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     Kuuletko? Joku koputtaa oveen.
  Se on Knihti, seurassaan kolme 
             muuta tiernapoikaa.  

     He tuovat joulun tullessaan. 
         Se on väriltään kultainen,  
         tuoksuu pakkaselta 
           ja soi pitkän perinteen voimalla. 

  Oulussa on alkanut Tierna-aika.
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Marraskuun lopulla Oulussa syttyvät aivan erityiset tähdet. Samalla lähtevät 

liikkeelle erityiset tapahtumat ja ohjelmat. Käsillä on Tierna-aika – oululainen 

tapa ottaa joulu vastaan. Se on myös oululainen tapa jatkaa rauhan juhlaa 

vielä joulupyhien jälkeen, aina tammikuun puoliväliin asti.

   Tervetuloa, 
           naapurit ja vieraat, 
                      läheltä ja kaukaa! 
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Joulun ympärille kietoutuva Tierna-aika on syttynyt 

Oulun ainutlaatuisesta tiernapoikaperinteestä. Tierna-

pojat esittävät kuvaelmaa, jonka tapahtumat sijoittu-

vat jouluun tuhansien vuosien ja kilometrien päähän, 

Juudean maalle. Tierna tarkoittaa tähteä, jota itämaan 

viisaat miehet seurasivat löytääkseen Jeesus-lapsen 

luokse.

Oulussa tähti johdattaa nauttimaan Tierna-ajan tapah-

tumista ja tunnelmasta. Pääosassa on tiernapoikien 

kuvaelma: laulun, näytelmän ja yhdessä tekemisen on-

nistunut kokonaisuus. Tiernapojat esiintyvät esimer-

kiksi ravintoloissa, kahviloissa, kouluissa, työpaikoilla 

ja joulunajan juhlissa.

Tierna-aikana on luvassa myös muuta ohjelmaa. Se vaih-

telee niin sisällöltään kuin ajankohdaltaan vuosittain 

mutta on yhteydessä täkäläiseen tiernatraditioon ja suo-

malaiseen jouluun. Lisää luet www.tiernakaupunki.fi. 

Tiernakaupunki Oulu
Pohjoisen Suomen suurin kaupunki- n. 133 000 asukasta- perustettu v. 1605- Perämeren rannalla,  Oulujoen suistossa- matkaa napapiirille n. 230 km- Suomen 6. suurin kaupunki

Tierna-aika: marraskuun lopusta tammikuun puoliväliin
www.tiernakaupunki.fiwww.visitoulu.fi 

Tiernapoikien tie Ouluun
Oulun tiernapoikatradition juuret le-päävät keskiajan Saksan katolisessa kirkossa. Papiston joulunaikaan esit-tämä näytelmä itäisen maan viisaista miehistä levisi kansan pariin. Sitä esittivät roposen toivossa koululais- ja käsityöläispojat – nyt latinan sijasta kansankielillä. Keski-Euroopasta näy-telmä löysi tiensä Ruotsiin ja sitä kautta Suomeen. Sana tierna tuleekin ruotsin kielen sanasta stjärna eli tähti. Ensim-mäiset maininnat Oulun tiernapoika-esityksistä ovat vuodelta 1873, mutta perinne itsessään on vanhempaa perua.
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Herodes, punaviittainen kuningas 
Murjaanien kuningas, musta asultaan ja kasvoiltaan 
Knihti, Herodeksen palvelija ja sotilas 
Mänkki, tähdenkantaja ja -pyörittäjä 

Juonen 10 tärkeintä käännettä 

1.  Kuvaelma alkaa Knihtin kysymyksellä: ”Saako 

tulla laulamaan?” 

2.  Kaikki tiernapojat laulavat tervehdyslaulun ”itse 

kullekin säädylle”. 

3.  Herodes ja Murjaanien kuningas käyvät 

valtataistelun, jonka lopuksi Murjaanien kuningas 

polvistuu Herodeksen eteen. 

4.  Laulu Murjaanien kuninkaan antautumisesta. 

5.  Laulu tähden syttymisestä ja Jeesuksen 

syntymisestä. 

6.  Herodes laittaa Knihtin matkalle Betlehemiin 

surmaamaan pienet poikalapset. 

7.  Ylistyslaulu Venäjän keisarille Aleksanteri II:lle. 

8.  Knihti palaa tehtävän suoritettuaan. Hänelle 

tehdään kunniaa. 

9.  Laulu Vapahtajan syntymisestä ja ilosanomasta. 

10.  Kuvaelma loppuu siihen, että laulajapojat 

pyytävät yleisöltä ”lanttia”. Knihti kerää palkkiot. 

 

Kuvaelma lauluineen ja vuorosanoineen: 
www.tiernakaupunki.fi.  
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Perinne elää ajassa
Oulun tiernapoikakuvaelman versio on ainutlaatuinen. Samanlaisena sitä ei esitetä missään muualla. Ku-ten elävässä kansanperinteessä aina, aika on muuttanut kuvaelmaa. Siksi juonikaan ei ole enää kaikkein loo-gisin. Välillä esimerkiksi ylistetään 1800-luvulla autonomista Suomea hallinnutta Aleksanteri II:ta, vaikka muutoin liikutaan Jeesuksen syntymän ajoissa. Aikaisemmin tiernapojat kulkivat esiintymässä ovelta toiselle. Nyt esiinnytään kahviloissa ja muualla kaupungissa. Esiintyjätkin ovat nykyään pelkkien poikaryhmien sijasta myös tyttö-, nais-, mies- ja sekaryhmiä.
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Tierna-ajan ohjelmat ja tapahtumat vaihtelevat vuosittain. Ajankohtaisimmat tiedot 
päivität Internetistä osoitteesta www.tiernakaupunki.fi. 

Oulun Tierna-aika avataan marraskuun lopussa. Tällöin myös tiernapojat 

saavat virallisen esiintymisluvan. Esitysten lisäksi Oulussa on lukuisia muita 

Tierna-ajan tapahtumia aina tammikuun puoliväliin asti. 

Tiernapoikakilpailu
Marraskuun lopussa Oulun kävelykadulla Rotuaarilla käytävät kilpailut ovat 

kaksipäiväiset. Eri ryhmät ottavat mittaa toisistaan laulu- ja esitystaidoillaan, 

niin kuin kaupungissa on tehty jo 1930-luvun alusta alkaen.

Perinnesarja: oululaisen perinteen mukainen yksiääninen esitys poika-

joukkueille ja poikaäänille, joukkueessa neljä esiintyjää. 

Yleinen sarja: pääsääntöisesti yksiääninen neljän esiintyjän seka-, tyttö-, 

nais- tai miesjoukkue. 

Mukaelmat: esityksellisesti ja/tai musiikillisesti mukailtu esitys, jonka 

sisältö noudattaa tiernapoikaperinnettä ja jossa voi olla haluttu määrä 

jäseniä. 

Tiernapoikaesitykset 
Oulun kaupunginteatterin lämpiössä esitetään tiernapoikakuvaelma joka ilta 

marraskuun lopusta jouluaaton korville. Esitystä voi seurata sisällä teatterissa 

ja – mikä mielenkiintoisinta – samanaikaisesti myös ulkona. Esityksiin on aina 

vapaa pääsy.
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Kilpailuja jo 1930-luvulta
Ensimmäinen varsinainen tier-napoikakilpailu käytiin Oulussa vuonna 1933. Epävirallisemmin on kisailtu myös rooleista, osasuorituk-sista, asuista ja tähden komeudesta, esimerkiksi. Mittely on pitänyt perinteen elävänä, kun voittoa on tavoiteltu uusin ideoin.

Myös esiintymisalueista on kisailtu – tai pikemminkin tapeltu. Män-kin tehtävänä oli suojella kaikkein tärkeintä eli tähteä. Reviiritaistojen vuoksi tiernapojat joutuivatkin vuo-desta 1907 hakemaan poliisilta luvan esiintymiselle. Samalla poliisi mää-räsi alueen, jolla ryhmä sai kiertää. Käytännöstä luovuttiin vasta v. 1979.
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Oulun tiernaperinnettä vaalii ja tukee vuonna 2005 perustettu Tiernasäätiö. 

Säätiö muun muassa tukee tähtipoikaperinteen keräystä ja tutkimusta. Se 

kehittää yhteistyössä muiden tahojen kanssa Tierna-ajan tapahtumia ja 

ohjelmaa. Samalla se myös omalta osaltaan nostattaa Oulun tunnettuutta 

tiernakaupunkina. Lisää luet osoitteesta www.tiernakaupunki.fi. 
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     Katso. Siellä ne menevät, 
        neljä liehuvaa selkämystä 
         ja kimaltelevat kruunut. 

     Kulkevat tähden loistossa 
         kohti uutta paikkaa, 
          kohti uusia vieraita. 

    Oletko huomannut,     
        miten hymysi on leveä 
                   ja silmäsi tuikkivat?

    Oulu on täynnä hyvää tuulta.
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www.tiernakaupunki.fi
www.visitoulu.fi 
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