
Joulun perinteitä Suomessa 

1600- ja 1700-luvuilla levisi saksalaisia joulutapoja runsaasti Ruotsiin. Yksi niistä oli valoa kantava 

Kristus-lapsi, joka pohjolassa kiintyi Lucian päivään. Erityisen hyvin valonlähde, kynttilä, sopi Lusialle, 

jolta legendan mukaan silmät oli sokaistu. Ja nimenomaan tämä päivä kaipasi Ruotsi-Suomessa 

erityisiä vaikuttavia joulutapoja, sillä se oli kouluissa syyslukukauden viimeinen työpäivä, jota oli 

juhlittava loman alkaessa. 

Tuomaan päivän ja joulun välistä aikaa on laajalla alueella Suomessa kutsuttu pesäpäiviksi. Niihin 

kuuluu talvipäivän seisaus, jona auringon sanotaan olevan kolme päivää kannallaan eli pesässään. 

Jos aurinko ei pesäpäivinä näyttäydy, uskotaan tulevan sateisen kesän. Vähäinenkin paiste sen sijaan 

lupaa kuivaa ja poutaista suvea. Näiden päivien kovista pakkasista sanotaan, että ne palavat tai 

kuolevat pesäänsä, jolloin sydäntalvesta tulee leuto. Tuoretta puuta ei pesäpäivinä saanut hakata, 

karhu olisi kesällä repinyt karjaa. 

Joulu on erittäin ruokainen juhla ja samoin vain perhepiirin juhla. ”Tulis joulu, että vois yöllä syödä”. 

Taloissa ei ruokia korjattu ennen arkia pöydästä. Jos ruoka loppui, se ennusti talon köyhtymistä. 

Pöydän katteeseen kuului muun muassa komea, suuren suuri kylvö- eli toukoleipä, jossa vielä usein 

oli tähkiä pystyssä. Sitä ei kuitenkaan syöty vaan palautettiin aittaan, kunnes keväällä paimen ja karja 

ensimmäisenä laidunpäivänä saivat siitä osansa. 

Naapureissa ei varsinaisena joulupäivänä vierailtu. Lainakapineetkin pyrittiin saamaan jouluksi 

takaisin, jotta talon omaisuus ei olisi kärsinyt vahinkoa. Sen sijaan mentiin joukolla kirkkoon. Talosta 

pantiin matkaan kaikki hevoset ja väkeä ”jouluna joka pajulle, kaksin kolmin kannaksille”. Takaisin 

ajettiin kilpaa. Ken ajoi nopeimmin, sen talon työt joutuivat. 

Joulukuusen yhtenä esi-isänä Suomessa toimi nimipäiväkuusi, joka tuotiin tupaan ja sen oksille 

ripustettiin nimipäivälahjat. Myös ensimmäiset joulukuuset ovat ilmeisesti olleet henkilökohtaisesti 

omistettuja perheen eri jäsenille. Helsingissä paroni Klinkowströmin perheessä vuonna 1829 

jouluvieraat saivat ensimmäisen kerran viettää joulua kuusen ääressä. Mutta näitä kuusia olikin 

kahdeksan eli kuusi jokaista perheenjäsentä kohti. Näin nimipäiväkuusesta tuli yleinen lahjojen 

ripustamiskuusi ja sitä tietä myöhemmin koko perheen yhteinen joulupuu. 

Joulukuusta nuorempaa kerrostumaa edustavat yhä lukuisampina joulujuhlissa esiintyvät tontut. 

Vanhasta suomalaisesta kotitontusta tiedetään, että se ainakin keskiaikana asusti riihissä ja 

jyväaitoissa. Se monesti torjui vauriot ja toimitti monenlaista hyvää, milloin se oli suopealla mielellä. 

Jos sitä loukattiin, se rupesi meluamaan. Varhaimmin tontun on jouluun liittänyt tapa viedä tontulle 

jouluyönä puuroa riiheen, talliin, saunaan tai muualle pimeään huoneeseen, jossa tontun uskottiin 

asustavan. Näin palkittiin sen kokovuotiset työt ja vaivannäöt. 

Vuonna 1927 tuli Korvatunturi joulutonttujen ja joulupukin vakinaiseksi asuinpaikaksi. Tarton 

rauhassa 1920 Korvatunturi nousi yleiseen tietoisuuteen ja mielenkiinnon kohteeksi, koska sen laelle 

pystytetystä rajapyykistä erkani Suomen uuden alueen, Petsamon, itäraja. Yleisradion lastentunnilla 

joulukuussa 1927 Markus-setä esitti kuulijoilleen, miten Korvatunturilla asustaa joulupukki 

tonttuineen ja miten ne kuulevat lasten lahjatoivomukset ja myös äänekkäät juonittelut. 

Korvatunturilla on erityiset korvat. 

Kustaa Vilkuna, Vuotuinen ajantieto 1968 

 

Hyvää Joulua ja rentoa lomaa! 


