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Jouluntaikaa   säv. & san. Pekka Tonttila 
 
Pellekaija Pum ja vanha Joulupukki  
lensivät yhdessä tähtimereen uimaan.  
He polskivat tuolla jo kohti taivaanrantaa.  
Ei heillä tosiaankaan päätä huimaa.  
 

On ilmassa ihmeellistä taikaa 
Elämme onnellista Joulunaikaa  

 
Pukki hengähti Otavan luona ja tuumi:  
”Eipä moniin vuosiin näin reippahasti  
vanha puuhkalakki ole keikkunutkaan.  
 Vaan yhä raskaammaksi käy lahjalasti.” 

 
On ilmassa ihmeellistä taikaa 
Elämme onnellista Joulunaikaa 
 

Pellekaija Pum sen kyllä myös arvaa,  
työkiireistä uupua saattaa Joulupukki,  
saati leikeistä näin riehakkaista.  
Kuun sirpin nokkaan hän nukahti kuin tukki.  

On ilmassa  .....  Joulunaikaa 
                                                               
 
Tip Top     säv. & san. Pekka Tonttila 
 
Joulun alla on monenlaista puuhaa  
Villakoiria nurkissa luuhaa  
Älä vain aikaasi marinaan tuhlaa 
Kas, valmisteluhan jo on osa juhlaa  
  
      Kuin jenkan tahti käy siivoustyö, 
      jos samalla laulaen leikkiä lyö 
      Tip top tip top tip top tip top  
      Ja nurkat on putipuhtoiset  
      Tip top tip top tip top tip top  
      On mukavaa kun paikat on tip top.  
 
Siinäpä on sitä asianlaitaa  
Hanslankari siivousniksit taitaa  
On hauskinta kuitenkin touhussa tässä,  
jos kimpassa ollaan temmeltämässä 
 
       Kuin jenkan ….  tip top. 
 
Kun hommissa on koko sirkussakki,  
tyhjene silloin ei kenenkään takki  
Saa vinhaa kyytiä harja ja luuta.  
Nyt joululta tuntuu jo ilman muuta.  

 
       Kuin jenkan ….  
      Tip top tip top tip top tip top 
      On mukavaa kun paikat on tip top                                                                
      Siivous on nääs nyt pop 

Hoi, tonttu-Kalle  säv. & san. Pekka Tonttila 
 
Katsokaapas mitä kuusen alta,  
katsokaapas mitä kuusen alta  
löytyykään.  
Mä paketteja nään joulukääreissään. 
 
On Kalle-tonttu varmaan täällä käynyt,  
on Kalle-tonttu varmaan täällä käynyt  
ja kiireissään ne joutui kätkemään  
puun alle hämärään.  
 
Tuolla Tonttu-parka niitä etsii,  
tuolla Tonttu-parka niitä etsii  
huolissaan.  
Ei lapset lahjojaan  
taida saada ollenkaan.  
 
     Hoi! Tonttu-Kalle  
     katso kuusen alle.  
     Hei! Sä ymmärrätkö. 
     Sieltä löytyy se lahjakätkö  
 
Kyllä Kalle onkin aika tonttu,  
kyllä Kalle onkin aika tonttu.  
Se pärjää ei ilman apulaisia.  
Hei, tulkaa auttamaan!  
         
                                                              
Lumessa piehtarointia  
         säv. & san. Pekka Tonttila 
 
Uutta puhdasta lunta tulvillaan  
on koko pihamaa.  
Siinä mielin määrin kaikki lapset  
piehtaroida saa.  

                                                                      
Posket kuin omenaa  
Ja pienet silmät tähtien lailla säkenöivät  
Tämä on kuin satua  
Näinkö mummo ja vaari myös pieninä 
leikkiä löivät?  

 
Nyt lapset sukeltavat pehmoiseen  
hankeen innoissaan.  
Ja kaivautuvat piiloon salaiseen 
lumilinnoissaan.  

                                                                       
Posket kuin omenaa   …… löivät? 

 
Koska näitä leikkejä voi nyt  
leikkiä vain talvella  
Saa maisema kokonaan lasten  
valtakuntana palvella  
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Siellä pressat ja kunkut  
laskevat pyllymäkeä.  
On prinssiä, prinsessaa ja hoviväkeä.  
Ilakoiden kaikki piehtaroivat hangessa.  
 
 Uutta puhdasta lunta tulvillaan  
on koko pihamaa  
Siinä mielin määrin kaikki lapset  
piehtaroida saa  

                                                                       
Posket kuin omenaa .. löivät? 

 
 
Joulusaunassa säv. & san. Pekka Tonttila 
 
Lämmin henkäys keskellä talvisäätä  
askeleeni ohjaa saunaan oikopäätä.  
On saunatonttu tänään meitä hemmotellut.  
Löylyt makoisimmat meille loihtinut.  
 
Jos joulun tohinoissa paloikin jo proppu.  
Tyystin kaikonnut on nyt kaikki hoppu.  
Jouluaattona pannaan laukut naulaan.  
 Kunnon miehet ja naiset menee saunaan.  
 
       Paljas peppu lauteilla hikoaa.  
       Puhdas heppu  
       nyt joulun vastaanottaa saa.  
       Kiuas sihisee,  
       kun löylynhenki pihisee.  
 
Joulusaunan lauteilla on suloista lekotella. 
                                                              
Tonttu kurkkaa säv. & san. Pekka Tonttila 
 
Mä näin kuinka tonttu kurkkas  
juuri tuolta nurkan takaa.  
Se tietysti vaklaa meitä ja merkkaa jotain 
salaiseen muistikirjaansa.  
 
Pieni punainen hiippalakki  
vain vilahti salamannopeasti.  
Luulen että se tykkää jos me  
pannaan sille portaille jotain herkkuja.  
 

Tonttu kurkkaa nurkan takaa  
se meitä vaklaa ja lahjat jakaa,  
jos vain kiltisti olla jaksetaan.  

 
On joulun odotus piinallista  
se alkaa hermostuttaa.  
Ja aina vaanii vaara  
että pikkusiskon kanssa tulee riitoja  
 
Täytyy vain toivoo  

että tontut liikkuu sopivasti,  
että ne huomaa ei, jos  
vahingossa sattuu pikku kommellus.  
 

Tonttu kurkkaa … jaksetaan. 
 
 

Jonttu-tonttu   säv. & san. Pekka Tonttila 

 
Jonttu-tonttu muistatko vielä?  
Sut tunturissa viime kesänä tapasin  
Jonttu-tonttu me sovittiin että  
yhteyttä pidetään.  
Siksipä juuri tämän kirjeen  
näin joulun alla sulle lähetin. 
 
Jonttu-tonttu, kuulepa kuoma:  
Mä sinulta itselleni muuta pyydä en,  
Mutt Jonttu-tonttu käviskö päinsä,  
että Joulupukille mun lahjalistan esität  
ja kehut kuinka reipas oon ja iloinen.  
 

Taas ensi vuonna tavataan  
me kavereita ollaanhan.  
Mennään uimaan ja kalastamaan.  
Ja jos kaikki menee nappiin,   
mä tulen sinne Lappiin  
ja näet kuinka kiitollinen oon.  
Kas, tässä terveiseni tonttu,  
kelpo kaverini Jonttu.  
Kiitoslaulu tunturissa raikukoon.  

 
Jonttu-tonttu muistatko vielä?  
Sut tunturissa viime kesänä tapasin.  
Ja Jonttu-tonttu käviskö päinsä,  
että Joulupukille mun lahjalistan esität  
ja kehut kuinka reipas oon ja iloinen  

Taas ensi vuonna … raikukoon. 
Tässä terveiseni tonttu,  
kelpo kaverini Jonttu.  
Kiitoslaulu tunturissa raikukoon.  
 

 
Lumihommia    säv. & san. Pekka Tonttila 
 
Lumihommia, lumihommia.  
Meillä talvella niitä riittää  
Ruista ranteeseen ja kovaa kuntoa  
lapiolla ja kolalla niittää. 
Antaa sataa lunta metreittäin.  
Kyllä minä jaksan huiskia.  
Pyryn seasta pilkahti tontun pää.  
Siitä saa vain kuiskia.  
 
Lumihommia, lumihommia … niittää. 
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Mä näin enkelin kuvia hangella.  
Se kai siinä oli kellinyt.  
Mua kaakaolla ja pipareilla  
äiti tänään on hellinyt. 
   
Lumihommia, lumihommia … niittää. 
 
Antaa sataa lunta metreittäin.  
Kyllä minä jaksan huiskia.  
Pyryn seasta pilkahti tontun pää.  
Siitä saa vain kuiskia ….   
                                                  
Tonttukomitea säv. & san. Pekka Tonttila 
 
Nyt lahjakkain tontturyhmä  
aprikoi työpajassaan:  
”Idea saa olla tyhmä  
Jos ratkaisun vain se tuottaa  
Joulun visaisimpaan ongelmaan.  
 
Joulu on jo oven eessä  
ja kohta siihen kolkuttaa.  
Lahjat oottaa pukin reessä  
Siis alkaa olla kiire,  
kun joulu tänne jo joutuin jolkuttaa.  

Palataanpas siihen pulmaan.  
Putoo kyynel silmäkulmaan  
Kas, lunta tunturiin ei vaan  
ole vielä saatu ollenkaan.  

 
Nyt kaikki tontut talkoisiin,  
niin saadaan tuntureiden rinteet 
vaippoihin valkoisiin. 

 
Tää hetkiseksi lamauttaa  
viisaan tonttutiiminkin.  
Vaan tomerasti pamauttaa  
pöytään aatoksensa  
tonttukomitean jäsen pikkuisin  

Jos joka tonttu toimeen tarttuu,  
saksii turhat paperinsa, karttuu  
hiutaleista aimo nietokset  
ja joulu onnistuu.  

 
Nyt kaikki tontut talkoisiin … 

 
Kuin lyöty olis ällikällä  
ryhmä ensin hiljenee  
”Jo vain, jo vain näin tekemällä,  
Homma hoituu ja samantien  
pari roikkunutta asiaa ratkennee.”  
Näin yksituumaisesti  
tonttukomitea toteaa.  
Ja eipä aikaakaan, kun ihailla  
jo saadaan hankea mahtavaa 

Pakkasherran arvoitukset 
           säv. & san. Pekka Tonttila 
                                                                      
Monta kiperää arvoitusta  
pakkasherra eteeni pistää.  
Jos en vastausta tiedä,  
se voi nenästä nipistää. 
 
Uni silmistäni karisee,  
kun tassuttelen kouluun päin.  
Mikä jalan alla narisee,  
ihmettelemään jäin?  
Se onko kankeutta  
uusien talvikenkien?  
Vaiko säikyttelyääntä  
ilkeiden noitahenkien?  
 
Monta kiperää ..... nenästä nipistää.  
 
Kysyi poika Madagaskarin  
meidän talvileikeistä.  
Hän uteli myös talkkarin  
pihapuuhista veikeistä:  
Vaikka lunta on niin paljon,  
miksi sitä on luotava?  
Ja onko lumikola jokin  
kylmä vaalea juotava?  
 
Monta kiperää ..... nenästä nipistää.  
 
Liian paksuissa vaatteissa  
on hiihtäjän olo kankea.  
Joten omituisissa aatteissa  
katsoin aavaa hankea.  
Minne kaikki lumi maasta  
kesäksi haihtuukaan?  
Ne valkoisiksi pilvenhattaroiksi  
taivaalleko vaihtuu vaan?  
 
Monta kiperää ..... nenästä nipistää  
                                                              
|:Nenästä se nipistää :| 
 
 
Paistettiin pipareita  säv. & san. Pekka Tonttila 
 
Meidän koiran nimi on Jekku Pörrönen.  
Taisitpa tietääkin jo sen.  
Se tapaa tehdä aina jonkun kepposen,  
vaikka onkin vasta pikkuinen koiranpoikanen.  
 
Sattuipa viime Joulun tienoilla.  
Oltiin leipomassa pipareita.  
Me naureskeltiin vain Jekun metkuja.  
Kun alkoi tupruta mustaa savua uunista.  
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Naapurissakin varmaan haistettiin,  
kun meillä joulupipareita paistettiin.  

 
No, sitten vaivattiin vain uusi taikina.  
Mmm miten namilta se maistuikaan.  
Hups vaan! Se katosi Jekun vatsaan ja  
se mahan heti kuralle veti, niinpä tietenkin. 
 

Naapurissakin varmaan haistettiin,  
       kun meillä joulupipareita paistettiin. 
 

Yöllä myöhään meitä leipureita onnisti, 
     kun uunista otettiin suurta herkkulastia. 

Vesi kielellä sakkimme aamulla tikkana 
ylös ponnisti.  
Mutta keittiön pöydältä löytyi vain tyhjä 
pipariastia  

 
Oli Jekku tahtonut ilahduttaa naapurin.  
Täynnä joulumieltä ois joka ikinen.  
Se täytti Tirehtöörin sukan piparein,  
sitten naapuriin sen vei, voi ei  
lemu oli pistävän hikinen.  
 

Ja naapurissakin varmaan haistettiin,  
       kun meillä joulupipareita paistettiin. 

 
                                                               
Alma Niukkasen lahjavinkit  
               säv. & san. Pekka Tonttila 
 
Alma Niukkasen ehkäpä tunnet.   
Hänen puoleen voit kääntyä kun et   
Millään keksi kukkarolle sopivaa joululahjaa.   
 
Huoletonna vain aukaiset radion.   
Lahjavinkkeineen siellä jo Alma on.   
Näin Joulun odotus muutenkin on 
rattoisampaa  
 

Alma Niukkasen ohjelma 
Paketti tiukka sen, joka sentti   
Kautta vinkkien jaksetaan  
Viimeinenkin adventti   

 
”Hei taas! Täällä Alma. Muista!   
Älä osta turhaa rihkamaa.   
Omatekemä joululahja on aina hyvä 
vaihtoehto. Esimerkiksi kiva runo äidille. 
Kuulepa tätä: ”Istahda vaan tuolilles  
piut paut anna huolilles.   
Kas, tonttu tuolla vilkuttaa   

  ja joulunkellot kilkuttaa. Kas näin.”    
 

Alma Niukkasen ohjelma ...  adventti. 
                                       

Lisää vinkkejä: 
”Pane talteen käytetyt teepussit.   
Niistä saa mainiot silmäryppyhauteet 
mummille tai äidille.  
Vaarille voit leikata vanhasta polkupyörän   
sisäkumista upeat olkaimet.  
Tiedätkös muuten, miksi joulupukki käyttää  
punaisia henkseleitä. No, tietysti että housut 
pysyy ylhäällä.  Heippa!” 

 
Alma Niukkasen ohjelma …   

                                                                                                                          
Tässä kaikki vinkit tällä erää.   
Ilmaiseksi talteen ne kerää.  
Tavataan taas huomenna  
samaan aikaan, nyt hyvää yötä.  
 
                                                               
Joulusamba säv. & san. Pekka Tonttila 
 
On Joulu  taas siis tanssikaa 
On Joulu  taas siis tanssikaa 
 
Töppösiin kulkuset cliché, cliché  
 Kul-ku-set kilisee 
Töppösiin kulkuset cliché, cliché  
 Kul-ku-set kilisee 
 

Nyt mennään kuusen ympäri ja 
savupiipun samantien  
Pöydältä nappaan piparin  
ja suuhun vien.  
Enkä piittaa vaikka lahjoja  
en muita saisikaan,  
kunhan joulusambaan vaan  
saan Joulupukin kanssain tanssimaan.  

 
Nyt mennään piiriin pyörimään 
Nyt mennään piiriin pyörimään         
Vinhaa joulusambahyrrää hyörimään!  
Kaikki mukaan pyörimään.  
Vinhaa joulusambahyrrää hyörimään!  
Kaikki mukaan pyörimään.  
 
        Nyt mennään kuusen ...tanssimaan. 
 
On Joulu taas   …. kilisee   
(1. säk. uudestaan jos vielä jaksaa) 
 
Nyt mennään kuusen... tanssimaan 
Enkä piittaa vaikka   …. tanssimaan. 
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Pellekaijan Joulu-twist   
         säv. & san. Pekka Tonttila 
 
Nostapa ensinnä jalkaa,  
niin joulutwist voip alkaa.  
Näin pyrstö keikkumaan.  
Ei vielä päästä nukkumaan. 
Siivet liitoasentoon,  
kohta noustaan lentoon.  
 
Mennäänpä hula-hulaa,  
jo alkaa kinkku sulaa.  
Nyt ei enää murkinaa,  
peppu vaan vispaa.  
Kaikki kun on valmist,  
lähtee Pellekaijan Joulut -Twist. 
 
Tuu miun tanssikouluun.  
Jatketaan saman tien vaikk ens Jouluun.  
Välill hiukan huilataan.  
Sitten taas jaksetaan.  
Kato vaan miun mallist.  
Tää on Pellekaijan Joulu-twist. 
 
 
Joulutulet säv. & san. Pekka Tonttila 
 
Nyt ei panna tukkaan talia,  
vaan takkaan tulia.  
Saa kaveriaan halia,  
nyt on kuin pumpulia  
nämä päivät  joulukuun ensimmäiset.  
 
Nyt ei ole aika leikkiä,  
kun liekit lepattaa.  
Voi katsella ja ihailla,  
Ihan hiljaa supattaa,  
tarinoita kuunnella  - on jännittävää  
 

Joulutulet, joulutulet  
tunnelmaa luo  
Joulutulet, joulutulet  
lämpöä suo  
Joulutulet, joulutulet  
Taikoja tuo mukanaan  

 
Valkealla varpaat lämpiää  
se mieltä piristää  
Ja lumous sen hämmentää  
Kun silmää siristää  
Voi nähdä tunturit loimun takaa  
         
                                                               
 

 
Tänään rauha voittaa  
         säv. & san. Pekka Tonttila 
 
Valkeat hanget, kirkas tähtitaivas  
yllämme tuikkii.  
Me kuunnellaan hiljaa 
kun joulunkellot soittaa.  
Ne ilmoittavat meille,  
tänään rauha voittaa  
 
Laulua raikaa koulun ikkunoista  
Kortteja kantaa postimies Reiska  
Joulunkellot soittaa.  
Ne ilmoittavat meille  
tänään rauha voittaa.  
 
Lohtua etsii  
koko luomakunta.  
Kaikuna kiirii  
taivaisiin saakka.  
Kun joulunkellot soittaa.  
Ne ilmoittavat meille 
tänään rauhaa 
 
 
 
 


