Rauhallista ja
makoisaa Joulua

Sekä onnellista ja
menestyksellistä
vuotta 2011
Toivoo Lahden Klubitalon väki!

Joulupukki
Joulupukki polveutuu Myran piispasta Pyhästä Nikolaos Ihmeidentekijästä (n. 270 – n. 342) ,
josta tuli merimiesten, kauppiaiden ja lasten suojeluspyhimys. Hänen nimestään (lat. Sanctus
Nicolaus) kehittyi ensin hollantilainen Sinterklaas, jolla on apulaisenaan neekeripoika Zwarte
Piet. Sinterklaas asuu Espanjassa ja saapuu Hollantiin höyrylaivalla. Hänen juhlapäivänsä on
6.joulukuuta.
Suomalainen nimitys pukki on peräisin nuuttipukista, joka kierteli nuutinpäivänä (13. tammikuuta) taloissa sarvet, tuohinaamari ja nurin käännetty turkki päällä ja tosiaan näytti pukilta.
Nuuttipukeilla oli tapana olla humalassa ja pelotella lapsia. Tämä hahmo yhdistyi Suomessa
lahjoja jakavaan Nikolaukseen 1900-luvulle synnyttäen alun perin harmaaturkkisen suomalaisen joulupukin, joka sotien jälkeen sai amerikkalaisen ulkoasun, vaikkei tuokaan lahjoja salaa
jouluyönä.
Martti Luther halusi korvata Nikolauksen juhlan liian paavillisena ja kehitti jouluaatoksi
Christkind-juhlan (saks. Kristus-lapsi), jossa lahjat tuo Jeesus-lapsi, jota lapset eivät koskaan
näe. Tästä tulee Kris Kringle, jota joskus käytetään Saksassa ja Amerikassa joulupukin nimenä. Saksan katolisilla alueilla omaksuttiin Christkind 1800-luvulla, kun taas protestanttisilla
sen alkoi korvata Weihnachtsmann, maallinen versio pyhästä Nikolauksesta.
Englantilainen joulun henkilöitymä on Father Christmas, joka aiemmin pukeutui vihreään eikä tuonut lahjoja. Amerikassa hän sulautui yhteen Sinterklaasin kanssa. Vuonna 1823 ilmestynyt runo ”The Night before Christmas” vakiinnutti monia käsityksiä Santa Clausista. Pilapiirtäjä Thomas Nast teki 1863 hänestä parrakkaan, lihavan ja punapukuisen ja levitti käsitystä
jonka mukaan hän asui pohjoisnavalla. Haddon Sundblom, jonka isä oli Ahvenanmaalta, maalasi 1930-luvulla Coca-Colan maineikkaat joulupukkimainokset, jotka ovat määrittäneet joulupukin nykyisen asun ja ulkomuodon.

Sinterklaas ja Zwarte Piet (Musta Pekka)
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Raili ja myyjäispöytä. Asiakkaita odotellaan ,koska tavaraa on rutosti tarjolla. Tavara on itse
tehtyä ja muualta saatua. Katossa roikkuu Klubitalon omat keksinnöt; joulupallot.

Antti ja arpajaispalkintopöytä. Arpoja myytiin hyvin ja niillä myös voitettiin kaikkea mukavaa.
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Glögiasiaa
Glögejä on monenlaisia, niin perinteisiä tummia kuin vaaleitakin. Reseptejä voi käyttää sellaisenaan tai sitten muunnella oman maun mukaan. Tässä on kaksi ohjetta jos et halua ostaa
juomaasi kaupasta.
Punainen glögi, 4 annosta
2 dl mustaherukkamehutiivistettä
6 dl vettä
0,5 tai 0,75 dl fariinisokeria
4 kpl kanelitankoja
10 kpl mausteneilikkaa
5 kpl maustepippuria
Lisäksi mantelilastuja ja rusinoita
Mittaa ainekset kattilaan ja keitä seosta hiljalleen 10 min. ajan. Pane lasien pohjalle ennen
täyttämistä manteleita ja rusinoita.
Vaalea glögi, 6 annosta
0,5 l omenamehua
2 kanelitankoa
10 kokonaista mausteneilikkaa
1 noin 1 cm:n mittainen pala kuorittua tuoretta inkivääriä
0,5 sitruunan kuori ja mehu
1 pullo alkoholitonta valkoviiniä
Lisäksi omenalohkoja, kuorittuja manteleita ja rusinoita.
Pane kattilaan mehu ja mausteet. Keitä hiljaisella lämmöllä noin 10 min. ajan. Lisää viini ja
sokeri ja kuumenna höyryäväksi. Siivilöi laseihin ja koristele lasit omenalohkoilla, manteleilla ja rusinoilla.
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Tonttulegenda
I

Joulupukki, Joulumuori ja tontut ovat lähtöisin Suomen Lapista, Korvatunturilta. Joulupukin suku on levinnyt ympäri maailmaa - kuulemma avaruuteen saakka!
II
Tontuilla ei ole napaa eivätkä ne jätä jälkeensä varjoa - tiedätkö miksi? Siksi, koska tontut
eivät ole syntyneet samoin kuin ihmiset. Ne ovat astraaliolentoja aivan kuin keijut ja peikotkin. Ne ovat syntyneet ruusuntuhkasta, unelmakuteesta, naavajauhosta, kuusenkerppusista, rakkaudesta, ilosta ja riemusta!
III
Tontuilla on aina taskussaan meriheinää ja kipinäkivet tulentekoa varten, jäniksenkäpälä
hellimistä ja kivunlievitystä varten, kissan viiksikarvaa kiusantekoa varten - ja pieni pala
saippuaa tietenkin!
IV
Tonttuja on monen kokoisia. Jotkut tontut voivat muuttaa kokoaan aina tilanteeseen sopivaksi. Tarkkailuretkillään nämä tontut kulkevat yleensä huomaamattomasti, pienempinä
kuin metsähiiret. Tarvittaessa ne venyvät ihmislapsen kokoisiksi.
V
Tontun tietää olleen huoneessa, jos sisään tullessaan tuntee olonsa iloiseksi ja haistaa vienon havun, steariinin, neilikan ja siirapin häivähdyksen. Tontut levittävät ympärilleen hyvänolon tunnetta ja kodikkuutta.
VI
Tontut kuulevat kaiken - ihan kaiken! Ja tontut myös näkevät kaiken: niillä on röntgennäkö!
VII
Tontut tykkäävät kilpailuista. Niiden suosikkilaji on hiirihippa: Tontut ratsastavat hiirillä ja
kisailevat paremmuudestaan. Myös hiiret tykkäävät kovasti tästä leikistä!
Muita tonttujen kilpailulajeja ovat:
Kärppänät, joka perustuu sananlaskuun "tarkkana kuin kärppä": Hiirenpapana piilotetaan
noin puolen virstan päähän ja se pitää havaita hetimiten!
Pussijuoksu: Joulumuorin vanhat jauhopussit sidotaan tonttujen päälle niin, että vain pää
näkyy suuaukosta. Siinä sitten kaatuillaan ja kieritään, mutta hauskaa
on!
Tontut ovat hyvin herkkiä. Jos ne kuulevat aikuisten sanovan lapsille,
ettei tonttuja olekaan olemassa, ne tulevat surullisiksi. Kun surullinen
tonttu istuu näkymättömänä olkapäälläsi, myös sinä tunnet olosi apeaksi
- vaikka ei olisi oikeasti mitään syytä surumielisyyteen. Se on se olkapäälläsi istuva tonttu, johon ei uskota. Siinä se vaan istuu ja kuiskii korvaasi: "Tämä syö tonttua…"
www.santaclausplaza.com
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Kinkku

vastaan

Kalkkuna

Litistääkö kinkku taas kerran kalkkunan alleen joulupöydässä?
Tässä pieni vertailu aiheesta. Suomalaisia huhtikuussa 2010 oli
5307690 henkeä. Näin kinkkua syötiin vuodessa henkilöä kohden
1,3 kiloa. Kalkkunaa syötiin huomattavasti vähemmän, vain noin sata grammaa suomalaista kohden. Kalkkuna on rantautunut Suomeen Amerikasta kun kinkkua on maassamme syöty vaikka kuinka ja kauan.

Kinkut ovat huomattavasti kevyempiä syödä kuin vaikka 20 vuotta
sitten. Läskin määrä on vähentynyt.

* Viidennes suomalaisista ei syö

* 5 % suomalaisista syö

* Jouluna 2007 syötiin
Suomessa 7 200 000 kg

* Jouluna 2007 syötiin
Suomessa 588 000 kg

* Perinteinen

* Proteiini-, kivennäis-,
vitamiini- ja
hivenainepitoinen

* Monipuolinen
* Täyteläinen
* Sisältää paljon hyviä
rasvoja

* Vähärasvainen

Klubitalon kinkku vs. kalkkuna taiston voitti täpärästi
kinkku äänin 17-2.
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Kiitos Lahti-Joutjärven Rotaryklubille toimintamme tukemisesta.
Kiitos kaikille yksityisille henkilöille lahjoituksista joita saimme myyjäisiin ja kirpputorille!
Kiitos myyjäisjärjestelyihin osallistuneille klubilaisille!

VANHA PITKÄPARTAINEN MIES
Vanha mies tulee taloon.
Vanhan miehen aura auttaa vanhempia
selviämään arjesta. Lapset eivät aurasta
välitä, vaan tahtovat oikeita lahjoja.
Aarre
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Sähköposti: lahden.klubitalo@phklubitalot.fi
Kotisivu: www.phklubitalot.fi
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