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matka | Tallinna & Tukholma

TeksTi mia kuntsi/Tallinna, marjo nevala/Tukholma | kuvaT Pauliina salonen/Tallinna, laura mendelin/Tukholma

markkinahumua 
naapurissa

vaikka ei kannaTa lähTeä merTa edemmäs kalaan, 
kannaTTaa lähTeä meren yli joulumarkkinoille. 

Tallinna ja Tukholma TarjoavaT parasTaan. 

valkoiset jouluruu-
sut ja nuppuiset 
amaryllikset vetä-
vät Christofferin 
kukkakauppaan.
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mistelin mysteerin jäljillä
Tuoksu tulee vastaan jo kaukaa. 
Jossain on glögiä. Ei ihme siis, että  
Tukholman Vanhan kaupungin 
keskiaikaisten rakennusten ympä-
röimä idyllinen Suurtori kuhisee 
matkailijoita. Pääkaupungin van-
himmat joulumarkkinat kiinnos-
tavat myös koululaisia.

Kierrän ympyrän muotoon pys-
tytetyt punaiset kojut ja kurkistelen 
niihin sisään. Huomaan nopeasti, 
että täältä voisin hankkia vaikka 
kaikki joululahjat. Kaupat synty-
vät, kun ostan pehmoiset, harmaat 
kynsikkäät, lampaannahkarukka-
set ja täytetyn lettusen.

Jos etsisin erilaisia makkaroita, 
sinappia, yrttejä, mehua, kalatuot-
teita, näkkileipää tai marsipaania 
ja hunajaa, saisin nekin täältä.

Puksipuusta tehtyjä napakoita 
kransseja ja havuja myyvä, Helf-

riediksi esittäytyvä mies kauppaa 
tiskillään myös punaisella rusetilla 
sidottuja mistelinippuja.

Misteliä, Ruotsistako nämä ovat? 
Suomessa en ole kasvia milloin-
kaan nähnyt luonnonvaraisena.

– Kyllä misteli kasvaa Mälarin 
laaksossa, Helfried vakuuttaa.

Mutta minkälainen on misteli-
puu, vai onko se pensas?

– Ei puu lainkaan, misteli on 
puoliloinen, joka ottaa emopuusta 
ravinteita sekä vettä. Tiesitkö, mikä 
on mistelin toinen nimi?

No en tiedä sitäkään. Helfried valis- 
taa, että liimamarjaksi kutsuttu mis-
teli on saanut nimensä siitä, että 
liimamainen marja tarttuu linnun 
nokkaan ja lintu hieroo nokkaansa 
puunoksaan päästäkseen vaivasta 
eroon. Niin kasvi leviää tehokkaasti.

Yhdessä puodeista koristeeksi 
tarkoitetut, pulleat ballerinat riip-

puvat naruista tutuhamoset tuu-
lessa pyörien. Samalta tiskiltä saisi  
houkuttelevasti pakattua Bräyti-
gamsin marsipaania, mutta jätän  
herkun tällä kertaa ostamatta. 
Laukku painaa jo.
•	 Suurtorin joulumarkkinat 23.11.–

23.12. Vanhassa kaupungissa.
www.stortorgetsjulmarknad.com

valkoinen amaryllis, kiitos
Lähden kulkemaan pientä kapeaa 
kujaa Suurtorilta alas kohti metro-
pysäkkiä. Kujalla tuoksuu vahvasti  
joulu. Tuoksun alkuperä selviää  
nopeasti pienen kukkakaupan koh-
dalla. Ulkona kaupan edessä havu- 
niput ja pikkuiset kuuset nojaa- 
vat lumiseen ulkoseinään.

Sisällä kaupassa on kosteaa. Hyl-
lyillä oleviin maljakoihin on pantu 
rautayrttikimppuja, kylmiössä on 
perinteisiä leikkokukkia. Pitkin ja 

poikin pientä puotia on erilaisia 
sipulikukkia, tasetteja ja hyasint-
teja sekä joulutähtiä. Lattiakin on 
niin täynnä kukkia, ettei täällä voi  
montaa askelta ottaa.

Myyjän mukaan ruotsalaisten 
suosituimpia joulukukkia ovat parin  
viime vuoden aikana olleet herkät 
valkoiset jouluruusut sekä näyttä-
vät amaryllikset. Niistä tummanpu-
naisia ja valkoisia kysytään eniten.

Puodin ovi käy tiuhaan, vaikka 
on vasta joulukuun alku.
•	 Christoffers Blommor, 

Kåkbrinken 10

kolaa kuin silloin ennen
Hyppään metroon ja ajan pari pysä- 
kinväliä Södermalmille. Kävelen 
yhtä katua sinne, toista tänne ja 
löydän vihdoin etsimäni, parisen 
vuotta sitten avatun herkkupuo-
din, josta tuli hetkessä supersuo-

Tukholma

Helfried pitää 
kojunsa asiak-
kaille oppitunnin, 
kädessä mistelin 
emo-oksa.

vilinää ja vilskettä 
riittää vanhan kau-
pungin vanhimmal-
la joulutorilla.



72   jouluelämää 2013

sittu. Pärlans konfektyr on tehdas, 
myymälä ja kahvila. Kaikki samas-
sa osoitteessa.

En voi olla ihailematta ruotsa- 
laisten tapaa toteuttaa hankkeitaan.  
Tämäkin pieni puoti on kahvikup-
peja myöten stailattu 1930-luvun 
tyyliseksi. 

Jouluikkuna on koristeltu nostal- 
gisesti lippunauhoin ja neilikka-
appelsiinein. Puodissa on vanhat 
pöydät, tuolit ja sohvakin – kuin 
silloin ennen. Myyjättäret ovat 
tainneet napata pukukoodin Rita 
Hayworthin leffoista. Mietin, mikä  
mahtaa olla hurmaava ruotsiksi? 
Härlig! Charmig! Förtjusande!

Kahvila-myymälän seinän taka-
na toimii ”tehdas”. Seuraan, miten  
kolakaramelleja valmistetaan. 
Myyntivalttina on se, että kaikki 
on luomua, valmistetaan ilman 
lisäaineita ja tehdään käsin.

suolaisesta lak-
ritsikolasta tuli 
suosikkini.

rosendahlin 
puutarhaan voi 
talvellakin men-
nä kahvilla sekä 
lounaalle.

Puutarhan leipo-
mosta saa lämpi-
miä sämpylöitä. 

sisällä kasvi-
huoneissa on  
ihmisen helppo 
hengähtää ja 
rauhoittua. 

hovitallin 
markkinat
Yksi odotetuimmista joulu- 
markkinoista, Hovstallets  
julmarknad, Hovitallin joulu- 
markkinat, on avoinna vain 
parin päivän ajan marras-
kuun lopussa! Samalla, kun 
silmäilee paraateissa käy-
tettyjä vaunuja ja haistelee 
hevosten hajua, on mah-
dollisuus tehdä löytöjä. 
Markkinoille tulee vuosit-
tain lukuisa määrä käsityö-
läisiä myymään laadukkaita 
tuotteitaan.
•	 Hovstallet, Väpnargatan 1. 

www.kungahuset.se

Täällä tuoksuu niin hyvältä, että 
on pakko maistella kolaa. Valitsen 
erityisesti tätä joulua varten tehtyjä 
karamelleja. Appelsiini, tähtianis, 
sahrami, korianteri sekä puolukka 
pyörivät kielellä pitkään.
•	 Pärlans konfektyr,  

Nytorgsgatan 38. 
www.parlanskonfektur.se

ruusulaakson rauhaa
Djurgårdenin saarella sijaitseva Ro-
sendalin puutarha on yksi suosikki- 
kohteistani Tukholmassa. Kesäl-
lä saan kulumaan täällä helpos-
ti vaikka koko päivän. Puutarhaa 
ympäröivän laajan puiston valtavat 
tammet sekä hiekkakäytäviä reu-
nustavien ruusujen loisto ovat ver-
taansa vailla.

Rosendalissa on kuitenkin toi-
mintaa ympäri vuoden. Kun nyt 
avaan pakkasen ja lumimyrskyn  

 Onko kauniimpaa kuin sininen hetki Rosendalin puutarhassa. 

>
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södermalmilla 
sijaitseva tehdas, 
kahvila ja myymälä 
Pärlans konfektur 
on nähtävyys.
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Skansenin 
joulu
Moni suomalainen lapsiper-
he suuntaa heti satamasta 
Djurgårdenin saarella sijait-
sevalle Skansenille. Siellä on 
järjestetty joulun alla kai-
kenlaista hauskaa vuodesta 
1903 alkaen.

Tällä kertaa joulumark-
kinat ovat avoinna 30.11. 
alkaen lauantaisin ja sun-
nuntaisin. Skansenilla voi 
vaikka tutustua vanhan ajan 
joulutapoihin, tanssia piiris-
sä kuusen ympärillä ja syö-
dä mahansa täyteen.
•	 Skansen, Djurgården. 

www.skansen.se

Olen niin iloinen siitä, että läh-
din tänne. Levollinen tunne kestää 
pitkälle iltaan asti.
•	 Rosendals trädgård, Djurgården
•	 Tänne pääsee hyvin 

Sergelintorilta 
Waldemarsuddeen kulkevalla 
raitiovaunulla numero 7.

•	 www.rosendahlsstradgard.se

valoa kansalle pimeyteen
Tukholma koristautuu talven 
juhlaan upealla tavalla. Jo mar-
raskuussa katujen ylle syttyvät 
näyttävät valokoristeet. Punaiset 
suuret pallot, kristallikruunuja 
muistuttavat valot ja suuret val-
koiset tähdet luovat tunnelmaa 
pimeänä vuodenaikana. Kadun-
varsien puutkin on koristeltu. 
Kerran näin yhden puun täynnä 
punalakkisia, valkopartaisia joulu- 
pukkivaloja.

Upeat valokoristeet ilahduttavat joulun alla Tukholmassa.

keskeltä oven kasvihuoneeseen, 
silmien eteen avautuu ihana näky.  
Sammalenvihreää, soralattian har- 
maata ja rauha. Täällä eivät radiot  
pauhaa. Hiippailen ympäriinsä, 
katselen, hengittelen ja nautin.

Yhdessä puutarhan kasvihuo-
neista toimii ravintola, jossa tar-
jotaan lounasta myös talvikuukau-
sina. Täältä saa luomuruokaa.

Puutarhan yhteyteen rakenne-
tulla joulutorilla myydään kaiken-
laista kivaa: läkkipeltisiä kuusen-
koristeita, isoäidin tyyliin tehtyjä 
lastenvaatteita, myssyjä ja leikkika-
luja, käsintehtyjä kynttilöitä, kera-
miikkaa ja käsitöitä. Sekä tieten-
kin kukkia.

Sisältä seuraan, miten hämärä 
laskeutuu puistoon ja tulee sininen 
hetki. Ostan myymälästä tuoreita 
sämpylöitä ja lähden niitä natus-
tellen kulkemaan eteenpäin.

Jos ehdit, lähde pimeällä kävele-
mään satamaan. Laivat on valaistu  
näyttävästi ja koristeltu havuköyn-
nöksin. Mene syömään ravintola-
laivaan ja valitse ruotsalainen joulu- 
menyy.

Punainen kuin jouluomena
Yksi tunnetuimmista joulutoreista  
sijaitsee aivan ydinkeskustassa, 
Kungsträdgårdenissa. Täällä riit-
tää kauppiaita kuin lampaalla vil-
laa. Villatuotteita myydään kaiken- 
laisen krimskramssun lisäksi. Mie-
leen jäivät erityisen herkullisen nä-
köiset sokeroidut ja tikun nenään 
tökätyt punaiset omenat.

Aivan torihulinan vieressä on 
luistinrata. Jos pakkasta ei olisi 
näin paljon, vuokraisin luistimet 
ja antaisin mennä.
•	 Kungstradgården, 29.11.–22.12.

www.kungstradgarden.se

aivan kaupungin 
keskustassa saa 
luistella ja vuok-
rata luistimia.

Östermalmin  
torille vievä  
Biblioteksgatan 
koristellaan  
upeasti jouluun.
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raatihuoneen tori
Perinteiseltä joulutorilta löytyy käsi- 
töitä, koruja, hattuja, kynttilöitä ja 
koristeita. Tunnelmaa kohottavat 
valtava joulukuusi sekä lukuisat 
glögikojut, joista saa monenma-
kuista ja -vahvuista lämmikettä. 
Tarjolla on myös perinteistä viro-
laista jouluruokaa: possua, hapan-
kaalia ja verimakkaraa.
•	 22.11.2013 – 8.1.2014 

taidetta piparitaikinasta
Ihastele design-pipareita! Pipar- 
kakkumania-näyttelyssä virolaiset 
taiteilijat ja muotoilijat tekevät tai-
detta piparkakkutaikinasta. Viime 
vuonna teemana oli olympialaiset, 
tänä vuonna taidehistoria. Käy kat-
somassa mitä kaikkea siitä syntyy!
•	 Design- ja arkkitehtuurigalleria, 

Pärnumnt 6,19.12.2013 – 8.1.14. 
 www.piparkoogimaania.ee 

konvehteja mestaripihalla
Tänne sisäpihalle kannattaa poi-
keta! Mestaripiha piiloutuu van-
hojen talojen syliin, vain parinsa-
dan metrin päässä Raatihuoneen 
torilta. Sen suojaiselle pihalle kel-
paa paeta kaupungin hulinaa ja 
tuiskuavia tuulia. Pihan käsityö-
läiset myyvät puodeissaan joulu-
lahjoiksikin sopivia käden töitä: 
lasia, keramiikkaa, nahkaa, tako-
rautaa, villaa, huopaa…. 

Pihan sydän on Chocolats de 
Pierre, soma ja romanttinen kahvi-
la. Se hurmaa käsintehdyillä kon-
vehdeilla, kakuilla ja kaakaolla.

Kannattaa pistäytyä myös koru- 
suunnittelija Jaan Pärnin galle-
riassa. Suomessa vuosia asunut 
taiteilija puhuu hyvää suomea ja 
osaa kertoa paikan historiasta, 
sillä juuri hän sai parikymmentä 
vuotta sitten idean kunnostaa 

raatihuoneen 
torilla tarkenee, 
kun välillä nau-
tiskelee glögiä.

viehkeät muo-
dostelmauima-
rit on leivottu 
piparitaikinasta. 
taiteilijoina liisi 
Grünberg ja  
ingel martin.

tunnetko jo 
suklaan tuok-
sun? käy sisään 
mestaripihan 
Chocolats de 
Pierre -kahvilaan 
ja nauti!

>

Tallinna
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Tunnelma on kotoisa, aito ja 
mukavasti arkinen. Hämärällä-
kään eivät valonheittimet loista, 
vaan valoina käytetään mieluum-
min lyhtyjä ja kynttilöitä. Historia 
on läsnä, mutta lempeästi: kävijää 
muistutetaan, että kurjimpinakin 
aikoina on Virossa joulua vietetty, 
vaikka sitten salaa. 

Ulkomuseon Joulukylässä 
(avoinna 13.–15.12.) pääsee koke- 
maan eri aikakausien jouluvalmis-
teluja sekä osallistumaan perinne- 
leikkeihin ja hevosrekiajeluihin. 
•	 Viron ulkomuseo, 

Vabaõhumuuseumi tee 12, 
Tallinna. 
www.evm.ee 

viimsissä napakelkalla
Viimsissä, puolen tuonnin matkan 
päässä Tallinnasta itään, voit tu-
tustua virolaisiin meriperinteisiin. 

Rannalla sijaitseva Ulkomuseo 
on kuin soma, vanha kalastajakylä  

Mestaripihan tyhjät ja rapistu-
neet tilat käsityöläisten puodeiksi. 
Korujen lisäksi Pärn pyörittää  
pihalla myös pikkuista hotellia, 
jossa on yöpynyt jopa kuninkaal-
lisia – ihan incognito, tietenkin.
•	 Mestaripiha, Vene 6, Tallinn. 

www.hoov.ee 

joulukylässä kuin ennen
Viron ulkomuseo sijaitsee puolen 
tunnin matkan päästä vanhasta 
kaupungista länteen. Matka kan-
nattaa, sillä perillä odottaa viehät-
tävä metsäinen puistoalue, joka 
esittelee menneiden aikojen asu-
muksia ja tapoja.

Kun kurkistan vanhaan taloon, 
ovelta tulee vastaan takan lempeä 
lämpö. Sekä emäntä, joka maistat-
taa juuri valmistamaansa ohramak-
karaa. Talot on myös koristeltu ku-
ten silloin ennen. Kyläkaupassa voi 
ostaa 1930-luvun tavaraa ja kieva-
rissa maistella perinneruokia. 

 Kurjinakin aikoina Virossa on vietetty joulua, vaikka salaa.

viimsin ulkomu-
seossa voi vaikka 
napakelkkailla –  
jos vain löytää 
pyörittäjän. 

museotalot saa-
vat perinteisen 
joulukoristelun.

viron ulkomu-
seossa lapset 
napataan mu-
kaan perinteisiin 
piirileikkeihin.



aitoine taloineen. Joulunalusvii-
konloppuina lapsia leikitetään ja 
laulatetaan– tai lykätään koiraval-
jakon kyytiin. 

Lauantaimarkkinoilta voi ostaa 
tuoretta, savustettua ja säilöttyä 
kalaa ja pihalla grillata perinteistä 
jouluherkkua, verimakkaraa. 

Samalla lipulla pääsee myös 
muutaman sadan metrin päässä si-
jaitsevaan Rantakansan museoon. 
Vanhassa koulutalossa voi pereh-
tyä rannikon ja saariston asukkai-
den elämään menneinä aikoina. 
Kurkkaa vaikka petiin: Käsityötä 
sängyssä -näyttelyssä esitellään lii-
navaatteita kautta aikojen.
•	 Viimsin ulkomuseo,  

Rohuneeme tee 51; 
•	 Rantakansan museo, Nurme tee 

3, Viimsi.  
Joulumarkkinat molemmissa 
14.12. Ulkomuseon joulukylä 
1.12.2013 – 12.1.14. 
www.rannarahvamuuseum.ee

kuusenkoristeita ja villisikaa
Jos joulukuuseesi mahtuisi vielä 
kimmeltävä koriste tai kaksi, kä-
väise Shishin tehtaanmyymälässä 
Viimsissä. Edellisvuoden mallit 
myydään täällä 50-80 prosenttia 
halvemmalla.

Jos kuusesi kuitenkin seuraa 
mieluummin koristetrendejä, Shis-
hin uusimpia upeuksia voit ostaa 
esimerkiksi Nu Nordikin design-
myymälästä, Vabaduse Väljak 8. 

Muuta kuin silmänruokaa myy-
dään Viimsi Lihapoodissa, joka on 
niin suosittu, että joulun aikaan 
sinne joutuu joskus jonottamaan. 
Valikoima on meikämarkettia laa-
jempi:  villisikaa, peuraa, vasikkaa, 
verimakkaraa, ja yrityslahjanakin 
suosittu kokonainen savustettu 
pikkupossu. K
•	 Outlet: Rohuneeme 1/17, Viimsi, 

www.shishi.ee/sale/
•	 Lihakauppa: Rohuneeme tee 35, 

Viimsi, www.viimsilihapood.ee

OSALLISTU SINI-
keräilykampanjaan!

SINILLÄ SIIVOUS SUJUU!

Postita ostokuitit 15.12.2013 mennessä:
Sinituote Oy, Satakunnantie 119, 32800 Kokemäki www.sini.fi

SAAT 
Fiskarsin 

Muumi-sakset

(arvo 20 €)

Kampanja koskee kaikkia SINI-tuotteita

KYLPYHUONETELINEET

Patentoitu 
imukuppikiinnitys 

SINI Ruuviton kylpyhuonetelineet 
on helppo kiinnittää sileille 
lasi- ja kaakelipinnoille. 

OSTA 
50 eurolla 

SINI-tuotteita


