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Olkikoristeet
Löytyykö kodistasi  
olkipukki, himmeli tai  
olkinen kuusenkoriste?  
Silloin vanha perinne  
on osa sinunkin jouluasi.  
Oljenkorsista eli viljakasvien 
varsista tehdyt koristeet olivat 
ensimmäisiä joulukoristeita.

Oljet ovat vanha vertauskuva 
kasvukaudelle, hyvälle sadolle 
ja hedelmällisyydelle.  
Ennen kristinuskoa saapumista, 
keskitalven yule-juhlassa,  
olkia levitettiin tuvan lattialle.  
Vaaleat oljet heijastivat valoa, 
lämmittivät ja samalla muistuttivat,  
että kasvukausi on nyt vaiheessa,  
jossa mikään ei kasva.  

Lattialle levitettyjä olkia  
ei saanut sotkea.  
Uskottiin, että silloin vilja  
lakoontuisi eli taittuisi maahan 
seuraavana kesänä.  
Kun kristinusko tuli Suomeen,  
oljet alkoivat kuvata myös  
Jeesus-lapsen seimen olkia.

Olki oli kaunista, kiiltävää  
ja sitä oli hyvin saatavilla.  
Ei ole ihme,  
että maaseudulla oljesta tehtiin  
myös monenlaisia koristeita.  
Erityisen vanhoja ja tunnettuja  
olkitöitä ovat himmeli ja olkipukki.

Olkipukkiperinne on peräisin ajalta, 
jolloin lahjat toi sarvipäinen pukki. 

Mikä jouluinen  
koriste olen?

1. Olen vaalea koriste,  
jossa on punaista nauhaa.

2. Olen vehnästä tai rukiista 
tehty sarvipää. 

3. Pääsen joskus uutisiin, 
koska sytyn helposti tuleen.

Va
st

au
s: 

ol
ki

pu
kk

i



Olkikoristeet (2)

Uskotaan, että perinteen taustalla  
on viikinkien ukkosen jumala Thor,  
joka suojeli maanviljelijöitä.  
Olkipukin tehtävänä oli huolehtia,  
että kaikki askareet tehtiin ajoissa 
ja talon henki pysyi puhtaana. 
Perinteinen olkipukki valmistetaan 
satokauden viimeisistä rukiin  
tai vehnän oljista.

Himmeli on kevyt olkikoriste,  
joka ripustetaan kattoon.  
Himmeli-sana tulee saksan  
ja ruotsin kielen sanasta himmel,  
joka tarkoittaa taivasta.  
Himmelin malli onkin lähtöisin 
saksankieliseltä alueelta ja levisi 
Ruotsin kautta Suomeen.  
Alkuaikoina oli tapana ripustaa 
himmeli pöydän yläpuolelle,  
jossa sen annettiin olla  
joulusta juhannukseen saakka. 
Nokinen himmeli poltettiin  
ja jouluksi tehtiin uusi. 

Usein kylän nuoret valmistivat 
himmeleitä yhdessä.  
Suosituin materiaali oli rukiin olki,  
joka se kiilsi kauniisti  
kynttilän valossa.  
Sitä sanottiinkin maamiehen kullaksi. 
Langan avulla oljen pätkistä  
koottiin taidokas rakennelma – 
mitä isompi sen parempi.  
Joskus himmeli koristeltiin  
paperisuikaleilla, rukiintähkillä  
tai puunlastuilla.  
Kun joulukuusi yleistyi,  
himmelit vähenivät. 
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Olkikoristeet (3)

Marttajärjestö elvytti perinnettä  
1930-luvulla ja 1940-luvulla.  
Silloin ohjeita julkaistiin lehdissä  
ja kotiteollisuusyhdistykset  
järjestivät himmelikursseja.

Olkea käytettiin myös  
erilaisiin tähtiin, enkeleihin  
ja seppeleisiin eli kransseihin.  
Viime vuosina olkikoristeiden tekoon 
sopivia olkia on ollut vaikea löytää, 
sillä viljat on jalostettu lyhytvartisiksi. 
Lisäksi leikkuupuimurit rikkovat oljen. 

Onneksi olkia vielä jostain saa,  
sillä olkikoristeiden ja varsinkin 
himmelin suosio on kasvanut. 
Olkikoristeissa yhdistyvät  
luonnon pyhyys, selkeät muodot 
ja ympäristöystävälliset materiaalit. 
Suomalaiset ovat myös vieneet 
himmeliperinnettä ulkomaille, 
esimerkiksi Japaniin.  
Olki on haurasta,  
joten sen käsittely voi olla vaikeaa. 
Helpompi vaihtoehto on tehdä 
himmeli vaikka mehupilleistä  
tai lasiputkista. 

Kysymyksiä

Onko sinulla olkikoristeita?

Oletko tehnyt olkikoristeita?  
Haluaisitko tehdä?

Pidätkö enemmän uudenaikaisista  
vai perinteisistä himmeleistä?

Ku
va

: C
C0

 R
en

at
a

Ku
va

: C
C0

 P
ix

ab
ay

Ku
va

: C
C 

BY
-N

C 
2.

0 
Vi

ls
es

ko
ge

n

Latvatähti, kuusenkoriste ja ovikranssi


