
 
 

Sinun ja minun jouluperinteitä 
 

Mieheni lapsuudenkodissa, Helsingissä, syötiin mm. suolakalaa, josta pikkupoika ei tykännyt ja kahvin 

kanssa nautittiin hedelmäkakkua. Minun äitini herkkua oli itse tehty lipeäkala, minkä tuoksukin oli jo 

lapsille etova. Niinpä kumpikaan kala ei ole uinut joulupöytäämme.  Hedelmäkakku sen sijaan purjehti 

jouluumme taatelikakun rinnalle.  

Joulukuuseen ripustettiin Helsingissä oikeita omenoita, pipareita ja Fazerin 

karamelleja, Kiss-Kiss oli kuulemma suosituin. Minun kotonani kuusi 

haettiin itse metsästä ja syötävät pysyivät tarjolla astioissaan pöydällä. 

Sähkökynttilät ja oikeat lasipallot olivat kauneimmat kuusen koristeemme. 

Kunnioitukseni ruokaan on niin vahva, ettemme ole koskaan syötävää 

kuuseen laittaneet. Toki kuusi on usein nykyisin tuottanut meille syötävää 

kasvattamalla keskitalvella kerkkiään. Kun lapsemme olivat pieniä, 

poltimme kuusessa aitoja kynttilöitä, mutta nyt olemme turvautuneet sähköön.  

Minä olin jo ekaluokasta lähtien lapsuudenkotimme puusaunan valtuutettu lämmittäjä ja veden 

kantaja. Jouluaatoksikin lämmitin saunan, ja saunoimme aamulypsyn jälkeen ennen puoltapäivää. 

Mieheni kotona ei käyty olleenkaan joulusaunassa. Nykyisin saunomme jouluaattona aikaisin, jotta 

ehdimme tälläytyä joulurauhan julistukseen kiireettömästi.   

Piirustuslehtiön ja värikynät muistan lähes joka jouluisena lahjana. Lapsille piti saada mieluisaa 

tekemistä, myös sukset olivat halutut. Mieheni kotona palapeli täytti vuodesta toiseen toiveet perheen 

yhdessäoloon jouluina. Lisäksi heillä oli tapana jouluisin käydä ihastelemassa Stockmannin 

tavaratalon jouluikkunaa liikkuvine joululeluineen.   

Viidentoistavanhana koin joulujeni kauhistuttavimman pettymyksen. Olin isäni kanssa aattona 

iltalypsyllä, äidin ja sisarusteni jäädessä valmistelemaan aattoillan ateriaa. Navetan ovi avautui ja 

sisään astui mies, jolla oli punainen takki, housut ja vielä punainen pipokin sekä valkoinen tekoparta. 

Nauliinnuin, en edes osannut vastata kysymykseen oliko talossa kilttejä lapsia vai ei. Myöhemmin sain 

tietää, että hän oli joulupukiksi pukeutunut kummisetäni. Tieto ei kuitenkaan helpottanut oloani, 

koska meillä oli joka ikinen joulu käynyt mustiin housuihin, huopikkaisiin, hanskoihin ja karvahattuun 

pukeutunut joulupukki, jolla oli lehmän taljasta tehty takki. En osannut epäillä tämän joulupukin 

aitoutta, vaikka aina jouluaattona lämmitysjärjestelmämme reistaili ja isäni oli mentävä sitä 

korjaamaan. Punapukin ilmestymisen jälkeen jatkoimme lapsuuden aikaisen pukin perinnettä. 

Mieheni kotona oli aina käynyt punaisiin pukeutunut pukki. Tämä perinne on siirtynyt yhteiseen 

kotiimme.  
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