1. Teen joulun odotuksesta
hauskaa varsinkin lapsille.
2. Olen yleensä seinällä, mutta
televisiostakin minut löytää.
3. Minussa on 24 yllätystä.

Vastaus: joulukalenteri

Mikä jouluinen
esine olen?

Joulukalenteri
Oletko sinä joskus laskenut,
montako päivää jouluun on?
Joulukalenterit tuovat iloa
ja jännitystä joulukauteen.
Partiolaisten joulukalenteria
kutsutaan myös adventtikalenteriksi ja avattavia luukkuja
voi olla jo marraskuun puolella.
Television joulukalenterit ovat
sarjoja, joissa on 24 jaksoa.
Adventti-sana tarkoittaa
noin neljän viikon ajanjaksoa,
jolloin valmistaudutaan jouluun.
Joulukauden ajatellaan alkavan
ensimmäisestä adventtisunnuntaista.
Silloin kirkoissa kaikuu vaikuttava
Hoosianna-yhteislaulu
ja pikkujoulukausi alkaa.

Joulun odottaminen on
joskus vaikeaa lapsille.
Saksalaiset keksivät ratkaisuksi
kalenterin, jossa jokaiselle päivälle
oli oma, jouluinen kuva.
Suomessa nähtiin ensimmäiset
joulukalenterit 1930-luvulla,
mutta ne yleistyivät vasta kaksikymmentä vuotta myöhemmin,
sota-ajan jälkeen.
Idean partiolaisten kalenterista
toi partiotyttöjen järjestön
johtaja Tessi Fazer Ruotsista
Suomeen vuonna 1947.
Ensimmäisen joulukalenterin
kuva-aihe oli sen ajan tapaan talo,
jonka ikkunoita avattiin
ja viimeisessä luukussa
oli Jeesus-lapsi seimessä.
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Partiolaisten kalenterissa on säilynyt
perinteinen tapa avata ensimmäinen
luukku jo marraskuussa silloin,
kun ensimmäinen adventtisunnuntai on marraskuun lopussa.
Siksi partiolaisten joulukalenteria
kutsutaan myös adventtikalenteriksi.
Marraskuun puolella luukut merkitään
lukujen 1–24 sijasta päivämäärillä.
Luukkujen takaa löytyy
perinteisiä kuva-aiheita.
Näitä ovat adventtikynttilät,
Suomen lippu ja Lucia-neito.
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Suomen ensimmäinen kalenteri
meni huonosti kaupaksi.
Joulukalenterin idea oli uusi,
ja monilla oli niukasti rahaa.
Kun talous kohentui,
tilanne muuttui.
Luukullisten kalenterien idea
oli jo tuttu ja värikkäät kuvat
houkuttelivat ostajia.
Alusta saakka partiolaiset
ovat myyneet kalentereita itse
ja saaneet näin rahaa toimintaansa.

Ensimmäinen partiolaisten kalenteri
julkaistiin vuonna 1947.

Suosittujen kuvakalenterien rinnalle
tuli monenlaisia kalentereita.
1980-luvulla kauppoihin ilmestyi
suklaalla tai pienillä leluilla
täytettyjä joulukalentereita.
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Vuoteen 1980 asti partiolaisten
kalenterin taustapaperi muistutti
ohutta, läpikuultavaa voipaperia.
Jos kalenteri oli ikkunalaudalla,
päivänvalo paistoi kauniisti kuvien läpi
avattujen luukkujen kohdalla.

Vuoden 1979 kalenterissa tontut
ja metsän eläimet ovat nuotiolla.
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Kotitekoisissa kalentereissa
herkkuja ja muita yllätyksiä
oli jo aikaisemmin.
Joulukalenterit juhlistavat yhä
kaikenikäisten joulun odotusta.
Aikuisille on tarjolla kalentereita,
joissa on esimerkiksi arpoja,
salmiakkia tai erilaisia teelaatuja.
Internetissä julkaistaan erilaisia
digitaalisia kalentereita.
Ylen tv-joulukalenteria on katsottu
lapsiperheissä vuodesta 1962.
Ensimmäisenä vuonna studiossa
hiippaili tonttutyttö, joka avasi
yhden linnan luukun joka päivä.
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Erilaisia
joulukalentereita

Toisena vuonna tv-joulukalenterissa
seurattiin Tähystäjätontun seikkailuja.
Vanhoja tv-joulukalentereita voi
katsoa Ylen Elävästä arkistosta.
Monet muistavat Histamiinin,
Tonttu Toljanterin ja Kylli-tädin.

Kysymyksiä
Onko sinulla joulukalenteri?
Oletko tehnyt joulukalenterin?
Millaisen?
Kummasta pidät enemmän,
suklaakalenterista vai kuvakalenterista?
Joulukalenteri (3)

