Lumiukot, lumiukot ketjussa kulkee
nysäpiipun, nysäpiipun suuhunsa sulkee.
Olalle he taputtavat ystävää ja veikkaa
hangella heittelevät kupperiskeikkaa.
Lumiukko, lumiukko pyöreä kuin pulla
hauskaa on sun kerallasi leikkimähän tulla.
Kädessä on keppi ja nappina on hiili
ketterä on pyörimään kuin automobiili.
-kansanlaulu-

KUVA
pixabay OpenClipart-Vectors

Tuiki, tuiki tähtönen, iltaisin sua katselen.
Korkealla loistat vaan, katsot alas maailmaan.
Tuiki, tuiki tähtönen, iltaisin sua katselen.
Kaikki lapset maailman, tähtösiä katsovat.
Miettivät miks loistaa ne, maahan asti valaisee.
Kaikki lapset maailman, tähtösiä katsovat.
-ranskalainen kansansävelmä-

KUVA
pixabay OpenClipart-Vectors

Karhun mielessä joulu välkkyy
kynttilän valo silmissä läikkyy
mieli on auvoinen, mieli on avoin
viettääkseen joulua jouluisin tavoin.
– Elina Karjalainen –

KUVA
pixabay AnnaliseArt

Joulu on punainen
kuin omppu punaposkinen.
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Joulu on vihreä
kuin kuusenoksa metsässä.
Joulu on sininen
kuin iltataivas uninen.
Joulu on valkoinen
kuin vanupallo pehmoinen.
Joulu on kirjava ja täynnä iloa.
Joulu on ihanuutta tuhat kiloa.
-tuntematon-

Joulu kuulostaa kulkuselta.
Joulu tuntuu pumpulilta.
Joulu maistuu piparilta
tai namuselta
tai mantelilta.
Joulu näyttää tähtöseltä.
Joulu näyttää kynttilältä.
Joulu tuoksuu vihreältä
tai punaiselta
tai ruskealta.
Sillä joulukuusi on vihreä
ja kuusen oksan kätkössä
on piparipossun seurana
kirkkaanpunainen omena.
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– Kaarina Helakisa –

KUVA
Papunet /Sergio Palao

Olen pieni pipari,
siirapilta maistun.
Ruskea on värini ja uunissa mä
paistun.
Karamellinapit rinnustani koristaa,
joulupöytään aattona minut
muiden kanssa laitetaan.
-tuntematon-

Nallekin jo uniltaan nousi,
kettu hännän kampasi.
Hiiriäiti lapset puki,
jänöjussi korvansa suki.
Väki metsän kokoontuu,
kun loistaa kuusipuu.
-tuntematonKUVA
Papunet /Elina Vanninen

Nukkua en edes malta.
Joulu tuntuu ihanalta!
Kuuntelen joulun kuisketta,
katselen joulun huisketta,
kahmaisen joulun tuoksuja,
kirmailen joulun juoksuja.
Heitän joulukuperkeikan,
veljestä teen tonttuveikan,
vedän päälle joulutakin,
kulkusia, rimpsujakin,
päähän pistän tonttulakin,
istun joukkoon tonttusakin!
– Tittamari Marttinen –
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Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella.
Namusia ripustettu ompi kuusen oksilla.
Kuusen pienet kynttiläiset valaisevat
kauniisti.
Ympärillä lapsukaiset laulelevat sulosti.
-suom.kansansävelmä-

Mistä tunnet pienen tontun?
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Punaisesta lakistansa,
harmahasta parrastansa,
hymystänsä lempeästä,
katseestansa veikeästä.
Siitä tunnet pienen tontun.
Mistä löydät pienen tontun?
Polulta taapertamasta,
tieltä tepastelemasta,
hämärissä huiskimasta,
lasten korvaan kuiskimasta.
Sieltä löydät pienen tontun.
-tuntematon-

Joulupukki matkustaa
halki hyisen sään.
Kohta oveen koputtaa,
pääsee lämpimään.
Lasten silmät loistavat,
sulaa parran jää.
Pukin jalankantturat
hetken levähtää.
Sitten pitää kiiruhtaa
toisten lasten luo.
Tuolla moni odottaa,
KUVA
Papunet /Sergio Palao

mitä pukki tuo.
-tuntematon-

Kas metsämökin ikkuna.
Sielt' tonttu ulos kurkistaa.
Jänö laukkaa laputtaa
ja oveen kolkuttaa.
Auta, auta, pyydän sua.
Metsämies kun vaanii mua.
Sulle suojan tarjoan,
siis kätes ojenna!
-kansanlaulu-

KUVA
Pixabay / AnnaliseArt

KUVA
pixabay / Katillustrationlondon

Pikkuinen tonttu hyppeli näin
jalassa tossut väärinpäin.
Pikkuinen tonttu hyppeli näin,
tästä se joulu alkaa.
Tip tap hyppeli näin,
tip tap hyppeli näin,
tip tap hyppeli näin,
tästä se joulu alkaa.
Pikkuinen tonttu taputti näin,
jalassa tossut väärinpäin,
pikkuinen tonttu taputti näin,
tästä se joulu alkaa.
Tip tap, taputti näin,
tip tap taputti näin,
tip tap taputti näin,
tästä se joulu alkaa.

Mitä kertoi mulle tonttu?
Pipari tuo joulun.
Kynttilä tuo joulun.
Himmeli tuo joulun.
Mitä muuta kertoi
tonttu?
Antoi ajatuksen uuden,
kertoi joulun
salaisuuden.
Rakkaus tuo joulun.
Näin kertoi tonttu.
-tuntematon-
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Kukko puuron keitti,
kana maidon lämmitti,
pikkulinnut lusikat jakoi,
tulkaapa lapset syömään.
-PerinneloruKUVA
Papunet / Elina Vanninen

Kilisee, kilisee kulkunen helkkyen, välkkyen.
Kilisee, kilisee kulkunen loistehessa nietoksen.
Käy yli harjanteen kulku reen hiljalleen,
poikki suon ja laidunten, halki niittyjen.
Kilisee, kilisee kulkunen helkkyen, välkkyen.
Kilisee, kilisee kulkunen loistehessa nietoksen.
Joulua juhlii maa, välkkyvät kynttilät.
Riemuin kellot kuuluttaa juhlaa korkeaa.
Kilisee, kilisee kulkunen helkkyen, välkkyen.
Kilisee, kilisee kulkunen loistehessa nietoksen.

KUVA
Papunet /Paxtoncrafts
Charitable Trust

Melodia: Leonard Wirkhaus Sanat: Aukusti
Simojoki

Olen tonttu Toisenlainen,
nauravainen
veitikka.
Murjotus ei mulle sovi.
Sykkii povi
iloa.
Mistelistä oksan taitoin,
lahjat laitoin
konttiini.
Suunnitelma tänään mulla:
Saanko tulla
vieraaksi?
– Ester Ahokainen –

KUVA
pixabay / DesignlandPfalz

KUVA
Papunet / AIno Ojala

Pipareita, pöperöitä,
iloisia nassuja ja täysiä
massuja,
joulumieltä aitoa ja
ymmärtämisen taitoa,
iloisia retkiä ja
lämpöisiä hetkiä.
-tuntematon-

KUVA
pixabay /TheDigitalArtist

JOULUN VALOSYDÄN
(Kädet selän päällä, lapsi makaa mahallaan tai istuu)
On pimeä jäinen talviaamu (vaella koko selän yli isoilla kämmenillä ristiselkään asti).
Kaikki nukkuu. Talvinen tuuli henkäisee unissaan (tee tuulta kevyillä sormilla ristiselästä
ylöspäin tai voit myös puhaltaa tuulta) ja taivaalle syttyy tähti (pysähdy ristiselkään)
Kirkas kultainen tähti (piirrä lapaluinen väliin tähti).
Sen valo alkaa tuikkia ( tee sormilla "tuiketta" ympäri selkää, käsiä ja päätä).
Tunnet miten tähden valo osuu sydämeesi (laske kämmenet lempeästi lapaluille).
Valo alkaa sulattaa ja herättää (tee spiraalikuviota molemmin kämmenin keskeltä ulospäin).
Iloinen pieni enkeli (tee käsillä vetoja selän keskeltä sivuille) sydämessäsi avaa silmänsä (levitä
sormilla kuin hymyä lapaluiden keskeltä ulospäin kaikkiin suuntiin tähtimäisesti,
halutessasi jalkoihin asti) ja hymyilee (laske lopuksi kädet selän päälle hetkeksi).
Katja Holopainen

Taputa, taputa,
pikku napaa naputa,
töppösillä laputa.
Koputa, koputa
tontun oveen koputa
hepoasi hoputa.
Hop, hop!
Hepo ravaa,
pilvihepo ravaa.
Kop, kop!
Kuka avaa oven?
Tonttu avaa, keiju avaa,
tuulihepo ravaa.
-tuntematon-

KUVA
Papanet / Sergio Palao

KUVA
pixabay / factory_d

TONTUN MÖKKI
(lapsi makaa mahallaan)
Lunta sataa hiljalleen (sormenpäillä tipsutellen päälaelta alaspäin),
sen ikkunasta näin (piirrä ikkuna selkään),
kun pienen tontun kulkevan (kämmenillä askeleita selkään)
pihapolulla näin (tee kädellä mutkitteleva polku).
Lähdin tontun jälkiä seuraamaan (kämmenillä askeleita selkään)
Ja arvaa mitä näin? (kädet paikoillaan selän päällä).
Tontun mökin pienen punaisen (piirrä talon kuva selkään)
suuren kuusen alla näin (piirrä kämmenillä kuusi selkään).
Hyvää joulua! (halaus).
Kirsi Lonka

Körö körö kirkkoonpapin
muorin penkkiin,
ruskealla ruunalla,
valkealla varsalla,
kirjavalla kissalla,
kolipäällä koiralla,
pikipäällä pässillä
laukkipäällä lampaalla
–peltojen ylitse,
aitojen alitse,
kilikello kaulassa,
punaisessa nauhassa,
pom pom, pom pom, pom!
-kansanlaulu-

KUVA
pixabay / AnnaliseArt

Taikatonttu Tilleri,
pienen pieni kuin pilleri.
Savupiippuun kurkki,
uteli ja urkki.
Selville sai puuhat sun,
jouluiset toivotukset saat sä mun.
-tuntematon-

KUVA
Papanet / Sergio Palao

KUVA
pixabay / pixel2013

TONTUN MATKA
(Laita kädet selälle aloituksen merkiksi).
Pieni tonttu kävelee pitkin metsäpolkua (tee kevyitä askeleita pitkin
selkää). On hiljaista ja rauhallista, vain lumihanki narskahtelee sen
pienten jalkojen alla. Välillä tonttu pysähtyy ihailemaan kuusia, (pysäytä
kädet) jotka ovat saaneet päälleen upean lumipeitteen (silitä päästä
alkaen koko vartaloa sivuilta alas asti). Aurinko alkaa painua mailleen,
sen viimeiset säteet valaisevat taivaanrantaa (silitä yläselästä hitaasti
alaspäin).
Tonttu on matkalla kotiinpäin, omaan pieneen mökkiin (tee kevyitä
askeleita pitkin selkää). Vielä vähän aikaa, sitten on tehty työ. Rauha
saapuu maahan, silloinhan on jouluyö (silitetään muutaman kerran
selästä ja jätetään kädet hetkeksi paikoilleen).
Katri Mäki-Kivistö

