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and postmodern Christmas card illustrations, and what are the essential elements that separate 
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vey, and through my own creative process. As a result, I have created a postmodern Christmas 
card series which consists of eight different postmodern Christmas cards.  
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Tiivistelmä 

Tämä opinnäytetyö tarkastelee suomalaisia joulukortteja ja sitä, miten suomalaista joulua ollaan 
visualisoitu joulukorttien kuvitusten kautta. Opinnäytetyön tarkoituksena on vastata kysymyk-
seen 'Mistä elementeistä syntyy kaupallinen postmoderni joulukorttikuvitus?’. Opinnäytetyön 
tavoitteena on tutkia suomalaisten joulukorttien kuva-aiheita ja niissä esiintyviä symboleita, vä-
rejä, hahmoja, tunnelmia, tarinoita ja muita visuaalisia elementtejä. Tarkoitus on selvittää, missä 
menee perinteisen joulukorttikuvituksen ja postmodernin joulukorttikuvituksen raja ja mitkä 
visuaaliset tekijät erottavat nämä toisistaan. Tässä käytännönläheisessä tutkimuksessa lähesty-
tään aihetta kirjallisuuskatsauksen avulla, tutkimalla olemassa olevia joulukorttikuvituksia, pie-
nimuotoisen kyselyn sekä oman luovan prosessin kautta. Tuloksena olen luonut postmodernin 
joulukortin sarjan, joku koostuu kahdeksasta erilaisesta postmodernista joulukortista.  

Opinnäyte koostuu kahdesta toistensa kanssa keskustelevasta osiosta: kirjallisesta tutkielmasta 
sekä taiteellisesta produktiosta. Kirjallisessa osassa tarkastelen suomalaisen joulun historiaa ja 
sen syntyvaiheita. Kartoitan myös joulukorttien kehittymistä ajan saatossa ja analysoin kuinka 
joulukorttien kuvitukset ovat vaikuttaneet visuaaliseen kulttuuriimme. Opinnäytetyössä käsitel-
lään joulukorteille ominaisia visuaalisia piirteitä sekä tarkastellaan kuvittajille suunnatun kyse-
lyn sekä kuva-analyysin kautta miten kuvittajat ovat tulkinneet suomalaista joulua joulukorttien 
kautta. 

Taiteellisessa tuotanto-osassa yhdistän havaintoni käytäntöön. Luon kahdeksan postmodernia 
joulukorttia, joiden avulla haastan itseni etsimään uutta inspiraatiota joulukorttien kuva-aihei-
siin ja pohdin sitä, miten nykypäivän joulua voisi visualisoida postmodernilla tavalla. Tavoitteeni 
on selvittää taiteellisen projektini kautta, voiko joulun visuaalista kuvastoa rikastuttaa uusilla 
kuva-aiheilla ja symboleilla niin, että ne vetoavat myös joulukorttien ostajiin. Taiteellisen proses-
sin kautta pohdin, mitkä visuaaliset tekijät muodostavat postmodernin ja kaupallisen joulukor-
tin. Avaan yksityiskohtaisesti joulukorttien tekoprosessin, käyn läpi tekemiäni luovia valintoja 
sekä analysoin niiden toimivuutta.  

Tutkimuksessa selviää, että joulukortit peilaavat vahvasti kulttuurihistoriaamme. Perinteiset 
kuva-aiheet ovat vakiinnuttaneet paikkansa joulukorttikuvastossamme, sillä niiden kautta yllä-
pidetään joulun perinteitä ja välitetään tärkeitä tunteita eteenpäin myös tuleville sukupolville. 
Postmoderni joulukortti tarvitsee perinteisiä visuaalisia elementtejä toimiakseen kaupallisesti. Ei 
ole kuitenkaan väärää tapaa visualisoida joulua, vaikka perinteikkyys ja kaupallisuus kulkevat 
käsi kädessä joulukorttien kuvituksten näkökulmasta. 

Avainsanat  joulukortti, kuvitus, suomalainen joulu, postmodernismi, taiteellinen työskentely



4 5

LUKU 6. 

LUKU 7. 

LUKU 5. Kuvittajien ajatuksia joulukorttien aiheista

5.1 Inspiraatio joulukorttien taustalla

5.2 Epäsuositut kuva-aiheet

5.3 Onko kohderyhmällä väliä?

5.4 Omat kokemukseni

Joulukorttisarja 

6.1 Kuvitustyylin ja tekniikan valitseminen

6.2 Prosessi aiheiden ja visuaalisten valintojen takana

6.3 Aiheet ja lopulliset joulukortit

 6.3.1 Jouluna matkustaminen

 6.3.2 Selfiet ja sosiaalinen media

 6.3.3 Yksinäisyys

 6.3.4 Loikoilu ja kiireettömyys

 6.3.5 Jouludrinkit

 6.3.6 Joulusauna

 6.3.7 Jouluruoka

 6.3.8 Monta syytä juhlaan

6.4 Epävarmuudet ja haasteet

6.5. Oivallukset ja päätelmät

Lopuksi

7.1 Vastaus tutkimus kysymykseen

7.2 Loppu päätelmät

 
 
Lähteet

75

91

102

73

70

90

100

108

77

76

93

102

113

112

82

80

94

106

114

83

98

106

118

Sisällys

Johdanto

1.1 Lähtökohdat, tavoitteet ja tutkimuskysymys

Suomalainen joulu

2.1 Suomalaisen joulun historia

2.2 Joulukortin synty ja vaikutteet

Perinteisien joulukorttien aiheet ja erityispiirteet

3.1. Joulun symbolit

3.2 Hahmot ja arkkityypit

 3.2.1 Tonttu

 3.2.2 Joulupukki

 3.2.3 Muut joulun hahmot

3.3 Joulukuusi ja havut

3.4 Kynttilät

3.5 Olkikoristeet

3.6 Joululahjat ja jouluherkut

3.7 Perinteisen joulukortin määritelmä

Postmoderni joulukortti 

4.1 Postmodernin joulukortin määritelmä

4.2 Joulukorttien analyysi tutkimuksen tukena

4.3 Kuvituksen tulkinta

4.4 Symbolit, merkit ja merkitykset

4.5 Mielikuvat ja tunteet

4.6 Hahmojen representaatiot

4.7 Värit

LUKU 1. 

LUKU 2. 

LUKU 3. 

LUKU 4. 

7

28

41

50

4

27

26

39

49

48

10

30

42

51

11

34

43

53

15

36

45

57

61

63



6 7

LUKU 1. 
Johdanto

Joulu on ihmisen parasta aikaa. Mi-
nulle joulu on vuoden kohokohta, joka 
tuo mukanaan iloa, taikaa, tunnetta, 
odotusta, yhdessäoloa ja valoa pimeän 
talven keskelle. Omaan joulunviettoo-
ni liittyy vahvasti muistot lapsuuteni 
jouluista sekä perheessäni muodos-
tuneet jouluperinteet, jotka toistuvat 
melkeinpä kaavamaisesti vuodesta toi-
seen.

Aloitan joulutunnelmaan virittäyty-
misen syksyllä, kun alan ideoimaan 
tulevan joulun joulukortteja. Kiinnos-
tukseni joulukortteja kohtaan juontaa 
osittain juurensa perheeni joulukort-
tiperinteestä. Olemme suunnitelleet ja 
tehneet joulukortit itse yhdessä äitini 
ja siskoni kanssa. Olen siis jo lapses-
ta asti saanut välittää joulutunnelmaa 
eteenpäin joulukorttien tekemisen ja 
lähettämisen kautta. Katselin ja ihas-
telin myös muiden meille lähettämiä 
joulukortteja. Joulun symboliikka ja vi-
suaalisuus puhuttelevat ja inspiroivat 
minua. Lisäksi kaikenlaiset paperit, 
niiden tekstuurit ja värit kiehtovat mi-
nua. Joulukorteissa yhdistyy siis kolme 
intohimoani: kuvittaminen, fyysinen 
paperituote sekä joulun tunnelma.

Kuvittajana joulu inspiroi minua ja 
se on aiheena niin kiinnostava, että 
voisin kuvittaa sitä loputtomiin ikinä 
siihen kyllästymättä. Joulukorttieni 
ympärille syntyy tunnelmia ja tarinoi-
ta, joissa heijastuvat omat kokemuk-
seni, näkemykseni ja mieltymykseni 
joulusta. Joulukorttien kuvittaminen 
on minulle vapauttava formaatti, jos-
sa voin vapaasti leikitellä oman luo-

vuuteni kanssa. Kuitenkin joka vuosi 
joulukortteja kuvittaessani pohdin ky-
symyksiä: millaista joulua haluan vies-
tiä omien joulukorttieni kautta, mitä 
ihmiset joulukortilta haluavat ja kenel-
le niitä kuvitan? 

Suomalainen joulu ja sen kuvaaminen 
on täynnä konventioita ja vakiintu-
neita visuaalisia kerrontatapoja. Jou-
lukorttien kuvasto on osa visuaalista 
kulttuuriamme, joka on täynnä suo-
malaiselle joululle ominaisia teemoja 
ja perinteitä, aiheita, värejä, hahmoja, 
symboleita ja mielikuvia. On tonttuja, 
joulupukkeja, poroja, enkeleitä, lunta 
ja lyhtyjä, kirkkoja, maalaismaisemia, 
lapsia, joulukuusia ja lahjapaketteja. 
On punaista, vihreää, kultaista ja ho-
peaa. 

Kaikki edellämainitut elementit toistu-
vat joulukorteissa vuodesta toiseen ja 
ne kuvitetaan usein samalla tapaa re-
presentoiden jo olemassa olevaa mallia 
mukaillen. Nämä kaikki jouluun liitty-
vät visuaaliset stereotypiat, mielikuvat 
ja oletukset heijastuvat suoraan siihen, 
miten kuvittajat visualisoivat joulua 
tänäkin päivänä. Jokaiselle ihmiselle 
joulu merkitsee kuitenkin eri asioita. 
Minua kiinnostaa kysymys, miksi sit-
ten joulukorttien kuvasto on pysynyt 
hyvin samanlaisena vuodesta toiseen?

Selaillessani itse kuvittamiani joulu-
kortteja parin vuoden takaa, huoma-
sin, että myös minä olen kuvittanut 
joulupukin pulleaksi ja parrakkaaksi 
lumiseen maisemaan sitä sen enem-
pää miettimättä. Kyseinen joulukortti 

JOHDANTO
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Kuva 12 
Joulukorttikuvitus vuodelta 2018 , Jolanda Jokinen

on yksi suosituimmista joulukorteista-
ni. En ole tiedostanut sitä, kuinka vah-
vasti kulttuuriimme juurtunut jouluun 
liittyvä visuaalinen kuvasto on määri-
tellyt omaa inspiraatiotani ja kuinka 
paljon se on vaikuttanut omaan työhö-
ni, joulukorttien kuva-aiheisiin ja mui-
hin visuaalisiin valintoihini.

Jouluun liittyy paljon tunnetta, eri-
laisia asenteita, tapoja ja perinteitä. 
Moni meistä omaa selkeän ajatuksen 
siitä, miltä joulun kuuluu näyttää, tun-
tua, kuulostaa, maistua ja tuoksua. Us-
kon vahvasti, että joko kortin ostajan 
tai kortin saajan tulee pystyä samaistu-
maan kuvitukseen ja siihen, mitä kortin 
kuvitus viestii. Itse haluaisin ostaa tai 
saada joulukortin, joka puhuttelisi juuri 
minua. Minua viehättävät joulukortit, 
joissa on persoonallisesti kuvitettuja 
hahmoja, uusia näkökulmia, huumoria 
ja jotain mihin voin samaistua. Opin-
näytteessäni pohdin mitä voisivat olla 
nämä uudet näkökulmat ja aiheet, joita 
voisin kuvittaa joulukortteihin ja onko 
niille ylipäätään tarvetta? 

Maailma muuttuu ympärillämme ja sii-
nä samalla myös joulukorttien tekijät ja 
ostajat. Itse paperituotteiden kuvitta-
jana, joulukorttien tekijänä sekä osta-
jana kaipaan joulukorttien kuvastoon 
lisää monipuolisempaa, hauskempaa, 
modernimpaa sekä samaistuttavam-
paa kuvastoa. Uskon, että uusien lä-
hestymistapojen löytäminen ja niiden 
tuominen joulukortteihin rikastuttaisi 
ja avartaisi visuaalista kulttuuriamme 
ja veisi sitä tasa-arvoisempaan ja mo-
nipuolisempaan suuntaan.

Jouluun ja sen visuaaliseen kuvaa-
miseen liittyy olennaisesti maamme 
historia sekä kulttuuri, joka pitää si-
sällään paljon perinteitä ja tapoja. 
Joulu on juhla, jossa kulttuurin ja sen 
mukana kulkevat teemat kulkevat käsi 
kädessä joulun visualisoinnin kanssa. 
Se on syy, miksi rajaan tutkimukseni 
suomalaisiin joulukorttikuvituksiin. 
Erilaisia joulunviettotapoja ja perintei-
tä on Suomen sisällä valtava määrä ja 
siten se tarjoaa kuvittajalle lukematto-
mia erilaisia inspiraation lähteitä.

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat, 
tavoitteet ja tutkimuskysymys

Tämä opinnäyte koostuu kahdesta 
toistensa kanssa keskustelevasta osios-
ta: tutkielmasta sekä taiteellisesta pro-
duktiosta. Tutkielmani menetelmä 
on laadullinen tutkimus, jossa käytän 
hyväkseni kirjallisuutta, kuvallista 
tutkimusaineistoa, toteuttamaani pie-
nimuotoista kyselyä sekä omaa taiteel-
lista prosessiani. 

Opinnäytteeni tavoitteena on tutkia 
suomalaisten joulukorttien kuva-aihei-
ta ja niissä esiintyviä symboleita, vä-
rejä, hahmoja, tunnelmia, tarinoita ja 
muita visuaalisia elementtejä. Haluan 
selvittää, missä menee perinteisen jou-
lukorttikuvituksen ja postmodernin 
joulukorttikuvituksen raja ja mitkä vi-
suaaliset tekijät erottavat nämä toisis-
taan. 

Tavoitteeni on selvittää taiteellisen 
projektini kautta, voiko joulun visuaa-
lista kuvastoa rikastuttaa uusilla ku-

JOHDANTO
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perinteinen joulukorttikuvitus ja mitä 
asioita se symboloi meille visuaalisesti. 
Käytän tutkimusmateriaalia sekä jou-
lukorttien kuva-analyysia avuksi pe-
rinteisen joulukortin määrittelyssä.

Neljännessä luvussa tutkin joulukort-
teja, joissa joulua ollaan visualisoitu 
poiketen perinteisistä kuva-aiheista 
ja symboleista. Pyrin määrittelemään 
perinteisen joulukortin vastakohdan 
eli sen, millainen on postmoderni jou-
lukorttikuvitus. Avaan postmodernin 
joulukortin käsitettä visuaalisen ana-
lyysin kautta tutkien joulukorttien 
kuva-aiheita, merkityksiä, teemoja, 
symboleita ja värejä. Asetan analyysis-
sani vastakkain perinteisen joulukor-
tin sekä postmodernin joulukortin ja 
yritän selvittää, mitkä visuaaliset teki-
jät erottavat nämä toisistaan.

Toteutin tutkimuksessani joulukortti-
en kuvittajille kohdistetun pienimuo-
toisen kyselyn, jonka tuloksia avaan 
viidennessä luvussa. Halusin ottaa 
tutkimukseeni mukaan myös itse ku-
vittajien näkökulman joulukorttien 
kuva-aiheisiin ja kuulla, mitkä tekijät 
ja ajatukset ovat vaikuttaneet kuvit-
tajan kuvitusprosessiin ja sitä kautta 
lopullisiin joulukortteihin. Kysely piti 
sisällään kaksitoista kysymystä, jotka 
lähetin joulukorttien kuvittajille säh-
köpostitse.

Kuudennessa luvussa pohdin taiteel-
lisen produktioni kautta tutkimuksessa 
esiin nousseita teemoja sekä perintei-
siä sekä postmoderneja joulukorttien 
kuva-aiheita. Produktioni on postmo-

va-aiheilla ja symboleilla niin, että ne 
vetoavat myös joulukorttien ostajiin. 
Haluan haastaa itseäni ja etsiä uutta 
inspiraatiota joulukorttien kuva-aihei-
siin ja pohtia sitä, miten nykypäivän 
joulua voisi visualisoida postmoder-
nilla tavalla. Minua kiinnostaa liittyy-
kö joulun kuvaamiseen mahdollisesti 
tabuja tai muita epäsuosittuja aiheita, 
joita joulukorteissa ei ole totuttu nä-
kemään. Haluaisin haastaa kuvittajia 
sekä muita alan ammattilaisia mietti-
mään, millaista visuaalista kulttuuria 
olemme luomassa joulukorttien avulla 
nyt ja tulevaisuudessa.

Tutkielmani toisessa luvussa palaan 
ajassa taaksepäin kartoittaen suoma-
laisen joulun historiaa ja sen synty-
vaiheita. Pyrin avaamaan suomalaisen 
joulun erityispiirteitä ja selvittämään 
mistä joulunvieton perinne on läh-
töisin ja mitkä asiat vaikuttavat sii-
hen, millaiseksi suomalainen joulu on 
muovautunut aikojen saatossa. Tämä 
taustoitus auttaa minua ymmärtä-
mään, mitkä asiat ovat vaikuttaneet 
joulukorttiemme kuvastoon. Kartoitan 
myös joulukortin historiaa ja sitä, mi-
ten se on kehittynyt, kasvanut ja vai-
kuttanut visuaaliseen kulttuuriimme.

Kolmannessa luvussa tutustun suo-
malaisten joulukorttien aiheisiin ja eri-
tyispiirteisiin. Haluan selvittää, mitkä 
ovat joulukorttiemme yleisimmät ku-
va-aiheet ja miksi. Haluan ymmär-
tää, miksi joulukorttien kuva-aiheet 
ja niiden visuaalisuus ovat pysyneet 
samanlaisina vuodesta toiseen. Tässä 
luvussa pyrin avaamaan, millainen on 

derni joulukorttisarja, joka koostuu 
kahdeksasta joulukortista. Lähtökoh-
tani on käsitellä joulua visuaalisesti 
uusien teemojen, symbolien, hahmojen 
ja kuva-aiheiden kautta. Jokaisella kor-
tilla on oma teemansa, joka perustuu 
tutkimukseni löydöksiin.

Viimeisessä luvussa vastaan tutki-
muskysymykseeni ”Mistä elementeistä 
syntyy kaupallinen postmoderni joulu-
korttikuvitus?”. Pyrin tarkastelemaan 
opinnäytteeni tutkimuksen sekä tai-
teellisen osuuden merkitystä ja sitä, 
miten se tulee vaikuttamaan omaan 
työskentelyyni kuvittajana. Analysoin 
myös itse produktiota ja sitä, mitä uut-
ta se opetti minulle. Pohdin kriittises-
ti sitä, kuinka tutkimukseni onnistui, 
mitä kaikkea oivalsin ja mitä teemoja 
ja kysymyksiä jäin vielä pohtimaan. 

JOHDANTO
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LUKU 2. 
Suomalainen joulu
Joulu on yksi isoimmista ja tärkeimmistä vuosittaisista juhlapyhistä Suo-
messa. Tässä luvussa palaan ajassa taaksepäin kartoittamalla suomalaisen 
joulun historiaa ja sen syntyvaiheita. Pyrin avaamaan suomalaisen joulun 
erityispiirteitä ja selvittämään mistä joulunvieton perinne on lähtöisin 
ja mitkä asiat vaikuttavat siihen, millaiseksi suomalainen joulu on muo-
vautunut aikojen saatossa. Tämä taustoitus auttaa minua ymmärtämään, 
mitkä asiat ovat vaikuttaneet joulukorttiemme kuvastoon. Tutkin myös 
joulukortin historiaa ja sitä, miten se on kehittynyt, kasvanut ja vaikutta-
nut visuaaliseen kulttuuriimme.

01   Utrio, Linnilä 2009, 9; 14

02   Yle artikkeli, Seppo Heikkinen,   
Raili Löyttyniemi 19.12.2012

03   Vuorenjuuri 1968, 5

04   Utrio, Linnilä 2009, 14

05   Utrio, Linnilä 2009, 14

2.1 Suomalaisen joulun historia

Kaari Utrio ja Kai Linnilä luonnehtivat 
teoksessaan Suomalainen Joulu (2009) 
suomalaisen joulun olevan ainutlaa-
tuinen ja perikansallinen juhla, jonka 
perusainekset ovat luminen maisema, 
olkinen himmeli, sauna, joulukuusi, 
kinkku, puuro, lipeäkala, laatikot ja 
piparkakut. Se on kaikista viettämis-
tämme juhlista vanhanaikaisin ja siten 
siihen kiteytyy paljon tunnetta ja eri-
laisia perinteitä.

Eri aikakaudet ovat tuoneet joulun-
viettotapoihin omia kulttuurillisia ker-
roksia, jotka näkyvät suomalaisessa 
joulunvietossa edelleen. Nykysuoma-
laisen jouluaika on tasapainoinen se-
koitus keskiaikaisia tapoja, mennyttä 
talonpoikaisperinnettä, 1800-luvun 
säätyläis- ja kaupunkikulttuuria sekä 
nykyistä elämänmenoa. Joulumme on 
täynnä ilmiöitä, jotka ovat peräisin 
muinaispohjoismaisesta pakanuudes-
ta. 01

Länsimainen joulu ammentaa henki-
sen perustansa pakanallisesta ja kris-
tillisestä perinteestä. Arkistotutkija 
Juha Nirkko kertoo Ylen artikkelissa 
(2012) 02 että jo pitkään ennen kristin-
uskoa Suomessa vietettiin pakanalli-
sia juhlia ja pimein keskitalvi on ollut 
aina juhlan aikaa. Vuoden pimeimmäs-
tä päivästä, talvipäivänseisauksesta 
tuli yksi tärkeimmistä juhlista etenkin 
pohjoisemmissa maanosissa. Siihen on 
liittynyt erilaisia uskonnollisia menoja 
ja palvontaa, kuten aurinkokultti, puu-
kultti, eläinkultti ja vainajakultti. Vuo-
den kulkua ovat rytmittäneet siihen 

aikaan valon vaihtelu sekä elinkeinot 
kylvöineen ja sadonkorjuineen. Ennen 
painettuja kalentereita vuosi saattoi 
vaihtua vaikkapa silloin, kun sato on 
saatu korjattua. Vaikka vuodenvaih-
teen ajankohta on voinut vaihdella pal-
jonkin, talvipäivänseisaus on ollut aina 
suunnilleen siinä missä nytkin ja sitä 
ovat alkuperäiskansat joka puolella 
maailmaa juhlineet samoihin aikoihin.

Suurin osa nykyiseen joulunviettoon 
kuuluvista tavoista on peräisin ei-kris-
tillisistä lähteistä, joista tärkeimmät 
ovat roomalaisten saturnalia-juhlat 
sekä germaaniset keskitalven juhlat. 03 
Rooman keisari Aureliuksen aikana 
Auringon jumalan syntymisen juhlaa 
vietettiin talviseisauksen päivänä 20-
21 päivä joulukuuta. Ennen sitä 17.- 23. 
välisenä aikana juhlittiin Saturnalia 
juhlaa, joka oli myös osa roomalaisten 
perinnettä. Saturnalia juhlaa vietet-
tiin Saturnuksen, vanhan roomalaisen 
maanviljelyksen, rauhallisen ja hyvän-
tahtoisen Jumalan kunniaksi. 04

Saturnalia-juhlat saivat vaikutteita 
vastaavasta Kreikan Kronia-juhlasta, 
jota vietettiin Kronoksen kunniaksi. 
Molemmissa juhlissa on piirteitä, jot-
ka ovat siirtyneet melkein suoraan 
jouluun. Näitä ovat esimerkiksi run-
sas syöminen ja maustetun viinin juo-
minen. Pilailu, riehakas leikkiminen 
ja lahjat olivat myös osa juhlaa. Rie-
hakkaaseen pakanalliseen juhlaan 
kuuluivat ystäville annetut lahjat ja 
näytelmät, joihin kaikki saivat osal-
listua. 05 Sieltä asti on peräisin myös 
tänäkin päivänä suomalaiseen joulun-
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06   Wikipedia 13.10.2020

Kuva 2
Antoine Calletin maalaus Saturnalia vuodelta 1783 06

viettoon liittyvä lahjojen antamisen 
tapa. Lahjojen antamisen taustalla on 
ajatus siitä, että jos onnea jakaa eteen-
päin toiselle, se koituu omaksi eduksi 
ja tuottaa hyvää myös itse lahjan saa-
jalle. 07

Toinen nykyisen joulumme taustajuh-
la on germaaninen joulujuhla jolla on 
monta nimeä: yule, jul, jol, geol, ja ge-
ohol. 08 Sanan jul alkuperää tutkiessa 
se on liitetty esimerkiksi pyörää, eli 
tässä tapauksessa vuoden pyörää mer-
kitsevään sanaan hjul. Skandinaviassa 
joulun merkkinä käytettiinkin renkaa-
seen kiertynyttä käärmettä. Toisaalta 
sana on liitetty myös muinaisgermaa-
niseen jehwela sanaan, joka tarkoit-
taa leikkiä ja pilaa. 09 Suomen kielen 
sanat “joulu” ja “juhla” ovat eri-ikäisiä 
lainoja samasta muinaiskandinaavises-
ta sanasta. Ruotsin “jul” tulee samasta 
lähteestä.10 Vaikka sanan alkuperä on 
ei-kristillinen, tuli se Suomessa käyt-
töön oletettavasti vasta keskiajalla sa-
nan saatua kristillisen merkityksensä. 
11

Tämä saksalaisella ja skandinaavisella 
maaperällä vietetty juhla on keskital-
ven suurin juhla. Siitä kertovat sekä 
Islannin saagat että kreikkalaiset ja 
roomalaiset kirjoittajat. Joulujuhlaa 
vietettiin siis vuoden pimeimpänä ai-
kana ja se merkitsi vuoden loppua ja 
uuden alkua. Uhreja ja taikamenoja 
tarvittiin uuden sadon menestyksek-
si sekä onnen ja rauhan takaamiseksi 
uudelle vuodelle. Sateen ja auringon-
paisteen, hedelmällisyyden ja kasvun 
jumalalle Freijalle uhrattiin jugalti eli 

porsas. Sieltä juontaa juurensa myös 
nykyisen joulupöytämme joulukinkun 
syöminen. 12

Muinaispohjoismaisessa runoudessa 
toistuvat usein juominen ja juopumi-
nen ja joulun vietto olikin omistettu 
juomauhri Odinille, Frejalle ja Njordil-
le. Odin-jumalan palvonta liittyi paka-
nallisen joulun humalaan, ekstaasiin 
ja vainajissa käyntiin. Lappalaisten 
muinaisuskon tuntema jauloherra on 
Odinin tapainen jumala, joka liittyy 
vainajien palvontaan. 13

Pohjoismaisessa kristillisessä joulun-
vietossa säilyi muistomaljan juominen 
vielä 1800-luvulle saakka. Muinaispoh-
joismaisia tapoja ovat muunmuassa 
myös lattialle levitettävät oljet, koko 
yön tarjolla seisova pöytä ja joululei-
pä, jotka ovat kuuluneet suomalaiseen 
jouluun aina 1900-luvulle saakka. Jou-
lupöytä oli tapana jättää yöksi esiin 
näkymättömälle väelle, kuten halti-
oille. Myöhemmin kristillisellä ajalla 
sama perinne jatkui niin, että ruoka 
katettiin yöksi vainajille. 14

Suomalaisen vuoden kierron kohokoh-
ta on ollut aikaisemmin sadonkorjuun 
ja vainajien muistojuhla kekri, jol-
loin myös vuoden on katsottu vaihtu-
neen. Tästäkin vuoden vaihtumiseen 
liittyvästä juhlasta on siirtynyt tapo-
ja kristilliseen joulunajan juhlintaan. 
Tällaisia ovat esimerkiksi ylenpaltti-
nen syöminen ja juominen. Kekristä 
juontuvia tapoja ovat myös talosta ta-
loon kiertely, pyrkimys taata tulevan 
vuoden onni ja enteiden seuraaminen. 

07   Yle artikkeli, Heidi Sommar 19.12.2012

08   Vuorenjuuri 1968, 5

09   Waronen 1898/2009, 185-186

10   Yle artikkeli, Päivi Puukka 19.12.2012

11   Waronen 1898/2009, 184

12   Vuorenjuuri 1968, 6

13   Utrio, Linnilä 2009, 16

14   Utrio, Linnilä 2009, 16
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Myös usko tuonpuoleisen vahvasta 
läsnäolosta ja siihen liittyvä vainajien 
muistaminen ovat sittemmin omaksut-
tu joulun viettoon. 15

Orvo Bogdanoff sekä Olli Turunen 
avaavat kristillisen joulun syntyä teok-
sessaan Olkoon Joulu iloksenne, Uusi 
vuosi onneksenne (2004) ja kertovat 
joulunvieton synnyn sijoittuvan 300-lu-
vun Roomaan, jolloin seurakunta ha-
lusi vieroittaa pakanallisen kansan, 
loppiaisena vietetyn ”voittamattoman 
auringon juhlan” pois kansan keskuu-
desta tuomalla tilalle uuden juhlan, eli 
joulun. 

Edelliset pakanalliset juhlat olivat 
luonteeltaan villejä ja railakkaita, syö-
miseen ja juomiseen keskittyviä elos-
telu iltoja, kun taas uusi kristillinen 
joulu sen sijaan toi kansalle uuden-
laisia arvoja ja antoi samalla kirkolle 
erinomaisen tilaisuuden jakaa ja opet-
taa kristinuskon ydinajatusta pakanal-
lisille roomalaisille.16 

Joulun vietto liittyi myös tuon ajan 
kirkollisiin oppiriitoihin Jeesuksen 
pelastusopista.17 Kristityt omaksuivat 
roomalaisten auringon jumalan syn-
nyinjuhlan Vapahtajan syntymän ajan-
kohdaksi. Kristityt kirkkoisät päättivät 
300 jKr., että Vapahtaja syntyi 25. päi-
vänä joulukuuta.18 Joulu on kristilli-
sistä juhlista nuorimpia. Ensimmäisen 
kerran Kristuksen syntymäjuhlaa vie-
tettiin 25. päivä joulukuuta Roomassa 
vuonna 354.19

Arkkitehti ja antiikin tutkija Aaro Sö-

derlund kertoo Ylen artikkelissa (2016) 
että syntymäpäivän juhliminen ei ole 
kovin kristillistä, kun taas kuolinpäi-
vän juhliminen on. Koko ajatus juhlia 
jouluna Jeesuksen syntymäpäivää on 
pakanallinen. Myöskään 25. joulukuu-
ta ei ole kovin todennäköinen ajankoh-
ta Jeesuksen syntymälle, sillä kylmän 
vuodenajan takia paimenet tuskin oli-
sivat olleet ulkona todistamassa Jee-
suksen syntymää.

 Osa uutta kristillistä politiikkaa oli 
kuitenkin asettaa uudet kirkolliset 
juhlat vanhojen pakanallisten juhlien 
päälle samaksi päiväksi. Tämä mah-
dollisti sen, että uusiin kristillisiin juh-
liin upotettiin pakanallisten juhlien 
sisältöä ja tapoja sikäli miten ne sopi-
vat kristinuskoon. Esimerkiksi seimi 
on peräisin Adoniksen kultista, jossa 
Adonis lapsi syntyi luolassa eläinten 
läsnäollessa. 20

Kristuksen syntymäjuhlan vietto alkoi 
siis Rooman valtakunnan länsiosas-
sa, mutta levisi jo 300-luvun loppuun 
mennessä itään. Paula Pulkkisen tutki-
muksessa Kristinuskon saapumisesta 
Suomeen (1998) kerrotaan, että kris-
tinusko saapui Suomeen 1100-luvulla 
aluksi kauppiaiden mukana rannikko-
seuduille ja myöhemmin koko maahan 
itse kirkon lähetystyön toimesta. Sen 
levitys eteni systemaattisesti ja aluksi 
väkivaltaa välttäen. Kristinuskon tar-
koituksena oli levitä mahdollisimman 
laajalle samalla syrjäyttäen paikalli-
set pakanauskonnot. Uusi uskonto oli 
läsnä erityisesti edustavan yläluokan 
kulttuurissa, jossa se edisti kansainvä-

15   Vilkuna 1948, 509

16   Utrio, Linnilä 2009, 16

17   Bogdanoff, Turunen 2004, 18

18   Utrio, Linnilä 2009, 16

19   Vuolio 1981, 9; 15

20   Vuorenjuuri 1968, 7

lisyyttä ja ylivoimaisuutta. 
Suomessa kristinuskon omaksuminen 
on tulosta satoja vuosia kestäneestä 
muutosprosessista, joka ei kohdistunut 
ainoastaan uskonnollisiin käsityksiin 
ja käytänteisiin, vaan myös yhteiskun-
nan ja talouden rakenteisiin yhteisön 
ja suvun sosiaalisiin suhteisiin sekä ta-
paan jäsentää ja tiedostaa ympäristöä 
ja maisemaa. Tämä johti monella alalla 
merkityssisältöjen korvautumiseen toi-
silla ja vähitellen uudenlaisiin arvoihin 
ja asenteisiin. Vanhat pakanauskonnot 
sekä uusi kristinusko ovat sekoittuneet 
toisiinsa pitäen mukanaan oleellisia 
osia molemmista uskonnoista.21

Line Therkelsen kertaa teoksessan Jou-
lun myyttejä ja taikoja (2019), kuinka 
kristinusko tuotiin Euroopasta Poh-
jolaan ja alueen muinaisia uskontoa 
harjoittavia vainottiin. Pikku hiljaa 
muinaiset uskontomme ja juhlamme 
väistyivät kristillisen joulun tieltä, 
vaikka alkuperäisten uskontojemme 
tavat ja perinteet sekoittuvat kristil-
lisen joulun perinteeseen. Muinaiset 
uskontomme kulkevat edelleen myy-
teissä, saagoissa, tarinoissa, kansan-
lauluissa ja taikauskossa.22

Joulun aineellinen ja esineellinen 
puoli on lähes kokonaan ei-kristillis-
tä alkuperää. Joulun välittämä henki-
nen ja hengellinen sanoma sen sijaan 
heijastuu nykypäivänä lähinnä jou-
luevankeliumissa, lauluissa sekä jou-
lukorteissamme kristillisten hahmojen 
kuten enkelien kautta. Kristuksen 
syntymäjuhla on antanut ikivanhalle 
talvipäivänseisauksen juhlalle uuden 

elämän, jossa on säilynyt rikas sekä 
kulttuuriperinteitä täynnä oleva sisäl-
tö.23

2.2. Joulukortin synty ja 
vaikutteet

Orvo Bogdanoff kertoo teoksessaan 
Joudu joulu jo Pohjolaan (2005)  jou-
lukorttien kuuluvan vain onnekkaim-
pien ihmisten joulumuistoihin. Monet 
vähemmistöt kuten asunnottomat, vä-
hävaraiset, kerjäläiset, lastenkotien 
lapset, pakolaiset, unohdetut vanhuk-
set ja romanit ovat jääneet joulukortti-
en ja niiden historian ulkopuolelle.

Joulukortit ja niiden lähettäminen on 
muodostunut vakiintuneeksi tavaksi 
toivottaa joulua ja se onkin nykyisin 
yleisin virallinen muistamistapa Suo-
messa.24 Joulukorteilla ilahdutetaan 
ja ylläpidetään suhteita lähimmäisiin. 
Kun puhun joulukortista, tarkemmin 
postikortista, tarkoitan Hannu Ran-
talan määrittelemää ilman suojusta 
lähetettäväksi tarkoitettua esinettä, 
tunnuspiirteiltään suorakaiteen muo-
toon rajattua kaksipuoleista, kuvallista 
tasopintaa, jonka lähettämisen tarkoi-
tuksena on kuljettaa viesti. 25 Ennen 
kuin joulukorttien asema vakiintui ja 
tuli osaksi kulttuuriamme, taustalle on 
mahtunut paljon erilaisia vaiheita.

Teoksessa Joulu joutui: juhlatietoa, 
kuvia ja kertomuksia (1998) luonneh-
ditaan joulun olevan samaan aikaan 
nuori ja ikivanha, huomaamatta muut-
tuva ja samalla kiinni kaikissa juhlan 
vieton perinteisissä normeissa. Meillä 

21   Pulkkinen 1998, 170

22   Therkelsen 2019, 5

23   Vuorenjuuri 1968, 7

24   Postimuseon artikkeli 08.10.2020

25   Suomen Postikorttiyhdistys,    
       Hannu Rantala 08.10.2020
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26    Bogdanoff, Turunen 2004, 251

27    Yle uutiset, Päivi Puukka  10.10.2020

Kuva 3
Eijo Ilmari Poika Vesannon joulukortti vuodelta 
1940, jossa on kuvattuna klassinen joulureki 26

Kuva 4
Martta Wendelin uudenvuodenkortti 1900-luvun 
alusta, jossa näkyy onnea symboloiva neliapila, 
rahasäkki sekä porsas 27

kaikilla on joulusta omat mielikuvam-
me ja kokemuksemme, joihin vaikut-
taa merkittävästi joulun visuaalinen 
kuvasto. Ihanteellinen maalaisjoulu on 
syöpynyt syvälle mieleemme laulujen 
ja kuvakorttien välityksellä. Maalais-
jouluun on kuulunut kuusi ja lahjat 
jo 1800-luvulta lähtien. Kaupungeissa 
taas oli omat perinteet kuten valaistut 
joulukadut sekä torille pystytetyt jou-
lukuuset. Kaikki tämä heijastuu joulu-
korttien kuva-aiheisiin ja siihen, mitä 
ne meille viestivät.

Hyvän joulun sekä uudenvuoden toi-
vottaminen ovat kulkeneet pitkään 
käsi kädessä, mutta joulukortti perin-
teen takana on yllättäen uudenvuo-
denkortit. Eija Turunen kertoo Raahen 
Museon Joulukorttien historiaa- artik-
kelissaan uudenvuodenkorttien olevan 
selkeästi joulukorttien lähettämistä 
vanhempi perinne. Uudenvuoden toi-
vottaminen on tullut ihmisten tavaksi 
jo 1700-luvulla.

Uudenvuodenkorttien historia juontaa 
juurensa Japanista. Orvo Bogdanoff 
sekä Olli Turunen kertovat teokses-
saan Olkoon Joulu iloksenne, Uusi 
vuosi onneksenne (2004) Japanilaisten 
viehättävästä surimono- korttien pe-
rinteestä, jonka kautta virittäydyttiin 
uudenvuodenjuhlaan. Surimono perin-
ne piti sisällään taiteelliset ja sieluk-
kaat, käsityönä itse valmistetut kortit 
joita lähetettiin uudenvuodenpäivänä 
lähiystäville. Korttien kuvat esittivät 
japanilaisten jokapäiväisen elämän il-
menemismuotoja. Korttien lähettämi-
sen tapa levisi Japanista Eurooppaan 

1600-luvulla, kun taiteilijat omaksuivat 
tavan ja myivät omia töitään painoleh-
tisinä joulumarkkinoilla. 

Kristinuskon saapuminen Eurooppaan 
vaikutti kulttuuriin ja yhteiskuntaan. 
Kirkko pyrki kristinopin alkuvaiheis-
ta lähtien muuttamaan kansan tapo-
ja enemmän kristillisiksi ja niin jo 
1400-luvulla munkkiluostarissa mun-
kit teettivät uudenvuodenkortteja kä-
sityönä vahvasti kristillisten aiheiden 
mukaan. Vasta 1800-luvulla uudenvuo-
denkorttien aiheet ja kuvasto laajeni 
kristillisestä kuvakielestä humoristi-
sempaan ja sallivampaan suuntaan.28 
Uusi hauskempi kuvasto oli täynnä 
possuja, nokikolareita, neliapiloita, 
rahaa ja hevosenkenkiä. Kaikki edel-
lämainitut aiheet symboloivat onnea, 
rahaa ja varakkuutta monessa eri muo-
dossa.29

Käsin tehtyjen korttien rinnalle alkoi 
tulla myös painettuja kortteja. Vuon-
na 1794 keksitty kivipainomenetelmä 
mahdollisti laajamittaisen kuvakortti-
en valmistamisen. Neljä vuotta tämän 
jälkeen Beijerilainen Aloys Senefelder 
keksi kirjapainotyöskentelyyn paran-
nuksen, litografian, joka mullisti ku-
vankäsittelyn täysin. 

Litografian ansiosta markkinoille 
tuli myös suositut kiiltokuvat, joita 
liimailtiin kirjeisiin ja myöhemmin 
kartongeille sekä muistoalbumeihin. 
Kiiltokuvat olivat arvokkaita ja niitä 
annettiin lahjaksi merkkipäivinä ku-
ten esimerkiksi jouluna. Kiiltokuvia 
tehtiin myös jouluisista aiheista, ja si-

28   Bogdanoff 2005, 29

29   Raahen museo, Eija Turunen 08.10.2020
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ten ne olivatkin joulukorttien edeltäjiä. 
Kiiltokuvien käyttö oli monipuolista, 
sillä niitä pystyi irrottamaan alkupe-
räisestä kortista ja liimailemaan aina 
uudestaan ja uudestaan. 31

Uudenvuodenkortteihin tuli pikkuhil-
jaa mukaan myös joulun toivotuksia ja 
siitä jalostui perinne joulukorttien lä-
hettämisestä. Joulukortti ei ollut täysin 
uusi keksintö, sillä ennen sitä oli ta-
pana lähettää tuttavapiirille jouluter-
vehdykseksi käyntikortteja, joihin oli 
kirjoitettu runonpätkä tai mietelause 
hyvän joulun toivotuksen lisäksi. 32

Maailman ensimmäisenä joulukortti-
na on yleisesti pidetty englantilaisen 
Victoria ja Albert-museon johtajan Sir 

Henry Colen joulutervehdystä, jon-
ka hän lähetti yhteistyökumppanil-
leen vuonna 1843. Postikortit olivat 
vielä siihen maailman aikaan kallii-
ta ja sen vuoksi Sir Henry Cole tilasi 
joulukortin taiteilijaystävältään John 
Callcott Horsleyltä. Korttia painettiin 
kivipainolla tuhat kappaletta. Kortit 
painettiin mustavalkoiseksi ja väritet-
tiin painamisen jälkeen käsin. Kortin 
kuvitus esitti naispuolista perheen-
jäsentä, joka antoi pikkutytölle sie-
mauksen omasta punaviinilasistaan. 
Tämä kuvaus aiheutti närkästystä tuon 
ajan ahdasmielisessä englannissa ja 
jo seuraavana vuonna kaupoissa oli 
huomattavampi määrä painettuja jou-
lukortteja.33

30   Bogdanoff, Turunen 2004, 29

31   Bogdanoff, Turunen 2004, 22

32   Vuorenjuuri 1968, 37

33   Historianet, 08.10.2020

Kuva 5
Ensimmäinen joulukortti 30

Joulukorttiteollisuus syntyi 1860-lu-
vulla Saksassa, joka oli tuolloin pos-
tikorttiteollisuuden keskus halliten 
koko Euroopan joulukorttimarkkinoi-
ta 1880-luvulle asti. Syynä tälle oli Sak-
sassa kehittynyt painotekniikka, joka 
mahdollisti korttien sarjatuotannon 
muuttaen korttien hintatason samal-
la halvemmaksi. Joulukortit rantau-
tuivat Saksasta pohjoismaiden kautta 
Suomeen 1880-1890-luvuilla aluksi 
yläluokan keskuuteen. Valtaosa jou-
lukorteista oli painettu Saksassa tai 
Ruotsissa ja siksi niiden aiheet eivät 
vielä silloin kuvanneet suomalaista 
joulua.34

34   Avoin museo, 09.10.2020

35   Vuorenjuuri 1968, 39

36   Bogdanoff, Turunen 2004, 25

Kuva 6
Kullalla koristeltu joulukortti vuodelta 1912. Kansallismuseon kokoelmat. 35 Joulukorttien kultainen 
painoväri on peräisin Englannista, joka otettiin siellä käyttöön vuonna 1858.36

Joulukorttien aiheet eivät ennen 
1880-lukua - eivätkä anglosaksisissa 
maissa myöhemminkään - liittyneet 
yhtä tiukasti jouluun kuin meillä ny-
kyään. Kukat, kukkakiehkurat, erilaiset 
reunapitsit, tupsureunat, onnenleh-
vät, kesäiset kuutamomaisemat, lapsi 
aiheet sekä iloisten hienostonaisten 
kuvat olivat suosittuja joulukorttien 
kuvituksissa. Niihin painettiin myös 
runsaasti runoja sekä mietelauseita. 
Oudoimpia joulukorttiaiheita olivat 
sammakot, sammakko-orkesterit, kä-
sipeiliä pitelevä silmälasipäinen aasi 
sekä kuutamossa seisova hirvi. Lin-
nuista pääskyset ja punatulkut olivat 
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yleisimpiä ja niitä näkyy myös paljon 
nykypäivän joulukorteissa.37

Kirjapainotoiminta Suomessa alkoi 
Fredrik Tengströmin johdosta vuonna 
1843 Helsingissä. Hän palkkasi ruotsis-
ta kivipiirtäjäksi Frans Oscar Liewen-
dalin, joka myöhemmin vuonna 1845 
osti itselleen koko yrityksen. Ennen 
kuin uudenvuodenkoriti ja joulukortit 
yleistyivät Suomessa, täällä käytettiin 
jo 1820-luvulla yleisesti visiittikortte-
ja erilaisten juhlien yhteydessä. Myös 
kiiltokuvien käyttö yleistyi ennen vi-
rallisia joulukortteja. Kiiltokuvia lii-

mattiin kartongille, joka irrotettiin 
pahvista ja otettiin osaksi lasten leik-
kejä.39

Toimittaja Pirkko Vekkeli listaa Ylen 
artikkelissaan kiiltokuvien yleisimmät 
aiheet, jotka olivat punaposkiset enke-
lilapset, liehuvahelmaiset isommat en-
kelit, kauniisti puetut vauvat ja tietysti 
joulupukki lahjapaketteineen. 40

Kuvallisia uudenvuodentervehdys- 
kortteja on tavattu Suomeen posti-
tettuina vuodelta 1856. Suurin osa 
Suomessa lähetetyistä joulukorteista 
1800-1900 luvun välillä tulivat muualta 
Euroopasta kuten Saksasta, Ruotsista 
ja Englannista erilaisten postikortti-
kustantajien toimesta. Suomalaiset 
painattivat korttien päälle lähinnä 
erilaisten asiakkaiden toivomuksia ja 
erilaisia joulutervehdyksiä kunkin asi-
akkaan haluamalla kielellä. 41

1880-luvulla joulukorttien taiteellinen 
taso nousi niiden suosion myötä, min-
kä vuoksi joulukorttiliikkeet ryhtyivät 
kiinnittämään tuttuja taiteilijoita piir-
tämään heille joulukortteja. Taiteili-
joille julistettiin myös kilpailuita, joissa 
etsittiin uusia kykyjä isoin palkinnoin. 
Englannissa taiteilijat Richard Doyle, 
Kate Greenaway sekä Aubrey Beard-
sley vaikuttivat voimakkaasti joulu-
korteillaan yleiseen joulukorttityyliin. 
Pohjoismaisen joulutontun visuaalisen 
ilmeen loi satoja kortteja kuvittanut 
ruotsalainen Jenny Nyström. Suomes-
sa joulukorttien kuvituksia hallitsivat 
myöhemmin Martta Wendelin sekä 
Ruudolf Koivu.42

37   Vuorenjuuri 1968, 39

38   Bogdanoff, Turunen 2004, 184

39   Bogdanoff, Turunen 2004, 24-27

40   Yle artikkeli, Pirkko Vekkeli 27.10.2020

41   Bogdanoff, Turunen 2004, 24-27

42  Vuorenjuuri 1968, 40-41

Kuva 7
Jonkin verran vanhoissa joulukorteissa ollaan 
kuvitettu kansan uskomuksia. Pikkulinnut, pu-
natulkut ja pääskyset heijastelee vanhan kansan 
uskomusta, että linnut olivat edesmenneiden 
ihmisten henkien viestejä eläville. Kortin kuvitus 
on Jenny Nyströmin käsialaa.  38

Tarja Tuulikki Laaksonen kertoo teok-
sessaan Hyvää Joulua : tietoa ja tari-
noita joulun tunnusmerkeistä (2016), 
että Suomessa joulutervehdysten lähet-
täminen alkoi varsinaisesti vasta 1900- 
ja 1920-luvuilla ja uudet joulukortit 
korvasivat aikaisemmin suositut ”On-
nellista Uutta Vuotta”-tervehdykset. 
Suomesta Pohjois-Amerikkaan suun-
tautuneen siirtolaisuuden huippuvuo-
det ajoittuivat 1800-luvun lopulle sekä 
1900-luvun alkuun, minkä vuoksi suuri 
osa Suomeen postitettuja kortteja oli 
lähtöisin Amerikasta.44

43  Pinterest 16.10.2020

44   Bogdanoff 2005, 82

45   Bogdanoff 2005, 115

46  Avoin museo 16.10.2020

Kuva 8
Kate Greenawayn joulukorttikuvitus 
vuodelta 1876 43

Kuva 9
Mikki Hiiri rantautui Suomeen Amerikasta 
Suomeen 1930-luvulla. 45

Suomessa joulukortit lähetettiin aluksi 
suljetuissa kirjekuorissa, koska niiden 
lähettäminen avoimena oli kiellet-
ty. Vihdoin vuoden 1871 syksyllä pos-
tikortti otettiin käyttöön virallisena 
lähetyslajina Suomessa ja samalta vuo-
delta on peräisin myös varhaisin tun-
nettu Suomessa postitettu joulukortti. 
Joulukorttien lähettäminen oli aluk-
si vain ylempien yhteiskuntaluokkien 
huvia.46

Yhteiskunnallinen kehitys vaikutti sii-
hen, että alempien sosiaaliryhmien ta-
lous vapautui. Liian pitkät työpäivät 
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vähenivät ja ansiot työnteosta parani-
vat niin, että rahaa jäi enemmän kuin 
tarvittiin leivän ostoon. Tästä seura-
si se, että kauppoihin tuli enemmän 
ostavaa yleisöä jolla oli varaa ostaa 
muutakin kuin välttämättömiä tarvik-
keita. Nämä uudet ostajat halusivat 
saada kuvallisia hyödykkeitä, joita oli-
vat aiemmin pystyneet ostamaan vain 
varakkaat yläluokan ihmiset. Tästä 
syystä paperikauppiaat alkoivat en-
tistä enemmän ottaa huomioon osta-
van yleisön jouluun liittyvät tarpeet. 
1920-luvulla koulunkäynnin ja kirjoi-
tustaidon yleistyessä korttien lähettä-
misen tapa levisi vähitellen kaikkiin 
kansankerroksiin.47

1900-luvun Suomessa kirjapainot eivät 
ilmoittaneet painokuvien, kuvakort-
tien, visiittikorttien ja myöhemmin 
postikorttien valmistuksesta vaikka 
erilaisia kuvakortteja silti lähetettiin. 
Onkin oletettavaa että suurin osa tuon 
ajan kuvakorteista tuotiin ulkomailta 
ja sillä kierrettiin myös ikävä ilmoi-
tusvelvollisuus, joka olisi saattanut 
tuottaa taloudellisia tappioita kirjapai-
nolle. Korttien kuva-aiheiden vuoksi 
kortit oltaisiin voitu takavarikoida ei-
vätkä ne olisi välttämättä päässeet pai-
notuotteiden tarkastajien sensuurin 
läpi. 49 

Ulkomailta tuotuihin kortteihin pai-
nettiin Suomen päässä isänmaallisia 

47   Bogdanoff, Turunen 2004, 40

48   Bogdanoff, Turunen 2004, 104

49   Bogdanoff, Turunen 2004, 27

Kuva 10
Tanskalaisen kustantajan joulutonttukortti vuodelta 1907. 48

50   Bogdanoff, Turunen 2004, 28

51   Laaksonen 2016 ,16

52   Laaksonen 2016 ,17

53   Laaksonen 2016 ,17

54   Utrio, Linnilä 2009, 58

runoja ja erityisesti 1890-luvulla ilmes-
tyi hyvinkin paljon Suomen valtiollista 
asemaa tukevia kuvakortteja. Suosittu-
ja painatuksien aiheita olivat mm sel-
västi separatistinen Suomen sisäistä 
autonomiaa symbolisoiva Suomen vaa-
kuna, runot sekä erilaiset sinivalkoiset 
Suomen lippu-ehdotukset. Joulukortti-
en avulla itsenäisyyteen pyrkivä maa 
halusi korostaa Suomen kansan ja kult-
tuurin erilaisuutta naapurikansoihin 
verrattuna. 50

Suomessa 1900-luvun ensimmäiset 
vuosikymmenet olivat levotonta aikaa, 
sillä maailmalla taisteltiin ja Suomen 
itsenäistymisestä koettu ilo jäi lyhy-
taikaiseksi. Sodan aiheuttama epätie-
toisuus sekä huolestuminen heijastui 
myös joulukorttien kuvien aiheisiin. 
Ilo ja hyvä mieli palasivat korttien ai-
heisiin 1920-luvun loppupuolella ja 
ilo olikin hallitseva teema joulukor-
teissa seuraavan vuosikymmenen. 
1930-luvulla tunnettiin voimakasta yh-
teenkuuluvuutta ja vähäosaisten autta-
minen koettiin velvollisuudeksi. 51

Pula-aika, sota ja jälleenrakennuksen 
aika vaikuttivat korttien kuva-aiheisiin 
tuoden rauhaa, toivoa ja tulevaisuuden 
uskoa. Sota-ajan olosuhteet heijastui-
vat nopeasti elämän arjen kautta myös 
joulukortteihin, jotka olivat siihen ai-
kaan niukkoja ja puhuttelevia. Elä-
mältä odotettiin kaikesta huolimatta 
tervettä iloa ja toivoa. Sodan päättymi-
sestä toipuva maa oli köyhä, mutta jou-
lukortteja lähetettiin entistä enemmän 
ja ne kuvasivat aiheiltaan uskoa alka-
neisiin rauhan vuosiin. Toipuminen 

menneistä näkyi hyvinvoinnin kasvu-
na 1950-luvulla siinä, että myös lapset 
alkoivat lähettää joulukortteja. 52

1960-luvulla työttömyyden tuska nä-
kyi myös joulukorteissa ja siinä, että 
yhteisenä velvollisuutena nähtiin ah-
dingossa olevien auttaminen ja muis-
taminen. Joulukortteihin tuli mukaan 
pehmeämmät arvot ja perheiden omat 
joulunvietot ikuistettiin valokuvalla, 
joka toimi joulukortin tapaan suosit-
tuna aiheena. Valokuvien käyttö jou-
lukorteissa lisääntyi ja niissä loistivat 
elävät kynttilät, punatulkut, enkelit, 
eläimet ja ehdoton suosikki joulupukki 
tonttuineen. 53

Suomessa joulukorttien kuva-aines 
on liittynyt kiinteästi kansallisiin ta-
poihin. Joulukorttien kuvaston alku-
taipaleella nähdään paljon erilaisia 
kuvitettuja aiheita, joita ei enää nähdä 
joulukorteissa. Näitä ovat esimerkiksi 
isänmaalliset sota-ajan kortit, vaaku-
noilla ja suomen lipuilla koristellut po-
liittiset kortit, metsätyömiesten kortit, 
Kalevala aiheiset kortit, siirtolaisten 
joulukortit, työväen- ja raittiusliikkeen 
kortit sekä Art Deco-tyyliset joulukor-
tit 1920-luvulta. 54

Joulukorttien kautta ollaan myös osat-
tu hyödyntää mainontaa. Joulukorttien 
kautta mainostaminen alkoi Saksas-
sa jo 1800-luvulla ja sieltä rantautui 
Suomeen monivärisiä tuote-esittely-
kortteja. Näihin kuviin oltiin painettu 
rusetteja, kauluksia, hajuvesiä ja kel-
loja ja korttien keskellä oli valkoinen 
tyhjä tila, johon kauppias pystyi pai-
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nattamaan oman nimensä tai joulun 
toivotuksensa. Koska Suomi oli maata-
lousvaltainen maa 1800-luvun lopulla 
ja vielä 1900-luvun alussa, niin maam-
me silloiset suomalaiset kalustokaup-
piaat esittelivät uutuuksia joulu- sekä 
uudenvuodenkorttien kautta. 55

Pikku hiljaa joulukorttien asema va-
kiintui kansan keskuudessa tehden 
siitä jouluperinteen, joka on kulttuu-
rissamme läsnä edelleen. Postin ja IRO 
Research Joulukorttien asema suoma-
laisten joulutervehdyksissä 2018 -tut-
kimus kertoo, että 87% suomalaisista 
saivat joulukortin postitse vuonna 2017 
ja 66% aikoo lähettää joulukortin myös 
vuonna 2018. Valtaosa vastaajista ker-

toi saaneensa paperisen jouluterveh-
dyksen postin kautta ja niistä 84% 
olivat ostettuja joulukortteja. Tutki-
muksessa selviää myös, että suoma-
laiset arvostavat postitse saapuvia 
joulukortteja enemmän kuin muunlai-
sia joulutervehdyksiä.57

Vaikka maailmamme onkin digitaali-
nen, pidetään paperista joulukorttia 
silti tärkeimpänä joulun toivottami-
sen tapana. Joulukortit ja niiden lähet-
täminen on pysynyt vankkana osana 
kulttuuriamme ja joulun viettoamme.

55   Bogdanoff, Turunen 2004, 44

56   Bogdanoff, Turunen 2004, 225

57   Posti.com 20.10.2020

Kuva 11
Alexander Paischeffin joulukorttikuvitus vuodelta 1920, jossa tulkitaan Kalevalan tarustoa, Kullervon 
sotaanlähtöä. 56

58   Bogdanoff, Turunen 2004, 111

Kuva 12
Italialaisen Carlo Chiostrin suunnittelema Art Deco-tyylisuunnan 
joulukortti  vuodelta 1931.58
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LUKU 3. 
Perinteisten joulukorttien 
aiheet ja erityispiirteet
Tässä luvussa tutustun suomalaisten joulukorttien aiheisiin ja erityispiir-
teisiin. Haluan selvittää, mitkä ovat joulukorttiemme yleisimmät kuva-ai-
heet ja miksi. Tässä luvussa pyrin avaamaan, millainen on perinteinen 
joulukorttikuvitus ja mitä asioita se symboloi meille visuaalisesti. Käytän 
tutkimusmateriaalia sekä joulukorttien kuva-analyysia avuksi perinteisen 
joulukortin määrittelyssä.

Suomalainen joulu ja siihen nykyisel-
lään liitetyt tavat, perinteet ja symbolit 
ovat kehittyneet vuosisatojen saatossa 
eri suunnilta tulleiden myyttien, le-
gendojen ja traditioiden pohjalta. Suo-
malaisessa joulunvietossa yhdistyvät 
muun muassa antiikkinen, juutalais-
kristillinen ja skandinaavinen perinne. 
Perinteisen suomalaisen joulukorttiku-
vaston taustalla on siis paljon aineksia, 
joista vanhimmat juontavat juurensa 
kauan ennen kristinuskoa edeltävään 
aikaan. 59

Joulukortit saapuivat Suomeen pää-
osin Saksasta ja Ruotsista, mikä on 
vaikuttanut vahvasti siihen, millais-
ta kuvastoa joulukorteissa näkyy tänä 
päivänäkin. Joulukorttien kuva-aiheet 
ovat aina peilanneet yhteiskuntaa ja 
siten mukaan on mahtunut paljon ohi-
meneviä ilmiöitä. Meillä Suomessa on 
kuitenkin ollut jo pitkään omia pe-
rinteitä, tapoja ja tarinoita jotka ovat 
pikkuhiljaa vakiinnuttaneet paikkansa 
joulukorttikuvastossamme. 60

Tässä luvussa tutustun suomalaisien 
joulukorttien aiheisiin ja erityispiir-
teisiin. Haluan selvittää, mitkä ovat 
joulukorttiemme yleisimmät kuva-ai-
heet ja miksi. Haluan ymmärtää, mik-
si joulukorttien kuva-aiheet ja koko 
niiden visuaalisuus ovat pysyneet sa-
manlaisina vuodesta toiseen. Tässä lu-
vussa pyrin avaamaan, millainen on 
perinteinen joulukorttikuvitus ja mitä 
asioita se symboloi meille visuaalisesti. 
Käytän tutkimusmateriaalia sekä jou-
lukorttien analyysiä avuksi perinteisen 
joulukortin määrittelyssä.

3.1 Joulun symbolit

Tutustuin joulukorttien yleisimpiin ai-
heisiin taustatutkimustani tehdessäni 
sekä kiertelemällä itse myymälöissä 
ja nettikaupoissa marras-joulukuussa 
2020 tutkien tämän päivän joulukort-
teja. Kirjoitin ylös yleisimpiä aiheita, 
joita kuvitetuissa joulukorteissa esiin-
tyi. Samoja aiheita listaavat myös Kaa-
ri Utrio ja Kai Linnilä teoksessaan 
Suomalainen Joulu (2009). Selkeästi 
eniten pohjoismaisissa korteissa ollaan 
kuvattu tonttua. Muita yleisimpiä ai-
heita Suomessa ovat olleet joulupukki, 
joulukuusi, luminen maisema, kyntti-
lät ja muut koristeet sekä uskonnolli-
set aiheet enkeleistä joulukirkkoon.61

59   Bogdanoff 2005, 9

60   Bogdanoff 2005, 9

61   Utrio, Linnilä 2009, 58

Kuva 13
Hugo Virtasen perinteinen joulukorttikuvitus 60
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Vakiintunut joulukorttikuvastomme 
perustuu pitkälti visuaalisten symbo-
lien käyttöön. Tero Halosen ja Laura 
Aron teoksessa Suomalaiset Symbolit 
(2005) kerrotaan symbolin tarkoittavan 
sopimuksenvaraista, monimerkityk-
sellistä ja muunneltavaa vertaus- tai 
tunnuskuvaa, joka edustaa ja havain-
nollistaa jotain tärkeäksi koettua ilmi-
ötä, arvoa, asennetta, aatetta, myyttiä 
tai uskomusta. Symboli voi olla mikä 
tahansa itseään ulkopuoliseen asiaan 
viittaavaa, kuten kuva, esine, henkilö, 
ilmiö tai tapahtuma. 

Perinteisissä joulukorteissa käytetään 
paljon suomalaisuuden symboleita, 
joiden avulla yksilöt vahvistavat ja 
tunnistavat yhteisöllisyyttään. Symbo-
lit myytteineen ja kliseineen luovat ja 
vahvistavat yhteisöllistä identiteettiä, 
sekä tietoisuutta omasta erilaisuudes-
ta, ainutlaatuisuudesta ja samankal-
taisuudesta. Kansalliset symbolit ovat 
syntyneet, kun yleisesti ja useasti tois-
tuva objekti tulee osaksi kansakunnan 
identiteettiä eli saa symbolin aseman. 
Ne syntyvät tai muuttuvat kollektiivi-
sen mentaliteetin ja esimerkiksi yh-
teiskunnallisten muutosten tuloksena 
kulttuurisessa ja sosiaalisessa elämäs-
sä, mediassa, talouselämässä ja arki-
elämässä.62 

Joulu toimii jo itsessään symbolina, 
sillä se on yksi kansallisista juhlapäi-
vistämme. Joulu ja siihen visuaalisesti 
liitetyt aiheet ovat saavuttaneet sym-
bolisen aseman kulttuurissamme ja 
visuaalisessa viestinnässämme. Näitä 
kansallisia jouluisia symboleita ovat 

muun muassa luminen maalaismaise-
ma, tonttu, tietyt eläimet kuten kar-
hu, hirvi ja poro, metsä, joulukuusi ja 
havut, oljet, joulusauna ja tietyt joulu-
ruuat kuten kinkku ja laatikot. 63 Mui-
ta joulun symboleita ovat kynttilät, 
joulupukki, joulukukat, tähti sekä vä-
rit punainen ja vihreä. Melkein kaikki 
listatut asiat löytyivät ”yleisimmät jou-
lukorttien kuva-aiheet” listastani. 

Myös joulukortit ovat olleet osana kan-
sallisten symbolien syntymisessä, sillä 
niiden kuvien kautta ollaan viestitty 
tärkeitä ja olennaisia jouluun liitty-
viä asioita visuaalisesti. Suomalaisis-
sa joulukorteissa käytetyt symbolit 
ovat usein suomalaisen kulttuurin ja 
identiteetin tihentymiä, jotka yhdis-
tävät suomalaisia. Symbolimme ker-
tovat meistä, sillä ne viittaavat meille 
tuttuihin ja tärkeisiin asioihin: men-
taliteettiimme, kulttuuriimme, isän-
maallisuuteen, eurooppalaisuuteen, 
tunteisiin, uskomuksiin, menneisyy-
den tapahtumiin, kotoisiin ja arkipäi-
visiin asioihin. 64

3.1 Hahmot ja arkkityypit

Erilaiset hahmot ovat keskeinen osa 
suomalaista joulua ja moni niistä 
omaa symbolisen merkityksen. Hah-
mo sanalla viittaan arkkityyppisiin 
hahmoihin, jotka kuuluvat olennai-
sesti jouluun sekä vierailevat vakiin-
tuneessa joulukortti kuvastossamme 
vuodesta toiseen. Arkkityyppi, englan-
niksi ”archetype” tulee kreikan sanas-
ta ”archetypon”, joka merkitsee mallia, 
muottia tai prototyyppiä, jota käyte-

62   Halonen, Aro 2005, 8

63   Halonen, Aro 2005, 44-65

64   Halonen, Aro 2005, 8

tään kopioiden tekoon. Se on nykyisin 
myös taiteen ja kirjallisuuden käyttä-
mä termi, jonka analyyttisen psyko-
logian edustaja, syvyyspsykologi Carl 
Gustav Jung (1875-1961) määritteli pe-
rikuvaksi, alkukuvaksi tai esikuvaksi. 
Termi perustuu Jungin ideaan kollek-
tiivisesta, kaikille yhteisestä piilota-
junnasta, jonka mukaan ihmisellä on 
luontainen taipumus käyttää univer-
saaleja symboleita, jotka ovat osa yh-
teisöämme ja kulttuuriamme. 65

Nämä vakiintuneeseen joulukorttiku-
vastoomme kuuluvat arkkityyppiset 
hahmot ovat esimerkiksi  joulupukki 
ja joulumuori, erilaiset joulutontut, lu-
miukko, Petteri Punakuono, Lucia-nei-
to sekä kristilliset raamatun henkilöt, 
kuten jeesus-lapsi, itämaan tietäjät 
sekä jouluenkelit. Kaikki hahmot ovat 
peräisin joko saduista, kansanusko-
muksista, myyteistä tai kertomuksista, 
jotka ovat myöhemmin tulleet osaksi 
kansallisen yhtenäisyyden rakennel-
maa.

Kävin läpi äitini säästämiä vanhoja 
joulukortteja 60-luvulta, joita hän on 
saanut pikkutyttönä. Kaikissa joulu-
korteissa oli kuvattu joko tonttuja tai 
joulupukkia. Tämä oli mielenkiintois-
ta, sillä näiden joulukorttien kuva-ai-
heet ja estetiikka toistui myös tämän 
päivän joulukorteissa. 

65   Jung 1964, 67

66   Oma joulukorttiarkisto

Kuvat 14, 15, 16
Äitini lapsuuden joulukortteja 
1960-luvulta
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3.1.1 Tonttu

Joulukorttiemme arkkityyppisistä hah-
moista tutuin, kuvatuin ja yleisin on 
tonttu. Heikki Saure kertoo Ylen artik-
kelissaan (2019), että tarinoita tontuis-
ta joulupukin apulaisina on kerrottu 
eri puolilla Eurooppaa. Ensimmäisen 
kerran suomalaisessa kirjallisuudessa 
tontun mainitsee Mikael Agricola Psalt-
tarin esipuheessaan jo vuodelta 1551, 
jonka mukaan tonttu hallitsi kodin jär-
jestystä.67 Joulutonttujen kuvasto on 
kuitenkin kehittynyt pikkuhiljaa sekoi-
tuksena eri kertomuksista, kuvista ja 
varta vasten keksityistä tarinoista. 

Tonttu on runsaat 125 vuoden ikäi-
nen ja hänenkin esikuvansa on poh-
joismaisesta haltijaperinteestä. Tonttu 
sana tulee ruotsinkielen sanasta tomte 
eli tontti. Alkuperäinen suomalainen 
tonttu on yksilöllinen, salaperäinen öi-
nen kulkija, jota nykypäivän joulun vi-
suaalisessa kuvastossa ei enää tunneta. 
Alkuperäinen tonttu ei ole sellainen 
laumaolio, jollaisena hänet on kuvattu 
suomalaisissa joululauluissa ja joulu-
korteissa. 68

Suomalaisella tontulla on monta yk-
silöllistä olomuotoa. Länsi-Suomessa 
tonttu on kuvattu luonnottoman suurek-
si, usein yksisilmäiseksi jätiksi, jolla on 
päässään piippalakki. Länsi-Suomessa 
tunnetaan myös matalajalkainen, har-
maissa sarkavaatteissa tallustava mies- 
tai naispuolinen tiittamyssy. Ikuisesti 
sovinistisen kansanuskomuksen mu-
kaan äijätonttu toi taloon onnea kun 
taas ämmätonttu toi onnettomuuksia 
ja epäsopua.69

Suomalaisessa kotitaloudessa tunnet-
tiin muinoin moneen eri paikkaan si-
joittuvia tonttuja, jotka hallitsivat omia 
majojaan huolehtien niistä sekä niiden 
asukkeista . Yleisin maja oli riihi, mut-
ta tontut hallitsivat myös saunaa, tallia, 
navettaa, myllyä ja ullakkoa. Muinasi-
suomalaiset tontut olivat siis toimeliai-
ta koko vuoden ja tonttuja muistettiin 
monin tavoin. Heille jätettiin juomaa 
ja ruokaa, ja jos jokin tarjoiluastia oli 
vajaa se merkitsi onnea talolle. 70

Tarinat tontuista olivat varsin eläväi-
siä vielä 1900-luvun alkupuolella. Sil-
loin tonttujen toilailuista saattoi jopa 
lukea sanomalehdistä. Osa tontuista 
oli jopa paikallisia julkkiksia. Vilk-
kaimmin tontut touhusivat jo ennen 
kristinuskon tuloa Suomeen. Vanhim-
mat skandinaaviset tontut ovat Pyhän 
Birgitan ajalta 1300-luvulta. Tonttuja 
kutsuttiin silloin ”tompte dudh” nimel-
lä ja ne hallitsivat ihmisten käyttäyty-
mistä. 71

Kun puhdasoppinen luterilaisuus tuli 
Suomeen, kirkko katsoi, että mikä ta-
hansa muu kuin luterilaisuus oli pa-
holaisen juonia. Kirkko suhtautui 
kielteisesti vieraisiin jumalolentoihin, 
haltioihin, maahisiin ja tonttuihin. 
Kun noitavainot olivat kiivaimmillaan 
1600-luvulla, myös tontuista alettiin pu-
hua kuiskaillen.72 

Oli kuitenkin alueita, joilla tonttu-us-
komus eli voimakkaana ja kirkkoon 
menon sijasta ihmiset palvoivat tont-
tujumaliaan. Tämä johti siihen, että 

67   Halonen, Aro 2005, 57

68   Utrio, Linnilä 2009, 80

69   Utrio, Linnilä 2009, 80

70   Utrio, Linnilä 2009, 81

71   Bogdanoff 2005, 104

72   Päivi Puukka, Maahinen & Tonttu, Yle        
       artikkeli 27.10.2020

kirkko kirosi tontut pikkupaholaisiksi. 
Vielä 1600-luvulla ihmiset uskoivat so-
keasti, että tontut olivat maanjumalia.74

Kuka on sitten ollut vastuussa joulu-
tontun visuaalisesta ilmeestä? Histo-
rian Netin artikkelissa (2017) kerrotaan 
Roomassa asuneesta taiteilija Constan-
tin Hansenista, joka leikkasi paperista 
tonttuja koristaakseen joulua kodissaan 
vuonna 1836. Jouluvieraat ihastuivat 
tonttukoristeisiin ja juhlissa vieraana 
ollut arkkitehti Gottlieb Bindesboll kir-
joitti niistä veljelleen Tanskaan. Siellä 
kirje julkaistiin lehdessä, jota kautta 
joulutontut levisivät Tanskassa ja sieltä 
muualle Eurooppaan.75

Vaikka Suomessa uskottiinkin eri-
laisiin tonttuihin, itse joulutontut 
levisivät Suomeen saksalaisten ja ruot-
salaisten joulukorttien kautta 1800-lu-
vulla.76 Kaupallisen tai länsimaisen 
joulutontun ikä tunnetaan melkein 
kuukauden tarkkuudella. Ruotsalaisen 
kirjailijan Viktor Rydbergin kirjoitta-
ma runo tontusta ilmestyi osana laajaa 
joulukertomusta vuonna 1879. Tästä 
runosta inspiroituneena ruotsalainen 
kuvittaja Jenny Nyström piirsi ensim-
mäisen kuvan tontusta jouluna vuonna 
1880. Tämä tonttu oli puettuna har-
maaseen kangaspukuun, jonka päässä 
oli ruotsalaisen talonpojan punainen 
myssylakki ja puukengät.77

73   Bogdanoff 2005, 204

74   Bogdanoff 2005, 104

75   Historianet.fi 27.10.2020

76   Laaksonen 2016, 75

77   Utrio, Linnilä 2009, 80
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Jenny Nyströmin kortteja myytiin 
Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Saksaan, 
Venäjälle sekä Yhdysvaltoihin. Tämä 
mahdollisti joulutontun vakiintuneen 
arkkityypin synnyn visuaalisessa kult-
tuurissamme. Edelleen suurin osa 
nykypäivänäkin kuvitetuista jouluton-
tuista mukailee näitä Jenny Nyströmin 
hyväntuulisia, parrakkaita, hymyileviä 
ja lempeitä tonttuja.78 

Vaikka joulutonttu on rantautunut 
Suomeen muualta Euroopasta, tonttu-
hahmo on kuitenkin elänyt vanhoissa 
pakanallisissa uskomuksissa jo ennen 
kristinuskon saapumista. Joulutontun 
tunnusomainen visualisointi joulu-
korttien kautta on tehnyt siitä tunne-
tun hahmon. Pelkkä punainen myssy 

riittää viestimään, että kyseessä on jou-
lutonttu. On kuitenkin mielenkiintoista, 
että joulutontun ulkomuoto on pysynyt 
1880-luvulta asti samanlaisena kun taas 
muita tonttuhahmoja ollaan kuvattu 
vapaammin esimerkiksi satukirjojen 
kuvituksissa. Tonttu on monipuolinen 
ja myyttinen hahmo, josta löytyy usei-
ta, erilaisia kuvauksia. Jostain syystä 
joulutonttu halutaan kuvata punalak-
kisena ja partasuisena pikku veijarina, 
joka toimii joulupukin kätyrinä. Vaikka 
useat nykypäivän joulutontut mukaile-
vatkin Jenny Nyströmin sekä muiden 
kuvittajien luomia joulutonttuja, voisi 
mielestäni myös joulutonttua moderni-
soida vapaammin. Pitääkö joulutontun 
aina olla miespuoleinen, pieni parrakas 
ja hippalakkinen lahjojen tuoja?

78   Bogdanoff, Turunen 2004, 39

79   Pinterest 02.12.2020
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80   Bogdanoff, Turunen 2004, 39

81   www.putinki.fi 02.12.2020
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3.1.2 Joulupukki

Toinen kaikkien tuntema hahmo on 
joulupukki, joka seikkailee joulukor-
teissamme ahkerasti. Eero Perunka 
kertoo teoksessaan Joulupukki - sata-
vuotinen arvoitus (2020) joulupukin 
olevan osa kulttuurien välistä kamp-
pailua, jossa pukki näyttää liikkuvan 
mantereelta toiselle. Erilaiset kulttuu-
rit, kirjallisuus ja taide ovat vaikut-
taneet uskonnon sijasta joulupukin 
hahmoon. Joulupukki on kulttuurista 
riippuen ollut ensisijaisesti lahjojen 
antaja.

Suomalaisen joulupukin historia on 
kirjava. Kaikkialla lännessä ja myös 
idässä, Venäjällä, joulun tienoon lahjo-
ja ovat tuoneet erilaiset mielikuvituk-
selliset ja poikkeavasti pukeutuneet 
olennot.82

Kekripukki kuului sadonkorjuun päät-
tymisen kekrijuhlaan loka-marras-
kuussa. Eläinhahmoinen pukki kiersi 
vaatimassa kestitystä ja keräämässä 
uhrilahjoja vainajille. Sen päässä oli 
tuohinaamari sekä sarvet ja sen varta-
loa peitti nurin käännetty turkki. Jou-
lupukki on siis ollut eläinhahmoinen ja 
hiukan pelottavakin joulun vieras.83

Joulupukki on pyhää perua, jonka 
esikuva on Pyhä Nikolaus, muinai-
sen Turkin Myran hiippakunnan piis-
pa. Väitetään, että Nikolaus osallistui 
Nikean kirkolliskokoukseen vuonna 
325 ja Nikolauksen pyhimyskultti al-
koi idän kirkossa 1500-luvulla ja nou-
si palvonnan kohteeksi Neitsyt Marian 
rinnalle 1800-luvulla.84 Tähän pyhi-

mykseksi julistettuun piispaan liittyy 
monia legendoja ja hänellä on ollut 
maine pyyteettömänä hyväntekijänä.85

Länsimaihin Nikolauksen kultti le-
visi 800-luvulla ja kuuluu myös poh-
joismaissa vanhimpiin pyhimyksiin. 
Suomessa Pyhälle Nikolaukselle on 
omistettu kaksi kirkkoa ja Turussa 
1350-luvulla oli Nikolauksen kilta. Sa-
moihin aikoihin myös tuomiokirkon 
alttareista yksi on omistettu pyhimyk-
selle. Nikolaus kuuluu suomalaiseen 
kansanperinteeseen muun muassa 
metsälintujen suojelijana, Pohjolan 
isäntänä ja Metsän jumalana. Myö-
hemmin Nikolaus tunnettiin myös las-
ten suojelijana. Keski-Euroopassa oli 
tapana jakaa lahjoja lapsille Pyhän Ni-
kolauksen päivänä 6.12 ja Alankomais-
ta tapa siirtyi myös Yhdysvaltoihin. 86

Lahjoja jakava Nikolaus tunnettiin 
myös Suomessa 1800-luvun alussa ja 
sen rinnalla oli myös eläimen näköi-
nen pukki, joka kulki talosta taloon 
turkki väärin päin. Tämä pukki ei an-
tanut mitään, vaan kerjäsi ryyppyjä ja 
muuta kestitystä.87 Vähitellen pyhän 
Nikolauksen hahmo alkoi irrota henki-
löstään Myran piispasta ja siitä alkoi 
muotoutua pitkäpartainen, iätön van-
hus - uusi ihmishahmoinen joulupukki. 
Tämä tuttu hahmo syntyi 1800-luvun 
loppu puolella, kun Pyhä Nikolaus ja 
saksalainen Weihnachtsmann riste-
ytyivät suomalaiseksi joulupukiksi, 
jonka asuna oli paksu harmaa turkki. 
Joulu-ukon ensimmäinen kuva julkais-
tiin Suomessa saksalaisen näköise-
nä vuonna 1881. Sotien jälkeen pukin 

82   Vuolio 1981, 128

83   Halonen, Aro 2005, 116

84   Utrio, Linnilä 2009, 72

85   Vuolio 1981, 128

86   Utrio, Linnilä 2009, 74

87   Utrio, Linnilä 2009, 76

asu keveni turkista amerikkalaisen 
pukin punaiseen nuttuun.88 Valkopar-
tainen, pullea ja iloinen pukki, Santa 
Claus levisi alunperin Hollantilaisten 
siirtolaisten mukana Amerikkaan, 
jossa Saksasta tullut siirtolainen Tho-
mas Nastin ikuisti kuvan joulu-ukosta 
vuonna 1881. Inspiraationa joulupukin 
uuteen visualisointiin toimi Clement 
Clarke Mooren jouluna 1823 kirjoit-
tama ”A visit from St Nicholas” runo, 
jossa turkiksiin pukeutunut pienoisko-
koinen St. Nick lensi taivaalla porojen 
vetämällä reellä. Tämä runo toi myös 
Petteri Punakuonon ja porot osaksi 
joulun visuaalista maailmaa.89

Tämä punapukuinen, valkopartainen 
pukki iskostui lopullisesti myös suo-

88   Utrio, Linnilä 2009, 76

89   Vuorenjuuri 1968, 17

90   Lorraine Boissoneault, Smithsonian          
       magazine, 02.11.2020 

91   Vuorenjuuri 1968, 38

92   Laaksonen 2015, 118

93   Utrio, Linnilä 2009, 76
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Kuva 23
Joulukortti vuodelta 1911 91

malaisten mieliin vuonna 1931, kun 
Coca-Colan joulumainoksessa komeili 
piirretty joulupukki.92 Lehdistö sijoit-
ti joulupukin asumuksen Lappiin jo 
vuonna 1925. Siksi joulupukki sijoi-
tetaan usein lumiseen maisemaan.93 
Tämä kyseinen joulupukin visualisoin-
ti on kulkenut kulttuurissamme niin 
vahvana jo niin monta vuosikymmen-
tä, ettei sen ulkomuotoon olla puututtu 
sen koommin. Minua jäi silti kiinnos-
tamaan ajatus postmodernista jou-
lupukista. Missä määrin joulupukin 
visuaalista ilmettä voisi muuttaa siten, 
että hahmo pysyisi kuitenkin tunnis-
tettavana? 
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3.1.3 Muut joulun hahmot

Vaikka tontut ja joulupukit hallitsevat 
joulukorttien kuva-aiheita, löytyy niis-
tä paljon muitakin hahmoja. Joulu on 
kristillinen juhla, joka peilautuu suo-
raan joulukorttien visuaaliseen kuvas-
toon. Kristinusko ja sen tuomat juhlat 
ja pyhät ovat muovanneet ja kehittä-
neet visuaalista kulttuuriamme tuoden 
joulukortteihin hahmoja raamatun 
kertomuksista. Vakiintuneeseen jou-
lukorttikuvastoomme kuuluvat us-
konnolliset, kristilliset hahmot kuten 
Jeesus-vauva, seimi, itämaan tietäjät 
sekä enkelit. 

Erityisesti jouluenkeleitä on kuvattu 
paljon joulukorteissa ja entisaikojen 
kiiltokuvissa. Kirjailija Olli Seppälä 
kertoo Sleyn artikkelissa (2009) enke-
lien kuuluvan lähtemättömästi Raama-
tun hahmogalleriaan. Hiljalleen ne 
ovat kuitenkin siirtyneet myös kris-
tillisen kontekstin ulkopuolelle uus-
henkisyyden maailmaan. 1990-luvun 
enkelibuumi valjasti enkelit yleishen-
gellisiksi symboleiksi, joita esimerkiksi 
New Age -liikehdintä käytti aktiivises-
ti hyväkseen. 

New Age ja populaarikulttuuri ovat ot-
taneet enkelin omaan käyttöönsä yleis-
henkisenä symbolina. Enkelihahmot 
saattavat yhdistellä kulttuurin eri ulot-
tuvuuksia tehden niistä synteesin, jon-
ka alkuperä jää epäselväksi. Seppälän 
mukaan uushenkisessä enkelihengelli-
syydessä voi olla kristillisiä juonteita, 
mutta hyvin helposti myös ylimääräi-
siä. Joulukorttien enkelit eivät siis enää 
symboloi ainoastaan uskontoa ja hen-

gellisyyttä. Enkeleistä on muodostunut 
oma, irrallinen symbolinsa, jotka miel-
letään hyväksi energiaksi, rakkaudeksi 
ja onnettomuuden ehkäisijöiksi. 

Jouluenkelin visuaalinen ilme tukee 
sen monia merkityksiä. Kulttuurim-
me maalaama kanansiipinen enkeli ei 
ole Raamatusta, sillä vain kerubeilla ja 
serafeilla on siivet. Enkelit kuvataan 
joulukorteissa poikkeuksetta vaalea-
tukkaisiksi naisiksi tai pikkuisiksi ty-
töiksi. 94

94   Sley.fi 15.11.2020

95   Helsingn kaupunginmuseo 

Kuva 24
Jouluenkeli joulukortti 95

Kristilliset aiheet ovat jäännös ajoista, 
jolloin uskonnon asema oli vakaampi 
ja se oli enemmän läsnä suomalaisten 
arjessa. Maailmamme on muuttunut, 
eikä uskonnollisille korteille ole enää 
kysyntää nykypäivänä kertoo Posti-
museon viestintäsuunnittelija Helena 
Pärssinen Ylen haastattelussa. Uskon-
nolliset aiheet olivat hyvin suosittuja 
joulukorttien aiheita aikaisemmin.96

Lumiukko puolestaan on pysynyt jou-
lukorteissa mukana vielä tänäkin 
päivänä ja on hyvin suosittu hahmo 
joulukorteissa. Lumiukkoon liittyy 
harvinainen kansan uskomus, jossa 
niiden uskotaan olevan veden juma-
lan talviasuinen muunnos. Sitä juh-
littiin siten, että kun ensilumi leijaili 
maan kamaralle, veden jumala pyö-
riteltiin lumiukoksi joka koristeltiin 
hiilennokareilla ja porkkananenällä. 
Näin toivottiin satoisaa porkkanapel-
toa tulevalle vuodelle, jota veden juma-
la kesällä kastelisi. Hattuna käytettiin 
maanviljelijän kyntöhattua, jonka us-
kottiin suojaavaan kesän peltoja liial-
liselta kuivuudelta.97 

Tähän uskomukseen perustuu tämän-
kin päivän perinteinen lumiukon visu-
alisointi. Jenny Nyströmin kuvittama 
lumiukko 1900-luvun alusta muistut-
taa paljon Minna Immosen 2000-luvul-
la kuvittamaa lumiukkoa.

96   Yle artikkeli, Pia Parkkinen 15.11.2020

97   Bogdanoff, Turunen 2004, 188

98   Bogdanoff 2005, 76

99   www.minnaimmonen.fi 16.11.2020
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Vähemmän tunnettu jouluun liitetty 
hahmo on sokeiden, vammaisten ja 
sairaiden suojelija Lucia-neito kyntti-
läkruunuineen, jonka päivää vietäm-
me 13. joulukuuta. Lucia kuvitetaan 
joulukortteihin poikkeuksetta nuorek-
si tytöksi, jolla on vaalea iho ja vaalea 
pitkä tukka. Lucialla ja joululla ei var-
sinaisesti ole suoraa yhteyttä toisiinsa, 
mutta päivä on kuitenkin ollut merkit-
tävä enteiden ja uskomusten johdosta. 
Ruotsissa vietettiin keskellä katollista 
adventtipaastoa Lusse-juhlaa, jonka 
aikana juopoteltiin ja syötiin joulupor-
sasta Lucian kunniaksi. 1600-luvulta 
alkaen Lucian päivän aamuun kuului 
myös sahramilla keltaiseksi värjätty 
kahvileipä. 100

Perinteisien joulukorttien kuva-aiheis-
sa toistuvat myös tietyt eläinhahmot. 
Lokeroin eläimet tutkimuksessani hah-
moiksi, sillä usein joulukorttien kuvi-
tuksissa niille annettaan ihmismäisiä 
piirteitä. Tutkiessani joulukortteja lis-
tasin yleisimpiin eläimiin poron, kis-
san, hirven, jäniksen, karhun ja ketun. 
Myös pikkulintuja esiintyi paljon ja 
erityisesti punatulkkuja. Näitä eläimiä 
yhdistää se, että ne kaikki kuuluvat 
Suomen luontoon. 

Se, miksi niitä kuvitetaan edelleen jou-
lukortteihin juontaa juurensa joulu-
korttien ensimmäisiin kuva-aiheisiin. 
Esimerkiksi lintukortit ovat peräisin 
Englannista, joissa postinkantajia kut-
suttiin lempinimellä punatulkku.101 
Siksi pikkulinnut kuuluvat joulun visu-
aaliseen kuvastoon ja niitä kuvitetaan 
joulukortteihin edelleen.

Myös vanhassa yhteiskunnassa eläimiä 
muistettiin jouluna. Eläimien asema 
ihmisten elämässä on ennen vanhaan 
ollut tärkeä ja monella perheellä on 
ollut omistuksessaan karjaa ja mui-
ta maatilan eläimiä. Tämä heijastuu 
vanhempiin joulukortti-aiheisiin, jois-
sa kuvattiin paljon hevosten vetämiä 
rekiä sekä ylipäätään maalaisjoulua. 
Navetan eläimet saivat jouluna ylimää-
räisiä heiniä ja kovilla pakkasilla ka-
ritsat, ´vasikat sekä hevoset saatettiin 
tuoda pirttiin sisään. Heinä oli muinai-
sessa yhteiskunnassa ylellisyyttä ja sitä 
tarjottiin eläimille vain pyhinä. Nyky-
ajan ihmiset mieltävät eläinten kuulu-
van myös joulukertomukseen, vaikkei 
niitä mainita Luukkaan evankeliumis-
sa.103

100   Laaksonen 2016, 36

101   Vuorenjuuri 1968, 39

102   www.korttientalo.fi 02.12.2020

103   Utrio, Linnilä 2009, 70

Kuva 27
Rudolf Koivun joulukortti 102

1900-luvun joulukorteissa suosituin 
eläin on ehdottomasti sika, vaikka 
nykyään sika-aiheisia joulukortteja 
löytyy vähemmän. Sika ja sen suosio 
joulukorttien kuva-aiheissa liittyy vah-
vasti joulun ruokapöytään. Sika kuu-
luu oleellisesti joulun historiaan, sillä 
sianlihaa syötiin Skandinaviassa jo pa-
kanuuden aikaan vuoden vaihteen juh-
lassa. Pohjoismaissa sianlihaa uhrattiin 
Frejalle. Joulupöytämme kinkku on siis 
muinaispohjoismaisen uhritavan jään-
ne. Sika on eläin, joka symboloi jou-
lua.105

Karhun suosio joulukorteissa perustuu 
muun muassa karhun asemaan Suo-
men kansalliseläimenä sekä sen histo-
riaan. Karhua voidaan pitää Suomen 

kansallisena symbolina ja se on myös 
suomensukuisten kansojen uskon-
noissa tärkeä myyttinen eläin. Karhu 
symboloi viisautta ja voimaa. Joiden-
kin myyttien mukaan karhu on myös 
luojahenki, maailman syntyyn vaikut-
tanut voima. Sitä on pidetty myös ih-
misen kantaisänä.106 

Poro yhdistetään monesti jouluun Pet-
teri Punakuonon takia. Poro symboloi 
joulun lisäksi myös pohjoista Suomea. 
Suomalaisia metsäneläimiä kuvataan 
joulukorteissa varmasti siksi, että 
niiden avulla vahvistetaan kansalli-
suuttamme ja ne symboloivat karhun 
tavoin omaa kulttuuriamme, luontoa 
sekä joulua. Monissa vanhoissa joulu-
korteissa metsän eläimiä kuvataan pal-
jon, joka saattaa olla syy siihen, miksi 
myös tänäkin päivänä kuvittajat kuvit-
tavat niitä joulukortteihin. Eläimien 
kuvittaminen inspiroi kuvittajia, oli 
kyseessä sitten joulukortti tai synty-
mäpäiväkortti. Eläinkortit viehättävät 
myös joulukorttien ostajia.

3.3 Joulukuusi ja havut

Joulun yksi tunnetuimmista symboleis-
ta on joulukuusi. Se on niin uskonnol-
listen kuin uskonnottoman luovuuden 
ja palvonnan kohde, eikä sen koriste-
lemiselle ole yhtä oikeaa etikettiä vaik-
ka siihen liittyykin paljon perinteitä 
kuten latvatähti ja tuikkivat kynttilät. 
Ikivihreä havu on kautta aikojen ollut 
ikuisen elämän, siunauksen, suojan 
ja uuden sadon runsauden vertausku-
va.107

104   www.rudolfkoivu.fi 01.12.2020

105   Utrio, Linnilä 2009, 72-81

106   Jorma Honkanen, Yle artikkeli   
         01.12.2020         

107   Laaksonen 2016, 104         
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Joulupuuseuran vuoden 2018 lehdistö-
tiedotteessa sanotaan, että sinä vuonna 
suomalaiskoteihin pystytettiin 1,5 mil-
joonaa joulukuusta.108Joulukuusella on 
pakanallinen historia ja sen kunnioi-
tus säilyi kristinuskon tulosta huoli-
matta. Euroopassa oli tapana koristella 
huoneita havunoksilla ja havukimpuil-
la, jotka symboloivat Kristuksen synty-
mäjuhlaa. Tämän uskotaan olleen alku 
tavalle pystyttää joulukuusi ja koristel-
la se. 

Varsinainen joulupuun rakentami-
nen ja sen perinne väitetään alkaneen 
Saksassa vuonna 1531, jolloin ensim-
mäinen julkinen kuusi pystytettiin 
Strasbourgin torille. Tiedetään myös, 
että 1500-luvun Elsassissa oli tapa-
na kantaa kuusi juhlistamaan joulun 
viettoa. Kuusi koristeltiin omenilla, 
pähkinöillä ja makeisilla. Tapa levisi 
reformaation mukana ympäri Euroop-
paan ja Yhdysvaltoihin ja siitä tuli 
katolisen seimiperinteen protestant-
tinen vastine. Kuusi pystytettiin alun 
perin pöydälle ja se yhdistettiin vah-
vasti uskontunnustukseen. Katolilaiset 
tuomitsivat aikoinaan kuusen pakanal-
lisena tapana, mutta pikkuhiljaa se va-
kiintui osaksi joulunviettoa. 110

Ensimmäisen kerran suomalainen 
joulukuusi mainitaan kirjallisissa läh-
teissä 1820-luvun lopulla. Komeiden 
juhlien järjestäjä paroni Otto Wilhelm 
Klinckowström rakennutti palatsiinsa 
neljä joulupuuta aattona 1829.111 Var-
haisimmat joulukuuset ovat olleet kau-
punkikodeissa Helsingissä ja Turussa. 
Kaduilla kulkevat kaupunkilaiset saat-
toivat ihastella ikkunoista tuikkivia, 
kynttilöillä koristeltuja kuusia ja pit-
kään kaupunkijoulua pidettiin ”oikea-
na jouluna”.112

Puettu kuusi on kunkin aikakauden 
kuvastin, joka heijastaa elintasoa. 113 
Koristelu monipuolistui varallisuuden 
ja elämäntilanteen kehittyessä. Ensim-
mäiset kynttilät koristeltiin joulukuu-
seen 1900-luvulla ja niiden valo viittaa 
Kristuksen syntymään. Muut koristeet 
kuten olkikoristeet, omenat, piparka-

108   Joulupuuseuran lehdistötiedote  
         02.12.2020

109   Pinterest 02.12.2020

110   Utrio, Linnilä 2009, 20

111   Utrio, Linnilä 2009, 21

112   Laaksonen 2016, 106

113   Utrio, Linnilä 2009, 22
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kut, värikkäät ja kiiltävät paperinpalat 
kuten karamellipaperit ovat aattoilta-
na annettavien lahjojen vertauskuvia. 
Joulukorteissa koristeet ovat olleet 
pitkälti palloja ja erilaisia nauhoja. 
115 Nykypäivän valtavan laajasta jou-
lukuusenkoristeiden tarjonnasta voisi 
löytyä uutta inspiraatiota myös joulu-
kortteihin. Koska dinosauruksen- tai 
maustekurkun muotoiset koristeet löy-
tävät tiensä joulukortteihin? 

Joulukorttien joulukuusien latvas-
sa loistaa poikkeuksetta tähti, jolla 
viitataan jouluyön tapahtumiin Bet-
lehemissä.116 Betlehemin tähteä mukai-
leva Adventtitähti on kotoisin Saksasta 
1800-luvulta. Koriste kulkeutui Ruot-
siin 1930-luvulla ja siellä se ripustet-

tiin ikkunaan adventtiajan alkaessa 
muistuttamaan odotettavissa olevasta 
jouluyön ihmeestä. Suomen koteihin 
tähtikoriste löysi tiensä 1950-luvulla. 
Yleensä tähti on kuusi- tai kahdek-
sansakarainen. Kuusisakarainen tähti, 
Daavidin tähti esittää vertauskuvalli-
sesti kolmiyhteisen jumalan kunniaa ja 
kahdeksansakarainen tähti puolestaan 
symboloi syntymää ja uutta elämää.117

3.4 Kynttilät 

Vaikka kuuseen kynttilät tulivatkin 
vasta 1900-luvulla, ovat kynttilät sym-
boloineet joulua jo satoja vuosia ja ne 
ovat edustettuina vahvasti myös joulu-
korttien kuvastossa. Kynttilää pidetään 
vanhimpana ja perinteisimpänä jou-
luun liittyvänä tunnuksena ja se näkyy 
myös joulukorttien suosituimmissa ai-
heissa. Kynttilään ja sen liekkiin kitey-
tyy sekä ihmisen elinkaaren että joulun 
syvin olemus. Kynttilä ymmärrettiin 
entisaikoina kristityn vertauskuvaksi. 
Se on myös uskon ja rukouksen ver-
tauskuva, ja se kertoo lämmöstä, rau-
hasta, elämästä ja ystävällisyydestä.118

Kynttilät valettiin hyvissä ajoin ennen 
joulua ja vanhaan aikaan oli tarkoin 
määritelty tietyt kynttilät eri tilaisuuk-
siin. Joulukynttilä oli jouluyönä saa-
puvia henkiä varten ja se sytytettiin 
aattoiltana. Kynttilöihin on kautta aiko-
jen liittynyt myös uskomuksia. Yleinen 
käsitys oli, että kynttilän liekin palami-
nen estää pahaa. Jos kynttilät loppui-
vat jouluna, se merkitsi köyhää tulevaa 
vuotta.119

114   www.ingelook.com 02.12.2020

115   Laaksonen 2016, 107

116   Laaksonen 2016, 107

117   Laaksonen 2016, 43

118   Laaksonen 2016, 24-26

119   Laaksonen 2016, 24-26
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Kynttilöiden polttaminen haudoilla on 
peräisin jo antiikin ajoilta, mutta se 
yleistyi vasta keskiajalla Saksassa pyhi-
mysten, marttyyrien ja vainajien muis-
topäivänä, jolloin haudoilla poltettiin 
kynttilöitä edesmenneiden muistoksi. 
Vainajien muistaminen korostui uu-
destaan ensimmäisen maailmansodan 
yhteydessä ja silloin ajankohdaksi va-
kiintui joulu. Jouluna hautausmaalle 
kynttilöiden sytyttämisen tapa kotiutui 
Ruotsista Suomeen 1920-luvulla ja siitä 
tuli perinne vasta 1930-luvulla.120 Vaik-
ka haudoilla käynti kuuluukin monen 
suomalaisen jouluun, ei sitä nähdä jou-
lukorttien kuva-aiheissa. Hautausmaa 
ja siihen liittyvä suomalainen kuoleman 
kulttuuri saattaa olla liian surullinen 
aihe joulutervehdykseen.

Kynttilät ovat osa joulua myös advent-
tiajan sekä itsenäisyyspäivän kautta, 
jolloin kynttilöitä poltetaan ikkunoil-
la. Adventtiaika tarkoitti alun perin 
valmistautumista tulevaan jouluun. 
Adventtikynttilöiden perinne tulee Sak-
sasta ja niitä edeltää kuusen havuista 
sidottu seppele. Nykyään seppele on 
vakiintunut erilliseksi joulukortisteeksi 
ja niitä löytyy myös satunnaisista joulu-
korteista. Jouluvaloilla on sama tehtävä 
kuin kynttilöillä ja molempien merkitys 
on aina korostunut jouluun, sen odo-
tukseen ja adventtiin.121

3.5 Olkikoristeet

Olki on ollut muinaisille suomalaisille 
erittäin merkittävä tulevaa satovuot-
ta symboloiva materiaali. Juha Nirkko 
kertoo Ylen artikkelissaan (2008) että 

olkien levittäminen lattialle jouluna on 
vanha perinne suomalaisessa talonpoi-
kaiskulttuurissa. Pirtin lattialle levitet-
tiin jouluoljet ja niiden päällä leikittiin 
tasapaino- tai tarkkuusleikkejä. Tapaa 
voidaan viitata joko lämmöneristyk-
seen tai Jeesus-lapsen seimiolkiin. 122

Oljista tehtiin myös joulukoristeita. 
Olkipukkiperinne tulee ajalta, jolloin 
lahjojen tuojana oli sarvipäinen pukki. 
Olkipukin historia ajoittuu aikaan en-
nen kristinuskon tuloa Skandinaviaan 
ja sen uskotaan liittyvän ukkosen ju-
malaan. Ukkosenjumala Thor suojeli 
maanviljelijöitä ja oljista tehtiin olki-
pukki, jonka henki piti talon puhtaana 
ja piti huolen siitä, että talon askareet 
saatiin tehtyä ennen joulua.123

Toinen oljista tehty joulukoriste on 
himmeli, joka löytyy edelleen kuvitet-
tuna monista joulukorteista. Himmelin 
alkujuuret löytyvät peräti 1150-1500- 
luvulta Keski-Euroopasta, josta se on 
tullut Suomeen Ruotsin kautta. Enti-
saikoina saaristossa oli tapana pys-
tyttää ruokapöydän päälle lakanasta 
ja huiveista koottu taivaskatos, jonka 
keskelle ripustettiin olkinen kruunu. 

Kristillinen perinne on nostanut him-
melin Kristuksen kruunuksi. Siksi ko-
risteen nimeksi on tullut Himmeli, 
joka juontaa juurensa ruotsinkielises-
tä sanasta Himmel. Taustalla on myös 
germaanisten kielten vastaava sana 
himmel ja englannin kielen ”heaven”. 
Molempien sanojen etymologia perus-
tuu yhteiseen germaaniseen ”Hemina” 
alkuperämuotoon. Talonpoikaiskult-

120   Laaksonen 2016, 25

121   Laaksonen 2016, 42

122   Laaksonen 2016, 86

123   Laaksonen 2016, 81

tuurissa himmelillä oli tärkeä merki-
tys ja se onkin vanha ja tärkeä joulun 
symboli.126

Himmelin valmistus kuului entisaikaan 
nuorison, lähinnä tyttöjen joulunalus-
tehtäviin. Himmeleitä kokoonnuttiin 
tekemään lauantai-iltaisin lämpimään 
saunaan, jossa kosteus ja lämpö olivat 
tehneet oljet käsittelykelpoisiksi. Työ-
hön tuli mukaan usein myös nuoret 
miehet, joten himmelien tekoon liittyi 
myös osin kylän nuorison seurustelu. 
Valmis himmeli tuotiin puhtaaksi pes-
tyyn tupaan jouluaattona ja ripustet-
tiin pöydän yläpuolelle. Uskottiin, että 
mitä suurempi himmeli, sitä parempi 
viljasato.127

3.6 Joululahjat ja jouluherkut

Suomalaiseen jouluun kuuluu olennai-
sesti joululahjojen antaminen, mikä 
heijastuu myös suoraan joulukorttien 
kuvituksiin. Joululahjat ovat edustet-
tuina joulukorteissa vuodesta toiseen 
ja se tuntuu olevan yksi suosituimmista 
joulukorttien aiheista. Lahjapakettien 
erilaiset kääreet ja paketoimistavat, 
lasten lelut ja lelukaupat inspiroivat 
kuvittajia. Jo roomalaisen kulttuurin 
Saturnalia-juhlan yhteydessä jaettiin 
lahjoja.128 Joululahjojen antaminen 
liittyy myös kristillisen joulun kerto-
mukseen, jossa itämaan tietäjät toi-
vat Jeesus-lapselle kultaa ja mirhamia.
Tätä ajatusta on hyödyntänyt teollistu-
minen ja vähittäiskauppa, jotka toivat 
mukanaan tavarakulttuurin ja joulun 
kaupallisuuden.129

124   Kuu Arts etsy shop 12.12.2020
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126   Laaksonen 2016, 83
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Jo keskiajalla tunnettiin kaupankäyn-
ti ja Euroopan saksankielisellä alueella 
markkinat tarjosivat mahdollisuuden 
hankkia tarvikkeita tulevaa talvea var-
ten. Näistä kaupankäynneistä kehittyi 
pikkuhiljaa tuntemamme joulumark-
kinat, joita järjestettiin Ruotsissa ja 
Suomessa jo 1800-luvulla.130

1800-luvulla teollisen vallankumouk-
sen ja kaupungistumisen myötä porva-
riston yhteiskunnallinen asema nousi, 
minkä seurauksena ihmiset kerääntyi-
vät ihastelemaan kauppojen näyteik-
kunoita ja lehdet sekä joulukatalogit 
mainostivat ahkerasti uutta tavaraa. 
Lahjojen antaminen on Suomessa sil-

ti suhteellisen nuori perinne, joka on 
tullut tänne Ruotsista 1700-luvun lo-
pulla. Lahjojen antamisen tapa tunnet-
tiin kuitenkin jo 1500-luvulla ylempien 
säätyjen keskuudessa, jossa lahjoja an-
nettiin lujittamaan sosiaalisia suhtei-
ta. Joululahjojen antamisen taustalla 
on kulkenut pitkään myös joulupukki, 
joka ollaan liitetty lahjojen jakajaksi. 
Myöhemmin lahjojen jakoon ovat osal-
listuneet joulutontut. 132

Jouluruoka on yhteydessä lahjojen 
antamiseen. Yksi vanhimmista jou-
luruuista, joululeipä on peräisin jo 
1500-luvulta, jolloin suuria leipiä lei-
vottiin ja annettiin lahjaksi. Myös 

130   Laaksonen 2016, 64

131   Pikku-Sammakko, Turku 16.12.2020 

132   Laaksonen 2016, 66
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makeisten tarjoaminen sekä lahjak-
si antaminen jouluna juontaa juuren-
sa roomalaisten Saturnalia-juhliin.133 
Joululeipominen on siis aina ollut mer-
kityksellistä ja se näkyy myös joulu-
korttien kuva-aiheissa. Korteista löytyy 
pipareita, piparkakkutaloja, makeisia 
sekä torttuja. Piparkakut ovat joulu-
leivän eräänlaisia muunnoksia, ja ovat 
kulkeutuneet osaksi joulupöytäämme 
germaaniselta taholta. Jo pelkkää pi-
parkakkujen muotoa voidaan pitää 
joulun symbolina.

3.7. Perinteisen joulukortin 
määritelmä

Tutkiessani joulun ja joulukorttien his-
toriaa, joulukorttien kuvituksia ja nii-
den yleisimpiä kuva-aiheita, onnistuin 
luomaan määritelmän perinteisen jou-
lukortin kuva-aiheista. Suomalainen 
joulu on muodostunut vuosien saatos-
sa juhlaksi, joka pitää sisällään kult-
tuurimme omaksumat perinteet, tavat, 
teemat ja aiheet. Nämä kaikki tekijät 
yhdessä muodostavat joulun syvimmän 
olemuksen ja siten ne heijastuvat myös 
vahvasti joulukorttien visuaaliseen ku-
vastoon. 

Joulukortit saapuivat Suomeen Sak-
sasta ja Ruotsista, joka näkyy vielä 
tänäkin päivänä joulukorttien kuva-ai-
heissa. Joulukorttien kuvasto kaikkine 
vaikutteineen on vakiinnuttanut paik-
kansa visuaalisessa viestinnässämme 
sekä kulttuurissamme. Joulu pitää si-
sällään vahvoja symboleita, joita jou-
lukorttien kuva-aiheet ylläpitävät ja 
vahvistavat vuodesta toiseen. Anne 

Hatva kertoo teoksessaan Fotorealisti-
nen pilvilinna - kuvitus ja mielikuvat 
(2018) katsomisen olevan kulttuurisesti 
opittua. Jo lapsesta asti alamme opet-
telemaan, miten kuvia katsotaan ja 
miten niitä tulkitaan. Visuaalista luku-
taitoa on visuaalisten järjestysten taju 
ja perusteltujen tulkintojen tekeminen 
niistä. Ihmiset ovat siis oppineet jo 
lapsesta saakka, miltä joulu näyttää. Se 
on osasyy siihen, miksi joulukorttien 
aiheet ovat pysyneet samana vuodesta 
toiseen. Tutut symbolit viestivät visu-
aalisesti kaikkea sitä, mitä joulu meille 
merkitsee. 

Perinteinen joulukortti pitää sisällään 
aiheita ja symboleita kuten tonttuja, 
enkeleitä, joulupukkeja, lumiukko-
ja, joulukuusia, tähtiä, kynttilöitä, pi-
parkakkuja, lumisadetta sekä erilaisia 
suomalaisia eläimiä. Jäin silti pohti-
maan perinteisen joulukortin määrit-
telyä. Pelkkä perinteinen kuva-aihe ei 
yksin riitä määrittelemään sitä, onko 
joulukortti perinteinen vai ei. Kuvitus 
koostuu väreistä, kontrasteista ja niis-
tä syntyneistä viivoista ja muodoista, 
joiden vuorovaikutus sommitelmassa 
saa aikaan vaikutelman koosta, tilasta, 
liikkeestä ja ajasta. Nämä ainesosat ja 
niiden ominaisuudet vaikuttavat sii-
hen, mitä kuva meille viestii.134

Perinteisen joulukortin määrittelyä 
hankaloittaa myös se, että kuva on 
aina riippuvainen katsojastaan. Jokai-
nen katselee maailmaa oman minuu-
tensa suodattamana. Kuvan tulkitsijan 
koko persoona, hänen tapansa ottaa 
tietoa vastaan ja tulkita kuvaa vaikut-

133   Vuorenjuuri 1968, 44

134   Hatva 1998, 68
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tavat muovautuvaan merkitykseen. 
Kuvan merkitys on kaksinkertaisen 
tulkintaprosessin tulos: ensin kuvittaja 
koodaa viestin omista lähtökohdistaan 
ja sitten katsoja koodaa sen oman tie-
totaustansa ja strategiansa mukaiseksi 
tulkinnaksi. 135

Tietyt joulukorteissa usein toistuvat 
kuva-aiheet voidaan siis luokitella pe-
rinteisiksi, mutta perinteisenkin ai-
heen voi modernisoida. Esimerkiksi 
jo pelkällä kuvittajan omalla kuvitus-
tyylillä voi venyttää perinteisen joulu-
kortin rajaa. Myös sillä on merkitystä, 
mistä näkökulmasta kuvittaja lähestyy 
perinteistä aihetta. Perinteistä joulu-
korttikuvitusta voi modernisoida myös 
hahmojen representaation kautta. Mil-
tä näyttäisi postmoderni joulutonttu? 
Voisiko joulupukki jakaa lahjoja heli-
kopterilla vaaleanpunaisessa haalaris-
sa porojen vetämän reen ja punaisen 
nutun sijaan? Kuinka paljon perin-
teisiä jouluun liittyviä symboleita ja 
aiheita voi soveltaa ja kuinka paljon 
niiden tunnuspiirteitä voi rikkoa visu-
aalisesti? Näitä asioita pohdin seuraa-
vassa luvussa.

135   Hatva 2018, 20
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LUKU 4. 
Postmoderni joulukortti
Tässä luvussa tutkin joulukortteja, joissa joulua ollaan visualisoitu poi-
keten perinteisistä kuva-aiheista ja symboleista. Pyrin määrittelemään 
perinteisen joulukortin vastakohdan eli sen, millainen on postmoderni 
joulukortti. Avaan postmodernin joulukortin käsitettä visuaalisen analyy-
sin kautta tutkien joulukorttien kuva-aiheita, merkityksiä, teemoja, sym-
boleita ja värejä. Asetan analyysissani vastakkain perinteisen joulukortin 
sekä postmodernin joulukortin ja yritän selvittää, mitkä visuaaliset teki-
jät erottavat nämä toisistaan.

Postimuseon tutkija Mirka Ylä-Matti-
la kertoo Trafiikki-museon artikkelis-
sa (2019) joulukorttien kuva-aiheisiin 
mahtuvan vaikka mitä yli sadan vuo-
den ajalta. Nykyiset kortit ovat läm-
minhenkisiä ja niissä vilisee lähinnä 
söpöjä eläimiä, herttainen joulupukki 
ja hauskoja tonttuja. Millä muulla ta-
paa joulua voitaisiin visualisoida jou-
lukorttien kuvituksien kautta?

Tässä luvussa tutkin joulukortteja, jois-
sa joulua viestitään visuaalisesti poike-
ten perinteisistä joulukorttikuvaston 
aiheista. Pyrin määrittelemään perin-
teisen joulukortin vastakohdan eli sen, 
millainen on postmoderni joulukortti. 
Avaan postmodernin joulukortin käsi-
tettä visuaalisen analyysin kautta tut-
kien joulukorttien kuvituksien aiheita, 
merkityksiä, teemoja, symboleita ja vä-
rejä. Asetan analyysissani vastakkain 
perinteisen joulukortin sekä postmo-
dernin joulukortin ja yritän selvit-
tää, mitkä visuaaliset tekijät erottavat 
nämä toisistaan.

Käytän määrittelyssäni apuna  
kysymyksiä:

* ”Millä visuaalisilla keinolla joulukor-
tissa viestitään joulua?”

* ”Löytyykö kuvituksista perinteisiä 
jouluun liitettyjä aiheita ja symbolei-
ta?”

* ”Kuinka paljon kuvittajan oma ku-
vitustyyli vaikuttaa kuva-aiheiden 
tulkintaan?”

4.1 Joulukorttien analyysi tutki-
muksen tukena

Lähdin pohtimaan postmodernia 
joulukorttia tutkimalla nykypäivän 
joulukorttitarjontaa. Etsiessäni jou-
lukortteja analyysiini, tiesin suunnil-
leen mitä olin etsimässä. Olin jo tässä 
vaiheessa kartoittanut joulukorttien 
historiaa ja tutkinut niissä esiintyviä 
yleisimpiä aiheita. Edellisessä luvussa 
esittelin kuva-aiheita ja symboleita, jot-
ka liitetään perinteiseen suomalaiseen 
jouluun ja sen visuaaliseen kuvastoon. 
Yritin etsiä analyysiini kymmenen jou-
lukorttia, joiden kuvitukset eivät tukisi 
perinteisenä pidettyjen joulukorttien 
kuva-aiheita ja niiden estetiikkaa. 

Postmoderneja kortteja oli vaikeaa 
löytää, sillä isojen myymälöiden vali-
koima oli suppeampi ja perinteisempi 
korttien aiheiden ja kuvitusten moni-
muotoisuuden näkökulmasta. Usein 
myös täysin sama joulukorttivalikoima 
toistui myymälästä toiseen. Markki-
noilla on edelleen paljon joulukortteja 
vuosien takaa. Korttitelineistä löysin 
muun muassa Rudolf Koivun, Martta 
Wendelinin tai Inge Löökin vanhempia 
joulukortteja, jotka ovat muodostuneet 
eräänlaisiksi klassikoiksi vuosien saa-
tossa. 

Edellä mainittujen kuvittajien joulu-
kortit edustavat ja henkivät vanhaa 
suomalaista joulua kuva-aiheineen ja 
symboloineen. Halusin valikoida ana-
lyysiin tuoreita, noin viimeisen viiden 
vuoden sisällä kuvitettuja joulukort-
teja, sillä niistä näkisin paremmin, 
miten ja mihin suuntaan joulun visu-
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alisointi on muuttunut, sekä millais-
ta joulua joulukortit viestivät meille 
vuonna 2020.

Huomasin, että sosiaalisesta mediasta 
sekä kansainvälisistä nettikaupoista 
löytyi paljon postmoderneja joulukort-
tien kuvittajia. Halusin silti valikoida 
analyysiini suomalaisten kuvittajien 
joulukortteja, sillä tutkin nimenomaan 
sitä, miten suomalaista joulua visu-
alisoidaan. Löysin analyysiini sopivia 
joulukortteja ahkeran etsinnän jälkeen 
pienemmistä myymälöistä, kuten kivi-
jalkaliikkeistä, myyjäisistä, putiikeista, 
pop up-kaupoista sekä nettikaupoista. 
Näissä paikoissa joulukorttien variaa-

tio oli monipuolisempi sekä persoonal-
lisempi. Vuosien aikana olen keräillyt 
omaan arkistooni itselleni mieluisia 
postikortteja harrastusmielessä. Löy-
sin omasta kokoelmastani muutaman 
kortin, jotka otin mukaan analyysii-
ni. Kaikista korteista en löytänyt nii-
den julkaisuvuotta, mutta oletan, että 
kaikki analyysini kortit on kuvitettu 
viimeisen kymmenen vuoden aikana.

4.2 Kuvituksen tulkinta

Yksi tutkimukseni lähtökohdista on 
tiedostaa, mitä kuvitus on. History 
of Illustration- teos (2015) avaa sanan 
etymologiaa, joka juontaa juurensa la-
tinan kielen verbistä illustrare, joka 
tarkoittaa valaista eli havainnollistaa. 
Kuvitus havainnollistaa, valaisee ja 
se voi koostua erilaisista visuaalisista 
merkeistä sekä herättää mielikuvia ja 
metaforia. Se voi pitää sisällään huo-
mioita, merkityksiä ja symboliikkaa. 
Kuvituksella voi olla useita tehtäviä, 
mutta niistä tärkein on viestin välittä-
minen.

Anne Hatvan teoksessa Kuvittaminen 
(1993) avataan kuvituksen neljä pää-
tehtävää: havainnon rikastuttaminen, 
havainnon ohjaaminen, verbaalisen 
materiaalin organisointi sekä sen ym-
märtäminen. Kuvituksen tarkoitus on 
myös miellyttää katsojaa. Joulukor-
teilla on selkeä käyttöfunktio: kuva on 
alistettu palvelemaan tiettyä sanomaa 
eli tässä tapauksessa joulua. Joulukor-
tin kuvitus on käyttökuva, joka on si-
doksissa substanssiin, joka muodostaa 
kertomuksen. Tällöin katsojan mielen-
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137   www.paperole.com 12.12.2020

kiinto on jo suunnattu etsimään motii-
vin mukaista tietoa. 138

Jokainen katsoo kuvaa ja tulkitsee sitä 
eri tavalla. Usein kuvittaja miettii tie-
toisesti, mitä viestiä hän haluaa kuvi-
tuksen kautta välittää. Taustalla voi 
olla tarina, tunnelma, sana tai viesti, 
joka ohjaa kuvan tekemisen proses-
sia. Kuvan katsoja tulkitsee kuvaa silti 
omasta näkökulmastaan ja joko ihas-
tuu siihen tai ei.  Katsojan persoona, 
viitekehys ja tiedon saannin odotukset 
vaikuttavat siihen, mihin silmien lii-
ke ohjautuu kuvaa katsoessa. Kuvasta 
etsitään informaatiota, joka selkeytyy 
mikäli kuvassa on tekstiä. Ihminen et-
sii luonnostaan odotuksiaan vastaavia 
ja aikaisempiin käsityksiinsä helposti 
liitettävissä olevia piirteitä.139

Kuvan tulkintaan vaikuttavat monet 
eri tekijät: kuvan temaattinen sisältö 
ja sen suhde kulttuuriseen ja muuhun 
kontekstiin muine kuvineen, kuvan il-
maisulliset tyylit ja tavat sekä kuvassa 
ja sen suhteessa kontekstiin esiintyvät 
sommittelulliset rakenteet, jotka ovat 
kulttuurillisesti konstruoituneita. Vi-
suaalinen kuva on merkkijärjestelmä, 
eivätkä järjestelmän merkit ole kos-
kaan yksinään. Niitä on tulkittava yh-
dessä muiden merkkien kanssa sekä 
verrattava yleisiin tulkintoihin, joita 
on tehty kulloinkin kyseessä olevassa 
kulttuurisessa ympäristössä. 140

Kuva tarvitsee lukuohjeen esimerkik-
si tekstin tai kulttuurisen muistuman, 
joka määrittää kuvan esittämän objek-
tin paikalleen aikaan tai muihin teki-

jöihin nähden. Joulukorttien lukuohje 
on ennalta määritelty, sillä niillä on 
valmis kulttuurinen konsepti. Joulu ja 
siihen liitetty visuaalinen kuvasto no-
jaa kansalliseen juhlapyhäämme, jonka 
sijoittuminen kalenterissamme rajaa 
joulukorttien saannin marras-joulu-
kuulle. Lisäksi joulukorteista voi löytyä 
kulttuurisen muistuman lisäksi toinen 
lukuohje, kuten hyvän joulun toivotus 
tai muu ohjaava teksti.141

Kun tulkitsen joulukortteja, tiedostan 
omat henkilökohtaiset tapani katsoa 
kuvaa. Sosiaalimaantieteen ja visuaa-
lisen kulttuurin tutkija Gillian Rosen 
(2012) mukaan kuvien tarkastelijan 
tulee olla tietoinen omista taustateki-
jöistään kuvien katsojana, koska nä-
kemisen tavat ovat historiallisesti, 
maantieteellisesti, kulttuurisesti ja so-
siaalisesti spesifejä eli tietynlaisia.142 
Siispä analyysiini vaikuttaa väistämät-
tä myös oma taustani ja tulkintani.

4.3 Postmoderni    
joulukorttikuvitus

Postmodernismi on hyvin laaja jälki-
teollisen ajan 1960-luvun aatevirtaus 
ja tyylisuunta, joka ulottuu moniin eri 
tieteisiin. Se suhtautuu historiaam-
me ironisesti ja heijastelevasti hä-
vittämällä rajaa korkeakulttuurin ja 
populaarikulttuurin välillä. Tyylisuun-
nan syntymiseen vaikutti yhteiskunnan 
muuttuminen, kun populaarikulttuuri 
kasvatti merkitystään ja kansainvälisyys 
lisääntyi.143 Tyypillistä postmodernis-
mille on myös se, että on kiinnostut-
tu enemmän kertomuksista ja jutuista 

138   Hatva 1993, 71

139   Hatva 1987, 48

140   Brusila 2003, 17

141   Brusila 2003, 10

142   Rose 2012, 22-23

143   McGuigan 1999, 2-5
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kuin totuudesta. Lisäksi tyylisuuntauk-
selle ominaista on symboliset viittauk-
set.144 Kun puhun postmodernista 
kuvituksesta, tarkoitan kuvitusta jäl-
kimodernin ajan kokemusta ilmentä-
vänä tyylilajina, jossa on vaikutteita 
populaarikulttuurista, faktan ja fiktion 
sekoittamisesta, yllättävien konteks-
tien yhdistelemisestä sekä symbolii-
kan käytöstä. Postmoderni kuvitus on 
osa visuaalista kulttuuria, johon sisäl-
tyy nykyajan populaari massakulttuu-
ri, media, internet, nykypäivän ilmiöt 
sekä jokapäiväiset kokemukset.

Yhteiskuntamme modernisoituminen 
on johtanut myös uudenlaiseen arvo-

maailmaan, yksilöllistymiseen ja mo-
niarvoisuuteen. Tähän on vaikuttanut 
voimakkaasti kansainvälistyminen eli 
matkailu, mediat ja internet.146

Postmodernien joulukorttien kuvituk-
set hahmoineen ja erityispiirteineen 
vaeltavat siis merkkijärjestelmästä, la-
jista ja mediasta toiseen ottaen vaikut-
teita maalaustaiteesta, sarjakuvista, 
elokuvista, kirjan kuvituksista ja mai-
noksista.147

Postmodernin joulukortin määritte-
ly on yhtä hankalaa kuin perintei-
senkin joulukortin määrittäminen. 
Ei ole yksiselittäistä vastausta sille, 

144   Tieteentermipankki, 22.12.2020

145   www.kehvola.com 22.12.2020

146   Halonen, Aro 2005, 157

147   Ylimartimo 2012, 176

Kuva 36
Timo Mänttärin ”SUPER MERRY” joulukortti 145

mikä tekee joulukortista postmoder-
nin. Vaikka kortissa käytetään perin-
teisiä jouluun liitettyjä symboleita, voi 
se silti olla hyvinkin postmoderni. Ku-
vitus koostuu monista elementeistä ku-
ten väreistä, viivoista, sommitelmista 
sekä symboleista, jotka kaikki viestivät 
meille jotain omalla tavallaan. Näiden 
elementtien muodostama kokonaisuus 
vaikuttaa siihen, miltä kuvitus näyttää 
ja mitä se meille viestii. 

Timo Mänttärin Super Merry-joulu-
kortti on hyvä esimerkki postmodernis-
ta joulukortista, sillä sen kuvituksessa 
ollaan käytetty popkulttuurista tuttu-
ja hahmoja. Joulukortissa esiintyy yh-
dysvaltalaisia popkulttuurin hahmoja 
kuten Star Wars-elokuvista tuttu Chew-
bacca, laulaja Elvis sekä sarjakuvasan-
kari Teräsmies. Joulua symboloi tämän 
kuvituksen kohdalla hahmojen päissä 
olevat tonttulakit sekä erilaiset englan-
ninkieliset tekstit, joissa toivotetaan 
hyvää joulua. Joulukortin värimaailmaa 
hallitsevat kirkkaat perusvärit kuten 
keltainen, sininen ja punainen. 

Käytän joulukorttien analysointia työ-
kaluna, jonka avulla pyrin löytämään 
muutamia keinoja, joilla kuvittajat 
ovat rikkoneet perinteisen joulun ja 
sen visualisoinnin kuplaa. Avaan näi-
tä keinoja tulevissa kappaleissa, jois-
sa analysoin joulukorttien symboleita, 
merkkejä, merkityksiä, värejä, mieliku-
via ja tunteita sekä hahmojen represen-
taatioita. Pyrin etsimään joulukorteista 
yhteneväisyyksiä, joiden avulla onnis-
tuisin määrittelemään postmodernin 
joulukorttikuvituksen.

4.4 Symbolit, merkit ja    
merkitykset

Joulun kuvittaminen ja sen visualisoin-
ti kulkee käsi kädessä oman kulttuu-
rimme kanssa. Suomalaiseen jouluun 
liittyy paljon aiheita, jotka ovat meil-
le tuttuja ja tärkeitä. Näistä on muo-
dostunut kulttuuriimme merkkejä 
ja symboleita, joita myös kuvittajat 
hyödyntävät. Niitä käyttämällä on 
mahdollista tuoda esille visuaalisesti 
jouluun sekä suomalaisuuteen liittyvää 
keskeistä tematiikkaa ja tunteita.

Kulttuurissamme on merkityksiä, jotka 
ovat sidoksissa kulttuurimme jäsenten 
yhteisiin käsityksiin ja siten toimivat 
myös kommunikaation pohjana. Mer-
kitykset opitaan lapsuudessa ja ne 
voivat olla erilaisia eri kulttuureissa. 
Merkityksiin vaikuttavat kulttuurin li-
säksi myös kieli, jota puhumme.
Yhteisten merkitysten muodostumi-
nen ja niiden ymmärtäminen on tär-
keää, sillä ne luovat ihmisten välisen 
kommunikaation, joka on sidoksissa 
kulttuuriin. Tämä kommunikaatio on 
oleellista kuvitusten viestien ymmär-
tämisessä. Jotta ihminen voi kommu-
nikoida visuaalisesti toisen ihmisen 
kanssa, heillä täytyy olla yhteinen sopi-
mus siitä, mitä merkit tarkoittavat.148

Myös kuvittajan on lähtökohtaises-
ti ymmärrettävä mitä merkit ja nii-
den luomat merkitykset  ja mielikuvat 
tarkoittavat. Kuvittaja tekee työssään 
päätöksiä ja joutuu ratkomaan esittä-
mistavan ongelmia ja sitä, miten värit, 
muodot ja muut visuaaliset ratkaisut 
vaikuttavat kuvitukseen ja siihen mil-

148   Hatva 1993, 11; 17
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laisia merkityksiä se luo. Mielikuvat 
ovat epätäydellisiä luonnoksia todel-
lisuudesta. Vain menneet mielikuvat 
voivat vaikuttaa nykyisiin mieliku-
viimme. Vain siitä, mikä on aiemmin 
nähty, voi muodostaa mielikuvia.149

Vaikka kuvallinen viestintä voi olla 
täynnä merkityksiä ja symboleita, ku-
vittaja ei välttämättä noudata näitä 
opittuja esittämistapoja. Merkitykset 
ja symbolit eivät ole totuuksia. Esi-
merkiksi ristin kuvittaminen ei vält-
tämättä tarkoita kuolemaa tai viittaa 
uskontoon. Mitä kirjaimellisempi ja 
pinnallisempi kuvittaja on omassa tul-
kinnassaan, sitä vähemmän hän tulee 
käyttäneeksi kuvittamisen keinoja. Ku-
vittajaa ohjaa silti koko taidehistorian 
aikana kehittyneet kuvaamisen kult-
tuuriset sopimukset.150

Joulukorttien perinteisen kuvaston 
muodostumiseen on vaikuttanut ni-
menomaan kulttuurimme visuaaliset 
merkit ja symbolit, jotka olemme op-
pineet lapsesta saakka. Kuvittajat ovat 
kuvittaneet joulukortteja aina näitä 
merkkejä ja symboleita kunnioittaen. 
Usein näitä merkkejä kierrätetään jou-
lukorttien kuvituksissa vuodesta toi-
seen, sillä niiden visuaalinen viesti on 
niin vahva. Joulu pitää sisällään myös 
paljon muita merkkejä, merkityksiä ja 
symboleita, jotka ovat iso osa kulttuu-
riamme, mutta eivät ole vielä vakiintu-
neet joulukorttien kuvituksiin. 

Helmi Sirolan ”Laiskaa joulua”  joulu-
kortissa ollaan hyödynnetty vahvasti 
kulttuuriimme kuuluvia jouluun yh-

distettyjä aiheita. Kortissa esiintyy 
laiskiainen, jolla on päässään Vihreis-
tä kuulista tehty kruunu ja yläpuolel-
la lukee teksti ”Laiskaa joulua!”. Tämä 
joulukortti kuvitus on hyvä esimerkki 
siitä, miten joulua viestitään visuaali-
sesti käyttäen kulttuurissamme jo sym-
boliksi muodostunutta Fazerin Vihreä 
kuula joulumakeista. Vihreät kuulat 
ovat oleellinen osa suomalaista joulua 
ja ovat siten sidoksissa suomalaiseen 
kulttuuriin. Vihreitä kuulia on valmis-
tettu Suomessa jo vuodesta 1929 läh-
tien ja ne tulevat myyntiin ainoastaan 
joulun alla. 151

Suomalaiset ymmärtävät Helmi Siro-
lan joulukortin visuaalisen viestin ja 
sen luoman merkityksen ja meissä se 
herättää vahvoja samaistumisen tun-
teita. Vihreä kuula symboloi Suomea ja 
joulua. Kuulien muodostama kruunu 
muistuttaa sen muodollaan ja väreil-
lään minua myös joulukuusesta, jolloin 
kruunu saa tuplamerkityksen. Kortti 
ei avaudu niille, jotka eivät ymmärrä 
maamme kulttuuria. 

Laiskiainen tosin ei ole suomalai-
nen eläin eikä sitä nähdä perinteisis-
sä joulukorteissa, mutta sen merkitys 
kortissa on kuitenkin oleellinen, sillä 
se viestii meille tavasta viettää jou-
lua. Laiskiainen nukkuu 20 tuntia 
vuorokaudesta ja siten eläimen omi-
naispiirre kuvastaa hyvin joulun tun-
nelmaa.152Laiskiainen merkitsee ja 
symboloi laiskottelua. Joulu on va-
paapäivien täytteinen juhlapyhä, joka 
pyhitetään usein rauhoittumiselle ja 
kotoilulle - jouluna saa laiskotella. 

149   Hatva 1993, 29; 81

150   Hatva 1993, 32

151   www.fazer.fi 22.12.2020

152   www.nationalgeographic.com 22.12.2020

153   www.harjunpaperi.fi 22.12.2020
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nin takia vaikka siitä possu löytyykin. 
Halusin ottaa tämän kortin mukaan 
analyysiini, sillä mielestäni saamelais-
ten kulttuuria näkyy todella vähän vi-
suaalisessa kulttuurissamme saatikka 
joulukorteissa.

Postmodernin joulukortin tunnus-
merkkejä ovat myös visuaaliset merkit 
ja symbolit, jotka ovat ottaneet vai-
kutteita popkulttuurista, internetistä 
sekä mediasta. Hilla Semerin War is 
Over-joulukortissa esiintyy John Len-
non sekä Yoko Ono, joilla on molem-
milla tonttulakit päässään. Kortista 
löytyy perinteisinä pidettyjä kuva-ai-
heita kuten joulukuuset sekä tonttu-
lakit, mutta oleellista on kuvituksen 
hahmot.

Tästä joulukortista löytyy siis mo-
nia metaforia ja jokaisen visuaalisen 
elementin taakse piiloutuu merki-
tys, joka viestii meille joulusta. Vih-
reät kuulat ovat vahva joulun symboli, 
mutta jostain syystä niitä ei nähdä jou-
lukorteissa. Sama pätee myös laiski-
aisen hahmoon. Laiskiainen ja Vihreä 
kuula-kruunu yhdessä luovat täysin 
uudenlaisen tavan toivottaa joulua vi-
suaalisesti. Perinteisissä joulukorteissa 
joulun toivotus on usein ”Hyvää Jou-
lua” tai ”Rauhallista Joulua”, kun taas  
”Laiskaa Joulua” on vähemmän käytet-
ty toivotus. 
 
Myös Julia Vuoren joulukortissa hyö-
dynnetään suomalaista jo symboliksi 
muodostunutta Saamelaisten kansal-
lispukua, jota ei olla totuttu näkemään 
joulukorteissa. Kortissa esiintyy possu 
sekä pingviini, joilla molemmilla on 
Saamelaisten kansallispuvut yllään. 
Saamelaiset ovat Suomen alkuperäis-
kansa ja osa kulttuuriamme. Heillä on 
oma kielensä, elinkeinonsa sekä oma 
syntyperä. Kansallisasun merkitys jou-
lukortissa on viestiä suomalaisuutta 
sekä kunnioittaa suomalaista alkupe-
räiskansaa.154 

Julia Vuoren joulukortista löytyy pe-
rinteisiä joulukorttien kuva-aiheita 
kuten possu sekä kansallispuvun vyös-
tä roikkuvat joulumakeiset. Pingviini 
on melko eksoottinen eläin suomalai-
sessa joulukortissa ja se rikkoo perin-
teisen joulukortin tunnelmaa. En osaa 
sanoa onko joulukortti postmoderni, 
mutta ainakaan en luokittelisi sitä pe-
rinteiseksi kansallispuvun ja pingvii-

154  Halonen, Aro 2005, 30

155  Pikku-Sammakko, Turku 16.12.2020
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Joulukortin sanoma perustuu John 
Lennonin ja Yoko Onon War is 
Over-joululauluun, joka on merkittävä 
osa populaarikulttuuria ja joulua. Kor-
tin tekstit War is Over ja happy x mas 
viittaavat hahmojen lisäksi tähän ky-
seiseen joululauluun. Jotta joulukortin 
sanoman ymmärtää, pitää tietää tämä 
kyseinen joululaulu sekä tunnistaa sen 
esittäjät. Tämä joulukortti on hyvä esi-
merkki siitä, kuinka populaarikult-
tuurista tuttuja teemoja voi käyttää 
hyväksi myös visuaalisesti symboloi-
maan jotain tiettyä tarkoitusta tai vies-
tiä, tässä tapauksessa joulua. 

156   oma arkisto, skannattu 23.12.2020

157  Hatva 2018, 22; 80; 81

158  Hatva 2018, 22

Kuva 39
Hilla Semerin ”War is Over” joulukortti 156

4.5 Mielikuvat ja tunteet

Joulu pitää sisällään paljon tunnetta, 
joka halutaan välittää myös visuaalises-
ti. Tunteet ovat kulttuurisidonnaisia ja 
sosiaalisia ilmiöitä, jotka kytkeytyvät 
maailmaa ja itseä koskeviin uskomuk-
siin. Tunnearvio vaikuttaa kiinnostuk-
seen, joka puolestaan vaikuttaa asian 
käsittelyyn, joka taas vaikuttaa asian 
muistamiseen. Se mitä kuvassa on, su-
lautuu katsojan persoonallisiin tietoi-
hin ja tunteisiin. Ilman mielikuvia ja 
tunteita ihminen ei voi katsella kuvia 
ja ymmärtää niitä. Käyttäytymistä ja 
havainnointia ohjaavat emootiot. 157

Motivaatio ja tunteet suuntaavat ja vä-
rittävät tiedonhakua. Kuvan havain-
noinnissa vaikuttaa kahdentasoinen 
tunnekäsittely: tiedostamaton nopea 
vertailu aikaisempiin kokemuksiin ai-
vojen emotionaalisessa muistissa ja 
sitten tietoiseksi muuttuva käsittely ai-
vokuorella. Esteettisyydellä ja tunteilla 
on yhteys. Tunteita herättävät kuvituk-
sen henkilöhahmot, värit, muodot ja 
niiden väliset suhteet. 158

Marika Maijalan ”JUMPERS” joulukort-
ti kuvastaa lemmikkien joulua, jossa 
tunnetta välittää koirahahmot. Korttiin 
ollaan kuvitettu kaksi nukkuvaa koiraa, 
joilla on villapaidat päällä. Kortin kuvi-
tus on minimalistinen ja siinä on käytet-
ty murrettuja ja pehmeitä pastellisävyjä 
yhdessä kirkkaamman punaisen ja si-
nisen värin kanssa. Joulukortille tun-
nusomaisia visuaalisia merkkejä siinä 
on ainoastaan toisen koiran punainen 
villapaita, joulukuusen koristeet sekä 
teksti ”Silent Christmas”.
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Lemmikkien kuvittaminen joulukort-
tiin lisää siihen tunnearvoa. Koiran 
omistajille kuvitus tuo mieleen oman 
lemmikin. Tämä kortti puhuttelee eri-
tyisesti koiran omistajia sekä koira-
rakkaita ihmisiä. Koirien villapaidat 
viestivät lämpöisestä ja kodikkaas-
ta tunnelmasta sekä tekevät koirista 
eräänlaisia hahmoja ja omia persoo-
niaan. Kuvitus kertoo tarinaa, jossa 
koirat ovat leikkineet joulukuusesta 
pudonneilla koristeilla ja tarinaan on 
helppo samaistua. Visuaalisesti kor-
tista ei löydy perinteisiä kuva-aihei-
ta paitsi kuusen koristeet, mutta siitä 
huolimatta siitä välittyy joululle tun-

nusomainen hiljentyminen, rauha sekä 
lepo. ”Silent christmas” on myöskin 
persoonallinen joulun toivotus, joka 
selkeyttää kuvan viestiä. Kuvitusta tu-
kee myös mielikuvaa siitä, että jouluna 
on aikaa levätä.

Kuvituksen tunnetta lisää myös kuvi-
tuksen esteettisyys. Kuvituksen esteet-
tinen elämys ilmaisee yksilön suhteen 
objektiin. Esteettisyys on ”tunneter-
mi”, jonka perustelut yksilö määrittele 
itse maailmankatsomuksensa ja taide-
käsityksensä pohjalta. Tämä voi myös 
muuttua ja kehittyä yksilön elämän ai-
kana. Käyttökuvan vastaanottajan elä-

Kuva 40
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mykset voivat perustua muotoon, tai 
sisältöön, emotionaalisiin taustoihin 
tai assosiaatioihin, joita kuva herättää. 
Ne voivat olla tiedostettuja tai tiedos-
tamattomia opittuja tulkinnan malleja, 
jotka sisältyvät yksilön sen hetkiseen 
maailmankuvaan. 160

Esteettisen kuvituksen määritelmiä on 
monia ja lisäksi arviot kuvasta voisi-
vat vaihdella yhteisestä määritelmästä 
huolimatta. Esteettisyys ei ole pelkäs-
tään kohteen ominaisuus, vaan ha-
vaitsijan ja kohteen vuorovaikutusta. 
Kuvan esteettisyyden tunnusmerkkien 
etsiminen tuottaa vastauksia, jotka 
riippuvat siitä, keneltä kysytään. Ku-
vien vastaanottajien ryhmä voi olla 
hyvinkin hajanainen. Kuvittaja voi 
hyödyntää tätä suunnittelemalla kuvi-
tuksia tietyn kohderyhmän odotuksien 
mukaisesti käyttämällä sopivia esteet-
tisen objektin tunnusmerkkejä.161

Kuvituksen esteettisyyttä on vaikea 
määritellä, mutta yksi kriteeri on se, 
että katsoja haluaa nähdä kuvituksen 
uudestaan. Kuvaan kohdistuva mielen-
kiinto syntyy ärsykkeen kautta, jonka 
katsoja oivaltaa. Kuvan sommittelun 
pitää olla riittävän monimutkainen, 
mutta ei kuitenkaan liian vaikea tulki-
ta. Mielihyvää tuottaa se, kun katsoja 
onnistuu tiedon prosessoinnissa. Myös 
uutuus lisää mielenkiintoisuutta, kos-
ka se lieventää monotonisuutta ja lisää 
uteliaisuutta. Uteliaisuus voi puoles-
taan liittyä uusien impulssien ja uuden 
tiedon etsintään, mikä viittaisi kuvan 
sisällölliseen puoleen tietoisiin aspek-
teihin.162

160  Hatva 1993, 79

161  Hatva 1993, 79

162  Hatva 1993, 71

Joulukortin viestin oivaltaminen vah-
vistaa siis katsojan tunnetta ja siitä 
saamaa mielihyvää. Tästä toimii hyvä-
nä esimerkkinä Sanna Manderin Dear 
Santa joulukortti. Kortissa on viekoit-
televa naishahmo, joka pitää lahjapa-
kettia kädessään. Naisella on kädessä 
tatuointi, jossa lukee sydämen sisällä 
Santa. Kortti on värimaailmaltaan pu-
nainen ja sen vuoksi se viestii vahvasti 
joulua. Kortista löytyy myös muitakin 
perinteisiä joulun symboleita kuten 
lahjapaketti, piparille ominainen muo-
to ja joulutähti. Mielenkiintoista on 
kuitenkin se, millainen tarina tuttujen 
elementtien takana on.

Naishahmo poseeraa nakuna vain vil-
lasukat jalassa ja odottaa Santaa eli 
Joulupukkia. Jotta tämän joulukortin 
viesti avautuu, pitää ymmärtää kuka 
Santa voisi tässä tapauksessa olla. Kun 
katsoja onnistuu prosessoimaan jou-
lukortin viestin, se lisää mielihyvän 
tunnetta. Mielestäni kortissa ollaan 
onnistuttu viestimään joulun sym-
boleiden avulla täysin poikkeavaa tari-
naa tutusta hahmosta eli joulupukista 
toisen hahmon kautta. Joulupukki on 
joku, jota odotetaan. Joulupukki ei 
ole vain savupiipusta kipuava lahjojen 
tuoja, jollaiseksi se usein visualisoi-
daan joulukorteissa. Oikeassa elämässä 
joulupukki on usein isä, setä, veli, naa-
puri, joka lahjojen jaon jälkeen palaa 
omaan kotiinsa viettämään joulua. 

Joulupukin olemassaolo on vahvasti 
mukana kortin tunnelmassa ja tarinas-
sa, vaikka siinä ei viitata joulupukkiin 
visuaalisesti muuten kuin tatuoinnin 
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Kuva 41
Sanna Manderin ”DEAR SANTA” joulukortti 163

163  www.kehvola.com 22.12.2020

Santa-tekstillä. Sanna Manderin joulu-
kortti syventää omalla tavallaan joulu-
pukin hahmoa tuoden siitä esille aivan 
uuden puolen. Tämä joulukortti on 
hyvä esimerkki siitä, kuinka luovalla ja 
uudella tavalla joulukorttien perintei-
siä kuva-aiheita voi käsitellä postmo-
dernisti vaihtamalla näkökulmaa.

4.6 Hahmojen representaatiot

Joulukorttien hahmoista löytyy lukui-
sia sanallisia sekä visuaalisia kuvauk-
sia sekä tulkintoja. Jokaiselle hahmolle 
ollaan luotu visuaalinen ulkomuoto, 
joka on saavuttanut tunnistettavan ja 
symbolisen aseman kulttuurissamme 
ja jota joulukorttien kuvasto on autta-
nut ylläpitämään.

Fiktiiviset hahmot kuten joulupukki ja 
tontut ovat peräisin vanhoista usko-
muksista ja saduista ja niiden ulkoista 
olemusta ollaan tulkittu ja luotu uudes-
taan monien eri taiteilijoiden johdos-
ta vuosikymmenien ajan. Joulukortit 
ovat olleet pääosin kuvitettuja niiden 
synnystä tähän päivään asti. Tämä on 
vaikuttanut osaksi siihen, miksi monet 
hahmot näyttävät usein samalta kuvit-
tajasta riippuen. Jokaisella hahmolla 
on niiden omat visuaaliset ominais-
piirteensä, joita kuvittajat toistavat 
joulukorttien kuvituksissa. 

Joulukorttien hahmojen visualisoin-
neissa käytetään hyödyksi intervisuaa-
lisuutta, jossa hyödynnetään edeltäjien 
kuva-aiheiden yksityiskohtia ja keskei-
siä kuvauksia. Käsite ”inter-tekst-uaa-
lisuus” viittaa enemmänkin kirjalliseen 

maailmaan, mutta lähinnä semiotiikan 
myötä se on yleistynyt kuvaamaan 
myös kuvien suhteita toisiinsa ja siitä 
on syntynyt käsite intervisuaalisuus, 
jolla viitataan kuvallisuuteen ja kuvie-
nvälisyyteen. Intervisuaalisuus kuuluu 
kiinteästi postmodernismiin. Jouluun 
liittyvä visuaalinen kuvasto on pitkälti 
tekemisissä intervisuaalisuuden kans-
sa, jossa lainataan kulttuurissa olevia 
aineksia uusiokäyttöön. 164

Arkkityypille annettu rooli vaikut-
taa hahmon ulkonäköön, käytökseen, 
luonteeseen. Esimerkiksi Joulupukin 
visuaalisessa ilmeessä on yhteisiä piir-
teitä eri kuvittajilla. Hahmoon liitetyt 
vahvat ja vakiintuneet symbolit mah-
dollistavat sen, että hahmosta tulee 
stereotypia.165 Joulupukin parta, tont-
tulakki sekä lahjakassi ovat symboleita, 
jotka toimivat jo itsessään. Joulupukin 
ei siis tarvitse olla ihminen, jotta se 
on tunnistettava. Joulupukki voisi olla 
vaikkapa kettu, jolla on tonttulakki 
sekä lahjakassi.

Joulupukki representoidaan suurim-
malta osin näyttämään edellisvuosien 
tunnistettavalta joulupukilta. Samalla 
tapaa kuin Thomas Nastin uudisti jou-
lupukin visuaalisen ilmeen, voisi samaa 
uudistusta tehdä myös nykypäivänä. 
Kuvittajat voisivat luottaa mielestä-
ni enemmän hahmoihin yhdistettyihin 
tunnusomaisiin symboleihin ja luoda 
niitä käyttämällä erinäköisiä joulupuk-
keja.

Jo olemassa olevan mallin jäljentämi-
nen vaatii luovuutta, mutta laadullisesti 

164  Ylimartimo 2012, 171

165  Ylimartimo, Brusila 2003, 176
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vaativampaa on luoda kuvia mieliku-
vistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ku-
vittaja harjoittaa ”esteettistä toimintaa” 
jossa jo olemassa olevia laajoja koodeja 
rikotaan tai luodaan kokonaan uudes-
taan. Se lisää katsojan tulkintamah-
dollisuuksia ja rikkoo normeja. Tämä 
taiteiljan oma uusi koodaamisen tapa 
on kuvittajan ”tyyli”, jonka katsoja voi 
tunnistaa. Näin kuvittajan ja katsojan 
välille syntyy vuoropuhelua, joka va-
pauttaa katsojassa voimakkaita tunteita 
kuten mielihyvää, iloa ja innostusta.166

Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Tove 
Janssonin ”joulupukki, enkelit ja pei-
kot” joulukortti vuodelta 1936. Tämä 
kortti on melkein sata vuotta vanha, 
mutta otan sen poikkeuksellisesti mu-
kaan analyysiini. Tove Janssonin oma 
kuvitustyyli on niin vahva, että hän on 
luonut tutuille hahmoille kokonaan uu-
denlaiset ulkomuodot. Hahmoihin ol-
laan jätetty silti joitain niille ominaisia 
tunnusmerkkejä kuten enkelin siivet ja 
sädekehä sekä joulupukin vaalea parta.

Miila Westinin Pukki joulukortin hah-
mo on eräänlainen versio joulupukis-
ta. Kortissa on nelijalkainen vuohea 
muistuttava eläinhahmo, jolla on isot 
sarvet sekä pitkä parta. Vaikka kuvi-
tuksen hahmo ei muistuta ihmismäistä 
joulupukkia, eikä siitä löydy lahjakas-
sia tai punaista asua, löytyy siitä jou-
lupukille ominaisia elementtejä kuten 
parta. Lisäksi joulukortin eläinhahmo 
voidaan tulkita symboloivan joulupuk-
kia nimensä puolesta, sillä myös uros 
vuohia kutsutaan pukeiksi. Kuvituksen 

pukki on siis joko urospuolinen vuo-
hi, joulupukki tai joku muu kuvittajan 
oman esteettisen toiminnan tulos eli 
omakeksimä joulun hahmo.

Syitä on silti monia, miksi hahmot ha-
lutaan kuvittaa niiden tunnuspiirteitä 
kunnioittaen. Joulun hahmot visuali-
soidaan samankaltaisiksi ehkäpä juu-
ri siksi, että korttien ostajat haluavat 
tunnistettavia hahmoja joulukorttei-
hin. Niinkuin kirjoitin jo aikaisemmin, 
esteettisyys ja kuvan tunnearvo ovat 
yhteydessä toisiinsa. Kuvituksen esteet-
tisyyden yksi kriteeri on se, että katsoja 
haluaa nähdä kuvituksen uudestaan.168 

166  Hatva 1993, 35

167  Bogdanoff, Turunen 2004, 242

168  Hatva 1993, 71
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Korteissa halutaan nähdä uudestaan 
meille rakkaat hahmot juuri sen nä-
köisinä, millaisina ne ovat aina olleet. 
Joulu on nostalgian ja tunteiden aikaa, 
jolloin palaamme tarkoituksella lap-
suutemme jouluihin. Silloin halutaan 
palata vanhojen tuttujen, perinteisien 
ja tärkeiden asioiden äärelle.

4.7 Värit

Väreillä on suuri merkitys siihen, mil-
laista tunnelmaa kuvitus välittää ja 
mitä se viestii. Värillä voidaan viestiä 
arvoja ja asenteita, joita kuvituksen 
taustalla on. Väreillä on myös symbo-
linen merkitys joulukorteissa. Kuvi-

tuskuva on muun taidekuvan tapaan 
kommunikaatiota, ideoiden, tunteiden 
ja kauneuden ilmaisua. Visuaaliset tai-
teilijat käyttävät valoa - siis väriä. Väri 
kuuluu olennaisena kaikkeen näkemi-
seen ja aistimiseen. Väri ei ole pelkäs-
tään jotakin, mitä katsomme, vaan se 
on valon itsensä kokemista. Värillä on 
väliä: sillä on vaikutuksensa ja kulttuu-
risidonnainen koodistonsa.170

Joulun pääväri on punainen, joka yh-
distetään kulttuurissamme vahvasti 
jouluun. Punaista väriä esiintyy joulu-
korteissa melkein poikkeuksetta esimer-
kiksi joulukukissa, joulukoristeissa, 
tonttujen asuissa ja hiippalakeissa. 
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Helen Egardt kertoo kirjassaan Ju-
lens symboler (2015) punaisen värin 
symboloivan joulun lisäksi myös mui-
ta asioita kulttuurista riippuen. Se voi 
symboloida verta ja se liitetään usein 
vahvoihin tunteisiin kuten rakkauteen, 
suuttumukseen sekä kapinaan. Kris-
tillisessä perinteessä punainen väri 
symboloi Kristusta sekä marttyyrien 
uhrattua verta, joka selittää sen, miksi 
punainen on valikoitunut joulun värik-
si. Usein myös Maria on kuvattu pu-
naisissa vaatteissa, jotka symboloivat 
hänen hengellisyyttään sekä rakkaut-
taan. Esikristillisenä aikana punainen 
symboloi syntiä, intohimoa ja erotiik-
kaa. Punaisella värillä voidaan myös 
viitata paholaiseen.

Toinen jouluun liitetty väri on vihreä. 
Vihreä väri symboloi nuoruutta sekä 
ikuista elämää eli kuolemattomuutta. 
Vihreä symboloi myös luontoa ja kesän 
vihreyttä, joka saapuu talven jälkeen. 
Vihreä väri luo toiveikasta, rauhoitta-
vaa ja terveellistä elämää. Myös värien 
sävyillä on merkitystä. Joulukorteis-
sa usein käytetty perinteinen vihreän 
sävy on tumma, metsän vihreä.171

Vaikka värien taustalla onkin symbo-
lisia ulottuvuuksia, merkityksiä sekä 
tutkittua teoriaa, voi kuvittaja silti rik-
koa värien harmoniaa ja luoda omia 
väriyhdistelmiä. Monesti kuvittajan 
oman tyylin taustalla vaikuttaakin hä-
nen itse luomansa väripaletit. Joulusta 
poikkeava värimaailma vie kuvitusta 
heti kauemmas perinteisestä joulu-
kortista.

Albers luonnehtii teoksessaan Värien 
vuorovaikutus (1991) värien käyttäy-
tyvän kuin ihminen, kahdella taval-
la: ensinnäkin toteuttaessaan itseään 
ja toiseksi, toteuttaessaan suhdettaan 
muihin. Väriä ei havaita fyysisesti yk-
sin juuri sellaisena kun se on, vaan 
suhteessa muihin väreihin. Se tekee 
väreistä taiteen välineistä suhteelli-
simman.

Johannes Ittenin teoksessa Värit tai-
teessa (2004) avataan väriharmonian 
teoriaa, jonka mukaan ihmisen sil-
mät ja aivot pyrkivät etsimään tasa-
painoisia värejä ja väriyhdistelmiä 
tasapainon säilyttämiseksi. Värien 
kokemista ohjaavat myös henkilökoh-
taiset mieltymykset, joihin vaikuttaa 
mm. kulttuuritausta. Väreillä on vah-
va vaikutus meihin ja jokainen tuntee, 
näkee ja kokee värejä täysin henkilö-
kohtaisella tavalla.172

Värien tuottamista kontrasteis-
ta syntyvät kuvituksessa havaitta-
vat muodot. Värien kontrasteilla voi 
muodostaa rajapintoja sekä häivyttää 
niitä. Kuvituksen ääriviivat toimivat 
myös eräänlaisina kontrasteina, sil-
lä ääriviivoja ei ole luonnossa, jossa 
kontrasti muodostuu pintojen vaale-
uskontrastista. Kontrasti voi rikkoa 
harmoniaa ja luoda jännitystä ja ris-
tiriitoja. 173

Juliana Hyrrin Luistelijat lumisateessa 
joulukortissa ollaan käytetty hyväksi 
värien ja pintojen erilaisia kontraste-
ja. Joulukortti on tehty sekatekniikalla, 
joka tuo elementteihin kerroksellisuut-

171   Egardt 2015, 25

172   Itten 2004, 21; 85

173   Ylimartimo, Brusila 2003, 60

174   www.skjl.fi 01.01.2021

175   Itten 2004, 27
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ta sekä liikkeen tuntua. Lyijykynällä 
tehdyt ääriviivat erottavat luistelevat 
hahmot niiden taustasta. Tausta mai-
semassa ei ole lainkaan ääriviivoja, 
joka korostaa luonnon orgaanisuut-
ta sekä auttaa katsetta kiinnittymään 
keskellä luisteleviin hahmoihin.

Kortista löytyy perinteisiä joulun sym-
boleita kuten havuja ja niissä roikkuvia 
kuusenkoristeita. Havut eivät ole jou-
lukuusen muodossa, vaan muodostavat 
korttiin kauniin kehyksen, joka muis-
tuttaa myös metsää. Tulkitsen joulu-
kortin hahmot ihmisiksi, mutta niistä 
ei selkeästi erota sukupuolta tai ikää. 
Kortti viestii, että joulu ja sen riemu ja 
yhdessä olo kuuluu kaikille.

Kuvittajan käyttämästä väripaletis-
ta voidaan päätellä paljon myös hä-
nen ajatustavoistaan, ajatuksista ja 
toiminnasta. Kuvittajan yksilöllis-
ten värisommittelujen tulkinta ei pe-
rustu pelkästään värien ja niiden 
ilmaisemien arvojen tarkasteluun. Ko-
konaisuus koostuu värien sijoittelulla 
toisiinsa nähden, värien suuntien ja 
niiden määrien, pintarakenteen, ryt-
misten suhteiden ja puhtauden ja nii-
den valoisuusarvojen mukaan.175

Tästä toimii esimerkkinä Jenni Isotof-
fin joulukortti, jossa värimaailma sekä 
sommitelma poikkeaa perinteisistä 
joulun väreistä. Joulukortissa ollaan 
käytetty niukkaa väripalettia: turkoo-
sia, vihreää, valkoista ja mustaa. Kor-
tissa koira-hahmo sytyttää kynttilöitä 
joulun kunniaksi. Kynttilä itsessään on 
aiheena hyvinkin perinteinen, mutta 

Kuva 45
Jenni Isotoffin joulukortti vuodelta 2018 176
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tässä joulukortissa kynttilät on kuvitet-
tu persoonallisesti: kynttilänjalat ovat 
muodoiltaan erikoiset sekä itse kynttilät 
ovat pallon muotoisia. Lisäksi niitä sytyt-
tää koiramainen hahmo eikä esimerkik-
si tonttu. Koko asetelma on joulukortiksi 
poikkeava. Kortti voisi mielestäni toimia 
joulukortin lisäksi myös vaikka onnitte-
lukorttina.

Polka Paperin joulukortissa taas tuikki-
vat perinteisemmän näköiset joulukynt-
tilät, jotka symboloivat vahvasti joulua. 
Kuvituksen värimaailma puolestaan rik-
koo perinteisen joulun visualisoinnin 
kaavaa, sillä siinä ei olla käytetty lain-
kaan punaista eikä vihreää väriä. Kuvi-
tuksen muodot yhdessä yksinkertaisen 
väripaletin kanssa tuo esille hyvin mus-
tan ja valkoisen kontrastin. Kun kah-
den värin vaikutuksessa on selvä ero, 
puhutaan kontrastista ja rinnastuksis-
ta. Suurimpia eroja ja voimakkaimpia 
rinnastuksia on esimerkiksi suuri-pieni, 
kylmä-lämmin ja valkoinen-musta.177
Tämä tumman taustan ja valkoisen kynt-
tilänvalon kontrasti luo joulun tunnel-
maa ja viestii meille Suomen pimeästä 
kylmästä talvesta sekä sen vastakohdas-
ta eli lämmöstä ja valosta. 

Kun joulukortista löytyy tunnettu jou-
lun symboli tai jokin muu visuaalinen 
elementti joka viestii joulua, voi kuvit-
taja ilmaista itseään vapaammin värien 
kautta. Pelkkien värien avulla voi muut-
taa perinteisinä pidettyjen kuva-aihei-
den tunnelmaa ja viestiä tärkeitä arvoja. 
Väripaletin avulla kuvittaja voi ilmaista 
itseään sekä tuoda uusia näkökulmia 
tuttuihin aiheisiin.

Kuva 46
Polka Paperin joulukortti ”Kynttilät” 178
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Vaikka kyseessä onkin lehden kansikuvitus, on se hyvä esimerkki siitä kuinka ku-
vittajan erilainen, postmoderni lähestymistapa voi muuttaa sen viestimää tunnel-
maa. Vaikka kuvasta löytyy perinteisiä joulun elementtejä kuten enkeli, kynttilöillä 
koristeltu joulukuusi sekä joulun punainen väri, ei se kuitenkaan toimisi yhtä hyvin 
joulukorttina. Kuvituksen värimaailma yhdessä dynaamisen sommittelun kanssa 
tekee kortin tunnelmasta jopa uhkaavan. Rudolf Koivu on visualisoinut joulua joulu-
korteissaan pehmeästi, lämpimästi ja perinteisesti täysin tämän kuvituksen tyylistä 
poiketen. Mielenkiintoista onkin oivaltaa, että vaikka kuvittaja taitaisi graafisen tai 
postmodernin kuvitustyylin, täytyy joulukortin kuvittamisessa pitää mielessä asiak-
kaiden toiveet, mikäli tavoitteelee joulukortilla kaupallista menestystä. 

POSTMODERNI JOULUKORTTI



72 73

LUKU 5. 
Kuvittajien ajatuksia   
joulukorttien aiheista
Tässä luvussa selvitän, mitä kuvittajat ajattelevat joulukorttien aiheista ja 
teemoista, mistä inspiraatio niiden tekemiseen kumpuaa sekä miten ku-
vittajat suhtautuvat joulukorttien kuvittamiseen. 

5.1 Kysymykset ja vastaajat 

Toteutin joulukuussa 2020 pienimuotoi-
sen kyselyn, jossa lähestyin suomalai-
sia joulukorttien kuvittajia. Tavoitteeni 
oli selvittää kuvittajien omia ajatuksia 
joulukorttien aiheista, inspiraation 
lähteistä sekä korttien kuvitusten vi-
suaalisista valinnoista. Kysely koostui 
kahdestatoista kysymyksestä. Lähetin 
kysymykset valitsemilleni joulukort-
tien kuvittajille sähköpostitse. Tämän 
kyselyn vastaukset muodostavat ai-
neistooni kokonaisuuden, joka pitää 
sisällään kymmenen ammattikuvitta-
jan joulukorttitietämyksen. 

Koen että kuvittajille suunnatun kyse-
lyn kautta sain erityisen arvokasta tie-
toa aiheesta, jota ei ole tutkittu ennen. 
Kuvittajat ovat uuden tiedon äärellä 
oman ammattinsa ja kokemuksiensa 
kautta. He ovat ammattilaisina tietoi-
sia alan kehittymisestä ja muutoksista 
ja siitä, mitä joulukorteilta halutaan. 
He luovat joulukortteja ja niiden ku-
vastoa vuosittain ja on tärkeä osa visu-
aalista kulttuuriamme.

Kyselyyni vastasivat:

Miila Westin
Helmi Sirola
Noora Aalto
Juuli Miettilä
Johanna Ilander
Sanna Mander
Juliana Hyrri
Mira Mallius
Leena Kisonen
Sari Airola
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Mitkä asiat ja teemat inspiroivat sinua visuaalisesti kuvittaessasi 
joulukortteja?

Mikäli kuvitat joulukortteihisi eläimiä, mitkä eläimet inspiroivat 
sinua?

Käytätkö tyylillesi ominaista väripalettia myös joulukorteissa vai 
poikkeaako väripalettisi ja miten?

Mitkä värit kuuluvat mielestäsi olennaisesti joulun kuvittami-
seen ja miksi?

Kuinka paljon kuvitat suomalaiseen joulukorttikuvastoon vakiin-
tuneita, perinteisiä jouluisia aiheita kuten joulupukki, tontut, 
enkelit, joulukuuset, lahjat ja lumimaisemat?

Kuinka paljon mietit sitä, millaisen visuaalisen muodon annat 
joulukorttiesi aiheille ja hahmoille? (Hahmoilla viittaan joulu-
pukkiin ja -muoriin, tonttuihin, lumiukkoon, Lucia-neitoon, en-
keleihin) 

Mitkä ovat mielestäsi jouluun liittyviä aiheita, joita joulukorteis-
sa ei olla totuttu näkemään?

Liittyykö jouluun aiheita ja tarinoita, joita tietoisesti välttelet ku-
vituksissasi ja miksi?

Ovatko joulukorttien myyntiprosessit (esim asiakkaiden kohtaa-
miset myyjäisissä) vaikuttaneet joulukorttiesi kuvituksiin ja nii-
den aiheisiin? Opettanut / Inspiroinut / motivoinut ?

Mitä sanomaa tai viestiä haluat omilla joulukorteillasi välittää? 

Kuvitatko joulukortteja tietty kohderyhmä mielessä? (nuoriso, 
keski-ikäiset, vanhukset?)

Millainen joulukortti on mielestäsi onnistunutt niin, että olet sii-
hen itse henkilökohtaisesti ja taiteellisesti tyytyväinen?

KYSYMYKSET:

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

5.2 Inspiraatio joulukorttien 
taustalla

Kyselystä ilmeni, että kuvittajia inspi-
roivat suurimmaksi osaksi samat tee-
mat. Suosituin inspiraation lähde 
olivat ehdottomasti eläimet, jotka mai-
nittiin jokaisen kuvittajan vastaukses-
sa. Tietyt eläimet kuten possut, kissat, 
porot, ketut, koirat, oravat sekä pöllöt 
toistuivat monen kuvittajan vastauk-
sissa. Erityistä oli mielestäni se, että 
kaikki listatut eläimet elävät Suomen 
metsissä koiraa ja kissaa lukuunotta-
matta. 

Muutamia yllättäviä eläimiä listattiin 
myös kuten tiikeri, gorilla ja koala. 
Muutama kuvittaja kertoi kuitenkin 
luopuneensa eksoottisista eläimistä, 
sillä kyselyn mukaan perinteisemmät 
eläimet joulukorteissa myyvät parem-
min. Tämä vahvistaa ajatusta siitä, 
että edelleen moni meistä haluaa ostaa 
joulukortin, jossa on jouluun liitetty-
jä eläimiä. Kyselyn joukossa oli myös 
muutamia kuvittajia, jotka eivät kuvi-
ta joulukortteihin lainkaan eläimiä, ai-
noastaan ihmisiä. 

Inspiroiviksi aiheiksi listattiin myös 
Suomen luonto, lumi, joulukoristeet ja 
niiden yksityiskohdat sekä taianomai-
suus, tunnelmallisuus, mystisyys sekä 
kuvitusten tarinallisuus. Joulukort-
teihin halutaan luoda juhlan tuntua 
sekä joulun henkeä. Kuvittajat halua-
vat viestiä omilla joulukorteillaan iloa, 
rauhaa, läheisyyttä ja rentoa joulu-
mieltä. Moni painotti myös huumorin 
tärkeyttä ja sitä ajatusta, ettei joulua 
tarvitse ottaa niin vakavasti.

Asiakkaiden sekä jälleenmyyjien an-
tama palaute on sekä ohjannut, rajoit-
tanut että innostanut melkein jokaista 
kyselyyn vastannutta kuvittajaa. Pa-
lautteella on ollut suora vaikutus kort-
tien aiheisiin. Kyselyn joukossa oli 
myös kuvittajia, jotka tekevät joulu-
kortteja yrityksille, jolloin asiakkaiden 
palaute jää kuulematta. Yleisesti ot-
taen kuvittajat kuuntelevat mielellään 
asiakkaiden toivomuksia ja ehdotuksia 
joulukorttien kuva-aiheisiin liittyen ja 
monen kohdalla inspiraatio kumpuaa 
nimenomaan asiakkaista ja heidän ide-
oistaan. Kuvittajat pitävät asiakkaiden 
palautetta korkeassa arvossa.

Tämä tieto on mielenkiintoista, sillä 
se tarkoittaa, että myös kuluttajilla on 
mahdollisuus vaikuttaa joulukorttien 
kuvastoon. Muutaman kuvittajan vas-
tauksissa korostui myös kaupallinen 
näkökulma, joka ohjaa väistämättä-
kin kuvittajan omaa luovaa prosessia. 
Joulukorttien myyntilukuja seurataan 
ja niistä otetaan opiksi. Mikäli jokin 
kortti ei myy, ei sitä oteta mallistoon 
enää seuraavana vuonna. Monelle ku-
vittajalle joulukorttien myyminen on 
tärkeä tulon lähde. Mukana oli myös 
kuvittajia, jotka toteuttavat itseään va-
paammin piittaamatta myynti luvuista.

Moni kuvittaja kertoi kokemuksesta, 
että perinteisemmät aiheet myyvät pa-
remmin, vaikka villimpiäkin aiheita on 
tultu kokeiltua. Kyselystä selvisi, että 
suurin osa kuvittajista toivottavat pe-
rinteiset aiheet tervetulleiksi ja moni 
kuvittaja saa inspiraationsa joulukor-
teissa toistuvista vanhoista perinteisis-
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tä aiheista. Vaikka perinteiset aiheet 
hallitsevat joulukorttien kuvastoa, ky-
selyn vastauksien mukaan uusille ja 
moderneille joulukorteille on tilansa 
ja oma asiakaskuntansa. Joulukortin ei 
aina tarvitse viestiä suoraan itse jou-
lusta. Myös talviset kortit kiinnostavat 
monia ostajia, sillä niitä voi lähetellä 
postissa myös joulun jälkeen. 

Moni kuvittaja alleviivaa miettivän-
sä erilaisia näkökulmia perinteisien 
aiheiden kuvittamiseen. Kliseisien ai-
heiden visualisoimiseen pyritään löy-
tämään jokin hauska, erilainen tai 
tuore twisti. Kyselystä selvisi, että ku-
vittajat venyttävät tietoisesti tuttujen 
aiheiden visuaalisia rajoja. Joulukuu-
si saattaa olla vain joulukuusen muo-
toinen kasa koiria tai kortissa voi olla 
graafinen ja minimalistinen muoto, 
joka ainoastaan muistuttaa himmeliä. 
Moni kuvittaja kertoo kuitenkin, ettei 
perinteisissä aiheissa ole mitään vikaa, 
sillä ne vetoavat ihmisiin. Jouluna saa 
olla vanhoillinen ja kunnioittaa perin-
teistä joulukorttikuvastoa. Joulukort-
ti ei kuitenkaan vaadi selkeitä joulun 
symboleita, mikäli kuvitus viestii jou-
lua muulla tavalla esimerkiksi vahvoil-
la joulun väreillä.

Joulun värit kuten punainen ja vih-
reä yhdessä valkoisen, sinisen, hopean 
ja kullan kanssa inspiroi kuvittajia ja 
ne viehättävät myös korttien ostajia. 
Moni kuvittaja käyttää edellä mainit-
tuja värejä joulukorteissaan yhdessä 
omalle tyylille ominaisen väripaletin 
kanssa. Kyselystä kävi ilmi, että mo-
nelle kuvittajalle värien käyttö ja niillä 

leikittely on tärkeää myös joulukor-
teissa. Valkoista väriä käytetään pal-
jon raikastamaan tummia sävyjä, sillä 
se luo kuvituksiin kontrastia. Myös 
mustavalkoiset ja murretut joulukortit 
inspiroivat itse kuvittajia ja myös kort-
tien ostajia. 

Kuvittajat pohtivat paljon myös sitä, 
millaisen visuaalisen muodon he an-
tavat tutuille joulun hahmoille kuten 
tontuille ja joulupukeille. Kuvittajien 
persoonallinen kuvitustyyli vaikuttaa 
isosti siihen, kuinka hahmoista tulee 
jo lähtökohtaisesti hiukan erinäköi-
siä muodoiltaan ja väreiltään. Monen 
kuvittajan vastauksissa toistuu eri-
tyisesti tonttujen suosio ja tonttujen 
representaatio. Tonttuja halutaan ku-
vittaa, mutta niitä myös modernisoi-
daan. Myös joulupukki inspiroi monia 
kuvittajia, mutta sille annetaan yhä 
enemmän uusia, hahmosta poikkea-
via piirteitä. Joulupukilla voi siis olla 
lihakset, lyhythihainen paita ja se voi-
daan sijoittaa aurinkorannalle lumi-
maiseman sijasta. Muutama kuvittaja 
mainitsee inspiroituneensa luomaan 
kokonaan uusia joulun hahmoja, jotka 
ottavat vaikutteita esimerkiksi tontuis-
ta tai enkeleistä. Moni kuvittaja miettii 
myös tarinoita ja tunnelmia kuvitusten 
ja hahmojen taustalle.

Kyselystä selvisi, että moni kuvittaja 
painotti sommittelun tärkeyttä kuvit-
taessaan joulukorttia. Onnistuneella 
sommittelulla kliseisestäkin aihees-
ta saa persoonallisen ja puhuttelevan. 
Kuva koostuu väreistä, kontrasteista 
ja niistä syntyneistä viivoista ja muo-

doista, joiden vuorovaikutus sommitel-
massa saa aikaan vaikutelman koosta, 
tilasta, liikkeestä ja ajasta. Nämä ai-
nesosat ja niiden ominaisvaikutusten 
tunteminen auttaa kuvittajaa välittä-
mään informaatiota selkeästi ja niin, 
että kuvituksen viesti välittyy katsojal-
le. Hyvän kuvan tärkeimmät ainesosat 
ovat intuitio sekä oivallus, jota kyselyn 
kuvittajatkin pyrkivät luomaan kuvi-
tukseen.180

5.3. Epäsuositut joulukorttien 
aiheet

Halusin selvittää kyselyn kautta, onko 
olemassa jouluun liittyviä aiheita, jot-
ka eivät sovi joulukortteihin. Melkein 
kaikki kuvittajat sanoivat välttelevän-
sä uskonnollisia aiheita. Syy tähän on 
joko kuvittajan oma henkilökohtainen 
maailmankatsomus tai sitten se, et-
tei hengellisiä kortteja osteta. Kysely 
paljasti kuitenkin enkeleihin liittyvän 
ristiriidan. Vastauksissa tuli ilmi, että 
enkelikortteja kysellään ja ostetaan 
edelleen paljon, mutta samalla jou-
kossa oli vastauksia, joiden mukaan 
enkeliaiheiset joulukortit myyvät huo-
nosti. Vaikka muita uskonnollisia ai-
heita vältellään, on enkeli poikkeus. 
Tähän liittyy enkelin irtaantuminen 
uskonnollisesta kontekstista, jota ava-
sin enemmän kolmannessa luvussa.

Jouluun liittyy paljon aiheita, joita 
moni kuvittaja ei ole halunnut kuvit-
taa. Näitä aiheita olivat esimerkiksi 
yksinäisyys, joulun aikaan liittyvä al-
koholin käyttö sekä surumielisten jou-
lulaulujen kuten Sylvian joululaulun 

tai varpunen jouluaamuna- tarinat. 
Emeritusprofessori Reijo Pajamo ker-
too Ylen artikkelissa (2019) suomalais-
ten perinteisien joululaulujen olevan 
tunnelmaltaan ja teksteiltään hartaita 
sekä melodioineen mollivoittoisia, sil-
lä suomalainen joululaulu on synty-
nyt 1800-luvun lopulla, jolloin maassa 
kärsittiin katovuosista. Tämä selittää 
joululaulujemme melankolisuuden.181 
Joululaulut ovat suomalaisille todel-
la tärkeitä joulun tunnelman luojia ja 
minusta on mielenkiintoista, miksi nii-
den tarinat kiehtovat meitä musiikin 
kautta, mutta eivät toimi visuaalisesti 
kuvattuina. 

Joukossa oli kuvittajia, jotka eivät ku-
vita lainkaan joulun hahmoja, kuten 
tonttuja tai joulupukkeja. Lahjapaket-
tien kuvittamiseen asennoiduttiin osit-
tain negatiivisesti, sillä ne symboloivat 
liikaa jouluun liitettyä kaupallisuut-
ta sekä ostohysteriaa. Myös muutama 
muu perinteinen joulukorttiaihe listat-
tiin epäsuosittujen aiheiden mukaan, 
kuten punatulkut ja kauralyhteet.

Esille nousi myös paljon potentiaa-
lisia aiheita, joita ei löydy joulukor-
teista. Esimerkiksi moni suomalainen 
pakenee viettämään joulua etelään, 
mutta on vaikeaa löytää joulukorttia, 
jossa makoiltaisiin rannalla tonttulak-
ki päässä. Esille nousi myös kaupun-
kijoulu sekä kokonaan lumeton joulu. 
Valkoinen maalaisjoulu on edelleen 
suosittu aihe suomalaisissa joulukor-
teissa, vaikka suurin osa meistä asuu 
kaupungeissa. Myös hautausmaalla 
käyminen jouluna on monen suomalai-

180   Hatva 2018, 68

181   Yle artikkeli, Ville Tiirikainen 02.01.2021
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sen perinne, joka ei jostain syystä näy 
joulukorttien visuaalisessa kuvastossa.

Kyselyssä mainittiin myös, että joulu-
korteissa voisi olla kuvattuina enem-
män tavallisia ja arkisia aiheita, 
tilanteita ja esineitä, jotka tuovat jo-
tenkin joulun mieleen. Moni kuvitta-
ja sanoi, että melkeimpä minkä vaan 
aiheen voi ”jouluistaa” käyttämällä 
jouluun liitettyjä symboleita, värejä ja 
muotoja. Tämä ajatus kiehtoi minua ja 
auttoi minua myös oman taiteellisen 
produktioni etenemisessä. Avaan tätä 
lisää kuudennessa luvussa. 

5.4. Onko kohderyhmällä väliä

Mietin itse joulukortteja kuvittaessani 
asioita, jotka inspiroivat minua ja sitä 
mitä viestiä haluan korteillani välittää. 
Vasta jälkeenpäin pohdin omaa asia-
kaskuntaani ja sitä, miksi tietyt kor-
tit myyvät enemmän kuin toiset. Onko 
korttien ostajien iällä tai sukupuolella 
merkitystä siihen, mitkä joulukorttien 
aiheet menevät kaupaksi? 

Kukaan kyselyyn vastanneista kuvit-
tajista ei kuvita joulukortteja tietty 
kohderyhmä mielessään. Kuvittajat 
miettivät enemmän sitä, mikä kortti 
myy ja mikä ei. Joulukorttien kuvitta-
minen on monelle kuvittajalle tapa an-
saita elantoa ja kaupallisuus pidetään 
mielessä visuaalisia valintoja tehdessä. 
Kortteja kuvitetaan lähtökohtaisesti 
ostajia varten samalla omaa tyyliä ja 
inspiraatiota kuunnellen. Tästä huoli-
matta kuvittajille on tärkeää olla itse 
tyytyväinen lopputulokseen. Erästä 

kyselyyn vastannutta kuvittajaa laina-
ten ”Teen mitä huvittaa. Se joko löytää 
asiakaskuntansa tai ei.” Tärkeintä ku-
vittajille on onnistua luomaan kuvituk-
seen joulun tunnelma.

On vaikeaa eritellä, millainen joulu-
korttidesign miellyttäisi mahdollisim-
man monia tai myisi eniten. Vuosi 
sitten tehdystä Janita Lindströmin pro 
gradu -tutkielmasta selviää, että y-su-
kupolvea edustava kuluttajajoukko 
kokee kortin kuvituksen olevan tär-
kein valintakriteeri korttia ostettaessa. 
Haastattelun perusteella oli kuitenkin 
vaikea tehdä päätelmiä siitä, millainen 
korttidesign miellyttää milleniaaleja 
eniten. Tutkimuksessa nousi kuiten-
kin esille suosittuja teemoja ja aiheita, 
kuten tiettyyn paikkaan liittyvät ku-
vitukset, mustavalkoiset designit sekä 
minimalistiset ja yksinkertaiset kuvi-
tukset.182

Omasta kyselystäni käy ilmi, että kortti-
en ostajat muodostavat omia kohderyh-
miään, jotka eivät ole sidottuja ihmisen 
ikään tai sukupuoleen. Kohderyhmät 
muodostuvat enemmänkin aiheiden 
mukaan. Esimerkiksi tietty kohderyh-
mä haluaa joulukortteja, joissa esiintyy 
hengelliset kuva-aiheet. Toinen kohde-
ryhmä taas suosii joulukortteja, joissa 
esiintyy joulupukki ja tontut. Jotkut 
haluavat ehdottomasti joulukortin, jos-
sa on humoristinen sanoma tai pilke 
silmäkulmassa. Ostopäätökseen vaikut-
taa siis joulukortin aihe sekä kuvittajan 
kuvitustyyli. Jokaiselle kortille on oma 
asiakaskuntansa ja kysyntänsä. 

182   Linström, progradu, 38,  12.11.2020

5.5. Omat kokemukseni

Olen kuvittanut ja myynyt omia jou-
lukorttejani neljänä jouluna. Olen 
myynyt joulukortteja myyjäisissä ja jäl-
leenmyyjien kautta, mikä on mahdol-
listanut asiakaskohtaamiset ja suoran 
palautteen saannin. Olen oppinut pal-
jon joulukorteista myymällä niitä itse 
asiakkailla. Ensimmäiset joulukortti-
ni olivat moderneja kuva-aiheineen ja 
väreineen. Muistan, että yhteen joulu-
korttiin olin maalannut riikinkukon. 
Asiakkaat luonnehtivat joulukorttejani 
silloin persoonallisiksi, mutta samalla 
”vaikeiksi”. 

Näissä myyjäisissä vuonna 2017 myin 
ensimmäistä kertaa omia painettuja 
joulukortteja eikä minulla ollut min-
käänlaisia odotuksia. Sain kuitenkin 
kaikki joulukortit myytyä pienten pai-
nosten takia. Ensimmäisten myyjäisen 
jälkeen motivoiduin ja innostuin joulu-
korteista toden teolla ja niistä saamani 
asiakaspalaute vaikutti suoraan seu-
raavan vuoden joulukortteihini. 

Kuvitin seuraavaksi vuodeksi uusia, 
selkeästi jouluisia joulukortteja. Siitä 
lähtien olen kuvittanut paljon eläimiä, 
kynttilöitä, joulukuusia sekä talvisia 
aiheita. Joka vuosi kuvitan muuta-
man uuden joulukortin valikoimaan 
mukaan. Olen huomannut, että asiak-
kaiden toiveita ja palautetta kuuntele-
malla olen myynyt joulukortteja joka 
vuosi paremmin. Kuten kyselystäkin 
tuli ilmi, myös oma kokemukseni on, 
että perinteiset kuva-aiheet sekä jou-
lun symbolit vetoavat asiakkaisiin. 

Kuvat 48 ja 49
Ensimmäisiä omia painettuja joulukorttikuvi-
tuksia vuodelta 2017
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Joulukorttien kuva-aiheissa olen pyr-
kinyt tuomaan esille joulun tunnel-
maa, hetkessä elämistä sekä  jouluiloa. 
Olen kuvittanut paljon eläimiä, jotka 
puuhastelevat joulun askareita kuten 
koristelevat joulukuusta tai kahlaa-
vat lumihangessa. Olen aikaisempina 
vuosina kuvittanut juuri sitä mitä ha-
luan, sillä olen kuvittanut joulukortte-
ja omasta halustani enkä esimerkiksi 
asiakkaille, muutamaa joulukorttia lu-
kuunottamatta. Olen vältellyt uskon-
nollisia aiheita, yhtä kettuenkeliä 
lukuunottamatta. Joulukorttien kuvit-
taminen on ollut itselleni vapaa for-
maatti, jossa olen kokeillut uusia 
aiheita ja kuvittanut niitä rennolla ot-
teella.

Tonttuja en ole kuvittanut lainkaan, 
sillä ne eivät inspiroi minua. Olen aina 
ajatellut, että tontut kuuluu kuvittaa 
pieniksi, harmaapartaisiksi ja van-
hoiksi satuolennoiksi. Opinnäytetyöni 
aikana olen kuitenkin oivaltanut, että 
kuvittajana voisin piirtää tontun juuri 
sellaiseksi kuin itse haluan. Joulutont-
tu on myyttinen satuolento, jolle ku-
vittajat ovat antaneet sen visuaaliset 
tunnuspiirteensä, ja joita joulukorttien 
kuvasto on ylläpitänyt. Ei kuitenkaan 
ole oikeaa ja väärää tapaa kuvittaa 
joulutonttu. Joulutontun uudenlaiset 
representaatiot toteutuvat kuvittajan 
mielikuvituksen avulla. 

Kyselyssä eräs kuvittaja pohti tontun 
määritelmää uudestaan oman vastauk-
sensa kohdalla. Ensin hän sanoin, ettei 
kuvita tonttuja lainkaan mutta alkoi 
sen jälkeen kuitenkin miettimään, voi-

ko tonttulakillista eläinhahmoa pitää 
eräänlaisena tonttuna. Mielestäni on 
mielenkiintoista pohtia, missä tontun 
visuaalisen hahmon raja menee. 

Omien kuvituksieni värimaailma on 
usein murrettu ja koostuu tarkoin ra-
jatusta, muutaman värin väripaletista. 
En muuta tyylilleni tuttua väripalettia 
joulukortteihin, mutta usein joulukort-
tieni värit ovat punaisen ja vihreän 
ja sinisen sävyisiä. Värit määräytyvät 
suoraan joulun kuva-aiheista. Kuuset 
ovat vihreitä, jouluyön taivas on si-
ninen sekä joulupukin asu punainen. 
Huomaan kuitenkin, että pastellin sä-
vyt sekä vaaleanpunainen toistuu jou-
lukorteissa usein. 

Kuvittajille suunnattu kysely auttoi mi-
nua ymmärtämään, kuinka samanlai-
sia ajatuksia kuvittajilla on joulusta ja 
sen visualisoinnista. Kuvittajien inspi-
raation lähteet heijastelevat joulu-
korttien kuvituksia ja niissä esiintyviä 
aiheita. Joulu ja siihen liittyvät aiheet 
ja teemat ovat osa kulttuuriamme, joka 
on iskostunut syvälle meihin suomalai-
siin. Joulukorttien kuvituksiin vaikut-
taa aina kuvittajan lisäksi myös niitä 
ostava yleisö. Mielenkiintoista on kui-
tenkin huomata, miten perinteiset ja 
kliseisetkin joulukorttien aiheet mu-
kautuvat nykypäivän kuvittajien kä-
sittelyssä persoonallisiksi ja tuoreiksi 
joulukorttikuvituksiksi. Perinteisen ja 
postmodernin joulukortin raja ei ole 
selkeä.

Kuva 50
Joulukorttikuvitus vuodelta 2019, Jolanda Jokinen
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LUKU 6. 
Joulukorttisarja
Tässä luvussa pohdin taiteellisen produktioni kautta tutkimuksessa esiin 
nousseita teemoja sekä perinteisiä sekä postmoderneja joulukorttien 
kuva-aiheita. Produktioni on postmoderni joulukorttisarja, joka koostuu 
kahdeksasta joulukortista. Lähtökohtani on käsitellä joulua visuaalisesti 
uusien teemojen, symbolien, hahmojen ja kuva-aiheiden kautta. Jokaisella 
kortilla on oma teemansa, joka perustuu tutkimukseni löydöksiin.

Tutkimusta tehdessäni aloin ymmärtää, miksi tietyt kuva-aiheet ja teemat tois-
tuvat joulukorteissa. Taiteellisen produktioni kautta halusin haastaa itseni miet-
timään uusia tapoja joulun visualisointiin. Tavoitteeni on tutkia joulukorttien 
kuva-aiheita kuvittajan näkökulmasta ja luoda uutta, postmodernia kuvastoa jou-
lusta.

Oma projektini koostuu kahdeksasta 
erilaisesta postmodernista joulukortis-
ta. Minulla oli tavoite, että jokaisesta 
joulukortista huokuisi joulun tunnel-
ma niin, että ne viestisivät samalla 
nykypäivän joulua. Minua kiinnostaa 
kuvittajana selvittää, voisiko suomalai-
sen joulun visualisointiin tuoda uusia 
ja ennennäkemättömiä näkökulmia, 
aiheita, tarinoita, symboleita ja hah-
moja.

Vaikka taiteellisen produktioni lähtö-
kohta on miettiä uusia tapoja joulun 
kuvaamiseen, en kuitenkaan pidä pe-
rinteisiä joulukorttien aiheita ja visu-
alisointeja huonompina. Taiteellisen 
produktion tavoite on yrittää miettiä 
postmodernin joulukortin määritel-
mää ja venyttää joulun visuaalisen ku-
vaston rajoja omien kuvitusteni avulla. 
Pohdin samalla sitä, onko joulun visu-
alisoinnissa sääntöjä tai rajoja ja kuin-
ka paljon niitä voi rikkoa ilman, että 
kuvituksesta katoaa sen viesti ja tar-
koitus.

6.1 Kuvitustyyli ja tekniikan valit-
seminen

Kuvitan pääosin kahdella tapaa: tieto-
koneella digitaalisesti käyttäen Adobe 
Illustrator - piirrustusohjelmaa sekä 
käsin akvarelleja käyttäen. Kuvitustyy-
lini on täysin erilainen riippuen siitä, 
kumpaa kuvitustekniikkaa käytän. Li-
säksi nämä tekniikat eroavat toisistaan 
paljon, sillä toinen perustuu selkeisiin 
ja teräviin vektorilinjoihin ja element-
teihin ja tasaisiin värialueisiin, kun 
taas käsin maalaamalla jälki on orgaa-

nisempaa, romanttisempaa sekä hen-
kilökohtaisempaa. Mielessäni oli ajatus 
siitä, että joulukorttisarja olisi yhtenäi-
nen ja toisiaan täydentävä kokonaisuus, 
joten tästä syystä valitsin saman teknii-
kan kaikkiin kortteihin.

Yleensä kuvitettava aihe ja inspiraatio 
sen takana määrittelee sen, kumman 
tekniikan valitsen. Suhtaudun käsin 
maalaamiseen eri tavalla kuin digitaali-
seen kuvittamiseen. Käsin maalatessani 
kuvitan joulukortteihin usein eläinhah-
moja, sillä ihmisen kuvittaminen tun-
tuu haastavalta. Eläimet inspiroivat 
minua ja koen, että niiden ulkomuotoa 
on helpompi varioida. Eläinhahmojen 
luonnollisuus, söpöys sekä eräänlainen 
sukupuolettomuus viehättää minua. 

Kuva 51
Joulukorttikuvitus vuodelta 2019, Jolanda Jokinen
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Käsin maalaaminen merkitsee minulle 
vapautta, nautintoa ja tiettyä uppou-
tumista omaan tekemiseeni, ja siksi 
käytän tätä tekniikkaa vain henkilö-
kohtaisissa projekteissa. Vaikka käsin 
maalaaminen on ihanan terapeuttis-
ta, on se samalla myös haastavaa, sillä 
mahdollisia virheitä on vaikea korjata. 
Suomen talvi vaikeuttaa myös luonnol-
lisen valon saantia, joka on tärkeä työ-
kalu silloin, kun maalaan käsin. Nämä 
syyt vaikuttivat siihen, miksi päätin 
kuvittaa joulukorttisarjani digitaali-
sesti.

Digitaalisesti kuvittaminen sopi mai-
niosti omaan projektiini, sillä se on 
joustavaa ja voin tehdä kuvitustyötä 
paikasta ja ajasta riippumatta. Lisäk-
si kuvituksia on helpompi muokata 
ja varioida. Digitaalisesti kuvittami-
nen mahdollistaa myös eri tavalla vä-
rien testailun ja kuvituksien kokojen 
muuttamisen. Halusin samalla kehit-
tää omaa digitaalista kuvitustyyliäni, 
jonka kanssa työskentelen päivittäin.

6.2 Fyysinen joulukortti

Käsittelen opinnäytetyössäni painettu-
ja joulukortteja. Fyysinen joulukortti 
omaa kuvituksen lisäksi mallin, muo-
don ja materiaalin. Kaikki joulukortit, 
joita olen esitellyt opinnäytetyössäni 
ovat olleet poikkeuksetta perinteisiä 
postikortteja eli suorakaiteen muo-
toisia, paperille painettuja fyysisiä 
tuotteita, joiden koko on usein A6 eli 
105mm × 148mm. Tämä koko pohjau-
tuu kansainväliseen A-sarjaan, joka 
perustettiin Saksan standardivirasto 

DIN:ssä (Deutsches Institut für Nor-
mung) vuonna 1922. Tämä paperien 
kokojen standardi määritelmä on yh-
teydessä paperiteollisuuteen, liike-elä-
mään ja kansainvälisten yhteyksien 
kehitykseen.183

Suomessa on tapana lähettää joulukort-
teja postissa, jonka takia yhteiskunnas-
sa vakiintunut standardi A-paperikoko 
määrittelee pitkälti myös joulukorttien 
koon. Standardi A6 koko tekee joulu-
korttien painattamisesta edullista ja 
siten ne mahtuvat myös kirjekuoriin 
että postilaatikkoihin. Kulttuurissam-
me vakiintunut postikorttien koko ra-
jaa myös kuvittajia. Toki kuvittaja voi 
vapaasti teettää joulukortteja oman 
mielensä mukaan erimuotoisina ja ko-
koisina poiketen standardista, mutta 
silloin korttien painatus on kalliimpaa. 
Standardista poikkeavat joulukortit 
voivat olla myös vaikeita kuluttajille, 
sillä moni on tottunut niiden tiettyyn 
kokoon. Postikortin standardisoitu 
koko helpottaa sekä kuluttajaa, pai-
notaloja että koko yhteiskuntaa, joka 
on suunniteltu näiden paperikokojen 
mukaan. Huono puoli on se, että joulu-
korttien fyysisyys ja sen luomat mah-
dollisuudet jäävät usein käyttämättä.

Joulukortin ei siis tarvitse olla suora-
kaiteen muotoinen tai A6 kokoinen, 
mutta puhuttaessa kaupallisesta joulu-
kortista on niiden koko silloin perus-
teltu. Olen aina tehnyt joulukorttini 
A6 kokoon ja päätin käyttää tätä kokoa 
myös tämän joulukorttisarjan kohdal-
la, sillä tavoitteeni oli luoda joulukort-
tisarja joka voisi päätyä myyntiin asti. 

183   Ylen artikkeli, Pasi Heikura, Kaisa  
         Kumpula, 05.03.2020

Minua jäi silti kiinnostamaan ajatus 
erikokoisesta ja muotoisesta joulukor-
tista. Tämä voisi olla yksi uusi lähes-
tymistapa joulukorttien tekemiseen 
jatkossa.

Suurin osa markkinoilla olevista joulu-
korteista painetaan digitaalisesti, sillä 
se on nopeaa ja edullista, mutta kort-
teja voi painaa myös käyttäen muita 
painomenetelmiä. Erikoisemmat pai-
notekniikat ovat kuitenkin melko kal-
liita ja siksi näitä kortteja on tarjolla 
Suomen kokoisessa maassa todella vä-
hän. Pienistä putiikeista ja myyjäisistä 
saattaa löytyä joulukortteja, jotka ovat 
painettu esimerkiksi silkkipainolla, 
risografialla tai kirjapainotekniikalla. 

Vaikka joulukorttien muoto ja malli on 
usein rajattu suorakaiteen muotoon, 
voi niiden materiaaleilla, paksuudella 
ja painatuksilla leikitellä vapaammin. 
Joulukortteihin voi painattaa metal-
linhohtoisia yksityiskohtia tai lisätä 
vaikkapa glitteriä. Paperin valinnalla 
voi myös vaikuttaa joulukorttiin koko-
naisuutena. Paksumpi ja mattaisempi 
paperi antaa mielestäni joulukortille 
arvokkaan ja juhlavan vaikutelman il-
man, että sen teettämisen hinta nousee 
liian korkealle.

6.3. Prosessi aiheiden ja visuaalis-
ten valintojen takana

Lähdin miettimään joulukorttisarjan 
aiheita monesta eri näkökulmasta. 
Mieleeni tuli heti aikasemmin kolman-
nessa luvussa mainitsemani lista perin-
teisistä, usein toistuvista joulukorttien 

kuva-aiheista. Näitä olivat muun muassa 
joulukuusi, tontut, joulupukki, lahjapa-
ketit ja lumimaisemat. 

Aloin pohtia hahmojen, kuten joulu-
pukin representaatioita ja sitä, mil-
tä näyttäisi postmoderni joulupukki 
tonttuineen. Mietin myös kuvittajille 
suunnattua kyselyä ja sieltä nousseita 
ajatuksia joulukorttien kuva-aiheista. 
Pohdin myös postmodernia näkökul-
maa joulun visualisointiin muun muassa 
musiikin, elokuvien ja muun populaari-
kulttuuriin kuuluvan aiheiston kautta.

Kuva 52
Lista 1 havaintojeni pohjalta 
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Aloitin ideointini tekemällä toisen lis-
tan, johon kirjoitin aiheita, jotka liitty-
vät oleellisesti suomalaiseen jouluun ja 
sen viettoon. Yritin miettiä aiheita moni-
puolisesti myös oman joulunviettotapa-
ni ulkopuolelta. Pohdin listaa tehdessäni 
paljon sitä, mistä joulun tunnelma yli-
päätään koostuu ja mikä tekee joulus-
ta joulun. Toiseen listaan päätyivät ne 
aiheet, joita harvemmin kuvataan jou-
lukorteissa, mutta jotka silti kuuluvat 
olennaisesti monen suomalaisen joulun-
viettoon. Moni näistä aiheista mainit-
tiin myös kuvittajille suunnatun kyselyn 
vastauksissa. Nämä kaksi listaa auttoivat 
minua rajaamaan omien joulukorttieni 
aiheita.

Listan avulla mietin mahdollisia erilaisia 
lähtökohtia projektilleni. Ensin pohdin, 
voisinko hyödyntää ensimmäisen loke-
ron aiheita ja käyttää niitä inspiraation 
lähteinä, sekä voisinko käyttää tuttuja 
joulun hahmoja ja symboleita yrittäen 
venyttää niiden tunnusmerkkejä ja rep-
resentoida niitä täysin uudella tavalla.
Kokeilin tätä lähestymistapaa ja tein 
muutamia luonnoksia. Yritin venyt-
tää perinteisinä pidettyjen kuva-aihei-
den visualisointeja postmodernimpaan 
suuntaan. Pohdin, millainen voisi olla 
postmoderni joulukuusi tai joulukuu-
senkoriste? Voiko lahjapaketti olla 
muodoltaan pyöreä? Voiko joulukort-
ti olla väritykseltään mustavalkoinen? 
Miltä lumiukko voisi näyttää ilman 
mustaa silinterihattua ja porkkanane-
nää?

Kuva 53
Lista 2 - epätyypilliset joulukorttien aiheet

Kuva 55
Testikuvitus "Lumiakka", Jolanda Jokinen 2020

Kuva 54
Inspiraatio kuva 184

184   www.flickr.com 16.02.2021

Halusin kokeilla käytännössä, miltä 
postmoderni lumiukko voisi näyttää. 
Sana lumiukko muodostuu sanasta 
lumi sekä ukko. Sana viittaa miespuoli-
seen lumesta tehtyyn hahmoon. Löysin 
sosiaalisesta mediasta valokuvan, joka 
innoitti minua kuvittamaan lumiukos-
ta naisen. Tein lumiukosta postmo-
dernin version, jossa lumiukko onkin 
lumiakka. Käytin tämän kuvituksen 
kohdalla joulun symbolivärejä eli pu-
naista ja vihreää. 

Tein toisen luonnoksen, jossa toin 
joulun perinteiset aiheet erilaisten 
esineiden muotoon yrittäen tuoda nii-
hin postmodernia näkökulmaa. Toin 
esineiden visuaalisiin muotoihin tut-
tuja suomalaisia symboleita muotoi-
lun kentältä. Kuvitin esineisiin Iittalan 
Nappula- sekä Artekin kynttilänjalan. 
Kokeilin myös tuoda Petteri Punakuo-
noa esiin kuvittamalla poron naaman 
maljakkoon. Mietin myös millaisia jou-
lukuusenkoristeita joulukuusessa voisi 
roikkua tuttujen pallojen ja nauhojen 
lisäksi. Muutama näistä kokeiluista 
päätyikin lopullisiin joulukortteihin. 
Jälkeenpäin katsottuna tekemäni tes-
tikuvitus voisi toimia joulukorttina 
itsessään. Se voisi esimerkiksi olla jou-
lukortti, jonka asiakas voisi värittää 
itse.

Halusin myös kokeilla käsitellä joulu-
kuusta aiheena ja miettiä, miten sitä 
voisi representoida eri tavalla. Kuvitin 
naisen, jolla on vihreä iso tukka joka 
on täynnä joulukoristeita. Tässä joulu-
kortissa tukka symboloi joulukuusta yh-
dessä vihreän ja punaisen värin kanssa. 

JOULUKORTTISARJA



88 89

Kuva 56
Testikuvitus , Jolanda Jokinen 2020

Kuva 57
Postmoderni tulkinta joulukuusesta, Jolanda Jokinen 2020
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Kuvat 58 ja 59
Erilaisia joulukuusia, Jolanda 
Jokinen 2020

joulun hahmoja representoiden niitä 
vapaasti omalla tyylilläni. Päätin, että 
lähestyisin projektini joulukorttikuvi-
tuksia siten, etten ainoastaan loisi uu-
denlaisia representaatioita tutuista ja 
rakkaista hahmoista, vaan haastaisin 
itseni miettimään kokonaan uusia ai-
heita joulun kuvaamiseen.

Testikuvituksien jälkeen siirryin toi-
sen listan aiheisiin. Tämä lista inspi-
roi minua, sillä se koostui yksittäisistä 
esineistä ja tavaroista, teemoista, tari-
noista, tunnelmista ja hetkistä. Tästä 
listasta mieleeni tuli paljon mielek-
käitä aiheita, jotka voisivat toimia 
joulukortissa. Monen aiheen kohdalla 
mietin kuitenkin, ovatko ne tarpeeksi 
jouluisia. Muistin kuitenkin kuvittajil-
le suunnatusta kyselystä erään kuvit-
tajan nostaman ajatuksen: kaiken voi 
jouluistaa. Niimpä päätin tarttua ai-
heisiin, jotka eivät itsessään olleet mi-
tenkään erityisen jouluisia.

Valitsin listasta aiheita, jotka inspi-
roivat minua ja joiden ympärille muo-
dostin heti tarinan omassa päässäni. 
Omaan taiteelliseen työskentelyyni 
liittyy vahvasti narratiivinen lähes-
tymistapa, jossa luon itse tarinoita 
kuvituksieni taustalle. Kuvitan usein 
ihmisiä, eläimiä ja erilaisia hahmoja 
ja tapahtumia, jotka heräävät eloon 
omassa mielikuvituksessani. Monesti 
kuvituksissani tapahtuu jotain. Ne ovat 
kuvauksia ja läpileikkauksia elämästä 
tai tietystä hetkestä tai tunnelmasta. 
Saatan inspiroitua yhdestä tietystä sa-
nasta tai joululaulun kohdasta, jonka 
ympärille muodostan itse isomman ta-

Toiseen joulukorttiin kuvitin erilaisia 
joulukuusia. Taustalla oli ajatus siitä, 
kuinka suomalaiset kerääntyvät jou-
lukuussa toreille valikoimaan itselleen 
”täydellisen” joulukuusen monien eri-
laisten kuusien seasta. Vaikka monet 
etsivät mahdollisimman tuuheaa kuus-
ta, on meillä jokaisella silti oma käsitys 
siitä, millaisen kuusen haluaa tuoda 
omaan kotiinsa. 

Halusin luoda joulukuusista mahdolli-
simman erilaisia antamalla niille myös 
omanlaisensa ilmeet ja persoonat. Jou-
lukuuset symboloivat joulua sekä myös 
sitä, että erilaisuus on kaunista. Ei 
ole yhtä oikeanlaista kuusta, joka so-
pisi kaikille. Tein tästä kuvituksesta 
kolme erilaista versiota, sillä koin et-
tei ensimmäinen versio ollut tarpeek-
si jouluisa. Toiseen versioon lisäsin 
valikoidulle joulukuusille tonttulakit 
päähän, ja se teki kuvituksesta heti 
selkeästi joulua viestivän. Oli haus-
kaa huomata, kuinka pelkät kolmion 
muotoiset lakit muuttivat joulukuuset 
tontuiksi. Toiseen versioon lisäsin val-
koisen hiihtoladun, sillä halusin tuoda 
Suomen luonnon ja metsän läsnäole-
vaksi elementiksi. Tässä kuvitukses-
sa kuuset eivät ole torilla myytävänä, 
vaan kasvavat metsässä vapaina. 
 
Kaikki luonnokseni olivat hedelmälli-
siä, sillä ne haastoivat minua mietti-
mään uudenlaisia keinoja, joilla joulua 
voisi kuvittaa käyttäen joulun tuttuja 
symboleita. En kuitenkaan halunnut 
käyttää näitä kuvituksia lopullisessa 
joulukorttisarjassani, vaikka inspiroi-
duinkin ajatuksesta kuvittaa tuttuja 
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rinan ja merkityksen. Usein luon myös 
jokaiselle hahmolle oman persoonan-
sa, joita yritän välittää kuvituksen 
kautta pieniä yksityiskohtia ja muita 
visuaalisia työkaluja käyttäen.

Lähestymistapani auttoi minua myös 
joulukorttisarjan aiheiden rajaamises-
sa isomman teeman ympärille. Aloin 
miettiä erilaisia joulunviettotapo-
ja erilaisten ihmisten näkökulmasta 
ja kysyin itseltäni mitä ihmiset teke-
vät jouluna? Halusin kuvittaa aiheita, 
joissa esiintyisi pääosin ihmisiä sekä 
eläimiä. Minua kiinnosti miettiä ku-
va-aiheita, joissa kuvattaisiin tiettyä 
tapahtumaa, tunnelmaa tai hetkeä tie-
tystä näkökulmasta. Yritin valita omat 
aiheeni niin, että voisin kuvittaa ne 
melko realistisesti tuoden joulun vi-
suaaliseen kuvastoon uusia samaistut-
tavia tarinoita ja välähdyksiä joulun 
hetkistä.

Olen kuvittanut paljon joulukortte-
ja, mutta en ole kertaakaan kuvitta-
nut niihin ihmishahmoja joulupukkia 
lukuunottamatta. Se on melko poik-
keuksellista, sillä muut kuvitustyöni 
perustuvat pääasiassa ihmishahmojen 
kuvittamiseen. Tällä kertaa halusin ku-
vata myös joulukortteihin oikeaa elä-
mää oikeiden ihmisten ja tapahtumien 
kautta. Ihmiset inspiroivat minua ja 
huomasin nauttivani koko taiteellises-
ta projektistani juuri siksi, että pääsin 
toteuttamaan itseäni ja omia ideoitani 
ihmisten kuvaamisen kautta.

Vaikka valitsin joulukorttieni aiheet 
pääosin toisen listan aiheista, en kui-

tenkaan halunnut vältellä kokonaan 
ensimmäisen listan perinteisiä kuva-ai-
heita ja joulun symboleita, sillä tiesin 
niiden olevan myös tärkeä ja tunnis-
tettava osa joulun visuaalista kulttuu-
ria. Tiedostin, että niiden avulla saisin 
tuotua joulua esille myös visuaalisesti. 
Moni joulun symboli on kulkenut syys-
täkin joulukorttien kuva-aiheissa, sillä 
niihin kiteytyy joulun tunnelma ja ne 
ovat siten tärkeitä myös joulukorttien 
ostajille ja saajille. Haastoin itseni miet-
timään, voisiko näihin perinteisiin ku-
va-aiheisiin tuoda helposti jotain uutta 
näkökulmaa visuaalisin keinoin kuten 
värien, muotojen, sommitelmien, aihei-
den ja teemojen kautta. 

6.4. Aiheet ja lopulliset   
joulukortit

Valitsin listasta kahdeksan inspiroivaa 
kuva-aihetta, jotka sopisivat yhteen 
muodostaen eheän kokonaisuuden. Jo-
kaisessa joulukortissa on oma teeman-
sa, jonka ympärille kuvituksen tarina 
ja viesti muodostuu. Olen pohtinut pal-
jon sitä, millaisia joulukortteja haluai-
sin itse ostaa ja kuvittaa. 

Halusin valita joulukorttien aiheet si-
ten, että jokaisessa käsitellään tiettyä 
hetkeä tai tunnelmaa. Ensimmäisen 
joulukortin teema käsittelee joulu-
na matkustamista. Tämän idean sain 
omasta elämästäni, sillä matkustan 
joka vuosi vanhempieni luo viettä-
mään joulua. Toisen kortin teema avaa 
visuaalisesti sosiaalisen median kaut-
ta elettyä todellisuutta ja se kuvaa 
hyvin nykypäivän yhteiskuntaamme 

ja käyttäytymistämme älypuhelimien 
maailmassa. Käsittelen kolmannessa 
joulukortissa yksinäisyyttä, joka va-
litettavasti varjostaa monien joulun 
viettoa. Halusin käsitellä myös omaa 
ihannejouluani, joka koostuu kotoi-
lusta, villasukista, kirjoista ja suklaas-
ta. Viidennessä joulukortissa esiintyy 
modernimpi joulupöydän kattaus eri-
laisien jouludrinkkien muodossa. Kuu-
dennessa joulukortissa teemana on 
joulusauna ja avanto. Seitsemäs jou-
lukortti kuvaa hiukan erilaista jou-
luateriaa. Viimeisessä kortissa halusin 
tuoda esille ajatusta siitä, että joulu on 
juhlimisen aikaa.

6.4.1 Jouluna matkustaminen

Idea tähän joulukorttiin tuli, kun mie-
tin lapsuuteni jouluja. Asuimme silloin 
kauempana sukulaisistamme ja väli-
matkat isovanhempien luo olivat melko 
pitkiä. Jouluna matkustimme perheeni 
kanssa autolla sukulaisten luo ja usein 
vielä niin, että pyhien aikana kävimme 
molempien isovanhempiemme luona. 
Muistelen itse lämmöllä automatkoja, 
sillä lapsena oli mukavaa nähdä per-
hettä ja viettää aikaa maalla. Pidin 
myös autossa istumisesta, sillä taka-
penkillä oli aina seurana isosiskoni. 

Vanhempieni näkökulma jouluna mat-
kustamisesta on ollut erilainen. Vaik-
ka vierailut sukulaisten luona on ollut 
tärkeitä myös heille, mahdollisuus rau-
hoittumiseen ja rentoutumiseen on 
kärsinyt isovanhemmilta toisille siir-
ryttäessä.

Monen meistä jouluun kuuluu mat-
kustaminen autolla, junalla tai bussilla 
perhettä, ystäviä ja sukulaisia näke-
mään. Jouluna matkustaminen voi olla 
monelle tärkeä mahdollisuus pysähtyä 
nauttimaan hetkestä ja mahdollisesti 
yhdessäolosta. Halusin tuoda tällä jou-
lukortilla esiin tätä näkökulmaa, jota 
harvoin kuvataan joulukorteissa. Tä-
män aiheen kohdalla kuitenkin poh-
din, miten saisin tuotua joulukorttiin 
joulun tunnelmaa. 

Kokeilin kuvittaa auton katolle joulu-
kuusen, mutta se ei kuitenkaan näyt-
tänyt mielestäni hyvältä. Päätin tuoda 
joulun tunnelmaa esille värien ja vä-
hemmän käytetyn joulun symbolin 
kautta. Kuvitin auton peiliin misteli-
noksan. Misteli ei kuulu merkittäväl-
lä tavalla suomalaiseen jouluun, mutta 
se on silti tunnistettava joulun sym-
boli. National Geographic Suomen 
(2014) nettiartikkeli avaa mistelin his-
toriaa, jonka mukaan niitä käytettiin 
Euroopassa myöhäiskeskiajalla uh-
rimenoissa, joissa niitä ripustettiin 
oviaukkoihin, missä ne toimivat he-
delmällisyyden symboleina ja suojeli-
vat kotia pahoilta hengiltä. Kristillinen 
kirkko ei aluksi hyväksynyt misteli-
noksien käyttöä, koska ne liittyivät pa-
kanallisiin menoihin. Tapa kuitenkin 
eli kansan parissa ja viktoriaanisel-
la ajalla misteli vakiinnutti asemansa 
joulun perinteiden joukossa myös kir-
kon hyväksymänä.185

Mistelin lisäksi joulua symboloi henki-
löiden vaatteiden värit, joissa toistuvat 
punainen ja vihreä. Halusin luoda har-

185   www.natgeo.fi artikkeli, 12.02.2021
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Kuva 60 ja 61
Joulukortti "Jouluksi kotiin" tonttulakeilla ja ilman, Jolanda Jokinen 2020 

maan taustamaiseman, sillä nykyään 
joulukuu on usein pimeä, lumeton ja 
harmaa. Päätin sijoittaa auton rattiin 
perheen äidin, sillä usein auton kuljet-
taja visualisoidaan mieheksi. 

Joulukortti ei viesti mielestäni tar-
peeksi joulua, sillä siitä puuttuu vahva 
jouluun liitetty visuaalinen merkki tai 
symboli. Yritin vältellä tonttulakkien 
käyttöä viimeiseen saakka, mutta tä-
män kortin kohdalla tein poikkeuksen. 
Tein tästä joulukortista tonttulakillisen 
version, joka viestii selkeämmin joulun 
sanomaa. Olen varma, että tonttulakil-
linen joulukortti myisi paremmin kuin 
se, joissa henkilöt olisivat ilman pää-
hinettä.

Halusin tuoda henkilöiden ihonväreil-
lä ja ulkoisilla piirteillä esiin ihmis-
ten erilaisuutta ja rikkoa perinteisien 
joulukorttien kaavaa, missä henkilö-
hahmot ovat poikkeuksetta kuvattu 
valkoihoisiksi. Valkoihoisten ihmis-
hahmojen kuvittaminen voi kuitenkin 
olla perusteltua, sillä joulukorttien os-
taminen ja niiden lähettäminen on osa 
suomalaista kulttuuria ja sen vuoksi 
joulukorttien ostajat ovat useimmiten 
kantasuomalaisia. Joulukorttien ku-
vasto on täynnä suomalaisille tuttuja 
ja tärkeitä symboleita, joista heijastuu 
maamme kulttuuri, maamme ihmiset 
ja vanhat perinteet. Näitä aiheita ha-
luamme nähdä joulukorteissa vuodesta 
toiseen.

Mielenkiintoista olisi selvittää onko 
joulukortissa kuvattujen ihmishahmo-
jen ihonvärillä ylipäätään väliä niiden 

myynnin näkökulmasta? Onko tum-
maihoisia kuvitettu joulukortteihin ja 
todettu, että vaaleaihoiset ihmishah-
mot myyvät paremmin? Vaikka kan-
tasuomalaiset ovatkin vaaleaihoisia, ei 
suomalaisuus katso ihonväriä eikä et-
nisyyttä. Erilaisuutta voi kuvata joulu-
kortissa myös muunkin kuin ihonvärin 
kautta. 

6.4.2 Selfiet ja sosiaalinen media

Pohdin paljon postmodernia näkökul-
maa joulukorttien kuva-aiheisiin tä-
män päivän nuorten ja milleniaalien 
elämään kuuluvien ilmiöiden ja tee-
mojen kautta. Tein listan muotisanois-
ta sekä asioista ja ilmiöistä, joita voisin 
mahdollisesti sisällyttää kuvituksiini 
lisäämällä niiden samaistuttavuutta. 
Melkein kaikki listaamani asiat löysin 
sosiaalisen median kautta.

Sosiaalinen media ja sen tuomat kuvat 
ja sisällöt inspiroivat minua päivittäin. 
Sosiaalinen media on tuonut maail-
man ihmiset sekä erilaiset kulttuurit 
yhteen kaikkien saataville. Visuaalisen 
tiedon tulva on valtava. Tämän jou-
lukortin kuvituksessa halusin tuoda 
esille ajatusta siitä, että moni meistä 
viettää joulua myös sosiaalisen medi-
an luomassa todellisuudessa. Sen kaut-
ta eletään elämää ja ollaan yhteydessä 
ystäviin, perheeseen, läheisiin ja koko 
muuhun maailmaan.

Puhelimet ovat ihmisten ja sosiaali-
sesta mediasta avautuvan maailman 
yhdistävä silta, jonka halusin ottaa 
mukaan kuvitukseen jollain tavalla. 

JOULUKORTTISARJA



96 97

Valitsin joulukortin kuva-aiheeksi sel-
fiet eli kuvat joita henkilö on ottanut 
itse itsestään, sillä mielestäni ne sym-
boloivat sosiaalista mediaa ja siihen 
liittyvää visuaalista kulttuuria. Selfiet 
kuuluvat olennaisesti 2020 lukuun.

Halusin kuvata kortissa sisaruksia, 
jotka ovat lähdössä jouluaattona hau-
tausmaalle viemään kynttilöitä, mutta 
päättävät pysähtyä eteiseen ottamaan 
selfietä. Tämä oli taustatarinani, jonka 
avulla lähdin toteuttamaan kuvitusta. 
Henkilöiden sommittelulla ja heidän 
asennoilla halusin tuoda esiin sitä, että 
kyseessä voisi olla joko sisarukset, ys-
tävykset tai nuori pariskunta.

Mietin tonttulakkien kuvittamista, 
mutta päätin miettiä taustalle muita 
elementtejä, jotka viestisivät joulusta. 
Päätin lisätä peilin ympärille havuilla 
koristellun joulunauhan joulukuusen 
sijasta. Siinä roikkuvat joulukortisteet 
nappasin aikaisemmin tekemästäni 
kuvituskokeilusta. Koristeista joutsen 
symboloi Suomea, sillä se on Suomen 
kansallislintu. Käpykoriste symboloi 
luontoa ja metsää. Luistinkoriste viit-
taa lumiseen ja kylmään talveen.  Sain 
idean sieni-joulukoristeeseen sosiaali-
sesta mediasta, kun näin kuvan huovu-
tetusta sieni-joulukuusenkoristeesta. 

Sijoitin kuvitukseen myös Artekin Lu-
cius-kynttilänjalan ja kynttilän. Halusin 
tuoda kuvitukseen mukaan myös muita 
esineitä, jotka symboloisivat joulua ja 
Suomea. Suomalainen muotoilu nousi 
ja nostettiin kansalliseksi symboliksi 
toisen maailmansodan jälkeen.186   

Tämän vuoksi kuvitin taustalle myös 
Iittalan Leimu-pöytävalaisimen, joka 
symboloi suomalaista muotoilua. 

Minua yllätti se, kuinka vahvasti ha-
vut, siinä roikkuvat joulukortisteet 
sekä palava kynttilä symboloivat jou-
lua. Tonttulakit olisivat olleet täysin 
turhat, sillä mielestäni kuvituksesta 
tulee selkeästi mieleen joulu. Joulun 
tunnelmaa vahvistaa myös punaiset 
yksityiskohdat, jotka erottuvat tum-
mien ja murrettujen sävyjen keskeltä. 
Punainen väri symboloi joulua niin 
vahvasti, ettei sitä tarvitse olla paljon.

6.4.3 Yksinäisyys

Marraskuussa 2020 vastaani tuli mai-
nos Siskot ja Simot-hyväntekeväisyys-
järjestön joulutempauksesta, jossa 
kehotettiin kirjoittamaan joulukortti 
tuntemattomalle ja yksinäiselle van-
hukselle. Järjestön tavoitteena oli kerä-
tä valmiiksi kirjoitettuja joulukortteja, 
joita he sitten postittaisivat kaikille 
joulua yksin viettäville vanhuksille. 
Tämä joulukorttitempaus kosketti mi-
nua. Tästä tempauksesta inspiroitunee-
na tartuin käsittelemään yksinäisyyttä 
myös omassa joulukortissani.

Tilastokeskuksen 2018 vuoden tutki-
muksen mukaan yksinäisyyden koke-
minen ei katso ikää, vaikka se onkin 
kaikkein yleisintä yli 74-vuotiailla. Jou-
lu ei ole poikkeus, sillä se on juhla jota 
usein vietetään yhdessä perheen ja lä-
heisten kanssa. Joulussa korostuu eri-
tyisesti perhekeskeisyys ja yhdessäolo. 
Usein joulukorteissa onkin kuvattuna 

186   Halonen, Aro 2005, 30
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perheitä, lapsia, eläimiä ja tonttuja - 
monikossa. Halusin tällä joulukortilla 
kertoa tarinan, jossa on päähenkilönä 
yksinäinen vanhus.187

Ensimmäiset luonnokseni tästä aihees-
ta olivat liian ilmiselviä, kirjaimellisia 
ja surumielisiä. En halunnut kortin 
viestivän yksinäisyyttä liian suoraan 
eikä tarkoitukseni ollut luoda surul-
lista kuvitusta. Halusin käsitellä yksi-
näisyyden teemaa positiivisella tavalla, 
jossa katsoja voisi itse tulkita kuvaa ja 
muodostaa sille tarinan. Luovuin siis 
ikkunan edessä istuvasta vanhukses-
ta ja korvasin sen sähköpotkulaudalla 
kulkevalla mummolla. 

Matkalla oleva mummo on kiinnostava 
hahmo, sillä se herättää kysymyksiä ja 
ruokkii katsojan mielikuvitusta. Kuvan 
katsoja saa itse pohtia minne mummo 
on menossa ja miksi. Onko mummo 
menossa omaan kotiinsa viettämään 
joulua yksin vai odottaako kotona ken-
ties lapsenlapset tai ystävä. Kuvituksen 
väreillä halusin vahvistaa tarinaa siitä, 
ettei mummo ole täysin yksin. Tein 
maisemasta valoisan ja toiveikkaan. 

Tämänkin kuvituksen kohdalla vältte-
lin kuvittamasta sen taustalle kaunis-
ta maalaismaisemaa lumikinoksineen. 
Halusin korostaa Etelä-Suomen ja pää-
kaupunkiseudun joulukuista säätä, 
joka on usein joko täysin lumeton, ve-
sisateinen tai loskainen. Sijoitin mum-
mon ja sähköpotkulauden urbaaniin 
ympäristöön.

Mummohahmoon sain inspiraation 
oikeasta elämästä, kun näin vanhem-
man rouvan kulkemassa rollaattorin 
kanssa kadulla. Mummolla oli vastaa-
vanlainen, hiukan pörröinen hattu, 
aurinkolasit sekä punainen rollaat-
tori. Korvasin rollaattorin sähkö-
potkulaudalla, sillä halusin viitata 
menopelillä nykypäivään. Vuoden 2019 
keväällä Suomeen rantautuivat vuok-
rattavat sähköpotkulaudat, jotka ovat 
iso osa kaupunkikuvaa nykypäivänä.188

Kuvituksesta löytyy myös selkeämpiä 
joulun symboleita kuten sähköpotku-
laudan korissa kukoistava amaryllis 
joulukukka. Pikkulinnut ovat usein 
edustettuina perinteisissä joulukor-
teissa, minkä takia Mummon takis-
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maan ja tunnelmaan. Usein joulukuu-
si on sijoitettu olohuoneeseen. Päätin 
kuitenkin korvata joulukuusen jou-
lutähti-kukalla, joka on perinteinen 
joulukorttien kuva-aihe sekä selkeä 
joulun symboli. Kauppapuutarhalii-
ton tiedotteessa (2018) selviää suoma-
laisten suosituimmat joulukukat, jotka 
ovat perinteiset joulutähdet, hyasintit 
ja ritarinkukat. Joulutähtiä viljeltiin 
vuonna 2018 1,8 miljoonaa kappalet-
ta.189

Kuvitin joulukorttiin myös muita pe-
rinteisempiä kuva-aiheita, kuten lu-
misadetta ja joulumakeisia kuten 
vihreitä kuulia. Kuvituksesta löytyy 
myös paljon kirjoja, jotka tietyllä ta-
paa symboloivat avattuja joululahjapa-
ketteja. Halusin välittää tämän kortin 
kohdalla sitä joulun hetkeä, jolloin on 
aikaa uppoutua kirjojen ja niiden ta-
rinoiden pariin. Joulukortista voi bon-
gata muutamat kirjallisuuden tunnetut 
teokset kuten Harry Potterin, Hobitin 
sekä The Great Gatsbyn. 

Halusin valita kuvitukseen värejä, jot-
ka tukisivat sen pehmeää ja kiiree-
töntä tunnelmaa. Ruskean eri sävyt 
vaikuttivat ihanan harmonisilta sini-
sen ja keltaisen kanssa. Keltainen väri 
muistuttaa kultaista väriä, joka luo 
joulukorttiin arvokkuutta ja juhlavuut-
ta yhdessä kirkkaan punaisten yksi-
tyiskohtien kanssa. Keltainen väri tuo 
mieleeni kynttilät, lämmön ja valon.

Hyvä joulukortin kuva-aihe olisi ollut 
myös tämän rauhallisen jouluaaton 
vastakohta. Monessa perheessä jou-

189   Tilastokeskus, 13.02.2021

ta roikkuva heijastin on pikkulinnun 
muotoinen. Taustalla olevan raken-
nuksen ikkunassa on kuvattuna lahja-
paketteja, jotka symboloivat joulua.

Aluksi mummo oli kulkemassa pot-
kulaudalla täysin yksin, mutta lopulta 
päätin lisätä kuvitukseen koiran viime 
hetkellä. Itse eläinrakkaana ihmisenä 
halusin tuoda yksinäisyyttä vähentä-
vän tekijän tarinaan mukaan. Koira ei 
kuitenkaan korvaa toista ihmistä. Kor-
tin kuvituksen on tarkoitus herätellä 
ajatuksia siitä, että moni vanhus viet-
tää joulua yksin. 

6.4.4 Loikoilu ja kiireettömyys

Tämän joulukortin kohdalla halusin 
käsitellä joulun pyhien lomapäiviä ja 
kiireettömyyttä. Minulle joulu mer-
kitsee sitä, että on aikaa tehdä mitä 
haluaa tai olla tekemättä mitään. Jou-
lupuuhat, ruokien valmistelut, leipomi-
set sekä joulusiivous suoritetaan aina 
hyvissä ajoin ennen jouluaattoa. Kun 
jouluaatto vihdoin saapuu, se vietetään 
villasukat jalassa sohvalla makeisten ja 
muiden jouluherkkujen ympäröimänä. 
Omat joulupyhäni vietän usein eloku-
via katsellen, ulkoillen, piirtäen ja kir-
joja lukien.

Yritin tuoda joulukorttiin joulun tun-
tua monella eri tavalla. Pelkkä sohvalla 
lukeva hahmo ei olisi toiminut joulu-
kortissa yksinään. Halusin tuoda esille 
sitä, että kyseessä on nimenomaan jou-
lun pyhät. Mietin pitkään joulukuusen 
kuvittamista tähän joulukorttiin, sillä 
se olisi sopinut kuvituksen värimaail-
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lu on stressin ja kiireen aikaa, jolloin 
ei todellakaan ehditä nautiskelemaan 
sohvalla. Joulun voi viettää niin mo-
nella eri tavalla ja esimerkiksi lapsi-
perheissä joulun aika voi olla täynnä 
melua, sotkua, kiirettä ja stressiä. 

6.4.5 Jouludrinkit

Halusin tehdä yhden joulukortin, joka 
käsittelisi jollain tavalla joulun ruoka-
pöytää. Jouluruuat symboloivat vah-
vasti joulua ja niillä on tärkeä merkitys 
kulttuurissamme. Ruoka yhdistää ihmi-
siä ja siihen kiteytyy paljon perinnettä 
ja tunnetta. Oman kuvituksen kohdalla 
yritin miettiä millä tapaa käsittelisin 
jouluun liittyvää ruokakulttuuria. Pe-
rinteinen suomalainen joulupöytä pi-
tää sisällään kinkkua, laatikoita, kalaa, 
riisipuuroa ja pipareita.Yritin miettiä 
muita joulun ruokia, joita joulupöydäs-
sä voisi olla.

Kävin läpi aikaisemmin tekemääni 
listaa, joka piti sisällään potentiaa-
lisia kuva-aiheita. Olin kirjoittanut 
listaan aiheen ”biletys”, sillä monet 
juhlivat joulua baarissa ja pubeissa. 
Itse biletys-teema ei valikoitunut lo-
pullisiin joulukortteihini, mutta sain 
siitä aiheesta ajatuksen kuvata eri-
laisia drinkkejä sekä niihin kuuluvia 
oheismateriaaleja, kuten mausteita ja 
koristeita. Erilaisten drinkkien ja lasi-
en kuvittaminen inspiroi minua niiden 
väreillään ja muodoillaan.

Drinkit ja erilaiset juomat glögiä ja 
olutta lukuunottamatta eivät sinän-
sä liity jouluun, joten tarvitsin niiden 

ohelle muita visuaalisia elementtejä 
tukemaan joulun teemaa. Aikaisem-
min tekemäni testikuvitus piti sisäl-
lään joulun symboleita, joita käytin 
myös tämän joulukortin kuvituksessa. 
Testikuvituksesta valikoitui neilikoilla 
koristeltu appelsiini sekä appelsiini-
viipaleet. Taustalla on myös muita sit-
rushedelmiä, jotka kuuluvat joulukuun 
sesonkiin.

Kuvituksesta löytyy myös muita pie-
niä joulun symboleita kuten kaneli-
tanko, joulun kellot ja maustekakku. 
Päätin kuvittaa tähän joulukorttiin 
punaisia tulppaaneja, sillä olin kuvit-
tanut jo muihin joulukortteihin muut 
tutut joulukukat, kuten joulutähden, 
amarylliksen ja jouluruusun. Muiste-
lin suomalaisia kansallisia symboleita 
ja päätin kuvittaa taustalle vaalean-
punaisen Marimekon maljakon, sillä 
pidän itse suomalaisesta muotoilusta. 
Pidän myös siitä, että kuvitukseen on 
”piilotettu” jokin tuttu esine, asia tai 
konsepti. Oli se sitten tutun brändin 
kuosi tai vaikka jokin tietty paikka. 
Katsojana on ihana oivaltaa jotain ja 
sitä kautta tuntea yhteenkuuluvuut-
ta kuvittajan ja tietyn kohderyhmän 
kanssa. 

Tämän kuvituksen kautta huomasin, 
kuinka paljon pienet jouluun liitty-
vät yksityiskohdat riittävät tekemään 
koko kuvituksesta jouluisan. Pelkkä 
punainen väri saattaa riittää siihen, 
että joulukortin yhdistää jouluun. Oi-
valsin myös sen, kuinka paljon joulua 
symboloivia esineitä ja asioita kulttuu-
rimme pitää sisällään. Nykypäivänä 

190   www.history.com 14.02.2021
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globalisoituminen, media, internet ja 
matkustelu ovat vaikuttaneet siihen, 
että joulun symboleita omaksutaan 
myös muista kulttuureista. Tästä esi-
merkkinä toimii kuvituksesta löytyvä 
valkopunaraitainen karamellisauva eli 
”candy cane”, joka on alunperin kotoi-
sin Saksasta ja sittemmin omaksuttu 
osaksi joulua erityisesti Yhdysvallois-
sa.190 Koko suomalainen joulu ja sen 
historia on kooste monien maiden 
kulttuurien sekoittumisesta. 

6.4.6 Joulusauna

Pyhää varten puhdistautuminen on 
ollut kaikkien kansojen ja kulttuu-
rien tapa. Sauna kuuluu havumetsä-
vyöhykkeen tapoihin.Vanhaan aikaan 
saunominen oli syömisen ohella suo-
malaisten jouluaaton pääasia. Saunaan 
mentiin viimeistään puoleen päivään 
menessä, sillä illaksi sauna oli varattu 
talon haltioille ja tontuille.191 Saunomi-
nen kuuluu miljoonien suomalaisten 
jouluperinteisiin vielä tänäkin päivänä 
itseni mukaan lukien. Miksi joulukort-
tien kuvastossa ei nähdä enempää sau-
nomisaiheisia kuvituksia?

Halusin kunnioittaa tämän joulukor-
tin kautta suomalaista ainutlaatuista 
saunomisperinnettä ja erityisesti jou-
lusaunaa. Suomalainen saunaperinne 
nimettiin Unescon aineettoman kult-
tuuriperinnön luetteloon vuonna 2020. 
Sauna symboloi Suomea ja kulttuu-
riamme. Tämän kuvituksen haasteena 
oli miettiä, miten se viestisi visuaali-
sesti juurikin joulusaunaa pelkän sau-
nomisen sijasta.192

Vaikka välttelin lumimaisemaa, halu-
sin yhdistää saunateemaan avannon, 
joka kuuluu myös olennaisesti suo-
malaiseen saunakulttuuriin. Sauna ja 
avanto kulkevat käsi kädessä. Tästä 
joulukortista tuli ainoa kortti, jossa on 
selkeästi kuvattuna luminen ja kylmä 
sää eli perinteisenä pidetty valkoinen 
joulu. Lumen lisäksi kuvituksesta löy-
tyy vahvat joulua symboloivat värit ku-
ten vihreä ja punainen. Joulua viestii 
myös saunarakennuksen ovessa roik-
kuva havuista tehty kranssi, ikkunoilla 
tuikkivat kynttilät sekä jäähypenkillä 
olevat jouluoluet. Suomalaiseen sauna-
perinteeseen kuuluu myös jäähyt, joi-
den aikana juodaan usein olutta. 

Olut- ja ruoka-asiantuntija Anikó Leh-
tinen kertoo nettiartikkelissaan, että 
kaikissa Pohjoismaissa jouluoluen 
juonti on hyvin vanha perinne. Jouluo-
luen panemiseen ja nauttimiseen liittyi 
monenlaisia loitsuja ja taikoja. Usein 
sanottiin, että joulua ei juhlittu, vaan 
juotiin. Olutta on juotu jouluna myös 
uhrijuomana – sitä saatettiin kumota 
esimerkiksi hyvän satovuoden ja rau-
han vuoksi. Skandinaviassa jouluolutta 
nautittiin myös Odinin nimeen.193

6.4.7 Jouluruoka

Edellisen joulukortin kuvittaminen 
auttoi minua keksimään tämän jou-
lukortin aiheen. Samalla kun pohdin 
joulupöydän tarjottavia ja jouludrink-
kejä, mietin ylipäätään jouluna syömi-
sen kulttuuria. Olen itse aina viettänyt 
joulut pääosin oman perheeni kanssa 
kotona. Omat vanhempani nauttivat 

191   Utrio, Linnilä 2009, 67

192   www.museovirasto.fi 14.02.2021

193   www.suomisyojajuo.fi 14.02.2021
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ruuanlaitosta ja jouluruokien val-
mistelu on myös minulle tärkeä tapa 
virittäytyä joulun tunnelmaan. Joulu-
ruokaan liittyy nostalgiset maut sekä 
niiden tuoksut, jotka ovat tärkeä osa 
joulua. 

Kaikki eivät kuitenkaan nauti ruu-
anlaitosta saatikka jouluruoasta. On 
ihmisiä, jotka eivät vietä joulua ko-
tonaan. Monet menevät nauttimaan 
hyvästä ruuasta esimerkiksi ravin-
tolaan. Tätä ajatusta halusin tuoda 
esille tämän joulukortin kohdalla. Eh-
dottomasti oma lempi jouluruokani on 
joulukalat. Halusin tuoda kalateemaa 
esille myös tämän joulukortin kohdal-
la, minkä vuoksi korvasin suomalaisen 
kalapöydän kuvittamalla joulukorttiin 
sushiravintolan. Tällä halusin tuoda 
esiin kulttuurien rikkautta ja myös nii-
den sekoittumista. 

Jouluna monet kivijalkaliikkeet, kadut 
ja asunnot koristellaan havuilla, kynt-
tilöillä, jouluvaloilla ja kukilla. Nämä 
elementit luovat joulun tunnelmaa 
jokaiselle ohikulkijalle ja ovat mieles-
täni inspiroivia ja kauniita. Näiden 
elementtien takia halusin kuvata ra-
vintolan ulkoa päin. Tällä tapaa sain 
myös liitettyä kuvitukseen joulun sym-
boleita kuten havut ja kynttilän.

Halusin kuvata joulukorttiin asetel-
man, joka kuvaisi joko ystävyksiä, si-
saria, serkkuja, äitejä tai vaikkapa 
naapureita. Mielestäni joulussa tär-
keää on yhdessäolo, joka on yksi tämän 
joulukortin teemoista.

Ohjaajani Minna Ainoa mainitsi tä-
män joulukortin kohdalla, että hahmo-
jen asetelma tuo mieleen Jeesusvauvan 
seimessä. Aluksi kommentti tuntui yl-
lättävältä, sillä en ollut ajatellut tätä 
mielleyhtymää lainkaan kuvitusta 
tehdessäni. Kun aloin tarkastelemaan 
kuvitusta uudestaan, ymmärsin mistä 
Ainoan mielleyhtymä kumpusi. 

Tämän kuvituksen aikuiset ihmishah-
mot ovat kerääntyneet keskellä olevan 
vauvan ympärille samalla tapaa, miten 
Maria ja Joosef kuvataan Jeesusvau-
van ympärille jouluevankeliumissa ja 
seimi-asetelmissa. Hahmojen somitte-
lun lisäksi kuvituksen ravintolan vaa-
leansävyinen, harmoninen ja puhdas 
tunnelma yhdessä tumman ulkoseinän 
kanssa saa aikaan kontrastin, joka tuo 
mieleen rakennetut seimi-asetelmat.  
Katsoja ikäänkuin kurkistaa seinien 
läpi sinne, missä tapahtuu jotain tär-
keää. Tämän kontrastin luoma valo, 
lamppu vauvan pään päällä sekä ik-
kunan kultaiset reunukset vahvistavat 
mielleyhtymää pyhästä hetkestä.

Mielestäni tämä on upea esimerkki 
siitä, kuinka joulukorttien kuvituk-
set avautuvat meille kaikille eri taval-
la. Se, että kyseessä on joulukortti, voi 
luoda katsojalle muitakin mielleyhty-
miä joulun kontekstin sisällä. Katsoja 
voi tulkita joulukortin kuvitusta oman 
mielensä mukaan, mutta tulkintaan 
vaikuttaa usein koko visuaalinen kult-
tuuri, joka joulun ympärille on muo-
dostunut. 

Kuva 68
Joulukortti "Aattoillan sushit",  Jolanda Jokinen 2020
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6.4.8 Monta syytä juhlaan

Tämän vuoden joulu oli minulle poik-
keuksellinen, sillä juhlin samaan ai-
kaan sekä joulua että ystäväni häitä. 
Tästä sain ajatuksen, voisiko joulu-
kortti olla samalla hääkortti? Tämä 
ajatus kiehtoi minua ja päätin kokeilla 
ideaa käytännössä. Kokeiluni onnistui, 
mutta tästä joulukortista tuli vähi-
ten onnistunut, sillä koen että kuvitus 
viestii naimisiinmenoa enemmän kuin 
joulua. 

Tässä joulukortissa joulua viestii ai-
noastaan naisen hääkimpun kukka eli 
jouluruusu yhdessä ikkunan pikkulin-
tujen kanssa. Jouluruusu ei ole tunne-
tuin jouluun liittyvät kukka eikä siitä 
syystä sen visuaalinen viesti tavoita 
sen tarkoitusta, eli joulun viestimis-
tä. Oven ikkunamaalauksissa on kaksi 
pientä lintua, jotka usein toistuvat pe-
rinteisissä joulukorteissa. Lisäksi jou-
lukortin värimaailmassa on käytetty 
joulua symboloivaa punaista. Tämän 
joulukortin kohdalla visuaaliset mer-
kit ja symbolit eivät ole mielestäni tar-
peeksi vahvoja kuvaamaan joulua. 

6.5 Epävarmuudet ja haasteet

Tutkimukseni alussa minulla oli oletus 
siitä, että kaikki joulukortit edustavat 
vanhaa maalaisjoulua ja vanhoja arvo-
ja. Mielestäni joulukortit toistavat sa-
moja aiheita vuodesta toiseen tylsällä 
ja kliseisellä tavalla. Halusin omalla 
taiteellisella produktiollani kapinoida 
tätä vakiintunutta ja perinteistä joulu-
korttikuvastoa vastaan. 

Huomasin kuitenkin, miten vaikeaa oli 
visualisoida joulua käyttämättä joulun 
tunnettuja kuva-aiheita ja symboleita. 
Monen joulukortin kohdalla minun oli 
pakko käyttää niitä perinteisimpiä ja 
kliseisimpiä joulun visuaalisia merkke-
jä ja symboleita tuomaan joulun vies-
tiä esille. Mikäli joulukortin kuvitus ei 
viesti joulua tarpeeksi selkeästi, jää se 
luultavasti myös asiakkailta ostamatta. 

Toinen haaste oli henkilökohtainen 
suhtautumiseni omiin töihini. Yleensä 
kyllästyn omiin töihini nopeasti, min-
kä takia moni projekti jää minulla kes-
ken. Olen aina suhtautunut vanhoihin 
töihini kriittisesti ja varsinkin nuo-
rempana siihen vaikutti vahvasti oman 
kädenjälkeni kehittyminen. Nykyään 
kuvitustyylini on kehittynyt ja selkey-
tynyt siihen pisteeseen, etten kritisoi 
töitäni läheskään niin paljoa kuin en-
nen. Toki tapani kuvittaa muovautuu 
ja kehittyy edelleen jatkuvasti. Tämä 
on ihanaa, vapauttavaa ja inspiroivaa. 

Ostin iPadin joulukuussa 2020 kesken 
joulukorttien kuvitusprosessin. Pidin 
paketin kuitenkin avaamatta, sillä ha-
lusin keskittyä joulukorttien kuvitta-
miseen. Olin asettanut tavoitteeksi, 
että saisin kaikki produktioni joulu-
kortit kuvitettua joulukuun aikana. 
Onneksi pidin pääni ja maltoin olla 
koskematta uuteen, kauan haaveile-
maani laitteeseen, sillä sain kaikki jou-
lukortit kuvitettua joulukuun aikana.

Tammikuussa 2021 päätin avata iPadin 
laatikostaan. Uusi työkalu ja sen tuo-
ma piirrustussovellus, Procreate, inspi- Kuva 69

Joulukortti "Jouluhäät", Jolanda Jokinen 2020
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roi minua aivan uudella tavalla. Ipadin 
kanssa piirtäminen oli vaivatonta ja to-
della erilaista verrattuna tietokoneen 
hiireen ja vektoreihin perustuvaan 
piirrustusohjelmaan, jota olin tottu-
nut käyttämään aikaisemmin. Koin, 
että oma kuvitustyylini venyi hetkessä 
suuntaan, joka meinasi sekoittaa koko 
taiteellisen produktioni etenemisen. 

Uusi tapa piirtää vei minut mukanaan 
hetkessä ja sen tuoma innostus sai mi-
nut katsomaan jo kuvitettuja joulu-
kortteja uusin silmin. Minusta tuntui 
siltä, että jo kuvittamani kortit olivat 
geneerisiä ja persoonattomia. Uudella 
piirrustusohjelmalla koin, että kuvi-
tuksiini tuli lisää tunnetta, lämpöä ja 
persoonaa, joka puuttui töistäni aikai-
semmin. Huomasin miettiväni uusia 
aiheita vanhojen joulukorttieni tilalle, 
jotka olin kuvittanut vasta kuukau-
si aikaisemmin. Punnitsin mielessä-
ni ajatusta siitä, että piirtäisin kaikki 
kortit uudestaan käyttäen Procreate 
ohjelmaa. 

Tämä epäily kuvastaa omaa työsken-
telyäni, sillä näin käy minulle todella 
usein. Toki isoin syy epäröintiini tässä 
tapauksessa oli uusi kuvitustekniikka 
ja sen mukana tuomat mahdollisuudet. 
Epäröin vanhoja töitäni usein myös 
siksi, että inspiroidun omasta teke-
misestäni. Mitä enemmän luon ja ku-
vitan, sitä enemmän inspiroidun ja 
haluan luoda ja kuvittaa lisää. Monesti 
työni jäävät kesken, sillä usein mielee-
ni tulee vielä parempi ja upeampi idea. 
Isompien kokonaisuuksien kuvittami-
sessa minua auttaa tiukka aikataulu, 

jonka aikana en kerkeä epäröimään tai 
kyllästymään. Olen siis todella tyyty-
väinen siihen, että sain kaikki kahdek-
san joulukorttia kuvitettua. 

Kun oivalsin oman ahdistukseni ja 
epäröintini syyn, päätin keskittyä tut-
kimuksen kirjoittamiseen ja pidin pie-
nen tauon joulukorttien piirtämisestä. 
Tauon aikana kuvitin kaikkea muuta 
paitsi joulua.Tämä tauko auttoi, sillä 
jo helmikuun alussa mieleni oli muut-
tunut. Kun katsoin joulukorttejani 
uudestaan, näin niissä paljon hyvää. 
Kaikista joulukorteista välittyi joulun 
tunnelma, ainakin minulle. 

6.6 Oivallukset ja loppupäätelmät

Kun kuvitan joulukortteja, mietin 
niiden kaupallisuutta ja sitä, mitkä 
kuva-aiheet myyvät ja mitkä eivät. 
Saatan julkaista sosiaaliseen mediaan 
niitä joulukorttikuvituksia, jotka ei-
vät päädy painettuihin joulukortteihin 
asti. Usein näissä kuvituksissa tyylini 
on kokeilevampi, yksinkertaisempi tai 
välittömämpi. Huomaan, että asentee-
ni ylipäätään sosiaalista mediaa ja sin-
ne lisäämiäni kuvituksiani kohtaan on 
paljon rennompi ja vapaampi. Kiinni-
tän paljon enemmän huomiota kuvi-
tuksiin, joista päätän painattaa fyysisiä 
kortteja. Myyntiin tulevien korttien ai-
heita ja visuaalisia ratkaisuja mietin 
paljon tarkemmin, sillä niiden painat-
taminen maksaa. Tavoitteeni on kui-
tenkin kuvittaa joulukortteja, jotka 
menisivät kaupaksi mahdollisimman 
hyvin. 

Kaupallisuus ei ole minulle ongelma, 
sillä en koe sen rajoittavan liikaa omaa 
luovaa työskentelyäni. Mietin kaupal-
lista näkökulmaa myös tämän projek-
tin kohdalla. Se osoittautui kuitenkin 
vaikeaksi, sillä lähestyin joulukorttien 
kuva-aiheita täysin uudesta kulmasta. 
Olen tottunut kuvittamaan joulukort-
teihin tuttuja kuva-aiheita, jotka tois-
tuvat perinteisissä joulukorteissa. Olen 
lähtökohtaisesti tiennyt tiettyjen sym-
bolien toimivan joulukorteissa ja siten 
joulukorttien kuvitukset ovat olleet 
täynnä turvallisia joulun kuvaamisen 
tapoja. Niiden visuaalisten element-
tien käyttäminen on tukenut vahvasti 
joulun tunnelman luomista ja viestinyt 
siitä, miten joulua ollaan kuvattu kult-
tuurissamme. 

Oli yllättävän haastavaa miettiä uusia, 
postmoderneja joulun kuvaamisen ta-
poja. Tehtävää vaikeutti se, että olin 
jatkuvasti epävarma siitä, tulisiko ku-
vitus oikeasti toimimaan joulukortissa 
kaupallisesti. Kuvittaja voi toki kuvit-
taa joulukorttiin mitä haluaa, mutta it-
selleni tärkeää on luoda kuvitus joka 
miellyttää itseäni ja samalla puhutte-
lee myös joulukorttien ostajia. Vaikka 
omasta mielestäni moni tekemäni ku-
vitus onnistui, en kuitenkaan voi olla 
varma, millainen niiden kaupallinen 
menestys olisi ollut.

Projektin jatkoa ajatellen minua kiin-
nostaisi selvittää joulukorttieni toi-
mivuus, sillä tavoitteeni oli luoda 
kaupallinen postmoderni joulukort-
ti. Voisivatko tekemäni kuvitukset oi-
keasti toimia joulukorteissa niin, että 

kuluttajat omaksuisivat niiden välit-
tämät viestit? Olisi mielenkiintoista 
verrata, myisikö tekemäni perintei-
nen joulukorttikuvitus paremmin kuin 
vaikkapa joku tekemistäni postmoder-
neista joulukorteista. 

En laittaisi kaikkia tekemiäni joulu-
kortteja myyntiin, sillä joukossa oli 
kuvituksia joiden visuaalinen viesti jäi 
mielestäni liian epäselväksi. Nämä jou-
lukortit olivat numerot 1 ja 8. Omaan 
silmääni niissä ei tule tarpeeksi joulun 
tärkeät teemat esille. Muihin joulu-
kortteihin olin melko tyytyväinen ja tu-
len painattamaan niitä myös myyntiin 
asti ensi jouluksi. Painatin kuitenkin 
kaikki kahdeksan postikorttia osana 
tätä taiteellista produktiota. Painatin 
joulukortit 300 grammaiselle Keykolor 
Recycled Particles Sunshine kierrätys-
paperille Turkulaisessa painotalossa. 
Päädyin tähän kierrätettyyn paperiin, 
sillä pidin ympäristöystävällisyyden li-
säksi paperin uniikista tekstuurista.

Produktioni inspiroi minua mietti-
mään joulukorteissa esiintyviä ku-
va-aiheita lisää. Minulla jäi monta 
hyvää ideaa kokeilematta ja tiedän, 
että jatkossa tulen ammentamaan pro-
jektini kautta nousseita kuva-aiheita 
joulukorteissani. Erityisesti minua jäi 
kiinnostamaan tuttujen hahmojen uu-
delleen kuvittaminen omaa tyyliäni ja 
visuaalista ääntäni kuunnellen.
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Kuva 70
Joulukortti "Joulukukka" painettuna

Kuva 71
Painettujen joulukorttien takapuolelta löytyy oman nettisivuni osoite sekä pieni kuvitettu tunnus 
postimerkin paikalla, joka löytyy erilaisena jokaisesta joulukortista. 
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LUKU 7. 
Lopuksi
Tässä luvussa reflektoin omaa tutkimustani kokonaisuutena ja vastaan tutkimus-
kysymykseeni. Pohdin myös sitä, miten tutkimus on auttanut minua kuvittajana 
ja visuaalisen viestinnän muotoilijana sekä miten se on muovannut omia ajatuk-
siani joulukorttien kuvittamisesta.

7.1 Vastaus tutkimuskysymykseen 
”Mistä elementeistä syntyy kau-
pallinen postmoderni joulukortti-
kuvitus?”

Tutkimukseni pyrkii selvittämään mis-
tä elementeistä syntyy kaupallinen 
postmoderni joulukorttikuvitus. Lähin 
avaamaan kysymystä ensin määritte-
lemällä perinteisen ja postmodernin 
joulukortin visuaaliset tunnuspiirteet. 
Joulukorttien kuvitusten tutkiminen ja 
niiden analysointi tuntui vaikealta, sil-
lä kuvaa voi tulkita monella eri tapaa 
ja siihen vaikuttaa aina tulkitsijan oma 
persoona, kokemukset, kulttuuri ja tapa 
katsoa kuvaa. Mikään tulkintaani no-
jaava tieto ei siis ole täysin objektiivista 
tai tarkkaa. Onneksi kuvan analysointia 
ohjasi kirjallisuus ja tutkimukset, joissa 
käsiteltiin kuvan katsomisen ja tulkitse-
misen teoriaa. 

Perinteisen joulukortin määrittely ja jou-
lukorttien historiaan tutustuminen oli 
tärkeä osa tutkimustani, sillä ne loivat 
joulukortille eräänlaisen viitekehyksen. 
Perinteisten joulukorttien kuva-aiheet 
symboleineen ovat niin vahvasti osa vi-
suaalista kulttuuriamme ja merkkijär-
jestelmäämme, että samat kuva-aiheet 
ja teemat toistuvat myös postmoderneis-
sa joulukorteissa. Tein päätelmän, että 
perinteisten joulukorttien visuaaliset 
elementit voivat toimia myös postmo-
dernissa joulukorttikuvituksessa. Perin-
teisiä kuva-aiheita ja joulun symboleita 
voi kuvata kiinnostavalla ja tuoreella 
tavalla vaihtamalla niiden kuvittamisen 
näkökulmaa. Tuttuja aiheita voi kuvittaa 
postmodernilla tavalla, mutta olennaista 
on se, miten niitä kuvitetaan.

Oli mielenkiintoista todeta, kuinka 
paljon kuvittajien oma kuvitustyy-
li vaikuttaa siihen, millä tapaa joulun 
tutut aiheet esitetään visuaalisesti jou-
lukorttien kuvituksissa. Kuvittaja voi 
ammentaa perinteisiä aiheita ja saada 
ne näyttämään visuaalisesti postmo-
derneilta, raikkailta ja persoonallista. 
Kuvittajan kuvitustyyli muodostuu sii-
tä mitä näemme eli itse kuvituksesta, 
mutta sen taustalla vaikuttaa myös ku-
vittajan omat ajatukset ja maailman-
katsomus. 

Postmodernin joulukortin voi kui-
tenkin kuvittaa käyttämällä täysin 
uudenlaisia kuva-aiheita. Huomasin 
kuitenkin oman taiteellisen produk-
tioni kautta, kuinka vaikeaa on vies-
tiä joulua ilman siihen liitettyjä tuttuja 
symboleita ja muita elementtejä. Kuvi-
tus voi olla itsessään hyvinkin ”ei jou-
luinen” mikäli siihen liittää vaikkapa 
jouluntoivotuksen tekstin muodossa. 

Tutkimuskysymykseeni ei siis ole vain 
yhtä suoraa vastausta. Postmoderni 
joulukorttikuvitus voi koostua lukui-
sista erilaisista elementeistä. Mukana 
voi olla kliseisiä joulun kuvaamisen 
tapoja ja joulukorttikuvastosta tuttu-
ja ja perinteisiä kuva-aiheita ja niissä 
voidaan käyttää joulun värejä kuten 
punaista ja vihreää. Samalla niissä voi 
esiintyä täysin uudenlaisia hahmoja, 
muotoja, sommitelmia ja värejä. Pel-
kästään kuvittajan oma kuvitustyyli 
ja persoonallinen ilmaisutapa saattaa 
erottaa perinteisen ja postmodernin 
kuvituksen toisistaan. Postmodernis-
sa joulukorttikuvituksessa korostuu 
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se, että kuvittaja kertoo tuttua tarinaa 
erilaisesta näkökulmasta. Postmoder-
nissa joulukortissa voi olla viittaus tai 
lainaus popkulttuurista vaikka hahmo-
jen tai muiden visuaalisten element-
tien kautta. Myös pelkillä väreillä ja 
sommitelmilla voi olla iso merkitys 
lopulliseen kuvitukseen ja sen välittä-
mään viestiin. 

Olen kuitenkin sitä mieltä, että loppu-
jen lopuksi tärkeintä on, että kuvittaja, 
joulukortin ostaja sekä kortin vastaan-
ottaja nauttii ja inspiroituu joulukor-
tista. Joulukortin tärkein tehtävä on 
ilahduttaa ihmisiä ja siksi minulle on 
tärkeää, että jokainen meistä löytäisi 
itselleen hauskoja, iloisia ja samaistut-
tavia joulukortteja. 

7.2 Loppupäätelmät

Valitsin joulukortit tukimukseni ai-
heeksi, sillä halusin ymmärtää niiden 
historiaa ja niissä esiintyvää visuaa-
lista kuvastoa. Halusin selvittää miten 
suomalainen joulu on syntynyt, kehit-
tynyt ja muovautunut osaksi kulttuu-
riamme ja miten se on vaikuttanut 
joulukorttien kuvastoon. 

Yksi lähtökohta tutkimukselleni oli 
henkilökohtainen asenteeni joulu-
korttien kuvituksiin. Sosiaalisessa 
mediassa ja internetissä eteeni tuli 
jatkuvasti muiden maiden joulukort-
teja, joissa joulua kuvattiin rohkeasti, 
monipuolisesti ja postmodernisti. Näi-
den joulukorttien uudenlaiset aiheet 
ja visualisoinnit eivät kuitenkaan vä-
hentäneet joulun viestin välittymistä. 

Suomalainen joulukorttikuvasto näytti 
omaan silmääni vanhalta ja jumittu-
neelta. Minusta tuntui, että kaikkien 
joulukorttien kuvitukset noudattavat 
tiettyä estetiikkaa ja joulun visuali-
sointia tiettyine aiheineen ja teemoi-
neen. 

Tutkimukseni edetessä mieleni kui-
tenkin muuttui ja opin ymmärtämään 
joulukorttien taustaa ja sitä, millä ta-
valla ne peilaavat meille kulttuurihis-
toriaamme. Ymmärsin, kuinka tärkeitä 
perinteiset ja kliseiset joulun visuali-
soinnit ja joulukorttien aiheet ovat ja 
miksi joulukorttien kuva-aiheet ovat 
pysyneet samanlaisina vuodesta toi-
seen. Joulukortit eivät ole vain kuvia. 
Ne muistuttavat meitä eletystä elämäs-
tä, perinteistämme, historiasta ja kult-
tuuristamme. Niiden kautta haluamme 
ylläpitää joulun perinteitä ja välittää 
tärkeitä tunteita eteenpäin myös tule-
ville sukupolville. Tunteiden välittämi-
nen kulkee käsi kädessä joulukorttien 
tuttujen aiheiden kanssa. 

Vaikka perinteiset aiheet toistuvat 
joulukorteissamme oikeutetusti, voi-
si niitä visualisoida hiukan eri taval-
la muuttamalla esimerkiksi niiden 
muotoja, värejä tai sommitelmia ja 
samalla lisäämällä aiheisiin esimerkik-
si tasa-arvoa tukevia elementtejä tai 
postmoderneja viittauksia popkulttuu-
rista. Mietin paljon sitä, miksi edelleen 
kaikki enkelihahmot ovat naispuolisia, 
joulupukit pulleita ja onko joulukuu-
sen aina oltava koristeltu joulupalloil-
la ja niin että latvassa on tähtikoriste. 
Monimuotoisuus ja suvaitseva arvo-

maailma voisi heijastua vahvemmin 
myös yleisesti visuaaliseen kulttuu-
riimme, ei ainoastaan joulukortteihin. 
Joulukorteissa voisi kuvata rohkeam-
min erilaisia tarinoita, ihmisiä, näkö-
kulmia sekä tapoja elää ja olla.

Tutkimukseni on auttanut minua ym-
märtämään, kuinka paljon jouluun 
liittyvä visuaalinen kuvasto on johda-
tellut omaa inspiraatiotani ja kuinka 
paljon se on vaikuttanut luovaan työ-
höni joulukorttien kuvittajana. Joulun 
ympärille muodostunut visuaalinen 
kulttuuri ja sen ylläpitämät konventiot 
vaikuttavat myös muiden kuvittajien 
työhön ja siihen, millaisia joulukort-
teja kaupoissa myydään vielä tänäkin 
päivänä. Oman taiteellisen projektini 
kautta halusin haastaa itseni kuvitta-
maan joulua uudesta näkökulmasta ja 
leikitellä uusien aiheiden, teemojen ja 
symbolien kanssa. Mietin paljon millä 
muilla tavoin joulua voisi visualisoida. 

Yksi tärkeimmistä oivalluksista oli ym-
märtää, että joulukortit ja niiden visu-
aalinen kuvasto tuottaa kulttuuriimme 
lisää merkityksiä. Nämä visuaalisin 
keinoin luodut merkitykset muuttavat 
tapaa, jolla ihmiset näkevät maailman. 
Joulukorttien visuaalisen kuvaston kli-
seiset kuva-aiheet ja niissä esiintyvät 
perinteiset symbolit ja elementit eivät 
ole totuuksia. Niitä voi kyseenalais-
taa, muokata, representoida ja tulkita 
vapaammin. Esimerkiksi jouluun liit-
tyviä visuaalisia symboleita voi syn-
nyttää tarkoitusperäisesti ja niitä voi 
muokata. Uusimalla joulukorttien ku-
vastoa kuvittaja voi vaikuttaa siihen, 

millaisena suomalainen joulu näyttäy-
tyy kulttuurissamme ja miten sitä visu-
alisoidaan. Joulukorttien uudet teemat 
ja aiheet antavat joululle visuaalisen 
muodon.

Kuvittajat kuvittavat joulukortteja ih-
misiä varten. Se, miten kuvittajat vi-
sualisoivat joulua joulukortteihin, 
vaikuttaa siihen miten muut ihmiset 
näkevät joulun. Lainatakseni Anne 
Hatvaa: ”Kuvittamisella voidaan luoda 
maailmoja, osoittaa luovuutta sekä kek-
siä uusia ilmaisutapoja sisältötasoon ja 
aihesisältöön liittyvillä valinnoilla.”194

Tämän takia on mielestäni tärkeää, 
että kuvittajat tiedostaisivat sen, kuin-
ka tärkeä osa joulukortit ovat visu-
aalista kulttuuriamme. Joulukorttien 
kautta voimme muuttaa ihmisten aja-
tusmaailmaa. Samalla kuitenkin ha-
luan ajatella niin, ettei joulukorttien 
kuvittaminen ole vakavaa eikä sitä 
pidä miettiä liikaa. Usein joulukor-
tit päätyvät paperinkeräykseen jou-
lun jälkeen. Niiden tehtävä on pääosin 
ilahduttaa tietyssä hetkessä.

Vaikka tutkin ainoastaan joulukorttien 
kuvituksia, on tutkimukseni hyödylli-
nen jokaiselle visuaalisen viestinnän 
muotoilijalle, joka haluaa luoda ku-
vastoa joulusta. Joulu ja siihen liitetty 
kuvasto on iso osa visuaalista kulttuu-
riamme ja on hyödyllistä tietää mitä 
merkityksiä ja viestejä tutut symbolit 
ja muut kuva-aiheet pitävät sisällään.

Tutkimukseni antoi minulle paljon ja 
se haastoi minua erityisesti kuvitta-
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jana miettimään omia visuaalisia va-
lintojani. Tulen jatkossa pohtimaan 
tarkemmin omia kuvituksiani ja nii-
den aiheita ja sitä, millä tapaa lähes-
tyn joulua aiheena. Oma pohdintani ei 
tule koskemaan ainoastaan joulukort-
tien aiheita. Opinnäytteeni ansiosta 
tulen kiinnittämään huomiota yleisesti 
omaan työhöni kuvittajana sekä vaa-
timaan itseltäni sitä, että tarkastelen 
elämää ja kuvitettavia aiheitani mie-
lenkiinnolla, avoimesti ja tiedostavas-
ti. Minulle on iso asia tiedostaa, mitkä 
asiat vaikuttavat omaan luovuuteni ja 
inspiraationi taustalla. Ympärillä ole-
va visuaalinen kulttuurimme vaikuttaa 
meihin ja heijastuu suoraan tapaamme 
tehdä kuvia.

Minua inspiroi tieto, että joulu pi-
tää sisällään loputtomasti tarinoita ja 
näkökulmia, joita ei vielä ole kerrot-
tu visuaalisesti. Joulu on tärkeä juhla 
suomalaisessa kulttuurissa ja uskon, 
että sen ympärillä oleva visuaalinen 
kuvasto tulee keräämään itseensä vielä 
paljon uusia piirteitä tulevaisuudessa. 
Visuaalinen kulttuurimme tulee aina 
muuttumaan ja elämään muutoksessa. 
Jouluun mahtuu niin paljon tunnetta, 
ettei sen kuvittaminen tule loppumaan 
tai kuolemaan. Toivon, että paperisten 
joulukorttien lähettäminen ei katoa 
kulttuuristamme. Mielestäni mikään 
digitaalinen viestintä tai digitaalises-
ti lähetetty joulukortti ei tule korvaa-
maan fyysistä, kortin muodossa olevaa 
joulutervehdystä. 
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