
Operaatio PPPP & TTT

On marraskuinen ilta. Korvatunturin tuvan pöydän ääressä muori

päivittää blogiinsa ja sometileillensä uusinta leivontareseptiään.

Kammarissa joulupukki käy joululauluja hyräillen läpi jouluaaton

varustelistaansa varmistaakseen, että kaikki on varmasti kunnossa

sitten aattoiltana:

● kartta - check

● kompassi - check

● kello - check

● puhelin - check

● extrasuperhypervirtapankki - check

● varavirtapankki - check

● sanakirja - check

● otsalamppu - check

● retkilyhty - check

● ensiapu- & selviytymispakkaus - check

● kasa kasvomaskeja - check

● pohjaton pussi - check…

Pukki käy järjestelmällisesti koko listansa läpi ja toteaa, että ainut

puuttuva asia on hänen rekiretkivillahousunsa. Pukki penkoo kaikki

kaappinsa, mutta niitä ei vaan löydy mistään.

“Muoriseni! Oletko Sinä laittanut minun rekiretkivillahousuni

pyykkiin?” pukki tulee kysymään kammarin ovelle.

“No hyvänen aika, en tietenkään. Eihän niitä pyykätä tarvitse, jos

ne eivät ole likaiset. Pelkkä tuuletus riittää useimmiten”, muori

vastaa.

“Missä ne sitten ovat? Minä tarvitsen niitä aattona!” pukki

parahtaa.

“Onhan sinulla vino pino muitakin villahousuja”, muori toteaa.

“Muori, Sinä tiedät hyvin ne rekiretkivillahousut minulle

neuloneena, että ne ovat aivan erityiset villahousut. Lanka

valmistettiin minulle erikoistilauksesta ja siinä oli paitsi

merinovillaa myös alpakan ja jakin villaa sekä vahvikkeena



puusta valmistettavaa tenceliä. Ne ovat yksinkertaisesti

maailman lämpimimmät villahousut. Minä tarvitsen ihan

välttämättä juuri ne villahousut jouluaatoksi!” pukki puhisee ja

kävelee hermostuneena ympäri tupaa.

Muori nyökyttelee ja hetken tuumailtuaan toteaa:

“Minä en ole niitä aikoihin nähnyt, mutta eikös Sinulla ollut ne

mukanasi, kun teimme tammikuussa yhteisen lomamatkan maailman

ympäri?”

“Hmmm. Hmmm. Olet oikeassa muoriseni! Totta tosiaan minulla oli

ne mukanani sillä reissulla. Ja hyvin todennäköisesti ne jäivät

sille tielle johonkin piilopirttiimme!” pukki huudahtaa.

Joulupukki ja -muori tuijottavat hetken toisiinsa. Kumpikin tietää,

että juuri nyt vuoden kiireisimpään aikaan kukaan Korvatunturin

väestä ei jouda lähtemään seikkailemaan ympäri maailmaa pukin

villahousuja etsimään.

Lopulta pukki toteaa: “Nyt tarvitaan joku luotettava aputonttu.”

Pukki soittaa siltä seisomalta SIA:n (Santa’s Intelligence Agency)

johtajalle Tonttu Terävälle. Pukki selostaa tilanteen Terävälle ja

kysyy, onko tällä mielessään ketään lasta, jolle voisi uskoa näin

tärkeän tehtävän.

Tonttu Terävä tekee pikaisesti hakuja tietokannoistaan ja toteaa sitten

puhelimeen:

“Kyllä. Minulla on nyt tässä erään lapsen tiedot, joka voisi olla

erityisen soveltuva tähän tehtävään. Hän on erittäin neuvokas ja

sinnikäs lapsi..." Tonttu Terävä aloittaa ja jatkaa lapsen

kehumista, kunnes pukki keskeyttää:

“Hyvä! Tämä riittää minulle, kiitos! Lähetä hänen osoitteensa

minun sähköpostiini, niin minä kirjoitan hänelle kirjeen."

Pukki istahtaa saman tien kirjoituspöytänsä ääreen ja alkaa kirjoittaa

kirjettä.



*********************************************************************

TOP SECRET

Hei!

Olen saanut kuulla paljon hyviä asioita Sinusta ja ajattelin kysyä,

pystytkö Sinä auttamaan minua erään polttavan vai pitäisiköhän sanoa

jäisen ongelman ratkaisemisessa. Nyt näyttää kovasti siltä, että minä

unohdin rekiretkivillahousuni johonkin piilopirttiini muorin ja

minun tammikuisella lomareissulla. Ne ovat superlämpimät villahousut

ja minä tarvitsen ne jouluaaton rekiretkelle.

Kuten varmaan arvaat, Korvatunturilla on juuri nyt sellainen huiske,

että kukaan täältä ei ehdi lähtemään villahousujani etsimään.

Kysymykseni kuuluukin, että haluaisitko Sinä auttaa minua ja lähteä

etsimään niitä? Jos kyllä, niin Sinun pitäisi nyt rakentaa ikioma

maaginen kulkuneuvo, jolla voit matkustaa turvallisesti maasta

toiseen myös näin korona-aikana. Joku vähän samantyylinen kuin

T.S.S.Bananas Tatun ja Patun avaruusseikkailussa. Pääset matkustamaan

piilopirtteihini aktivoimalla tämän maagisen kulkuneuvosi

koodeilla, joita saat ratkaisemalla lähettämiämme tehtäviä.

Jos haluat, voit samalla suorittaa SIA-agentin tutkinnon. Ja ei, et

lukenut väärin. Kyseessä ei ole Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu

CIA (lausutaan: cii - ai - ei) vaan Santa’s Intelligence Agency, SIA.

(Lausutaan: es - ai - ei.) Suomalaisittan kyse on siis tiedustelutontun

tutkinnosta eli TTT:stä. (Lausutaan: tee - tee - tee.) Tutkinnon

suorittamiseksi Sinun pitää selvittää 24 koodiavainta. Toivon kyllä

totisesti, että löydät rekiretkivillahousuni siinä sivussa

mahdollisimman pian, niin voin huokaista helpotuksesta.

Jouluisin terveisin,

Joulupukki

**********************************************************************



Korvatunturin väellä on siis tuhannen tulimmaisen kiire näin joulun

alla. Ehditkö Sinä ottamaan vastaan operaatio PPPP:n (Pelasta Pukin

Pylly Paleltumiselta) ja suorittamaan siinä sivussa TTT:n

(tiedustelutontun tutkinnon)?

Operaatio alkaa joulukuun ensimmäisenä päivänä, koska joulupukin

taikavoimat toimivat vain joulukuussa. Käytännössä homma menee siis

näin:

● Ennakkotehtävänä Sinun pitäisi siis nyt marraskuun aikana

rakentaa oma maaginen kulkuneuvo. Esimerkiksi joku vanha

pahvilaatikko käy mainiosti ja voit koristella sitä sitten

haluamallasi tavalla. Toiveena on, että käytät tässä projektissa

pääasiassa kierrätysmateriaaleja. Jos Sinulla on jo olemassa joku

maaginen kulkuneuvo, kuten matto, taikaviitta tai joku vastaava,

niin sekin toki käy.

● 1. joulukuuta saat SIA:lta ensimmäisen tehtävän, jonka

ratkaisemalla saat aktivoitua maagisen kulkuneuvosi

ensimmäiselle matkalleen. 2.12. saat seuraavan tehtävän ja niin

edelleen aina jouluaattoon asti. Toivon mukaan löydät pukin

villapöksyt matkasi varrella, mutta pukin hajamielisyyden

tuntien ne voivat olla kyllä jossain muuallakin…

● Tiedustelutontun tutkinnon saat siis suoritettua riippumatta

siitä, löydätkö pukin superlämpimät villapöksyt tai et. Pääasia,

että saat kaikki 24 koodia ratkaistua.

Onnea matkaan! Palataan asiaan joulukuun ensimmäisenä päivänä.


