Kuka minä olen?

2. Valkoista vaatettani koristaa
punainen vyö.
3. Laulan laulua, joka alkaa
sanoilla ”taivaalla tähtivyö
kirkkaana loistaa”.

Vastaus: Lucia-neito

1. Erityisesti ruotsinkieliset
juhlivat minua joulukuussa.

Lucian päivä 13.12.
Lucian päivänä 13.12. juhlitaan
valon voittoa pimeydestä.
Valon tuo valkoiseen ja
punaiseen pukeutunut Lucianeito ja hänen kulkueensa.
Lucia-kulkue saapuu laulaen
Pyhä Lucia -laulua ja valaisee
tietään kynttilöillä.

Tämän vuoksi vanhat pimeyden
ja valon juhlan tavat ja uskomukset
yhdistyivät Lucian nimeen.

Lucian päivän nimi on peräisin Italiasta.
Pyhä Lucia oli sisilialainen kaunis neito,
joka kärsi ja kuoli uskonsa vuoksi
julmalla tavalla.
Pyhän Lucian arvellaan kuolleen
13. joulukuuta vuonna 304.
Vanhojen kalenterien mukaan
silloin oli talvipäivänseisaus
eli talven pimein päivä.

Nykyiset Lucia-juhlat ja Lucia-kulkueet
ovat sekoitus vanhoja perinteitä,
jotka tulivat Ruotsista Suomeen
1800-luvun lopulla.
Ensin ruotsinkieliset suomalaiset
ottivat juhlan omaksi tavakseen.
Vähitellen myös yhä useammat
suomenkieliset alkoivat viettää
Lucian päivää.

Lucia on tullut lux-sanasta,
joka tarkoittaa valoa latinan kielellä.
Suomeksi Lucia-sana on Valotar.
Pyhä Lucia onkin erityisesti sokeiden
ja silmäsairaiden suojelija.
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Lucia-kulkue laskeutuu Helsingin Tuomiokirkon portaita vuonna 1962.
Koko Suomen Lucia-neito on
valittu vuodesta 1950 lähtien
yleisöäänestyksellä,
jonka on järjestänyt sanomalehti
Hufvudstadsbladet.
Lucian päivänä kilpailun voittanut
neito pukeutuu valkoiseen asuun
ja punaiseen vyöhön.

Neito kruunataan Helsingin
Tuomiokirkossa kynttiläkruunulla,
jota koristaa puolukkaseppele.
Lucia-neito johtaa kulkueen alas
kirkon portaita ja kiertää kaupungilla
tuomassa hyvää mieltä ihmisille.
Helsingin lisäksi muillakin
paikkakunnilla ja yhteisöissä kuten
kouluissa valitaan omia Lucia-neitoja.
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Koska Lucia-neidon
tärkein tehtävä on tuoda
hyvää mieltä talven pimeyteen,
neito kiertää muun muassa
vanhainkodeissa laulamassa
Pyhä Lucia -laulua:
Taivaisen hohteen tuo,
Lucia valon suo,
Pyhä Lucia,
Pyhä Lucia.
Lämminhenkinen toisten
huomioiminen ja keräyksiin
osallistuminen on kuulunut
Lucian päivään muutenkin.
Perinne on myös uudistunut.
Esimerkiksi Lucia-mummoja
on valittu jo yli kymmenen
vuoden ajan.
Lucian päivällä on oma
perinneleivonnaisensa –
Lucia-pullat eli lussekatter.
Ne sopivat Lucian päivän kahveille.
Erityistä Lucia-pullissa
on keltainen väri ja S-muoto.
Taikina värjätään sahramimausteella keltaiseksi,
mikä kuvaa Lucian tuomaa valoa.

Lucia-kulkue

Kysymyksiä

S-kirjaimen muotoinen Lucia-pulla

Oletko nähnyt Lucia-kulkueen?
Oletko maistanut Lucia-pullia?
Haluatko laulaa tai kuunnella
Pyhä Lucia -laulun?
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