
Tonttu
Tomera

Tontut ovat aika vanhoja. Siksi he 

ovatkin vähän hassuja ja saatta-

vat unohtaa joulukiireissä kaiken-

maailman asioita. Kuinka sitä nyt 

voisi muistaa, että suklaarasia piti 

paketoida, eikä syödä. 

Tämän takia on Tonttu Tomera 

joka huolehtii siitä, että suklaa-

rasiat pääsevät paketteihin, eivät-

kä unohtelevien tonttujen suihin.



Tehtävä:
Eräs hajamielinen tonttu alkoi 

askarrella lahjalistapaperista 

joulukortteja ja leikkasi listan 

vahingossa palasiksi. 

Auta Tomeraa löytämään lahjojen 

oikeat omistajat ja yhdistä lahja 

oikealle saajalle.

Auli Aurinkoinen

Fanni Futaaja

Maija Muffi n
ssi

Kaarlo Kaarnalaiva
Santeri Siisti

Hannu Hiekkanen



Hillevi
Hiipijä

Hillevi Hiipijä on tonttujen James 

Bond. Kukaan ei koskaan kuule, kun 

Hillevi lähestyy. Arvaa vaan, kuinka 

moni on säikähtänyt kamalasti Hil-

levin kurkistaessa yhtäkkiä olan ta-

kaa? Hillevi on kyllä niin kiltti, ettei 

ikinä tahallaan säikyttelisi ketään. 

Meneehän sitä joulupuuro pienem-

mästäkin väärään kurkkuun. 

Hiipimisen taito on erittäin tarpeen 

lahjatoiveita kerätessä. Kaikki lap-

set eivät nimittäin kirjoita Pukille ja 

siksi tonttujen täytyy selvittää lah-

jatoiveet muilla keinoilla.



Tehtävä:
Harjoittele Hillevin hallittua hiipimistai-

toa hiippailemalla hyvin, hyvin hiljaa.

1.  Nouse varpaille seisomaan.                                                                                                                                       

      Kävele edestakaisin päästämättä                                                                                                                                      

      ääntäkään. 

2.  Yritä samaa normaalein askelin                                                                                                                                          

      mahdollisimman nopeasti.

3.  Mene niin matalaksi, että olet 

     melkein kyykkyasennossa. 

     Yritä liikkua matalana eteenpäin. 

     Pystytkö vieläkin pysyttelemään

     äänettömänä? 

Vau! Osaat 

nyt hiipimisen 

perustaidot!



Tanja osaa liikkua melko hiljai-

sesti paikasta toiseen. Tonttujen 

mielestä hiipiminen kuuluu osak-

si TOOPEA eli tonttujen perus-

osaamista. Siksi Tanjan tanssimi-

nen paikasta toiseen välillä vähän 

harmittaa muita tonttuja.

Tanja
Tanssiva

Tiesitkö, että Tanja keksi piirilei-

kit. Soihdut sammuu -laulu syntyi 

Tanjan ja Sointu-tontun yhteis-

työnä, kun he olivat kuuntelemas-

sa Tobinin, ihanan tonttumuusi-

kon esitystä.



Tehtävä:
Tanssi Tanja -tontun tanssi. 

Ohessa Tanjan lempiliikkeet, 

voit yhdistellä niitä haluamallasi 

tavalla.

1. Pyörähdykset kädet ilmassa

2. Robottimainen kävely

3. Laukka-askeleet 

4. Eri kehon 

osien liikuttelua 

(käsi, jalka, 

peppu, pää)



Varsinainen tonttupari ovatkin 

Tuukka tempputaituri ja Hannu 

Hassuttelija. Välillä Joulumuori 

joutuu pitämään parivaljakkoa 

silmällä. Tuukan ja Hannun yhtei-

set ideat saattavat välillä olla, no, 

ehkä vähän tonttumaisia.

Tuukka
Tempputaituri

Tuukan hihasta saattaa putkahtaa 

kyyhkynen ja tonttuhatusta poron 

vasa. Jälkimmäistä Tuukka ei ole 

koskaan paljastanut kenellekään. 

Tuukka on kuitenkin parhaim-

millaan pikkutonttujen eli topien 

(pienet lapset) viihdyttäjänä.



Tehtävä:

Tonttupainissa seisot tukevasti 

haara-asennossa. 

Kaverisi yrittää työntää sinua 

ilman käsiä pois asennosta.

Kumpi 

pysyy haara-

asennossa 

kauemmin?



Jos Niilo ei huomaa sinua ohi kä-

vellessäsi, älä huolestu. Niilo nik-

karoi jatkuvasti ja on aina kovin 

keskittynyt senhetkiseen työhönsä. 

Niilo
Nikkari

Joulumuori suuttui kerran, kun 

Niilo puuroa syödessään pyöritteli 

puurosta pikkuruisia lumipalloja. 

Ennen kuin Muori ehti huomata, 

oli Niilon lautasella pienen pie-

ni iglu, sitäkin pienempi lumilyh-

ty ja aivan pikkuinen lumiukko.  

Sinä päivänä Niilo ei saanut toista 

puurolautasta ja Muori näytti vä-

hän äkäiseltä koko iltapäivän.



Tehtävä:

Jos maassa on lunta, 

Niilo on ensimmäisenä 

tekemässä lumiukkoja. 

Piirrä, 

rakenna tai 

muotoile 

lumiukko. 



Joskus tontutkin ovat väsyneitä ja 

kiireisiä. Silloin Hannu keksii aina 

jotakin hassua. Hannun mielestä ton-

tulta näyttäminen ei ole hassua, kos-

ka no... Tontultahan tässä näytetään 

joka päivä. Siksi paljon hauskempaa 

on pukeutua ihmisiksi.

Hannu
Hassuttelija

Hannu kokeili kerran olkihattua, 

vaikka hänen mielestään oli has-

sunkurista laittaa päähänsä jotakin, 

jota hevoset söivät. Ihmisillä oli myös 

hassuja kirjavia paitoja, jotka oli 

tehty lampaan villasta. Mitäköhän 

lampaat ajattelisivat, jos tietäisivät? 

Varmaan niitä naurattaisi.



Tehtävä:

Kokeile, saatko kaverin naura-

maan tekemällä mahdollisimman 

monta erilaista ilmettä. 

Voitte myös kokeilla ilmeitä 

samaan aikaan vastatusten.

Kumpi 

nauraa 

ensin?



Nasse
Naamioituja

Kun Pukki jakaa joulun alla työ-

tehtäviä, on Nasse usein Hillevin 

työparina. Hiipimistaitojen lisäksi 

tonttujen on tärkeää osata naami-

oitua huomaamattomaksi.

Näkymättömyys kuuluu kaikkien 

tonttujen erityisosaamiseen. Nas-

se on kuitenkin siinä vertaistaan 

vailla.



Tehtävä:
Opettele hiljaisuuden lisäksi liikku-

maan niin, ettei kukaan huomaa si-

nua. 

Astele varovasti paikkaan, josta sinua 

on vaikea huomata esim. kulman tai 

oven taakse. 

Huomasiko kukaan sinua?

Jos ei, niin tarkkaile varovasti ympä-

ristöä. Näetkö paikkaa, johon voisit 

seuraavaksi vilahtaa piiloon?

Jos ihmisiä ei näy, niin hiivi äänetön-

tä hiipimistaitoasi käyttäen seuraa-

vaan piiloon.

Osaat nyt näkymättömänä pysyttele-

misen jalon taidon!



Kalle on Tuukka Tempputai-

turin kanssa temppuratojen 

ykköstonttu. Kalle taitaa tem-

pun kuin tempun ja menee 

temppuillessaan joskus aivan 

väkkärälle, kiemuralle ja kip-

puralle. 

Kalle
Kuperkeikkaaja

Kallen mielestä kävely paikas-

ta toiseen on joskus hieman 

tylsistyttävää, joten hän keksii 

hassuja tapoja liikkua.



Tehtävä:

Tee kuperkeikka sekä 

kokeile karhu- ja 

rapukävelyä. 

Kieri tasaisella alustalla.

Olisiko hassua liikkua 

jatkuvasti rapukävellen?



Sointu Tonttu osaa etu- ja ta-

kaperin kaikki maailman jou-

lulaulut. 

Sointu
Tonttu

Hän toivoo joka joulu lahjaksi 

uutta joululaulua ja tulee iloi-

seksi aina, kun kuulee lasten 

laulavan. Tosin Tobinin keikal-

le olisi myös ihanaa päästä. 

Sointu rakastaa laulamista ja 

vastaa välillä kysymyksiinkin 

laulaen.



Tehtävä:

Keksikää Soinnulle 

oma tonttulaulu. 

Voitte myös laulaa 

yhdessä tutun 

joululaulun. 



Henrin jalat ovat kuin vieterit. 

Hän hyppelehtii paikasta toi-

seen kuin kenguru konsanaan. 

Henri
Hyppivä

Henri jopa hiipii sulavan 

äänettömästi hyppimällä.

Hyppytaito onkin 

hyödyllinen Lapin 

lumipenkkojen 

keskellä.



Tehtävä:
1. Yrität kiinnittää 

joulukuuseen latvatähden. 

Sinun pitää hypätä ja kur-

kottaa oikein korkealle ylös-

päin saavuttaaksesi latvan.

2. Pyydä kaveria menemään 

lattialle kyykkyyn pieneen 

kippuraan. 

Hyppele pukkihyppelyä 

kaverin ylitse.

Vaihtakaa osia.



Tarina
Tonttu

Olipa kerran jouluinen, 

luminen aamu. Joulukuu-

si välkehti koristeissaan, 

radiosta kaikuivat joulu-

laulut ja perhe oli kokoon-

tunut aamiaispöydän ää-

relle.

Yhtäkkiä ulkoa kuului 

hirvittävä pamaus…



Tehtävä:
Jatka tarinaa lauseella. 

Seuraava jatkaa taas 

lauseella. 

Tarina jatkuu niin 

kauan, kunnes joku 

päättää sen.

Voitte kokeilla 

samaa myös 

yhdellä sanalla. 



Meeri kuljeskelee usein tuntureil-

la ja kaivaa lumen alta poroille jä-

kälää syötäväksi. Kovilla pakka-

silla Meeri jättää eläimille jyviä ja 

olkia hangelle.

Meeri
Metsäinen

Joskus Meeri tuo luonnon aartei-

ta mukanaan Joulupukinpajaan. 

Niistä sitten nikkaroidaan milloin 

mitäkin joulukoristeita tai puuro-

kauhoja Muorille. 

Meeri opettaa 

tontuille myös 

leikkejä.



Tehtävä:

Laula siilin laulu tassutellen 

siiliaskelin kaverin selkään 

(käsillä).

Piirrä kuva siilin näystä ka-

verin selkään ja pyydä kave-

ria arvaamaan tai kertomaan, 

mitä siili näki. 

sii-sii-siili

metsikössä hiipi

kalliolle kiipesi

mitä siellä näki?


