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Tudorien aika 

• Tudorien aika käsittää yli 100 vuotta Englannin historiaa. 
• 1485 (Henry Tudorin valtaannousu) 

• Englannin väkiluku 2 miljoonaa 

• Wales 0.5 miljoonaa? 

• Skotlanti,  Irlanti – ei mitään käsitystä 

• Suurin kaupunki Lontoo: 50000 ihmistä 

• 1603 (Elisabeth I:n kuolema) 
• Englanti ja Wales: Väkiluku 4 miljoonaa 

• Suurin kaupunki Lontoo: 200000 ihmistä 

 

 

 



Ettei totuus unohtuisi… 

• Tudorin ajan Englanti oli agraariyhteiskunta, joka eli vuodenaikojen, 
sään ja valon mukaan…. 

• 90% väestöstä asui maaseudulla 
 



Ettei totuus unohtuisi… 

• Maa jakautui säätyihin: 
• Aristokraatit (peers of the realm) 

• Householdin koko jopa 150 ihmistä 
• Liikkuivat säännöllisesti kartanoittensa ja Lontoon kaupunkitalon väliä hallitaakseen maitaan. 

• Herrasmiehet (Gentry) 
• Oikeus kantaa aseita, siis ammatiltaan upseeri  
• Eivät tee tuottavaa työtä käsillään vaan elää koroilla 
• Sopivan kokoinen talo (ainakin 6 huonetta), sopivat vaatteet ja kykenee viihdyttämään vieraitaan 

• Isännät (Yeomen) 
• Talossa 4-5 huonetta, voi olla yhtä rikas kuin herrasmies 
• Tekee maatyötä, omistaa ainakin osan maistaan 

• Torpparit (husbandmen) 
• 2-huoneinen talo, vuokraviljelijä 

• Rengit (labourers) 
• 1-huoneen tönö, elää tekemällä palkkatyötä paremmilleen 



Ettei totuus unohtuisi… 

• Kaupungin säätyjako on melkein samanlainen: 

• Kauppiaat täyttivät lokerot riippuen varallisuudesta. 
• Käsityöläiset (craftsmen) elivät kuten isännät ja torpparit riippuen 

menestyksestä 

• Rengit elivät 1-huoneen slummiröttelöissä 

 

 



Ei mitään kulutusjuhlaa 

• Raha oli kaikkialla käytössä ja vaihdanta (barter) oli erittäin 
harvinaista. 

• Kulutustottumukset olivat erilaisia: 
• Tudorin Englannissa 80% menoista meni ruokaan (nykyään 17%) 

• Koska kulutukseen käytettävissä olevaa rahaa oli erittäin vähän oli 
käytännössä aina tehtävä päätös teenkö itse (halpaa mutta vie aikaa) 
vai ostanko sen asian! 
• Käytännössä tehtiin aina itse, jos voitiin, jotta saatiin edes vähän säästöön 

pahan päivän varalle… 

 

 



Kukonlaulun aikaan… 

• Aamu alkaa auringon kukko kiekumisella (ainoastaan Lontoossa on 
niin paljon ihmisiä ettei siellä ole kanoja), joka muuten alkaa ENNEN 
auringonnousua (kesällä 4:00 ja talvella 7:00). 

• Unikeot (slugabeds) nousevat vasta auringon nousun aikaan. Se on 
syntiä, sillä aamulla on heti mentävä navettaan, koska eläimet 
heräävät kukon kiekumisella. 

• Ensiksi avataan ikkunaluukut (lasi erittäin kallista ja verhoja ei ollut) 
 



Kukonlaulun aikaan… 

• Taloissa ei ollut käytäviä (huoneet avautuvat toisiinsa), joten 
tepastelu herättää kaikki. 

• Kenelläkään ei ole omaa huonetta. 
•  Ihmisten jako tapahtui sukupuolen mukaan: naisten huone ja miesten 

huone. 

• Palvelijoille ei ollut omia tiloja vaan he nukkuivat nurkissa. 

 



Kukonlaulun aikaan… 

• Sänky on mukavuuden mittari ja tudorilaiset tykkäävät ajatella niitä 
niinkuin me autoja. 

• Riippuu varallisuudesta: 
• Vain olkia maalattialla (ja kavereina rottia ja hiiriä), tuoreet oljet mukavia vain 

2 yötä. 

• Tai puulattia ja olkityyny ja omat vaatteet ja huopa 
• Päivällä huovat kootaan arkkuun (yksi arkku per 6-7 ihmistä). 

• Tai oikea puulaveri ja olkityyny ja olkipatja, usein tapana ottaa oljiksi jonkun 
tietyn kasvin olkia (bedstraw nimitys joillekin heinille tulee tästä) 

• Tai oikea sänky (4-poster bed), jossa on verhot ympärillä pitäen sängyn koko 
ajan lämpimänä). 

 



Kukonlaulun aikaan… 

• Huonekaluja oli vähän ja suurin osa ihmisistä istui risuilla. 

• Käytännössä kaikki istuvat lattialla, koska: 
• Taloissa oli avotakkoja (hearth)mutta savupiippu ei ollut käytössä (paitsi kivilinnoissa 

ja luostareissa), joten savu jäi talon sisälle (lämmittäen sitä). 
• Avotakka oli myös näppärä ruuanlaiton kannalta, koska sen ympärillä pääsi hyörimään joka 

suunnasta. 

• Savu muodostaa pilven, jonka yläpuolella on ikävä hengittää, jota lattialla istuen köhä 
ei pääse yllättämään. 

• Lattialla oli usein risuja (loose rushes), jotka ovat käytännössä olleet 
enemmän tai vähemmän hyvin tehtyjä risumattoja. 
• 15 cm paksu risumatto on muuten ihan mukava nukkua ja paloturvallisuuden 

kannalta helppo kastella avotakan ympärillä.  
• 6kk käytännön testissä risulattia ei haissut, eikä ollut homeinen. 



Kukonlaulun aikaan… 

• Paremmalla väellä on oikeita tyynyjä, sänkyjä ja peittoja. 

• Käytännössä seuraava askel on olkitäyte, sitten villatäyte ja 
parhainpana höyhentäyte. 
• Kaikissa perusideana on säkki, jonka kangas on niin paksu ja tiheä, ettei olki 

pääse läpi… 

• Villatäytteen salaisuus on asettaa villa 90 asteen kulmassa edelliseen 
kerrokseen verrattuna, jolloin se pitää muotonsa kunnolla. 

 

 



Kukonlaulun aikaan… 

• Aamulla jokainen rukoilee yksin ja ääneen. 

• Kristinusko oli universaalisti tärkein asia maan päällä. 

• Raamattuja on aluksi vaikea saada mutta kirjapainotaito auttaa ja pian 
kaikissa perheissä on katekismus. 
• Aamurukouksen muoto oli aluksi vapaa mutta pikkuhiljaa uskonkiistojen 

myötä se alkaa muuttua nykyiseen muotoonsa. 

• Englannissa ajan isoin kysymys on protestanttien ja katolisten välinen 
kiista, joka johtaa lyhyisiin mutta verisiin välienselvittelyihin. 

 



Aamupesulla muista naama ja kädet… 

• Aamupesu tehdään jokaisen “omassa makuuhuoneessa” pesusoikon 
tai sangon ääressä. 

• Terveydenhoidon protipit: 
• Sairaudet tunkeyutuvat sisääsi nimenomaan sun kautta, siispä älä syö 

pahanhajuista lihaa äläkä juo paikallaanollutta vettä tai muuta juomaa. 

• Samoin on syytä välttää paikkoja, joissa ilma ei liiku tai joissa höyry nousee 
maasta: suot, lammikot, nahanparkintapaikat ja lantakasat. Pidä ilma 
ympärilläsi puhtaanhajuisena. 

• Peitä ruumiisi, jynssää kasvot ja kädet vedellä aamulla ja ennen ruokailua joko 
puhtaassa jääkylmässä vedessä tai kotona valmistetussa sulotuoksuisessa 
vedessä. 

 



Aamupesulla muista naama ja kädet… 

• Kuumeet ja muut sairaudet tunkeutuvat ruumiiseen avointen 
huokosten kautta! Hikoilu on pahasta. 
• Älä käytä saippuaa! 
• Vältä helposti likaantuvia materiaaleja, kuten nahkaa, villa tai silkkiä ihoa 

vasten, pese ne välittömästi! 
• Pidä ihoa vasten pellavaa kaikessa muodossa, sillä se imee hien itseensä ja iho 

pysyy turvassa. Alusvaatteiden vaihtaminen lisää kuntoa ja kestokykyä. 

• Tavallisilla ihmisillä oli vain 2-3 alusvaatteita, joten pyykkirumbaa 
riittää. 
• Aristokraatit vaihtoivat vaattensa kerran päivässä, maajussit ehkä kerran 

viikossa. Testeissä tämä riittää pysymään sopivan hajuttomana (vastaa 
Suomen armeijan sodanaikaista rutiinia). 
 



Aamupesulla muista naama ja kädet… 

• Kylpylöihin suhtauduttiin vieroksuen… 

• Syfilis oli lähes tuntematon käsite ennen 1490 ja koska taudin epäiltiin 
leviävän kylpylöiden katta (ja olivathan ne muutenkin porttoloita) ei 
niissä juuri käyty. 
• Julkisia kylpylöitä oli vähän mutta rikkailla oli omia yksityisiä kylpylöitä. 

• Käytännössä kylpy oli oikeasti höyrykylpy elikkä suomalaisittain sauna. 
• Höyryyn lisättiin usein parantavia yrttejä 

• Miehet kävivät uimassa vain Aatamin puvussa (hyveelliset naiset eivät 
todellakaan olleet Eevan asussa, joten he eivät uineet) ja aikalaisten 
mukaan se oli terveellistä ja elvyttävää… 



Aamupesulla muista naama ja kädet… 

• Parfyymien sisältämät terveelliset ja elvyttävät tuoksut siirtyvät 
ruumiiseen nenässä olevien sieraimien kautta. 

• Ilman puhtaus ja suitsukkeiden käyttö oli kansanterveyden kannalta 
tärkeää ja siihen satsattiin paljon.  
• Parfyymejä ja yrttejä käytettiin paljon tuomaan terveyttä. 

• Parmyymit olivat kalliita. Käyttäjiä oli vain 10000 (1603) 

• Yrttipussi oli usein ikkunalaudalla, vieressä tai muuten mukana näppärässä 
pikkupussukassa. Samoin kylvyissä käytettiin hajusteita tuomaan terveyttä. 

• Hätätilanteessa huoneet tuuletettiin yriteillä sairauksien poistamiseksi. 

• Yrteillä on myös mielenlaatuun liittyviä ominaisuuksia: 
• Ruusut tekevät iloiseksi ja mukavaksi 



Aamupesulla muista naama ja kädet… 

• Kirkoissa alettiin käyttämään suitsukkeita. 
• Maalaiskirkossa tälläinen puhdistava aromi tyypillisesti kaksi kertaa vuodessa 

(pääsiäinen ja joulu), paremmalla väellä useimmin.  

• Paremman väen vieraillessa poltettiin usein suitsuketta. 

• Suitsukkeet tuotiin Lähi-idästä (frankincense) 

• Parempi väki keskittyi yleensä parantaviin öljyihin: 
• Niitä tuotiin aluksi Portugalista ja Espanjasta (1485 alkaen) 

• Myöhemmin tislaustaidon levitessä kotimainen tuotanto alkoi (ja hinta laski) 

• Lasi oli kallista joten yrtit, suitsukkeet ja öljyt hietttiin yleensä 
vahapalloihin, jotka kulkivat näppärästi mukana.  



Aamupesulla muista naama ja kädet… 

• Hyvänhajuista hengitystä arvostettiin, joten hampaiden hoito kuului 
asiaan. 

• Hampaat puhdistetaan joka aamu purskuttamalla kunnolla (niin kuin 
äiti sanoo jokaiselle meistä lapsena). 

• Ruokailun jälkeen suu siivotaan hammastikulla (ja ajan käytösoppaat 
tekevät selväksi ettei sitä tehdä tikarilla eikä kynsillä!). 

• Hampaat pestään hammasliinalla, jossa on usein valkaisevia yrttejä 
sekä tuhkaa (sisältää hampaita säästäviä alkaloideja). 
• Periaatteessa hampaiden valkaisu toimi kuten nykyäänkin. 

 



Aamupesulla muista naama ja kädet… 

• Hiustenhoito mullistui ulkomailta tuleen hienon kampa-nimisen 
haarukkamaisen keksinnön myötä. 

• Tehokas päivittäinen kampaaminen estää täitää asettamasta munia 
päänahkaan ja pitää näin hiukset puhtaina. 
• Täitä oli käytännössä vain köyhimmillä ja kurjimmilla. 

• Hiuksia ei varsinaisesti pesty mutta niitä hoidettiin puhtaalla kylmällä 
vedellä (koska kuuma vesi aukaisisi huokosia – hengenvaarallista!). 

 



Vaatteet päälle… 

• Aamupesun ja pellavaisten alusvaattetteiden päälle pitää tietysti panna 
oikeat vaatteet. 

• Vaatteet tekevät miehen ja lait (1485) pitävät asiasta huolen: 
• Kultaa ja purppuraa saa käyttää vain kuninkaallinen perhe. 
• Sametti sopii vain ritareille ja siitä ylöspäin 
• Köyhä kansa saa käyttää vain 2 shillinkiä per yaardi vaatteisiinsa. 

• Vaatteet kertovat suoraan herran varallisuuden ja rahanlainaajat ja 
kauppiaat tietävät oitis kenen kanssa käydään kauppaa. 
• Julkisuudessa nähdyt vaatteet kertovat herran luottokelpoisuuden, koska 

luottorekistereitä ja liiketoimintakieltoja ei ollut. 
• Toisaalta mies ei myöskään saa olla tuhlaavainen hölmö, joka käyttää liikaa rahaa 

vaatteisiinsa ja jolle nauretaan selän takana. 
 

 



Vaatteet päälle… 

• Lampaanvillan hankinta oli massiivinen operaatio, joka vaati koko kylän 
yhteistyötä: 
• 1) Lampaiden ruokavalio oli luonnossa huono ja hyvää villa tuli vähän (1.5 paunaa per 

lammas ja nykyään 12 paunaa). 
• 2) Lampaan keritseminen tehtiin käsin (tuolloin 30 lammasta päivässä ja nykyään 

satoja). 
• 3) Villa piti puhdistaa, keriä ja pakata, johon värvättiin kaikki kylän naiset ja lapset.  
• 4) Villalangan teko parani teknologian kehittyessä mutta nyrkkisääntönä yhtä kutojaa 

varten tarvittiin 12 värttinänpyörittäjää. Työ on jatkuvaa mutta fyysisesti kevyttä, 
tämä on naisten työtä. 

• 5) Lanka muuttuu kankaaksi kutomapuilla. Tämä on fyysisesti raskasta, joten kutojat 
ovat yleensä miehiä. Yksi kangaspakka on 22 yaardia, joka vaati 6 viikkoa aikaa. 

• 6) Lopuksi villakangas pestään ja värjätään. Tämä on ammatitaito, ja kuivaus ja 
työnjohto ihan oma taitonsa. Se vaatii myös paljon tilaa ja on riippuvainen säästä. 



Vaatteet päälle… 

• Valmisvaatteita ei yleensä voinut ostaa.  

• Räätälit ja mekontekijät tekivät vaatteet tilauksesta ja yleensä 
mallistoa ei ollut.  
• Raaka-aineet olivat kalliita, joten räätälillä ei ollut juuri rahaa/kykyä tehdä 

muuta kuin mitä yleensä teki.  

• Oikeiden kankaiden osto vaatii myös ammattitaitoa väreistä, kankaista ja 
vaatteista, jota maaseudun räätäleillä ei juuri ollut.  

• Tämän vuoksi vallasväki kävi teettämässä vaatteensa suurissa 
kaupungeissa ja Lontoo oli muodin mekka (englantilaisille), koska 
sinne saatiin kankaita kaikkialta Euroopasta. 

 

 



Vaatteet päälle… 

• Valtaosa vaatteista tehtiin itse kotona. 

• Alusvaatteet ommeltiin pääasiassa itse, koska se oli hyvin helppoa. 

• Ulkovaatteet olivat hankalempia, koska projektin epäonnistuessa 
taloudellinen tappio oli huomattava.  
• Tämän vuoksi suurin osa vaatteista kierrätettiin ja korjattiin (helppo tehdä 

itse). 

• Lontoossa oli tähän tarkoitukseen sopiva markkinapaikka (Long Lane 
Houndsditchissä) 

• Vaatteita perittiin, korjattiin ja muokattiin kuten keskiajallakin. 

 



Vaatteet päälle… 

• Ainainen penninvenytys johti siihen, että vaatteet käytettiin uudestaan. 

• Samoin malleja ei juuri ole saatavilla. Alan kirjat kertovat miten kangasta 
käytetään mahdollisimman hyvin rahan säästämiseksi. 
• Sovitus tehtiin tietysti käsin kun vaatteet oli tehty. 

• Ajan vaatteita tutkimalla on havaittu, että räätälit osasivat asiansa ja 
vaatteet ovat hyviä (materiaali huomioon ottaen). 
• Puku tehtiin osissa niin, että pikkutarkoilla ompeleilla toteuttettiin erikseen 

yksityiskohdat ja osat, ja lopuksi puku koottiin yhteen suurilla ompeleilla. 

• Työn laatu on hyvä muttei liikaa, turhia ompeleita ei ole. 

• Vaatteita on myös muutettu, eli muodin mukaan on sovitettu malleja matsaamaan 
viimeistä huutoa. 



Vaatteet päälle… 

• Tärkein asia on kuitenkin ymmärtää se, että vaatteet tekevät AINA 
miehen. 

• Yhteiskunta on jyrkän eriarvoinen ja se näkyy suoraan mitä pidetään 
päällä ja se on kaikkien miesltä hyvä asia. 
• Vaatteilla kukkoilu ja toisaalta köyhäily eivät olleet sopivia moraalisesti mutta 

aikana ennen henkilöllisyyspapereita ne myös haittasivat liiketoimintaa. 
Luottamus on kaiken perusta ja pukeutuminen sekä käytöstavat ovat sen 
perusta. 
• Kunniakysymykset johtivat usein veritekoihin, sillä miehillä oli aina mukana aseet ja 

miehen sanaan oli voitava luottaa. 
• Hyvin pukeutumisella huijaus oli tuomittavaa, samoin köyhäksi tekeytyminen, varsinkin 

varkaus tai huijaus mielessä). Oman aikansa identiteettivarkaus. 
 



Vaatteet päälle… 

• Ajan muuttuessa muotikin muuttui (ja asiaan kuuluvat lait): 

• Käytännössä varallisuuden kasvaessa myös vaatetus parani ja lait 
muutettiin vastaamaan nykyaikaa. 
• Vaatelakien puolesta köyhäkansa jaettiin torppareihin ja renkeihin. Palvelijat 

kuuluivat renkeihin. 

• Kansa hankki koko ajan parempia vaatteita mutta ylilyönnit kiellettiin 
• Sukkahousuihin tulleet pitsisomisteet ja muut hepeneet sallittiin vain 

aristokraateille ja heidän “apinointinsa” kiellettiin (1562) 

• Isoilla kalukukkaroilla pelleily kiellettiin. 

• Naiset huomioidaan 1574 



Vaatteet päälle… 

• Muodin isoin juttu on röyhelöt (ruffles) ja avian erityisesti 
röyhelökaulus. 

• 1560-luvulla röyhelöt tulevat aluksi miehille ja naiset seuraavat 
perissä. Röyhelöitä alkaa tulla eri vaatteisiin varallisuuden mukaan. 
• Röyhelö on melko halpa tehdä (vain puoli metriä materiaalia) ja sen voi tehdä 

itse kotona. Siis halpaa muotia ja niin iso villitys että sitä piti lain suitsia. 

• Röyhelökauluksesta tulee lopulta se iso juttu ja kaikilla on oltava 
sellainen. 
• Protip: Röyhelökauluksen kanssa on pidettävä tiukka itsekuri pöytätapojen 

suhteen! Vain pieniä suupaloja ja pidetään lusikassa alle puolet! Muuten 
röyhelö likaantuu nopeasti ja teistä tulee naurunalaisia maalaistolloja fiksujen 
ja muodikkaiden lonoolaisten sijaan! 



Vaatteet päälle… 

• Vaatteiden värejä on käytössä vähän (ainoastaan paremmalla väellä on 
varaa riikinkukkomaisesti värjättyihin vaatteisiin). 

• Yleisin hosen on musta ja sitten tulee valkoinen.  
• Kirkkaat värit kuten kirkas punainen, musta, syvä sininen ja hehkuva vihreä 

ovat hyvin kalliita. Keskihintaisia olivat haalean sininen ja haalea oranssi-
pinkki. Halpoja taas olivat ilman värjäystä olevat karkeat villakankaat. 

• Värjäystekniikoiden vuoksi helpot luonnonvärit olivat kerma, beige, erilaiset 
harmaan ja ruskean sävyt riippuen käytössä olevasta kankaasta, joka taas  
riippui villan laadusta. Halpa väri oli tavallaan maaseudun väen uniformu. 

• Pääosa kunnon väreistä tuli ulkomailta, joten vaihtotaseen turvaamiseksi 
maahantuontia rajoitettiin. Samoin moraalin turmeltuminen liiallisen 
pröystäilyn vuoksi oli huolestuttavaa… 



Vaatteet päälle… 

• Herrasmies pukeutuu AINA mekkoon! 

• Mekon pituus on joko polviin mutta mieluiten nilkkoihin asti.  
• Mekon pituus riippuu myös rahasta, isompi mekko, kalliimpi hinta. 

• Ammattilaiset, kuten lääkärit ja lakimiehet pukeutuvat mekkoon. 

• Fyysisessä työnteossa (sotiminen, sepäntyöt) mekko on kuitenkin 
tiellä, joten he eivät pukeudu mekkoihin. 
• Sunnuntaina pidetään toki mekkoa, varsinkin kirkonmenoissa! 

• Mekko on usein ainoa vaate, joka mainitaan erikseen vaatteista 
puhuttaessa, aikalaisissa testamenteissä. 



Vaatteet päälle… 

• Mekon alle pukeudutaan takkiin (doublet) ja sukkahousuihin (hose). 
• Doublet ei kuitenkaan saa näkyä kirkossa (se jää mekon alle) ja muuten se 

jää työväellä takin alle. Takkia ilman ollaan vain kesäkuumalla tehdessä 
töitä. 

• Doubletissa ja hosessa jutun juju on hyvin sulava ja ihonmyötäinen look, 
jossa vaate peittää trveellisesti koko ruumiin. Ihoa ei näytetä joten 
doubletin nyörejä aukaistaan työtä tehdessä ettei persvakoa näytetä 
ohikulkijoille.  

• Samoin huonosti nyöritetyille ja säkkimäisille vaatteille saa ja pitää 
porukalla nauraa, joten hyvin usein kunnolla nyöritetty ja sovitettu doublet 
ja hose muodostavat yhdessä “catsuitin”. Se on pari jota ei muuteta. 
• Tytöt tykkäävät tiukasta lookista, joten varsinkin nuoret miehet näyttävät kuntoaan 

näin. Kalukkaro on tosin nykyään luonnollisen kokoinen.  

 



Vaatteet päälle… 

• Hattu on elintärkeä osa vaatetusta, sillä se osoittaa ammattimiehen 
oppiarvon ja ammatin. 

• Hattu kertoo suoraan onko matkalainen sotilas, pappi, lääkäri, 
lakimies, merimies, narri vaiko kiltaan kuuluva ammattimies. Lait 
turvaavat tämän (samoin kuin nykyään oppiarvot ja tohtorinhatut). 

• Laki määrää sunnuntaina kaikille yli 5 vuotialle miehille hatun. 

• Hattu on “lättähattu”. Se on vesitiivis ja se on tehty taittamalla 
villakangasta monta kertaa. 

 



Vaatteet päälle… 

• Erikoispukuja oli käytössä vain merimiehillä. 

• Merimiehen vaate oli pitkähihainen polviin asti ulottuva villapuku 
(muistuttaa nykyistä kaupankassojen pukua (smock). 

• Käytännössä se oli tiukkaan pakattua villakangasta, joka antoi vähän 
tuulensuojaa mutta oli raskas pitää päällä. 
• Suojaus vedeltä saatiin öljyämällä puku, joka toimi ainakin osittain. 

• Toinen suosittu pukutyyppi oli nahkainen hihaton tunika (jerkin) ja 
nahkasäärystimet. 

 



Vaatteet päälle… 

• Nainen pukeutuu aamulla aluksi puolisääreen jatkuvaan 
pellavaiseen alusmekkoon. 

• Pikkuhousuja (knickers) ei käytetty (paitsi kurtisaanit ja syntiset 
italialaiset, jotka häpeämättä panivat päälleen miesten alushousut!). 

• Naisilla ei ollut sukkahousuja, joten heidän sukkahousunsa olivat 
oikeasti polveen asti ulottuvat sukat (villaa, pellavaa ja superrikkailla 
silkkiä). Sukat pidetään kiinni sukkanauhoilla (yleensä villa koska se 
venyy hyvin). 
• Protip: Kuluneet villasukat pidetään uusien villasukkien kanssa, joten ne 

kestävät pitempään! 



Vaatteet päälle… 

• Nainen pukeutuu paksuun mekkoon (kirtle), jonka hihat ja vyötärö 
nyöritetään kiinni. 

• Täpäkän riittäessä pidetään tämän päällä avokauluksista kevyempää 
mekkoa (gown). Näin köyhäkansa näkee että sinulla on varaa kahteen 
mekkoon! RichBitch!!™ 
• Käytännössä mekkoa pidetään vain kirkossa (kylmää ja paljon istumista), 

markkinoilla käydessä (ulkoilutetaan vähän mekkoa) ja talvisin (kaikki vaatteet 
tarvitaan päälle). 

• Nyöritys voi olla edessä tai takana (takanyöritys onnistuu itsekin, jos 
vain osaa). Takanyöritys on tietysti parempi ja muodikkaampi. 

 

 



Vaatteet päälle… 

• Kirtle on hyvä työvaate. 
• Kylliksi paksu ettei kipinät satu ruokaa laittaessa. 

• Suojaa sateelta ja mudalta työtä tehdessä. 

• Voi seista pitkiä aikoja. 

• Ei tartu mihinkään työtä tehdessä. 

• Yleensä eteen sidotaan vielä essu sottaisissa töissä kuten 
teurastamisessa. 

• Pro tip: Tehdessäsi työtä purolla tartu hameenhelmaan ja vedä se 
takaa ylös ja sido pää kiinni vyötäröllä pitämääsi vyöhön. Näin se ei 
katsu. 



Vaatteet päälle… 

• Hiuksia ei pidä unohtaa, jotten ne tule tielle työtä tehdessä. 

• Perustekniikka on sitoa hiukset: 
• Yksinkertainen poninhäntä löytyy Tsekeistä (1617). 

• Hiusten sitominen pään ympäri kruunuksi oli varmasti tuolloin käytössä. 

• Hiukset nutturalle ja kiinni pitkällä hiuspinnillä oli käytössä ainakin 
paremmalla väellä ja se levisi myöhemmin laajemmalle. 

 



Vaatteet päälle… 

• Kun hiukset on paikoillaan, pannaan seuraavaksi päähän huntu. 

• Huntutyylejä oli monta mutta periaatteesa se on hyvin 
yksinkertainen. 

• Yleensä huntu sidottiin ylös työtä tehdessä. Hunnun sitomistyylit 
vaihtelivat muodin mukaan. 
• Protip: Huntu suoristuu kun asetat sen kahden raskaan esineen väriin yöksi. 

Se oli tuon ajan mankeli… 



Vaatteet päälle… 

• Pukuja vaihtelemalla seurataan muotia mutta tyyliä voi luoda 
näppärillä (ja halvoilla) kikoilla (nämä ovat köyhänkansan 
tavoittamattomissa): 

• Kaikki tuntevat nämä: 
• Irtohihat mahdollistavat näyttävät vaatteet halpaan hintaan. 

• Etumukseen saa vaihtelua liiveillä (forepart) ja vauvatömssyllekin löytyy vaate 
(stomacher). 

• Hattu on halpa ja helppo yhdessä erilaisten hiusmuotien kanssa. 



Vaatteet päälle… 

• Aatelisneidolla saattoi olla yli tuhat neulaa päällään ja köyhällä 
maalaisrouvalla 4-5. 

• Varsinkin hiuslaitteet ja päähineet olivat varsinaisia ihmeitä. 

• Toinen kikka oli sitoa pitsillä asioita mutta pitsi oli kallista. 

• Tämän kaiken yhdistely ja vaihtelu ja muokkaaminen ovat naisten 
salaisuus (näin meitä miehiä huijataan)  

 



Vaatteet päälle… 

• Napit ja nyörit olivat miesten juttu, niitä eivät naiset käytä. 

• Nyöreillä sitominen kuuluu miesten vaatteisiin. 

• Varsinkin nappeja käytetään nimenomaan koristeina.  
• Kulta ja hopea kuuluvat asiaan ja varsinkin aristokraatit tykkäävät täyttää 

rintapielensä napeilla kuten riikinkukkojen kuuluukin... 

 



Tuhdilla aamiaisella… 

• Herätys oli siis klo 4 ja aamiainen syötiin tavallisesti klo 6. 

• Miehet menivät ruokkimaan kotieläimet. 

• Naiset (“Boke of Husbandry” by John Fitzherbert): 
• Lakaisevat lattian risuluudalla 

• Pestä vedellä tiskipöytä (“dishboard”) 

• Lypsävät lehmät ja pukevat pienet lapset 

• Keittävät aamiaisen (koska aikaa jäi siihen). 

• Kaupungeissa noudatettiin samaa kaavaa, sillä lain mukaan työpäivä 
alkoi klo 5 mutta piispat kannattivat että aloitetaan myöhemmin että 
kaikki ehtivät syödä aamiaisen. 



Tuhdilla aamiaisella… 

• Englantilainen aamiainen oli tuolloin jo totta… 

• Tuolloin Välimerenmaissa suositettiin aamiaisen jättämistä väliin tai 
sitten hyvin kevyttä aamiaista. 

• Englannissa ajateltiin että kylmä ja märkä ilmanala vaatii tuhtia 
aamiaista. 
• Rengin aamiainen piti olla rasvassa paistettuja munia ja pekonia. 

• Herrasmiehen munien piti olla pehmeitä… 



Tuhdilla aamiaisella… 

• Perusaamiainen on lämmin: 
• Pekonia ja munia (bacon and eggs) tai suolasilliä ja munia (kippers) tai puuroa. 

• Paremmissa taloissa syötiin pannukakkua ja paistettuja kakkuja (pancake and 
fritters) tai friteerattuja omenoita 

• Paremman väen aamiainen syödään perheellä ja palvelijoita ei 
useinkaan ole paikalla (tekevät työtä tai ovat omissa kodeissaan) 



Käytöskoulu 

• Pienen lapsen ensimmäinen asia on ymmärtää mitä elämä oikeasti 
on ja miten koko vanhurskas yhteiskunta toimii. 

• Poikien oletettiin olevan: 
• “signifying the courage and strength that ought to be in a man” 

• Tyttöjen oletettiin olevan: 
• “pleasant sobernesse that should be in a woman” 

• Vanhempien oletettiin näyttävän lapsille: 
• Käytöstavat olivat kunniassa: syljeskely tuli välttää, eikä puhuta ruoka suussa 
• Ei nojata pöytään kyynärpäillä vaan käsivarsilla. 
• Ei saa murjottaa ja olla vihaisen näköinen tilaisuuksissa. 

 



Käytöskoulu 

• Perusolemus riippuu iästä ja sukupuolesta: 

• Kuninkaan sotilaallisen ja viriili seisonta (jalkaterät hieman erillään, 
haarat auki, lantio eteenpäin, kädet vyötäröllä ) ei sovi vähäisemmille 
miehille eikä todellakaan pojille. 

• Miehelle: 
• Käsien pitäminen puuskassa on hölmöyden merkki. 

• Käsien pitäminen selän takana on kauppiaan merkki. 

• Oikean käden kahden sormen näyttäminen on aina loukkaus. 

 



Käytöskoulu 

• Asento kertoo kaiken ja sen osaa vain kun on elänyt sitä koko elämänsä: 

• Lammaspaimenet ja muut metsässä eläjät liikkuvat nopsajalkaisesti ja 
kevyesti ja kissamaisesti. 

• Maajussit (ploughman) kävelivät hitaasti vaappuen. 

• Kaupunkilaiset usein naureskelivat maajussien kävelylle verrattuna heidän 
omaan nopsajalkaisiin liikkeisiin. 

• Nuoret herrasmiehet kävelevät lantio edessä (“muna tanassa”) usein 
leikkien aseillaan, jolloin aseiden kalina kertoo jo kaukaa kuka on tulossa. 
• Nuoret kaupunkilaismiehet kopioivat tätä usein epäonnistuen.  

• Pappien kävelyn piti kuvata heidän mietiskelyään, joka on hidas ja varma 

 

 



Käytöskoulu 

• Muoti toki muuttui: 

• Ylenpalttisen maskuliinen käytös/asennot poistuivat pikkuhiljaa 
Henrik VIII:n kuoleman jälkeen. 

• Hovissa istuttiin alunperin italialaisesti (jalat yhdessä ja nilkat ristissä) 
mutta myöhemmin englantilaisesti jalat maassa. 

• Renesanssiihanteet ja ulkomaiset vaikutukset tulivat hoviin myös 
avioliittojen kautta. 

 



Käytöskoulu 

• Naisilla oli tietysti oma vanhurskas ja naisellinen käytöksensä: 

• Alunperin naisen asennon on oltama tiukan maskuliinen niin, että se 
on suora ja lonkka edellä. 

• Nainen kävelee niin että hänen vyötärönsä (ei lonkka)määrää liikkeen, 
tällöin mekko pyörii “kauniisti kuin kello”. 

• Istuessa nainen pitää jalat ja reidet säädyllisesti yhdessä ja kädet ovat 
sylissä. 

 



Käytöskoulu 

• Ajan kuluessa naisellisuus tulee muodikkaammaksi ja asennot 
alkavat muuttua klassisen baletin kaltaisiksi: 

• Naiset seisovat ja istuvat beletin 1 ja 4 asennossa. 

• Kävellessä polvet pidetään suorina. 

• Myös miesten astelu muuttuu baletin kaltaiseksi. 

• Kaiken tämän kunnollinen opettelu vie paljon aikaa ja se on osattava 
luonnollisesti ettei näytä maalaistollolta. 

 

 

 



Käytöskoulu 

• Tytöt oppivat niiauksen ja pojat hatun noston jo hyvin nuorina. 
• Pojilla hatun nosto toimii seuraavasti 

• Hattu nostetaan oikealla kädellä (ei liukumista) ja asetetaan  vyötärölle (kuten 
Suomen armeijassa). Hatun sisäosaa EI näytetä. 

• Hyvin kasvatettu poika vie hattunsa joko vasempaan kainaloon tai eteensä vyötärölle 
pitäen siitä kiinni vasemmalla kädellä. Tämän jälkeen hänen oikea kätensä avautuu 
taaksepäin, hän vie vasemman jalan taakse ja kumartaa oikean polven taittaen 
eteen. (“bended knee”) 

• Ranskalaisen muodin mukaan oikea jalka on suorana eteenpäin ja paino asetetaan 
vasemmalle jalalle, joka menee taaksepäin. (“making a leg”) 

• Tytöillä niiaus toimii seuraavasti: 
• Tyttö pitää hatun AINA päässä, laskee katseensa ja niiaa taittamalla kummankin 

polvensa. 
• Hyvin kasvatettu tyttö pitää samalla päänsä täysin suorassa (“plie”) 

 
 



Käytöskoulu 

• Se ketä tervehditään on aivan yhtä tärkeää. 

• Nyrkkisääntönä hyvin nuoret lapset ovat aina alempiarvoisia kaikille 
aikuisille, jopa alustalaisille, jotta käytöstavat opitaan. 

• Tämän jälkeen seurataan yhteiskunnan luonnollista jakoa. 

 



Oppikoulu 

• Elämän kannalta tärkeimmät taidot kuten maatyö ja kodinhoito 
opeteltiin seuraamalla vanhempia. 

• Tärkeimpiä tietoja levitettiin myös sananlaskujen kautta.  

• Sananlaskuja koottiin myös kirjoiksi ja ne toimivat tärkeän yleistiedon 
lähteinä.  
• Kansanviisaudet olivat lauluja, runoja ja lauseita, jotta ne muistettiin 

paremmin (kirjoja ei juuri ollut raamatun ja/tai katekismuksen lisäksi).  

• Viisauksiin kuuluivat myös hauteiden, yrttien ja ruokien reseptit. 

 



Oppikoulu 

• Suurin osa kansasta oli joko lukutaidotonta tai parhaimmillaankin 
kykeni lukemaan tankkaamalla, joten opetus toimi toistamalla (rote 
learning). 

• Samaa tekniikkaa käytetään esimerkiksi köyhissä maissa, joissa 
oppikirjoja on vähän ja lukutaito retuperällä. Runomitta auttaa 
oppimiseen ja laulamalla ääneen kaikki pysyvät mukana opetuksessa. 

• Käytännössä jokaisen piti osata lukea (tai ainakin toistaa) latinaksi “isä 
meidän”, “Ave Maria” ja uskontunnustus ja protestanttisilla alueilla 
ainakin lukea katekismusta. 
• Ainakin teoriassa kylän pappi vastasi siitä että jokainen osasi nämä asiat ja 

pääsi naimisiin. 



Oppikoulu 

• Luku- ja kirjoitustaitoa ei opetettu yleisesti mutta kansan lukutaito 
yleisesti ottaen koheni ajan kuluessa (kirjoitustaito oli hankala). 

• Tudorilaisessa ajattelussa lukeminen ja kirjoitus opetettiin erikseen. 
• Lukeminen on tärkeää, koska niin ymmärtää Jumalasta ja oppii hyviä 

käytännön asioita ja muutenkin on viisas. 
• Yleensä opettelu tapahtui kotona ja sen teki vanhemmat tai sisarukset. 

• Pappeja rohkaistiin opettamaan kansaa ja ainakin joissain kylissä kirkko opetti lapsia 
lukemaan. 

• Ajan kuluessa useimmissa kylissä oli koulumestari mutta köyhät 
alueet ja yleensäkin köyhät jäivät ilman lukutaitoa. 



Oppikoulu 

• Kirjoitustaitoa alettiin opettelemaan vasta kun lukutaito oli 
hanskassa. 

• Kirjoittamisen opettaminen on kallista, koska se vaatii kallista paperia 
ja luokkakoko on oleellisesti pienempi. Kaikki tämä on poissa pelloilta, 
joten kirjoittamisen oppivat vain ne jotka sitä oikeasti tarvitsevat. 
• Kynät (hanhensulkakynät) ja muste valmistettiin itse. 

• Tudorien ajan kuluessa Italiasta tuli käyttöön uusi kirjoitusasu nimeltä 
italic, joka näyttää tältä. 
• Vuonna 1500 kirjoitustaito oli 5% (miehet) ja 1% (naiset) 
• Vuonna 1558 kirjoitustaito oli 20% (miehet) ja 5% (naiset) 
• Vuonna 1600 kirjoitustaito oli 25% (miehet) ja 10% (naiset) 

 
 
 



Oppikoulu 

• Kiltajärjestelmä, joka muodostui mestareista ja kisälleistä alkoi 
muodostua virallisesti (sääntöjä ja lakeja) Tudorien aikana. 

• Periaatteessa käytössä oli kaksi järjestelmää: 
• 1) Kisällin perhe maksoi mestarille etukäteen siitä, että kisälli pääsi oppiin. 

• Oppiaika oli yleensä 7 vuotta. Muita tietoja on kultaseppä 10 ja timpuri 8 vuotta. 
• Mestari puolestaan järjestää kisällin ruuan, majoituksen ja vaatteet. Kisälli asuu mestarin 

kotona. 

• 2) Mestari noukki kadulta jonkun random katulapsen. 
• Mestari saa ilmaisen orjan. 

• Nyrkkisääntönä kisällit olivat kaupunkilaisia ja heidän vanhemmillaan oli 
varaa maksaa huomattava kasvatusmaksu. 

• Kisällin ura ja elämä vaihteli paljon… 

 



Oppikoulu 

• Noin 70% nuorukaisista oli palvelijoita. 

• Palvelija ei saanut ammattikoulutusta vaan palkan ja nukkumapaikan.  
• Tyypillisesti palvelijan sopimus oli 1 vuosi kerrallaan. 

• Palkan määrä riippui iästä ja kokemuksesta. Tyypillisesti alle 20-vuotias ei 
osannut mitään ja palkka oli kurja, yli 20-vuotias oli oikeasti aikuinen ja kykeni 
tekemään paljon joten palkkakin oli parempi. 

• Työt jaettiin työssä raskauden mukaan: pojille hevosia ja lampaita, tytöille 
kanoja, sikoja ja lehmiä. 

• Palkan perusteella huipputöitä olivat kyntäminen ja lehmienhoito. 



Oppikoulu 

• Palvelemisella ei ollut mitään tekemistä sosiaalisen aseman kanssa. 
Kaikki olivat jossain vaiheessa palvelijoita ikänsä vuoksi… 

• Lapset pantiin palvelijoiksi muihin perheisiin avun tarpeen mukaan 
kylässä ja melkoinen osa palvelemista oli eräänlaista kökkätyötä 
vanhempien käskystä tutuille. 
• Palveleminen tarjosi herrahissin pätevälle ja kunnianhimoiselle nuorelle. 

Asiansa oikein junaillut palvelija saattoi päästä hyviinkin töihin. 

• Varakkuuden kasvaessa palvelijoiden ja isäntien erot toki kasvoivat 
mutta kohtelu pysyi yhtä vaihtelevana… 

 



Päivällinen 

• Päivällinen oli päivän pääateria ja se syötiin perinteisesti klo 10 
(joskin muodikkaat aristokraatit söivät vasta klo 11). 

• Asiaan kuuluvine seremonioineen päivällisen kattaminen ja 
valmistelut vievät tunnin (syöminen alkaa klo 11) 
• Paremmissa perheissä levitettiin pöydälle ruokaliina ja kristillisesti suolaa, 

leipää ja viiniä. 

• Pöytää tervehditään kohteliaasti ja ruoka tuodaan sovitussa järjestyksessä. 

• Kaikilla on parasta vaatetta päällä. 

 



Päivällinen 

• Köyhemmissä perheissä tehdään samat asiat mutta pienemmässä 
kaavassa. 

• Ruoka voi olla eri pöydässä, josta se haetaan. 

• Pöytärukous korvaa raamatun lukemisen. 

• Köyhissä oloissa päivällisen kristillinen osa on yhteisen leivän 
murtaminen ja jakaminen. 



Päivällinen 

• Päivällisellä syödään aina meidän jokapäiväinen leipämme. 

• Leipää voi tehdä ympäri vuoden mutta turnipseja ja papuja ei saa 
talvella! Leipää syötiin siis joka päivä ja joka aterialla. 
• Reseptejä on jäänyt jäljelle paljon ja erilaisia lajeja, lajikkeita ja reseptejä on 

ällistyttävä määrä. Leipä ei siis ole leipää, vaan sitä on joka lähtöön. 

• Hiiva tehtiin kotona, joten maku riippui tekijän taidosta. 

• Valkoinen vehnäleipä, jota nykyään syödään Euroopassa oli jo tuolloin 
olemassa mutta se oli hyvin kallista. 

• Ruisleipä, joka on suomalaisten perusruokaa, löytyi myös. 

 



Päivällinen 

• Siemenviljaa ei ostettu joka vuosi vaan sitä pidettiin varastossa ja se 
sekoitettiin uuteen siemenviljaan joka vuosi. 

• Pääasiallinen syy oli havainto, että lajikkeita ja siemeniä vaihtelemalla 
ja sekoitusta kylvämällä saatiin säästä riippumatta ainakin jotain, joka 
hillitsi jonkin verran nälänhätiä. 
• Tudorilaiten tietämättä tämä tekniikka lisäsi lajikkeiden biodiversiteettiä ja 

ainakin jollain tasolla esti viljatauteja (esim torajyvä). 

• Viljamyllyjä oli jo koko maassa, joten kotona tehty käsin jauhaminen 
väheni huomattavasti. 
• Protip: Myllin kivet on hyvä tarkastaa, jotta saa hyvin jauhetut jauhot. 

Ranskalasta tuodut “black stones” on paras ja sillä saa ihanan pehmeää 
vehnäjauhoa. 



Päivällinen 

• Leivän lisäksi syödään lihaa, kalaa ja muhennosta. 

• Nyrkkisääntönä ruoka on muhennosta, jota ryyditetään vihanneksilla 
vuodenajan mukaan. Hanhet ja kanat tuottavat lisäksi munia ja 
lehmistä ja vuohista maitoa. 
• Kristillisten paastojen vuoksi kalaa syödään usein perjantaisin, lauantaisin, 

keskiviikkoisin ja adventtina. 
• Moni brittiläinen perinneruoka on itseasiassa alueellinen tudorilainen 

muhennos… 

• Liha paistuu vartaalla joka on takan reunalla (rasva ei putoa 
avotakkaan). 
• Polttoaineena on puu tai turve, joten siitä puuttuu kivihiilen haju. Erilaisilla 

puilla voidaan tuoda ruokaan ominaistuoksua. 

 



Päivällinen 

• Tudorin ajan elämän perusongelma oli ruuan huono saatavuus. 

• Britannia koki useita nälänhätiä vuosina: 
• 1527-1529 
• 1549-1551 
• 1554-1556 
• 1594-1597 

• Parempi väki soi tuolloin huonolaatuista vehnää, köyhä kansa puri 
kaalia ja rutiköyhät etsivät metsistä käpyjä… 

• Nälänhätää yritettiin tuolloin estää valtiovallan toimenpiteillä: 
• Aristokraatteja pyydettiin luovuttamaan viljavarastojaan kansalle 
• Kaupungit ostivat ulkomailta viljalasteja. 



Miesten työt 

• Päivällinen päättyy klo 1 ja miehet palaavat tällöin maatöihin auran 
taakse kyntämään. 

• Ainakin 80% kansasta teki maatöitä koko ajan ja heidän työnsä oli 
kyntämistä (ploughing), joka on tudor termi maatalousyrittäjyydelle. 

• Salaojia ei ollut (30% maatalousmaasta), joten ojan kaivuu oli 
välttämätöntä tai maa muuttuu pian liian pehmeäksi viljankasvulle. 
• Auralla kynnettiin matalia ojia ja laskuvesiä, jotta sadevesi menisi lampiin ja 

puroihin. 
• Koska työkoneita ei ollut (auran lisäksi), vaati työ hyvää silmää maanpinnan 

luonnolliselle muodolle. Nykyaiakisilla koneilla pelto on tasainen mutta 
tuonaikaisilla menetelmillä maa säilytti epätasaisuutensa. 

 



Miesten työt 

• Viljapellon rikkaruohot olivat ikuinen riesa. 
• Auralla käännetyn maan leveys on elintärkeää tehdä oikein, jotta 

rikkaruohojen uudelleenkasvu on vaikeampaa. 

• Niiden repiminen juurineen maasta oli myös helpompaa. 

• Maan kääntäminen on tärkeää pellon elvyttämiselle. 
• Käännetty maa ja peltojen lepuuttaminen oikein olivat elintärkeitä tulevien 

vuosien viljavuudelle. 

 



Miesten työt 

• Nyrkkisääntönä Tudorien ajan jatkuessa hevoset alkavat selvästi 
korvata härkiä vetoeläiminä. 

• Vetoeläinten huolto on kesällä hankalaa: 
• Härkää voi pitää vain aidatulla alueella, koska se repii kaikki köydet. Lisäksi se 

syö vain korkealaatuista ruohoa. Aidatulla alueella ei voi myöskään pitää 
muita kotieläimiä, koska lampaat ja vuohet parturoivat maan. 

• Hevosta voi pitää juoksunarussa kiinni, ja ruohoksi käy mikä heinikko tahansa. 

• Vetoeläinten huolto on talvella hankalaa: 
• Sisällä härkä syö mitä tahansa, hevonen taas vaatii parempaa rehua. 



Miesten työt 

• Maatyö yhdistettiin yleensä muihin käsityöammatteihin, joista 
uutta teknologiaa edustaa maalarin ammatti. 

• Katovuosina käsitöillä voitiin hankkia rahaa ja ostaa ruokaa. 

• Maalarin ammatti oli verrattain uusi mutta halpoja maaleja saatiin 
liidusta, savista ja okrasta. 
• Esimerkiksi valkoinen väri tulee sekoittamalla liitua ja liimaa. 
• Savella saa puna-ruskeaa, keltaista ja ruskeaa. 
• Okralla saa purppurasta puna-oranssiin. 
• Musta tulee kivihiilestä 
• Lyijyväreillä saadaan hyvin erilaisia värejä (osa tuli Englannista, osa 

ulkomailta) 



Miesten työt 

• Muotokuvamaalaus on paremman väen harrastus ja ammatti. 

• Lyijyvärit mahdollistavat nykyaikaisen maalaustaiteen. 
• Aineet ovat hyvin myrkyllisiä: arsenikkiä, lyijyä ja elohopeaa. 

• Luostarit ja katoliset kirkot muodostivat aluksi merkittävän 
asiakaskohteen mutta uskonriitojen vuoksi protestantismi tuhosi koko 
taiteen ja kuvanveiston markkinat joksikin aikaa. Lopulta Elizabeth I:n 
aikana kankailla maalatut taulut tulivat muotiin… 

• Seinävaatteet, taulut ja maalatut esineet tulivat koko ajan 
suositummiksi myös taiteena… 

 



Naisten puuhat 

• Jos kyntäminen ja härät olivat miesten töitä niin lypsykarja ja meijeri 
olivat nimenomaan naisten töitä. 

• Tudorilainen nainen oli niiin maalla kuin kaupungissakin nimenomaan 
lypsykarjan ja meijerialan rautainen ammattilainen. 

• Lypsy tehtiin aikaisen aamulla ennen aamiaista (ja toinen karta illalla). 
• Nyrkkisääntönä yksi maitotyttö hoitaa kuusi lehmää. 

• Voi kirnuttiin viileällä ilmanalalla aamiaisen jälkeen 

• Pääasiallinen työ rahanhankinnassa oli juuston teko. 
• Juusto hapatetaan suuressa sammiossa (”copper”), joka oli kyllä rautaa. 
• Kaupallinen juuston teko vaatii tilaa, juuston on asetuttava ja lopullinen maku tulee 

kun se säilötään asiallisesti joksikin aikaa. 



Naisten puuhat 

• Juuston teossa on koko joukko salaisia niksejä: Puhtaus, kiehuva 
vesi ja oikea suolaus ovat kaikki kaikessa bakteerien ja homeen 
välttämiseksi. 

• Perimätieto oli että aurinko pitää juustontekovehkeet hyvänhajuisina, 
(siis ultraviolettivalo on pahasta bakteereille). 

• Juustonteko oli hyvin palkattua hommaa naisille. 
• 4 naista saattoi tehtä 26-28 juustoa viikossa kesällä ja 16-18 syksyllä. 

•  Ammattimainen juustonteko on big business, juustotilan koneet 
maksavat enemmän kuin timpurin työpaja… 

  



Naisten puuhat 

• Nainen oli joko isänsä tai aviomiehensä määräysvallassa, joten hän 
ei voinut pitää virkaa, omistaa liiketointa tai tehdä laillista 
asiakirjaa. 

• Käytännössä täysi määräysvalta tuli vasta aviomiehen kuoleman 
jälkeen. Lesket olivat vapaita ja pyörittivät kaikenlaista liiketoimintaa. 
• Työnsä osaava nuori nainen oli myös kova sana avioliittomarkkinoilla, koska 

vaimo käytännössä pyöritti kotitalon liiketoimintaa. 

• Naisia ei näy papereissa mutta he ovat olleet samalla lailla 
työntekijöitä ja yrittäjiä kuin miehetkin. Jyrkän hierarkkisessa 
yhteiskunnassa asema ja varallisuus määrittivät kuitenkin loppu 
viimeksi mihin ihminen pääsi, olipa hän mies tai nainen.  

 

 



Vapaa-ajan riennot 

• Sunnuntain iltapäivät olivat kyläläisten vapaa-aikaa. 

• Suosikkiharrastus oli jousiammunta, joka oli pakollista alle 60 
vuotiaille miehille. Asia oli elintärkeä, koska yeomanry muodosti 
sodanajan armeijan jousiampujien rungon. 

• Kaikki Englannin kuninkaat olivat sitä mieltä että kirkonmenojen 
jälkeinen jousiammunta on jokaisen englantilaisen miehen 
isänmaallista työtä! 
• Alle 17 vuotiailla tuli olla jousi ja kaksi nuolta ja osoittaa huoltaja tai aikuinen, 

joka opetti heitä. 

• Aikuisilla tuli olla jousi ja neljä nuolta. 

 



Vapaa-ajan riennot 

• Varsinainen jousiammunta muistuttaa varhaista golfia. 

• Pieni ryhmä miehiä valitsee maalin, ampuu siihen pari nuolta ja menee 
sitten katsomaan miten kävi. 

• Nuolet kerätään maasta ja lähimmin osunut valitsee seuraavan maalin. 

• Jouset itse tehtiin yhdestä rungon puusta. 
• Marjakuusi oli paras (ja paras marjakuusi tuotiin Espanjasta) 
• Halvempia olivat jalava, saarni ja pähkinäpuu. 

• Jousen tarkka ampuminen on vaikeaa ja vaatii sekä yläruumiin voimaa että 
näppäryyttä. Pieni, jäntevä mies (Robin Hood) voittaa siis ison vahvan 
miehen (Pikku John). Naisten yläruumis on heikompi kuin miehillä mutta 
kevyemmät jouset sopivat myös naisille. 



Vapaa-ajan riennot 

• Muita kilpailuja ja leikkejä riitti aikuisille. 

• “Slidethrift” pelissä penniä pyöritettiin pöydällä yrittäen osua siinä 
olevaan esineeseen. Asiaan liittyi vedonlyöntiä joten jumalatonta. 

• Keilaus (bowling) oli melko kunniallista ja suosittua sekä pubeissa että 
paremmissa kodeissa. Lontoossa oli julkisia keilaushalleja. 

• Jalkapallo oli huonossa maineessa siihen liityyvien joukkotappelujen 
ja yleisen sekasorron vuoksi. Se oli tavallaan kylätappeluperinteen 
“rauhallisempi” versio. Hyvin tuomittavaa. 



Vapaa-ajan riennot 

• Uhkapeli kaikissa muodoissaan oli rohkean (suorastaan 
uhkarohkean) herrasmiehen harrastus. 

• Varsinkin machokuningas Henrik VIII nauttii uhkapeleistä, joten koko 
maa seuraa muodikasta kuningasta kirkonmiesten moitteista 
huolimatta. 
• Rahaliikenne vetää puoleensa tietysti kaikenmaailman pikkukonnaa ja muuta 

jumalattomuutta… 

 



Vapaa-ajan riennot 

• Kuningas Henrik VIII lempiharrastus oli tennis. 

• Tennis muistuttaa huomattavasti nykyajan squashia, sillä verkko on 
ylhäällä ja pallo saa kimpoilla seinistä. 
• Pallo oli tehty tiukkaan pakatusta villasta (kumia ei ollut) 

• Henrikillä oli palveluksessaan kaksi ammattimaista tenniksen 
pelaajaa, jotka opettivat häntä. 

• Aristokraatit seurasivat tietysti perässä ja isoissa kartanoissa saattoi 
olla hyvin kallis tennishuone. 

 



Vapaa-ajan riennot 

• Tanssi on kaikkein suosituin harrastus ja sitä rakastaa koko kansa. 

• Tanssit järjestetään yleensä pubissa, sen pihalla tai kirkon vieressä 
(hautakiviä ei tuolloin ollut),  jotka olivat yleensä kylän suurimmat 
avoimet alueet. 
• Tanssissa ihmiset menevät lähelle toisiaan sosiaalisesta luokasta riippumatta, 

mikä rikkoo järjestyksen.  

• Lisäksi samaan aikaan tanssit houkuttelevat ihmisiä pois kirkonmenoista ja 
rukouksista, mikä on hyvin tuomittavaa. 

• Mellakat, yleinen kännääminen, sopimaton käytös ja irstailu kuuluvat myös 
kuvaan. 

 

 



Vapaa-ajan riennot 

• Maajussien ja köyhän kansan tanssit olivat hyvin yksinkertaisia. 
• Yksinkertaisimmillaan kyläläiset pitävät toisiaan käsistään kiinni ja pyörivät 

juhlasalon (maypole) ympärillä laulaen. 

• Aristokraattien tanssien kuviot ovat erittäin monimutkaisia osoittaen 
heidän hyvää kasvatustaan.  
• Elokuvien ja TV sarjojen versiot on yksinkertaistettu opetteluajan vähyyden 

vuoksi. Yleensä nämä tanssit ovat aikeisten ihmisten aikuisia tansseja, joita 
jokainen pystyy tanssimaan iästä ja vatsan paksuudesta huolimatta. 

• Nuorten aristokraattien monimutkaiset tanssit (galliardit ja voltat) ovat 
oleellisesti nopeampia, rohkeampia ja elävämpiä. Ne alkavat vasta kun 
vanhempi väki on mennyt nukkumaan… 

 



Vapaa-ajan riennot 

• Kaupungeissa on mahdollisuus myös pienestä rahasta seurata 
viihdettä. 

• Yksinkertaisimmillaan paikallinen kirkko saattoi järjestää esimerkiksi 
kukonkivittämisen: 
• Kukko sidottiin narulla keppiin ja kirkkokansa sai sitten yrittää kivittää sitä 

(pikkurahasta tietenkin). 

• Kukkotappelut olivat hyvin suosittuja ja niitä oli helppo järjestää missä 
vain. 
• Pysyviä areenoita oli sekä käyhälle kansalle että kuninkaalle (Henrik VIII:lla oli 

oma kukkotappelukehä). 

 



Vapaa-ajan riennot 

• Seuraava askel oli siirtyä isompiin eläimiin: 

• Härän kiusaaminen (bull-baiting): 
• Espanjalaisessa mallissa härkä on vapaa ja yksi mies lähtee ärsyttämään sitä 

tappen sen lopuksi. 

• Englantilaisessa mallissa ryhmä koulutettuja koiria (mastiffi) hyökkäilee 
ketjuun kiinnitettyä härkää vastaan. Taistelu ei yleensä pääty kuolemaan… 

• Karhun kiusaaminen (bear-baiting): 
• Karhut olivat hyvin kalliita mutta tekniikka oli periaatteessa sama. 

• Karhun kiesauksen perusideana on jännittävä sirkus joten karhun saattaminen 
takajaloilleen ja asteleminen ympäriinsä on kaiken a ja o. 



Vapaa-ajan riennot 

• Teatteri oli ajan uusi harrastus. 

• Teatterit olivat alunperin kiertäviä seurueita, joiden toiminta oli hyvin 
amatöörimäistä. Kiertueet kävivät läpi yleensä samat kaupungit. 
• Käsikirjoittajat olivat yleensä oppineita kirkonmiehiä ja tarinat opettivat hyvää 

moraalia ja huonoa huumoria. Kallein osa seuruetta oli vaunut. Näyttelijät 
olivat pääosan ajasta oikeissa töissä. 

• Teatterit kiertävät kaupungit yhtä aikaa niin, että ne osuvat yhteen 
markkinoiden kanssa. Tällöin kapungissa saattoi olla pari tusinaa teatteria 
esittämässä yhtä aikaa esityksiään. Tyypillisesti esitystä edelti kolme hyvin 
halpaa harjoitusta ja yksi vähän korkeampi kenraaliharjoitus ja lopulta oikea 
näytös jonka lipuista piti maksaa paljon enemmän. 

• Teatterit esiintyivät myös aristokraattien juhlissa vieraille. 



Vapaa-ajan riennot 

• Ensimmäinen pysyvä teatteri syntyi 1576 Lontooseen. 

• Teatterissa esitettiin MA – LA esityksiä (kuusi eri ohjelma viikossa). 

• Suosituimmat olivat värikkäitä draamoja: 
• The Jew of Malta (Christopher Marlowe) 

• Doctor Faustus (Christopher Marlowe) 

• The Spanish Tragedy (Thomas Kydd) 

• Titus Andronicus (William Shakespeare) 

• Jyryt sotaeepokset: 
• Henry IV (William Shakespeare) 



Vapaa-ajan riennot 

• Koko kansa tykkäsi teatterista ja värikkäät puvut kiinnostivat kaikkia 
ihan erityisesti, joten erikoistehosteet tehtiin puvuilla ja verhoilla. 

• Kansaan vetosivat nimenomaan voimakas drama sekä komedia. 
Varsinkin Shakespeare oli taitava dramedy teatterin tekijä. 

• Jatko-osista Shakespeare kirjoitti ainakin historiallisen sarjan 
Englannin kuninkaista. 



Vapaa-ajan riennot 

• Teatterin suosioon vaikutti merkittävästi William Shakespeare. 

• Shakeare keksi uudistaa teatteria niin, että sen drama olisi 
voimakkaasti tunteisiin vetoava juoni, jossa on voimakkaan 
tunteellisia, syviä ja ristiriitaisia hahmoja. 

• Satojen vuosien päästä ihmiset tulevat nauramaan nykyiselle Tudor 
teatterille ja sen kirkkaille väreille halpana yleisön kosiskeluna. 
Varmasti olemme tuolloin fiksumpia kuin nykyiset maalaistollot ja 
kaupunkilaistyöläiset. 



Iltapalalla 

• Iltapala nautittiin yleensä klo 17 (talvella klo 16), jolloin päivän työt 
oli likipitäen tehty. 

• Ruuan jälkeen eläimet vietiin nukkumapaikkoihinsa ja päivän hiki 
pestiin pois kun päivänvaloa vielä riitti. 

• Iltapala oli yleensä maitoon tehtyä puuroa tai veteen tehtyä velliä, 
jota ryyditettiin yrteillä ja mahdollisesti kananmunalla ja leivällä. 

 

 



Iltapalalla 

• Kaupungeissa oli tietysti mahdollista syödä takeaway ruokaa. 

• Takeaway is tyypillinen hyvin menestyvien käsityöläisten ja muiden 
ammattilaisten vaihtoehto. 

• Yön yli olevista puodeista sai yleisesti soppaa, lihaa tai muuta ruokaa. 
• Lontoossa oli lämpimän lihan katu London Bridgen vieressä 

• Noin 5% kansasta oli niin varakkaita että he voivat syödä päivällisen 
kahdesti. 
• Iltapala on tällöin päivällisen kopio ja se riippuu paljon syöjän ruokavaliosta. 

 



Iltapalalla 

• Alkoholia juotiin lähinnä iltapalalla ja siitä sitten jatkettiin. 

• Suosikkialkoholi oli olutta ja sitä oli kahta tyyppiä: 
• ale (pintahiivaolut) ja myöhemmin beer (pintahiivaolut, jossa on humalaa).  

• Ale voitiin tehdä kotona (mutta se oli käytännössä kokopäiväistä työtä). 
• Ainoastaan hyvin köyhät tekivät sitä käymiskannuilla. 

• Olut oli hyvin pehmeän makuista sekä paksua.  
• Varoitus: siinä on vähän prosentteja. 

• Tudor olutta ei oikeasti ole saatavilla, koska tekniikkaa ei voi oikeasti 
automatisoida ja kukin erä on aina erilainen maultaan. 

• Parempi väki joi tietenkin viiniä. 

 



• Pubit (ale house) eivät olleet nykyaikaisia baareja. 

• Tyypillisesti kyseessä oli maalattiainen hökkeli, jossa oli yhdellä 
seinällä olutkannuja joista juoksutettiin olutta kuppeihin myyjän 
seistessä vieressä. 

• Pöytiä ei ollut mutta seinustalla saattoi olla puupenkki. 

• Huoneessa saattoi olla esiintyjiä mutta humalainen laulukööri oli 
tavallinen ratkaisu. 
• Tudorien aikana syntyi kokonainen ryyppylaulujen kirjasto (mallia Irwin 

Goodman), joita kansa sitten opetteli ja lauloi. 



• Pubissa käynti oli koko kansan huvia mutta… 

• Tutkimuksien mukaan: 
• Kävijöistä 1/3 naisia ja 2/3 miehiä. 

• Reippaasti yli puolet oli renkejä, torppareita.  

• Ehkä kolmasosa parempaa väkeä (yeomen ja käsityöläiset) 

• Muutama muu oli paljon parempaa väkeä. 

• Pubissa käynti oli täysin kunniallista kunhan asiat pysyivät käsissä. 
• Valitukset liittyivät uhkapeleihin, tappeluihin, juonitteluihin, irstailuun ja 

muuhun sopimattomaan, joille pubi oli helppo paikka kokoontua… 

 

 



Ja sitten nukkumaan… 

• Yö alkaa tietysti iltarukouksella, koska elämme vanhurskaassa 
maassa. 

• Seksi oli Tudorien aikaan yhtä keskustelua herättävää kuin omana 
aikanammekin. “Siitä puhe mistä pula.” 
• Suurin osa kansaa ymmärsi katolisen kirkon ytimenä olevan selibaatin 

merkityksen, jota oli saarnattu 500 vuotta kirkossa. 

• Martin Lutherin protestanttisessa uudistuksessa ajattelu siirtyi ajatukseen, 
että on olemassa perhe, jonka sisällä seksi on aivan hyväksyttävää. 

• Ajan moraali yritti löytää tasapainoa näiden kahden suunnan välillä 
pysytellen katsantokannasta riippumatta enemmän katolilaisena… 

 

 

 



Summa Summarum 

• Kysymyksiä? 


