Joulupukit kilpasilla
Käsikirjoitus Hannu Kangasniemi ja Kirsi-Klaudia Kangas
(Näytelmä ei ehkä sovi tilaisuuteen, jossa on aivan pieniä lapsia.)
Henkilöt asiaan kuuluvine asuineen:
- Suomalainen joulupukki
- Venäläinen Pakkasukko Ded Moroz
- Amerikkalainen joulupukki Santa
Joulupukeilla lahjasäkit, joissa muutamia paketteja.
Suomalainen joulupukki tulee rempseästi lahjasäkin kanssa.
Suomalainen: Hyvää joulua, hyvää joulua kaikille! Onkos täällä kilttejä lapsia? Minä tulin
suoraan Korvatunturilta poroillani. Joulumuori jäi sinne riisipuuroa keittämään
ja kinkkua paistamaan. Tontut on kurkistelleet jo kauan ikkunoista.
Katsokaapas, kun minulla on täällä lahjoja pussissa. Kukahan nämä saa?
Esiin astuu Venäläinen Pakkasukko. Joulupukki hämmästyy.
Venäläinen: Strastuitte, strastuitte! Minä olen oikea, hjuva Pakkasukko Ded Moroz. Tulin
Siperiasta asti toivottamaan teille oikein hauskaa juhla-aikaa! Täällä pussissa
minulla on lahjoja kaikille lapsille. Minä tulin tänne oikealla venäläisellä troikkareellä, jota vetää kolme hevosta, ja mukana minulla on tuolla ulkona
lapsenlapseni Snegurotshka - Lumityttö. Tuomme lapsille lahjoja, sekä
toteutamme ihmisten salaisia toiveita.
Esiin astuu amerikkalainen joulupukki. Muut hämmentyvät.
Amerikkalainen: Hou, hou, hou! Hellou evribadi! Onkos kalkkuna jo uunissa? Minä tulin
Petteri Punakuonolla tuolta savupiipusta teidän luoksenne Pohjoisnavalta.
Minä olen amerikkalaisten oma Santa-joulupukki. Missäs on takka ja punaiset
joulusukat, että voin laittaa nämä lahjani täältä pussista niihin sukkiin?
Voisimme vaikka vähän vaahtokarkkeja sitten paistaa takkatulessa.
Kaikki pukit huomaavat toisensa ja alkavat ihmetellä:
Suomalainen: Mutta keitäs kummia ukkeleita te olette? Pitkät parrat on kaikilla, mutta ette
te kyllä mitään oikeita pukkeja ole!
Venäläinen: Älä kuule viitsi sentään silmille hyppiä! Kuka sinä luulet itse sitten olevasi,
tuollainen koin syömä palttookin päällä! Niet harashoo!
Amerikkalainen: Hah, hah! Minä olen Amerikan oikea Santa! Well, well, vai luullaan sitä
vähän liikoja itsestä? Katsokaapa minun pussiin, kuinka paljon täällä on
lahjoja! On kuulkaa tietokonetta, videopeliä, muotivaatetta ja täytesuklaata!
Suomalainen: Älä kuule yritä! Kyllä on täälläkin lumilautaa, muotifarkkua ja vaikka mitä!
Katso vaikka.

Venäläinen: Minun pussissanipa on matkalahjakorttia, minkkiturkkia ja kylpylälomaa!
Pukit aukovat vihaisina säkkejään ja näyttävät niitä toisilleen.
Kaivavat muutamia paketteja toistensa pusseista ja vähättelevät niitä. Syntyy riita.
Pukit tönivät toisiaan ja kiskovat toistensa partoja.
Suomalainen: Mutta hei kuulkaa! Lopettakaa riitely! Mitäs me oikein tappelemme! Eihän
meitä ole oikeasti edes olemassakaan!
Kaikki hölmistyvät, mutta ilahtuvat sitten.
Venäläinen: Ai niin, ihan totta, mehän ollaan satuhahmoja! Hah-hah-haa! Meinasipa ihan
unohtua! Paiskataan sovinnon kättä. Antakaa anteeksi!
Amerikkalainen: Voi, revinkös minä sinulta parran näin rumasti! Anna anteeksi.
Venäläinen: Saat anteeksi. Kyllä ne teidänkin lahjat ovat ihan hyviä. Tuo lumilautakin on
oikein lujaa tekoa. Anteeksi kun haukuin! Onkos sinulla muuten kovasti
toppauksia mahassa, vai onko tuo ihan aito?
Venäläinen taputtelee suomalaisen tyynyillä täytettyä vatsaa.
Suomalainen: Juu on toppauksia on, katso vaikka. Ja kyllä se kylpyläloma tekisi hyvää
vaikka kelle, niin kolottaa tämä ainainen porolla ajo, ai-jai! Oikein hauska tuo
sinun tekopartasi. Mistäs ostit? (jne)
Kaikki:

Annetaan kaikki anteeksi.
Paiskaavat sovinnon kättä ja halaavat toisiaan.

Suomalainen: Me meinattiin ihan unohtaa, että Jeesuksen syntymäpäivähän se on tämä
joulu. Jeesus ei ole satuhenkilö, vaan oikeasti syntyi maailmaan yli
kaksituhatta vuotta sitten.
Amerikkalainen: Niinhän se olikin. Kiitetään vaan Jeesusta siitä, että meillä on joulu ja
saadaan antaa lahjoja, niin kuin hänellekin tuotiin pienenä.
Venäläinen: Totta puhutte pukit.
Pukit yhdessä: Strastuit ja hou, hou! Hyvää, siunattua joulua kaikille! Hei hei!
Viimeiseksi heittävät pusseistaan karkkeja yleisölle.
Poistuvat hyvillä mielin näyttämöltä.

