkaltainen tapa

antaa useita joululahjoja yleistyi vasta

sotien jälkeen.



OLKIPUKISTA 
JOULUPUKKIIN

Kun joulu muuttui 1800-luvun kuluessa perheiden ja
etenkin lasten juhlaksi, alkoi joululahjojen antaminen ja
saaminen muuttua. Idea erityisestä lahjojenantajasta tuli
Saksasta. Pelottavan olkipukin tulo lasten luo oli 1800-
luvun alussa ylempien luokkien jouluaaton ja aikuisten
etukäteen valmistelema ohjelmanumero. Olkipukki oli
yleensä pukeutunut tummiin vaatteisiin.

1800-luvun puolivälissä lahjojenjakajan hahmo alkoi
muuttua saksalaisen esikuvan mukaan olkipukkia
kiltimmäksi ja vähemmän pelottavammaksi. Aluksi
nykyisenkaltainen joulupukki tai joulutonttu jakoi lahjoja
yläluokkaisissa perheissä. Vähitellen 1800-luvun lopulta
lähtien tapa siirtyi muihin yhteiskuntaluokkiin ja
kaupungeista maaseudulle.

Joulukortti 1900-luvun alusta. Helsingin 

kaupunginmuseon kokoelmat.



JOULUYÖ

Lahjojen saannin jälkeen

luettiin erityisellä hartaudella

iltarukous ja mentiin

nukkumaan. Kynttilä sai

palaa joulupöydällä koko

jouluyön. Se oli ehkä

tervehdys edesmenneille tai

suoja pahoja henkiä vastaan.

Uskottiin myös, että

jouluyönä vainajat pitivät

oman keskiyön messunsa

kirkossa.

Joulupöytään jätettiin myös

joulujuomaa sekä

paloviinapullo ja lasi. Miehet

saattoivat tosin nukkumisen

sijaan ryypiskellä jouluyönä.
Kuva: SLS (Svenska Litteratursällskapet i Finland, arkisto). 

https://finna.fi/Record/sls.SLS+240_SLS+240_57 



ENSIMMÄINEN 
JOULUPÄIVÄ

Ensimmäisenä joulupäivänä
herättiin varhain, että ehdittiin
joulukirkkoon. 

Ennen lähtöä syötiin ehkä
verimakkaraa ja isäntä saattoi
tarjota kaikille paloviinaryypyn, 
myös lapsille. 

Lähellä kirkkoa asuvat tulivat
kirkkoon kävellen, lyhdyt
käsissään. Kauempana asuvat
tulivat hevosreellä, joka oli lyhdyin
valaistu. Sisällä kirkossa paloi
useita kynttilöitä. 



Joulukirkon jälkeen kyläläiset kilpailivat siitä,
kuka ehtii ensiksi kotiin, kenellä on nopein
hevonen. Se, joka ehti ensimmäiseksi, tuli
todennäköisesti korjaamaan sadon
ensimmäisenä. Näin uskottiin.

Kotiin tultua syötiin ja laulettiin virsiä. He, jotka
tunsivat itsensä väsyneiksi, saivat mennä
lepäämään.

Joulupäivä vietettiin rauhassa sisällä kotona.
Joulupäivä ymmärrettiin yhtä pyhäksi kuin
pitkäperjantai.

TAPANINPÄIVÄ

Myös toisena joulupäivänä mentiin kirkkoon,
minkä jälkeen alettiin ahkerasti kyläillä toisten
luona. Emännät kattoivat kyläilijöille auliisti
pöydän tarjoiluineen ja miehet kiersivät vanhan
tavan mukaan ryypyillä talosta toiseen.

Nuoret kerääntyivät joulutansseihin, joita
pidettiin isommissa maalaistaloissa. Erilaiset
leikit kuuluivat joulunaikaan, myös aikuisten
keskuudessa.

Aika joulusta Nuutinpäivään eli 13. tammikuuta
oli vuoden ainoata aikaa, jota ei määrittänyt
työnteko. Nuutinpäivän jälkeen alkoi arki ja
siihen kuuluvat jokapäiväiset työt ja askareet.



Vähävaraisemmat perheet ja muut kylien asukkaat

eivät samalla tavoin osallistuneet joulunviettoon ja

toisten kestittämiseen kuin varakkaammat. Heillä ei

välttämättä ollut mitään tarjottavaa vieraille ruuan

riittäessä juuri ja juuri omiksi tarpeiksi.

Toisten auttamisella joulunaikaan on pitkät perinteet ja

etenkin kristillinen kirkko on vuosisatojen ajan

auttanut köyhiä. 1800-luvulla alkoi kehittyä myös

muita organisoituja hyväntekeväisyyteen liittyviä

muotoja. Esimerkiksi monet ns. rouvasväenjärjestöt

auttoivat joulun aikaan köyhiä lapsiperheitä ja

köyhäintaloja. Toisaalta kylä- ja pitäjänyhteisöissä

köyhät tunnettiin ja kerjääminen ja huonompiosaisten

tuki oli osa yleistä elämäntapaa.

HYVÄNTEKEVÄISYYS



Muita traditioita
Tiernapoikia kiersi ruotsinkielisellä

Pohjanmaalla jo 1800-luvun lopulla ja heitä

liikku joulun ja uudenvuoden välillä. Perinne

on alun perin peräisin 1100- ja 1200-luvun

itäeurooppalaisesta kirkkoleikistä, josta

kehittyi Etelä- ja Keski-Euroopassa koomisia

piirteitäkin saanut kansanomainen muoto.

Saksassa tiernapoikaperinne muotoutui

koulupoikien leikiksi, jollaisena se rantautui

Suomeen Tanskan ja Ruotsin kautta.

1800-luvulla alettiin säveltää

joulumusiikkia. Saksalaisen Georg Joseph

Voglerin Hoosianna hymni kuultiin ensi

kertaa Tukholmassa vuonna 1799 ja sitä

soitettiin 1800-luvun alkupuolella

kaikenlaisissa juhlatilaisuuksissa, kunnes se

alkoi muotoutua nimenomaan joulunajan

musiikiksi vuosisadan loppupuolella myös

maaseudulla.



Lähteet:
Bergman, Annne & Ekrem, Carola, 2020.

Stora finlandssvenska festboken.

Lönnqvist, Bo, 2005. Och nu är det

jul...Keuruu.

Rosenholm, Gunnar, 1965. Solf sockens

historia II: Allmogekulturen i Solf-byarna

med Munsmo. Vasa.

Sand, Gunilla, 2009. ”Traditioner och i

synnerhet julen förr.” Kusen ”En röd tråd –

skriv om ditt liv”, Korsholms vuxeninstitut

2.12.2009. Julkaisematon moniste.

Stundarsin ulkoilmamuseon arkisto.

Kuvat:

Finna.fi

Helsingin kaupunginmuseon kokoelmat

SLS – Svenska Litteratursällskap arkiv

Stundarsin kuva-arkisto


