
Joulupolun kysymykset 2008 

 
Oikeat vastaukset punaisella. 
 

1) Mihin perinteeseen pohjautuu alunperin 
sarvipäinen joulupukki 

 
a) Eurooppalaiseen pakanalliseen Tor-

jumalaan, jonka vaunuja veti kaksi 
sarvipäistä pukkia 

b) Keskiajalla kylissä kulkeneisiin 
sarvipäisiin nuuttipukkeihin 

c) Vuoden pimeimpään aikaan tarjottiin 
juhlaruokana sarvipäisen lampaan 
paistia  

 
2) Miksi joulupukilla on punainen nuttu 

 
a) Amerikkalainen CocaCola-yhtiö otti 

punaiseen nuttuun pukeutuneen 
joulupunkin markkinointiinsa 

b) Vuoden pimeimmän ajan juhlaa 
juhlistettiin pakanallisena aika punaisella 
värillä 

c) Alun perin Antiikin Rooman 
senaattoreilta siirtyi  piispoille  punainen 
väri näin myös joulupukin esikuvalle 
Vähä-Aasian piispa Nicolaukselle. 

 
3) Mihin alkuperäiseen uskomukseen perustuu, 

että useissa maissa joulupukki pudottaa 
lahjat savupiipun kautta  
a) Nokikolareita pidetään onnentuojina ja 

siksi savupiippua pidetään hyvänä 
paikkana antaa lahjoja. 

b) Koska joulupukki kulkee lentävillä 
poroilla ja näin on helpompi heittää lahjat 
suoraan savupiippuun. 

c) Pyhä Nikolaus pelasti kolme köyhän 
perheen  tytärtä  pudottamalla 
savupiipusta kullekin kultakimpaleen ja 
tyttäret pääsivät näin hyviin naimisiin. 

 
4) Hoosianna hymni on julkaistu virsikirjassa  

a) v. 1807 
b) v. 1929 
c) v. 1986 
 

5) Suomalaisen  joulupukin  kotipaikka – 
Korvatunturi perustuu siihen että 
a) Koillis-Lappilaisessa perinteessä on 

mainittu asiasta.  
b) Lastenohjelmien tekijä Markus-setä  

vuonna 1927 kertoi tämän yleisradiossa.  
c) Niilo Tarvajärvi määritteli tämän 

joulumaaidean yhteydessä 1960-luvulla  
 

6) Sylvian joululaulun on säveltänyt 
a) Jean Sibelius 
b) Carl Collan 
c) Fredrik Pacius 
 

7) Sylvian joululaulun on sanoittanut 
a) Sakari Topelius 
b) Josef Mohr  
c) Juhani Aho 
 

8) Talvipäivän seisaus on (aurinko on 
pohjoiselta pallonpuoliskolta katsottuna 
alimmillaan taivaalla etelässä ollessaan) 
a) joulukuussa , sinä päivänä, kun on 

täysikuu 
b) vuosittain 21 päivä joulukuuta 
c) vaihtelee vuosittain 20.–22.joulukuuta  
 

9) Mistä juontaan juurensa porsaan muotoiset  
nasse-piparit? 
a) Porsasta pidettiin hyväntahdon ja 

menestyksen vertauskuvana 1930-luvulla 
b) Muotoillut piparit tuli Suomeen Ruotsin 

kautta 1800-luvulla,muodoilla ei ollut 
mitään erityistä merkitystä 

c) viikinkiajan uhrileivästä, jonka avulla 
jumalilta toivottiin rikkautta 

 
10)  Laulun mukaan jouluna mennään  
 

a) puuroa syömään ja leikkiä lyömään 
 

b) leikkiä lyömään ja puuroa syömään 
 

c) kinkkua syömään ja leikkiä lyömään 
 

 
 


