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Joulukuusi
Muistatko kuusen tuoksun, 
neulasten pistelyn ja pihkan 
tahmeuden sormissasi? 
Joulukuusen hakeminen 
metsästä tai tutulta 
kuusimyyjältä on monen 
perheen jokavuotinen perinne, 
joka yleistyi Suomessa  
noin sata vuotta sitten.

Joulun tunnetuin koriste on joulukuusi. 
Suomalaisten joulukuusiperinne  
on peräisin Saksasta,  
jossa kaupunkien toreille ja aukioille 
pystytettiin joulukuusia jo 1400-luvulla. 
Suomessa ensimmäinen maininta 
joulukuusesta on vuodelta 1829,  
jolloin helsinkiläisen paronin kotiin 
hankittiin kahdeksan kuusta.  

Aluksi joulukuuset olivatkin pieniä  
ja jokainen perheenjäsen  
sai oman kuusen.  
Lahjat sidottiin kuusen oksiin.  
Tämän tavan taustalla vaikutti  
vanha nimipäivän viettoon  
liittyvä perinne:  
nimipäiväsankarin vuoteen vierelle 
tuotiin lahjoja nimipäiväkuusessa.

Joulukuuset otettiin sujuvasti 
suomalaisten jouluperinteeksi.  
Tämä on luonnollista,  
koska jo ennen kristinuskon tuloa 
puita, vihreitä oksia ja muita kasveja 
käytettiin eri juhlissa.  
Kasvien vihreä väri oli kasvun, 
hyvinvoinnin ja terveyden  
vertauskuva.

Mikä jouluinen  
esine olen?

1. Monien mielestä 
tuoksun joululta.

2. Jouluaattona olen 
janoinen.

3. Joululaulun mukaan 
saan namusia.
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Lapsi ihmettelee joulukuusta vuonna 1956.



Joulukuusi (3)

Joulukuuset yleistyivät ensin 
herrasväen kodeissa,  
pappiloissa ja kartanoissa.  
Tapa tuli tutuksi koko kansalle  
muun muassa kansakoulujen kautta. 
Koulujen joulujuhlissa kuusi  
oli niin tärkeä tunnelman luoja,  
että juhlaa alettiin kutsua kuusijuhlaksi. 
1920-luvulla joulukuusiperinne 
tunnettiin koko maassa. 

Mutta mikä oli joulukuusen paikka? 
Isoissa saleissa kuusi oli keskellä 

huonetta ja sen ympärillä leikittiin. 
Köyhissä tai pienissä kodeissa  
pieni kuusi ripustettiin kattoon  
tai nostettiin pöydälle. 
Jos korea kuusi oli ikkunan edessä, 
ohikulkijatkin saivat sitä ihastella.

Myös kaupunkien toreille ja kirkkojen 
eteen alettiin pystyttää kuusia. 
Ensimmäinen sähkölampuilla valaistu 
ulkokuusi seisoi Turun tuomiokirkon 
edessä jo vuonna 1900.  
Helsingissä kaupungin virallinen 

Turun tuomiokirkon kuusi
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Joulukuusi (4)

joulukuusi on pystytetty Senaatin-
torille vuodesta 1930 lähtien.  
Kaupunkien ulkokuuset ovat edelleen 
uutisaihe ja ihmiset vertailevat,  
minkä vuoden tai minkä kaupungin 
kuusi on kaunein.

Syvänvihreä ja tuoksuva metsäkuusi  
on perinteisin ja suosituin kuusilaji.  
Monet arvostavat varsinkin  
latvakuusia eli isojen kuusien latvoja,  
joissa on käpyjä koristeena. 
Pihtakuusessa on erityisen  
vahvat oksat ja hyvä tuoksu.  
Serbiankuusen väri on hopeainen 
ja neulaset eivät varise helposti. 
Muovikuuset eivät tuoksu tai varise,  
ja niitä voi käyttää vuodesta toiseen. 
Vaihtoehtoja on nykyään paljon,  
mutta monien mielestä oikea kuusi  
on kuitenkin kotimainen metsäkuusi. 

Joulukuusi on tapana kantaa ulos 
loppiaisena tai viimeistään  
Nuutin päivänä 13. tammikuuta.  
Neulasia tosin löytyy vielä pitkään 
tämän jälkeen.

Kysymyksiä

Millainen joulukuusi on sinusta  
kaunein?

Onko jokin kuusenhakureissu  
jäänyt mieleesi? 

Onko sinulla erityinen  
kuusenalusliina? Millainen?

Onko sinun joulukuusesi  
alkanut joskus kasvaa?

Joulukuusta kaatamassa
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Kansakoulussa monet tekivät 
veistotunnilla puisen kuusenjalan.


