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 Ryhmä Esiintymisnumero 
1 Valley Bay Synchronettes Aikojen alussa 
2 Taiturit Joulumaan lapsia 
3 Valley Bay Synchrokids Aloha Havaijilta! 
4 K2 Joulurokki 
5 Mintut + Leppämintut Kulkuset 
6 Muokkaminit Rekiretki porojen kanssa 
7 Liilat Joulumuorit 
8 Leppikset + Perhoset Piparkakkuja 
9 Valley Bay Evergreens Täydelliset naiset 
10 Tintit Lumihiutaleiden valssi 
11 Roosat Joulukuuset 
12 K3 Joululahjoja 
13 Valley Bay Synchronics My Dream – My Way 
14 Tenavat + Viikkotenavat + 

Leppätenavat 
Pikkutonttuja 

15 Valley Bay Synchro Ruby Blue 
16 K1 Joulun tähdet 

 

 

 

 

   

Jouluun on enää 16 yötä! Tiina tonttutyttö ei enää millään malttaisi 
odottaa… Monenlaiset jouluun liittyvät asiat pyörivät mielessä ihan 
koko ajan. Tiina tonttutyttö miettii millaista on mahtanut olla silloin 
kun joulua ei vielä ollut – aivan Aikojen alussa. 
Aika villiä menoa! Tiina tonttutytölle paljon tutumpaa katseltavaa 
ovat Joulumaan lapset. 
Mutta ei joulukaan ole kaikkialla samanlainen. Havaijilla aurinko 
paistaa ja on lämmintä. Aloha! 
Jotkut pitävät siitä että on vauhtia ja vallatonta menoa ja 
Joulurokki raikaa! 
Nyt Tiina tonttutyttö kaipaa jo tutumpia joulun ääniä. Kulkuset 
tuovat iloista joulun tunnelmaa. 
Tiina tonttutyttö miettii missä kaikkialla kulkusten ääntä voi kuulla 
ja muistaa ihanat Rekiretket porojen kanssa. 
Mahtaisivatkohan Joulumuorit kaivata Tiina tonttutyttöä 
avukseen joulun valmistelupuuhiinsa? 
Ainakin keittiössä käy melkoinen vilske, jauhot pöllyää ja muotteja 
on sikin sokin kun tonttuväki paistaa Piparkakkuja. 
Tiina tonttutyttö on ehtinyt nähdä monenlaisia jouluvalmisteluita. 
Kaikki eivät ehdi itse leipomaan. Mitenköhän Täydelliset naiset 
valmistautuvat jouluun? 
Kaiken kiireen keskellä on ihana välillä hiipiä ulos ihastelemaan 
miten valkeat hanget hohtavat. Tiina tonttutyttö unohtuu 
katselemaan Lumihiutaleiden valssia talvimaisemassa. 
Nyt joulu on jo aivan ovella. Koristeet on kaivettu esille ja 
Joulukuuset pystytetty kaikkien katsottavaksi. 
Toki kuusetkin kiinnostavat Tiina tonttutyttöä, mutta vielä 
jännittävämpiä ovat Joululahjat, joita on tuotu kuusten juurelle. 
Mitähän paketeista mahtaa löytyä tänä jouluna. Jokaisella on 
varmasti ollut jotain unelmia, joiden toivoisi toteutuvan. My Dream, 
My Way… 
Hetkinen! Eihän nyt ole enää aika unelmoida! Tiina Tonttutyttö ja 
kaikki muutkin Pikkutontut pääsevät vihdoin viettämään joulua! 
Tonttutanssin jälkeen tuntuu kuin koko Joulumaa hehkuisi aivan 
Rubiinin punaisena! Ruby Blue… 
Punaisesta hehkusta on ihana hiljentyä joulun tunnelmaan, imeä 
itseensä jouluyön taikaa ja katsella kuinka Joulun tähdet loistavat 
taivaalla. 


