
Kekritapahtumien järjestäminen

❖ Mikä on kekri?

❖ Ideoita ja vinkkejä tapahtuman järjestämiseen

❖ Katso myös tiedosto kekritietoa ja -tarinoita 
kekritapahtumia varten



Kutsutaan koko Suomi – maalta, 
taajamista ja kaupungeista mukaan 

mukaan viettämään yhdessä 
sadonkorjuun juhlaa - kekriä!

Kekri on perinteinen 

maaseudun juhla

Kuva Pyry Kantonen



Mikä kekri on?



❖ kekri, köyri, köyry, keyri, keuri, keiri, keöri, keeri,  → nimet 
vaihtelivat paikan mukaan, sana tarkoittaa viimeistä, 
lopettavaa, jäävää

❖ suomalainen sadonkorjuun juhla, jolla on perinteet Euroopassa, 
kekristä ennen kristinuskoa ei juuri tietoa, kristinuskon tulon 
myötä kirkko suhtautui kekriin kriittisesti, lopulta  
kansanuskon ja kristinuskon elementit ovat sekoittuneet 

❖ sukua kelttien samhainille, josta kehittyi myös halloween (All
Hallows’ Eve, kaikkien pyhien aatto) → rantautui Irlannista 
maahanmuuttajien mukana Amerikkaan, jossa muotoutunut 
kurpitsakummitusjuhlaksi, halloweeniksi → halloween tullut 
sieltä meille amerikkalaisine kaupallisine piirteineen 
populaarikulttuurin  mukana 

Lähde ja kuvat Talonpoikaiskulttuurisäätiön nettisivut ja kuvapankki

Kekri (karjanhoidon, pellonviljelyksen ja hedelmällisyyden jumala)



Kekri
❖ kekriä vietettiin satokauden valmistumisen ja työvuoden päättymisen 

kunniaksi

❖ kekrin ajankohta vaihteli eri osissa maata mikkelinpäivästä 
pyhäinmiestenpäivään kasvukauden loppuessa kun sato oli korjattu, 
teurastukset tehty, eläimet otettu suojiinsa ja naiset siirtyneet 
tupatöihin 

❖ loka-marraskuussa oli eripituisten aurinko- ja kuuvuoden tasaava 
jakoaika, jolloin sanottiin olevan otollinen kummituksien, haltioiden ja 
esi-isien liikkeille, aikaan liittyi mystiikkaa ja enteitä, raskaita töitä piti 
tuona aikana välttää, joten aikaa jäi kekrin vietolle 

❖ muistettiin vainajia ja esi-isiä, joiden uskottiin palaavan kekrinä  
katsomaan miten paikkoja on pidetty kunnossa → varattiin ruokaa ja 
lämmitettiin sauna hengille 

Lähde ja kuvat Talonpoikaiskulttuurisäätiön nettisivut ja kuvapankki



Kekrin aikaan ennen

❖ palkollisilla oli vapaaviikko, jota kutsuttiin kekriviikoksi, 
väli-, rii-, irto-, römppä-, runtu-, kissa-, irtolais- tai  saviviikoksi  

❖ edellä mainitulla viikolla piiat ja rengit pitivät lomaa ja siirtyivät 
uusiin työpaikkoihin → jos olivat sellaisen pestuuviikolla 
hankkineet tai jatkoivat entisessä talossa

❖ puhuttiin herrain joulusta ja talonpojan kekristä, joka kuvasi   
näiden ryhmien valmistautumista omaan juhlaansa ja kekrin   
merkitystä talonpoikaisyhteisössä

Lähde ja kuvat Talonpoikaiskulttuurisäätiön nettisivut ja kuvapankki



Kekrin aikaan ennen – ja juhlitaan taas 

❖ yhdessä juhliminen ruoalla ja juomalla mässäillen ja herkutellen 
→ väkevien ja oluen nauttimisella taattiin sato-onni tulevana 
vuonna, ruoan riittävyys oli tae hyvälle onnelle 

❖ hulluttelua ja taikojen tekemistä, joilla on yritetty ottaa 
tulevaisuus haltuun

❖ tanssia, laulua ja muuta ilonpitoa

❖ kekripukki, epämääräinen olio, joka ei tuonut lahjoja vaan vaati 
kulkiessaan joukkoineen kestitystä taloista uhkauksien uhalla 
(uunin kaataminen)

❖ kekrittäret olivat vaaleiksi haamuiksi pukeutuneita naisia

Lähde ja yläkuva Talonpoikaiskulttuurisäätiön nettisivut ja kuvapankki
Alakuva Helena Velin



Vietetään kekriä eri tavoin



❖ kaupoissa, kauppakeskuksissa tai           
kirjastoissa

❖ toritapahtumissa tai maaseutuyrityksissä

❖ yhdistyksissä

❖ päiväkodeissa, kouluissa tai 
hoitolaitoksissa

❖ tai järjestetään oikeat kaiken kansan  
kekrijuhlailtamat 

Vietetään kekriä yhdessä eri 

paikoissa



Kekriä voi viettää monella tapaa

Kaupoissa, kauppakeskuksissa, kirjastoissa

❖ järjestetään matalalla kynnyksellä 2 - 4 tunnin  
tapahtuma, jossa on järjestön ja oman yhdistyksen  
toiminnan esittelyä, 

❖ neuvontaa (esim. kotimainen ruoka, joutsenlippu-
merkki, perinteisiä ja tuunattuja kekriruokavinkkejä,  
kasvisten käytön lisääminen), 

❖ maistiaisia, pientä myyntiä: kotisäilykkeet tai 
leivät tai sämpylät, kahvikakut

❖ kekritietoa, kekrivisa, arvonta

❖ kirjastostoissa: pieniä työpajoja, askartelua (ohjeita 
www.kekri.fi)

Vinkki:

Tapahtumakävijät voivat 
kuvata pisteellä olevan 
reseptin, jolloin säästyy 
tulostamiselta.

Kuva Suvi Malin

Kuva Tiina Makkonen



Kekriä voi viettää monella tapaa

Toritapahtumissa, maaseutuyrityksissä

❖ työnäytöksiä (esim. seppä, pajutyöt, pienen esineen 
valmistus, kantapään neulominen…) 

❖ työpajoja (leipominen, askartelu…)

❖ syksyn sadon ja ruoan myyntiä

❖ kekriperinteen esittelyä

❖musiikkia ja muuta ilonpitoa (pussihyppelyä, puujaloilla 
kävelyä, tikanheittoa jne..)
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❖ tulien polttaminen liittyy usein kekriin, mukana olijat 
lähtevät soihdut käsissä pois pimeässä illassa, ohjelmassa 
tulitaiteilijoiden esitys

❖ rakennetaan iso kekripukki esim. oljista tai risuista ja 
poltetaan se kekritilaisuuden lopuksi  ( uudempaa 
perinnettä: esim. Kajaani ja Tervo)  

❖ yhdistetään uutta ja vanhaa, esim. kekritapahtuma, jossa
musiikkina rokkia → kekrirokki

❖ ohjelmallisia sadonkorjuutori- tai markkinatapahtumia
• ruokaa, käsitöitä, musiikkia ja ohjelmaa, kisailua 

(pussihyppelyä, puujaloilla kävelyä, tikanheittoa jne..)

❖ työpajoja, esim. lasten kanssa keppihevosten tekeminen, 
leipominen jne.

Kekriä voi viettää monella tapaa

Kuva Riitta Raatikainen

Kuva Jaakko Helminen



Talonpoikaissäätiö on  sivustolta 
www.kekri.fi löytyy lasten ja nuorten kanssa 
toteutettavaksi kekriaineistoa: 
oppimateriaalia, erilaisia tehtäviä, 
askartelua, leikkejä, ennustuksia ja 
tulostettavaa materiaalia

Mitä jos veisitte kekrin 

päiväkotiin tai kouluun?

Kuvat: Talonpoikaissäätiö

http://www.kekri.fi/


Kekri-iloa niille, jotka eivät 

voi osallistua tapahtumiin

Yhdistykset voivat toteuttaa kekritapahtuman 
esimerkiksi vanhusten hoivakodeissa 
sopimalla siellä tarjottavasta uutispuurosta ja 
järjestämällä vanhusten kanssa pienen 
musiikki- ja keskusteluhetken. Joku voi 
muistaa vielä entisajan kekrin. 

Kekrin tunnelmaa ja palanen muistojen 
maistuvaa maaseutua! 

Kuva Helena Velin



Juhlissa voi ruoan lisäksi 
olla monenlaista ohjelmaa:
• kekripukin vierailu,
• ennustetaan tulevaa,
• lauletaan ja leikitään
• Kekripukkinaamarin 

väritystä tai askartelua!

Kysykää mukaan 
järjestelyihin paikalliset 
yhdistykset ja / tai 
yritykset

Katso esitys kekrijuhlan 
järjestämisohjeet
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Kuva Pyry Kantonen

Kuva Pyry KantonenKuva Elina Vaittinen
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Elämyksellinen, kekrijuhla kokoaa 

hyvän ruuan äärelle



Järjestä yrityksessäsi  kekritapahtumia ja 
-juhlia

Lisätietoja ja asiantuntija-apua tarjolla 
piirikeskuksista.

Vietetään kekriä myös ruoka- ja 

matkailuyrityksissä
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Miten maisema ja sen arvot 
näkyvät teidän 
kekritapahtumissanne?

Kuva Katriina Koski

Kuva Sinikka Jokela

Suomalainen maisema on 

ruuan tuotannon maisemaa



On aika nostaa perinteinen suomalainen kekri jälleen 

arvoonsa tähän aikaan sovitettuna.


