Tonttuja nukuttaa
Pikku tonttu Tipsu haukotteli ja käänsi kylkeä sängyssään.
Olipa illalla mennyt pitkään! Tontut olivat touhunneet
Joulupukin pajassa yömyöhään. Viimeisetkin lahjat oli pitänyt
saada valmiiksi. Ja sitten se paketointi! Tipsu näki joulupapereita
ja lahjanaruja vielä unissaankin. Lopulta viimeinenkin lahja oli
saatu pakettiin ja nimilappu päälle. Joulupukki oli päästänyt
vihdoin kaikki tontut nukkumaan. Mökin iso herätyskello
laitettiin soimaan jo varhain. Aamulla sitten pakattaisiin reki ja
Joulupukki lähtisi matkaan.
Tipsu veti peittoa ylemmäs, kun aurinko paistoi silmiin.
Hetkinen? Aurinko? Miten jouluaattoaamuna saattoi paistaa
aurinko? Aamuvarhaisellahan oli vielä ihan pilkkopimeää. Tipsu
nousi istumaan ja katseli ympärilleen silmiään räpytellen.
Aurinko paistoi sisään mökin ikkunasta ja valaisi vuoteissaan
nukkuvat väsyneet tontut. Mitä tämä nyt oli? Tipsu laskeutui
sängystä ja hipsutteli Joulupukin makuukamarin ovelle.
Joulupukki kuorsasi siellä kaikessa rauhassa. Pitkä parta ulottui
sängyn reunan yli lattialle asti. Tipsu hipsutteli keittiöön ja katsoi
seinällä olevaa kelloa. Kello oli jo kaksitoista! Herätyskello ei
ollut soinut ja niin kaikki väsyneet tontut olivat nukkuneet koko
aamun. Tipsu otti keittiöstä kattilan ja kauhan ja ryntäsi tonttujen
makuusaliin hakaten kauhalla kattilaa. "Herätys! Herätys! Joka
tonttu ylös! Nyt on kiire! Ylös! Ylös! Herätkää!" Tipsu huusi ja
hakkasi kattilaa minkä jaksoi. Sängyistä alkoi nousta unisia
tonttuja silmiään hieroskellen. "Mitä nyt? Mitä sinä Tipsu oikein
metelöit?" tontut kyselivät haukotellen. "Kello on jo kaksitoista!
Joulupukin pitäisi olla jo lähdössä, eikä rekeä ole vielä pakattu!"
Tipsu huusi ja juoksi ravistelemaan Joulupukkia. Mökissä tuli
paniikki. Kello oli jo kaksitoista! Tontut juoksentelivat hädissään
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ympäriinsä. Vihdoin vanhin tontuista sai äänensä kuuluviin ja
huusi: "Nyt ei ole aikaa aamutoimiin! Joka tontulle kengät
jalkaan ja pajalle!" Niinpä sata tonttua veti kengät jalkaansa ja
tonttulakin päähänsä ja juoksi ulos pyjamissaan. Kiireesti vaan
rekeä lastaamaan! Siinä oli melkoinen näky, kun tontut
yöpuvuissaan kantoivat lahjoja pajasta rekeen. Tipsu oli saanut
Joulupukin herätettyä ja lopulta Pukkikin tuli mökistä, vielä
punaista takkiaan napitellen. Tipsu juoksi perässä Joulupukin
lakki käsissään: "Pukki! Pukki! Älä unohda tätä!" Joulupukki
veti lakin päähänsä ja lähti hakemaan Petteri Punakuonoa
aitauksesta. Poro olikin jo odotellut lähtöä malttamattomana.
Tipsu auttoi Joulupukkia valjastamaan Petterin reen eteen.
Lopulta Joulupukki lähti matkaan ja sata tonttua pyjamissaan jäi
vilkuttamaan pihalle. Olipa siinä äkkilähtö!
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Kysymyksiä
Mitä jouluaattona tapahtui?
Mitä Tipsu teki, kun huomasi kellon olevan jo hirmuisen paljon?
Oletko sinä ikinä nukkunut liian pitkään?
Osaatko katsoa ajan kellosta?
Tehtävä
Esittäkää satu näytelmänä
Piirrä Tipsu katsomassa kelloa. Kello on kaksitoista.
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