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Pikkujoulut
Tuleeko mieleesi jokin oikein 
hauska pikkujoulujuhla? 
Pikkujouluja on juhlittu  
kouluissa ja muissa yhteisöissä 
noin sadan vuoden ajan. 
Pikkujouluja vietetään  
ystävien ja tuttavien kanssa,  
kun taas joulua juhlitaan yleensä 
perheen ja suvun kesken.

Pikkujoulujen historia on lyhyt. 
Suomessa pikkujouluperinne  
alkoi 1900-luvun alkupuolella.  
Jo silloin pikkujoulu tarkoitti  
kahta aivan erilaista juhlaa.  
Perheet saattoivat viettää kotoisaa 
pikkujoulua ensimmäisenä adventtina 
noin neljä viikkoa ennen joulua.  

Opiskelijat taas juhlivat pikku- 
jouluja iloisesti yhdessä. 

Opiskelijoiden pikkujouluja  
järjestivät ensin oppikoulujen  
ja yliopistojen oppilaskunnat,  
jotka saivat idean ruotsalaisilta 
yliopisto-opiskelijoilta.  
Myös kansakoulun kuusijuhlat 
vaikuttivat pikkujouluperinteeseen.  
Juhlia kutsuttiin aluksi puurojuhliksi, 
koska juhlaruokana oli puuro.  
Puurolla herkuttelun aikana  
pidettiin vitsikäs puuropuhe 
ja jännitettiin, kuka saa mantelin. 

Puurojuhlan alussa oli vakavaa 
ohjelmaa, ja illan mittaan ohjelma 
muuttui keveämmäksi.  

Mikä jouluinen 
tilaisuus olen?

1. Täytän monet juhlatilat 
ennen joulua.

2. Ohjelmassani on iloa  
ja hauskanpitoa.

3. Olen joulun pikkusisko
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Pikkujoulut (2)

Lyhyet näytelmät, kuten tiernapojat, 
kohottivat tunnelmaa.  
Usein juhlijat toivat mukanaan  
pieniä paketteja, joissa oli mukana 
lahjaa kuvaava runo.  
Lahjojen jakamisen yhteydessä 
pidettiin leikkimielisiä puheita.  
Myös tanssit kuuluivat illan ohjelmaan. 

Muut yhteisöt ottivat mallia 
opiskelijoiden juhlista.  
Tapa levisi yhdistyksiin, järjestöihin, 
urheiluseuroihin ja työpaikoille. 
Pikkujouluista muodostui iloinen juhla, 
jossa oli yleensä koolla  
saman ikäistä porukkaa.  
Juhliin pukeuduttiin hienosti  
ja ohjelmaan sisältyi puheita, 
hauskoja esityksiä ja seurustelua. 

Työpaikkojen pikkujouluja  
alettiin viettää 1930-luvulla,  
aluksi toimistoissa ja virastoissa. 
Työpaikkojen pikkujouluja  
oli kahdenlaisia.  
Juhla järjestettiin koko perheelle  
tai vain työntekijöille.  
Joka tapauksessa pikkujouluista  
tuli työyhteisölle tärkeä,  
yhteinen tapahtuma.  
Työntekijöille juhla merkitsi  
kiitosta vuoden työstä  
ja työnantajan arvostusta.

Pikkujoulujen vietto  
on hyvin suomalainen ilmiö.  
Niitä vietetään edelleen kaikkialla 
päiväkodeista palvelutaloihin.  
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Miehet tanssivat Elannon pikkujoulujuhlassa pukeutuneina naisiksi vuonna 1957.



Pikkujoulut (3)

Omien ja vuokrattujen tilojen lisäksi 
pikkujouluja vietetään ravintoloissa, 
hotelleissa ja risteilyaluksilla. 

Juhlaperinne on muuttunut vähitellen.  
Esimerkiksi juomatapojen 
vapautuminen 1960-luvulla  
vaikutti siihen,  
että aikuisten pikkujouluissa  
alettiin nauttia runsaasti alkoholia. 
Juomisen sijasta monet suosivat 
nykyään elämyksiä.  
Pikkujoulun kunniaksi käydään vaikka 
teatterissa tai muussa kohteessa,  
jossa saatu yhteinen kokemus  
yhdistää osallistujia.

Kysymyksiä

Oletko esiintynyt pikkujouluissa?

Millaisista pikkujouluista sinä pidät?

Mikä olisi sinusta hauska 
pikkujoululahja?
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Lukiolaiset juhlivat pikkujoulua ystävien kesken vuonna 1958.


