Aikamatkalaukku: JOULU

Leikitäänkö yhdessä? Kiipeilläänkö sukupuussa? Jaetaanko muisto?
Jokaisen oma historia on arvokas. Mitä sinä muistat oman lapsuutesi arjesta ja juhlasta,
leikeistä tai kotiaskareista? Mitä lapsi kertoo, mitä äiti muistaa, entä vaari?
Aikamatkalaukku kutsuu eri ikäisiä matkalle omaan historiaan, tähän päivään ja
tulevaisuuteen. Laukun sisältö virittää sukupolvia vuoropuheluun: leikkimään, jakamaan
ajatuksia ja muistoja.
Lastentarhamuseossa Aikamatkalaukku on tarkoitettu:
-

lapselle ja hänen läheisilleen itsenäisesti tutkittavaksi ja käytettäväksi
toimintahetken virittäjäksi ryhmien opastetuilla kierroksilla
työpajatyöskentelyn virittäjäksi museon tapahtumissa

Aikamatkalaukku sisältää:
-

esineitä, tekstiileitä, valokuvia
leikki- ja askarteluohjeita kotoa löytyviä omia materiaaleja hyödyntäen
teemaan liittyviä muistoja, runoja ja lauluja
kysymyksiä keskustelun ja muistelun virittämiseksi

Aikamatkalaukut on suunniteltu ja koottu yhteistyössä Lastentarhamuseon vapaaehtoisten
kanssa osana Aikamatkalla-hanketta vuonna 2017.
Kokoa sinäkin ikioma laukku kotona, päiväkodissa, asukaspuistossa tai
kerhossa! Aikamatkalaukku-vihkoset, muisteluun ja keskusteluun virittävät kysymykset
ja muuta Aikamatkalla-materiaalia löydät täältä: www.aikamatkalla.fi
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JOULURUNOJA
Koiran joulu
Pieninä palasina paketti, paketissa luu.
Juoksuhepuli ja kaatuva kuusipuu.
Kinkkuvarkaus ja ovesta ulos karkaus.
Kamala erhe! Ja koiraa etsivä perhe.
Kylmä pakkasyö kaupungissa,
varsinainen koirakoulu.
Voi iloa koiran löytyessä, voi sitä
silitysten määrää!
Koira on kaiken keskipiste, perhe
ympärillä häärää.
Kynttilät palavat, koira kellottaa sohvalla.
Oi joulu, ihana joulu!

umpihangessa kannon luona
jälkipari uusi…
Oliko metsässä yksi vai kaksi
vai oliko siellä kuusi?
Salaperäinen laahausjälki
johti seinustalle.
Tonttu kapusi kurkkimaan
liukkaalle ikkunalle:
Koira haukkui ja perhe hihkui
aivan kuin yhdestä suusta:
”Ikinä ennen ei ole ollut
yhtä hienoa kuusta!”
Tuula Korolainen (1948-)
Uppo-Nallen jouluruno

Eppu Nuotio (1962-)
Jouluystävä
Joulu tarttuu käpälään,
joulu tarttuu tassuun,
joulu tarttuu siipisulkiin,
joulu tarttuu massuun.
Joulu tahtoo lämmittää,
silitellä selkää.
Joulu tahtoo kesyttää,
ethän enää pelkää.

Kuusen alla on kummaa puhinaa,
karvaisen kuonon jouluista tuhinaa.
Heilahtaa kuusen katveessa tassu,
kurahtaa vihreän varjossa massu.
Joulukarhu on asialla,
oksien peitossa kuusen alla.
Karhulla mielessä jouluiset ilot,
pukki ja lahjat ja omenakilot.
Karhun mielessä joulu välkkyy,
kynttilän valo silmissä läikkyy.
Mieli on auvoinen, mieli on avoin,
vietetään joulua jouluisin tavoin.

Olen jouluystävä,
joulun laulunippu,
joulun pieni piirileikki,
jouluhymyn hippu.

Elina Karjalainen (1927 -2006)

Hannele Huovi (1949 -)

Kotitonttu, joulun aikaan
miten paljon tehdä saikaan!
Pitkin päivää riitti työtä,
tonttu hääri toisten myötä.
Lumet loi se riihitieltä.
Sitten jyvät nouti sieltä.
Lehmäin eteen heinät kantoi.
Kanoille myös vettä antoi.

Salapoliisitehtävä
Pikkutonttu lumesta tutki
salakirjoitusta:
isoja jälkiä, pieniä jälkiä,
karvatuppo musta…

Kotitontun askareita

Hevosille kaurat heitti,
loimin lämpimin ne peitti.
Vilkkui soma piippalakki
tonttuhousut-harmaa takki…
Vasta ehtiessä illan
palas loukkoon tallin sillan.
Ester Ahokainen (1907 – 1989)

JOULUKIRJA:
Peikkojen joulu on Sakari Topeliuksen
kertomus. Se oli sisarusten Jussin ja
Liisan lempijoulukirja 1950-60 –luvuilla.
Mistä joulukirjasta sinä pidät?

KATKELMA TOVE JANSSONIN
KIRJASTA Näkymätön lapsi:
Kuusi
”-Jaha, tässä on sitten kuusi,
Muumipeikon isä sanoi. Kunpa nyt vaan
tietäisi mihin sitä käytetään. Kampsu
väitti, että se pitää pukea.
-Ei meillä ole niin suuria vaatteita, äiti
sanoi huolestuneena. Mitä hän mahtoi
tarkoittaa?
-Kylläpä se on kaunis! huudahti pieni
Nyyti. Samassa se nielaisi teen väärään
kurkkuun pelkästä ujoudesta ja
kauhistui, että oli ylipäänsä sanonut
mitään.
-Tiedätkö, miten kuusi puetaan? kysyi
Niiskuneiti. Nyyti punastui hurjasti ja
kuiskasi: Kauniilla tavaroilla. Niin
kauniiksi kuin suinkin. Niin minä olen
kuullut. Sitten kainous sai sen valtaansa,
se pani silmilleen, kaatoi teekupin ja
katosi kuistin ovesta.

-Nyt teidän on oltava hiljaa hetkinen,
että voin miettiä, sanoi Muumipeikon
isä. Jos kerran kuusi on laitettava niin
kauniiksi kuin suinkin, niin tuskinpa sitä
pidetään piilopaikkana. Varmaan sillä
lepytetään sitä vaarallista. Minulle alkaa
jo valjeta.
He kantoivat heti kuusen pihalle ja
istuttivat sen lujasti lumeen. Sitten he
alkoivat koristaa sitä latvasta lähtien
kaikella kauniilla, mitä vain keksivät. He
koristivat sen kesäpuutarhan
näkinkengillä ja Niiskuneidin
helminauhoilla. He poimivat salin
lampusta kristallit ja ripustivat ne
oksille. Latvaan he asettivat punaisen
silkkiruusun, jonka Muumimamma oli
saanut Muumipeikon isältä.”
Kaikki kantoivat sinne kauneinta, mitä
tiesivät lepyttääkseen talven
käsittämättömiä voimia.”
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JOULULAULU
Tonttupolkka
Säv. Pertti Lahti & Matti Kontio
Soita sormia napsuttele,
kyllä me tontut tanssitaan.
Älä sinä turhia kainostele,
joulu on kerran vuodessa vaan.
Älä sinä turhia kainostele,
joulu on harvoin vaan.

Joulupuu on rakennettu
Suom. kansansävelmä
Joulupuu on rakennettu,
joulu on jo ovella.
Namusia ripustettu
ompi kuusen oksilla.

Tontut ja keijut
Säv. Emmy Köhler
Keijut: Hyvää iltaa, hyvää iltaa, pienet
tontut te!
Oomme tulleet kysymähän, leikittekö
kanssamme.
Kukin kiltti tonttu saa nyt meitä
tanssittaa.
Tontut: Kiitos, keijut! Kuinka tanssiin
uskallammekaan?
Juhlapuku puuttuu meiltä tonttusilta
kokonaan.
Me vain punalakkiset ja harmaatakkiset.
Keijut: Mitä siitä! Tervetulleet metsän
suojahan!
Kuuhut lupas kultiansa valaistuksen
hurmaavan.
Koivuista jo helkkyen soi sävel lintujen.

Keijut: Tonttu kulta, kätes anna – leikki
alkakoon!
Tontut: Kiitos, sulo keijukainen, kyllä
siihen valmis oon.
Kaikki: Lalalaa, niin keveä on keijutanssi
tää.
Kaikki: Yli niityn tuoksuvaisen piiri
liitäös,
kuuhut kullan sädesarjaa kevyemmin
kiitäös!
Lalalallaa, katsos, noin ne keijut karkeloi!

Petteri Punakuono
Säv. Johnny Marks
Petteri Punakuono oli poro nimeltään.
Ollut ei loiste huono Petterimme nenän
pään.
Haukkuivat toiset illoin majakaksi
pilkaten.
Tuosta vain saikin silloin joulupukki
aattehen.
Aattoilta pitkä on, taival valoton.
Petteri vois nenässään valon tuoda
pimeään.
Petteri siitä asti pulkkaa pukin kiskoen.
Johtaa sen riemuisasti luokse lasten
kilttien.

Hyvän joulun toivotus
Engl. joululaulu
Taas toivotus hyvän joulun, taas toivotus
hyvän joulun,
taas toivotus hyvän joulun joulurauhan
näin tuo.
We wish you a Merry Christmas…
and a Happy New Year
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JOULULEIKKI

”Pelasimme pikkuveljeni kanssa perheen saamilla joulukorteilla
”silmäpeliä” [1970-luvulla]. Äitini oli pelannut sitä lapsena omien sisarustensa
kanssa. Peli kulkee näin. Kaksi pelaajaa jakaa kortit keskenään kumpikin
omaan pinoonsa. Omasta pinosta otetaan yhtä aikaa päällimmäinen kortti.
Se, jonka kortissa on enemmän silmiä saa molemmat kortit ja laittaa ne
oman pinonsa alimmaiseksi. Peliä jatketaan kunnes jommallakummalla on
kaikki kortit tai toinen väsyy.” (Asko)

JOULUKORTTIKIRJA

Katsele ja tutki joulukorttikirjan kuvia. Löytyykö tuttuja kortteja?
Kerro korteista mieleesi tuleva joulumuisto tai keksi ja kerro ikioma joulutarina!
VINKKI: Tee oma joulukorttikirja perheen ja suvun vanhoista joulukorteista. Omassa
kirjassa voit jättää halutessasi myös kortin toisen puolen käsinkirjoitettuine osoitteineen ja
tervehdyksineen näkyviin.
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JOULUPIPAREITA

Leivo itsellesi joulupipareita. Ota punaisesta kansiosta ruskea kartonki, purkista
puuvärikyniä ja haluamiasi piparimuotteja. Piirrä muotin avulla itsellesi ”pellillinen”
pipareita, jotka voit koristaa puuväreillä. Kuinka monta piparia sait mahtumaan?
Leikkaa piparit irti arkista kotona. Voit ottaa piparit leikkiisi tai ripustaa koristeeksi!

JOULUKORTTILAUKKU

Tee itsellesi pieni laukku omista vanhoista joulukorteistasi. Laukkuun mahtuu
makeisyllätys tai pikkuinen lahja ystävälle. Näin valmistat laukun.
Leikkaa korteista kolme samanlaista teräväkärkistä soikiota (pahvinen malli). Tee reiät
soikioiden laitoihin pistelyneulalla pehmeän alustan päällä. Ompele soikiot yhteen
pumpulilangalla ja tylppäkärkisellä neulalla kahdelta sivulta ja jätä kolmas sivu auki.
Ompele myös laukun suuaukon reunat.
Puno laukkuusi hihna villa- tai pumpulilangasta.
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LANKATONTTU

Tämä ohje löytyi 1919 julkaistusta kirjasta: Äiti, mitä minä tekisin? Työskentelyä lapsille,
K.J.Gummerus osakeyhtiö, Jyväskylä
Tekijät Ebeneserkodin opettajat: Hildur Holmström, Marja Kantele, Aili Sarkkila, Hanna
Stenius ja Beeda Vartio. Kuvat piirtänyt: Aili Sarkkila
Kuva 36: ”Villalankaa kierretään kolmen sormen ympärille (tai isoimman pahvinpalan
ympärille) 30-40 kertaa riippuen langan paksuudesta. Lankaa katkaistaessa jätetään
siihen niin pitkä säie, että se riittää koko nuken ompelemiseen. Ensin sidotaan vyyhdin
toinen pää yhdellä napainreikäpisteellä. Vähän matkan päähän kierretään lankaa kaulaksi.

Kuva 37: Käsivarret valmistetaan kahden sormen ympäri (keskikokoisen pahvinpalan
ympäri) kierretystä vyyhdestä, joka pistetään vartalon läpi ja ommellaan kiinni. Kuva 38.

Kuva 39: Sitten kierrerään lankaa vyötäisiksi, vähän höllemmin kuin kaulaksi, niin etteivät
ne tule aivan yhtä hoikiksi. Vyyhdin alapää jaetaan tasan kahtia, ja jalka sidotaan nilkasta
kokoon. Toiseen jalkaan siirryttäessä ommellaan välillä yksi pistos vyötäisiin.

Kuva 40: Tyttönukke saadaan vielä helpommin. Alku sama kuin edellisessä. Kun vyötäinen
on valmis, leikataan langat vyyhdin alapäästä auki ja tasataan hameeksi. Tyttö osaa
seisokin leveän hameensa varassa.
Kuva 41: Kapalovauva, tehdään sormea pienempi (kaikkein pienin pahvinpala) kuin
edelliset ja heti kainaloista aletaan kiertää lankaa kapalovyöksi, joka ulottuu melkein
jalkopäähän asti.
Isä ja äiti ovat taas sormen leveyttä suurempia kuin tyttö ja poika. Jos halutaan, voidaan
näille nukeille ommella mustalla langalla silmät, nenä ja suu.”
Lisää nukellesi punaisesta tai vihreästä huovasta tonttulakki!
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JOULUVALOKUVIA

Joulunviettoa vuonna 1946. Perhealbumikuva.

Ebeneserin päiväkodin joulujuhla 1930-luvulla. Ebeneserin kuvakokoelma
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NÄIN MEILLÄ VIETETÄÄN JOULUA! Kerro lapsuuden joulumuisto.
”Olin pieni tyttö, 4-5 vuotias. Sairastuin tuhkarokkoon, jouduin ennen joulua sairaalaan
kirkonkylälle. Isä ja äiti pyysivät kirja-kemikaliokaupan myyjää viemään sairaalaan
ison nallen. Itse eivät päässeet sitä viemään. Sitä nallea en muista lainkaan. Sinä
jouluaattona joulupukki toi ison joululahjan. Isäni huijasi, että siinä on tytölle uudet
sukset. Avasin pakettia jännittyneenä ja siellä olikin iso hieno nalle. Olin onnellisin pikku
tyttö ikinä! Nallella on siis ikää noin 56 vuotta. Hieman kulunut ja tosi rakas edelleen.”
(Hannele, 1960-luku)
”Olin kolmen vanha ja vaari oli minua pelotellut pitkin joulukuuta siitä, miten joulupukki
tuo risuja tuhmille lapsille. Jouluaattona sitten pukki tuli ja kantoi lahjasäkin lisäksi
suurta mustaa jätesäkkiä sisään. Minä tuhersin itkua äidin selän takana ja pelkäsin
hullunlailla että jätesäkissä on minulle risuja. Lopuksi kävi vielä niin, että pukki sanoi
minun nimeni ja ojensi suurta jätesäkkiä. Vapisevin käsin menin äidin kanssa hakemaan
säkkiä ja muistan äidin sanovan että kiitä nyt pukkia lahjasta... Avasin jätesäkin
varovasti ja tunnustelin kuinka pussissa olikin jotain pehmeää. Jouluaatto pelastettu,
säkistä tulikin minua silloin suurempi pehmonalle, joka on vieläkin tallessa äidilläni.
Ikimuistoinen joululahja.”
(Heidi, 1980-luku)
Lue lisää joulumuistoja täällä: http://www.aikamatkalla.fi/tarinatsuomi-100/
KOULUAINE (1968)
”Sain joululahjoja
Lahjojen antaminen on jäänyt tavaksi jo muinaisilta ajoilta. Jeesuksen syntymän jälkeen
itämaantietäjät toivat lahjoja pienelle lapselle. He toivat hänelle kultaa, suitsuketta ja
mirhaa. Nykyaikana ei anneta enää niin kallisarvoisia lahjoja kuin silloin. Minä itse sain
joululahjaksi kellon, kirjan, jonka nimi on Pekka Töpöhännän kolmoset. Sain myös
narukassin, sukat, namusia ja koriste-esineen. Saimme myös Jarin kanssa yhteiseksi
Montekarlo pelin. Joululahjoista on iloa lahjan saajalle ja lahjan antajalle.” (Aila)
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Joulukysymyksiä
Onko joulupukki tai tonttu käynyt kotonasi? Kerro muisto!
Onko sinulla ollut joulukalenteri? Millainen? Keneltä sen sait?
Onko jokin joululahja jäänyt erityisesti mieleesi?
Kerro muisto joulukuusesta. Mistä kuusi hankitaan, milloin tuodaan sisälle, miten
koristellaan?
Kerro muisto koulun tai päiväkodin joulujuhlasta.
Kerro tärkeästä joulun ajan televisio- tai radio-ohjelmasta, kertomuksesta, joululehdestä.
Mikä on lempijoululaulusi? Miksi?

VINKKI: Tulosta täältä 24 joulukysymystä: www.aikamatkalla.fi
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