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Joulurauha
Oletko kuullut lauseen: ”Suomen 
Turku julistaa joulurauhan”? 
Jouluaattona kello 12:00  
Turun Vanhalle Suurtorille 
kokoontuu suuri ihmisjoukko. 
Paikalla on julistettu joulurauha 
yli 700 vuoden ajan.

Monet rauhoittuvat joulunviettoon, 
kun televisiossa julistetaan joulurauha. 
Perinteistä tilaisuutta seuraa  
television äärellä yli miljoona katsojaa.  
Tunnelma on tiheä myös paikan päällä, 
koska silloin Vanhalle Suurtorille 
kokoontuu yli 10 000 henkeä.

Tilaisuus etenee perinteisellä tavalla.  
Ensin kuunnellaan virsi  

Jumala ompi linnamme.  
Virren jälkeen Turun tuomio- 
kirkon kello lyö kaksitoista.  
Soittokunta soittaa lyhyen sävelmän  
ja julistuksen lukija astuu  
Brinkkalan talon parvekkeelle. 
Joulurauhan julistus luetaan  
suomeksi ja ruotsiksi.  
Tämän jälkeen lauletaan  
Maamme-laulu ja lopuksi soitto- 
kunta soittaa Porilaisten marssin.

Joulurauha on julistettu  
Turussa 1300-luvulta asti.  
Joulurauhaa tarvittiin, koska 
juhlapyhinä ihmisillä oli vapaata. 
Vapaa-ajan pelättiin aiheuttavan 
levottomuuksia ja ainakin  
tulipalojen vaara oli suuri. 

Mikä jouluinen 
tilaisuus olen?

1. Yli miljoona katsojaa seuraa 
minua televisiosta. 

2. Käsken kaikkia käyttäytymään 
rauhallisesti.

3. Saan turkulaiset liikkeelle 
jouluaattona.
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Joulurauha (2)

Joulurauhan julistus  
muistuttaa edelleen kuulijoita 
joulurauhan alkamisesta,  
kehottaa viettämään juhla-aikaa 
sovussa ja uhkaa rauhan rikkojia 
ankarilla rangaistuksilla.  
Nykyään julistuksessa mainitut  
ankarat rangaistukset  
ovat vain uhkauksia.  
Julistuksen lopussa toivotetaan  
kaikille hyvää joulua. 

Aivan joka vuosi joulurauhaa  
ei ole julistettu.  
Tilaisuutta ei järjestetty  
esimerkiksi sotavuonna 1939,  

koska suuret ihmisjoukot  
olisivat olleet helppo maali 
pommikoneille.

Turun joulurauhan julistus  
tunnetaan parhaiten,  
koska Yleisradio teki tapahtumasta 
suoran radio-ohjelman jo vuonna 1935.  
Tilaisuus tuli televisiosta  
ensimmäisen kerran vuonna 1983.

Turun lisäksi muissakin  
Suomen vanhoissa kaupungeissa 
julistetaan joulurauha,  
esimerkiksi Porvoossa, Raumalla, 
Naantalissa ja Hämeenlinnassa.

Väki on kokoontunut kuulemaan, kuinka Suomen Turku julistaa joulurauhan. 
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Joulurauha (3)

Kysymyksiä

Onko sinulla tapana katsoa joulurauhan 
julistus televisiosta?

Oletko käynyt katsomassa joulurauhan 
julistusta Turussa, Porvoossa tai muussa 
kaupungissa?

Joulurauhan julistus

Huomenna, jos Jumala suo,

on meidän Herramme ja Vapahtajamme 
armorikas syntymäjuhla;

ja julistetaan siis täten yleinen joulurauha 
kehoittamalla kaikkia tätä juhlaa 
asiaankuuluvalla hartaudella viettämään 
sekä muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti 
käyttäytymään,

sillä se, joka tämän rauhan rikkoo  
ja joulujuhlaa jollakin laittomalla taikka 
sopimattomalla käytöksellä häiritsee,  
on raskauttavien asianhaarain vallitessa 
syypää siihen rangaistukseen,  
jonka laki ja asetukset kustakin rikoksesta  
ja rikkomuksesta erikseen säätävät.

Lopuksi toivotetaan kaupungin kaikille 
asukkaille riemullista joulujuhlaa.

Muistatko, millä sanoilla joulurauhan 
julistus alkaa?

Haluatko kuunnella joulurauhan 
julistuksen? 


