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Näkökulmia joulun aikaan 
 
Kaislakuja 3:n nuoret kokoontuvat talon kerhohuoneella välitodistuksiaan vertailemaan. 
Kaikilla on alkanut loma, ja lomasta ollaan iloisia. Sasu ja Roope tuulettavat villisti sitä, 
että syyslukukauden koulutyö on vihdoin takana ja he pääsevät valmistelemaan joulua 
yhdessä perheen ja lähisuvun kanssa. Myös Viktoria odottaa joulua ja erityisesti paaston 
päättymistä joulupäivänä. 
– Eikö teillä syödä jouluateriaa aattoiltana? kysyy Roope ihmeissään. 
– Ei syödä. Ortodoksit paastoavat vielä jouluaattona, vahvistaa Viktoria. 
– Huhhuh, huokaa Sasu. – Meillä paistetaan kinkku jo ensi yönä. Nam! Sasun katse kir-
kastuu hänen miettiessään asunnon valtaavaa tuoksua. 
 
David ja Muhis katsovat toisiaan merkitsevästi, ja Sasu punastuu. Eri katsomukset, eri 
ruokalajit – se on tullut Kaislakuja 3:n nuorille varsin selväksi. Kukin tyylillään, nuoret nau-
ravat yhdessä. Muhis kertoo, että heidän perheessään on tykästytty makeaan ja maustei-
seen glögiin ja saatetaan syödä sen kanssa pipareitakin. Varsinaisesti joulua ei heillä kui-
tenkaan juhlita, vaikka Jeesus on islamissakin profeetta. 
 
Sasu ja Roope kertovat, että heidän äitinsä aikoo lähteä jouluaamuna kirkkoon seitse-
mäksi. Sasu ja Roope vielä miettivät, jaksavatko lähteä mukaan. 
– Riippuu vähän siitä, kauanko lahjojen kanssa menee jouluyönä, Sasu myöntää. 
– ”Kello löi jo viisi, lapset herätkää! Sasuli ja Roope – muuten matka jää.” laulelee Bella 
kiusoitellen. 
– Nyt kyllä! huudahtaa Sasu ja nappaa kourallisen pehmeää lunta, jolla uhkaa Bellaa. 
– ”Tässä vesimalja, silmät huuhtokaa!” jatkaa Roope Bellan aloittamaa laulua. 
– Joo, joo, joo! Lopetan! lupaa Bella, ja nuoret rauhoittuvat. 
 
Karri ja Bella kertovat, että hekin aikovat viettää juhlaa, vaikkakin ilman kirkkokäyntejä. 
 
– Ettekö te käy edes viemässä kynttilöitä haudoille? ihmettelee Sasu. 
– No, kyllä me taidamme käydä, tarkentaa Karri, - minun suvussani on aiemmin kuuluttu 
kirkkoon, ja isomummoni kuuluu yhä. 
– Jouluperinteet kietoutuvat niin monella tavalla yhteen, että täytyy oikein erikseen miet-
tiä, mistä mikäkin tapa on peräisin, muistuttaa Bella. 
– Jouluperinteiden alkuperää täytyykin tutkia! hoksaa Sasu.  
 
Viktoria kertoo, että hänen perheensä osallistuu jouluaaton suureen ehtoopalvelukseen, 
jonka jälkeen palataan kotiin ja seuraavana päivänä vietetään joulua. Toinen kiinnostava 
vaihtoehto on joulupäivän aamupalvelus. 
Zachary kertoo, että hänen perheensä kävi viime vuonna jouluyön messussa. Tänä 
vuonna hän aikoo katsoa jouluyönä televisiosta paavin toimittaman messun Pyhän Pieta-
rin basilikasta Roomasta ja mennä messuun vasta joulupäivänä. 
 



 

 

– Joulupäivänä paavi lukee televisiossa myös Urbi et orbi –siunauksen. Kannattaa katsoa 
ja kuunnella! Zachary mainostaa. 
–  Mikä urbi…? kysyy Bella. 
–”Urbi et orbi” tarkoittaa kirjaimellisesti ”Kaupungille ja maailmalle”, ja toivotukset lausu-
taan sekä pääsiäisenä että jouluna, joskus jopa kymmenillä kielillä, Zachary selittää. 
– No, täytyypä liittää tuo osaksi joulupäivän ohjelmaa, toteaa Bella. 
 
Karri päättää ottaa mukaan keskusteluun Davidin, joka on tähän asti ollut hiljaa. 
– David, teidän ikkunassa on näkynyt paljon kynttilöitä. Mitä juhlaa teidän kotona on vie-
tetty? 
– No, meillä on ollut ikkunassa öljyihmeestä muistuttava hanukia-kynttelikkö, joka liittyy 
hanukan viettämiseen, kertoo David. 
 
Muut kiinnostuvat hanukasta, joka ei heidän perheissään näy mitenkään, eikä sen puo-
leen juuri koulussa ja kaupoissakaan. He haluavat tietää, miten hanukan vietto näkyy Da-
vidin kotona. 
 
David selittää, että hanukia-kynttelikköön mahtuu yhdeksän kynttilää. Yksi kynttilöistä on 
valaisua varten, ja kynttilöitä sytytetään ensimmäisenä iltana yksi, toisena kaksi ja niin 
edelleen. Kynttilät vaihdetaan aina uusiin siten, että liekit palavat samalla tasolla. Juhlan 
aikana kuluu yhteensä 44 kynttilää. 
 
– Ohhoh! Aika paljon, Bella hämmästyy, – Minkä vuoksi hanukkaa vietetään? 
 
David kertoo, että hanukka on valon ja ilon juhla, jota vietetään vieraan kansan vallasta 
vapautumisen muistoksi. Juutalaiset vapauttivat Jerusalemin temppelin kreikkalaisilta 
vuonna 165 eaa., ja vanhan perinteen mukaisesti lapsille annetaan lahjoja jokaisena kah-
deksana päivänä. Koti koristellaan paperinauhoilla, Daavidin tähdillä ja paperikynttilöillä. 
Ja kaikki herkut paistetaan tietysti öljyssä! 
 
Kaislakuja 3:n nuoret juttelevat vielä hetken lomasuunnitelmistaan ja hajaantuvat sitten 
koteihinsa näyttämään todistuksiaan perheilleen. 
  

 Vietetäänkö sinun perheessäsi talvipäivänseisauksen aikaan jotakin juhlaa?  

 Mitä juhlia eri katsomuksissa ja kulttuureissa vietetään keskitalvella? Ota selvää. 

 Moniin juhliin liittyy lahjojen antamista. Kenelle sinä haluaisit antaa lahjan tänä 
vuonna? Mitä itse toivoisit lahjaksi? 

 Mistä on peräisin tapa pitää joulukuusta sisällä asunnossa? Ota selvää. 


