1. Olen vanha
laulunäytelmä.
2. Tulen Oulusta.
3. Palkaksi käy jopa
kynttilänpätkä.

Vastaus: tiernapojat tai tähtipojat

Mikä jouluinen
esitys olen?

Tiernapojat ja muut esitykset
Oletko sinä lausunut joulujuhlissa runon tai ollut mukana
joulunäytelmässä?
Tunnetuin joulukauden
laulunäytelmä on tiernapojat.
Koulujen joulujuhlissa
esitetään usein satunäytelmiä,
tonttuleikkejä ja lausutaan
runoja.
”Saako tulla laulamaan?”
Näin alkaa tiernapojat-laulunäytelmä.
Kysymyksen jälkeen paikalle saapuvat
kuningas Herodes, Herodeksen
palvelija eli Knihti, Murjaanien
kuningas ja tähtipoika eli Mänkki.
Esiintyjät toivottavat laulaen
hyvää iltaa isännille, emännille
ja kaikille muillekin.

Varsinainen esitys kertoo
Itämaan viisaiden miesten
matkasta Jeesus-lapsen luo
ja kuningas Herodeksesta,
joka haluaa tappaa Jeesuksen.
Siksi Herodes määrää sotilaansa
tappamaan kaikki pikkupojat,
mutta Jumala suojelee Jeesusta.
Näytelmän lopuksi esiintyjät
pyytävät rahaa ja kynttilää
sekä kiittävät kuuntelijoita.
Euroopan kirkoissa ja toreilla
esitettiin näytelmiä raamatun
tapahtumista jo keskiajalla.
Nämä kirkkonäytelmät vaikuttivat
tiernapoikaperinteeseen.
Näytelmä Itämaan viisaista miehistä
tuli Ruotsista Suomen rannikolle
ja sai nimen tiernapojat.
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Vielä 1900-luvun alkupuolella tiernapojat kiersivät ovelta ovelle.
Tierna-sana tulee ruotsin sanasta
stjärna eli tähti, ja esityksessä
tähtipoika kantaakin isoa tähteä.
Suomessa näytelmää esitettiin
ensin länsirannikon kaupungeissa,
varsinkin Oulun seudulla.
Aluksi näytelmästä oli eri versioita.
Yleisradio aloitti oululaisen version
esittämisen radiossa vuonna 1933,
ja näin tämä versio tuli tutuksi
kaikille suomalaisille.

ja rahaa opintojaan varten.
Ryhmät kilpailivat ja jopa tappelivat
keskenään varsinkin Oulussa,
koska kiertäviä ryhmiä oli paljon.
Tappeluiden vuoksi tiernapoikaryhmien piti hakea poliisilta
esiintymislupa 1940-luvulta lähtien.
Esiintyminen vapautui
vasta 1970-luvun alussa.
Oulussa tiernapoikaperinne
on jatkunut 1800-luvun alusta
nykypäiviin saakka.

Aluksi tiernapoikaryhmät
kiersivät talosta taloon.
Esiintyjät olivat yleensä nuoria
ja köyhiä opiskelijapoikia,
jotka keräsivät kynttilöitä, ruokaa

Tiernapojat eivät enää kierrä
talosta taloon, ovelta ovelle.
Näytelmää esitetään joulujuhlissa
ja muissa tilaisuuksissa ennen joulua.
Myös näytelmä on uusiutunut.
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Tanssikoulun tytöt esittävät Topeliuksen satunäytelmän Lintu sininen. (40-luku)
Esiintyjät voivat olla vaikka
tiernatyttöjä tai tiernamiehiä.
Tarina sovitetaan välillä nykyaikaan
tai laulut esitetään hevirock-tyyliin.
Tiernapojat ei ole ainoa vanha
ja tunnettu joulunäytelmä.
Varsinkin Sakari Topeliuksen
satunäytelmät olivat suosittuja
koulujen kuusijuhlissa.
Sakari Topelius oli kirjailija, runoilija
ja toimittaja, joka eli 1800-luvulla.
Topeliusta kutsuttiin satusedäksi,
koska hän arvosti satuja ja lapsia.
Hän kirjoitti useita satunäytelmiä
ja vaikutti näin kansakoulujen
teatteritoimintaan ja kuusijuhliin.
Eri puolilla Suomea odotettu
ohjelmanumero oli Topeliuksen
kirjoittama satunäytelmä kuten
Lintu sininen, Totuuden helmi
tai Peikkojen joulu.
Näytelmien avulla Topelius opetti
lapsille rohkeutta, rehellisyyttä,

uskollisuutta sekä ihmisten
ja eläinten auttamista.
Joulujuhlissa lausutaan usein runoja.
Topeliuksen lisäksi joulurunoja
on kirjoittanut esimerkiksi
runoilija ja opettaja Immi Hellén.
Immin runot tunnetaan hyvin,
mutta hänen nimensä ei.
Tämä johtuu siitä, että aikaisemmin
koulukirjoissa ei aina kerrottu,
kuka runon tai laulun oli kirjoittanut.
Immi Hellénin Pirkon joulukirkko -runo
alkaa näin:
Kuusi tuoksuu, pienten piiri pyörii.
Äiti lasten iloks häärii, hyörii,
kattaa pöydän herkuin runsahin.
Yhtyy lasten leikkiin taattokin.
Tuvan täyttää valo joulupuusta.
Lahjat lentää ukin kontin suusta.
Osansa jo kukin saanut on,
valtaa mielet riemu rajaton.
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Tonttunäytelmät ovat edelleen suosittuja.
Monet ovat kuulleet joulujuhlissa
vanhan suomalaisen kansanrunon
Kyll’ on kystä aitassamme.
Runo löytyy Kanteletar-teoksesta,
jonka Elias Lönnrot kokosi.
Tule meille Tuomas kulta!
Tuopa joulu tullessasi!
Tule kekri, joudu joulu,
sekä pääse pääsiäinen.
Kyll’ on kystä aitassamme,
paljo pantua eloa,
sirkan reisi, paarman jalka,
peipposen peräpakara,
sammakon sakarivarvas,
sisiliskon silmäpuoli.
Vielä nykyäänkin joulu innoittaa
esiintyjiä ja kirjoittajia.
Tuhkimo, Prinsessa Ruusunen
ja muut vanhat näytelmät
ovat edelleen suosittuja.

Ammattilaiset ja harrastajat
kirjoittavat uusia runoja ja näytelmiä.
Varsinkin kouluissa luovuus kukoistaa.
Opettajat ja koululaiset tekevät
yhdessä kokonaisia teoksia.
Kun esiintyjät astuvat lavalle,
ilmassa tuntuu jännitys ja odotus.
Edessä on yhteinen elämys,
joka säilyy kauan sekä esiintyjien
että katsojien mielessä.

Kysymyksiä
Oletko lausunut joskus runon?
Osaatko sen vielä?
Oletko ollut mukana joulunäytelmässä?
Haluatko laulaa tai kuunnella
tiernapoikien lauluja?
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