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Joulukirkko
Käytkö sinä jouluna kirkossa? 
Lähes puolet suomalaisista  
käy ainakin joskus.  
Aikaisemmin joulukirkossa 
kävivät melkein kaikki.  
Joulukirkko ja kirkkomatkat  
olivat voimakkaita elämyksiä,  
ja jouluaikana muistot  
palaavat mieleen. 

Jumalanpalveluksessa käyminen  
on vanha perinne,  
ja on osa kristillistä joulua.  
Luterilainen kirkko suhtautui 
joulukirkkoon vakavasti.  
Papit nuhtelivat kaikkien kuullen  
niitä seurakuntalaisia,  
joita ei joulukirkossa nähty.  

Tärkein jumalanpalvelus oli  
varhain joulupäivän aamuna.  
Joka talosta ja tuvasta  
lähdettiin kirkkomatkalle.  
Joskus oli kireä pakkanen,  
mutta kuu valaisi ja hanget hohtivat.  
Joskus tuiskutti lunta, tiet olivat 
tukossa ja pimeys vallitsi.  
Silti kirkkoon käveltiin tai kuljettiin 
rekikyydissä pitkiäkin matkoja. 

Kirkkomatkan tunnelma oli erityinen. 
Hyvällä säällä villaisten vällyjen  
eli rekipeittojen alla oli lämmintä.  
Rekiin kiinnitetyt kulkuset  
ja aisakellot helisivät iloisesti.  
Kynttilät loistivat talojen ikkunoissa  
ja tervaiset soihdut valaisivat tietä. 
Tutut ja tuntemattomat matkasivat 
samaan suuntaan, kohti kirkkoa.

Mikä jouluinen 
perinne olen?

1. Sain ennen vanhaan kaikki 
jouluaamuna ylös ja ulos.

2. Vanhassa joululaulussa kerrotaan 
rekimatkasta minun luokseni.

3. Olen harras ja tunnelmallinen paikka.
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Aisakello helkkää,
loistaa tähdet, kuu.
Riemua on pelkkää,
hymyyn käypi suu.

Tuossa mökin Miina
kulkee kirkollen,
Taavetti ja Tiina,
nouskaa kannoillen!

Mäenrinteen alla
talo töröttää,
joka ikkunalla
kaksi kynttilää.

Hevonen vetää lapsia reessä pimeällä metsätiellä. (1930-luku)

Aisakello
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Immi Hellénin Joulukirkkoon-laulu kuvaa kirkkomatkan tunnelmaa.

Kello löi jo viisi,
lapset herätkää!
Juhani ja Liisi,
muuten matka jää!

Tässä vesimalja,
silmät huuhtokaa.
Lämmin karhuntalja
reessä odottaa.

Vasta ruunan reessä
silmät aukeaa –
siin’ on silmäin eessä
synkkä metsämaa.

Ruuna, virsta vielä
tepsuttele pois!
Tällä kirkkotiellä
aina olla vois!
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Jumalanpalvelus Karunan kirkossa, Helsingin Seurasaaressa (1970-luku)
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Kirkot oli tapana rakentaa korkealle 
paikalle, joten ne näkyivät kauas.  
Perille päästyään väki kiirehti sisään 
ja penkit täyttyivät nopeasti.  
Kun seurakuntalaiset odottivat 
jumalanpalveluksen alkua,  
heillä oli aikaa ihastella  
kynttilöiden valaisemaa kirkkosalia. 

Seurakunta halusi kuulla  
varsinkin jouluevankeliumin  
ja Enkeli taivaan -virren.  
Joskus pappi innostui ja joulusaarna 
saattoi kestää jopa monta tuntia. 

Joulukirkko koetteli välillä  
kävijöiden kärsivällisyyttä.  
Kirkkoja ei lämmitetty,  

joten kylmillä penkeillä istuessa vilutti.  
Osa oli herännyt varhain  
ja osa oli valvonut läpi jouluyön.  
Myös hämärä valaistus väsytti.  
Sitä varten kirkon vahtimestari toimi 
unilukkarina, joka herätti nukahtaneet.

Aina kirkkoväki ei istunut rauhallisesti.  
Jotkut joivat alkoholia ja riehuivat.  
Varsinkin 1700- ja 1800-luvuilla  
syttyi joulukirkoissa tulipaloja,  
kun kynttilöitä ja ihmisiä oli paljon. 
Tulipalot ja huhupuheet tulipalosta  
herättivät pakokauhua ahtaissa tiloissa,  
ja ihmisiä kuoli tuleen ja tungokseen. 

Kun jumalanpalvelus loppui,  
kirkosta poistuttiin nopeasti. 
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jouluyön messu ja aaton hartaudet.  
Monet muistavat samalla kuolleita 
läheisiään ja sytyttävät haudoille 
kynttilöitä tai lyhtyjä.  

Joulukirkko on edelleen  
tärkeä rauhoittumisen paikka  
joulun touhujen keskellä.  
Suomalaiset käyvätkin kirkossa  
varsinkin jouluna.

Kysymyksiä

Kävitkö lapsena joulukirkossa?  
Entä nykyään?

Mitä joulukirkosta on jäänyt  
sinulle parhaiten mieleen?

Suomalaiset käyvät kirkossa varsinkin jouluna.

Kotimatkalla ajettiin hevosreellä kilpaa, 
koska uskottiin, että nopeus tuo  
onnea ja menestystä voittajan taloon. 

Kun uskonnonvapauslaki  
tuli voimaan vuonna 1923,  
kirkossa ei ollut enää pakko käydä. 
Joulukirkon suosio kuitenkin jatkui.  
Nykyään joulukirkossa käyvät  
eniten ne eläkeläiset,  
joiden lapsuudenkodissa joulukirkko 
oli perheen yhteinen perinne. 
Jouluaamun jumalanpalveluksessa  
käy vähemmän väkeä,  
mutta moni aamuvirkku seuraa suoraa 
lähetystä radiosta tai televisiosta.  
Suosittuja tilaisuuksia ovat myös 
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