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Kansalliskirjaston signumilla Vuotuisjuhlalehdet on lähes yksinomaan 
joululehtiä, joista yksi vanhimmista lienee Betlehems stjärna vuodelta 1887. 
Joululehtien sisältö oli pääosin kristillishenkistä, mutta työväen joululehdissä 
sävy oli toinen. Joululehdissä korostettiin köyhien auttamista, kertomuksissa 
kuvattiin tavallisen kansan ankaria elämänoloja, korostettiin hyveitä ja 
raittiutta ja kehotettiin turvaamaan Jumalaan. Taideteosten kuvia oli paljon. 
Osa lehdistä oli suunnattu lapsille ja lapsenmielisille, monesti oli mukana 
myös huumoria. Pieniä kertomuksia, runoja, jopa sarjakuvia oli myös usein.  
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Kansanvalistukseen kuuluvia kirjoituksia oli samoin paljon ja sellaisista on 
lukijoiden iloksi tähän otettu nimimerkki Keiniän kirjoitus Joulutervehdys -
lehdestä vuodelta 1898. Yhä useampi suomalainen viettää jouluaan Espanjassa 
tai Kanarian saarilla, jopa Kaukoidässä. Moni lähtee oikeata tunnelmaa 
löytääkseen jouluksi Lappiin, ja sinne suuntasivat jouluna 1841 myös 
maineikkaat kielen- ja kansanrunoudentutkijamme Lönnrot ja Castrén. Näin 
kirjoittaa Keiniä vanhahtavalla suomenkielellään: 

Elias Lönnrotin ja Mattias Aleksanteri Castrénin joulu v. 1841  

Vaivalloinen on se tie, joka vie kunniaan ja maineeseen. Mutta harvoille 



suurille miehille se on ollut vaivalloisempi kuin meidän Lönnrot'illemme ja 
Castrén'illemme. Tieteen taipaleille pääseminen oli jo suuri suoritus 
varattomille, mutta vielä enemmän tarmoa tarvittiin lähtiessä tieteelle vallan 
uusia uria aukomaan, niinkuin nämät 
miehet tekivät. 

Mieli jännityksissä luemme me 
Afrikan löytöretkeilijöistä, joita sadat 
vaarat vaanivat, luemme uljaista 
napameren tutkijoista, jotka 
vuosikausiksi uskaltavat jäiden sekaan. 
Me ihailemme heitä sen vuoksi, että he 
uskaltavat alinomaa uhkaavaa 
kuolemaa suoraan silmiin katsoa, 
mutta me arvaamme liian vähäksi 
tämmöisten retkien mukavat puolet. Ainakin silloin tällöin saa Afrikan 
matkustaja vaipua rehoittavan luonnon helmoihin, nauttia mielin määrin sen 
rikkaita antimia ja niin virkistyä. Napameren matkustaja taas varustaa 
eväikseen sivistyneen maailman hienoimmat herkut pysyäkseen voimissa. Sitä 
vastoin saa Castrén'in tapainen tutkija vuosikaudet tyytyä happamaan kalaan ja 
huonoon leipään, saa asua samojeedin kylmässä, likaisessa, sauhuisessa, 
pimeässä jurtassa ja siellä käytellä kynää. Siihen sitä kestävyyttä tarvitaan! 

Semmoisilla retkillä menivät tietysti suuret juhlapäivät, joulut ja pääsiäiset, 
varsinaisesti viettämättä. Usein kyllä osui joku vaivalloinen ja vaarallinen 
matka juuri niiksi päiviksi. Niinpä suorittivat Lönnrot ja Castrén yhdessä 
semmoisen matkan Lapissa jouluna v. 1841. Castrénin matkamuisteluiden 
mukaan kerromme sen tässä. 

Sodankylän pohjoisimmasta talosta, Korvasista, lähdettiin aaton aattona poikki 
tunturien Inarin kirkolle. Seurueeseen kuului 7 henkeä: Lönnrot, Castrén, 3 
suomalaista ja 2 lappalaista. Edellä hiihti lappalainen taluttaen poroa, joka 
hankeen sotki jäljen perässä tulevien pulkkaporojen astua. Matka oli hyvin 
vaivalloinen pyryn takia, joka lietsoi lunta suut, silmät täyteen. 

Jouluyönä olivat matkustajat jylhillä Sompio-tuntureilla. Pyry oli lakannut, 
terävästi tuikkivat tähdet ja valju kuu valosti kaameita seutuja. Matkasta 
väsyneenä torkahti Castrén pulkkaansa ja rupesi uneksumaan. Taivaan 
heloittavat tähdet muodostuivat kynttilöiksi hänen unelmissaan, ja hän oli 
olevinaan suuressa, komeassa juhlasalissa joulua viettämässä. Parhaat ystävät 
ja tutuimmat työtoverit olivat seisovinaan hänen ympärillään juhlaa pitäen 
tässä valoisassa salissa. Arvaat, lukija, että metsän solakat kuuset ne uneksijan 
mielessä ihmisiksi muuttuivat. 

Erään ympärillä seisojan kanssa oli Castrén äkkiä joutuvinaan riitaan 
muutamista lapinkieltä koskevista kysymyksistä. Innoissaan iski Castrén 
otsansa kiistakumppaninsa otsaan, ja siihen riita päättyi. Mutta otsassaan tunsi 
Castrén kipuja ja rupesi, yhä vielä unesta höperönä, repimään päähinettä 
päästänsä pyytääkseen anteeksi äkkinäistä käytöstään. Silloin tuli paikalle 
perässä ajava lappalainen selittäen, että: ”eihän herran tarvitse päähinettänsä 



riisua, päästää vain poron vetohihnan kuusesta, se on siihen kietoutunut.” 
Castrén heräsi, näki kuusen, johon hän oli päänsä lyönyt ja jatkoi hymyillen 
matkaa. 

Loppuyön viettivät matkustajat autiossa kodassa keittäen lihaa ja teetä juhlan 
kunniaksi. Sitten sortuivat he toinen toisensa perään permannolle nukkumaan 
oikoen siinä havujen päällä väsyneitä jäseniään. Varmaankin uneksivat he 
olevansa kotoisen joulupirtin pahnoilla ja näkevänsä katosta riippuvan 
monikynttiläisen kruunun. Olihan, näet, kodan katossa aukko, josta taivaan 

tähdet tuikkivat nukkujien 
silmäluomille. 

Kun he aamulla heräsivät, kiittivät he 
Jumalaa Hänen suuressa vapaassa 
temppelissään, jonka kattona oli 
tähtikirkas taivaanlaki ja jonka 
juhlallista hiljaisuutta eivät häirinneet 
mitkään yskivät ihmisparvet eivätkä 
vedosta loimottavat kynttilät käytävien 

kaaripuissa, niin kuin jouluaamun kirkossa muualla. 

Itse joulupäivän harhailivat matkustajat taas pyryssä, joka oli pitänyt lepoa 
ainoastaan juhlaisimman osan vuorokaudesta. Vaikea oli heidän pysyä oikealla 
tiellä, sillä ainoastaan yksi heistä tunsi tien, ja hänkin oli puolisokea sekä 
päälle päätteeksi vielä hieman juovuksissa jouluviinoistaan. Mutta hänen 
poronsa oli sitä taatumpi tientuntija, niin että matkustajat vihdoinkin pääsivät 
Inarin järvelle. Vielä täälläkin saivat he harhailla pimeässä sinne tänne, 
ennekuin pääsivät Inarin kirkolle. 

Tämmöisillä vaivalloisilla ja vaarallisilla retkillä uhrasivat nämät maamme 
suuret miehet mukavuutensa, joulu-ilonsa ja kaikki mitä sivistyneessä piirissä 
eläminen tarjoaa, hankkiakseen tutkimuksillaan kunniaa kansalleen, sivistystä 
Suomi-äidilleen. Heihin sopivat hyvin runoilijan sanat: 

”Ja vaikka nääntyisimme alla säiden,  
Kun hyvä vaan on olla meidän äiden, 
Niin silloin hyv'on olla meidän myös.”  

Toimittanut Esko Rahikainen 
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