Mikä jouluinen
esine olen?
1. Minua kannattaa pitää silmällä.
3. Valoani kehutaan lämpimäksi
ja eläväksi.

Vastaus: kynttilä

2. Minulle on tehty erilaisia jalkoja.

Joulukynttilät
Valaiseeko sinun jouluasi
kynttilän elävä liekki?
Vain kaksisataa vuotta sitten
kynttilät olivat ylellinen
valonlähde, johon kansalla
oli varaa vain jouluna.
Edelleen kynttilät kuuluvat lähes
kaikkien suomalaisten jouluun.
Kynttilöitä sytytetään myös
vainajien muistoksi.
Kynttilöitä on poltettu eri puolilla
maailmaa jo tuhansien vuosien ajan.
Rikkaat ja ylhäiset valaisivat kotinsa
ja linnansa kynttilänvalolla.
Kirkossa kynttilän liekkiä pidettiin
rukouksen vertauskuvana,
ja jumalanpalveluksissa poltettiin
mehiläisvahasta valettuja kynttilöitä.

Neljänä sunnuntaina ennen joulua
sytytettiin kirkoissa adventtikynttilöitä.
Nykyäänkin kynttilöiden lämmin,
lepattava valo ja tuoksu virittävät
meidät pyhän ja joulun tunnelmaan.
Suomeen kynttilät tulivat myöhään.
Maaseudun mökkejä ja tupia valaistiin
polttamalla päreitä eli litteitä
puusuikaleita vielä 1800-luvulla.
Vähitellen savuttavat päreet
korvattiin talikynttilöillä,
jotka tehtiin eläinten rasvasta.
Aluksi kynttilät kuuluivat
talvikauden juhliin kuten jouluun
ja valettiin varsinkin maaseudulla itse.
Ensin puuvillaisia sydänlankoja
kiinnitettiin keppiin ja sen jälkeen
lankoja kastettiin kirnuun,
jossa oli sulaa talia.
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Miehet valmistavat kynttilöitä kastamalla vuonna 1930.

Kun tali kirnussa väheni,
kaadettiin joukkoon kuumaa vettä,
jolloin tali nousi pinnalle.
Sama menetelmä on käytössä
edelleen.
Kynttilöiden paikka oli yleensä
ikkunan edessä ja joulupöydässä.
Joulukirkkoon-laulun sanat
joka ikkunalla kaksi kynttilää
kertoo tavasta polttaa nimenomaan
kahta kynttilää ikkunalla.
Tämä näytti kauniilta, kun ikkunan
alaosassa oli yleensä kaksi ruutua.
Joulupöydän koristeena käytettiin

usein kolmihaaraista kynttilää
tai kynttilänjalkaa.
Tämä kuvasi pyhää kolminaisuutta
eli Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Kynttilät yleistyivät koko Suomessa,
kun kauppoihin tuli parafiinista
ja myöhemmin steariinista
valmistettuja kynttilöitä.
Steariinikynttilät eivät valuneet,
joten ne sopivat erityisen hyvin
joulukuuseen.
Vaikka sähkövalo kodeissa yleistyi,
joulukynttilöitä poltettiin edelleen
tunnelman vuoksi.
Joulukynttilät (2)

Sota-aikana kynttilöistä oli pulaa,
mutta kynttilänjalkoihin laitettiin
valkoiseksi maalattuja puukynttilöitä.
Kynttilöiden vieminen jouluna
hautausmaalle on melko uusi tapa.
Se yleistyi 1950-luvulla, sotien jälkeen.
Aluksi kynttilöitä poltettiin
sankarivainajien haudoilla,
ja pian muutkin läheiset
saivat oman hautakynttilänsä.

Puisia korvikekynttilöitä 1940-luvulta

Vanerinen kynttilänjalka 1920-luvulta
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Kynttilöiden muoto oli yksinkertainen,
mutta kynttilänjalat olivat usein
koristeellisia.
Materiaalina käytettiin rautaa,
savea, puuta ja vaneria.

Antiikkikynttilöitä ja kruunukynttilöitä
Joulukynttilät (3)

Edelleen lähes jokaisen jouluun
kuuluu kynttilöiden polttaminen.
Vaikka pienhiukkasia syntyy,
niin elävän liekin lämmin
ja rauhoittava valo hoitaa mieltä
ja luo koteihin joulun tunnelman.

Enkelikello eli kynttiläkello
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Viime vuosina on puhuttu kynttilöiden
aiheuttamista terveyshaitoista.
Palava ja varsinkin savuttava kynttilä
tuottaa ilmaan pienhiukkasia.
Kannattaa valita hajustamaton
ja värjäämätön kynttilä,
jolla on hyvälaatuinen sydänlanka.
Jos kynttilä savuttaa,
syynä voi olla vetoisa paikka
tai liian pitkä sydänlanka.
Pitkän langan voi lyhentää eli niistää.
Kynttilää kannattaa polttaa
vedottomassa paikassa ja tukahduttaa
liekki metallisella sammuttajalla.
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1950-luvulla tuli myyntiin
erityisen koristeellisia kynttilänjalkoja,
messinkisiä enkelikelloja.
Enkelikellon palavat kynttilät saivat
enkelit pyörimään ympyri
ja kilistämään kelloja.

Kynttilän kauluksia eli mansetteja, jotka
suojaavat pöytäliinaa kynttilätahroilta

Kysymyksiä
Oletko tehnyt kynttilöitä itse?
Miten varmistat, että kynttilöiden
polttaminen on turvallista?
Oletko nähnyt jätkänkynttilän?
Tiedätkö hyvän keinon, miten
kynttilätahran saa pois pöytäliinasta?

Kynttilän sammuttaja 1950-luvulta
Joulukynttilät (4)

