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E k ist  M k  k h u

Oli marraskuun lopun päiviä. Pitkän syksyn jälkeen pohjoistuulen Tuuletar oli vallannut Lapin 
tunturit ja vaarat. Hallan hengetär oli kuurannut puut ja ase anut askelmerkit talvelle. Edes 
Pakkasherran sauvan sivallukset jäätyviin lah in ja selkävesille eivät saanut hereille joulupukin 
erikoiston ua Miekoa, joka tuntui jatkavan sitkeää syysuntaan luolassaan. Nyt Halla aren helmat 
laskivat Napapiirille lumipei een. Hiljaisuuden rikkoi vain porokellon ääni kun porotokka liikkui 
Pieskänjupukan lakijängällä.

Kesän ja syksyn ahkeroin  oli saanut erikoistontun nukahtamaan ja näkemään makeita unia. 
Tontun karheat karvaiset jalat roikkuivat leveältä kelohonkaiselta lavitsalta, jossa ton u nukkui 
porovällyjen alla. Isossa avotakassa ei ollut ollut hetkeen punaisia hiiliä. Luolan lämpö lakin oli 
laskenut kesän ja syksyn lämmöistä. Kyn läpätkäkin lasisessa lyhdyssä tuntui vetelevän viimeisiään
ja valaisi vain hennos  luolan hirsisiä seiniä.

Miekon näki unia. Tontun suippokärkiset korvat liikkuivat omaan tah in. Miekon palasi unessaan 
iltaan, jossa kalastajat ve vät ison muikkusaaliin Kivilahden hiekalle. Kuinka he ton ukollegoiden 
Vieton ja Raanun kanssa jänni vätkään nuotan saapumista rantaan. Onneksi ilta pimeni, sillä 
näkymä ömyyspillereiden teho lakkasi juuri kun saalista ale in nostamaan. Tontut rskuivat ja 
Raanu hei eli kärrynpyöriä. ”Tästä he saisivat tarvi avat muikkuherkut joulupukin joulupöytään!”

Nyt Miekon ton uvatsaa kouraisi ja se sai tontun valpastumaan unen keskeltä. Luolan kallioisesta 
katosta pah  vesipisara suoraan tontun leveälle nenälle ja sai Miekon säpsähtämään hereille. 
Vatsa tuntui kovin vali avan tyhjyy ään. Miekon yri  heikossa valossa tähystellä seinäkalenteriin, 
joka oli pudo anut päiväleh ä jo melkoisen pinon ja tuntui pyristelevän juuri 27. päivästä ir .
”Mitä kauheaa, olinko nukkunut joulun ohi?” Miekon sydän jysky  rinnassa.
Pian hän laskeutui pikavauh a kapuita pitkin lavitsaltaan ja syty  uuden kyn län sekä pohnus  
paljain varpain koh  kalenteria. Samalla hän vilkaisi seinässä olevaa puhelinta. Siinä ainakin oli 
hento punainen valo eli linjat toimivat. ”Mu a miksi minua ei ole heräte y ja kuinka joulupukki on 
saanut keliennusteet, entä kalaherkut joulupöydässä?” Samalla Miekon tunsi kuinka vatsassa 
vihlaisi. Hän nos  lyhtyään koh  kalenteria. ”Ooh!,” hän huokaa ”Onkin marraskuu.” Miekon tuntee
kuinka vesihelmiä virtaa hänen pörröisen tontuntukan alta poskille. ”Heh heh, hoh hoh hoo!!” 
Miekon kieriskelee la alla ja nauraa ”En ollutkaan nukkunut joulun yli!” Nauru raikuu pitkin luolan
seiniä ja hetken kaiku vastaa kaikuun.

Vielä äskeisestä hengästynyt Miekon pukee päällensä pitkän paidan, villaiset joulunväriset sukat ja 
sujau aa ne huopaisiin leveäkärkisiin tossuihin. Samalla hän hieraisee isoja kouriaan yhteen ja 
toteaa ääneen ”Nyt tulet takkaan ja muikkuja halstarille.” Eipä aikaakaan kun tervaksinen kanto 
antaa luolaan valoa ja lämpöä. Ja pian maistuvat paistetut muikut Miekolle. Syödessään muikkuja 
leveällä kelopöydällään hän huomaa jälleen tuon ison pinon leh ä kalenterinsa alla. ”Olenpas minä
nukkunut.” Hän hakee kalenterilehdet, jotka täy ävät hänen sylinsä. ”Voi tavaton, olen siis 



nukkunut täyden kuukauden. Se taisi olla 26.10...” hän tarkistaa vielä nahkapäällysteisestä isosta 
päiväkirjastaan. ”Aivan täällä se on.” Miekon lukee päiväkirjaansa. ”Tähystelin tornissa ja näin 
kuinka kalastajaparisko nosteli pyydyksiä ylös ja pian myös veneen. Oli tyyni syksyinen, hieman 
sumuinen aamu ja piipusteleva Pieskänjupukka antoi tähystykseen tarvi avaa suojaa.” Miekon 
sulkee raskaan suuren päiväkirjansa. Hän hakee takkatulen ääreltä höyryävästä pannusta kuumaa 
kahvia ja tuntee kuinka hyvä olo hiipii tontun sisään.

Hiljaisen nau nnollisen hetken keskey ää seinässä oleva puhelin, jonka punainen valo hehku aa 
laajas  valoaan. ”Joulupukkiko?” aja ele Miekon. Ton u nousee askelmia ja pian hän vääntää 
kammesta.
”Haloo, haloo” Puhelin rä see ja linja on heikko. ”Haloo, kuka siellä?” kyselee Miekon.
”Raanu täällä, rekiton u Raanu kuomaseni.”
”Hyvä veli, mitä sulle kuuluu?” kyselee Miekon
”Kiire ä, sitä on jo nyt rii änyt. Kokoamme parhaillaan jouluruokien erikoislähetystä 
Korvatunturille.”
Samassa Miekon huomaa kuinka puna nousee hänen jykevän niskan kau a koh  poskipäitä…. 
”Aivan” vastaa Miekon. ”Muis nhan minä sen ja kalathan on minulla, kuten edät.”
”Miekon ystäväni” Raanu jatkaa ”Lähdemme Vietosen kanssa liikkeelle 3 päivän päästä.”
Miekon vilkaisee kalenteria ja toteaa ”No mu a, minähän annan silloin myös ensimmäisen joulun 
sää edo een ja ennusteen Korvatunturille. Ja voin sen antaa myös teille.”
”Kuule kuomaseni, muistathan e ä pukin herkkua on se tuoresuolamuikku.”
”Muistanhan minä. Mu a nyt minun pitää jo mennä” jatkaa Miekon ja jatkaa vielä ”Mitä muuten 
Vietoselle kuuluu?”
”Hyvää, hyvää. Tässä hän on viimeistelemässä joulupukin juhlareen huoltotöitä. Ja hetkinen... 
Vieton muistu aa e ä sytytä soihdut lakijängälle, jo a osaamme laskeutua.”
”Ja sauna lämpiämään” jatkaa Miekon nauraen.
”Aivan! Nähdään pian ja edätkö jouluunkaan ole kuin hetki aikaa.” muistu  Raanu.
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