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Weihnachten

●Saksalainen joulujuhla

●Juhlapäivät ja -perinteet eroavat 
alueittain hyvinkin paljon

●Suurimmat erot voidaan nähdä eteläisen Saksan 
katolisen väestön ja protestanttien välillä

●Tärkeimmät päivät ovat pyhän Nikolauksen päivä 
(6.12.), jouluaatto ja loppiainen



Yule

●Pakanallinen keskitalven juhla

●Talvipäivän seisaus keskeinen päivä

●Germaanisten ja skandinaavisten 
heimojen juhla

●Yhdistettiin Jeesuksen syntymän juhlaan 
muutamia perinteitä yhteensulauttaen

● Haluttiin vähentää konflikteja kristinuskoon 
käännytettävän väestön kanssa



Pyhä Nikolaus

●Lasten, merimiesten, kauppiaiden yms. sekä 
monien maiden suojeluspyhimys

●Tunnettiin lahjojen antamisesta vähäosaisille 
-> Santa Claus



Christkind

●Martti Luther halusi tehdä eroa katolilaiseen 
jouluperinteeseen ja pyhään Nikolaukseen

●Christkind (Jeesuslapsi) on uudestisyntynyt vapahtaja, 
joka tuo syntymäjuhlassaan ihmisille lahjoja



Christkind

●Katolilainen väestö ottikin Christkind-hahmon 
omakseen ja protestanttien keskuudessa 
suosituksi jouluhahmoksi on noussut pyhän 
Nikolauksen maallisempi versio, 
Weihnachtsmann

●Pyhän Nikolauksen päivä on kuitenkin säilyttänyt 
tärkeytensä saksalaisessa jouluperinteessä



Olkipukki, joulupukki

●Yulen aikana perinteisesti teurastettiin pukki

●Skandinaavista perua, Thorin vaunuja veti kaksi pukkia, 
jotka teurastettiin vieraille syötäväksi ja 
jotka Thor herätti henkiin vasarallaan

●Nykyään olkipukki on yleinen joulukoriste etenkin 
Skandinaviassa

●1800-luvun Suomessa joulupukki oli sarvekas hahmo, 
joka vaati lahjoja. Vuosisadan loppuun mennessä hahmo 
oli muuttunut lahjojen antajaksi ja sarvetkin hävisivät. 
Nimi jäi.



Olkipukki, joulupukki

●Ruotsin Gävlessä rakennetaan joka joulu valtavia 
olkipukkeja

●Viime vuosiin asti niitä on usein onnistuneesti 
poltettu luvatta kesken joulunvieton



Julleuchter

●Yule-perinteeseen kuuluva kynttilänjalka

● Koristeltu riimuilla

● Hyvin ainutlaatuinen germaanisessa 
pakanauskonnossa, muilta alueilta ei löydy vastaavia 
esineitä

●Heinrich Himmler toi herätti henkiin Julleuchter-
perinteen

● Tarkoituksena oli syrjäyttää kristinusko 
oikeaoppisen germaanisen alkuperäisuskonnon tieltä



Julleuchter



Joulupuu

●Puun tuominen taloon ja koristeleminen 
eri tavoin on vuosisatoja vanha perinne

●Martti Luther muunsi joulupuuperinteen nykyisen 
muotoonsa. Ikivihreä puu kuvastaa elämän puuta Edenin 
puutarhassa.

●Seuraavina vuosisatoina tapa koristella joulupuu levisi 
hiljalleen muihin maihin

● Englannin kuningatar Victorian ja prinssi Albertin 
naimisiinmenon jälkeen joulupuu saavutti nopeasti 
suosiota Englannissa ja muualla maailmassa



Piparkakut

●Tulivat Eurooppaan lähi-idästä 
ristiretkeläisten mukana

●Saavuttivat suosiota eri muodoissa ympäri 
Eurooppaa

●Saksassa Nürnbergissä leipurit alkoivat valmistaa 
monenlaisia koristeellisia piparkakkuja

● Piparkakkutalot syntyivät Hannun ja Kertun 
tarinan innoittamina



Joulujuomat

●Glühwein

● Vastaa suurelta osin omaa glögiämme

● Voidaan nauttia alkoholittomana tai "mit Schuss"

●Oluet

● Jouluolut on yleisimmin maailmalta löydettävä 
kausiolut

● Tyypillisesti hieman vahvempi, tumma, 
joulumausteilla maustettu olut.

– Saksassa hyvin usein bock-tyyppistä olutta, 
muualla tyypillisimmin lageria



Kysymyksiä?

Kiitokset Karoliinalle avusta taustatyössä


