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Patrick-tonttu ja  

Lahjapaperiarvoitus 
Olipa kerran tonttu nimeltään Patrick. Patrick oli hyvä ja kuuliainen tonttu. Hän tiesi, että Korvatunturilla olisi joulukuussa tosi kiire 
ja että lahjat pitäisi saada paketoitua, jotta joulupukki ja porot ehtisivät kuljettaa  ne ajoissa lapsille. Siksi Patrick heräsi 
kukonlaulun aikaan aina marraskuussa ja joulukuussa ja kierteli tarjoamassa apuaan Korvatunturin eri tonttuosastoille. 


Eräänä päivänä Patrickin astuessa tonttujen lahjapajaan hän huomasi, että tunnelma oli apea.


⁃Mikä hätänä, kyseli Patrick lahjatontuilta.


⁃Lahjapaperi on melkein loppu, itkivät lahjatontut! 


⁃Lasten lahjoja ei saada paketoitua, kun paperi loppuu kesken, lahjatontut jatkoivat. 


Itkun keskellä lahjapajan ovi paukahti auki ja sisään ryntäsi eräs takkatontuista.


⁃Puuklapit ovat melkein loppuneet, se parkui. 

⁃kohta meidän kaikkien tulee aivan kamalan kylmä!


Patrick, kekseliäs ja nokkela tonttu selvitti seuraavaa:  paperiahan tehdään puusta, puuta 
saadaan metsästä ja puulla lämmitetään takka. Niin Patrick laski 1 + 1 yhteen ja otti 
alleen joulupukin kelkan ja lähti Petteri-poron kanssa lähteä metsään puunhakureissulle. 


Oli vielä aamu, kun Patrick aloitti työnsä. Petteri seurasi avuliaana vieressä puun kaarnaa 
mutustellen. 


1



Tatu Kavasto & äiti

Niin Patrick kaatoi kaksi valtavan isoa mäntyä, pilkkoi ne kappaleiksi ja alkoi lastaamaan niitä rekeen Petterin avustaessa. Viimein 
auringon jo heittäessä viimeisiä iltaisia säteitään oli Patrick tyytyväinen pitkän päivän askareihin ja päätti lähteä Petterin kanssa 
takaisin Korvatunturille. 


Yhtäkkiä Patrick ja Petteri huomasivat, että aurinko oli laskenut ja parivaljakko oli eksynyt pimeään metsään. 

Hätääntymättä Petterin nenän avulla ne suunnistivat pientä polkua eteenpäin, kunnes löysivät kuin sattuman kaupalla suuren 
mökin. Mökissä ei ollut valoja, eikä siellä näyttänyt olevan ketään sisällä. 


Petteri ja Patrick kurkistivat mökin ikkunasta. Vaikka mökki oli iso, sinne hädintuskin mahtui sisään, koska se oli niin täynnä - 
mitäpäs muutakaan, kuin lahjapaperia!


Oli nimittäin käynyt niin, että Korvatunturin varastomökki, se kaikista kauimmainen, joka sijaitsi keskellä pimeintä metsää, oli 
unohtunut kokonaan lahjanpakkamiseen erikoistuneilta tontuilta. Kun sitten aamu koitti ja Patrick ja Petteri heräsivät pehmeältä 
lahjapaperipediltään, he riensivät heti kertomaan ilouutisen Korvatunturin lahjatontuille. 


Sinä aamuna kuului Korvatunturilta aikamoinen riemu ja hurraaminen. Tänäkin jouluna tupa saatiin lämpimäksi, lahjat saatiin 
lapsille aivan ajoissa ja paketoituna ja eräät Patrick-tonttu ja Petteri-poro saivat kunniatonttumaininnat!


Voit kuunnella tämän sadun myös YouTubessa tämän linkin kautta! 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZR6IFuvmkek

