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Paljon on jouluna pukkia pelissä
Joulupukin kännykkä pirisee nyt yhtenään. Kysyntää on tarjontaa
enemmän, joten kiire jo on, kiire jo on - paitsi pukilla, myös
vanhemmilla.

HEIDI PYHÄLAHTI

Jouluaattona saattaa kadulla törmätä kerralla useampaankin pukkiin:
yksi pyöräilee, toinen kävelee (tai saattaapa reissussa väsynyt ukkoraiska
työillan viime tunteina vähän hoiperrellakin), kolmas autoilee.
- Virkaveljiä. Kyllähän meitä aattona liikuskelee useampia, mutta aina
koteihin tulee se, joka on Korvatunturilta kotoisin, kertoo kuusen alta
kurkkimasta bongattu pukki salamyhkäisesti.

TS/Veikko Wahlroos
Nykypäivänä joulupukki on silmillään hymyilevä
lempeä ukko, jota odottavat niin lapset kuin

Pukki on tullut vanhemmiten hieman hajamieliseksi, iäkseen hän saattaa

aikuisetkin. - Meitä näkee aattona useita, mutta

ilmoittaa kaikkea 200-1500 vuoden väliltä. Tämä tiedoksi koteihin,

kotiin tulee aina se korvatunturilainen.

joissa pukin joka kysymällä vaihtelevaa ikää on saatettu pohtia. Tällä
kertaa punanuttu sanoo olevansa 453 vuotta ja 5-6 poronsarvea päälle,
mikä saattaa osua varsin lähelle totuutta.
Terävä päivä pukilla.
Maalaispukki on hinnassa hövelimpi
Ja nyt, huomio, vanhempi! Piilota lehti lukutaitoisilta lapsiltasi, joiden
haluat välttyvän tältä paljastukselta. Pukkihan siis ON, siitä ei pääse
mihinkään. Mutta pukkius on myös bisnes, ja jotakin pilttiä voisi
järkyttää, että äiti ja isi pulittavat partasudin vierailusta aika läjän
euroja.
Korvatunturilla käy aikamoinen joulutohina, mutta niin käy

TS/Veikko Wahlroos

palloseuroissa, partioissa, yhdistyksissä ja yksityiskodeissakin.

Joskus pukkia lykästää, kun halattavaksi osuu

Joulupukkibisnes kukoistaa, pukin ja lukuisten virkaveljien puhelimet

vaahtosammuttimia isompia.

pirisevät tasaisesti ja moni partasuu myy lopulta ei oota.
Kova kysyntä nostaa hintaa. Maaseudulla pukin saa kyläilemään kolmellakin kympillä, mutta Turussa ja isommissa
taajamissa vartin visiitistä voi joutua pulittamaan jopa kuusikymppiä. Suuri osa pukkien tuloista menee kuitenkin
kokonaisuudessaan seuratoimintaan - niin myös tämän Seppo Seppäläksi paljastuneen pukin liksa.
- Toimin aktiivisesti urheiluseuroissa ja olen tehnyt vuosia pukkikeikkaa eri seurojen nimissä Turussa, Raisiossa ja
Piikkiössä. Tällä kertaa teen keikat Loimaan palloseuran hyväksi, koska poikani Mikko on siellä valmentajana, kertoo
Seppälä.

Seppälä.
Pukin osa-aikavirka sopii Seppälälle, hän kun ei niin jouluruuista perusta.
- Jouluaatto alkaa kuitenkin siitä, kun kaurapuuro vaihtuu aattoaamun riisipuuroksi, mies maiskuttelee.
Pukkia jännittää isompikin nassu
Tälle pukille on tärkeää pysyä ensimmäisestä visiitistä viimeiseen vain alkoholittomissa suunkostukkeissa. Vaikkei
absolutisti olekaan, on jouluaattona näissä hommissa hyvä olla ehdoton. Lapsilla - ja vanhemmilla - on ryhmysauvallaan
kolistelevassa pukissa jännittämistä jo muutenkin ilman, että parran uumenista tuoksahtaa väkevä.
Pukkia yhä vähän pelätäänkin, vaikka hahmo on muuttunut 1800-luvun lopulla säikytelleestä sarvipäisestä,
pukintaljaisesta ukosta rutkasti lempeämmäksi ja lupsakammaksi olennoksi.
- Kyllä siinä pienten lasten kanssa pari kolme vuotta menee, että pukin kanssa uskalletaan olla kaveri. Mikä ihme se on, on
moni vanhempikin jännityksestä jähmeä kun pukki tulee kylään, Seppälä juttelee.
Hän kertoo olleensa eräänä jouluna perheessä, jossa isä pyysi antamaan perheen pallohullulle pikkupojalle ensimmäiseksi
lahjaksi jalkapallon, jotta pojan pukkia kohtaan tuntema pelko olisi hälvennyt.
- Niinhän siinä kävi, että poika rupesi pelaamaan vielä paperin peitossa olevalla jalkapallolla semmoisella innolla, että
pukki unohtui. Siinä oli kyllä koko huusholli hajota ja kuusi kaatua, Seppälä kertoo.
Eräässä perheessä, jossa Seppälä oli vieraillut viisi vuotta, äiti pyysi pukkia jäämään seuraavana vuonna pois, että poika
saataisiin pikku hiljaa vieroitettua taruhahmosta. Seuraavana vuonna piippalakki kutsuttiin kuitenkin takaisin, kun joulu ei
ollut pukitta tullut ollenkaan - ei pojalle eikä sen koommin vanhemmillekaan.
Seppälä on kiertänyt koteja jo kolmisenkymmentä joulua tehden 20-26 visiittiä joka aatto. Tähän vuoteen oman lisänsä tuo
ensimmäinen oma lapsenlapsi, 5-kuukautinen pojanpoika Eemil, jonka pieniä partaan tarraavia sormia pukki itse sanoo
jännittävänsä eniten.
Joulupukiksi Seppälä ajautui, kun hän vieraili pukkina oman perheen ja sukulaisperheiden luona. Oma poika ei sen
kummemmin ihmetellyt isän olevan poissa aina silloin, kun pukki tuli käymään; selitti vain oudon tuttusilmäiselle ja ääniselle pukille Sepi-isän olevan joko treeneissä tai sitten töissä. Myös käsistä pukki on ollut vähällä tulla tunnistetuksi.
Niin, lapset ovat tarkkoja, mutta pukin ympärillä velloo niin vahva myyttisyyden verho, että arkiset asiat hämärtyvät.

Joulupukki aattoillaksi joulupukkipalvelu.fi (kaikille avoin internetsivusto, tällä hetkellä lähinnä
partioseurojen ilmoituksia). Yksityisten tarjoamia joulupukkipalveluja on myös sanomalehtien
palveluja tarjotaan -palstoilla.
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