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Tule jou lu näl käi nen

Miikka Voutilainen

Joulu houkuttelee sosiaalisen omantunnon esille. Joulun alla 23.

kertaa järjestettävän Hyvä joulumieli -keräyksen tavoitteena on

auttaa 28 000 perhettä 70 euron arvoisilla ruokaan käytettävillä

lahjakorteilla. Vuodesta 1906 jatkunut Pelastusarmeijan Joulupata

kuuluu adventtiajan katukuvaan, ja Kauneimmat joululaulut -

yhteislaulutilaisuudet vievät kolehtikohteineen avustamisen

kansainväliselle tasolle. Thank God it’s them, instead of you kiekui

Bono 1980-luvun Etiopian nälänhätää lieventäneellä

hyväntekeväisyyslevytyksellä Do They Know It’s Christmas?.

Joulun runsauden ja köyhyyden ristiriidalla on pitkä historia. 1700-

ja 1800-lukujen taitteen kansainvälisen intellektuelliliikehdinnän,

niin kutsutun ensimmäisen köyhyysvalistuksen, erityiseksi

alalajiksi muodostui joulukirjallisuus. Siinä kristillisen sisällön

rinnalle ilmaantui sosiaalisesti tiedostava ja reformistinen kerronta.

Tarinoissa korostettiin tyypillisesti parempiosaisten moraalista

velvollisuutta auttaa vähäosaisia. 

Tyylilajiin kuuluvat suomalaiset tekstit, kuten Runebergin

Julqvällen tai Topeliuksen Julpsalm, joka nykyään Jo Joutuu Iltana

paremmin tunnetaan, ja ennen kaikkea Sparven om Julmorgonen kuvasivat myös todellista yhteiskunnallista ristiriitaa.

Karhuntaljan alle, rekimatkalle Joulukirkkoon tai Viktor Rydbergin Tontun suomennetuille kartanopihoille ei monella ollut

asiaa: talonpoikaisto ja säätyläistö muodostivat ohuen yläkerroksen muun väestön elintason jäädessä huomattavasti

matalammaksi.

  

  

13.12.2019

 1.12.1906, no. 3, s. 5. Kristilliset joulujulkaisut saivat 1900-luvun alkupuolella rinnalleen maallisempia lehtiä, joista koulu- ja lastenkirjakustantamo
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Joulun asema länsimaailman merkittävimpänä juhlana on ollut omiaan korostamaan sen viettämisen edellytyksiä. Myös

joulukeräykset pyrkivät mahdollistamaan sosiaalisesti hyväksyttävän joulunvieton myös heille, jotka siihen eivät omien

taloudellisten rajoitteiden puitteissa muuten kykene. Samalla tavalla kansanperinteen kuvaamaa talonpoikaista joulua

olkilattioineen, talikynttilöineen ja vuorokausia jatkuneine syömisineen on aina voitu viettää, sillä joulunvieton tapoja

kartoitettaessa joulun ei-vietto on rajautunut pois. Tämän takia Suomen Historiallisen Seuran vuosina 1918-1919 keräämä

muistitietoaineisto 1860-luvun nälänhädästä, ”Suurista nälkävuosista”, on poikkeuksellisen omaleimainen. Toimeentulon ja

korvikeravintokysymysten joukossa tiedusteltiin myös joulun 1867 oloista, joulun, jota edelsi sadon laajamittainen

menettäminen ja jota seurasi kymmeniä tuhansia uhreja vaatinut nälkätalvi. Välttäessään tiedustelemasta joulunvieton

traditiosta, se antoi mahdollisuuden käsitellä katovuoden erikoisuutta.

Muistitietoaineisto kuvaa sitä, miten nälänhädän kiristäessä otettaan syksyllä 1867 ihmiset joutuivat ruoan riittävyyden ja

kulttuurisen odotuksen ristipaineeseen.

Joulu oli kollektiivinen ja erityislaatuinen juhla, jolloin ruokaa ja juomaa tuli olla tarjolla tavallista pyhää, saati arkea,

enemmän. Muistitietoaineistossa korostuukin pyrkimys normaalin joulun viettämiseen: vaikka vuosi 1867 olikin hyvin tiukka,

niin joulu koetettiin kuitenkin saada tavallinen. Normaalin joulun viettämisessä suuri rooli oli puhtaalla, siis normaaliksi

mielletyllä, aidolla, ruualla. Tämä korostui muistelijan painotuksessa, että puhdasta leipää siksi on kuitenkin koitettu hankkia,

ehkä muutamilla vielä oli edellisen vuoden kotitekoista viinaakin. Muisteltiin myös, että jouluna 1867 syötiin … puhdasta leipä, ja

tunnettiin iloa siitä, että nälkävuosina tuntui suurelta herkullisuudelta kun jouluna sai puhdasta talkkunaa.

Mikäli puhdasta ruokaa ei ollut saatavilla, sitä pyrittiin imitoimaan. Jouluksi paistettiin tattarkakkaroita, sillä ei ollut

vehnäjauhoja josta olisi voinut valmistaa leivoksia kertoi yksi muistietokyselyyn vastanneista. Toinen muisteli, että suolaheiniä

koottiin ja kuivattiin … sekotettiin piimän kanssa ja syötiin. Se oli talkkunaa. Kuvattiinpa oluen panemistakin: ohran lyhde,

sellaisia kun ne sinä vuonna olivat, pantiin saaviin pystyyn, kaadettiin kuumaa vettä päälle, ja annettiin siinä sitten liota, oli siinä

sellaisessa kaljassa sitten jotain väriä.

Kertomuksissa vuoden 1867 joulussa korostui myös säästäväisyys joulua varten. Kerrottiin siitä, miten jouluksi koetettiin

ruokavaroiksi säästää vähän parempaa ja korostettiin, että kellä mitä vähän oli niin se säästi sen jouluksi tai että viinaa kuitenkin

joulunpyhinä täytyi jonkin verran olla, ainakin lääkkeeksi.

On vaikea sanoa, mukauduttiinko joulun kulttuuriseen odotteeseen todella. Muistitieto heijastelee enemmän muistamisen

prosesseja, funktioita ja sitä, mihin ihmiset uskovat muistoissaan kuin sitä, mitä menneisyydessä oikeasti tapahtui. Tätä

heijastelee se, että suuri osa muistitietokyselyn vastauksista on luonteeltaan johdannaisia, kuten

Jouluna syötiin yhtä huonosti [kuin muutenkin nälänhädän aikana].

Jouluna ei ollut mitään herkkuja, sillä köyhyys oli yleinen.

…kehnoa kun muukin aika.

Joulunvietto v. 1867 yleisesti oli hyvin alakuloista ja köyhää.

 …kaikki pulppuavan elämänilon ilmaukset olivat aivan olemattomiin hävinneet. Lapsetkin olivat kuin vanhoja.

Mikäli jouluksi todella pyrittiin saamaan parempaa, korostaisi se kulttuurisia tarpeita ja traditioita jopa äärimmäisissä

elintaso-olosuhteissa. Täysin muistitiedon varassa tämän suhteen ei tarvitse olla. Erillisestä kiellosta huolimatta Tampereella

järjestettiin kovassa pakkasessa ja purevassa viimassa 1867 joulukuun toisen viikon lopulla markkinat. Ihmiset yrittivät

hankkia rahaa joulun tarpeiksi myymällä tavaroita, joita markkinoilla ei normaalisti myyty. Näitä olivat esimerkiksi valmiit

vaatteet ja kankaat sekä lattiamatot, jotka tuolloin olivat vielä harvinaisia. Köyhäkin kekrikseen, jokainen joulukseen, mutta

maaseudulta tuotua irtaimistoa myytiin pilkkahinnoin samalla kun niiden vaihtosuhde vain huononi. Vilja tulisi

kallistumaan vielä puoli vuotta jo tuolloin korkeista hinnoista.

Valistuksen Joulupukki ilmestyi vuodesta 1900 alkaen. Vuosisadan alkupuolen runot, kuten Hautalaulu pikku Viljolle ja Köyhän lapsen joulukuusi, kuolema- ja

köyhyysaiheineen saivat isolta osin väistyä seuraavina vuosikymmeninä romantisoidumman joulukuvaston tieltä. 

http://www.histseura.fi/
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Nälkäjoulun muistitiedossa esiintyvät ”kukin kykyjensä mukaan”-kertomukset, kuten kukin varojensa mukaan, rikkaat voivat

hankkia itselleen enemmän hyvyyttä kuin köyhät tai joulunkin vietti kukin, kenen varat miten kannattivat. Ne muistuttavat, ettei

yhteiskunnan tasolla nälänhädän joulun välttämättä ajateltu poikenneen aiemmista. Monien ruokakuntien jouluista

saattoivat juhlan ulkoiset tunnusmerkit puuttua taloudellisista rajoitteista johtuen normaalistikin.

Ajankulu ei tuonut muisteloihin jälkikäteistä empatiaa. Keskeinen häveliäisyyden muoto talollistaustaisten muistikuvissa oli

ulkoistaa paremmat olot jollekin toiselle. Tämä ilmeni esimerkiksi muistelmassa, jonka mukaan viljaa oli kyllä saatavilla, mutta

eivät he sitä rahan puutteen takia voineet ostaa. Kuvattiin myös, että joilla oli rahaa, niin niillä ei ollut mitään hätää toimeentulosta.

Silti vain harva kertoi itse myyneensä viljaa. Toisaalta yhtä lailla muisteloissa toistuivat vain harvakseltaan sosiaalista

eriarvoisuutta korostaneet kertomukset, kuten rikkaat suurtilalliset syötti palkollisilleen ja kerjäläisille jotkut ruumenleipää

vaikka antoivat oriilleen viljaa. Jotkut pystyivät talon tarkkuudella muistamaan, kellä ruokaa oli ollut, kellä ei.

On epäselvää, missä määrin kertomukset sosiaalisesta eriytymisestä heijastelivat keruuajankohdan yhteiskunnallista

tilannetta. Ei liene kuitenkaan sattumaa, että muistelot, ettei mitään nälänhätää ollut, esiintyivät yhdessä ”kukaan ei joutunut

turvautumaan korvikeravintoon” -kerronnan ja ”joulu vietettiin kuten tavallisesti” -kuvausten kanssa. Näitä kuvasivat

esimerkiksi muistelot:

Erkki Tantun kuvitus teokseen Vilkuna (1989), s. 216. Kulttuuristen vaatimusten ja sosiaalisen eriytymisen ristiriitaa kuvaa Sumiaisten kappalaisen pojan kertomus

joululta 1867. Sumiaisissa oli vielä tuolloin käytössä luontaispalkkaus, johon kaikki pitäjän 52 taloa osallistuivat. Poika muisteli, että hänen isälleen tuotiin yhteensä 23

tynnyriä viljaa, puoleksi rukiita, toinen puoli ohria. Sen lisäksi joka talosta 3 naulaa voita, leiviskän suolattuja kaloja, lihaa 1 paisti (lehmän jalka), joka talosta, naula villoja,

naula pellavia tai hamppua (liinaa), yksi häkillinen heiniä, vieläpä leipääkin[.] Köyhimmät talot osallistuivat kappalaisen palkkaan tuomalla tälle pettuleipää.

Kappalaisisästään poika muisti, että [h]yvin vähäinen oli hänen palkkansa, mutta vähilläkin varoilla hän koki kustantaa lapsilleen koulunkäyntiä.
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Mitään nälänhätää ei ollut.

Ruoka-aineista ei näinä vuosina ollut pulaa täälläpäin.

Leipää kyllin joten täällä ei tehty mitään poikkeuksia ravinto-oloista.

Täällä ei hätäleipää käytetty.

Mitään hätäleipää ei täällä käytetty.

Hätäleipää ei käytetty lainkaan.

Paikkakunnallamme ei hätäleipää käytetty ollenkaan.

Vietettiin niin kun joulu ainakiin.

Joulun vietosta ei mitään poikkeuksia.

Julen firades man nödåret 1867-68 på ungefär samma sätt som åren före och efter.

Nälänhädän kiistäneet kertomukset eivät välttämättä olleet tuulesta temmattuja. Kyseisiä kertomuksia lähetettiin

rannikkoseuduilta ja Viipurin läänistä, joissa nälänhädän aikainen kuolleisuus jäi muuta maata huomattavasti matalammaksi.

Nälänhädän joulu eriytyi paitsi sosiaalisesti, sen vieton rajat kulkivat myös ilmeisesti jyrkkinä onnekkaampien ja

epäonnisempien alueiden välillä.

Kaunokirjallisuudelle nälänhädän todellisuuden ja joulun ideaalin välisen ristiriidan voisi ajatella olevan liian herkullinen

aihe käsittelemättä jätettäväksi. Asetelmaa on kuitenkin hyödynnetty hyvin vähän. Tämä saattaa johtua siitä, että

Hurskaassa Kurjuudessa Frans Emil Sillanpää sanoo siitä oleellisimman:

Avara taivas tähtineen katselee matalan suvun tämänhetkistä vaihetta, kuinka se yrittää säilyttää heikon henkensä tulevia

aavistamattomia kohtaloitaan varten, tätä onnellisempia ja tätä onnettomampia ajankohtia varten, kahden, viiden

vuosikymmenen taakse, vuosisatain taakse. Taivas näkee mahtavia metsiä, joissa tulevaiset miljoonat uinuvat kuolevan

kerjäläisen ja kiilusilmäisen ilveksen läheisyydessä. Metsien aukeamissa se näkee harmaita kyliä, joissa joku kokee kylläisiä

unelmia pian haltuunsa joutuvista taloista, joku tietää nukkuvansa viimeistä joulu-untaan perityllä konnullaan ja joissa

suurissa kerjäläispirteissä hiljallensa sammuvat ne suvun osat, joiden ei ole sallittu olla mukana tulevissa tapauksissa. …

joulu-yö vuonna 1867.

Kirjoittaja on taloushistorian tutkijatohtori, jonka mielestä lämpimän, leudon ja henkäyksen hellän soisi kuvaavan joulujen

tunnelmaa, ei niiden säitä.
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