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D ober dan, prijatelji! Mnogi me že dobro poznate iz prejšnje 
knjižice, v kateri sem opisala, kako je bilo na Švedskem, ko 

sem obiskala kraje Pike Nogavičke. Skupaj z mamico in očijem 

smo se podali po očarljivem svetu pisateljice Astrid Lindgren. 

Bilo mi je tako všeč, da sem napisala knjižico z naslovom Pika pri 

Piki. In ker je bila knjižica lepo sprejeta, sem sklenila, da se bom 

še odpravila na pot. 

Tudi drugače me poznate, kajne? Sem Pika, hodim v 3. c 

razred, imam zlato mamico in očka, porednega psička Murija, 

radovedno sošolko Mojco in zvesto prijateljico Špelo. Vse druge 

pa vam bom predstavila sproti.

Kar na začetku naj vam povem, da sem tokrat odpotovala na 

Finsko in šla na obisk k Božičku. Bilo pa je takole!

Moj oči se rad pošali, da v družini vedno skupaj izberemo 

srednjo pot. Ko vpraša mami, kam bi šli ob koncu tedna, ona 

rada predlaga:

»Na morje!«

Toda oči bi šel raje v hribe.

Srednja pot pa je potem – na morje!

A morje nam diši predvsem od maja do pozne jeseni. Po tako 

imenovanih krompirjevih počitnicah pa že zadiši – po Božičku!

NA POT K BOZ¡CKU1
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Cel december vedno mine v nestrpnem pričakovanju. Ves čas 

se oziram v nebo, da bi Božička morda na tistih njegovih letečih 

saneh z jelenčkovo vprego zagledala že kak dan prej. A Božiček 

nikoli ne prehiteva. Zamuja pa tudi ne. Vesela sem, da na našo 

družino nikoli ne pozabi. Mene ima še posebno rad. Verjetno 

tudi zato, ker se v šoli dobro učim, na cesti pa se vedem lepo.

Ko sem na začetku decembra vprašala očija, od kod prihaja 

Božiček v naše kraje, mi je razložil, da s Finske. To je država na 

severu Evrope. Finska je, tako kot Slovenija, članica Evropske 

unije in je torej naša sestrica. No, bolj sestra, saj je štiridesetkrat 

večja od Slovenije. Pokrajini, kjer živi Božiček čez celo leto, pa 

se reče Laponska. V mestu Rovaniemi tako rekoč noč in dan 

prebira naša pisma, s škrati pripravlja darila in goji jelenčke, da 

nas potem ob božiču lahko obdari.

»In kako daleč je od Ljubljane do tega mesta, ki ga ne znam 

niti dobro izgovoriti?« sem vprašala očija samo zato, da bi se z 

njim lahko še kaj več pogovorila o Božičku.

»Trenutek!« je odvrnil, skočil k računalniku in na Googlu 

odtipkal oba kraja: Ljubljano in Rovaniemi. Takoj zatem mi je 

poročal: »Kraj, kjer celo leto živi Božiček, je precej severneje 

kot Helsinki, glavno mesto te države. Do tja je od nas več kot 

tri tisoč kilometrov. Okoli osemsto ur hoje. Torej, če bi vsako 

uro, tudi ponoči, naredila štiri kilometre, bi do tja hodila dobrih 

trideset dni. Če pa bi vmes še počivala in spala: dva meseca.«

»In koliko časa bi se do tja peljala z avtomobilom?«
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»Dober dan nepretrgane vožnje. Osemindvajset ur. Ker pa je 
treba vmes še spati, dva do tri dni.«

»Koliko pa potrebuje do tja letalo?«
»Dobri dve uri,« je dejal in utihnil za cele tri dni. Tik pred prvo 

adventno nedeljo pa se je domov vrnil z odlično idejo:
»Kako bi bilo, če letos ne bi šli na potovanje poleti, ampak bi 

šli na oddih sedaj, v decembru? In to kar k Božičku?«
Ker v naši družini vse odločitve sprejmemo z glasovanjem, je 

poleg svojega glasu takoj dobil še enega. Mojega! Mami pa je 
dodala polovičko. Tako Božička nismo več čakali doma, temveč 
smo mu šli nasproti na Laponsko. Božiček se vozi po svetu z 
jelenčki in s sanmi, mi pa smo šli tja z letalom. Pred poletom 
sem obiskala pilota v kabini. Naročila sem mu, naj mu v primeru, 
če ga bo morda v zraku srečal, veselo pohupa. 
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Na moje veliko presenečenje letalo sploh nima hupe.

Božiček se po tleh in po zraku vozi samo z jelenčki.
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D a ne bo pomote! Bili smo na Laponskem, ne na Japonskem. 
V tem delu Finske je življenje precej nenavadno. Poleti 

imajo tako dolg dan, da je skoraj ves dan svetlo. Ob koncu junija 

sonce sploh ne zaide, temveč gre samo proti zahodu, potem 

pa se takoj spet vrne na nebo. Pozimi pa nekaj dni sploh ne 

posveti, temveč je ves dan čista tema. O, groza!

Tudi Laponska, čeprav je samo delček Finske, ni majhna 

dežela. Nasploh je tam gori na severu vse zelo veliko in precej 

mrzlo. Po površini je Laponska še enkrat večja od Slovenije, 

prebivalcev pa ima samo okoli sto tisoč, kar pomeni, da 

dvajsetkrat manj kot mi. 

»O, potem smo pa Slovenci velik narod!« je menil oči, mami 

pa je dodala:

»In včasih smo že kar preveč tesno naseljeni drug ob drugem! 

Ljubljana ali Maribor sta že prava čebelnjaka!«

Ker je Laponska tako redko naseljena, se na podeželju 

sosedje redko srečujejo. Navadno gredo drug k drugemu na 

kavico – enkrat ali dvakrat na leto! Mami je ob tem ugotovila:

»To je pa malce dolgočasno, kajne?«

Oči pa je dodal: »Res pa je, da se sosedje med seboj nikoli ne 

sprejo zaradi meje ali poti.«

S¡NOV¡  SONCA2
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Ker je možnosti za srečevanja na podeželju malo, so Laponci 

precej tihi, mirni, ne prav družabni ljudje. Zato se človek ne sme 

čuditi, če ti v pozdrav samo prikimajo ali pa nekaj zagodrnjajo. 

Oči je ob tem pametno ugotovil:

»Kaj pa: Dober dan, kako ste kaj? Vreme je mrzlo? Teh fraz še 

niste vzeli? Po svoje smo Slovenci vendarle zelo vljudni ljudje!«

Še pa bolj nas je presenetilo, da Laponsko vsaj dobro polovico 

leta prekriva sneg in zato imajo v teh krajih precej več kot 

avtomobilov – motornih sani!

In še nekaj sem izvedela že na začetku. Čeprav deželi res rečejo 

Laponska in je s tem imenom označena tudi na vseh zemljevidih, 

Laponci sploh niso Laponci, temveč so del severnega ljudstva, 

ki mu pravijo – ljudstvo Sami! Kdor reče Laponcu Laponec, ga 

v bistvu užali. Besedica pomeni nekaj podobnega kot pošit s 

krpami, razcapanec, ciganček.

Samiji so domorodci, ki živijo tako v severnih predelih Finske 

kot na Norveškem, Švedskem in tudi v severni Rusiji. Imajo svojo 

zastavo in svoj parlament. V vseh omenjenih deželah so živeli že 

od nekdaj, toda precej nižje od severnega pola kot danes. Toda 

druga ljudstva, ki so prihajala v te dežele z juga, so jih porinila 

veliko višje. Malce so za to krivi tudi sami. No, ne samo malce. 

Stvar je namreč v tem, da Samiji vladarjem niso hoteli plačevati 

davkov. Eden od poglavarjev jim je namreč dejal:

»Zemlja je od vseh ljudi, ptice niso od nikogar, Sonce sveti 

vsem prebivalcem sveta.«
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Sonce je pisano z veliko začetnico, ker so ga od nekdaj imeli 
za božanstvo. Od takrat naprej so druga ljudstva Laponce 
imenovala tudi Sinovi Sonca. To je bilo Samijem dokaj všeč. Pa 
čeprav so se morali pomakniti tako rekoč v večni led in sneg. 
Pomlad in poletje na severu namreč trajata samo tri do štiri 
mesece. Že septembra zapade sneg. Običajno veliko snega. 
Zato tudi Božiček nima težav s prevažanjem s sanmi in jelenčki.

Samiji v toplem delu leta živijo v šotorih iz jelenje kože. 
Nekdaj so mnoge družine tudi dolgo zimo prebile v takšnih, 
nekoliko večjih šotorih. Na sredini so ves dan in vso noč kurili 
ogenj, zato se je dalo v njih preživeti tudi v hujšem mrazu. Tu 
namreč termometer večkrat pokaže tudi štirideset, petdeset 
stopinj pod ničlo. Pozneje pa so si Samiji začeli postavljati 
lesene koče, saj so tako porabili precej manj kurjave. 
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Lažje kot v šotoru iz jelenje kože se dà hudo zimo preživeti v leseni koči.

Pod živopisano zastavo Samijev so zbrani vsi Sinovi severnega Sonca.




