1. Minut tehdään vaaleasta paperista,
joka taitellaan ja leikataan.
2. Paikkani on ikkunassa.
3. Olen pitsimäinen koriste.

Vastaus: lumihiutale

Mikä talvinen
esine olen?

Jouluinen koti
Sisustatko kotisi jouluiseksi?
Joulukoristeet ja tekstiilit
eri vuosikymmeniltä tekevät
jokaisesta kodista ainutlaatuisen.
Eri-ikäisten koristetalkoot
sopivat hyvin joulupuuhaksi.
Samalla perinteiset mallit
siirtyvät eteenpäin ja uudet
kehittyvät.
Jouluvalmisteluihin on kuulunut
perusteellinen joulusiivous.
Lattiat ja seinät harjattiin puhtaiksi,
padat ja pannut kiillotettiin hohtaviksi.
Puhtaalta tuoksuva koti oli ilo
somistaa silitetyillä pöytäliinoilla
ja joulukoristeilla.
Vielä 1800-luvulla suuri osa
joulukoristeista tehtiin kotona.

Kun kauppojen koristevalikoima
alkoi kasvaa, koteihin ostettiin
yhä enemmän hienoja uutuuksia.
Marttajärjestö kiinnostui maaseudun
perinteisistä joulukoristeista
1930-luvulla ja huolestui
valmistustaitojen katoamisesta.
Martat aloittivatkin tehokkaan
perinnekoristeiden markkinoinnin
ja julkaisivat olki- ja puukoristeiden
ohjeita lehdissä.
Tuomaanristi ja joululintu ovat
perinteisiä puisia joulukoristeita.
Molemmissa koristeissa puusta
vuollaan lastuja terävällä puukolla,
ja tekijän pitää olla tarkka ja taitava.
Tuomaanristi on kotoisin ruotsinkieliseltä saaristoseudulta.
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Joululintu vuollaan yhdestä puupalasta. Kuvan linnun on tehnyt Joel Nokelainen.

Puinen joululintu tunnetaan
nimillä lastulintu, kattokäki,
Karjalan käki ja rauhankyyhky.
Se vuollaan käsin yhdestä
havupuun kappaleesta.
Joululintu on tapana ripustaa
kattoon pöydän keskikohdalle
tai ikkunan läheisyyteen.
Siinä se tuo kotiin iloa, suojaa
ja siunausta.
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Perinteisesti tuomaanristi asetettiin
oven luokse tai ikkunaan
Tuomaan päivänä 21.12.
Ajateltiin, että se suojeli
kotia ja pihapiiriä.
Nykyään tuomaanristi laitetaan
yleensä joulupöydän koristeeksi.

Tuomaanristi
Jouluinen koti (2)

Kotitekoisiin koristeisiin
oli kaikilla varaa.
Ikkunoihin kiinnitettiin
silkkipaperista tai voipaperista
leikattuja lumihiutaleita.
Tukevasta punaisesta paperista
leikattiin tonttujen siluetteja
eli varjokuvia.
Haitariksi taitetusta paperista tehty
tonttujono sopi ikkunaan tai pöydälle.
Sota-aikana ja tavarapulan aikana
askarreltiin niistä aineista,
joita oli saatavilla.
Kaupoissa oli muun muassa
pahvia, kreppipaperia, paperimassapalloja ja piipunrasseja.
Luonnosta kerättiin käpyjä ja havuja.

Tonttujen varjokuvia

Kotitekoisia tonttuja
tavarapulan ajalta
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Marttojen lisäksi Kotiliesi-lehti
ja kansakoulujen opettajat
levittivät koristemalleja koteihin.
Esimerkiksi ohueen lankaan
pujotetut pumpulipallot
koristivat ensin opettajaseminaarin juhlasalin ikkunoita.
Opettajat hyödynsivät ideaa
kansakoulujen kuusijuhlissa.
Myöhemmin koululaiset
ja juhlavieraat koristivat
pumpulipalloilla oman kotinsa.

Puhtaat ja silitetyt tekstiilit
tekevät kodista juhlavan.
Perinteiseen joulupöytään levitettiin
usein suuri ja valkea pellavaliina.
Ison pöytäliinan keskelle asetettiin
koristeellinen tai värikäs kaitaliina.
Sota-aikana kaitaliinan
materiaali vaihtui paperiin.
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Paperiliina 1950-luvulta

Paperiliina 1960-luvulta
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Appelsiineista ja neilikoista on helppo tehdä tuoksuvia koristeita.
Paperiset kaitaliinat jäivät käyttöön,
ja niistä saatiin väriä ja vaihtelua
joulupöytään.
Myös jouluaiheiset paperiset
seinäjulisteet olivat suosittuja
varsinkin 1950-luvulla.
Sisustukseen tuli lisää värejä
ja muotoja 1960-luvulla.
Uudet jouluverhot tai joululiinat
olivat usein kuviollisia painokankaita.
Sähköllä valaistut koristeet loivat
joulutunnelman turvallisesti.
Ikkunaan ripustettava
lämpimän oranssi tähti tuli
suomalaisille tutuksi 1950-luvulla.
Valaistut ikkunakoristeet ja
sähkökyntteliköt yleistyivät
kodeissa ja pihoilla
varsinkin 1980-luvulla.
Yleensä kodin joulukoristeet
ja tekstiilit hankitaan tai tehdään
pitkän ajan kuluessa.

Isoäidin kutoma pöytäliina
ja lapsenlapsen askartelema tonttu
ovat sulassa sovussa ja luovat kotiin
ainutlaatuisen tunnelman.
Koristeiden tekeminen yhdessä on
mieluisaa puuhaa joulua odotellessa.
Samalla voi opetella perinteisiä malleja
tai kokeilla jotain ihan uutta.
Viime vuosien uusia suosikkimalleja
ovat kävyistä tehdyt hyasintit
sekä pienet tontuille tehdyt ovet,
jotka avaavat tien mielikuvituksen maailmaan.

Kysymyksiä
Millaisia joulukoristeita
oli lapsuudenkodissasi?
Onko sinulla jokin joulukoriste,
jonka laitat esille joka joulu?
Onko sinulla jouluverhot tai joululiinoja?
Haluatko antaa meille muille
joulusiivousvinkin?
Jouluinen koti (4)

