
Muistilista Vappuun!

1. Kellot(kulkuset) lapsille
2. Ota esiin naamiaisvaatteet – ja valkoinen
sängynpeite
3. Mieti annatko nuorille koko talon käyttöön
4. Svenssonin konditoriassa simaa ja tippaleipiä!



1. Kellot eli kulkuset lapsille

Lapset juoksivat vappuaattona ympäri kylää
vyötärölle kiinnitettyjen kellojen kanssa.
Alunperin tämän perinteen tarkoitus on ollut
pelotella susia pois kylän asumusten
lähettyviltä.

Lapset ryhtyivät hyvissä ajoin jo ennen
vappuaattoa juoksentelemaan ihmisten
pihoissa ja yrittivät saada talojen asukkailta
lainaan kulkusia. Kaikenlaiset muutkin kellot
kuin kulkuset kävivät, kuten hevosten riimut,
joissa oli pieniä tiukuja.

kuva: Kellot, Stundarsin kokoelmat



2. Tarkista, että naamiaisasut löytyvät sekä
lapsille että nuorille vappuaaton
illanviettoon! Tarvitaan: valkoinen
sängynpeite, mekkoja, värikkäitä tilkkuja, 
hattuja (pojille), huiveja (mielellään punaisia)

Fakta: Vappuaattona nuoret pukeutuivat
naamiaisasuihin. Valkoinen oli suosikkiväri, 
sillä nuoret halusivat pukeutua vaaleisiin
vaatteisiin “juostessaan kesän sisään”. 

Tytöt saattoivat laittaa ylleen esimerkiksi
valkoisen sängynpeitteen hameeksi. 
Kankaaseen kiinnitettiin värikkäitä tilkkuja. 
Tytöt pukeutuivat toisinaan
miestenvaatteisiin ja pojat taas hyvin usein
tyttöjenvaatteisin. Osa naamiaistraditioista
säilyi 1900-luvulle asti. Myös pienemmät
lapset olivat pukeutuneet naamiaisasuihin
juostessaan ympäri kylää kellojensa kanssa. 
Toisen naamiaisryhmän nimi oli “tontar” 
(ruotsia, suomeksi tarkoittaa pelleä, 
yksinkertaista, tyhmää) ja he jahtasivat
“kellolapsia”.  

Kuva: “Tontar” viettävät vappua Sulvalla vuonna 1939. 
Stundarsin kuva-arkisto.



3. Mieti, jos voitte antaa oman kodin nuorten
käyttöön vappuaatoksi.

Tarvitaan: vapaa huone, mieluiten koko talo. Jos 
käy hyvä tuuri, siitä voi saada jonkinlaisen
korvauksen. Mutta selvitä kuinka monta olisi
tulossa ja tee kaikille selväksi, mitä tapahtuu, jos
vaikkapa ikkunoita menee rikki.

Fakta: Vappuaatto päättyi tansseihin, jotka
pidettiin jonkun kotona tai pihan
ulkorakennuksessa. Virallisia yhteisiä
kokoontumistiloja ei kirkkoa lukuunottamatta
ollut. Siksi oli tavallista, että joku “vuokrasi” 
talonsa nuorisolle, jotta he pystyivät
järjestämään tanssit. 

Valitettavasti kaikenlaisia kommelluksia saattoi
tapahtua tanssin tiimellyksessä…

Kuva: Suutarin mökki, Stundarsin ulkoilmamuseo



4. Mahdollisuus mennä Alfred 
Svenssonin konditoriaan Vaasassa

Tarvitaan: Vähän ylimääräistä rahaa ja 
vapaa-aikaa, jota molempia oli yleensä
ylempiin luokkiin kuuluvalla
väestönosalla. 

Fakta: Tippaleivät ja sima sisältävät
sokeria ja vehnäjauhoja ja ne molemmat
olivat 1900-luvun alussa luksustuotteita
maaseudulla. Kaupungeissa asuvilla oli
tuolloin useammin mahdollisuuksia (eli
rahaa) käydä jossain mukavassa
“daamikahvilassa” toisin kuin
maaseudulla asuvilla.  “Damkafé” 
tarkoitti, että myös ilman miesseuraa
kahvilaan tuleville naisille tarjoiltiin. 
Paremmin toimeentulevat kaupunkilaiset
kävivätkin simalla ja tippaleivällä
kahviloissa Vappuna. Sima yleistyi vasta
1950-luvulla.

Alfred Svenssonin konditorian toiminta
Vaasassa lopetettiin 1980-luvulla.
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Museotorstai 22.4.2021, Stundarsin ulkoilmamuseo
Idea ja sisältö: amanuenssi Susanne Lagus
Käännös ru-su: museopedagogi Pia Timberg
Lähteet: Gunnar Rosenholm: Solf sockens historia II. 1965. Vasa.
Stundarsin kokoelmat & kuva-arkisto

Hauskaa Vappua!
Glad Första Maj!


