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Itsenäisyyspäivä

Linnan juhlat palaavat. Tasavallan
presidentti kertoo itsenäisyyspäivän
vastaanoton perinteistä ja siitä, miten
kutsutut valitaan. Tunnelmia ja
juhlaglamouria voi katsella Yle
Areenassa myös menneiltä vuosilta.

Suomen itsenäisyysprosessin
historiaa on Eduskunnan esitteessä.
Itsenäisyysjulistuksen P. E.
Svinhufvudin lukemana saa kuunnella Ylen Elävässä arkistossa.

Makupalat.fi Itsenäisyys

 

 Tiedonhaun uutiskirje
12/2022

 

 

Joulu

Joulukuu on juhlan aikaa. Saamme seurata itsenäisyyspäivän juhlintaa taas
perinteisin kuvioin, Lucia-neidot ja -mummot hurmaavat. Tunnelmointi perheen
sekä ystävien kanssa on käsillä.

Makupalat.fi Joulun taikaa

 

https://kirjastotfi.creamailer.fi/email/63849b0557980
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/joulun-taikaa?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje++12%252F2022+Joulu&utm_content=%255Bemail%255D
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https://www.presidentti.fi/itsenaisyyspaiva/
http://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/30-1616
http://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/esitemateriaalit/Documents/NETTI_ITSENAISYYS_JA_DEMOKRATIA_SUOMI.pdf
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/11/08/suomen-itsenaisyysjulistus
http://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/itsen%25C3%25A4isyys?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje++12%252F2022+Joulu&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjastot.fi/kysy/etsin-tietoja-pyhan-lucian-juhlista?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje++12%252F2022+Joulu&utm_content=%255Bemail%255D
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/11/05/joulu
https://www.kirjastokaista.fi/tikkurilan-martat-villasukan-neulominen-2/
https://kauneimmatjoululaulut.fi/
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/historiska-recept?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje++12%252F2022+Joulu&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjastot.fi/kysy/kokoelmat/joulurunoja?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje++12%252F2022+Joulu&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjastot.fi?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje++12%252F2022+Joulu&utm_content=%255Bemail%255D


 

Lucia

Lucia tuo valon talven pimeään.
Nuorten ja vanhojen Lucia-
perinteeseen kuuluvat Suomen
Lucia-neito, kynttilät, sahramipullat ja
laulu. Duodecim-lehden artikkelissa
kerrotaan Lucian ja hänen juhlansa
tarinan lisäksi siitä, miten Lucia liittyy
lääketieteeseen. Samasta artikkelista
löytyvät Sankta Lucian sanat
ruotsiksi. Sahramipullia voi leipoa
Ruokatiedon reseptillä.

Kysy kirjastonhoitajalta Tietoja
Pyhän Lucian juhlista

 

  

http://www.lucia.fi/FI
https://www.duodecimlehti.fi/duo95362
http://www.ruokatieto.fi/keittokirja/ruokaohjeet/sahramipullat
https://www.kirjastot.fi/kysy/etsin-tietoja-pyhan-lucian-juhlista?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje++12%252F2022+Joulu&utm_content=%255Bemail%255D


 

 

Lauletaan yhdessä

Kauneimmat joululaulut soivat
konserteissa ja yhteislauluhetkissä ja
Jouluradio on ollut seuranamme jo
20 vuotta.

Nuotteja kannattaa lainata kirjastoista.
Finna.fi:n hakutulos joululaulut,
tarkan haun rajauksena aineistolaji
nuotit.

 

 

Rakkaat perinteet

Kuka on joulupukki? Joulun
perinteistä kertovat SKS:n
juhlakalenteri sekä Ylen joulu, jonka
kautta pääsee myös muiden maiden
juhlaperinteitä tutkimaan. Joulun
pakanallisista juurista keskustellaan
Ylen podcastissa.

Ruokaohjeita voi etsiä keittokirjojen
lisäksi vaikka Martat Jouluruoka tai
Ruokatieto Joulu - tuoksuja, makuja
ja yhdessäoloa -kokonaisuuksista.

 

Lahjaksi villasukat

Tänä vuonna kuluttajat arvioivat
säästävänsä lahjakustannuksissa.
Jos lankoja, taitoa ja intoa löytyy,
lahjaksi ehtii kutoa lämmittävät
villasukat. Kannan neulonnan voi
palauttaa mieleen tai opiskella ihan
uutena taitona vaikkapa Punomossa.
Niille, jotka pitävät enemmän video-
ohjeista, sopii Tikkurilan Marttojen
opastus Kirjastokaistalla.

Makupalat.fi käsityöohjeet

 

https://juhlakalenteri.finlit.fi/joulu
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/11/05/joulu
http://areena.yle.fi/podcastit/1-50416059
https://www.martat.fi/marttakoulu/joulu/jouluruoka/
https://www.ruokatieto.fi/keittokirja/sesonkien-ja-juhlien-herkut/joulu-tuoksuja-makuja-ja-yhdessaoloa
https://punomo.fi/tyo-ohjeet-ja-tyoideat/asusteet-ja-vaatteet/sukat/neulesukat-perinteinen-ohje/
http://www.kirjastokaista.fi/tikkurilan-martat-villasukan-neulominen-2/
https://www.makupalat.fi/fi/k/all/hae?sort=title&order=asc&f%255B0%255D=field_asiasanat%253A66468&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje++12%252F2022+Joulu&utm_content=%255Bemail%255D
https://kauneimmatjoululaulut.fi/
https://www.jouluradio.fi/
https://finna.fi/Search/Results?sort=relevance&bool0%255B%255D=AND&lookfor0%255B%255D=joululaulut&type0%255B%255D=AllFields&lookfor0%255B%255D=&type0%255B%255D=AllFields&join=AND&filter%255B%255D=%257Eformat%253A%25220%252FMusicalScore%252F%2522&limit=20


 

 

Makupalat.fi

Historiska recept 
Havaintoja ihmisestä 
Monikielinen lukutaito

Ajankohtainen kokoelma

Suomalaisia sotakokemuksia

 

https://www.makupalat.fi/fi/linkki/historiska-recept?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje++12%252F2022+Joulu&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/havaintoja-ihmisest%25C3%25A4?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje++12%252F2022+Joulu&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/monikielinen-lukutaito-perheiden-ja-ammattilaisten-toiveet-tarpeet-ja-haasteet-monikielisess%25C3%25A4?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje++12%252F2022+Joulu&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/suomalaisia-sotakokemuksia?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje++12%252F2022+Joulu&utm_content=%255Bemail%255D


 

 

Kysy kirjastonhoitajalta

Joulurunot luovat tunnelmaa. Ne jäävät mieleen, mutta voivat olla
vaikeita löytää. Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa on koottu vastauksia,
joissa vinkataan tunnelmallisia joulurunoja sisältäviä kirjoja.

 

 
Makupalat.fi     Twitter @Makupalat     Tiedonhaku     Digiopastus

Tiedonhaun uutiskirjettä julkaisee Kirjastot.fi.
 

 

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, Tiedonhaun uutiskirjeen tilaajat.
Jos haluat peruuttaa tilauksesi, klikkaa tästä.
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