Mikä jouluinen
olento olen?

2. Lapset odottavat minua kovasti.
3. Saan paljon kirjeitä ennen
joulua.

Vastaus: joulupukki

1. Teen töitä,
kun toiset juhlivat.

Joulupukki
Onko täällä kilttejä lapsia?
Jouluaattona monissa
lapsiperheissä odotetaan
valkopartaisen ja punapukuisen
vanhuksen vierailua.
Suomenkielinen joulupukki-sana
viittaa sarvipäiseen pukkiin.
Vanhassa pukkiperinteessä pukit
kiersivät juhlapäivinä talosta
taloon, mutta eivät tuoneet
lahjoja vaan vaativat itselleen
ruokaa ja juomaa.
Suomalaisessa joulupukissa yhdistyy
monta vanhaa perinnettä.
Suomessa tunnettiin katolinen
pyhimys ja hyväntekijä Pyhä Nikolaus

jo satoja vuosia sitten.
Keski-Euroopassa oli tapana,
että Nikolaukseksi puettu hahmo
jakoi lahjoja kilteille lapsille
joulukuussa, Nikolauksen päivänä.
Eurooppalaisia muutti Yhdysvaltoihin,
ja he veivät perinteen mukanaan.
Näin Pyhästä Nikolauksesta tuli
amerikkalaisen joulupukin esi-isä.
Vähitellen amerikkalaisesta
joulupukista kehittyi lihava, iloinen
ja punaposkinen satuhahmo,
joka toi lahjoja kaikille ja paransi
samalla joulukauden myyntiä.
Suomalaiseen joulupukkiin vaikutti
myös vanha pukkiperinteemme.
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Perinteiset pukit kulkivat seurueen kanssa talosta taloon.
Sarvipäiset ja harmaaseen turkkiin
pukeutuneet nuoret kulkivat talosta
taloon muun muassa Tuomaan
päivänä, jouluna ja Nuutin päivänä.
Jouluna kiertävällä pukilla oli tuohesta
tehty naamari ja pitkä parta.
Usein kiertävä joukko metelöi –
kalisteli lehmänkelloa
ja ryskytti puusauvalla lattiaa.
Pelottavat ja riehuvat pukit
eivät tuoneet lahjoja vaan vaativat
ruokaa ja juomaa itselleen.
Suomalainen pukkiperinne sekoittui
lahjoja tuovaan joulupukkiin
noin kaksisataa vuotta sitten.
Harmaaseen turkkiin tai talvitakkiin
pukeutunut joulupukki alkoi vierailla

varakkaissa perheissä ja toi lahjoja.
Tämä perinne levisi koteihin varsinkin
kansakoulujen kuusijuhlien välityksellä.
Joulupukki nähtiin punaisessa asussa
sata vuotta sitten ja vasta 1970-luvulla
joulupukista tuli punapukuinen
koko Suomessa.
Nykyinen suomalainen joulupukki
näyttää amerikkalaiselta joulupukilta,
mutta on säilyttänyt suomalaiset
tavat kiertää talosta taloon ja jakaa
lahjat henkilökohtaisesti jouluaattona.
Matkaan joulupukki lähtee rekikyydillä
Korvatunturilta, Itä-Lapista.
Tämän tiedon vahvisti Markus-setä
eli Markus Rautio radio-ohjelmassaan
Lastentunti vuonna 1927.
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Pyhä Nikolaus ja lapset piirustuksessa vuonna 1894

Monilla perheillä on valokuvia lapsista joulupukin sylissä. Kuva on 1960-luvulta.
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Lapsiperheissä joulupukkia
sekä odotetaan että jännitetään.
Vierailu noudattaa usein samaa kaavaa.
Ensin joulupukki kysyy:
”Onko täällä kilttejä lapsia?”
Myöntävän vastauksen jälkeen
vanhemmat tiedustelevat
joulupukin ikää ja ehdottavat,
että pukille lauletaan laulu.
Tämän jälkeen joulupukki
voivottelee lahjasäkin painoa
ja alkaa jakaa paketteja.
Apua hän pyytää lapsilta,
koska on jo vanha.
Kun lahjat on jaettu, pukki kertoo
olevansa kiireinen ja poistuu.
Joulupukin vierailut valokuvataan
usein muistoksi.

Kysymyksiä
Uskoitko lapsena joulupukkiin?
Oletko kirjoittanut joulupukille?
Oletko esiintynyt joulupukkina?
Miten joululahjat jaettiin sinun
perheessäsi?

Joulupukkiperinteeseen kuuluu se,
että pienten lasten usko joulupukkiin
pyritään säilyttämään
jopa kouluikään saakka.
Lapsia kannustetaan myös
kirjoittamaan joulupukille.
Kirjeissä lapset kertovat tavallisesti
kiltteydestään ja lahjatoiveistaan.
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Joulupukin Pääpostiin Rovaniemelle
saapuu joka vuosi yli puoli miljoonaa
kirjettä kahdestasadasta eri maasta.
Joulupukki onkin suomalainen
vientituote, josta pitää huolta
muun muassa Joulupukkisäätiö.
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