
© Kirsi Alastalo 2020   |   RyhmäRenki.fi   |   Jouluperinnekalenteri 

Joulusauna
Käytkö sinä jouluna saunassa? 
Joulusauna on vanha perinne, 
jonka tarkoituksena on lopettaa 
arjen kiireet ja puhdistautua 
joulun viettoa varten.  
Joulusaunaan liittyy myös  
monia uskomuksia.

Saunat olivat melko yleisiä koko 
Euroopassa vielä tuhat vuotta sitten.  
Useimmissa maissa kylpyhuoneet 
korvasivat saunan, mutta 
Suomessa saunakulttuuri säilyi. 
Tähän vaikutti kylmä ilmasto  
ja se, että suomalaiset pitivät  
saunaa pyhänä paikkana,  
jossa sekä synnyttiin  
että pestiin vainajat.

Puhdistautuminen on perinteisesti 
kuulunut juhlapyhien viettoon,  
mikä Suomessa on tarkoittanut 
saunassa käymistä.  
Juhliin liittyvä saunaperinne  
onkin vanhempi kuin joulu.

Joulusaunaan liitettiin  
monia tapoja ja uskomuksia.  
Saunassa piti aina olla rauhallisesti,  
mutta varsinkin jouluna  
saunottiin ja peseydyttiin hiljaa  
ja kuunneltiin kiukaan kihinää. 
Uskottiin, että meluaminen  
saisi sääsket ja itikat kiusaamaan  
seuraavana kesänä.  
Maltaan tuoksu levisi saunaan,  
kun kiukaalle heitettiin olutta.  
Tämä varmisti ohran kasvun.  

Mikä jouluinen  
paikka olen?

1. Olen tärkeä varsinkin 
suomalaisille.

2. Kun tulet luokseni,  
kiireet unohtuvat.

3. Tuoksun joskus savulta, 
koivunlehdiltä ja saippualta.
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Joulusauna (2)

Pellavapyyhe piti ripustaa siististi 
naulaan kuivumaan, jotta pellava 
kasvaisi seuraavana kesänä. 

Joulusaunaan valmistauduttiin 
huolellisesti etukäteen.  
Saunavihdat oli kuivattu jo kesällä. 
Sauna kuurattiin eli hangattiin harjalla 
mahdollisimman puhtaaksi. 
Lämmittäminen aloitettiin  
yleensä jo edellisenä yönä,  
koska savusauna lämpeni hitaasti.  
Saunaan mentiin ajoissa,  
jotta koko talon väki ehti kylpeä  
ennen auringonlaskua.  

Viimeinen kylpijä heitti kovat löylyt  
ja jätti oven raolleen.  
Näin vainajille, haltioille tai 
saunatontulle jäi aikaa saunoa.

Maaseudun joulusaunaperinne jatkui,  
vaikka väki muutti kaupunkeihin.  
Yleisissä saunoissa saunottiin yhdessä, 
ja tunnelma oli harras ja juhlava.  
Jos kodeissa tai taloyhtiöissä  
oli useita erilaisia saunoja,  
jouluksi lämmitettiin se perinteisin. 
Edelleen monet taloyhtiöt  
lämmittävät talon miehille ja naisille 
ilmaisen joulusaunan.  
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Savusauna ja sininen hetki



Joulusauna (3)

Saunapuhtaana on hyvä  
pukea päälle juhlavaatteet,  
mutta sitä ennen voi vilvoitella 
avannossa tai pyöriä lumihangessa. 
Tämän jälkeen keho on rento ja  
mieli rauhoittunut joulun viettoon.

Kysymyksiä

Onko sinulla tapana saunoa 
jouluaattona?

Onko perheelläsi joulusaunaan  
liittyviä perinteitä?

Kotisaunan kiuas, lauteet, saavi, vihta ja pesusieni eli vamppu (1950-luku)
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Saunan lämpömittari


