Mikä jouluinen
esine olen?

2. Joskus lapset etsivät
minua ennen joulua.
3. Minut kääritään
kauniisti paperiin.

Vastaus: joululahja

1. Voin sisältää melkein
mitä vain.

Joululahjat
Oletko saanut joulupaketista
suklaata, kirjan tai villasukat?
Nämä olivat tavallisia joululahjoja myös sata vuotta sitten.
Joululahjat olivat myös
kasvatuskeino, ja niitä luvattiin
palkkioksi kilteille lapsille.
Lahjoja on annettu uudenvuoden
ja joulun aikaan jo kauan sitten.
Viikinkien vanhat tarut kertovat,
miten hurja Odin-jumala lentää
kahdeksanjalkaisen hevosen selässä
ja jakaa lahjoja tai rangaistuksia.
Viisisataa vuotta sitten Suomessa
ei annettu lahjoja perheenjäsenille.
Yläluokka antoi palvelijoilleen
ja maatyöläisilleen köyhäinapua,

joka oli osa palkkaa.
Lahjoilla myös lahjottiin.
Niitä annettiin varsinkin
paremmassa asemassa oleville,
kun toivottiin vastapalveluksia.
Varsinainen joululahjaperinne
tuli Suomeen Ruotsin kautta.
Ensimmäiset joululahjat jaettiin
1700-luvun loppupuolella
Turun varakkaissa kauppiasperheissä.
Kaupungeista tapa levisi maaseudun
kartanoihin ja pappiloihin.
Lahjat heitettiin ovesta sisään niin,
ettei heittäjää näkynyt.
Lahjat olivat usein kotitekoisia
esineitä kuten leluja, vaatteita
tai jotakin hyvää syötävää.
Sadan vuoden kuluessa lahjojen
antamisesta tuli yleinen tapa.
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Isä tekee pojalleen keinuhevosen lahjaksi jouluna 1943.

Joululahjat olivat myös kasvatuskeino.
Kilteille lapsille luvattiin lahjoja,
mutta tuhmia lapsia uhkailtiin,
että he saavat vitsoja tai
jäävät kokonaan ilman lahjoja.
Ei ole ihme, että lapset sekä odottivat
että jännittivät joulua.

Kotitekoisten lahjojen rinnalle tulivat
ostetut ja tehtaissa tehdyt lahjat
1900-luvun alussa.
Rikkaat kaupunkilaiset ostivat lahjoja
kaupoista tai joulumarkkinoilta.
Lapset saivat leluja, makeisia ja kirjoja.
Miehille ostettiin kravatti tai sikareita.
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Jouluna ystävällisyyttä haluttiin
osoittaa myös eläimille –
hevoset saivat kauraa tai heiniä
ja linnut viljalyhteen.

Elannon joulupukki vuodelta 1953

Perheenäitien toivelahja oli
hyödyllinen ompelukone.
Lahjoja ostettiin myös myyjäisistä,
joiden avulla koulut ja yhdistykset
keräsivät rahaa toimintaansa
tai hyväntekeväisyyteen.
Maaseudulla lahjat olivat vielä
1940-luvulla usein kotitekoisia.
Tavallisesti lahjoja oli vähän
ja ne olivat vaatimattomia –
villasukat, lapaset, hedelmä,
hiukan makeisia tai rusinoita.
Kovat paketit olivat jännittäviä,
niissähän saattoi olla lelu, peli
tai tynnyrilaudasta tehdyt sukset.
Pikkutytön paketista saattoi löytyä
kankainen nukke ja pikkupojan
paketista puuhevonen.

Lasten uteliaisuus kasvoi,
kun jouluaatto läheni.
Aikuiset sulkeutuivat oven taakse
rapisevien paperien kanssa.
Usein joululahjaan liitettiin saajalle
kirjoitettu runo tai lahjaan liittyvä
arvoitus:
Aattoillan odotuksen
tämä lahja palkitsee.
On tonttu kuullut toivomuksen,
Anna-Leena iloitsee.
Nykyajan joulua sanotaan
kaupalliseksi juhlaksi,
koska lahjojen ostaminen
ja saaminen ovat tärkeässä osassa.
Huoli joulun kaupallisuudesta
on ainakin sata vuotta vanha.
Kotitekoisten lahjojen puolesta
kampanjoitiin jo 1920-luvulla,
mutta vasta sota-aika
vähensi lahjojen ostamista.
Sodan jälkeisellä nousukaudella
lahjoja ostettiin entistä enemmän.
Vaikka joulu on edelleen
kauppiaiden kulta-aikaa,
lahjansaajat arvostavat
itse tehtyjä lahjoja.
Kotitekoinen kynttilä,
koulussa virkattu patalappu tai
omista marjoista tehty hillopurkki
on monien mielestä erityisen
kallisarvoinen lahja.
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Kuka tämän paketin saa? Lahjakorissa on paljon jännittäviä paketteja. (1960-luku)
Anteliaisuus kuuluu jouluun
ja ihmisten sydämet herkistyvät
muistamaan apua tarvitsevia.
Pelastusarmeijan joulupatoihin
sekä muihin keräyksiin
lahjoitetaan rahaa ja tavaraa.
Ihmisille, joilla on tarpeeksi kaikkea,
voi antaa omaa aikaansa tai
aineettoman joululahjan.
Silloin lahjansaaja saa
paketin sijasta tiedon siitä,
että hänen puolestaan on ostettu
esimerkiksi kanoja tai koulutarvikkeita
jollekin köyhälle ihmiselle.

Kysymyksiä
Onko jokin joululahja jäänyt
erityisesti mieleesi?
Oletko joskus etsinyt
piilotettuja joululahjoja?
Avaatko joululahjat heti
vai myöhemmin?
Muistatko lemmikkejä
tai muita eläimiä jouluisin?
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