
JOULUPUKIN TAIKASORMUS 

oulupukilla on oikean käden keskisormessaan puhdasta kultaa oleva taikasormus, johon Joulupukin 
kesäsaaren kultaseppämestari on taidokkaasti kaivertanut peilikuvana nimikirjaimet A P. Peilikuvan 
ansiosta Joulupukki voi ”allekirjoittaa” minkä tahansa kirjeen tahi muun tärkeän dokumentin eli 

asiakirjan sinetöimällä sen eli painamalla nimikirjaimensa siihen sulatettuun kuumaan sinettivahaan.
Kirjaimet A ja P viittaavat Joulupukin porvarilliseen, tähän maailman aikaan silloin tällöin varsin tarpeelliseen 

nimeen Timo Alarik Pakkanen.

A tarkoittaa Joulupukin ikivanhaa Alarik-nimeä, joka on peräisin noin 1500 vuotta sitten Euroopan  
mantereella eläneiltä länsigooteilta. Isovanhempiensa Teoderikin ja Rememundin sekä vanhempiensa 

Eurikin ja Ragnahildan tavoin hänkin polveutui pohjoisessa Euroopassa asuneista germaaneista.  
Alarik-nimen kantanimi on goottilainen Alareiks eli ”kaiken hallitsija”.

Timo on lyhennelmä kreikan Timotheus-nimestä, joka tarkoittaa ”jumalaa pelkäävää”.

Pakkanen puolestaan on se pohjoisen Euroopan talvinen säätila, jonka vallassa myös Joulupukin kotipaikka 
Korvatunturilla Suomen Lapissa suurimman osan vuodesta on.

Joulupukki on perimätiedon mukaan syntynyt sinä vuonna, kun koko Euroopassa riehunut 30-vuotinen 
sota päättyi. Joulupukin syntyminen vuonna 1648 kaukana Pohjan perukoilla osui samoihin aikoihin 

Westfalenin rauhansopimuksen allekirjoittamisen kanssa, ja häntä voidaankin pitää todellisena rauhan 
lähettiläänä, kun yli kaksikymmentä eurooppalaista valtiota ja valtakuntaa, kuningas- ja ruhtinaskuntaa, 

maakuntaa ja siirtomaata sekä pienempää liittokuntaa pääsivät sopimukseen sodan päättymisestä.  
Siinäpä tarvittiin joulun taikaa!

Joulupukki viettää syntymäpäiväänsä työn merkeissä joulukuun kuudentena eli samana päivänä, jolloin 
Joulupukin kotimaalla Suomella on itsenäisyyspäivänsä. Tosin Suomi itsenäistyi vasta vuonna 1917  

eli kaksisataakuusikymmentäyhdeksän vuotta Joulupukin syntymän jälkeen.

Ja sitä samaa joulun taikaa Joulupukki jakaa taikasormuksellaan ympäri maailman. Sormuksen myötä 
hänellä on ihmeellinen voima, mutta ainoastaan silloin, kun se on Joulupukin oikean käden keskisormessa. 

Sormuksesta säteilevän taikavoiman avulla Joulupukki voi jouluyönä, mutta siis vain jouluyönä lentää 
porojensa vetämällä täydellä lahjareellä halki taivaankannen. 

Ja sormuksensa taikavoimalla Joulupukki voi jouluyönä, mutta siis vain jouluyönä myös tehdä miehen mentävän 
reiän savupiiputtoman talon seinään – ja taas salaisen vierailunsa jälkeen saattaa seinän entiselleen.

Joulupukki ei kyllä muutenkaan mielellään tupsahda koteihin savupiipun kautta – on se sen verran nokista 
puuhaa. Sen sijaan kolkuttamalla oveen jouluaaton odotetuin vieras kyllä aina kutsutaan peremmälle.

Vaikka ainoastaan Joulupukki hallitsee taikasormuksensa ihmeellisiä voimia, kuka tahansa ikään katso-
matta voi saada sormuksen kautta itselleen aivan erityistä voimaa, mikä tapahtuu sangen yksinkertaisesti: 
Pelkästään koskettamalla sormusta sen ollessa Joulupukin oikean käden keskisormessa kyseinen henkilö 

saa sellaisen erityisvoiman, että voi tehdä hyvää muille ihmisille.

Ja sepä vasta onkin ihmeellinen voima!
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