
Miksi vietämme joulua 25.12.? 

Ville: Tervetuloa kuuntelemaan Tiedettä ja sirkushuveja – vanhojen aikojen 

podcastin jaksoa. Tässä podcastissa Tampereen yliopiston antiikin, keskiajan ja 

uuden ajan alun tutkimuskeskus Triviumin tutkijat keskustelevat erilaisista teemoista. 

Meitä voi seurata myös instagramissa tai Twitterissä tilillä Trivium alaviiva  Tampere. 

Otamme mielellään vastaan kysymyksiä ja toiveita. 

Ville: Tässä jaksossa aiheenamme on joulu. Miksi vietämme joulua juuri silloin kun 

sitä vietämme? Minä olen Ville Vuolanto, ja olen erikoistunut antiikintutkija, 

historioitija ja latinankielisen kulttuurin yliopistonlehtori Tampereen yliopistosta. 

Kanssani on keskustelemassa Triviumin tutkija Jussi Rantala, jonka on Rooman 

keisarikauden asiantuntija ja tutkinut muun muassa roomalaisia festivaaleja. 

Jussi: Tervehdys. 

Ville: Tässä täytynee lähteä liikkeelle kummankin meidän erikoisalojen ulkopuolelta: 

mikä se tämä ’joulu’ oikein on? Muissa kielissähän tätä vastaavaa juhlaa nimitetään 

erilaisilla syntymään tai Kristukseen liittyvillä ilmauksissa: esimerkiksi italian Natale, 

espanjan Navidad tai ranskan Noël, kaikki latinan sanasta Nativitas / Dies Natalis , 

syntymäpäivä, ja sitten meillä on tämä  englannin Christmas, siis ”Kristuksen messu”   

- mutta miksi  meillä suomalaisilla on jotain aivan muuta, tämä  ’joulu’? 

Jussi: Niin, tosiaan, suomen kielen ’joulu’ on tietysti lainasana, tarkemmin ottaen 

rautakautinen lainasana muinaisskandinaavisista kielistä. Ehkä noin 500-600 -

luvuilta. Sen taustalla on muinaisgermaanien vuoden pimeimpänä aikana viettämä 

yule -juhla joka sittemmin toki kristillistyi mutta nimi säilyi samana. Eli esimerkiksi 



ruotsin ’jul’ juontuu sieltä, samoin kun meidän sanamme ’joulu’ ja itse asiassa myös 

sana ’juhla’. 

Ville: Ja skandinaavien Odin-jumalan yksi ’kunnianimi taisi olla ’jól far´siis joulun isä! 

Nykyisen joulunvieton taustalta löytyy kuitenkin tätä germaanikulttuuria kauemmin 

tunnettu  kristillisen kalenterin perinne juhlia Jeesuksen syntymistä. Miksi tämä 

kirkollisen perinteen mukaan määräytynyt joulu on juuri 25.12.? Jos olen ymmärtänyt 

oikein, selitykset voidaan jakaa oikeastaan kahteen eri kategoriaan: joko korostetaan 

kristinuskon sisäistä kehitystä, tai sitten halutaan painottaa kristinuskon valloittaneen 

jonkin vanhemman ei-kristillisen perinteen. Palaamme podcastin lopuksi tähän 

perusongelmaan, mutta lähdetään nyt liikkeelle antiikin maailmasta – kristinuskohan 

ole mikään antiikin maailmalle vieras asia, vaan kristinusko nimenomaan on yksi 

antiikin uskonnoista, syntynyt siinä kulttuuripiirissä ja sen osaksi. Eli useinhan 

esitetään, että roomalainen Saturnalia olisi kristillisen joulunvieton esikuva. Mitä 

ajattelet, oliko näin? 

Jussi: No, kiistämättä niissä on jotain yhteistä. Eli Saturnaliahan oli tällainen useita 

päiviä kestänyt karnevaali johon kuului paitsi ylensyöminen, juopottelu ja 

kaikenlaiset, sanotaanko, outoudet jotka jokapäiväisessä elämässä olivat kiellettyjä, 

niin myös jouluun liitettäviä juttuja, varsinkin lahjojen antaminen ja ovelta ovelle 

kiertävät kuorot jotka voisi rinnastaa nykymaailman joulukuoroihin, ja ennen kaikkea 

tietysti tuo juhlan ajankohta osuu juuri joulukuulle, vuoden pimeimmälle jaksolle. 

Toisaalta, vaikka Saturnalian kesto vaihteli vuosisatojen aikana, sen kesto vaihteli 

kolmen, viiden ja seitsemän päivän välillä, niin joka tapauksessa se aina loppui 

viimeistään joulukuun 23. päivä, eli ennen varsinaista joulua.  



Ville: Eli ainakaan päivämäärää ei Saturnalia sitten voi oikein selittää, vaikka osa 

juhlan teemoista tuntuukin kovin tutuilta. Mutta onko tässä oikeasti kyseessä 

jatkumosta – vai siitä, että keskitalven juhliin ja juhliin yleensä on antiikin 

perinteeseen tukeutuvissa kulttuureissa liittynyt samoja asioita?  

Jussi: Sanoisin että kyse on juuri antiikin eri kulttuurien yhteisistä piirteistä. 

Yleensäkin tuo eri juhlien esikuvien etsiminen jatkumon idean kautta on joskus 

vähän ongelmallista. Kuten tuossa aiemmin totesit, niin kristinusko oli osa antiikin 

maailmaa ja antiikin kulttuuria, joten se varmasti sai eri vaikutteita ja tapoja, 

sanotaanko, ihan luonnollisen kanssakäymisen kautta. 

Ville: Olen ymmärtänyt, ettei varhaisista joulujoulunvietosta tai kristillisistä 

joulunviettotavoista kansan keskuudessa ole juurikaan tietoja – se ei vaikuta olleen 

mikään kovin suosittu tai ainakaan suurten kansanjoukkojen juhla.  Vasta keskiajalla 

joulu nousi pääsiäisen jälkeen kristikunnan toiseksi suurimmaksi juhlaksi - loppiainen 

(maagit ja kristuksen kaste) sitä ennen tärkeämpi, ja tietysti helluntai. Yksi lähtökohta 

ehkä Kaarle Suuren kruunaus joulupäivänä 800?  

Jussi: niin, joulusta varhaiskeskiajalla ei juuri tietoja ole. Sen sijaan kristillisessä 

Bysantin valtakunnassa vietettiin joulun tienoilla yhä vanhaa esikristillistä Brumalia-

juhlaa, toki jo kristillisessä kontekstissa. Mutta siis, vaikka Saturnalia oli hävinnyt 

kristinuskon tieltä, niin tällaista korvaavaa talvipäivänseisauksen juhlaa vietettiin 

edelleen. Nimi brumahan viittaa siis talvipäivänseisaukseen. Eli ihan kristillisessä 

kulttuurissa ainakin tuonne 900-luvulle saakka vietettiin joulun aikaan juhlaa jolla ei 

ollut sinänsä tekemistä Kristuksen syntymäjuhlan kanssa. 



Ville: Tämä onkin kiinnostavaa – tässä näkee senkin ettei ’kristinusko’ ole ollut, eikä 

tietysti vieläkään ole, mikään yksi kokonaisuus, eikä etenkään vain yhden tietyn 

kulttuuripiirin asia. Mutta: emme oikein vieläkään ole päässeet varsinaisesti tuohon 

25.12. päivään! 

Jussi: Niin. Tuo 25.12. liittyy läheisesti talvipäivän seisauksen juhlintaan siinä 

mielessä, että se, tai sitten vaihtoehtoisesti seuraava eli 26. päivä, on ensimmäinen 

pidempi päivä varsinaisen astronomisen talvipäivänseisauksen jälkeen. Joka 

puolestaan on joko 21. tai 22.12. Eli valo alkaa tavallaan ensimmäistä kertaa voittaa 

alaa.  

Ville: Eli kyseessä oli ikään kuin auringon uuden syntymän päivä …  

Jussi: Juuri näin. Roomalaisessa uskonnossa voittamatonta aurinkoa edusti Sol 

Invictus -jumala, eli voittamaton aurinko, joka joskus yhdistetään tähän ajankohtaan. 

Voittamattoman auringon kultti alkoi Roomassa yleistyä 100-luvulla jaa., mutta 

erityisen voimakkaasti se kasvoi 200-luvulla, etenkin keisari Aurelianuksen aikana, 

joka hallitsi 270-luvulla. Hän muun muassa rakensi kultille uuden temppelin 

pääkaupunkiin ja määräsi pidettäväksi juhlakisat, ludi solis, jumaluuden kunniaksi 

joka neljäs vuosi. Niitä ei kuitenkaan vietetty joulukuussa vaan lokakuun 19.–22. 

välisenä aikana. Samoin tunnetaan auringonjumalalle omistettuja juhlia elokuulta ja 

joulukuun 11. päivältä. 

Ville: Miksi sitten Sol Invictus on edes yhdistetty tähän 25.12. -päivään? 

Jussi: No tähän taas on syynä erityisesti niin sanottu Filocaluksen kalenteri vuodelta 

354 jaa. Se on Valentius-nimiselle kristitylle tehty kalenteri joka myös listasi tärkeinä 



pidettyjä kalenterivuoden päiviä. Siitä löytyy muun muassa merkintä natalis invicti, eli 

”voittamattoman syntymäpäivä” joulukuun 25. päivän kohdalta. Yleisesti arvellaan 

että tuo maininta invicti viittaisi juuri Sol Invictus -jumalaan. Toisaalta kalenterissa 

lukee myös osana marttyyrien muistopäivien listausta sanat ”kahdeksas päivä ennen 

tammikuun ensimmäistä päivää: Kristuksen syntymä Juudean Betlehemissä”. Eli 

tämä on ensimmäinen tunnettu tapaus kun sekä Jeesuksen syntymä ja 

auringonjumalan juhla on liitetty tuohon nimenomaiseen päivämäärään. Toki 

ongelmana on se, että meillä ei ole täyttä varmuutta kumman – siis voittamattoman 

auringon vai Jeesuksen – merkkipäivänä tuo 25.12.on vanhempi. Siten emme tiedä 

onko Jeesuksen syntymäjuhla tuotu niin sanotusti kilpailemaan vanhemman 

uskonnollisen juhlan paikalle. 

Ville: Tämähän tässä helposti aina unohtuu, ettei ainoastaan kristinusko ottanut 

vaikutteita ei-kristillisistä perinteistä, vaan vaikutteet saattoivat tietysti mennä 

toiseenkin suuntaan. Näin erityisesti myöhäisantiikissa 200-400-luvuilla, kun eri 

uskonnolliset perinnöt elivät rinnakkain Välimeren kulttuurin piirissä. Tämä 

kristinuskon ’antiikkisuus’ helposti unohtuu. 

Jussi Niin, Sol Invictuksen syntymäpäivän suhteen on periaatteessa mahdollista 

sekin että 25.12. pidetty juhla on luotu nimenomaan kilpailemaan kristinuskoa 

vastaan. Rooman viimeinen ei-kristitty keisari, 360-luvulla hallinnut Julianus, 

mainitsee juhlan omissa kirjoituksissaan; tämä on itse asiassa ainoa lähde, joka 

Filocaluksen kalenterin lisäksi suunnilleen samoihin aikoihin viittaa joulukuun 

loppupuoleen auringonjumalan juhlana. Julianushan tunnettiin keisarina, joka taisteli 

kristinuskoa vastaan esimerkiksi pyrkimällä vahvistamaan perinteisen hellenistisen 

uskonnollisuuden organisaatiota, eräänlaista ”seurakuntarakennetta”. Eli 



periaatteessa on mahdollista sekin, että Julianus ja häntä edeltäneet 

vaikutusvaltaiset perinteisen uskonnon edustajat, jotka kamppailivat kristinuskoa 

vastaan, käyttivät hyväkseen vielä tuossa vaiheessa aika vahvan Sol Invictus –

jumalan kulttia vaikkapa luomalla jumalalle uuden juhlapäivän vuoden pimeimpään 

hetkeen ja myöhemmin vahvistamalla sen merkitystä. 

Ville: Tuolla internetissä kun pyörii, saattaa myös törmätä väitteeseen, että joulu – 

oikeastaan koko muun kristinuskon ohella! Olisi lainaa Mithran kultista, jossa siinäkin 

aurinkosymboliikka oli keskeisessä asemassa. Jos nyt rajoitumme vain tähän 

jouluun ja joulupäivään, mitä ajattelet tästä väitteestä? 

Jussi: Tällä viitataan siis kaiketi siihen että mithralaisuudessa joulukuun 21:nnen 

päivän, siis vuoden pimeimmän hetken, katsottiin olevan Mithra-jumalan 

syntymäpäivä. Mithrahan oli alun perin auringon jumala, ja tuossa syntymässä 

vuoden pimeimpänä hetkenähän on ilmiselvästi kyse valon ja pimeyden taistelusta, 

valon synnystä ja sen alkavasta voittokulusta aina tuonne kesäpäivänseisaukseen 

saakka. No, mutta siis, lyhyesti sanoen, varhaisimmat kristilliset maininnat 

mithralaisuudesta ovat melko vihamielisiä ja ainakin siinä valossa tuntuisi vähän 

oudolta että he olisivat tieten tahtoen kopioineet vastustajakseen kokemaansa 

uskontoa. Mithralaisuus oli sitä paitsi mysteerikultti, vaikka suosittu niin kuitenkin 

rajatun porukan harjoittama. Eli näkisin että on vaikka täysin mahdollista, ja jopa 

todennäköistä, että kristinusko otti juhliinsa ja rituaaleihinsa vaikutteita, sanotaanko, 

yleisistä tavoista ja uskonnollisista juhlista jotka näkyivät roomalaisen yhteiskunnan 

jokapäiväisessä elämässä, niin mysteerikultit ovat ehkä tässä yhteydessä 

ongelmallisempia. Eli lähtökohtaisesti olen hieman skeptinen tuohon väitteeseen. 



Ville:  Ja tosiaan, mithralaisuuskaan ei siis  selittäisi nimenomaan tuon 25.12. päivän 

valintaa.  Sekin on tosin kiinnostavaa, ettei Kristuksen syntymäjuhla  selvästikään 

ollut kristityille ykköskiinnostuksen kohde  –  päätyminen lopulta tuohon 25.12. 

päivään vasta 300-400 -luvuilla  liittyy epäilemättä siihen, että tuolloin oli kristillisessä 

maailmassa käynnissä aikamoinen teologinen kiista siitä, missä määrin Jeesus oli 

ihminen ja missä määrin jumala. Joulu, joka korosti Kristuksen syntymää ihmiseksi, 

’lihaksi’, torjui yksiluonto-oppia, jossa korostettiin Kristuksen yksinomaista 

jumaluutta. Joulun ’keksimiselle’ oli siis teologista tilaisuutta – ja kun nämä kiistat 

herättivät myös tavallisten seurakuntalaisten kiinnostusta, pohja joulunvietolle sai 

aivan uutta kaikupohjaa. Milloin siis Kristus syntyi, olikin äkkiä kiinnostava kysymys.  

Jussi: Toki Kristuksen syntymäaikaa oli pohdittu jo aiemminkin!  Mitään 

yksimielisyyttä asiasta ei tosin pitkään aikaan ollut. Esimerkiksi Klemens 

Aleksandrialainen mainitsee noin vuonna 200 että Jeesuksen syntymäpäiväksi on 

ehdotettu ainakin sellaisia päivämääriä kuin 20.4., 20.5., 18.11., ja 6.1.  – hän itse ei 

tuntenut toki suurempaa tarvetta määrittää mikä näistä olisi oikein. Eli vaikka 

yksimielisyyttä ei ollut niin ainakin keskustelua asiasta käytiin, joten kyllä sillä 

varmaan siinä mielessä merkitystä oli. Mutta tosiaan, varhaiskristityille Kristuksen 

syntymäjuhla ei aluksi ollut läheskään vuoden tärkein tapahtuma, vaan vuoden 

kohokohta oli pääsiäinen. Ehkä tämä todellisuus näkyy sitten myös pohdinnassa 

Jeesuksen syntymäpäivästä – tai pikemminkin sen puutteessa. Vähän karrikoiden 

voidaan sanoa että kahdesta astronomisesta merkkipäivästä kevätpäiväntasaus oli 

varhaiskristityille isompi juttu kuin talvipäivänseisaus. 

Ville: Tähän liittyy kiinnostava vanhempi traditio, joka liittyy kevätpäiväntasauksen 

aikoihin ja juutalaisessa perinteessä esitettyyn ajatukseen siitä, että suurmiehet 



syntyvät  - tai tulevat historiaan mukaan – samana päivänä kun kuolevat. 

Juutalaisessa perinteessä pesah -juhla alkaa Nisan kuun 14. päivänä, Egyptistä 

pääsemisen muistoksi. Varhaiskirkossa tätä sama päivämäärä pääteltiin 

evankeliumien perusteella Jeesuksen ristiinnaulitsemisen päiväksi – ja 

myöhäisantiikin traditiossa usein tämä oli myös myös maailman luomisen päivä! 

Myöhäisantiikissa laskettiin, että tämä vastaisi päivää 25.3. juliaanisessa 

kalenterissa, ja siten tätä päivää oli esitetty myös Jeesuksen syntymäpäiväksi 

joidenkin varhaiskirkon teologien kirjoituksissa. Toiset taas ajattelivat, että Jumalan 

pelastusteko alkoi tänä päivänä, eli että kyseessä olisi se päivä, kun enkeli ilmestyy 

Marialle ja ilmoittaa tämän saavan lapsen - ja niinpä päivää ryhdyttiinkin viettämään 

Marian ilmestyspäivänä, joka se kristillisissä kalentereissa nykyisinkin yhä on.  

Jussi: Aivan. Tästähän käydään vielä nykyäänkin jatkuvaa keskustelua. Tuossa 

taannoin, no, parikymmentä vuotta sitten esimerkiksi kardinaali Joseph Ratzinger, 

joka nykyään siis on eläköitynyt paavi Benedictus XVI, argumentoi nimenomaan sen 

puolesta että koska Maria perimätiedon mukaan ”sikisi pyhästä hengestä” 25. 

maaliskuuta niin siten joulu olisi tasan yhdeksän kuukautta sen jälkeen.  

Ville : tämä olisi tosiaan näppärä ratkaisu, mutta tässä teoriassa ongelmista vähäisin 

ei ole se, että tuon päivän vakiintuminen Marian-juhlaksi on aikaisintaan 600-luvun 

perua – eli pikemminkin Marian Ilmestystä vietetään  yhdeksän kuukautta  ennen 

joulua, eikä joulua yhdeksän kuukautta  Marian päivän jälkeen! 

Jussi: Mutta jos vielä palataan noihin vaihtoehtoisiin joulupäiviin, niin 6.1. eli 

loppiainen lienee ensimmäinen päivä joka aikanaan sai ainakin jonkinlaista 

kannatusta. Näin varsinkin itäisessä kristikunnassa. Tuossa jo mainittiinkin Brumalia-



juhla joka jatkui idässä 900-luvulle saakka – mahdollisesti siksi loppiaisen merkitys 

oli iso, koska silloin Brumalia ja Jeesuksen juhlinta eivät menneet ikävästi 

päällekkäin. Toisaalta tämäkään ei ole niin yksiselitteistä, sillä jo 400-luvulla myös 

25.12. oli vakiintunut merkkipäivä myös idässä.  

Ville: Vaikuttaa siis siltä, että jos joulun ajoittaminen pelkistetään kiistaksi kristillisen 

tradition sisäisen kehityksen tai ei-kristillisen perinteen valloittamisen välille, tehdään 

väkivaltaa historialliselle todellisuudelle…?  

Jussi: Aivan varmasti. Vaikka joulu on tietysti kristillinen juhla, niin mielestäni tässä 

koko aikalaiskeskustelussa näkyy taustalla myös eräänlainen, sanotaanko, 

periroomalainen käytännönläheisyys. Vaikka siis jo, ja varsinkin, esikristillisillä 

roomalaisilla oli uskonnollisena ohjenuoranaan tietty muuttumattoman tradition 

ihanne, niin toisaalta he olivat aika joustavia käytännön tasolla. Ja varhaiskristityt 

olivat niin ikään osa roomalaista kulttuuria. Eli olisiko se, sanotaanko, ajoittainen 

”rentous” joka näkyy pohdinnassa Jeesuksen syntymäpäivästä sittenkin vain 

roomalaista käytännöllisyyttä, siis siinä mielessä että tarkalla päivällä ei läheskään 

kaikille kristityille lopulta ollut isoa merkitystä, vaikka itse tapahtumalla olisikin ollut. 

Tämä ainakin on käynyt omassa mielessäni kun olen noita aikalaistekstejä 

lueskellut. 

Ville:  Tämä vaikuttaa varsin napakalta historioitsijan näkökulmalta: toisaalta ja 

toisaalta! Onhan niinkin, että joulun ajoittamisessa vuoden pimeimpään hetkeen on 

epäilemättä vahvasti taustalla, pitäisikö sanoa, psykologis-astronominen tausta. Eli 

kun valo alkaa jälleen konkreettisesti voittamaan pimeyttä, se on täysin loogisesti 

merkittävä hetki ihmisille, kansoille ja kulttuureille, ja on aika helposti ymmärrettävä, 



että sille on annettu monia erilaisia uskonnollisia merkityksiä eri kulttuuripiireissä. 

Paitsi Välimeren alueen joulukuun juhlat, alussa mainittiin myös esimerkiksi 

germaanien yule, jonka kaltaisia juhlia on varmasti vietetty koko pohjoisessa 

Euroopassa. Skandinaavien, itämerensuomalaisten, saamelaisten, balttien ja 

muiden keskuudessa. Kristukseen jo varhain yhdistettiin vielä kristillisessä 

perinteessä aurinko, eli esimerkiksi Vanhan testamenttia luettiin Kristus-auringon 

kirkastamana. Tästä ehkä selkein esimerkki on, kuinka varhaiset kristityt tulkitsivat 

Vanhan testamentin profeetta Malakiaan ennustuksen, että  ”on nouseva 

pelastuksen aurinko” viittaavan suoraan Jeesuksen syntymään ja 

ylösnousemukseen.  

Jussi: Ja tietysti, jos mennään todella yleiselle tasolle, niin on muistettava 

kulttuuristen tapojen ominaispiirre, eli ne ovat herkkiä siirtymään. Harvemmin 

pakonomaisesti, kontrolloidusti, mutta sen sijaan usein huomaamatta ja luonnollisen 

kanssakäymisen myötä. Jos miettii antiikin Välimeren maailmaa roomalaisvallan 

aikana, niin sehän oli valtava uskonnollisten tapojen ja ajatusten tilkkutäkki jossa 

lukemattomat ideat, myös uskonnolliset, olivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Ei se 

ole ihme että tietyt ajatukset, etenkin niin voimakkaat kuin valon ja pimeyden 

kamppailuun liittyvät, liikkuivat ympäri valtakuntaa. Toki nekin yleensä suodattuen ja 

muokkautuen vastaanottavan kulttuurin tapoihin, uskomuksiin ja tarpeisiin sopiviksi. 

Ville: Meillä on ollut tapana ruotia Tiedettä ja sirkushuveja -podcastissamme aina 

myös jotain yleisesti levinnyttä myyttiä tutkimuksen näkökulmasta. Kutsuttakoon tätä 

vaikka myytinmurto-osuudeksi. Vaikka tässä on jo käsitelty monia puolia, olisiko , 

Jussi, vielä jokin nykykäsitys, minkä haluaisit nostaa tässä esiin ja kommentoida? 



Jussi: Jaa, no, en tiedä onko tässä nyt varsinaisia myyttejä murrettavaksi, mutta 

ehkä tosiaan korostaisin sitä mitä tässä on jo pitkin tätä keskustelua tuotukin esiin, 

eli että varhaiskristillisyys oli osa antiikin kulttuuria siinä missä pakanallinen 

ajattelukin. Ilman muuta kristinusko toi mukanaan uudenlaista ajattelua vanhaan 

verrattuna ja valtaan päästyään se vei monia asioita uuteen suuntaan, hyvässä ja 

pahassa, mutta kristillisen kulttuurin erottaminen antiikin kulttuurista on hyvin 

ongelmallista. Antiikki jatkui vielä pitkään kristinuskon nousun jälkeenkin. 

Ville: Tähän on hyvä lopettaa -  Kiitos Jussi!  

Tänään Triviumin Tiedettä ja sirkushuveja – vanhojen aikojen podcastin jaksossa oli 

vieraana siis filosofian tohtori Jussi Rantala. Jos olette jouluna kiltisti, teemme uuden 

jakson ja selvittelemme ensi vuonna ajanlaskumme alkupistettä, joulun tähteä ja 

roomalaista veronkantosysteemiä! Mutta nyt hyvää joulun odotusta itse kullekin.  



 

 

 

  

 


