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TIIVISTELMÄ:
Työni on käytäntöön perustuva tutkielma, joka koostuu tekijälähtöisestä suunnittelutyöstä ja kirjallisesta osuudesta. Suunnittelutyöni on joulupukki-aiheinen korttisarja.
Tekijälähtöisessä suunnittelutyössä toimin itse sekä viestin lähettäjänä että muotoilijana.
Lähtökohtani oli luoda hahmon historian tiedostavia käyttögraafisia tuotteita. Kirjallisuuskatsaus tuo esille joulun monikerroksellisuuden ja joulupukin monimuotoisuuden.
Vaikka parrakas ja punatakkinen hahmo onkin monelle se ainoa aito joulupukki, on
havaittavissa kiinnostusta myös vaihtoehtoisia pukkihahmoja kohtaan. Korttisarjan
kuvat tuovat esille hahmon eri rooleja ja ulottuvuuksia sekä korostavat sen arkitodellisuuden yläpuolella olevaa luonnetta. Muita kuvissa esiintyviä teemoja ovat pohjoisuus,
kansanperinne ja vuotuistaiat. Käytin työssäni apuna satu-ja fantasiakuvituksen keinoja
tuodakseni esille hahmon taianomaisuuden.
Postikorttisarjassa esiintyy sarvipäinen ja ihmismäinen joulupukki. Sarvipäisessä
hahmossa on viittauksia nuuttipukkiin, varhaisiin joulupukkeihin ja Pyhän Nikolauksen
mukana kulkeviin ilkeisiin apureihin. Ihmismäisessä hahmoissa on viittauksia Nikolaukseen ja hänen maallisiin seuraajiinsa, mutta myös talven ja metsän jumaluuksiin.
Korteissa tarkastellaan niin hahmojen pyhyyttä, kuin rooleja rankasijana ja palkitsijana. Monimerkityksellisyydellään kuvat pyrkivät herättämään katsojaa itse pohtimaan
aihetta.
Luodakseni arjen yläpuolella olevan vaikutelman olen liioitellut hahmojen mittasuhteita, tehnyt niistä hybridimäisiä ja laittanut ne leijumaan ikään kuin tyhjiössä.
Lisäksi olen kuvannut hahmoja pyhimysmäisesti, yhdistellyt asioita totutusta poikkeavalla tavalla, käyttänyt maagisiksi koettuja symboleita ja koristeellista muotokieltä sekä
rajannut kuvat kehyksen avulla arkitodellisuuden ulkopuolelle.

AVAINSANAT: practice-based –tutkimus, tekijälähtöinen suunnittelu, joulupukki,
kansanperinne, satu- ja fantasiakuvitus, joulukortti, käyttögrafiikka

MUITA TIETOJA:
Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi
Suostun tutkielman luovuttamiseen Lapin maakuntakirjastossa käytettäväksi
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1. Johdanto
Joulupukki voi kuva-aiheena tuntua kulutetulta ja läpikolutulta. Suunnittelijana kuitenkin koen aiheen juuri ehkä siksi mielenkiintoiseksi haasteeksi. Joulupukki on tunnettavuudessaan aivan omaa luokkaansa ja ajankohtainen joka vuosi. Brand Finance
onkin listannut amerikkalaisen joulupukin eli Santa Clausin maailman arvokkaimmaksi
brändiksi. Joulupukki on myyttiseksi mielletty hahmo, joka on valjastettu historiansa
aikana moneen kertaan, eri tahojen toimesta, niin opetuksellisiin kuin kaupallisiin
käyttötarkoituksiin.
Muutettuani opintojen perässä asumaan Rovaniemelle en voinut välttyä joulupukin ja tonttujen jopa ympärivuotiselta läsnäololta. Ensimmäisinä opiskeluvuosinani
minua lähinnä ärsytti joulupukin vahva läsnäolo, vaikka tajusinkin pukin tärkeyden
esimerkiksi matkailun edistämisen kannalta. Jos jonkun asian kanssa on pakko elää,
on helpompaa jos siitä oppii pitämään – tai ainakin ymmärtämään. Kokeilin jälkimmäistä tapaa ja minulle alkoi pikkuhiljaa avautua hyvin monimutkainen perinteiden
ja modernien tapojen verkosto. Joulupukki ei ole syntynyt tyhjästä sellaisenaan, vaan
monien erilaisten hahmojen yhteen sulautuma. Koen, että joulupukkiperinne juurineen
on loppujen lopuksi erittäin kiehtova ilmiö.
Pro gradu -tutkielmassani on keskeisessä roolissa produktio. Toteutin käyttögraafisia tuotteita, joiden aiheena on joulupukki. Suunnittelin ja toteutin hahmon historian
tiedostavan joulupostikorttisarjan. Tekemäni taustatyö innoitti minua käsittelemään
aihetta laajemminkin, joten tein tutkielmani kannalta pienemmässä roolissa olevan
pakettikorttisarjan, jossa esiin pääsevät joulupukin sijaan hänen spekuloidut edeltäjänsä
ja virkaveljensä. Toissijainen päämääräni oli koota töistäni myös näyttely.
Halusin haastaa itseni tekemään, tästä nykyään lähinnä lasten asiana pidetystä
hahmosta, myös aikuisille mielenkiintoisen perinteet tiedostavan näkökulman kautta.
Kyseessä on suunnittelijalähtöinen työ, mutta koska kyseessä on myytävät tuotteet mietin kuitenkin myös sitä minkälaiset ihmiset korttini myyntipaikoissa voivat nähdä ja
keitä ne voisivat kiinnostaa. Määrittelin löyhästi tuotteiden kohderyhmäksi nuoret ja
aikuiset, jotka ehkä ovat kyllästyneet siihen kaikkein tavallisempaan joulupukki- ja
joulukuvastoon sekä ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita historiasta ja kansanperinteestä.
Postikortit tulivat myyntiin Lapin ylioppilaskunnan Arctic Design Shopin kautta jouluaiheiseen pop up-myymälään Rovaniemen keskustaan ja niitä oli saatavilla myyntitapahtumissa ympäri Suomen.
Joulupukkia olisi mahdotonta käsitellä joulusta irrallisena aiheena, eikä hahmon
irrottaminen joulusta olekaan tavoitteena tutkielmassani. Päinvastoin, joulu ja muut
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keskitalven juhlat, ovat minulle suunnittelijana asia mistä ammentaa tehdessäni joulukorttia ja joulupukkiaiheisia kuvia.
Joulupukin ja joulun tuotteistaminen voivat pahimmillaan murtaa sen taianomaisuuden, joka aihetta ympäröi (Pretes 2006: 29-30). Marketissa ja kerrostalon rappukäytävällä nähtynä, tekopartainen joulupukkipukuun pukeutunut henkilö ei useinkaan
näytä niin satumaiselta kuin ehkä toivoisi. Kuvissa joulupukki kuvataan nykyään usein
leppoisena ja jopa humoristisena hahmona. Omassa korttisarjassani tuon hahmoon lisää
ihmeellisyyttä, satumaisuutta, arvokkuutta ja jopa pyhää jo ainakin aikuisten silmissä
hyvin arkistuneeseen hahmoon. Päästäkseni tähän tavoitteeseen hyödynnän satu- ja
fantasiakuvituksen keinoja. Kuvakirjojen ja satu- ja fantasiakuvittamisen keinot olivat
minulle tuttuja jollain tasolla jo ennen suunnittelutyötä. Periaatteet olivat siis selkäytimessäni ja käytin keinoja sekä tietoisesti että tiedostamatta. Korttien kuvieni ei ole kuitenkaan tarkoitus systemaattisesti kokeilla tai demonstroida satukuvan keinoja. Kuvat
olivat siis luovan työn tulosta, eikä teorian testaamista.
Pro gradu -tutkielmani rakentuu niin, että esittelen ensin käytetyn metodin sekä
kerron satu-ja fantasiakuvituksen teoriasta ja tekijälähtöisestä suunnittelusta. Niiden
jälkeen avaan korttien aihepiiriä joulun yleisen kulttuurihistorian kautta ja luon katsauksen joulukorttien historiaan. Luvussa 4 on esiteltynä tutkielman produktio-osuus ja
siihen liittyvä näyttely. Postikorteissa esiintyy kaksi erilaista joulupukin variaatioihin
perustuvaa hahmoa. Luvuissa 4.2 – 4.4 käyn läpi yksitellen kunkin kortin hahmoja,
niiden taustat sekä käytetyt visuaaliset keinot. Pakettikortteja käsittelen kootusti luvussa
4.5. Luvussa 4.6 on kuvattu koko korttisarjan visuaaliset keinoit. Viimeisessä luvussa
kokoan tulokset sekä pohdin tutkielman onnistumista ja jatkokysymyksiä.

1.1 Tutkimustehtävä
Suunnittelin käyttökuvia, käyttäen apuna satukuvan keinoja ja suomalaiseen Joulupukin
ja hänen edeltäjiin ja virkaveljiin liittyvää kansanperinnettä ja kulttuurihistoriaa. Tarkastelen tämän monimuotoisen ja jo isoksi kaupalliseksi brändiksi muuttunen hahmon
käyttämistä tekijälähtöisen suunnittelutyön pohjana. Tutkimuskysymykseni ovat:
Miten hyödyntää kansaperinnettä ja kulttuurihistoriaa tekijälähtöisessä suunnittelutyössä?
Miten käyttää satu- ja fantasiakuvituksen keinoja korttisarjassa?

1.2 Tekemällä tutkiminen
Olen tässä työssä niin tutkielman tekijä kuin luova suunnittelijakin. Tällainen tapa
suorittaa akateemista tutkielmaa ja tutkimusta on suhteellisen nuorta ja käytänteet sekä
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nimitykset eivät ole täysin vakiintuneita. Suomessa ollaan alettu puhumaan taiteellisesta
tutkimuksesta, mutta termi hakee vielä paikkaansa. Anttila ehdottaa vaihtoehdoiksi
tutkivaa taiteellista toimintaa tai tutkivaa luovaa toimintaa (Anttila 2006: 11).
Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa käytetään vastaavista tutkimuksista termiä artistic recearch, mutta myös practice-based eli käytäntöön perustuva ja
practice-led research eli käytäntöjohtoinen tutkiminen. Practice-based -tutkimuksessa
tehty luova teos on tutkimuksen lopputulema, joka kirjallisen tutkielman kanssa vastaa
tutkimuskysymyksiin. Tässä tutkielmassa lopputulemana on joulukorttisarja, mutta
kyseessä voisi olla alasta riippuen niin esine kuin performanssikin. Practice-led -tutkimuksessa on tarkoitus tuottaa yksityiskohtaista tietoa työskentelyprosessista sekä työtavoista. Tutkimuksen keskiössä ovat työskentelyvaiheiden dokumentointi, raportointi
ja reflektointi. (Candy 2006: 1.) Vaikka tutkielmassani on piirteitä kummastakin tutkimustavasta, luokittelen sen ensisijaisesti Practice-based – kategoriaan. Tutkielman
lopputulema on tuotesarjani, jonka olen pystynyt valmistamaan kerättyäni taustatietoa
kuvattavasta aiheesta ja käyttämällä apuna satu-ja fantasiakuvituksesta tuttuja keinoja.
Lisäksi avaan myös hieman työskentelyprosessiani.
Koska taiteellinen ja käytäntölähtöinen tutkimus ovat vielä muotoansa hakevia
tutkimusstrategioita, ei niihin ole olemassa yhtä selkeää muottia (Haseman 2007: 154).
Tämä tekee metodin käytön samaan aikaan haastavaksi, mutta myös mahdollistavaksi.
Tutkija voi esimerkiksi yrittää muodostaa metodeja käytännöstä, eikä turvautua vain
perinteisiin tieteellisiin tapoihin (mts. 148). Yksinkertaistettuna tutkimuksen tekijän
pitäisi hallita alansa menetelmät, pystyä reflektoimaan työskentelyä ja tuloksia kriittisesti, tuoda tulokset selkeästi ilmi ja parhaimmillaan tuottaa uutta tietoa alasta (Anttila
2006: 426). Pystyäkseen hallitsemaan tutkimusta pitäisi se rajata ja suunnitella tarkasti
(mts. 495).
Tällaisessa tutkimuksessa on tarkoitus hyötyä siitä, että tutkija ja suunnittelutyön
tekijä on sama henkilö. Joskus voi käydä niin, että tutkimusosuus ja luova toiminta ovat
täysin erotettu toisistaan. Tällöin voi tutkimusmenetelmän antama lisä-arvo jäädä saamatta, kun olisi ollut melkein sama, jos kaksi eri henkilöä olisivat tehneet tutkimuksen
ja suunnittelutyön. (Anttila 2006: 95.)
Tutkimukset jaetaan yleensä määrälliseen ja laadulliseen tutkimukseen, Practice
baced -tutkimuksen kohdalla tämä ei kuitenkaan välttämättä ole mielekästä, sillä tulos
ei ole pelkästään lukuja tai sanoja (Haseman 2007: 147). Tässäkin tutkielmani tulos on
siis tekstin lisäksi myös produktio osuus eli julkaistu korttisarjani.
Tässä työssäni on myös varovaista kokeilua monitieteellisyyden suuntaan. Käyn
läpi aiheeseen liittyvää kansaperinnettä ja kulttuurihistoria, joita käytä suunnittelutyöni
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pohjana. Näiden aiheiden käsittely, tässä Taiteiden tiedekunnalle tehdyssä tutkielmassa,
ei täytä kuitenkaan niitä vaatimuksia, joita asetetaan esimerkiksi folkloristiselle tai historialliselle analyysille. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lähteeni näistä aiheista
ovat suurimmaksi osaksi sekundaarilähteitä ja en yritä koostaa aiheesta systemaattista ja
tyhjentävää tietoa. Kyseessä on ennemminkin katsaus, jota käytän aiheen määrittelyyn
ja ideoinnin lähtökohtana.

2. Teoria
2.1 Tekijälähtöinen suunnittelu
Minulla ei ollut toimeksiantoa suunnitella joulupukkiaiheisia kortteja, vaan ryhdyin
työhön omasta halustani tuoda esille kansanperinteeseen ja sen tulkintaan pohjaavaa
joulupukkikuvastoa. Jos suunnittelutyö olisi ollut toimeksianto, en luultavasti olisi saanut täysin vapaita käsiä työn toteuttamiseen. Usein suunnittelija toimii tarkoissa raameissa asiakkaan kohderyhmälleen lähettämän viestin välittäjänä. Tekijälähtöisessä
suunnittelussa suunnittelija on itse viestin lähettäjänä, eikä ainoastaan sen muotoilijana.
Tekijälähtöisessä työssäkään suunnittelija ei kuitenkaan tee työtä vain omaksi ilokseen,
vaan tarkoitus on kommunikoida muille asioista, joita suunnittelija haluaa nostaa esille.
(Noble & Bestley 2005: 22.)
Tekijälähtöisellä suunnittelulla usein tarkoitetaan myös sitä, että töissä on omaleimainen tyyli, joka tekee suunnittelijasta tunnistettavan. Parhaimmillaan kuvantekijän
voi tunnistaa jo viivasta (Ylimartimo 2005: 178). Tyylillä ei tarkoiteta siis vain muotokieltä, väripalettia ja tunnistettavaa viivaa, vaan kaikkea aina aihepiirin valinnasta työvälineisiin. Usein tunnistettavuus syntyykin tekijän muotokielen lisäksi juuri toistuvista
kuva-aiheista tai aihepiireistä. Kuvissa voi olla nähtävissä osa tekijän identiteettiä. Omaleimaiseen tyyliin pyrittäessä kannattaa pyrkiä ainakin osittain eroon totutuista konventioista. Parhaimmillaan suunnittelija käyttää kaikkea näkemäänsä ja oppimaansa, mutta
luo niiden avulla omanlaisia tulkintoja. Usein kuvan tekijän oma tyyli konkretisoituu
vastaa siinä vaiheessa kun uraa on jo jonkin verran takana. (Nodelman 1988: 77-78.)
Koen kuitenkin itseni vielä aloittelijana alalla ja näin ollen tyylini ei ole vielä kunnolla
kristallisoitunut, vaikka sitä omaleimaiseksi voisikin kutsua.
Tekijälähtöisyys on sukua 1970-luvun ranskalaiselle auteur- ajattelulle, joka tarkoittaa sitä, että elokuvan ohjaajaa pidetään taitelijana, joka jättää elokuvaan näkyvän
persoonallisen luovan panoksensa. Myös perinteisessä taidehistoriassa teoksia on tutkittu
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nimenomaan tekijän kautta. Tällöin on keskitytty teoksen syntyprosessiin, työskentelytapoihin ja sen pohtimiseen mitä tekijä haluaa teoksellaan sanoa. Teoksesta on tullut
sellainen mitä se on tekijän tiedostamattomien tai tietoisten valintojen kautta. Se ei silti
tarkoita sitä, että tekijän intentio välittyisi hänen toivomallaan tavalla. Tekijäkeskeisen
tutkimuksen kritiikiksi onkin kysytty, että miten tekijän intentio on enää olennaista
siinä vaiheessa, kun parhaimmillaan lukemattomat katsojat näkevät teoksen ja luovat
siitä omia tulkintojaan. Tekijän roolia merkitysten luojana alettiinkin kyseenalaistamaan
1960-luvulla. Joka tapauksessa on kiistämätöntä, että taiteilija, tai tässä tapauksessa
kuvan tekijä, on osa teoksen kontekstia. (Seppänen 2005: 64-66.)
Tekemäni kuvat ovat käyttökuvia eivätkä taideteoksia. Yksinkertaistettuna taiteeksi kutsutaan usein itsenäisiä teoksia, jotka ovat esillä julkisesti. Käyttökuvalla on
taas aina jokin käyttösovellus ja kuva esiintyy jossain tietyssä yhteydessä, kuten tässä
tapauksessa painettuna korttisarjana. (Hatva 1993: 65.)

2.2 Satumainen kuva
Pyrkimykseni on, että korttisarjan kuvat ja niissä esiintyvät hahmot ovat vuotuisjuhlan
henkeen sopien jossain arkisen realismin ulkopuolella. Täten satu-ja fantasiakuvaan ja
fiktion kuvittamiseen liittyvät menetelmät ovat apuna suunnittelutyössäni. Sadut ovat
fantasiakirjailijan ja filologin J.R.R.Tolkienin mukaan tarinoita satumaasta, sekundaarisesta maailmasta, jossa on erityinen lumoava tunnelma ja omalla tavallaan toimiva
logiikkansa (Tolkien 1988/2002: 25 & 27). Hänen mukaansa uskottavan toissijaisen
maailman kehittäjä tekee subkreatiivista työtä eli toimii alempana luojana. Lohikäärme
oli Tolkienille tärkeä sekundaarin maailman ilmentymä ja jo itsessään vilkaisu satumaahan. (Tolkien 1988/2002: 60) Joulupukin voi tulkita samalla tavalla, onhan hahmo
tavallaan kuin eläväksi muuttuva satuhahmo. Joulu ja muut vuotuisjuhlat voivat tuntua
joistakin yksilöistä melkein eri todellisuudelta arkeen verrattuna. Kansantieteilijä Jaakkola (1977: 31) vertaakin joulua satunäytelmään.
Satu ja fantasia yhdistelevät tuntemiamme asioita tavalla, joka poikkeaa reaalimaailman
logiikasta. Satujen kuvallinen maailma on usein normaalin vastakohta, eli valokuvan
tarkasta realismista ja normaaleista havainnoista poikkeava. Kuvallisia keinoja, jotka
kertovat että emme ole enää reaalimaailmassa Ylimartimo kutsuu nimellä visuaalinen
deformaatio. (Ylimartimo 2005: 176.) Toisaalta sekin mitä pidämme normaalina kuvauksena reaalimaailmasta on kulttuurisidonnaista (Hatva 1993: 29).
Konkreettisia esimerkkejä tästä visuaalisesta deformaatiosta on esimerkiksi värin
käyttäminen epätyypillisesti. Merkittävä tyylikeino on myös muotojen liioittelu kasvattamalla ja kutistamalla kuvatun hahmon ruumiin osia. (Ylimartimo 2005 : 81.)
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Antropomorfismi eli ihmisenkaltaistaminen on usein käytetty keino satu- ja fantasiakuvissa. Inhimillistetyt eläinhahmot ovat tyypillisiä varsinkin lasten fiktiivisissä
kuvakirjoissa. (Nodelman 1988: 77.) Myös elottomia objekteja voidaan muuttaa eläviksi
ja luonnonilmiöt esittää personifikaation kautta (Ylimartimo 2012: 151). Usein kuvissa
esiintyy myös hybridihahmoja, niin kuin esimerkiksi ihmisen ja eläimen piirteitä omaavat fauni ja merenneito (mts. 69).
Usein kuvissa on myös koristeellisia yksityiskohtia ja toistuvia ornamenttikuvioita
(Ylimartimo 2012: 91). Koristelu on helppo tapa häivyttää arkirealismia. Koristeelliset
elementit voivat kätkeä sisäänsä myös symboliikkaa (mts. 144).
Usein satu-ja fantasiakuvat on rajattu kehyksellä. Tolkienin mielestä satukuva jopa
vaatii kehystämisen ja kokee sen visuaaliseksi vastineeeksi sadun alku- ja loppufraaseille
: Olipa kerran ja sen pituinen se (Tolkien 1988/2002: 106-107). Kehysten takaa näkyvä
maailma on erotettu omasta maailmastamme. Kehys toimii aukkona toiseen maailmaan.
Kehystäminen tekee kuvasta viimeistellymmän näköisen, mutta samalla myös pysähtyneemmän. (Nodelman 1988: 50.)

3. Tausta
3.1 Joulu - Talven monikerroksellinen juhla
Joulu näyttäytyy helposti muuttumattomana, vanhanaikaisena ja konservatiivisena juhlana. Todellisuudessa se on nykymuodossaan suhteellisen nuori juhla, joka on kuitenkin
historiansa aikana käynyt läpi hyvin erilaisia vaiheita. Nykyisessä suomalaisessa joulussa
on läsnä elementtejä niin talvipäivänseisauksen juhlinnasta, antiikin uudenvuoden juhlinnasta, keskiajan kristillisen Euroopan tavoista kuin Pohjois-Euroopan muinaisista
uskomusperinteistäkin. Joulussa on vahvasti läsnä vanhaa talonpoikaskulttuuria ja 1800luvun säätyläisten kaupunkilaiskulttuuria. (Linnilä, Utrio 2006: 16, Vuolio 1981: 10.)
Talvipäivänseisauksen aikaan päivä on lyhimmillään ja pohjoisemmilla alueilla
aurinko ei näyttäydy ollenkaan. Luonto näyttää kuolleen ja aika tuntuu pysähtyneen.
Monissa kulttuureissa on talvipäivänseisauksen aikoihin ollut pimeyteen ja valon palaamiseen sekä ainavihantiin liittyviä rituaaleja. Joulukuu on ollut monissa agraariyhteisössä aika jolloin ei ollut paljoa työtä. Saatettiin elää hetken harvinaista yltäkylläisyyden
aikaa. Sato oli korjattu ja eläimet, joita ei säilytetty talven yli teurastettiin ja oluet sekä
viinit olivat valmistuneet. (Nissenbaum 1997: 5.)
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Euroopassa on ollut aikojen saatossa käytössä erilaisia ajanlaskutapoja. Tästä syystä
myös vuoden on katsottu vaihtuvan eri aikoihin. Monet vuoden vaihtumiseen juhlistamiseen liittyvät asiat ovat sulautuneet hiljalleen osaksi joulun ja nykyisen uudenvuodenvaihteemme juhlintaa. Näissä juhlissa on katseet käännetty tulevaan vuoteen
ja uuteen satokauteen, jonka onnistumista on haluttu edesauttaa maagisilla rituaaleilla
ja uhrilahjoilla. Toistuva teema on ollut myös syntymän tai uudestisyntymisen juhlistaminen. On myös uskottu kuolleiden ja elävien maailman väliaikaisesti sekoittuvan.
(Söderlund 2002.)

3.1.1 Antiikin keskitalven juhlat
Yksi merkittävimmistä joulun edeltäjistä on Saturnaalia, jota vietettiin Roomassa kylvön ja sadonkorjuun jumala Saturnuksen kunniaksi vuosittain joulukuun 17. pv alkaen.
Saturnaalia puolestaan oli saanut vaikutteita vastaavasta Kreikan Kronia-juhlasta, jota
vietettiin Kronoksen kunniaksi. Juhlissa on piirteitä, jotka ovat siirtyneet melkein suoraan jouluun. Näitä ovat esimerkiksi teurastaminen, runsas syöminen ja maustetun viinin
juominen. Pilailu, leikkiminen ja lahjat olivat myös osa juhlaa. Saturnaalia juhlistettiin
niin kaikille avoimissa virallisissa pidoissa kuin yksityisemmissäkin tilaisuuksissa usean
päivän ajan ja meno saattoi yltyä riehakkaaksi. Myös orjat olivat vapaita juhlan ajan ja
saivat osallistua ilonpitoon. Orjat saivat myös pukeutua normaalisti vain isäntäväelle
kuuluviin, nykyisiä tonttulakkeja muistuttaviin, punaisiin suippoihin pipoihin1, joita
pidettiin vapautettujen orjien ja uudestisyntymisen tunnusmerkkinä. Myös roolit kääntyivät päälaelleen ja isännät palvelivat orjia. (Kahlos 2001: 306.) Tämä teema toistui
etenkin suosituissa karnevalistisissa näytelmissä, joita juhlan aikaan esitettiin (Linnilä,
Utrio 2006: 18). Näitä samoja piirteitä kuin Saturnaliassa ja Kroniassa oli myös Rooman
Sol Invictus:ksen eli Voittamattoman auringon juhlassa sekä Kalendae Januariaessa.
(Kahlos: 2001, 306.)

3.1.2 Kristillinen joulu
Joulu on kristillisistä juhlista nuorimpia. Varhaiset kristityt eivät viettäneet Kristuksen
syntymäjuhlia ja syntymäpäivien viettäminen koettiin pakanalliseksi tavaksi. Ensimmäisen kerran Kristuksen syntymäjuhlaa vietettiin 25. päivä joulukuuta Roomassa
vuonna 354. (Vuolio 1981: 9, 15.) Kristuksen syntymän ajankohtaan on kuitenkin
monenlaisia katsantokantoja ja juhlaa on aikaisemmin sovitettu esimerkiksi tammikuun
alkuun. Usein esitetäänkin, että 25.12. valittiin ajankohdaksi käytännön syistä monista
juhlistaan tunnetun talvipäivänseisauksen tienoille. Ihmisten oli helpompi omaksua
uusi uskonto, kun se liitettiin jo ennestään merkityksellisiin asioihin. Voittamattoman
1 Pileus
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auringon paikan, talvipäivänseisauksen aikoihin tapahtuvassa juhlinnassa, vienyttä
Kristusta kutsuttiinkin myös uudeksi auringoksi. Olemassa olevat juhlat siis uudelleen
muovattiin ja ne saivat kristillisen sisällön. Samalla pyrittiin pääsemään eroon Sol invictucsen, Saturnalian ja Kalendae juhlien kaikkein villeimmistä puolista. (Vuolio 1981:
15, 17; Nissenbaum 1997: 4.)
Joulun juhlistaminen omaksuttiin nopeasti laajassa kristikunnassa, mutta jotkut
kirkot myös vastustivat juhlan viettämistä. Lopulta siitä tuli kuitenkin yksi kristikunnan tärkeimmistä juhlista pääsiäisen rinnalle (Vuolio 1981: 16). Myöhemminkin esimerkiksi Amerikkaan muuttaneet puritaanit eivät viettäneet joulua, koska kokivat sen
olevan lähinnä kristittyyn pukuun verhottu pakanallinen juhla (Nissenbaum 1997: 4).
Tämä ei ole ihme, sillä keskitalven juhlien välillä hurjastakin luonteesta ei ole päästy
kristillisenä aikanakaan täysin eroon. 1500-luvulta 1800-luvulle asti joulun juhlinta ei
useinkaan ollut perhekeskeistä tai rauhallista. Juhlistaminen oli aikojen saatossa usein
railakasta syömistä ja juomista sekä auktoriteettien kyseenalaiseksi asettamista ja välillä
aggressiiviseksi asti muuttuvaa kerjäystä. (Mts. 5.) Monet nykyisin jouluperinteinä pitämämme asiat ovat 1800-luvulta, jolloin juhlan luonne muuttui perhekeskeisemmäksi.
(Nissenbaum 1996: 52-56.) Tosin Suomeen näistä monet ovat juurtuneet vasta 1900luvun alkupuolella.

3.1.3 Joulu Pohjoismaissa
Nykyisen Suomen alueen muinaisista talvipäivänseisaukseen liittyvistä tavoista ei ole
tarkkaa tietoa. Tiedetään kuitenkin, että siitä ajasta kun aurinko on piilossa on käytetty
nimitystä pesäpäivät, jolloin on luettu seuraavaan kesään liittyviä enteitä. Perinteitä
on säilynyt kuitenkin esimerkiksi Pohjois-Norjasta, jossa on noustu mahdollisimman
korkealle katsomaan auringon ensisäteitä ja valeltu voita uhrilahjana ikkunanpieliin.
(Harva 1948: 153.) Talvipäivän seisauksen aikana ei kuitenkaan keskitytty palaavan
auringon juhlintaa, vaan keskiössä on ollut kuollut luonto, pimeys, viima ja liikkeellä
olevat vainajahenget. Henkien palvelus olikin kaikkein keskeisimmässä roolissa. (Waronen 1898/2009: 185-186 & 188.)
Muinais-Skandinaviassa on Jul-juhlissa teurastettu ja syöty sika sekä juotu runsaita
määriä alkoholia. Odinille, Freijalle ja Njordille juoduilla juomauhreilla haluttiin taata
seuraavan vuoden viljasato sekä kalastus- ja metsästysonni. (Linnilä & Utrio 2006:
18. ) Ennen jumaluskoa juomauhrit on toimitettu esi-isien vainajahengille (Waronen
1898/2009: 184-185). Näissä juhlissa teurastettujen eläinten veri on ollut erityisen tärkeässä osassa uhritoimituksia. (Söderlund 2002.)
Sanan jul alkuperää tutkiessa se on liitetty esimerkiksi pyörää, eli tässä tapauksessa
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vuoden pyörää merkitsevään sanaan hjul. Skandinaviassa joulun merkkinä käytettiinkin
renkaaseen kiertynyttä käärmettä. Toisaalta sana on liitetty myös muinaisgermaaniseen
jehwela sanaan, joka tarkoittaa leikkiä ja pilaa. (Waronen 1898/2009: 185-186.) Suomen
joulu-sana ja juhla-sana ovat tätä samaa perua. Vaikka sanan alkuperä on ei-kristillinen,
tuli se Suomessa käyttöön oletettavasti vasta keskiajalla sanan saatua kristillisen merkityksensä. (Waronen 1898/2009 184.) 1600-luvulla joulun merkityksen kasvaessa alkoi
myös sanan joulukuu käyttö talvikuun sijaan (Vilkuna 1985: 318).
Suomalaisen vuodenkierron kohokohta on ollut aikaisemmin sadonkorjuu- ja vainajien muistojuhla kekri, jolloin myös vuoden on katsottu vaihtuneen. Tästäkin vuoden
vaihtumiseen liittyvästä juhlasta on siirtynyt tapoja kristilliseen joulunajan juhlintaan.
Tällaisia ovat esimerkiksi ylenpalttinen syöminen ja juominen. Kekristä juontuvia tapoja
ovat myös talosta taloon kiertely, pyrkimys taata tulevan vuoden onni ja enteiden seuraaminen. Myös usko tuonpuoleisen vahvasta läsnäolosta ja siihen liittyvä vainajien
muistaminen ovat sittemmin omaksuttu joulun viettoon. (Vilkuna 1948: 509.) Samoin
kuin kekrinä jouluna annettiin ruokaa ja olutta haltijoille ja tontuille. Hengille sytytettiin myös usein kynttilöitä, heille tarjottujen ruoka-astioiden viereen. (Haavio 1942:
424-426.)
Suomen kattavimman joulututkimuksen tehnyt Jaakkola (1977: 5) kutsuu joulua
suureksi rituaaliksi, joka koostuu pienemmistä rituaaleista, kuten joulupukin vierailemisesta ja joululahjojen aukaisemisesta. Rituaali itsessään voi olla uskontoon liittyvä tai
täysin maallinen. Joulu, kuten muutkin juhlapyhät, tuo hetkellisen paon arjen todellisuudesta. Juhla on myös tapa viestittää arvoja ja opettaa nuorempia sukupolvia. Ennen
mukana on ollut myös voimakkaammin ajatus siitä, että paha saa palkkansa. (Mts. 31).

3.2 Joululahjat ja niiden jakajat
Lahjojen antaminen tunnettiin jo antiikin Rooman keskitalven juhlissa ja jouluun lahjojen jakaminen on liittynyt monissa maissa jollain muotoa ainakin keski-ajalta lähtien.
Kun joululahjat alkoivat yleistyä alettiin niiden jakajiksi valjastaa ja keksiä monenlaisia
uskomushahmoja. (Vuolio 1981: 128.) Osan perinteistä on katsottu juontavan jo esiisien palvontaa liittyviin naamiohahmoihin. Uskomusten mukaan vainajat kiertelivät
jouluna ja heitä oli kohdeltava hyvin. Ajan saatossa roolit kääntyivät osittain päälaelleen
ja lahjojen saajista tuli niiden antajia. Keski-Euroopassa lahjoja ovat jakaneet ja jakavat
edelleenkin kristillisiin esikuviin perustavat hahmot kuten Pyhä Nikolaus, Kristuslapsi,
Mikael, Tuomas, Barbara, Lucia, Basilius ja Martti. Toisaalta lahjojen jakajina ovat toimineet myös muut eurooppalaiset uskomushahmot, kuten Rouva Holle, Eisenbertha ja
Befana-noita. Perinteisesti lapsille on uskoteltu, että lahjat ilmestyivät jakajien toimesta
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yön aikana, jolloin heitä ei pysty näkemään. Joskus hahmot näyttäytyivät kuitenkin
esimerkiksi kulkueena, kuten Nikolaus seuralaisineen. Myyttisten hahmojen uudelleen
roolittaminen nimenomaan lahjojen jakajiksi johtunee ainakin kasvatuksellisista syistä.
Lapsille on usein kerrottu, että vain kiltit lapset saavat lahjoja ja tottelemattomat lapset
jäävät ilman tai saavat rangaistuksen. Koettiin kasvatuksellisesti toimivampana ratkaisuna, että vanhempien rooli palkitsijana ja rankaisijana ulkoistettiin uskomushahmolle.
Tapa muistuttaa pienoiskoossa tapahtuvaa tuomiopäivää. (Mts. 126.) Nämä uskomushahmot tekevät lahjoista näennäisesti massakulutuksen ulkopuolella olevia mystisiä asioita, (Nissenbaum 1996: 174-175) mutta samalla edistävät myyntiä.
Suomessa tapa antaa lahjoja joulun tai uudenvuoden aikoihin alkoi rikkaimmissa
perheissä 1700-luvulla. Useimmiten lahjojen antaminen tarkoitti käytännössä sitä, että
palvelusväki ja lapset saivat esimerkiksi ruoka-lahjoja. Palvelusväelle annettu lahja oli
myös tapa antaa palkkaa. Laajemmalle tapa antaa lahjoja levisi Suomessa vasta 1800- ja
1900-lukujen taitteessa. Varhaisessa joululahjaperinteessä pienet lahjat saatettiin usein
heittää anonyymisti ovesta sisään. Lahjoja ei ollut paljoa ja ne olisivat nykyihmisen
silmin tarkasteltuina vaatimattomia. (Jaakkola 1977: 137.) Produktio-osiossa käsittelen
yksityiskohtaisemmin joulupukkihahmojeni taustalla olevia kotimaisia ja kansainvälisiä
esikuvia.

3.3 Joulukorttien historiaa
Ensimmäiset joulukortit ovat olleet lähinnä lasten vanhemmilleen piirtelemiä ja askartelemia (Vuolio 1981: 69). Painetuista joulukortteista ensimmäisenä pidetään John Calcot Horsley suunnittelemaa korttia, jonka liikemies Henry Colen tilasi vuonna 1843,
toivottaakseen hyvää joulua tuttavilleen. Kortissa kuvataan niin viktoriaaniseen jouluun
liittyvää köyhien avustamista, kuten ruuan ja vaatteiden jakamista, kuin toisaalta myös
yltäkylläistä juhlimista maljoineen.
Varsinaisen joulukorttiteollisuuden katsotaan kuitenkin alkaneen Saksassa
1860-luvulla, josta se yleistyi muualle vuosisadan vaihtuessa (Vuolio 1981: 71-72).
Monissa Euroopan maissa alettiin järjestämään myös joulukorttien kuvituskilpailuja
(Bogdanoff & Turunen 2004: 23). Kromilitografia 1860-luvulta alkaen mahdollisti
monien uusien värien käyttöä piirroskorteissa. Kortteihin voitiin laittaa kuvapuolelle
kiiltokuva, jonka saattoi ottaa pois koristeeksi tai lasten leikkeihin. 1870-ja 1880-luvuille
tultaessa painetut kortit olivat jo hyvin suosittuja Euroopassa. Korteissa käytettiin varta
vasteen niitä varten suunniteltujen kuvien lisäksi myös taidejäljennöksiä. Kortteihin
saattoi olla painettu näkyvä mainos, koska säädösten vuoksi korttien lähettäminen
tuli monissa maissa tällä tavalla halvemmaksi (Bogdanoff & Turunen 2004: 25-27).
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Varhaisten joulukorttien kuva-aiheiden kirjo on ollut laaja ja niissä on esitelty sekä
uskonnollisia että maallisia aiheita. Niissä on ollut mukana myös paljon huumoria ja
politiikkaa. (Bogdanoff & Turunen 2004.)
Vanhimmat joulupukkiaiheiseen liittyvät kortit ovat 1800-luvun lopulta. Niissä
on kuvattuna Pyhää Nikolausta muistuttava hahmo munkin kaapuun tai takkiin ja
karvahattuun pukeutuneena. Eurooppalaista perää olevissa Nikolaus-aiheisissa korteissa
hahmon vaatteiden väri on vaihdellut suuresti. Hahmo on puettu esimerkiksi siniseen,
keltaiseen, punaiseen, ruskeaan tai harmaaseen pitkään turkisreunaiseen takkiin. Päässään hahmolla on karvalakki tai huppu ja jaloissaan nahkasaappaat. Kantamuksenaan
hänelle on kuvattu lahjoja ja herkkuja, mutta niiden lisäksi mukana on usein myös
vitsakimppu. Joillakin on kädessään kokonainen koristeltu joulukuusikin (Bogdanoff
& Turunen 2004: 91-92).
Myös Nikolaus-hahmojen ilkikuriset apurit ovat esiintyneet korteissa. Ensimmäiset Krampus-kortit painettiin Itävallassa 1880-luvulla. Korttien pitkäkielisiin ja sorkilla
varustettuihin hahmoihin on luultavasti saatu vaikutteita katolisista piru kuvauksista
ja tuolloin muodikkaaksi nousseesta antiikin Pan-hahmosta. (Ridenour 2016: 12.)
Korttien kuvat eivät kuitenkaan vastanneet perinteisiä Nikolauksen seurana esiintyviä
Krampuksia, koska kaupungeissa asuvat kuvittajat eivät välttämättä olleet nähneet näitä
lähinnä alppikylissä kierteleviä seurueita. Maailmansotien välissä painettiin huomattava
määrä Krampus kortteja. Niissä on usein kuvattuna Nikolaus, jolla on mukanaan kahlittu pirulta näyttävä Krampus. Krampukselle voi olla myös kuvattu selkään kori, johon
on sullottu lapsia. (Mts. 8.)
Ruotsalaisissa kuva-aiheissa on Nikolausta muistuttavalla hahmolla seuranaan
pukkieläin, jonka selkään on asetettu kori lahjoineen. (Bogdanoff & Turunen 2004:
91-92). Pukkiaihe on ollut suosittu Ruotsissa, esimerkiksi Elsa Beskov on tehnyt joulukortteja, joissa esiintyy varhaisiin joulunviettotapoihin liittynyt pukkieläin, jolla lapset tai tontut ratsastavat (mts. 217). Pukkien lisäksi Pohjoismaissa käytetyin varhainen
kuva-aihe on ollut tonttu. Tanskalaiset taiteilijat taiteilijat; Constantin Hansen ja Johan
Thomas Lunbye, loivat maalauksillaan käsitystä siitä miltä pohjoismainen tonttu näyttää
(Vuolio 1981: 134). Erityisen suosittuja ovat olleet kuitenkin ruotsalaisen Jenny Nyströmin tonttukortit 1800-luvun loppupuolelta. Nyströmin tontuilla on usein lapsekkaat
viattomat ilmeet (Bogdanoff & Turunen 2004: 38- 39). Nyström vakiinnutti joulutontut
sen näköiseksi, joina tunnemme heidät vielä tänä päivänä. Korteissa on tontut kuvattu
punaiseen myssyyn ja keskiaikaisen talonpojan asua muistuttava vaatteeseen puettuina.
(Vuolio 1981: 72.) Nyström kuvasi tonttujen lisäksi korteissaan myös suoraan raamatusta kumpuavia aiheita sekä kansanuskomuksia ja perinteitä, kuten esimerkiksi lyhteillä
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ruokailevia lintuja, jotka uskomusten mukaan kuvaavat kuolleiden henkiä (Bogdanoff
& Turunen 2004, 184-185). Tonttujen lisäksi suosittu aihe ruotsalaisissa korteissa on
ollut lumiset talvi-aiheet (Jaakkola 1977: 139).
Suomessa käytettiin aluksi kortteihin usein valmiita värillisiä eurooppalaisia tuontikuvakortteja ja vain halutut tekstit, kuten suomenkieliset joulutervehdykset, painettiin
Suomessa. Useat varhaiset käytössä olleet painokortit olivat saksalaista ja vähän myöhemmin ruotsalaista alkuperää. (Bogdanoff & Turunen 2004,: 27). 1910-luvulla Suomessa alettiin järjestämään suunnittelijoille joulukorttikilpailuita, joiden kautta saatiin
enemmän myös kotimaisia kuvia kortteihin (mts. 26).
Yksi varhaisimmista Suomessa piirretyistä korteista on Kaarlo Vuoren käsialaa
1900-luvun alusta. Korttiin on kuvattuna Nikolausta muistuttava Joulupukki jakamassa
lahjoja. Toinen varhaisimmista suomalaisista joulukortin kuvitusten suunnittelijoista oli
jugendtyyliä suosiva Väinö Blomstedt (Bogdanoff & Turunen 2004: 20). Jugend tyyliä
myöskin käyttävä taiteilija Aleksander Paischeff kuvasi vuoden 1920 joulukorteissaan
kalevalaisia hahmoja, kuten Väinämöistä ja Joukahaista. (mts. 225). Hieman poikkeava
aiheeltaan oli myös Joseph Alasen uudenvuodenkortti vuodelta 1918, jossa hän kuvasi
vanhaa vuotta kuolevaksi vanhaksi pitkäpartaiseksi mieheksi ja uutta vuotta vastasyntyneeksi vauvaksi (mts. 234).
Rudolf Koivu ja Martta Wendelin ovat eittämättä hyvin tunnettuja kuvittajia ja
heiltä on ilmestynyt myös suosittuja joulukortteja. Koivu julkaisi joulukorttisarjansa
vuonna 1939. Sarjassa on kuvattu uskonnollisia aiheita, kuten joulukirkkoa ja Jeesus
lasta, mutta se sisältää myös joulutonttu-aiheisia kortteja. Samana vuonna myös Martta
Wendelin julkaisi kaksi joulukorttisarjaa. Näistä ensimmäisessä on juhlallisia kortteja
uskonnollisine aiheineen sekä myös runsaasti juhlaperinteisiin liittyviä kuvia, kuten joulupöytää ja sen antimia kuvaamia kortteja. Toisessa maanläheisemmässä korttisarjassa
on kuvattuna aktiviteetteja talvisessa luonnossa, kuten luistelua, hiihtoa ja reessä ajamista. Tässä sarjassa on myös joulupukkiaiheinen kuva, jossa hahmo on kuvattu päreistä
tehty reppu selässään. Hahmolla on harmaa turkiskoristeinen takki ja punainen lakki.
Helga Sjösted on Koivun ja Wendelinin aikoihin vaikuttanut nykyajan ihmisille
tuntemattomampi suomalainen korttisuunnittelija. Hän kuvasi vuoden 1940 välirauhan
aikaan lapsisotilaiden jouluviettoa. Korttien tunnelma ei ole kuitenkaan paasaava vaan
iloisen lapsekas. (Bogdanoff & Turunen 2004: 8.)
Yhä edelleen Koivu, Wendelin ja Nyström ovat hyvin edustettuina kauppojen
korttihyllyillä, vaikka myös nykykuvittajien ja korttitaiteilijoiden kortteja voi nähdä
kaupoissa yhä enenevässä määrin. Laajempi ja vaihtoehtoisempi valikoima kortteja on
saatavilla messuilla ja myyjäisissä sekä verkkokaupoissa.
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4. Produktio

Kortti 1: Sarvipäinen joulupukki, Korti 2: Ihmismäinen joulupukki, Kortti 3: Hyvä ja paha pukki
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4.1 Suunnittelun kulku
Kuvittaja Mika Launis (2001: 57-58) on kirjoittanut työskentelevänsä intuitiivisesti
rationaaliset vaikutteen tunnistaen. Kuvailu vastaa pitkälti myös minun tapaani työskennellä tämän suunnittelutyön parissa. Tutustuin jouluun ja joulupukkiaiheeseen
aiheeseen hyvin perinpohjaisesti, niin kuin myös satu- ja fantasiakuvan tekemiseen,
mutta tapa joilla tuotin näiden pohjalta valmiit tuotteet oli intuitiivinen ennemmin
kuin järjestelmällinen.
Joulupukkihahmoihin ja heidän historiaansa tutustuminen eteni yhtäaikaisesti
vapaan luonnostelun kanssa. Selkeämpi kortti-ideoiden hahmottelu alkoi vasta siinä vaiheessa kun suurin osa taustamateriaalista oli jo luettu. Taustatyöni pohjalta pyörittelin
päässäni erilaisia kuvallisia ideoita. Tein välillä suunnitellumpaa hahmottelua ja välillä
piirtelin vapaasti aiheeseen liittyen.
Ideoinnissa lähtökohtana oli sen miettiminen, mitä teemoja aiheestani voisi nostaa
esille. Näiksi teemoiksi muodostuivat pohjoisuus, satumaisuus, pyhyys, kansanperinne,
vuotuistaiat sekä joulupukkihahmon monet eri roolit ja ulottuvuudet. Joulu on jo juhlana kokoelma monia perinnekerroksia. Aiheen monnikerroksellisuuden
ja monimuotoisuuden kuvaaminen
tuli myös korttieni lähtökohdaksi.
Korttien käsittelyluvuissa avautuu tarkempi katsaus joulupukkiin ja hänen
juuriinsa, joka tuo esille myös hahmon
monimuotoisuuden.
Edellä mainittujen teemojen
lisäksi esimerkiksi talvipäivänseisaus
ja siihen liittyvä pimeys ja auringon
palaaminen on oleellinen aiheeseen
liittyvä teema. Sitä varten tein myös
hieman luonnoksia, mutta lopullisesta
sarjasta tämä rajautui pois pieniä viittauksia lukuun ottamatta.
Yksi minulle vaikeimmista asioista
suunnittelutyössäni oli tekniikan päättäminen. Hallitsen jollain tasolla monia
eri välineitä, mutta mikään ei ole vielä
Tekniikkakokeilua ja vapaata luonnostelua
muodostunut niin itsestään selväksi
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valinnaksi että käyttäisin sitä eksklusiivisesti. Mietin pitkään mustepiirustuksen, vektori- tai pikseligrafiikan ja
erilaisten sekatekniikoiden käyttöä.
Tein pieniä kokeiluita eri tekniikoilla
ja päädyin lopulta käsillä piirrettyä ja
digitaalista kuvarakentamista yhdistävään sekatekniikkaan. Valintaani vaikutti se, että olen toteuttanut saman
kaltaisella tekniikalla aikaisemminkin
vastaavanlaisia painotuotteita. Tiesin,
että hallitsisin tekniikan ja saman tekniikan käyttö toisi myös jatkuvuutta
tekemiini eri tuotesarjoihin. Valintaan vaikutti myös pitkälti digitaalisen
työskentelyn mahdollistama kuvien
viilaaminen ja suurtenkin muutosten
tekeminen prosessi aikana (Ylimartimo
2012: 195-200). Digitaalisen työskentelyn vastapainoksi otin mukaan myös
Lyijykynäluonnos hylättyä talvipäivänseisaus-aiheista
korttia varten
käsin piirtämisen tuomaan kuviin
orgaanisuutta sekä eläviä pintoja.
Luonnostelun jälkeen aloin piirtää kortteihin tulevia kuvia lyijykynällä. Tässä
vaiheessa minulla oli vielä useampia ideoita ja työstin pidemmälle noin neljää kuvaa.
Minulla oli suurpiirteinen ajatus siitä, miten sommittelisin kuvat, mutta piirsin kuitenkin useimmat elementit erilleen tulevaa työskentelyä helpottaakseni ja siksi ettei minun
tarvitsisi päättää vielä mitään lopullisesti.
Skannasin valmiit lyijykynäpiirrokset ja jatkoin työskentelyä sähköisesti Adoben
Photoshop ohjelmalla. Kokeilin hieman erilaisia sommitelmia, sekä värisävyjä ja tapoja
värittää koneellisesti. Minulla ei ollut vielä selkeää kuvaa esimerkiksi värimaailmasta
tässä vaiheessa, vaan tein hyvinkin erityylisiä kokeiluja ennen kuin päädyin lopullisiin
kuviin. Kuvien digitaalisessa muokkaamisessa on myös huonot puolensa, mahdollisuuksien ollessa miltei loputtomat voi olla vaikea lopettaa niin kuvien eri osasten kuin
sommitelmankin viilailua.
Värittämisen ja sommittelun lisäksi, pystyin digitaalisesti myös lisäämään elementtejä, joihin en halunnut lyijykynän ääriviivoja ja sille ominaista tekstuuria. Tällaisia
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elementtejä olivat esimerkiksi taustan himmelit ja pelikortin aurinkoristit. Halusin koneellisilla suorilla linjoilla tuoda myös ripauksen
modernimpaa kuvakieltä kortteihin. Tarkan
geometrinen himmeli oli myös helpompi
toteuttaa vektoriohjelmalla kuin käsin piirtämällä. Vektorimaisten objektien lievä läpinäkyvyys auttaa upottamaan ne osaksi kuvaa,
joka on muuten toteutettu hyvin erilaisella
tekniikalla (Samara 2012: 107).
Muuntelin koneella myös joitain käsin
piirrettyjä elementtejä. Päätin esimerkiksi
poistaa pelikorttimaisessa kortissa olevan
pukin silmälasit, jotta hahmo olisi linjassa
toisessa kortissa olevan pukin kanssa. Merkittävin muutos jonka tein tässä vaiheessa oli
sarvekkaiden pukkien päiden korvaaminen
uusilla. Alkuperäisillä pukeilla oli ihmismäisemmät, joskin voimakkaasti tyylitellyt
Tekniikkakokeilua ja vapaata luonnostelua 2
naamiomaiset kasvot ja pukin sarvet. Keskeneräistä kuvaa katsoessani tulin kuitenkin
siihen lopputulokseen, että hahmot eivät tuollaisena ole tarpeeksi tunnistettavia. Lisäsin
naamiopukille jo aikaisemmin luonnostelumielessä piirtämäni olkipukkia muistuttavan
pään ja pelikorttipukille piirsin uuden pään samaan tyyliin.
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Kuvan muokkaamista ja värittämistä digitaalisesti
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4.2 Kortti 1: Sarvipäinen pukki
Halusin raottaa verhoa nykysuomen yleisimmän joulupukki käsityksen edestä ja herättää katsoja miettimään kuka tai mikä Joulupukki oikein on. Halusin korteillani nostaa sarvekkaan
pukkihahmoa uudestaan suomalaiseen joulukuvastoon, jossa sitä ei ole viimeaikoina näkynyt
muutamia poikkeuksia2 lukuun ottamatta.
2 Esimerkiksi Hanna-Sisko Onnelan on julkaisema Nuuttipukki joulukalenteri
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4.2.1 Eläimeksi naamioituminen ja kiertelyperinteet
Kortin 1. pukkihahmossa on viitteitä nuuttipukkeihin, jotka ovat osa laajalti esiintyvää
kiertelyperinnettä. Tapaa on harjoitettu ympäri maailmaa niin korkeakulttuureissa kuin
myös primitiivisissä heimoyhteisöissä.
Eläimeksi pukeutuminen on oletettavasti hyvin vanhaa perua. Jo kivikauden
luolamaalauksiin on kuvattu ihmisen näköisiä hahmoja, joilla on esimerkiksi sarvet
päässään. On mahdotonta sanoa mikä merkitys kuvilla tai niissä esiintyvillä hahmoilla
on ollut, mutta ne on jälkikäteen tulkittu metsästykseen ja shamanismiin liittyviksi.
(Vitebsky 2001: 28.)
Antiikin Kreikan satyyrinäytelmissä ihmiset pukeutuivat näiksi ihmistä ja
eläintä muistuttaviksi taruhahmoiksi. Satyyreillä oli pienet sarvet päässään ja pukin
sorkat jalkojen tilalla tai ainakin häntä. Hahmot muistuttivat metsänjumala Pania.
(Henrikson 1997: 239-330.) Rooman valtakunnassa taas vietettiin Helmikuussa Lupercalia-juhlaa Faunuksen kunniaksi Palatinus-kukkulalla. Juhlaan liittyvissä rituaaleissa
teurastettiin vuohi ja sutta symboloiva koira. Rituaalia suorittavat nuoret miehet kietoituivat vuohen nahkaan ja juoksivat ympäriinsä yrittäen läimäyttää vuohennahkaisilla
remmeillä paikalla olevia naisia. Juhlan keskiössä oli hedelmällisyys ja karjan suojaaminen susilta. (Kajava 2009: 179.) Pukki on eläimenä liitetty usein menestykseen ja
vaurauteen (Kylänen 2006: 108), mutta myös irstauteen ja paholaismaisuuteen.
Jouluaikoihin tapahtuvasta eläinpukuihin ja sarviin sonnustautumisesta on merkintöjä jo Saturnaaliaan ja Kalendae-juhlaan liittyen. Näistä tavoista ei ole tarkkaa tietoa,
mutta tapaa on harjoitettu Rooman valtakunnassa ainakin kelttiläisillä ja germaanisilla
alueilla. On tiedossa, että tapa on jatkunut keskiajalle asti, koska esimerkiksi Ranskasta
on 500-luvulta piispan toimesta kielletty pakanalliseksi koettu tapa pukeutua joulun
aikaan uroshirveksi ja häräksi. Samanlaisia kieltoja on kirjattu vielä 1000-luvultakin eli
tapa on saattanut jatkua edelleen. (Ridenour 2016: 114-115.)
Englannissa ja Irlannissa paikallinen kiertelyperinne tunnetaan 1700-luvulta
alkaen nimellä Mummering. Siellä ryhmät kiertelivät rooliasuihin pukeutuneina ja järjestivät esityksiä rahasta joulunaikaan (Hawkins 2013: 81; Bregenhoj & Vento 1975: 8.)
Myös hyvin paljon kohta käsiteltäviä suomalaisia nuuttipukkeja muistuttavia hahmoja
on kierrellyt muuallakin Euroopassa (Ridenour 2016: 192). Näissä ja muissa eurooppalaisissa ja amerikkalaisissa joulunajan kiertelyperinteissä on viitteitä myös Saturnalia
-juhlien tapoihin ainakin siinä mielessä, että roolit käännetään päälaelleen. Kiertueissa
siis nainen saattoi toimia miehen roolissa, palvelija palveltavan ja ihminen eläimen.
Ihmiset kiertelivät naapurustossa rooliasun tuoman anonymiteetin suojissa. Käytännössä yleensä köyhät ja maatyöläiset menivät rikkaimpien taloon pyytämään ruokaa
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ja juomaa tai rahaa, jota usein myös annettiin, että välit yhteiskuntaluokkien välillä
säilyisivät hyvinä. Vastapalvelukseksi talo
väki sai pieniä esityksiä tai onnen toivotuksia tulevalle vuodelle. Tavat ovat vaihdelleen
yhteisöstä toiseen ja välillä yhteisymmärrystä
ei ole ollut ja kiertely on muistuttanut aggressiivista kerjäystä. (Nissebaum 1997: 6 & 9.)

4.2.2 Nuuttipukit
Myös suomalaiseen kiertelyperinteeseen liittyy ajatus tavallisen yhteiskuntajärjestyksen
sekä roolien kääntämisestä päälaelleen. Kerran vuodessa on ikään kuin ollut lupa olla
joku muu. Perinteessä on myös paljon yhtymäkohtia germaanisen kiertelyperinteen3 ja
siinä esiintyvien hahmojen kanssa. Suomalaisen kiertelyperinteen voi lisäksi yhdistää
löyhästi suomalaisugrilaisiin rituaaleihin;
1. Kekrinä kierrellyt “Köyriätär”, kuvannut Ahti Rytkuten karhunpeijaisiin. (Bregenhoj & Vento
könen, 1927
1975: 8, 33.) Suomessa vanhimmat silminnäkijöiden kuvaukset perinteestä ovat 1800-luvun puolivälistä (mts. 19), mutta tapa on
voinut saada alkunsa jo ajalta ennen kristinuskoa. Länsi-Suomessa on kierrelty, muiden
skandinaavisten maiden tapaan, etenkin joulun aikaan ja Itä-Suomessa kekrin eli nykyisen pyhäinpäivän aikoihin. ( Mts. 8.)
Suomessa Nuutin - ja Tapaninpäivän kiertelijöitä on kutsuttu usein joulu-tai nuuttipukeiksi. Pukkien lisäksi kiertelijät ovat voineet olla nimeltään myös esimerkiksi paroneita, muoreja, muijia, poikia ja vaareja, tai yksinkertaisesti vain nuutteja ja tapaneita.
Nuuttipukki nimitys on kuitenkin ainakin uudemmassa perinteissä käytetyin. Eläimen
lisäksi pukki sanalla on myös muita merkityksiä. Sen muinaisruotsinkielinen kantasana
tarkoittaa naamioitunutta henkilöä. Varhaisessa perinteessä pukeuduttiin usein eläinihmiseksi: vuohipukiksi, karhuksi, sudeksi, hevoseksi tai lintumaiseksi hahmoksi. Myös
yllättävän eksoottisia eläimiä, kuten elefanttia ja kamelia on käytetty joskus esikuvana
asua suunnitellessa. Asu on saattanut peittää siihen pukeutuvan kaikki inhimilliset piirteet ja hahmo on voinut näyttää siltä, että se liikkuisi neljällä jalalla. Jouluna ja hääjuhlissa tavattiin myös kurki ja kurko nimisiä hahmoja, joilla oli turkki väärinpäin ja
3 Suuri joukku erilaisia hahmoja tunnetaan nimellä Percht. Nuuttipukkeja muistuttaa esimerkikisi itävaltalainen pukkieläimen ja linnunyhdistelemältä näyttävä huomattavan pitkäkaulainen
Habergeiss (Ridenour 2016: 192).
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keritsimet päässä nokkana, jotka voivat ehkä nykyihmisen silmiin näyttää jo hyvin vierailta. (Harva 1948, 479.) Asun aihe on voinut olla myös jokin voimakkaasti karrikoitu
ihmishahmo; kuten kuninkaallinen, pappi, sotilas tai kyyryselkä. Suomessakin suosittua
on ollut esiintyä vastakkaisena sukupuolena. Tässä suunnittelutyössäni keskityin kuitenkin ulkonäöltään tyypillisimmäksi koettuun ja täten helposti tunnistettavaan pukkieläintä muistuttavaan Nuutti-hahmoon. Tavallisin asu nuuttipukilla on ollut nurinpäin
käännetty turkki ja esimerkiksi tuohesta tehty naamio, sekä sarvet päätä koristamassa,
vihta häntänä ja mahdollisesti tiu’ut ja kellot kaulassa. Usein myös olkilyhteitä on käytetty asussa. (Bregenhoj & Vento 1975: 8, 12-13 & 22. )
Nuuttipukki perinteen henki on muuttunut aikojen saatossa. Vanhassa perinteessä kiertelevät seurueet ovat koostuneet lähinnä aikuisista miehistä ja kiertelyyn on
liittynyt riehakas ilonpito sekä pukkien kestitseminen sahdilla ja ruualla. Kiertelijät
saattoivat esittää laulunäytelmiä ja pieniä koomisia esityksiä. Jos seuruetta ei kestitty,
se saattoi alkaa käyttäytyä ilkeästi ja toivottaa huonoa onnea isäntäväelle haukkumalaulun avulla, mutta jos kestitys oli hyvä isäntäväkeä kiiteltiin monin tavoin. Aikuiset
pitivät seurueita yleensä huvittavina, kun taas
lapsista ne saattoivat olla hyvinkin pelottavia.
Vierailun päätyttyä talon seinään voitiin kirjoitettiin esimerkiksi: ”nuutti on saatu”. Aina
ei kestityksiä juotu ja syöty paikanpäällä, vaan
ne saatettiin kerätä yhteen ja nautittiin kylän
suurimmassa tuvassa, jossa ne jaettiin kaikille
tasan. Välillä meno kiertelevissä seuruissa on
ollut niin riehakasta, että se on aiheuttanut
paheksuntaa esimerkiksi papistossa ja viranomaisten keskuudessa. (Bregenhoj & Vento
1975: 19, 22 & 26; Vilkuna 1985: 25, &
349.) Vaikka Nuutinpäivän kiertelyt on suurilta osin jo unohdettua kansanperinnettä,
on tapa ainakin jollain tavalla vielä hengissä
paikoitellen.

4.2.3 Sarvipäinen joulupukki
Nuuttipukki ei suinkaan ole ainoa kiertelevä
sarvipäinen pukki. Kortin hahmon taustalla
on myös vanhempi variaatio joulupukista.

2. “Nuutin-Putti” eli nuuttipukki, kuvannut Toivo Kaukoranta, 1928
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Talonpoikaiskulttuurissa kiertelevät pukit
eivät olleet perinteisesti lahjojen jakajia.
Suomalaisissa talonpoikaiskodeissa lahjat on
usein heitetty taloon (Vilkuna 1985: 321).
Kuitenkin myös säätyläisillä saattoi käydä
pukki ja tällöin hahmo alkoi toimimaan
useimmiten lahjojen tuojan roolissa. Pikkuhiljaa kiertelevistä seurueista tuttu sarvekas
pukkityyppi muuttui muissakin kodeissa lahjoja jakavaksi, ennen kuin osittaan kokonaan
väistyi uudenlaisen ihmismäisen Joulupukin
tieltä. Muuttuminen pukista Nikolausta ja
Santaa Clausia muistuttavaksi joulu-ukoksi
alkoi tapahtua Jaakkolan (1977: 227) mukaan
pikku hiljaa 1800- ja 1900 lukujen vaihteessa.
Koko maanlaajuiseksi hahmo yleistyi kuitenkin Suomessa vasta 1930-luvulla (Mts. 229).
Tämäkään joulupukki ei ole välttämä nykyihmisen silmiin tunnistettava hahmo, koska
karvalakki ja nurinpäin käännetty turkki oli3. Pukki Elsa Beskowin kirjasta Petterin ja Lotan joulu,
ruotsinkielinen alkuperäisteos vuodelta 1947
vat vielä tuolloin tyypillisempiä joulupukin
asusteita kuin punainen takki ja suippo lakki tai huppu (Vilkuna 1994: 359). Martti
Haavio on kuvaillut muistelmissaan kuinka hän näki lapsuudessaan 1800-ja 1900-lukujen vaihteessa isänsä aluksi sarvekkaaksi kansanomaiseksi pukiksi pukeutuneena, mutta
myöhemmin asu muuttui maallista Nikolausta muistuttavaksi. Kummallakin hahmolla
oli kuitenkin lahjat toisessa ja vitsakimppu toisessa kädessä. (Vuolio 1981: 132.)
Sarvipäinen pukki lahjojen jakajan roolissa lienee monille nuoremmille sukupolville tuttu lähinnä ruotsalaisen Elsa Beskowin kirjasta Petterin ja Lotan joulu4. Kirjassa
on kuvattuna kohtaus, jossa joulunvieton keskellä tupaan saapuu kaksi erinäköistä lahjojen tuojaa, mutta kummallakin on pukkimainen naamio sarvineen.

4.2.4 Kortin 1. kuvailu ja analyysi
Sarvipäinen pukkihahmoni on siis yhdistelmä varhaisempaa suomalaista joulupukkia
ja nuuttipukkeja. Joku voi tulkita hahmon myös Nikolauksen ilkeäksi apuriksi, josta
kerron tarkemmin luvussa 4.4.1. Perustin sarvekkaan hahmoni kansanperinteeseen ja
sen uudempiin tulkintoihin. Kirjallisen aineiston lisäksi tutustuin nuuttipukkeihin ja
4 Eila Kivikk’ahon suomennos ilmestynyt vuonna 1975
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sarvekkaisiin joulupukkeihin liittyviin valokuviin ja piirroksiin.
Kortin keskellä on suoraan edestä kuvattu pukkihahmo. Pukilla on sarvellinen
olkinen pää, parta ja tyypillinen nuuttipukkien asu, eli karvapuoli ulospäin käännetty
turkki. Pukki on nostanut pieniltä vaikuttavat kätensä rinnan korkeudelle ja hän pitelee
niissä meille nykypäivänä tutumman näköisen joulupukin naamaria 5. Myös nykyajan
joulupukkiin yhdistetty punainen piippolakki on kuvattuna alareunassa. Näyttää siltä,
että kortin pukkihahmo olisi jonkin aikaa sitten heittänyt lakin päästään ja laskenut
naamarin pois kasvojensa edestä. Kuva on hyvin staattinen tai jopa täysin pysähtynyt
ja vaikutelma on ehkä jopa uhkaava. Pukki ei ole kuvattuna tilassa, vaan hän näyttää
leijuvan. Pukin ympärillä on koristeellinen kehys ja kuvassa on aseteltuna myös kaksi
osittain läpinäkyvää himmeliä.
Kuvassa kyseenalaistetaan nykyinen joulupukki käsitys naamiolla leikittelyn avulla.
Nykyaikaisen ihmismäisen joulupukin naamion takaa paljastuu olkinen vanhanaikainen
pukkihahmo. Kuva ikään kuin raottaa verhoa ja antaa vilauksen vanhempaan pukkiperinteeseen. Pukki on poistanut kasvoiltaan yhden naamion, mutta hänellä saattaa olla
myös olkinen naamio päässään tai sitten näkyvillä on sen oikea pää. Kuka tai mikä on
joulupukki? - on myös aiheen monimuotoisuudesta ja monikerroksellisuudesta kumpuava kysymys, jota pyrin kortissa kuvaamaan.
Sarvekkaan pukin voi tulkita olevan hybridihahmo esimerkiksi vedenneidon
tapaan. Tyylittelin hahmoa satumaisemmaksi sen mittasuhteita muuttamalla. Olen
tehnyt pukin vartalosta suhteettoman isokokoisen sen päähän ja käsiin verrattuna saavuttaakseni hieman groteskin ja pelottavan vaikutelman. Hahmon parta ja turkki ovat
myös tyylitelty koristeellisiksi.
Se että pukkihahmo näyttää leijuvan, korostaa sen epärealistisuuden tuntua, mutta
mahdollistaa myös hahmon tulkinnan immateriaaliseksi - ehkä turkin sisällä ei olekaan
mitään. Tämä on tavallaan kuvallinen vastine pienten lasten usein pohtimaan kysymykseen: Onko joulupukkia olemassa?
5 Nykyään tosin harvemmin joulupuki käyttää naamiota, mutta vielä esimerkiksi 60-70 luvulla
tapa oli yleinen
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4.3 Kortti 2: Ihmismäinen pukki
Tein toisesta hahmosta selkeästi joulupukiksi tunnistettavan. Johto ajatuksena oli, että hahmo
on mahdollisimman kaukana tekopartaan sonnustautuneista ostoskeskusten joulupukeista.
Halusin tuoda hahmoon pyhyyden ja satumaisuuden tuntua. Tämän kortin joulupukki on osa
Nikolaus-hahmojen jatkumoa.
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4.3.1 Pyhä ja maallinen Nikolaus
Pyhä Nikolaus on ilmeisin joulupukin edeltäjä. Nikolaus ja hänen maalliset variaationsa
ovat kortin numero 2 pukkihahmon taustalla.
Nikolaus hahmo toimii edelleen lahjojen
jakajana etenkin katolisissa ja ortodoksisissa
kulttuureissa. Hahmon historiaa tarkastellessa tulee ilmi ehkä kuitenkin hieman
yllättäen, että hahmo ei suoranaisesti liity
jouluun. Hahmosta on aikojen saatossa tullut osa kristillistä joulua, koska hänen muistopäivänsä on joulukuussa6. Lahjoja jakavat
Nikolaus-hahmot pohjautuvat nykyisen Turkin alueella Myran7 piispana toimineeseen
munkkiin. Tähän pyhimykseksi julistettuun
piispaan liittyy monia legendoja ja hänellä
on ollut maine pyyteettömänä hyväntekijänä.
Pyhimyksen suosiosta kertoo se, että häntä on
pidetty niin lasten, orpojen, vankien, leipurei4. Pyhää Nikolausta esittävä ikoni 1800-luvulta, Turun
den, merimiesten kuin esimerkiksi kauppiaimuseokeskus
denkin suojelijana. (Vuolio 1981: 128.)
Tunnetuin Nikolaukseen liitetty legenda kertoo köyhistä siskoksista, jotka hän
pelasti prostituutiolta maksaessaan heidän myötäjäisensä. Nikolauksen kerrotaan heittäneen kultaa sisältävän pussin kummankin tytön huoneeseen ratkaisevilla hetkillä.
Joidenkin versioiden mukaan pussi päätyi esimerkiksi tytön sukkaan tai kenkään, jotka
oli jätetty takanvierustalle kuivumaan. (Vuolio 1981: 128; Steve 2005: 34-35.) Tähän
ja vastaaviin legendoihin juontaa juurensa käsitys Nikolauksesta lahjojen jakajana ja
anonyyminä hyväntekijänä. Keskiajalla Nikolaus oli Euroopan suosituin pyhimys ja
hänen pyhäinjäännöksensä olivat uskonnollinen ja poliittinen pelinappula. Hahmo alkoi
esiintyi myös joulunajan opettavaisissa näytelmissä palkitsijana ja rankaisijana. Keskiajan Euroopasta on myös perua edelleen harjoitettu tapa, jossa pyhimystä esittävät
parrakkaat kaapuun pukeutuneet hahmot jakavat lapsille ja köyhille lahjoja Nikolauksen
muistopäivän aattona. (Steve 2005: 34-35.)
1800-luvulla hahmosta alkoi tulla maallisempia variaatioita. Näin tapahtui
esimerkiksi Saksassa, jossa protestanttien ja katolisten perinteet sekoittuivat ihmisten muuttaessa eri alueille teollistumisen myötä. Tällöin lahjoja jakamaan valjastettiin
6 6. joulukuuta ja sen aatto
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toinen hahmo Weihnachtsmann eli suomeksi
Joulumies tai Talviherra. (Vuolio 1981: 131.)
Hahmosta haluttiin tehdä mahdollisemman
epäpyhimysmäinen ja hahmo alkoi jakamaan
lahjoja jouluna Nikolauksen muistopäivän
sijasta. Ranskassa vastaava hahmo on Père
Noël eli Isä joulu, jossa on voimakkaammin jäljellä vielä vaikutteita Pyhästä Nikolauksesta. Englannin seppelepäinen Father
Christmas on osittain samaa perua, mutta
hänessä on viitteitä myös kelttiläisiin perinteisiin (Hawkins 2013 :195).
		

4.3.2 Amerikan Santa Claus
Santa Claus on myös maallinen versio Nikolauksesta. Tätä amerikkalaistunutta Nikolausta alettiin brändäämään pikkuhiljaa
maailman laajuiseksi ilmiöksi. Hahmo on
levinnyt sellaisenaan ympäri maailmaa,
5. Kuva kirjasta The Coming of Father Christmas, 1894
mutta myös vaikuttanut muiden maiden joulupukkihahmoihin epäsuorasti. Tämän takia Santaa voikin pitää todella merkittävänä
hahmona. Ilma Santaa ei välttämättä Suomessakaan olisi näin voimissaan olevaa joulupukkiperinnettä, tai ainakin se olisi hyvin eri näköinen.
Santa Claus on ollut alunperin hyvin urbaani hahmo (Restard 1995: 56). Hahmon
syntymäpaikkana pidetään New Yorkkia, jonka epäviralliseksi suojelupyhimykseksi
New York Historica Societyn perustaja John Pintard Nikolausta sovitteli 1800-luvun
alussa. Santa Claus ilmiön lanseeraajiksi ja joulun uudelleenmuotoilijoiksi voi kutsua edellä mainitun lisäksi kahta muutakin englantilaistaustaista amerikkalaismiestä:
Washington Irvingiä ja Clement Clarke Moorea. Nämä miehet tunnetaan myös nimellä
knikckerbockerit. Taustavaikuttiminaan heillä on ollut niin nostalgisia, idealistisia kun
poliittisiakin syitä. 1800-luvun puoliväliin tultaessa joulun juhlinnassa näkyikin suuri
muutos, kun riehakkaasta julkisilla paikoilla tapahtuvasta, pahimmillaan luokkaeroja
kärjistävästä juhlasta, siirryttiin perhe- ja lapsikeskeiseen jouluun. (Nissenbaum 1996:
52-56 & 87). Ensisijaisiksi joululahjojen saajiksi tulivat tällöin lapset, kun aikaisemmin
lahjat oli jaettu lähinnä yhteiskuntaluokkien välillä (mts. 62-63).
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Varsinkin vanhemmissa kirjoituksissa voi joskus törmätä väitteeseen, että Nikolaus
perinteet siirtyivät hollantilaisten siirtolaisten mukana Pohjois-Amerikkaan ja näin Sint
Klaas:sista tai San Klaas hahmosta tuli Santa Claus. Näin kertoo myös Vuolio (1981:
128-130), vaikka toteaa myös, että Santaa voi pitää myös itsenäisenä ilmiönä, jolla ei
ole enää paljoakaan siteitä Nikolaukseen. Nikolaus oli kyllä lahjojen jakaja Hollannissa
jo ainakin 1500-luvulla, ja nykyisen New Yorkin alueelle saapui paljon hollantilaisia
siirtolaisia. Tälle, silloin uudeksi Amsterdamiksi kutsutulle alueelle muutti kuitenkin
lähinnä protestantteja, joilla ei täten luonnollisesti ollut pyhimysperinteitä. Hahmon
hollantilaiset juuret ovat pitkälti Knikckerbockerien uskotelmaa, jolla haettiin hahmolle
uskottavuutta. Siinä myös onnistuttiin, sillä hahmoa alettiinkin pitämään osana muinaista katkeamatonta hollantilaista perinnettä. (Nissenbaum 1996: 63, 172.) Amerikassa
oli 1800-luvun alkupuolella myös ainakin kaksi muuta eurooppalaista jouluun liittyvää
hahmoa. He olivat suosittuja etenkin saksalaistaustaisissa piireissä. Belsnickel ja nimenä
harhaanjohtava Christkindel, olivat talonpoikaisvaatteisiin pukeutuneita ukkoja, jotka
kiertelivät mukanaan herkkuja ja keppi tuhmia lapsia varten. Keppiä ei myöskään säästelty eli se ei ollut vain asuste.
Vuosisadan puoleen väliin
tultaessa hahmojen voi katsoa
sulautuneeksi osaksi Santa
Clausia. (Restard 1995: 56.)
Vaikka Irvingin kirjoituksilla oli iso rooli hahmon
popularisoinnissa, suurempi
vaikutus hahmon muovautumisen kannalta oli kuitenkin Moorella. Hahmo on jo
lähellä nykyistä olemustaan
hänen runossaan A Visit from
St. Nicholas, joka levisi laajalle muun muassa almanakkojen kautta. (Nissenbaum
1996: 107.) Kuitenkin hieman
Moorea aikaisemmin oli jo
julkaistu kaksi singeeraamatonta Nikolausta käsittele6. Robert Weirin puupiirros varhaisesta Santa
västä runoa, joissa näkyy jo
Clausista, 1837
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modernimman Santa Claus hahmon piirteitä. Toisessa niistä on jo maininta poroista ja
savupiippuun kautta liikkumisesta. Mooren runo erosi edeltäjistään kuitenkin siinä, että
hänen hahmossaan ei ollut enää jälkeäkään hahmon pyhimysmäisyydestä, eikä hahmo
enää toiminut rankaisija roolissa lainkaan, vaan pelkästään lahjojen antajan. (Mts. 73-74
.) Vakavan pyhimyksen sijaan Moore teki hahmosta pienen ja iloisen piippua polttelevan
ukon. Sama muutos näkyi myös runon kuvituksissa. Piispan puku vaihtui turkislakkiin
ja vanhanaikaisiin talonpoikaisvaatteisiin. Joissain kuvituksissa hahmo myös pieneni
välillä aivan miniatyyrimäiseksi kääpiöksi pikkuisine rekineen. (Mts 87. ) Hahmossa
oli siis ainakin vaatteiden puolesta piirteitä myös Belsnickelistä, vaikka keppi olikin
karsittu pois.
Santa Claus alkoi levitä Pohjois-Amerikassa toden teolla vasta sisällissodan aikoihin painomenetelmien kehityttyä. Santasta muodostui maallinen hahmo, jolla oli kuitenkin yliluonnollisia voimia. Yksi varhaisimmista kuvista hahmosta on Robert Weirin
kuva Santasta juuri savupiippuun kiipeämässä vuodelta 1837. Tällöin hahmon nimi ei
ollut vielä vakiintunut nykyiseen muotoonsa (Restard 1995: 144.) Hahmo tunnettiinkin
Amerikassa monilla nimillä kuten American
Santa Claus, St. Nicholas, St Claas ja St. Nick
(mts. 51) Weirin kuva kopioitiin sen julkaisua
seuranneina vuosina useammankin eri tahon
mainoksiin ja 1840-luvulle tultaessa hahmo
oli jo suuri kaupallinen ikoni (Nissenbaum
1996: 169-171)
Thomast Nast on yksi tärkeimmistä
Santa Clausin visuaalisen ilmeen määrittelijöistä ja hahmon brändin rakentajista. Hän oli
mukana vakiinnuttamassa punapukuista Santaa, vaikka hänen varhaisemmissa kuvituksissaan hahmo nähdään myös muissa väreissä.
Nastin ensimmäinen Santa kuva ilmestyi
Harper’s Weeklyssä vuonna 1862. Kyseessä
oli melankolinen sisällissota-aiheinen kuva,
jossa hahmo oli lähinnä sivuroolissa. Seuraavana vuonna hän kuvasi saman hahmon jakamassa sotilaille lahjoja. Vasta sodan loputtua
Nastin piirtämä hahmo muuttui meille
7. Thomas Nastin varhainen Santa Claus kuvitus
tutummaksi iloiseksi Santa Clausiksi. Nast
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on voinut saada vaikutteita Santaansa myös
eurooppalaisista joulutraditioista hänen saksalaisen syntyperänsä takia. Nast halusi tehdä
hahmosta tunnetun ympäri maailmaa ja asetti
hänet asumaan pohjoisnavalle. Santasta tuli
hänen käsittelyssään toiveet täyttävä lelujentekijä. Hän myös kehotti lapsia lähettämään
hahmolle kirjeitä lahjatoiveineen. (Hawkins
2013: 210-211.) Nastin Santa Claus kuvien
hahmot erosivat edeltäjien kuvituksista siinä,
että hahmo muuttui pienestä ukosta pilapiirtäjän tarkkuudella karrikoiduksi pulleaksi vanhaksi mieheksi ja tässä vaiheessa
viimeisetkin piispaimaisuuden rippeet olivat
tiessään. Hahmolla oli kuitenkin yhä päällä
turkislakki ja vanhanaikaiset talonpoikaisvaatteet. (Nissenbaum 1996: 87.)
Santa Claus oli siis 1800-luvulle tultaessa jo käytetty mainoskasvo ja hänen avulla
myytin hyvin erilaisia tuotteita aina saip8. Haddon Sundblommin Santa Claus kuvitus
puasta tupakkaan. (Hawkins 2013: 212,
Steve 2005: 42.) 1930-luvulla Santasta tuli myös Coca Cola Companyn mainoskasvo.
Luultavasti Coca Cola Company valitsi tunnetun hahmon mainoksiinsa muun muassa
sen vuoksi, että hänet kuvattiin usein punaisissa vaatteissa. Alkuperäisten Coca Cola
Santojen piirtäjä Haddon Sundblom otti vaikutteita Nastilta, mutta hänen hahmonsa
on edeltäjänsä hahmoa pyöreämpi ja olemukseltaan vieläkin iloisempi. Brändämisessä
ja markkinoinnissa tapahtui 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä suuria harppauksia eteenpäin, joiden takia hahmon lanseeraaminen laajalle alueelle tässä muodossan
onnistui nopeasti ja hahmosta tuli erittäin suosittu. (Hawkins 2013: 213.).
Santa Clausin kuvaaminen melkein pelkästään punapukuisena on vakiintunut
1930-luvullta lähtien Coca Colan myötävaikutuksesta. Vanhoissa kuvissa hänellä oli
päällään niin ruskeaa, punaista kuin vihreääkin tai oikeastaan mitä vaan väriä. Hahmon
vaatteiden materiaalit myös vaihtelivat vaatteissa turkiksista monenlaisiin kankaisiin.
(Hawkins 2013: 209.)
Restard (1995: 56) näkee Santa Clausin Pohjois-Amerikan henkisen ilmapiirin ja
naiivin optimismin henkilöitymä. Santa, joka teki kaiken itse, tuotteista jakeluun asti,

37

puhutteli ehkä ihmisiä, jotka olivat astuneet teolliseen kulutusyhteiskuntaan. Lahjojen uskoteltiin siis tulevan ihmeen tavoin Santalta, ei kaupoista vanhempien ostamana.
(Nissenbaum 1996: 174-175.)

4.3.3 Suomen Joulupukki
Suosittuna pyhimyksenä Nikolaus levisi Suomeen jo keskiajalla, joskaan ei vielä siinä
vaiheessa jouluun liitettynä lahjojen jakajana. Suomalaisessa kansanuskossa Nikolaus on
yhdistetty metsään ja hänet tunnettiin mm. nimillä pohjolan isäntä ja metsänjumala,
toisaalta hänet yhdistettiin täälläkin myös mereen ja häntä pidettiin merenkulkijoiden
suojelijana. (Vilkuna 1985: 321; Jaakkola 1977: 227.)
Maallinen jouluun liitetty Nikolaus-hahmo levisi aluksi Suomeen esimerkiksi joululehtien kuvitusten ja joulukorttien kautta. Suomalaisessa kirjallisuudessa
joulupukkia ja tonttuja on käsitelty ensimmäisen kerran 1890-luvulla. (Vuolio 1981:
136.) Maallistuneet versiot Nikolauksesta 8ovat olleet Jaakkolan (1977: 227) mukaan
merkittävänä esikuvana meidän joulupukillemme. Vuolion (1981: 136) näkemyksen
mukaan joulupukkimme ja tonttuihin liittyvät perinteemme ovat tulleet sekä Ruotsista
että Saksasta. Hawkinsin (2013) käsityksen
mukaan myös Santa Claus levisi jo 1800luvun puolivälissä Eurooppaan syrjäyttäen
vanhempia paikallisia perinteitä tai sulautuen
niihin. Tämän käsityksen mukaan Santa
on vaikuttanut Eurooppalaisten maallisten
Nikolaus-hahmojen kehitykseen jo alkuvaiheessa ja täten myös suomalaisen Joulupukin
muotoutumiseen. Jotkut eurooppalaisista karsastavat sitä, että Santa on osittain syrjäyttänyt paikalliset perinteet (mts. 212). Hawkins
vertaa Santa Clausin leviämistä kristinuskon
leviämiseen, hahmo on pystytty istuttamaan
ympäri maailmaa assimilaation ja integraation avulla. On hyödynnetty jo olemassa olevia myyttejä ja hahmoja. (mts. 224.) Useissa
tapauksissa eri hahmot ovat vain yhdistyneet
toisiinsa. Vaikka meidän joulupukissa on
9. Joulupukki, kuvannut Torsten Janzon, 1940–1949
monia piirteitä Santa Clausilta on hahmoon
8 Etenkin Weihnachtsmann
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saattanut jäädä joitain viitteitä myös vanhempiin perinteisiin. Lisäksi joulupukkiin
on lisätty viittauksia paikalliseen kulttuuriin.
Merkittävä hetki suomalaisen joulupukin historiassa tapahtui vuonna, kun 1927
Markus-setänä tunnettu radiotoimittaja
Markus Rautio ilmoitti lähetyksessä, että
Joulupukki asuu Suomen Korvatunturilla.
Hän kertoi, että Korvatunturilla asuva Joulupukki ja tontut voivat kuulla lasten esittämät
joululahjatoivomukset, mutta he kuulevat
myös jos joku lapsi käyttäytyy ilkeästi. Markus setä myös ilmoitti, että joulupukille voi
kirjoittaa kirjeitä. Koska joulupukin sanottiin
siis asuvan Lapissa, oli luontevaa kuvitella
hänen liikkuvan paikasta toiseen pulkalla
poron vetämänä. Korvatunturi, joka sijaitsee Suomen ja Venäjän rajan tuntumassa,
oli noussut kiinnostuksen kohteeksi joitain
vuosia aikaisemmin Tarton rauhan myötä.
10. Punapukuinen joulupukki Winterin lelukaupassa,
kuvannut Kienanen, 1954
(Vilkuna 1994: 359.) Joulupukin brändäämisen taustalla voi tulkita olleen isänmaallinen agenda ja Korvatunturin valinnalla pukin
asuinpaikaksi on voinut olla poliittisia syitä. Markuksen tapa muovata joulupukkia vastaa Thomas Nastin hieman aikaisemmin Santa Clausin eteen tekemää työtä.
Joulupukki saapui Suomeen aikana jolloin elintaso alkoi kohentumaan. Kaupallisuus tuli vahvasti osaksi joulua, mutta toisaalta myös juhlan perhekeskeisyys alkoi
korostumaan. (Jaakkola 1977: 227; Vuolio 1981: 136.) Lavian (2006: 15) mukaan suomalainen kaupallinen joulupukki on standardisoitu nykymuotoonsa muistuttaakseen
vielä enemmän laajalti tunnettu Santa Clausia ja näin hahmoa on helpompi hyödyntää
kansanvälisesti.
Kulttuureita ja niihin liittyviä perinteitä on vaikeaa laittaa järjestykseen aitouden
tai autenttisuuden mukaan. Ne eivät ole paikalla pysyviä asioita, vaan jatkuvassa muutoksessa ja imevät itseensä vaikutteita muualta. (Kylänen 2006: 105.) Tämä pitää täysin
paikkaansa Joulupukin ja hänen muidenkin virkaveljiensä kohdalla.
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4.3.4 Tietäjä ja metsän jumala
Kortin hahmossa on viitteitä myös metsän jumaluuteen ja vanhan viisaan miehen arkkityyppeihin. Suomalaisessa muinaisuskossa on hahmoja kuten Väinämöinen, Ukko ja
Tapio, jotka ainakin ulkonäkönsä puolesta ja myös osittain ominaisuuksiltaan muistuttavat joulupukkia ja hänen virkaveljiään. Kaikki näistä hahmoista sopivat vanhan pyhän
miehen tai tietäjän arkkityyppiin ja liittyvät useimmiten myös luontoon. Varsinkin
Gallen-Kallelan kuvien kautta, tunnetaan kansanrunojen tietäjähahmo Väinämöinen
vanhana ja valkopartaisena. Metsän haltija Tapiolla sanotaan olleen myös kunnioitusta
herättävä parta (Ganander 2016/ 1789146). Koska Nikolaus liitettiin Suomessa myös
metsän haltijaksi tai jopa jumaluudeksi on nämä kaksi hahmoa varmaankin sekoittuneet
tai sulautuneet toisiinsa paikoitellen. Ukko9 taas on vanhimpia ja merkittävimpiä suomalaisia jumalolentoja, ja häntä on kutsuttu avuksi monissa yhteyksissä. Hänen mahtinsa sanottiin ulottuvan metsästä ilmaan asti (Ganander 2016/ 1789: 156-158)
Kortin hahmolle on kuvattu kuusen oksasta tehty seppele. Ainavihannat kasvit
ovat olleet tärkeä osa keskitalven juhlia. Tärkeitä juhlaan liittyviä kasveja ovat olleet ja
ovat paikoitellen yhä edelleen misteli ja havupuut. Ainavihantiin puihin on liitetty niin
suojelevia ominaisuuksia kuin hedelmällisyyteen liittyviä uskomuksia niiden näkyvän
elinvoimaisen luonteen vuoksi. (Vuolio 1981: 174-176; Nissenbaum 1997: 5) Muinaisgermaaneille ainavihannat puut olivat auringonjumalalle pyhitettyjä. Monin paikoin on
myös uskottu että ainavihannat ja eritoten misteli ovat pyhiä kasveja, jotka pitävät pahoja
henkiä ja sairauksia loitolla. ( Steve 2005: 29.) Myös tapa pystyttää joulukuusi, niin
kuin jouluinen kukkien lahjaksiantamisperinnekin liittyvät uskomukseen, että elävillä
kasveilla voisi edesauttaa onnea ja terveyttä. (Vilkuna 1985: 340-341.)

4.3.5 Kortin 2. kuvailu ja analyysi
Kortissa on rintamuotokuvassa oma versioni pohjoisen Joulupukista. Siinä on viittauksia
hahmon eri vaiheisiin. Taustalla on myös vanhan viisaan miehen arkkityyppi ja tapa
rinnastaa päättyvä vuosi vanhukseen.
Pukilla on vanhan miehen piirteet, iso punainen nenä ja pitkä valkoinen kihartuva
parta viiksineen. Hahmo on kuvattuna suoraan edestäpäin ja tuntuu olevan melkein
kivettynyt asentoonsa. Pukin silmät ovat suunnattu eteenpäin suoraan katsojaan päin ja
katse on hyvin intensiivinen. Päällään hänellä on punainen asu, jonka reunat on koristeltu valkoisella turkiksella. Päässään hänellä on lakin tai hupun lisäksi kuusenoksista
tehty seppele. Tämäkin pukki näyttää leijuvan tyhjyydessä. Hahmon ympärille on
asetettu kehyksen tavoin poron sarvet ja hänen päänsä takana on himmelikuvio. Kuvaa
kehystää sarvien lisäksi myös samanlainen koristekuvio kuin korttia nr.1.
9 Yksinkertaistettuna Ukon voi nähdä suomalaisena vastineena Odinille tai hänen pojalleen
Thorille, jotka liittyvät muinaskandivaaiseen joulunviettoon
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Vaatetusta miettiessäni katsoin 1800-luvun joulukorttien munkinkaapuisia pukkihahmoja. Mietin pitkään teenkö hahmolle antiikin vapailta miehiltä perityn, tonttuihin
ja joulupukkiin sittemmin liitetyn suipponevan lakin vai laitanko hänelle pyhyyttä
ja mystisyyttä korostavan kaavun. Kuvissa on nähtävissä kompromissi näiden kahden
väliltä, sillä puin hänelle ison huppua muistuttavan päähineen. Vaikka pukin asu muistuttaakin hieman munkin kaapua, vaatteen väri tuo ihmisille myös maallisia assosiaatioita kuten Coca Colan mainospukit. Asun väri noudattaa nykyisiä konventioita ja tarjoaa
myös hyvän kontrastin toisissa korteissa esiintyvän pukin vaaleanruskealle asulle.
Tarkoitus oli luoda vaikutelma pyhästä hahmosta, jossa on viitteitä pyhimyksiin,
talven jumaluuksiin, metsän haltijoihin ja tietäjiin. Vanhan miehen voi nähdä kuvassa
myös mystisenä päättyvän vuoden personifikaationa. Joulupukin pyhyyden korostaminen kortissa on myös pohdintaa hänen korostuneesta asemastaan.
Hain kuvaan pyhyyden ja arvokkuuden piirteitä ikonimaisesta tunnusta, joka syntyi minimoidusta liikevaikutelmasta ja frontaalikuvauksesta (Ylimartimo 2012: 69).
Lisäksi ikonimaisuudesta on viitteitä myös kasvojen tyylitellyssä muotokielessä, kuten
pitkitetyssä nenässä. Pyhyyttä korostaa myös himmelin asettelu hahmon pään taakse
ja himmelin ominainen hienostuneen geometrinen muotokieli. Pyhyyden vaikutelmaa
lisäsin myös mahdollisesti sädekehän, orjantappura-tai laakeriseppeleen mieleen tuova
pään kuusikoriste. Kuusiseppele viittaa myös pohjoiseen metsään niin kuin etualalla
olevat hahmoa kehystävät sarvet. Lisäksi ainavihantana kuusi liittyy olennaisesti joulunajan perinteisiin.
Olen liioitellut hahmon piirteitä venyttämällä ja suurentamalla nenää sekä tyylittelemällä silmiä. Myös hahmon parta on muotoiltu koristeellisen kiemurtelevaksi.
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4.4 Kortti 3: Hyvä ja paha pukki
Tässä kortissa on kuvattuna edellisissä kappaleissa esiintyneet hahmot yhdessä pelikorttimaisessa asetelmassa. Kortissa on kuvattuna ikään kuin hyvä ja paha pukki, joissa näkyy pukkien
perinteinen kasvatuksellinen rooli palkitsija ja rankaisija. Teema joka ainakin osittain loistaa
poissaolollaan nykyajan tyypillisimmästä joulukuvastosta. Kortissa on viittauksia kansaperinteeseen, jotka ovat samaan aikaan sekä symbolisia että dekoratiivisia.
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4.4.1 Ilkeät seuralaiset
Kuvassa oleva kaksijakoinen pukkikäsitys
on keskiaikaista perua. Ympäri Eurooppa on
joulunaikaan noin 1000-luvulta lähtien esitetty Jeesuksen syntymästä kertovien näytelmien lisäksi opettavaisia Nikolaus-näytelmiä.
Kolmas suosittu joulunajan näytelmätyyppi
on ollut paratiisinäytelmät. Kaikissa näissä
näytelmissä on ollut mukana myös pirullinen hahmo. Tämä pirullinen hahmo on
ainakin yksi Nikolauksen ilkikuristen apureiden esikuvista. Toisaalta näytelmissä
ja niiden roolihahmoissa välillä sotkeutui
surutta katolilaisuus ja kansanuskomukset.
(Ridenour 2016: 96)
Monissa Euroopan maissa liikkuu edelleen joulukuussa Nikolaukseksi pukeutuneita
hahmoja lahjoineen ja vitsoineen (Vuolio
1981: 128). Tällä punaiseen piispan pukuun
ja paimensauvaan sonnustautuneella hah11. Nikolas ja Krampus, postikortti vuodelta 1901
molla on mukanaan usein ilkeän näköinen
apuri. Tällainen parivaljakko on esimerkiksi alankomaiden Sint Klaas ja hänen apurinsa
Zwarte Piet eli Musta Pekka, joka on mukana auttamassa lahjojen jakamisessa. Monin
paikoin Nikolaus-hahmon pelottavan näköiset seuralaiset ottavat kuitenkin kurittajan ja
rankaisijan roolin. Sveitsissä Samichalus hahmo tuo kilteille lapsille lahjoja ja pelottava
seuralainen Schmutzli kirjaa huonot teot mukana kantamaansa suureen kirjaan. Schmutzlilla on mukanaan myös suuri säkki ja risukimppua tuhmia lapsia varten. (Steve
2005: 35.) Saksassa äreä apuri on useimmiten hupulliseen kaapuun pukeutunut Knecht
Rubrecht, joka lahjojen sijasta jättää risuja pahoille lapsille (Steve 2005: 35-36).
Ehkä nykyään tunnetuin Nikolauksen apureista on Itävallassa, Saksassa ja Unkarissa esiintyvä Krampus, joka muistuttaa ulkomuodoltaan helvetillistä pukkia. Hänen
on uskoteltu syövän ja kiduttavan tuhmia lapsia. Joulukuun 6. päivän tienoihin vietettiin Krampusnachtia kulkueineen jo keskiajalla. (Hawkins 2013: 70-71.) Perinne oli jo
osittain katkennut, kun sitä alettiin 1900-luvun alkupuolella uudelleen lämmittämään.
Ilmiö on jatkanut voimakasta kasvamista näihin päiviin asti. Alunperin tämä lähinnä
vain alppikylissä kukoistanut perinne on levinnyt aina suurimpiin kaupunkeihin asti.
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Osa tapahtumista jatkaa perinteistä linjaa ja osa on sovitettu turistillisempaan muotiin
esimerkiksi joulumarkkinoiden yhteyteen. (Ridenour 2016: 36.)
Nuorista miehistä koostuvat Krampus-seurueet esiintyvät kaduilla riehakkaina
kulkueina ja tekevät etukäteen sovittuja käyntejä kodeissa. Perinteisissä seurueissa on
Nikolauksen mukana jopa 4-6 krampushahmoa. Näiden lisäksi seurueeseen kuuluu
myös lapsille jaettavia herkkuja kuljettava rustiikkisen näköinen korin kantaja ja usein
naispuoleinen enkelihahmo. Krampuksien pukuun kuuluvat puusta tehty naamio, johon
on liitetty aidot elämen sarvet. Sarvia voi olla useampikin pari. Krampusten puku on
turkiksista tehty takki tai haalari. Lisäksi pukuun kuuluvat iso kello ja piiska. (Ridenour
2016: 54). Kaduilla ryhmät pelottelevat ja kiusoittelevat yleisöä, mutta mukana on usein
myös huumoria (mts. 71). Ryhmät myös näytöksen omaisesti taistelevat keskenään
(mts. 33). Krampusjuoksuiksi kutsutuissa tapahtumissa seurueet muodostuvat usein pelkästään Krampuksista ja tässä muodossaan tavassa voi nähdä yhtymäköhtia Rooman
Lupercalia-juhlan vuohennahkaan sonnustautuneisiin piiskaaviin juoksijoihin.
Kotikäynneillä Nikolaus kuulustelee lapsia ja lapset saattavat myös esittää hänelle
lauluja, jonka jälkeen heille jaetaan herkkuja.
Vasta tämän jälkeen seurueen krampukset
tulevat paikalla pelottelemaan riehakkaan
oloisina, mutta kun meno alkaa käydä liian
villiksi ottaa Nikolaus tilanteen taas haltuunsa. (Mts 54.) Turkit ja muut helposti
paikallisesti saatavilla olevat materiaalit olivat käytännöllisyydessään looginen valinta
krampuksille ja muille kiertäville kansanperinnehahmoille. Nykyään varsinkin suurissa
kaupungeissa näkyy kuitenkin jo todella
moderneja rooliasuja resiininaamareineen
ja välkkyvine led-silmineen, jotka muistuttavat enemmän fantasiaelokuvan hirviöitä.
(Ridenour 2016: 58.)
Krampuksesta ja varsinkin sen fantasiaversiosta on tullut suosittu osa hieman vaihtoestoisempaa joulukuvastoa (Hawkins 2013:
70-71). Itävallassa alkanut krampustraditioiden elvyttäminen on synnyttänyt mielenkiin12. Moderni itävaltalainen krampusryhmä
toa Pohjois-Amerikassa asti. Siellä hahmo
Moorpass Maishofen
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nousi 2000-luvun alussa netti-ilmiöksi vanhojen postikorttien kuvien ja meemien jakamisen kautta ja sieltä se on levinnyt muihin länsimaihin. Hahmoa on kuvattu myös
populäärikulttuurissa ja sitä on hyödynnetty tuotteissa. Vaikka monesti hahmo on alkanut muistuttamaan enemmän fantasiaelokuvien hirviötä kuin kansanperinnehahmoa.
(Ridenour 2016: 10)
Krampus hahmon historia muistuttaa Santa Clausin historiaa siinä mielessä, että
se on myös eurooppalaiset juuret omaava hahmo, joka on kulkeutunut Pohjois-Amerikkaan ja populäärikulttuurin kautta vähän muuttuneena levinnyt ympäri maailmaa.
Yleisellä tasolla on havaittavissa kasvavaa kiinnostusta kansanperinteeseen10 ja sitä
kautta myös vanhanaikaiset joulupukkihahmot ja nuuttipukit ovat ajankohtaisia. Vielä
vuonna 2006 Lavia (2006: 16-17) ilmaisi, että Suomen kaupallinen ja ihmismäinen
joulupukki ei ole vähemmän autenttinen kuin vanha sarvipäinenkään pukki, ja hänen
mielestään uudempi joulupukki on sopivampi nykyaikaan kuin sarvipäinen joulupukkihahmo. Krampuksen ilmiömäisen suosion perusteella voi kuitenkin katsoa olevan
tilausta myös vaihtoehtoisille jouluperinteistä ammentaville pukkihahmolle. Vaihtoehtoista joulupukkitulkintaa nähtiin myös Jalmari Helanderin vuoden 2010 Rare Exports
elokuvassa.

4.4.2 Vuotuistaikoja
Kortin pelikorttimaisessa sommitelmassa on aurinkoristit niillä kohdin, jossa yleensä
on kortin maa ja arvo. Tämäntyylistä risti- ja ympyräkuviota on käytetty jo varhaisimmissa kulttuureista ympäri maailmaa. Pohjois-Euroopassa tämä merkki on ollut hyvin
suosittu. Suomalaisessa kansanomaisessa uskomusperinteessä esiintynyt aurinkoristisymboli on nähtävissä jo esihistoriallisen ajan kalliopiirroksissa. Merkin voi tulkita vuodenkiertoa symboloivaksi pyöräksi. Täällä se on liitetty niin muinaispohjoismaiseen
auringonpalvontaan kuin myöhemmin kristinuskoonkin. Jouluisin merkki on piirretty,
useimmiten kylän vanhuksen toimesta, oven ja ikkunan pieliin. Merkillä on koristettu
myös pukuja, oluttynnyreitä ja muita esineitä. Kuvion risti on usein piirretty jouluna
ja rengas sen ympärille uudenvuodenpäivänä. Merkin koettiin suojaavana niitä pahoja
henkiä vastaan, joita joulunaikaan oli liikkeellä ja myös karkottavan jo talossa sisällä
olevat pahat henget. (Harva 148: 153.)
Viljoilla on ollut merkittävä rooli eurooppalaisessa ja suomalaisessa joulussa, joten
halusin sisällyttää ne jollain tavalla kuviini. Keskiajalta 1830-luvulle saakka talot ja
kirkko koristeltiin oljilla, ja hyvin käytettyjä ne olivat aina 1900-luvulle asti, jolloin joulukuusen pystyttäminen yleistyi. Oljilla on ollut tärkeä rooli joulunajan taioissa, joiden
avulla ennustettiin ja edistettiin viljasatoa ja karjaonnea. Oljista muodostettiin viljapelto
10 Kansanperinteeseen liittyvistä vanhoista kirjoista julkaistaan uusintapainoksia ja uusia teoksia esimerkiksi Salakirjojen toimesta. Myös aihetta käsittelevät facebook-sivut ja -yhteisöt ovat
suosittuja.
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pirtin lattialle. Viljatuotteet olivat merkittävässä roolissa juhlapöydässä. Usein keskelle
pöytää laitettiin toukoleipä, jossa saattoi olla
vielä tähkä pystyssä koristeena. Viljat ja kuivat oljet ovat symboloineet niin tulevan kesän
satoa kuin Jeesus lapsen seimenolkia. (Vilkuna, 1985: 339; Lindén & Talvitie 2002: 105.)
Myös linnuille on ollut tapana antaa jouluisin
lyhteitä sen toivossa etteivät ne söisi tulevaa
satoa (Jaakkola 1977: 142).
Kortissa on kuvattuna myös himmeli. Oljesta tehdyt koriste-esineet ovat olleet
suosittuja jouluna. Alun perin niiden teko
on ollut ajanviettotapa talonpoikaskodeissa,
mutta myöhemmin niitä alettiin myös myydä
kaupoissa. Koristeet ovat olleet usein tähteä,
enkeliä tai vuohipukkia esittäviä. (Jaakkola
1977: 201.) Oljet olivat ja ovat edelleen esillä
jouluna myös himmeleiden muodossa kat13. Nuutinajo. Kuvaaja Oksanen Aino, 1927
toon ripustettuina. Himmelin geometrinen
olemus syntyy tasapitkiä olkia yhteen monikulmioksi liittämällä. Niin kuin nimestä
voi arvata niin himmeli ei ole pelkästään suomalainen perinne, vaan idea siitä lienee
tullut meille lännestä. Himmeli perinteitä on ollut muun muassa Pohjois-, Keski- ja
Etelä-Euroopassa. Himmeli ei ole myöskään pelkästään joulukoriste, vaan sitä on myös
käytetty esimerkiksi hääjuhlissa. Sellaisenaan perinne ei ole jatkunut näihin päiviin, sillä
alun perin himmeleitä oli tapana koristella runsaasti. Koristeluun käytettiin esimerkiksi
tähkiä, peilejä, paperikoristeita ja kynttilöitä. Joskus himmeli on muodostanut myös
katosmaisen muodostelman taustakankaan kanssa. Himmeli on perinteisesti tuotu jouluna sisälle ja joissain päin sitä on pidetty jopa juhannukseen asti. Himmeli on olkisen
materiaalinsa puolesta liitetty satovuoden viljaonnen varmistamiseen ja se on valmistettu
joka vuosi uudestaan. (Himmeli 1982: 6-7; Jaakkola 1977: 236-137.) Perinne meinasi
kadota Suomessa 1800-luvun lopulla ja sen uusi tuleminen tapahtui 1930-luvulta alkaen. 1950-luvulla taas muotia oli uusien design himmeleiden suunnittelu. (Jaakkola
1977: 239.) Nyt 2010-luvulla näkee paljon pelkistettyjä himmeleitä, jotka on kuitenkin
voitu tehdä myös muista materiaaleista kuin oljesta. Himmelin pelkistetyn geometrinen
muotokieli yhdistetään niin minimalistiseen kuin romanttiseen talonpoikastyyliinkin.
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4.4.3 Kortin 3. kuvailu ja analyysi
Hyvä & paha pukki kortin ulkoasu muistuttaa siis pelikorttia etenkin komposition
osalta. Tavallisten kuvakorttien hahmojen paikalle on sijoiteltu edellisissä osioissa esitellyt tyylitellyt pukkihahmot. Kortin kirjoituspuoli on suunniteltu niin päin, että sarvekas
pukki tulee ylös ja ihmismäinen pukki tulee alas. Kuvaa voi kuitenkin pitää myös ylösalaisin, jolloin ihmismäinen pukki on ylimpänä. Sarvekkaalla pukilla, joka tässä kuvassa
on niin sanotusti pahan pukin roolissa, on kädessänsä vitsakimppu. Punapukuisella
pukilla taas on selässään lahjasäkki, josta pilkistää valkoiseen paperiin käärittyjä paketteja. Pukit on kuvattu hieman sivulta päin ja heidän kasvonsa osoittavat vastakkaisiin
suuntiin. Olen sijoittanut aurinkoristit kohtaan, jossa tavallisissa pelikorteissa on kortin
maa ja numeroiden kohdalle olen tehnyt kauran tähkät. Lisäksi pelikortin reunassa on
pieni kaareva, kortista n.1 tuttu koristekuvio.
Tässä kortissa tulee esille joulupukin rooli sekä rankaisijana että palkitsijana. Kortissa voi tulkita olevan Nikolausmainen joulupukkihahmo ja kurittajan roolin saanut
sarvipäinen seuralainen. Toisaalta kortissa voi myös tulkita olevan kuvattuna perinteinen sarvipäinen joulupukki ja nykyaikainen ihmismäinen joulupukki ja katsoja voi itse
korttia kääntämällä päättä kumman haluaa asettaa korkeammalle.
Pukit ovat ikään kuin sisällä pelikortissa ja pelikorttimaisten graafisten elementtien ympäröivänä. Graafisten elementtien käyttö yllättävällä tavalla on yleistä varsinkin vanhemmissa postikorteissa. Esimerkiksi 1900-luvun alun visuaalisilla keinoilla
leikittelevissä fotomontaasin keinoin toteutetuissa postikortteissa saattoi olla esimerkiksi näyttelijätärten valokuvia sommiteltu nuottiviivaston nuoteiksi (Kalha 2016: 221).
Yllättävien graafisten elementtien yhdistelmä luo fantasiamaisen vaikutelman. Pelikorttimaisen sommitelman avulla voi verrata pukkihahmojen eri rooleja. Pelikorttimainen
sommittelu on visuaalinen keino, jota käytetään paljonkin graafisessa suunnittelussa,
tosin joulukorttien yhteydessä se ei ole kovinkaan käytetty keino. Löysin kuitenkin
jo kortit toteutettua pelikortti idealla toteutetun, kylläkin muuten hyvin erinäköisen,
Santa Clausia ja Krampusta käsittelevän kortin, joten siinä mielessä ideani ei ollut
ainutlaatuinen.
Kuvaan on lisätty viitteitä perinteisistä joulunajan vuotuistaioista. Kortin kulmiin
on kuvattu aurinkoristit ja tähkät, jotka tuovat uskotusti turvaa joulun ajaksi ja onnea
tulevalle vuodelle. Aurinkoristin liittäminen kuvaan oli minulle tapa tuoda esille vuodenkiertoa, aurinkoa ja talvipäivän seisausta. Toinen syy lisätä nämä kuvat korttiin oli
niihin liitetyt uskomukset suojaavista ominaisuuksista, jotka sopivat joulukortin hyvän
joulun ja uudenvuoden toivotuksiin. Maagisiksi uskottujen merkkien käyttö on linjassa
myös korttien arjen tuolla puolen olevan ajatuksen kanssa.
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4.5 Pakettikortit
Tehtyäni postikorttisarjan, minusta tuntui, että jotkut aiheen kannalta merkittävät asiat,
johon tutustuin taustatyötä tehdessäni jäivät käsittelemättä. Pakettikortit olivat nopea
ja pelkistetty tapa kuvata vielä osaa näistä. Ei välttämättömiä kokonaisuuden kannalta,
mutta mielenkiintoinen lisä näyttelyä varten. Pakettikorteissa hahmot ovat kuvattu suoraan edestäpäin ja kuvia reunustaa postikorteissakin esiintyvä koristekuvio. Kaikissa
kuvissa on hahmon lisäksi myös jokin siihen liittyvä kuva-aihe. Näissä korteissa on käytetty vain harmaan eri sävyjä ja tausta on hyvin vaalea. Tekninen toteutus on kuitenkin
samansuuntainen kuin joulupukkipostikorteissa. Pakettikortteissa on kuvattuna neljä
ihmismäistä hahmoa ja saman verran sarvipäisiä pukkihahmoja.
Pakettikortin a. omistin jo aikaisemmin käsitellylle joulupukin ilmiselvälle edeltäjälle Pyhälle Nikolaukselle, joka on kuvattuna kortissa piispan asussa sauvoineen.
Luvussa 4.3.1 kuvatut Englannin Father Christmas ja vastaavat talveen liitetyt hahmot
olivat innoittajana pakettikortissa b. Kortissa on siis kuvattuna seppelepäinen maallistuneen Nikolauksen ja talveen liittyvän pakanjumaluuden yhdistelmä.
Voi spekuloida onko huppupäisten ja parrakkaiden lahjoja jakavien hahmojen
taustalla Nikolauksen lisäksi jotkin muut uskomushahmot (Steve 2012: 31-31). On selvää, että eri kansainväliset jouluun liittyvät hahmot ovat ottaneet vaikutteita puolin ja
toisin. Yksi usein esille nouseva hahmo on pohjoismainen jumala Odin tai hahmon
muinaisgermaaninen versio Wotan. Hahmoon törmää monesti hakiessaan tietoa joulupukin mahdollisista edeltäjistä tai ns. virka veljistä. Odinia ja hänen poikaansa Thoria
on juhlittu joulun aikoihin skandinaviassa. Aikoinaan Odinin on uskottu ratsastavan
jouluisin kahdeksanjalkaisella Sleipnir-hevosella jakamaan herkkuja lapsille ja vähäosaisille. Hänen on uskottu myös kiertelevän viittaan pukeutuneina ottaen selvää siitä kuka
käyttäytyy huonosti ja kuka hyvin. Joskus hahmon on kerrottu myös johtavan jouluöinä
liitelevää henkien Oskoreia -seuruetta. Odin on usein kuvattu vanhaksi parrakkaaksi
yksisilmäiseksi mieheksi. (Steve 2012: 32; Hawkins 2013: 81.) Tällaisena kuvasin hänet
myös pakettikorttiin c. ja hänen seuranaan on häneen liittyvät korpit Hugin ja Munin.
Merkittävä joulupostikorttisarjassa käsittelemättä jäänyt aihe on tontut. Tonttu
on kuvattu pakettikorttiin d. Tontut ovat Suomessa ja muissa pohjoismaissa jouluun ja
Joulupukkiin vahvasti sidottu aihe. Tontut ja haltijat ovat uskomushahmoja, jotka ovat
nykykäsityksen mukaan muovaantuneet alun perin vainajahenkiin liittyvien uskomusten pohjalta ja muuttuneet sittemmin enemmän satuhahmon kaltaiseksi. Hahmon on
alunperin uskottu olevan esimerkiksi esi-isä tai talon ensimmäinen rakentaja, joita on
kestitty jouluna. Kyse oli muistamisesta, palkan annosta ja hyvän onnen takaamisesta
pitämällä tonttu tyytyväisenä. Lisäksi saatettiin jättää kynttilä maagiseksi uskottuna
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jouluyönä palaman koko yön ajaksi, että hahmo näkee tulla. (Haavio 1942: 424-425,
429- 432.) Tämän takia kuvasin pakettikorttiin tontun lisäksi myös kynttilän. Joulupukin yleistyttyä hahmoon sekoittui myös pohjoismaisen tontun piirteitä ja Suomessa
tontut valjastettiin pukin apulaisiksi. Suomalainen tonttukuvasto sai paljon vaikutteita
pohjoismaista. (Vuolio 1981: 134.) Tontut kuvattiin pieninä vanhoina ukkoina, pukeutuneina punaisiin ja harmaisiin pukuihin. Tontut eivät alun perin ole olleet lahjojen tuojia,
vaan siinä roolissa he ovat alkaneet toimia vasta 1800-luvun loppupuolella (Jaakkola:
1977, 203). Suomeen tämä lahjoja jakava muunnos tontuista saapui Ruotsista 1800- ja
1900-luvun taitteessa tonttuaiheisten lastenkirjojen ja joulunäytelmien kautta. Näissä
tontut ovat jo useimmiten lapsen kaltaisia evätkä enää vanhoja ukkoja (Vilkuna 1985:
321).
Kortti e. on ensimmäinen pakettikorteissa esiintyvistä sarvipäisistä hahmoista.
Siinä on viittauksia poroihin ja shamanismiin. Joulupukkihahmoissa ja varsinkin Santa
Clausissa lentävine poroineen, on viitteitä shamanismiin. Tämä on yksi tulkinta hahmosta, joka leviää vauhdilla esimerkiksi internetissä. Siperiassa poronhoitoa harjoittavien evenkien perinteessä shamaani sonnustautuu rituaaleissa poronsarviin ja -taljaan.
Tässä olomuodossa shamaanin katsotaan pystyvän lentämään henkisellä tasolla ja vierailemaan eläinhahmossaan alisessa maailmassa. (Vitebsky, Piers 2001: 39.) Tämän
matkan tarkoitus on päästä usein jonkun vaikeuden yli. Apunaan matkallaan shamaanit
käyttävät amanita muscaria eli kärpässieniä (Vitebsky 2001: 34-35 & 85) Kortissa on
hahmo, jolla on poron sarvet päässä ja kärpässieni on kuvattu etualalle.
Pakettikorteissa f. ja g. On kaksi nuuttipukki-aiheista korttia, joilla toisella on
pukinsarvet ja toisella hyvin tyypillinen tuohinaamari ja oksista tehdyt sarvet. Toisen nuuttipukin yllä on kuvattuna pesäpäivien loppumiseen viittaava aurinko. Pakettikortin h. hahmo on kaikkein pirullisin. Rankaisijan roolissa esiintyvänä hahmo on
Nikolaus-seurueissa ja -korteissa kuvattu jopa helvetillisenä vastavoimana pyhimykselle.
Hahmossa ja etenkin sen pitkässä kielessä on viittauksia Krampus-kortteihin. Hahmon
vieressä on kuvattuna vitsakimput.
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4.6 Korttisarjan kuvakieli
Tässä luvussa käsittelen korttisarjan kuvakieltä yleisellä tasolla. Korttieni kuvat eivät ole
toisistaan irrallaan olevia itsenäisiä teoksia, vaan muodostavat sarjan niin tyylillisesti
kuin aiheidensa puolesta. Korteissa toistuu sama muotokieli, värimaailma ja dekoratiiviset elementit. Kortit on myöskin toteutettu samalla tekniikalla ja niitä on työstetty yhtä
aikaa. Korteissa esiintyville kahdelle eri pukkihahmolle on omistettu omat korttinsa ja
kolmannessa kortissa hahmot on kuvattu yhdessä. Lisäksi postikkorteissa on selkeitä
viittauksia toisiinsa, esimerkiksi kortissa 1. on toisen joulupukin lakki mukana kuvassa.

4.6.1 Tyyli
Kuvaisin korteissa käyttämääni tyyliä dekoratiiviseksi historialliseksi sekatyyliksi. Tyylini ei ole siis suoraan revivalistinen siinä mielessä, että en voi nimetä mitään tarkkaa
tyylihistoriallista esikuvaa sille. Jotain kaikuja siinä on talonpoikaishuonekekalujen muotokielestä. Ymmärrämme muutenkin historialliset tyylit aina omien suodattimiemme
kautta. Nodelmanin (1988: 84) mielestä parhaimmassa tapauksessa suunnittelijan ei
pitäisikään jäljentää historiallisia tai vieraista kulttuureista tulevia tyylejä sellaisenaan
vaan inspiroitua niistä ja luoda sen pohjalta jotain omaa.
Korttieni muotokieli on hyvin pyöreää. Kuvatut muodot ovat valuvia ja aaltoilevia,
eikä lyijykynällä tehdyissä osissa ole teräviä kulmia himmeää taustaviivoitusta lukuun
ottamatta. Muotokielen aaltoilevuus korostuu korttien 1. ja 2. koristeellisissa kehyksissä,
mutta myös hahmojen partojen kiharoissa. Näkyvämmän poikkeuksen tähän pyöristettyyn muotokieleen tekee kahdessa kortissa olevat tarkan geometriset kulmikkaat himmelit. Nämä vastakkaiset muodot tuovat hieman jännitettä muuten hyvin staattisiin
kuviin (Nodelman 1988: 73).

4.6.2 Värit
Työstin kuvia ensiksi lyijykynällä, jolloin käytössäni oli vaan harmaan eri tummuusasteet, joten pelasin silloin vain vaaleuskontrastilla. Väritin kuvat jälkeenpäin, joten tekniikasta voi löytää löyhiä yhtäläisyyksiä mustavalkoisten valokuvien ja painotuotteiden
jälkeenpäin värittämiseen. Tällaista tekniikkaa käytettiin esimerkiksi 1800- ja 1900luvun vaihteen valokuvapohjaisissa postikorteissa, jotka väritettiin käsin (Lindbom
2016: 111). Vaikka itse teinkin värityksen koneellisesti voi korteissani olla jälkeenpäin
värittämisen johdosta joku vivahdus samaa tunnelmaa, jota vanhoissa postikorteissa oli.
Korttien kuvissa on käytetty ruskean ja harmaan eri sävyjä sekä valkoista ja punaista.
Käyttämäni punainen on hieman tummempi ja murretumpi versio niin sanotusta joulunpunaisesta, jossa pukki nykyään useimmiten kuvataan.
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Väreihin liittyvät merkitykset ovat väljiä ja värit koetaan erilailla niin eri kulttuurien kuin yksilöidenkin välillä (Hatva 1993: 29). Punainen väri on liitetty usein pyhään
ja jumalalliseen (Gage 1993: 26). Sillä on varhaisissa kulttuureissa maalattu luolamaalaukset ja monet antiikin temppelit ja jumalpatsaat. (Huttunen 2005: 23; Gage 1999: 70).
Kristillisissä kirkossa väri yhdistetään Kristukseen, Pyhään Henkeen, apostoleihin ja
marttyyreihin (Ylikarjula 2014: 122). Värin liittäminen jumaliin, pyhyyteen ja korkeaarvoisuuteen selittää sitä miksi punainen väri yhdistetään myös jouluun. Punainen on
myös veren väri ja veriuhrien kautta vahvasti joulun muinaisskandinaavisiin juuriin liittyvä. Saturnalian punaisilla päähineillä on myös osuutta siihen, että tunnemme joulun
nimenomaan punaisena.
Punaisen käyttö toisen pukin vaatteissa ei ollut minulle aluksi itsestään selvää, ja
minua kiehtoi vanhoissa joulukorteissa esiintyneet monen värisiin vaatteisiin pukeutuneet pukit. Aloin kuitenkin pelkäämään, että aiheesta tulisi lopulta liiankin epätunnistettava, jos en sisällyttäisi mitään tuttuja elementtejä mukaan. Assosioimme nykyään
punaisen värin vahvasti jouluun ja joulupukkiin. Toisen värin käyttäminen totutun
sijaan voisi aiheuttaa sekaannuksia, kun taas totutun käyttäminen on helppo tapa lisätä
tunnistettavuutta (Huttunen 2005: 144). Punainen on myös normaalinäköisille hyvin
huomiota herättävä väri (Huttunen 2005: 23.) Koska väri liitetään pyhyyteen se sopii
erityisen hyvin kortin 2. joulupukkihahmoon.
Värien rustiikkisuus tuli intuitiivisesti eli en tietoisesti päättänyt sitä. Murretujen
värien käyttö on minulle tyypillistä ja suunnittelijalähtöisessä työssä niiden käyttäminen
oli siis lopulta kaikkein luontevinta. Murretut värit ja ruskeat ovat turvallisiksi koettuja,
maanläheisiä värejä (Ahjopalo-Nieminen 1999: 22). Korttien murretussa värimaailmassa on myös tarkoituksella yhtymäkohtia vanhaan harmaaseen ladonseinään tai maalaispirttiin. Oljessa käytetty keltainen, havujen vihreys ja turkisten ruskean ja harmaan
sävyt olivat ilmiselviä aiheista kumpuavia valintoja. Tietysti epätyypillisempien värien
käyttäminen olisi ollut myös varteenotettava keino korostaa kuvien satumaisuutta.

4.6.3 Tila ja Kompositio
Korttien kuvat ovat kaksiulotteisia, eli kuvissa ei ole pyrkimystä tilan tuntuun. Kuvat
ovat myös hyvin staattisia sommitelmaltaan ja hahmot ovat jähmettyneitä. Ainoastaan
kortissa n. 3 kuvassa syntyy kuvaan jännite hahmojen katsoessa vastakkaisiin suuntiin.
Kahdessa ensimmäisessä postikorttisarjan kuvassa on käytetty frontaalia keskisommitelmaa ja kuvat on tehty pystysuoraan, joka on tyypillistä muotokuville (Ylimartimo
2012: 96). Symmetria on mukana lisäämässä dekoraatio vaikutelmaa (mts. 91-93), mutta
myös jonkinlaista pyhyyden tuntua. Korteissa 1 ja 2 hahmot tuntuvat olevan hyvin
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intensiivisiä sommittelun, asennon ja katseen suunnan ansioista. Kortissa n. 3 sivulle
kääntyneistä hahmoista tulee epävarmempi vaikutelma.
Kirjan kuvituskuvista kortit eroavat siitä, että kuvissa ei ole sitä epätasapainoa
ja jännitettä, joka on usein osa kerronnallista kokonaisuutta (Nodelman 1988: 125-126).
Tätäkin toki olisi voinut hyödyntää korteissa, mutta sitten ne eivät välttämättä olisi
toimineet yhtä hyvin myös yksinään sarjasta irrotettuina. Kuvissa ei ole siis juonellista
jatkuvuutta, mutta ne on sidottu toisiinsa viittauksin.
Korttien kuvien taustalla ei ole mitään konkreettista tilaa, hahmot leijuvat ikään
kuin tyhjyydessä. Myös varjottomuus luo vaikutelma epämääräisestä tilasta, joka sijaitsee määrittelemättömyydessä (Launis 2001: tarkistan vielä sivun).

4.6.4 Kehys ja rajaaminen
Korteissa n.1 ja n.2 on piirretyt kehykset rajaamaan kuvaa ja nostamaan sen reaalimaailmasta irrallaan olevaksi satumaailmaksi. Kehys voi olla myös koristeellinen elementti,
mitä se on tässäkin tapauksessa. Kortissa n. 1 osa kuvan elementeistä tulee myös kehyksen yli ja siirtyy myös ehkä lähemmäksi reaalimaailmaa. Kortissa n. 3 kuvattu pelikortti
toimii todellisuudesta vieraannuttamisen välineenä.

4.7 Näyttely
Pidin produktio-osiosta näyttelyn Lapin yliopiston Lyhty galleriassa joulukuussa vuonna
2015. Näyttelyssä esittelin joulupukkiaiheiset postikortit A3 kokoon suurennettuina
julisteina. Sivuroolissa olevat pakettikortit tein näyttelyyn täydentämään alkuperäistä
sarjaa, sillä pelkät isokokoiset tulosteet kolmesta kortista eivät muodostaneet tarpeeksi
mielenkiintoista kokonaisuutta. Näyttelyn pystytyksessä asettelin pakettikortit roikkumaan koristeiden omaisesti kattoon ripustamaani poronsarveen. Näyttely oli Yliopiston aulassa ja hyvin näkyvillä yliopiston opiskelijoille, lehtoreille ja avoin kaikille
vierailijoille.
”Monipuolinen taruston käsitelty. Näyttely ilahdutti! Vaikka Joulupukki on aiheena varsinkin rovaniemeläiselle niin puhki kulutettu, niin toit siihen raikasta ja innostavaa otetta”
Palaute näyttelyn vieraskirjasta
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5. Lopuksi
Joulu ja joulupukkihamot ovat aiheena kuin aarreaitta, josta suunnittelija voi ammentaa
ideoita. Joulupukkihahmot ovat osittain muuttuneet vuosikymmenten saatossa, samoin
kuin tapa miten heitä kuvataan visuaalisesti. On havaittavissa myös mitä enenemässä
määrin kysyntää vaihtoehtoisille kansanperinteistä ammentaville kuville ja tuotteille.
Kirjallinen katsaus jouluun ja joulupukkiin sekä hänen edeltäjiinsä ja virkaveljiinsä tuo esille kuinka monimutkainen kudelman aihe on. Aiheen monikerroksellisuudesta ja monimerkityksellisyydestä muodostui suunnittelutyöni pohja. Tästä syystä en
korteissakaan anna katsojalle valmiiksi pureskeltuja tulkintoja aiheesta, vaan herättelen
heidät pohtimaan sitä. Joillekin korttien katsojille voi herätä mielenkiinto aihetta kohtaan, kun taas aiheeseen perehtyneet voivat mahdollisesti löytää niistä mielenkiintoisia
viittauksia.

5.1 Korttien pohjalla olevat perinteet
Korteissa hyödynsin hahmoa ja siihen liittyvää kulttuurihistoriaa monipuolisesti. Kortissa 1. viittaan kiertelyperinteessä esiintyviin pukkihahmoihin ja Pyhän Nikolauksen
ilkeisiin apureihin. Naamiolla leikittely sai innoituksensa myös suoraan kansanperinteestä, kuuluihan naamiot olennaisesti niin nuuttipukeille kuin aikaisemmin myös
ihmismäisiin joulupukkiasuihin. Kortin teemana on pohdinta siitä mikä tai kuka pukki
on ja onko olemassa yhtä aitoa Joulupukkia.
Kortissa n. 2 olen hyödyntänyt Nikolaus-hahmoa ja hänen pakanallisempia tai
maallistuneempia seuraajiaan kuten Father Christmasia, Santa Clausia ja Joulupukkia.
Hahmossa on myös viittauksia tietäjiin, talven ja metsän jumaluuksiin sekä ajatukseen
että vaihtuva vuosi rinnastuu vanhaan mieheen. Tässä kortissa halusin tuoda joulupukkihahmon esille pyhässä tai mystisessä valossa. Kortissa myös pohditaan Joulupukin
korostunutta roolia.
Kortissa 3 on viittauksia jo edellä mainittuihin hahmoihin. Kortissa nostetaan
esille joulupukkihahmojen perinteistä, mutta nykyään taka-alalla olevaa roolia, palkitsijana ja rankaisijana. Kortissa on mukana myös perinteisiä vuotuistaikoja.
Pakettikorteissa on kuvattuna Pyhä Nikolaus, seppelepäinen talven jumaluus,
Odin ja tonttu. Lisäksi korteissa esiintyy nuuttipukkivariaatioita, pirullinen pukki,
shamanistisia perinteitä.

5.2 Visuaaliset keinot
Korteissa on käytetty tiedostetusti ja tiedostamatta monia fantasia- ja satukuvituksen
keinoja sekä muita arkitodellisuudesta irtaannuttavia kuvallisia keinoja.
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1. Hahmojen vartalon ja kasvojen mittasuhteet ovat runsaasti liioitellut.
2. Kortit ovat hyvin koristeellisia. Koristeellisuus näkyy niin kuvien kehyksissä 		
kuin esimerkiksi hahmojen partojen ja vaatteiden muotokielessä.
3. Kehystäminen, joka voi muodostaa katsojalle mielikuvan toiseen todellisuu-		
teen kurkistamisesta.
4. Hahmojen leijuminen ikään kuin tyhjiössä.
5. Korteissa 1. ja 3. esiintyvän sarvekkaan pukin voi nähdä eläimestä ja ihmi		
sestä muodostuvana hybridihahmona.
6. Asioiden yhdistely totutusta poikkeavalla tavalla, eli pukit on sijoitettu 		
pelikorttiin.
7. Kortissa 2. pukkihahmo on kuvattu pyhimysmäisesti tai jumalkuvan 			
kaltaisena.
8. Maagisiksi koettujen symbolien käyttö, etenkin kortissa 3. olevat viittaukset 		
vuotuistaikoihin.

5.3 Tutkielman tekemisestä
Kuten metodiluvussa todettiin taiteellinen- ja käytäntölähtöinen-tutkimus hakevat
vielä muotoaan. Työtäni aloittaessa en löytänyt menetelmän puitteista helposti graafisen suunnittelun sopivaa työkalupakkia. Enkä myöskään ehkä itse osannut määritellä
tarpeeksi hyvin tutkielmaani toimintatapoja tai työkaluja. Minulla oli siis vain löyhä
kehikko, minkä puitteissa etenin hyvin luovasti, ja suunnittelutyön kannalta se olikin
luontevaa. Kuitenkin se, että täysin selkeitä raameja ei ollut, oli välillä ongelmallista
varsinkin kirjallisen osion kannalta.
Tämän työn yhtenä suurempana ongelmana lienee rajauksen puute, varsinkin
ilmiötä käsitellessä. En halunnut rajata aiheen tutkimusta johonkin tiettyyn aikaan ja
paikkaan, vaan halusin luoda silmäyksen koko monimutkaiseen verkoston, koska sellaisena se kirjallisuuden perusteella alkoi eteeni avautua. Osittain tämä on ehkä tässä
tapauksessa luontevaa, koska kyse ei ollut ainakaan ensisijaisesti tuottaa tutkimustietoa
joulupukkiaiheesta, vaan käyttää sitä suunnittelutyön pohjana. Jälkikäteen ajateltuna
jonkinnäköinen rajaus olisi ollut kuitenkin ainakin työtä nopeuttavaa.
Jatkuva työskentelyn dokumentointi reflektointeineen hyödyntäisi myös työskentelyprosessia ja koko työn kriittistä arviointia (Anttila 2006: 220). Jälkeenpäin voi olla
vaikea palauttaa mieleen prosessin yksityiskohtia, vaikka jonkin verran sitä voidaan
tallentaa myös retrospektiivisesti. (Mts. 220 & 224.) Koin itse kuitenkin jatkuvan
systemaattisen dokumentoinnin työtäni haittaavaksi, varsinkin keskellä konkreettista
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kuvien toteutusta, joten dokumentointini oli luonteeltaan vaihtelevaa. Jos tutkimuksen
kohteena olisi ollut erityisesti työskentelytavat olisi systemaattinen dokumentointi ollut
tietysti välttämätöntä.
Työn viitekehyksenä on hahmo, johon liittyy monia tarinoita ja uskomuksia.
Tyypillisistä kuvituskuvista korttini eroavat kuitenkin ainakin siinä, että ne eivät ole
riippuvaisia mistään tietystä tekstistä. Korttien monimerkityksellisyys voi parhaimmillaan saada katsoja pohtimaan aihetta ja mahdollisesti saada perehtymään siihen
paremmin. Jossain vaiheessa suunnittelutyötä minulla oli kuitenkin ajatus, että korttien hahmoja olisi voinut nimetä tai avata ilmiön taustoja lyhyesti sanallisesti korttien
kääntöpuolella. Jonkinlaisia avainsanoja olisi kyllä voinut antaa niitä ihmisiä silmällä
pitäen, jolla ei ole mitään tietoa aiheen monimuotoisuudesta. Tutkielmani kirjallinen
osio täydentää tietysti tältä osin produktiota.
Tämän pro gradu -tutkielman olisi voinut tehdä myös niin, että mukana olisi
kuvien katsojien reaktiot olisivat tutkimuksen kohteena. Tästä saisi tärkeää tietoa joko
työskentelyvaiheeseen tai ainakin mahdollisiin seuraaviin tuotteisiin. Voisi olla hyödyllistä myös tutkia joulukorttia ja erilaista joulukorttikuvastoa toiminnan funktion tasolla.
Vaikka kortteja edelleen jonkin verran ostetaan ja annetaan tuttaville, näyttää niiden
kulta-aika olevan kuitenkin ohi ainakin määrällisesti mitattuna. Toisaalta tämän takia
voi ajatella, että kortin on entistä tärkempi erottua massasta ja kantaa jotain visuaalisuuden tai toisenlaisen näkökulman tuomaa lisäarvoa. Perinteistä ammentavien kuvien
tekeminen digitaaliseen ympäristöön korttimaisina kuvina tai gif-animaatioina, olisi
myös ajankohtainen kenttä, johon tutkimusta voisi jatkaa.
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