Mikä jouluinen
olento olen?
2. Olen nopea, pienikokoinen
ja hyvä piiloleikissä.
3. Esi-isäni asuivat usein
saunassa, tallissa tai riihessä.

Vastaus: joulutonttu

1. Pidän puurosta ja eläimistä.

Joulutontut
Oletko nähnyt joulutontun
tai hänen sukulaistonttunsa?
Lahjoja jakava, punalakkinen
joulutonttu on nuori tonttulaji,
joka muistuttaa esi-isiään.
Pohjoismainen joulutonttu
on kehittynyt vanhoista
tonttutarinoista, uskomuksista,
ja taiteilijoiden näkemyksistä.
Joulutontulla on paljon esi-isiä.
Kauan sitten tonttujen uskottiin
elävän ihmisen rinnalla
varsinkin niillä seuduilla,
joilla viljeltiin maata.
Tontut olivat yleensä
lempeitä ja hyväntahtoisia,
piilossa pysyviä olentoja.

Tontut elivät yleensä yksin
ja liikkuivat öisin.
Samalla ne huolehtivat,
että rakennukset pysyivät kunnossa
ja asukkaat voivat hyvin.
Tontut saivat nimensä
asuinpaikan mukaan –
jo sana tonttu viittaa paikkaan.
Tonttu-sana tulee ruotsin
tomtegubbe-sanasta,
jonka voi kääntää tontin
eli tietyn paikan haltijaksi.
Tunnettuja tonttuja olivat
muun muassa riihitonttu,
saunatonttu ja kotitonttu.
Ihmisten ja tonttujen yhteisestä
elämästä on paljon tarinoita.
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Jenny Nyström maalasi tonttuja, ja siksi tiedämme, miltä oikea joulutonttu näyttää.

Niissä ihmisen ja tontun välit
olivat ystävälliset.
Kun ihminen kunnioitti tonttua,
tonttu auttoi ihmistä.
Tontut edustivat myös
esivanhempien valvovaa silmää.
Hyvät välit säilyivät,
kun ihmiset käyttäytyivät kauniisti
ja tekivät työnsä hyvin.
Jos talon tavat eivät olleet tontun
mieleen tai joku ärsytti tonttua,
seuraukset saattoivat olla vakavia.
Tontuilla uhkailu oli myös
kasvatuskeino –
lasten käskettiin totella
tai tonttu suuttui.

Hurjia tonttutarinoita kerrottiin
vielä 1900-luvun alkupuolella
ja niistä kirjoitettiin sanomalehdissä.
Suurin osa tonttutarinoista kertoi
kuitenkin tonttujen lempeästä
puolesta ja luonnon kunnioituksesta.
Lahjoja jakava joulutonttu
on nuori tonttulaji.
Se ilmestyi vasta 150 vuotta
sitten saksalaisiin ja ruotsalaisiin
lastenkirjoihin.
Kirjailija Viktor Rydberg
ja taiteilija Jenny Nyström tekivät
joulutontun tunnetuksi Ruotsissa.
Heidän näkemyksensä tontusta
levisivät myös Suomeen.
Joulutontut (2)
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Joulupukki tarkastaa tonttujen touhuja Elanto-osuuskaupan pajassa vuonna 1953.

Joulutontut (3)
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Viktor Rydberg kirjoitti
runon Tonttu ja satunäytelmän
Pikku Simon seikkailut jouluiltana.
Niiden kuvittaminen annettiin
Jenny Nyströmin tehtäväksi.
Jennyn kuvissa tontut saivat asun,
jollaista ruotsalaiset talonpojat
käyttivät keskiajalla eli harmaan
paidan ja punaisen piippolakin.
Tonttu oli pienikokoinen,
pitkäpartainen ja elämää nähnyt.
Siitä lähtien mielikuva tonttujen
ulkonäöstä on pysynyt samanlaisena.

Tonttu-runosta on tehty joululaulu,
jota suomalaiset ovat laulaneet
1940-luvulta saakka.
Pakkasyö on, ja leiskuen
pohja loimuja viskoo.
Kansa kartanon hiljaisen
yösydänuntaan kiskoo.
Ääneti kuu käy kulkuaan,
puissa lunta on valkeanaan,
kattojen päällä on lunta.
Tonttu ei vaan saa unta.

Joulutonttu muistuttaa alkuperäistä
suomalaista tonttua monin tavoin –
se tarkkailee, palkitsee ja rankaisee.
Joulutonttujen erityispiirre on se, että
ne viihtyvät toisten tonttujen joukossa.
Radion Lastentunti-ohjelmassa
1930-luvulla Markus-setä kertoi
joulupukin ja tonttujen lahjapuuhista.
Sen vuoksi suomalaiset tietävät,
että pukki ja tontut asuvat
Korvatunturilla Suomen Lapissa.
Joulukortit ja kuvakirjat esittelivät,
miltä joulutontut näyttivät.
Tonttujen touhut tulivat tutuksi
suosituista lauluista kuten
Tonttuparaati ja Sinivuorten yö.
Joulutarinoihin ilmestyi tonttujen
mukana uusi hahmo, joulupukin muori,
jonka tehtävänä oli keittää joulupuuroa
ahkerille joulutontuille.
Vielä nykyään joulutonttuja näkee
jouluaikaan monissa paikoissa.
Tonttuja vilisee ikkunoissa,
pöytäliinoissa ja kuusenkoristeissa.
Juhlien joulunäytelmissä
ja esityksissä on tonttuja
ja juhlijat käyttävät piippolakkia.
Pitkäpartaisten tonttujen lisäksi
jouluaikaan näkyy paljon iloisia
ja touhukkaita tonttulapsia.

Kysymyksiä
Oletko joskus esittänyt joulutonttua?
Millaisista tontuista sinä olet kuullut?
Jos olisit tonttu, millainen tonttu olisit?
Joulutontut (4)

