
Tutkintona Jyväskylä, kausi 2 jakso 9: Joulu 
 
 
Sakke: Tutkintona Jyväskylä. Ikuiset Henkiset opiskelijat, Aapeli ja Sakke, tutustuvat Jyväskylän 
opiskelijan ja vastavalmistuneen näkökulmasta. 
 
Aapeli: Pitkä oppimäärä Jyväskylästä tuo kaupungin palvelut, henkilöt ja tarinat kuulokkeisiin 
ytimekkäästi. 
 
Sakke: Kuuntele ja tiedät mitä Jyväskylässä voi tehdä opiskelijabileiden ulkopuolella tai tutkinto 
kädessä. 
 
Sakke: Tervetuloa Tutkintona Jyväskylän joulujaksoon. Täällä ikuiset jouluihmiset, mutta myös 
ikuiset henkiset opiskelijat Aapeli ja Sakke jälleen tuttuun tapaan studiossa. 
 
Aapeli: Houhouhou, hauskaa joulua. 
 
Sakke: Ja eihän täällä tälläkään kertaa yksin olla, vaan meillä on täällä Joulun asiantuntijat, joita 
tällä kertaa kaksin kappalein. Tervetuloa studioon. 
 
Tiia: Kiitos. 
 
Arto: Kiitoksia paljon. 
 
Sakke: No, nyt ei vielä arvuutella, ketä on täällä joulupukin parran takana, mutta ketäs meiltä 
täältä löytyy? Haluatteko esitellä itsenne? 
 
Tiia: Joo, mä oon Masalinin Tiia, Visit Jyväskylästä, Jyväskylän kaupungilta. 
 
Arto: Ja morjesta morjesta, minä olen taas Hakasen Arto, Toivolan vanhan pihan uusi isäntä. 
 
Sakke: No mites siellä Toivolan vanhalla pihalla, niin uskotaanko siellä joulupukkiin? 
 
Arto: No ilman muuta, mää nimittäin soittelin viime viikolla joulupukille, että meillä on 
joulunavaus 28.11. ja joulupukki on tilattu paikalle, niin ei tarvii uskoa, kun sehän on ihan varma 
juttu. 
 
Aapeli: No nyt on vaikuttavaa empiiristä todistusaineistoa. Mites sitten Jyväskylän kaupungilla? 
Mites siellä? 
 
Tiia: Joo kyllä vahva usko on meilläkin siellä joulupukkiin. 
 
Sakke: No mites sitten jouluna, niin vähän tässä ehdittiin aikaisemmin puhuakin ennen rec-
nappulan painamista, että joulu on semmonen spesiaalijuhla, johon kuuluu paljon 
valmistautumista. Niin minkäslaisia jouluperinteitä teillä on ja sitten Toivolan vanhalla pihalla ja 
kaupungilla? 



 
Tiia: No meillä on sellainen Joulukylä Jyväskylä -kokonaisuus, johon kuuluu kaikenlaisia joulun ajan 
elämyksiä, palveluita, vapaa-ajan vinkkejä, tapahtumia ja kaikki on kerätty yhteen osoitteeseen 
tonne Visit Jyväskylän sivujen alle. Eli se on semmonen ihana perinne, sieltä voi helposti etsiä 
mukavaa tekemistä joulun ajalle. 
 
Arto: Ja Toivolan vanhalla pihalla me ollaan jo aloitettu niin sanotusti tekemään joulua sinne ja 
28.11. meillä tulee semmonen upea joulumaa sinne koko Jyväskylän kansalle ja matkailijoille, niin 
ei muuta kuin sinne tutustumaan. 
 
Sakke: Tapahtumaa tosiaan riittää, mutta minua alkoi tässä kovasti kiinnostaa, kun olette olleet jo 
joulupukkiin yhteydessä, niin mitä kysyitte joulupukilta? 
 
Arto: Joulupukiltahan pitää aina kysyä, että mitäs sais tänä vuonna lahjaksi. 
 
Sakke: Uskalsiko hän vastata? 
 
Arto: Ei. Se sano vielä, että katsotaan, mitenkä hienosti saatte joulun järjestettyä, niin sitten 
katsotaan. 
 
Aapeli: Noniin. Aivan mainio aasinsilta tuli tästä. Joulupukillehan tavataan laulaa aina pieniä 
joululauluja, kun joulupukki tulee kylään, niin minkäslainen historia nimenomaan Jyväskylässä 
näillä joululauluilla oikein on. 
 
Tiia: No Jyväskylän voisi sanoa olevan varsinainen joululaulukaupunki. Eli ihan tuolta Jyväskylän 
seminaarin ajoilta 1800-luvun lopulta lähtien on täällä laulettu ja luotu joululauluja. Eli monet 
tunnetut laulut, Varpunen jouluaamuna, Heinillä härkien kaukalon, Joulupuu on rakennettu ja 
Joulupukki laulut ovat peräisin sieltä 1800-luvun lopun Jyväskylän seminaarista. Ja sieltä on myös 
peräisin kuusijuhlaperinne, mikä on sitten levinnyt kaikkialle Suomeen. 
 
Sakke: Jälleen kerran ittelle täysin uutta tietoa, että kyllä kannattaa tehdä podcastia ja erityisesti 
kuunnella sitä, niin oppii tällaisia. Mutta onko teillä sitten jotain suosikkijoululauluja? Onko 
sattumoisin joku näistä Jyväskylässä keksityistä tai sanoitetuista? 
 
Tiia: No mun täytyy sanoa, että kyllä se tuo Varpunen jouluaamuna on semmonen takuuvarma 
itkettäjä, kun sen kauneimmissa joululauluissa käy laulamassa. 
 
Arto: Ja ilman muuta, joulupukkikin sanoo, että Joulupukki-laulu on se ykkönen, mikä pitää olla ja 
itsellä on ykkönen kyllä ehdottomasti Lumiukko, niin se on semmonen huikee juttu. Mitä tullaan 
näkemään myös Toivolan pihalla. 
 
Aapeli: Ai että tässä on aivan mainio tämmönen balanssi perinteisten, vähän rauhallisempien ja 
haikeampien joululaulujen ja sitten sekä tämmösten vähän rallatusomaisten hilpeämpien 
joululaulujen välillä. Aivan mainiota, vai mitä Sakke? 
 
Sakke: Kyllä, ja ite ainakin tykkään ennen joulua just tämmöstä hilpeetä menoa mut sitten Jouluna 
voi vähän semmosen miehisen kyyneleenkin sieltä tirauttaa ja kuunnella vaikka jotain Varpunen 



jouluaamuna. Semmonen hyvä tasapaino. Mutta tasapainosta puheenollen, niin miten sitten 
löytää semmonen järkevä tasapaino perinteiden ja uusien joulutapahtumien välillä, koska 
jouluhan jos joku on perinnetapahtuma, mutta loputtomasti ei pysty uusiakaan perinteitä 
ottamaan, että aina joutuu jostain luopumaan, jos jotain uutta haluaa luoda. Niin miten te 
tasapainoilette tän välillä? 
 
Tiia: Niin se on kyllä hyvä kysymys ja ei ihan helppokaan kysymys. Täytyy vain yrittää miettiä, mitkä 
on itselle tärkeimmät asiat siinä joulussa ja sen mukaan sitten toimia ja etsiä niitä asioita, mitä 
haluaa tehdä ja kokea sen joulun aikana. 
 
Arto: Ja ehdottomasti jouluhan on myös semmosta fiilisaikaa ja silloin pitää mennä mikä tuntuu 
itsestä hyvältä ja sitten kannattaa rauhoittua perheen ja ystävien parissa, niin ne on musta ne 
tärkeät jutut. 
 
Sakke: Niin että jos perinteenä pitää tätä että perhe tai lähipiiri on siinä ytimessä, niin sen jälkeen 
siihen voi kasata aina fiiliksen mukaan, mitä ikinä haluaakaan. 
 
Arto: Juuri näin. 
 
Aapeli: Noniin. Näillä sanoilla voidaan varmaan mennä meidän kenttäreportaasin pariin eli 
jokaisessa jaksossa meillä on aina lyhyt teemaan sopiva reportaasi. Mitäs me on Sakke tällä kertaa 
tehty? 
 
Sakke: No ei ihan lähdetty laulamaan, koska meidän ääni ei siihen riitä, mutta me ollaan kans 
tällasia hyvinkin ruoasta ja juomasta nauttivia ihmisiä, niin me otettiin pieni empiirinen tutkimus, 
kuuluuko rusinat ja mantelilastut glögiin vai ei. Ja Aapeli mitäs mieltä sä olit tästä kokeesta? 
 
Aapeli: Vaikka yleensä tykkään olla elämässä hyvinkin minimalisti, niin minun mielestä kyllä glögiin 
kuuluu sekä rusinat että mantelilastut. Ne tuo siihen hyvää dynamiikkaa. 
 
Sakke: Mä itte oon ehkä tämmösen hybridimallin välillä, että mä en siitä mantelista hirveesti 
välitä, että se jää hampaisiin ja joka paikkaan kiinni ja sitä on ikävä putsata. Mutta rusinat on kyllä, 
vähän sama kuin simassa, niin ne kyllä kuuluu kanssa sinne glögiin. Ja jotta nyt tästä päästään 
takaisin aasin kanssa sillan yli keskusteluun, niin nyt vois kysyä teiltä, että onko teillä jotain 
mieltymystä tähän glögi-gateen? Että mitä sinne kuuluu laittaa, vai kuuluuko laittaa yhtään 
mitään? 
 
Tiia: No mä kyllä lähen ihan sille mantelilinjalle, et mun mielestä rusinat ei oikein kuulu. Ne ei 
kuulu simaan eikä ne kuulu glögiin. 
 
Arto: Minulla on ehdottomasti kanelitanko ja vihreä kardemumma. Se on kova. 
 
Aapeli: No tämä kuulostaa niin villiltä, että semmosta on varmaan pakko tulla sinne Toivolan 
vanhalle pihalle nauttimaan sitten joulun alla. 
 
Arto: Tervetuloa! 
 



Sakke: Tässä hyvin tämä joulu tulee tällaisena pitkänä juhlana, niin miten sitten tämä pikkujoulu? 
Ainakin itte välillä ootan jopa enemmän pikkujouluja kuin sitten varsinaista joulupäivää, niin mites 
varsinkin tuolla vanhalla Toivolan pihalla, onko pikkujouluilla erityinen paikka siellä vai onko kaikki 
yhtä ja samaa juhlaa? 
 
Arto: Ehdottomasti, Toivolan vanha piha jo viime vuonna oli yrityksien ja yksityisten henkilöiden 
yksityistilaisuuksissa. Meillä on jo kyselty tosi paljon varauksia sinne ja kannattaa olla nyt nopee, 
jos haluaa vielä oman paikan. Me tehdään kyllä huikea pikkujoulujuttukin sinne. 
 
Sakke: No mitenkäs siellä kaupungin suunnalla? Miten pikkujouluja huomioidaan tai onko niillä 
erityistä sijaa sitten ihan henkilökunnan tai sitten kaupunkilaistenkin osalta? 
 
Tiia: No henkilökunnan osalta tietysti se on semmonen mukava päätös sille ehkä raskaallekin 
syksylle. Pääsee vähän heittämään vapaalle niitten kollegoiden kanssa. Pitää paikkansa edelleen 
pikkujoulut. 
 
Aapeli: Itse olen kyllä aivan suuri pikkujoulujen ystävä. Varsinkin opiskelija-aikana, kun oli paljon 
eri yhdistyksissä ja muussa toiminnassa mukana ja sitten oli vielä oman oppiaineen, viestinnän 
pikkujoulut ja monenlaisia pikkujouluja, niin tuntu että kausi kesti aina siitä lokakuun lopulta aivan 
sinne joulun alle. 
 
Sakke: Kyllä. Paljon tässä on joulusta puhuttu ja joulun rooli on varmasti muuttunut, mutta jos 
teidän täytyis jotenkin tiiviisti kuvata, että mitä joulu Jyväskylässä nimenomaan teille tarkoittaa 
henkilökohtaisesti, unohdetaan nämä tittelit. Mitä joulu Jyväskylässä teille merkitsee? 
 
Tiia: No se merkitsee ihania elämyksiä, mitä täällä on tarjolla. Jouluvalomaata, Toivolan vanhaa 
pihaa. Ihania kohteita, missä voi käydä fiilistelemässä sitä joulua jo hyvissä ajoin etukäteen ja 
laskeutua siihen joulun aikaan. Mukavia tapahtumia, joulunavaus ja muut joulunajan tapahtumat, 
konsertit, seurakunnan tapahtumat eli kaikki se mitä täällä tapahtuu silloin ennen joulua ja joulun 
aikaan. 
 
Arto: Tuli niin upee lista tohon. Mutta näin ruoan ammattilaisena, niin ruoka on tärkeä ja 
muistetaan syödä yhdessä, niin se on mukavaa. 
 
Aapeli: No nyt tähän aivan lopun tuntumaan me voitais ottaa tämmönen sana-assosiaatiopeli. Eli 
meillä on tässä Saken kanssa pieni lista jouluaiheisia sanoja ja nyt saatte sitten vuorotellen sanoa 
aina ensimmäisenä, että mitä kustakin sanasta näistä tulee mieleen ja lähdetäänpä liikkeelle. Minä 
täältä sanon ensimmäisen… 
 
Aapeli: Joulutorttu? 
 
Tiia: Rapea. 
 
Arto: Luumu. 
 
Sakke: Rusina? 
 



Arto: Glögi. 
 
Tiia: No ehkä se glögi minullakin (nauraa). 
 
Aapeli: Kauneimmat joululaulut? 
 
Tiia: No sieltä tulee kyllä se Varpunen jouluaamuna. 
 
Arto: Lumiukko. 
 
Sakke: Joululaatikot? 
 
Tiia: Sanon semmosen yllättävän kuin maksalaatikko. 
 
Arto: Ai, otit sen mun. Mutta nyt mää sanon perunalaatikko. 
 
Aapeli: Joulun ulkotulet? 
 
Tiia: Kauniita. 
 
Arto: Toivolan pihalla on mahtavat. 
 
Sakke: Joulukuusi? 
 
Arto: Toivolan pihalle istutetaan uusi. 
 
Tiia: Aloittaa sen joulunajan täysillä kotona, kun se koristellaan. 
 
Sakke: Aivan erinomaisia vastauksia, sitä joka kerta miettii, että mitä itte näihin laittaa, että 
tuleeko mitään julkaisukelpoista, mutta teiltä tuli julkaisukelpoista, mutta myös erittäin mukavia ja 
miellyttäviä asioita. Suuri kiitos näistä. Mutta me ollaan nyt paljon teitä suorastaan grillattu 
kysymyksillä, niin nyt olisi teidän vuoro kysyä meiltä. Eli mitä te haluaisitte kysyä kahdelta 
tämmöiseltä ikuiselta henkiseltä opiskelijalta, jotain joka vois auttaa teitä sitten mahdollisesti 
teidän omassa työssä jatkossa? 
 
Tiia: No mä voisin kysyä sitä, että minkälaiset elämykset erityisesti silloin joulun aikaan tommosia 
henkisiä opiskelijoita kiinnostaisi? Mitä te haluaisitte joulun aikaan kokea täällä Jyväskylässä? 
 
Aapeli: Ai että, mainio kysymys. Itse olen ehkä enemmänkin tällainen jouluperinteiden ystävä, että 
kyllä tämä kauneimmat joululaulut esimerkiksi on semmonen juttu, missä monena vuonna oon 
käynyt. Että pitää olla tämmöstä perinteistä tapahtumaa, mutta sitten myös olen kyllä sitä mieltä, 
että välillä on hyvä kokeilla jotain uutta. Varsinkin jouluna sinne mahtuu myös uusia perinteitä… 
ihan en kyllä vielä, nyt on hyvällä konseptoinnilla paikka, koska ihan en äkkiseltään, kylmiltään 
osaa sanoa, että mikä se uusi juttu voisi olla, mutta semmoiselle on ehdottomasti tilaa. 
 
Sakke: Älä huoli, mulla on valmis konsepti. Tykkään yhdistää tämän tähän nykyiseen vallitsevaan 
tilanteeseen, missä liikutaan paljon ulkona pienissä ryhmissä ja tykkään itse suunnistushommista, 



niin sellainen tonttusuunnistus, koska tontuthan liikkuu paikasta toiseen. Niin olisi sellaisia, vaikka 
kun on tämä kuvasuunnistus pyöräilyviikolla, niin samanlainen tonttusuunnistus tähän joulun 
aikaan, niin voisi sitten kaveriporukalla käydä kiertelemässä ja sit siellä voisi olla semmosia sopivia 
torttukojuja, joista saa sitten glögiä rusinoilla ja mantelilastulla. Niin joku tällainen voisi olla aika 
kiva. 
 
Tiia: Tuo kuulostaa kyllä ihan todella hyvältä idealta, että nyt jonkun täytyy tarttua siihen ja 
järjestää ja saadaan ehdottomasti se tuonne Joulukylä Jyväskylä -sivuille sitten mukaan, niin 
muutkin sen löytävät. 
 
Arto: Täältä tulee sitten tiukka kysymys tietysti ruokaan liittyvää. Mites sitten sinne omaan 
joulupöytään, jos haluaisi ostaa jotakin jyväskyläläistä herkkua, niin mitä se olisi? 
 
Sakke: No, ai ettien että. Se on varmasti jotain sellaista hyvinkin perinteistä, mitä itte ei ehkä jaksa 
lähteä tekemään. Tavallaan mitkä vaatii jotain valmistelua… mitä minä sulle heittäisin? Purkeissa 
olevat asiat on aina kivoja, että ne säilyy ja niitä on käsittääkseni keittiönkin puolesta mukava 
tehdä, kun niitä voi tehdä ennakkoon. Niin joku sellainen jouluinen purkkiyllätys. 
 
Aapeli: Jouluinen purkkiyllätys kuulostaa kyllä hyvältä. Itse tykkäisin, joulusinappihan on ihan 
äärimmäisen hyvää. Sinappi kinkun kanssa, mut siihen liittyy paljon sellaista taikuutta, mistä minä 
en ymmärrä mitään. Mutta tunnistan kyllä hyvän sinapin sitten aina kun sellaista saan eteen. Eli 
semmonen ainakin ois yksi, mutta kyllä minä myös sellaisia perinteisiä joululaatikoita, niitä kyllä 
voisin ostaa. 
 
Arto: Aivan loistavaa, noita kaikkia löytyy nimittäin Toivolan pihalta. 
 
Sakke: Kuulostaa siltä, että sieltä saa kaikkea. Mutta kiitos vierailusta, tässä hujahti taas nopeasti 
tämä jakso. Toivottavasti joulunodotuskin menee vielä yhtä vikkelästi, niin päästään sitten sinne 
joulupöytään mahdollisimman pian. Kiitos vierailusta. 
 
Arto: Hyvää joulua! 
 
Tiia: Kiitos ja hyvää joulua! 
 
Harjun iltasoitto. 
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