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Juhlapuhe Mika Akkanen 

13.9.2015 

 

Hyvä naiset ja herrat, kuolemajärveläiset 

 

Joulurauha on vanha skandinaavinen perinne. 110-luvulta alkaen on ollut käytössä ns. kunin-

kaanrauhoja eli lakeja, kuten joulurauha, käräjärauha ja markkinarauha. 

 

Nämä eivät ole uskonnollisia ilmoituksia tai julistuksia, vaan järjestyksenpitoon liittyviä maallisia 

lakeja. Niiden avulla on pyritty turvaamaan ihmiset ja omaisuus ajankohtina, jolloin on paljon 

ihmisiä koolla ja juhlittiin. Varkaudet, pahoinpitelyt, puukon käyttö ja erityisesti tulipalot ovat ol-

leet tällöin vaarana.  

 

Lähtökohtaisesti ihmisiä kaupungeissa varoitettiin, että rikoksesta tällaisen rauhan aikana esim. 

joulusta Nuutinpäivään, kaikki rangaistukset langetettiin rauhan rikkojalle kaksinkertaisina. Jou-

lurauhan eli kuninkaan määräämän määräaikaisen lain on julistanut voimaan jouluaattoisin kau-

pungin järjestyssäännöstä vastaava virkamies, kaupungin raatihuoneelta tai muusta vastaavas-

ta rakennuksesta. 

 

Joulurauha on julistettu todennäköisesti kaikissa Suomen vanhoissa kaupungeissa. osassa se 

on elänyt, osassa sammunut. Teksti on myös vaihdellut eri paikoissa ja ajankohtina. Aikoinaan 

julistusteksti on ollut hyvin pitkä ja yksityiskohtainen. Esimerkiksi 1600 luvulla pitkän tekstin nel-

jännessä pykälässä varoitettiin olkien tuonnista taloihin 
 

 

 

ja viinan kiroista varoitettiin myös samassa tekstissä 
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Joulurauhalla oli lainvoima vielä vuoden 1889 rikoslaissa, joka itse asiassa kumottiin vasta 

1070-luvulla. Mutta käytännössä muut järjestyslait olivat sen tehneet virattomaksi jo vuosisadan 

vaihteessa. Turun nykyinen joulurauhateksti on 1800-luvun alkupuolelta. 

Turun joulurauhatekstin viimeinen muutos tehtiin v. 1936, jolloin lisättiin sanat ”raskauttavien 

asianhaarain vallitessa”. Nykyinen pergamenttikäärö on vuodelta 1956. Joulurauhanjulistuksen 

radiointi alkoi v. 1935 ja televisiointi 1983. Joulurauha on olosuhteiden pakosta jäänyt julista-

matta eri sotien aikaan, Turun palon 1827 jälkeen sekä 1900-luvulla kaksi kertaa: 1917 Brinkka-

lan talo parvekkeella oli miliisilakon aikana sijoitettuna kuularuisku ja 1939 talvisodan jouluna 

väenkokoukset oli pommitusten pelossa kielletty. 

 

Karjalassakin oli kaupunkeja Viipuri, Käkisalmi ja Sortavala. Julistettiinko niissä joulurauha?  

Kyllä.FT Tarja-Tuulikki Laaksonen, maailman paras joulurauha-asiantuntija, on selvittänyt asiaa. 

 

Sortavalan kaupungista peräisin oleva vanhin säilynyt julistusteksti on vuodelta 1690.  Vanhat 

sanomalehdet ovat todisteena siitä, että vielä 1800-luvun lopulle asti tapa julistaa joulurauha oli 

käytössa. Viimeisin merkintä sanomalehdessä löytyy 

vuoden 1892 joulun jälkeen  
”Jouluaattopaiwana kello 2 iltapuolella soitti W.B.K:n soittokunta 
palotornista muutamia wirren warssyja, jonka jalkeen kaupunkimme pormestari astui 
poliisikamarin portaille ja luki julki Maistraatin puolesta seuraawan julistuksen”… 
 

Viipurissa kaupungin historia ei mainitse joulurauhaa. Tarja-Tuulikki Laaksonen ei ole vielä löy-

tänyt tähän liittyviä dokumentteja. mutta kaupungin oikeudenhoidon ja lainsäädännon kohdasta 

selviää, että kaupungissa on ollut käytossa edellä mainitun kaltaisia rauhanvaloja eli julistuksia. 

Lisaksi selviää, että 1680-luvulla maistraatti anoi oikeutta määrätä korkeampia sakkoja. Talla 

perusteella voidaan kyllä olettaa, että joulurauha olisi kuulunut Viipurinkin perinteeseen. 

Mutta siis maaseutupitäjissä, kuten Kuolemajärvi, joulurauhaperinnettä ei ollut. 

 



3 
 

 

 

Kuolemajärvi jäi 71 vuotta sitten viimeisen kerran. Tämän vuoden juhlan ja Kuolemajärveläinen-

lehden teema on, kuten on käynyt ilmi, kuolemajärveläisten asuttaminen ja maanhankinta uu-

sissa oloissa. Kuolemajärveläisiä nyky-Suomessa elää jo ainakin kolmannessa sukupolvessa, 

vikkelimmät ovat jo varmaan neljännessä. Tämä asuttaminen, voimainponnistus, uuden elämän 

alku, on minun ikäluokalleni viisikymppisille historiaa, jota emme ole kokeneet.  Nuoremmille 

ikäpolville se on vielä hämärämpää. Harva meistä kaupungistuneista edes asuu näillä edellisten 

sukupolvien kodeikseen hankkimilla tiloilla enää. Yhtymäkohtia 1940-luvun loppuun on hyvin 

vähän. Tätä tietoa on syytä taltioida nyt. Virallisia tilastoja löytyy, mutta historian eläväksi teke-

viä henkilökohtaisia muistoja, sattumuksia, onnen ja murheen hetkiä on tähänkin Kuolemajärve-

läinen-lehteen pyritty kokoamaan. 

 

Hyvät ystävät  

 

Kuolemajärveläisyys muuttuu radikaalisti lähivuosina. Kuolemajärvi-säätiön viimeiset Kuolema-

järvellä syntyneet toimihenkilöt siirtyvät pois tehtävistään. Muutoinkin alkuperäisten kuolemajär-

veläisten joukko vanhenee ja harvenee. Olemme käännekohdassa, nyt. Tämä vaikuttaa säätiön 

toimintaan, tämän juhlan luonteeseen - tänä vuonna uskalsimme vaihtaa kokouspaikkaa - ynnä 

muuhun. Perinteen jatkamisen turvataksemme kuolemajärveläisyytensä tunnistavia nuorempia 

ikäpolvia täytyy sitoa ja innostaa uusin tavoin. Toivon, että te kaikki täällä tänään kokoontuvat 

näette tämän vääjäämättömän muutoksen positiivisena, iloisena karjalaisena haasteena ja kuo-

lemajärveläisyyden uudet, tulevat, ehkä erikoisetkin, ilmenemismuodot yhtä arvokkaina, ei vä-

hempiarvoisina kuin ne teille tutut muodot. Niille tekijöille, jotka Kuolemajärven pitäjän perinnet-

tä vievät eteenpäin, uudentyyppiset toimintamuodot, mitä ne ikinä ovatkaan, ovat uuden suku-

polven tapa ylläpitää ja kunnioittaa pitäjän sekä esi-isien ja –äitien monisatavuotista historiaa. 

Perinnettä kunnioittaen, ajassa eläen. 
 

 

 

 


