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Tulosta sopiva määrä kortteja vahvalle 
paperille. Leikkaa kortit reunoja pitkin. 
Jos osallistujat eivät osaa kertoa 
syntymäpäiväänsä, apuna voi käyttää 
kuukausi- ja päivämäärälistaa tai 
horoskooppiluetteloa. Lue jokaiselle  
oma tonttuhoroskooppi eläytyen.

Horoskooppiluettelo
22.12.–19.1.  joulutonttu kauris 
20.1.–19.2.  saunatonttu vesimies 
20.2.–20.3.  mökkitonttu kalat 
21.3.–20.4.  porttitonttu  oinas 
21.4.–20.5.  navettatonttu  härkä 
21.5.–21.6.  puutarhatonttu kaksonen 
22.6.–22.7.  metsätonttu  rapu 
23.7.–22.8.  kartanotonttu  leijona 
23.8.–22.9. riihitonttu neitsyt 
23.9.–22.10. kotitonttu vaaka 
23.10.–22.11. citytonttu skorpioni 
23.11.–21.12. tallitonttu jousimies

tonttuhoroskooppi
Jouluinen 
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Joulutonttu (22.12.–19.1.)
Olet joulutonttu, tunnetuin tonttujen suvun 
edustaja. Kaikki kuvittelevat tuntevansa 
sinut. He jopa luulevat, että olet kasvanut 
aikuiseksi, mutta sydämesi tietää paremmin. 
Sisälläsi asuu leikkisä tonttulapsi. Rakastat 
yllätyksiä ja punaista väriä. Nautit 
vaeltamisesta varsinkin iltahämärissä 
ennen joulua, ja ihailet kotien ja pihojen 
värikkäitä valoja. Elämäntehtäväsi on 
ihmisten toivomusten täyttäminen, ja tässä 
työssä et totisesti laiskottele. Joulupukin 
apulaisena olet hyvin järjestelmällinen ja 
tarkka. Sinun suuri intohimosi on kirjoittaa 
erilaisia listoja. Pussukastasi löytyvätkin 
aina kirjoitusvälineet. 

Asetat tavoitteesi korkealle, ja saatat 
jopa väsyttää itsesi tavoittelemalla 
tähtiä taivaalta. Muista välillä pysähtyä 
nauttimaan vaikka muki mausteista glögiä.

Saunatonttu (20.1.–19.2.)
Olet saunatonttu, savuisen harmajan 
saunan nokinen vapaa-ajattelija. Viihdyt 
omassa seurassasi hiljaisessa hämärässä 
ja hoidat hommat omaan tahtiin. Saunan 
pidät tiptop-kunnossa, paljut puhtaina ja 
löylyhengen lempeänä. Olet pohtinut iän 
kaiken saunaa ja ihmiselämää. Haluat 
rauhoittaa räyhähenget, hidastaa hätähousut 
ja rentouttaa raatajat. Onnistutkin usein 
luomaan niin lämpimän tunnelman, että 
ihmiset alkavat pohtia syntyjä syviä. Jos 
joku seurassasi hikeentyy, et heitä hiippaasi 
lattialle tossua polkien, vaan viilennät 
hänet vastaansanomattomilla viisauksilla. 
Seurassasi ihmiset katsovat omaa napaansa 
kauemmas. 

Kun istahdat nauttimaan lempeistä 
jälkilöylyistä, taputa itseäsi olalle. Kukapa 
tonttua kehuu ja kiittää, ellei tonttu itse.

Mökkitonttu (20.2.–20.3.)
Olet rauhaa rakastava mökkitonttu, 
verkkainen vekkuli. Seuraat silmät 
selällään ja korvat höröllään luonnossa 
tapahtuvia muutoksia. Mielesi lepää 
kun torkut myssy silmillä virtaavan 
veden partaalla. Toinen lempipuuhasi on 
kököttäminen mökin portaalla ja haaveisiin 
vaipuminen. Eläimet luottavat sinuun, 
oravat syövät kädestäsi ja kissat köllivät 
kyljessäsi silityksiä kerjäten. Katselet 
ihmisten hyörinää hymähdellen; samoja 
juttuja ne jauhavat vuosisadasta toiseen. 

Lahjasi on nähdä ihmisten parhaat puolet. 
Onkin onni saada vierelleen mökkitonttu. 
Silloin ihmisellä on tapana valita polkuja, 
jotka johtavat hyvään elämään. Joskus 
huonotapaiset ihmiset saavat mielesi 
matalaksi. Piristä silloin päivääsi vaikka 
pikku jekuilla.
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Navettatonttu (21.4.–20.5.)
Olet lämpöä ja turvallisuutta huokuva 
navettatonttu, vankkavartinen ja juureva. 
Nautit elämästä omassa valtakunnassasi, 
joka on niin kotoisa, että vieraat viihtyvät 
välillä liiankin hyvin. Osaat nauttia 
arjen puuhista ja elämän pienistä iloista, 
kuten kotieläimien paijaamisesta ja 
ruokkimisesta. Ei sinunkaan suusi tuohesta 
ole. Varsinkin perinneherkut tuovat veden 
kielellesi. Herkkuja toivoisit ihmisten 
tuovan navetan nurkille useamminkin. 
Koko kylä tuntee sinut käytännöllisenä 
ja leppoisana tonttuna. Et hötkyile 
ympäriinsä, koska hommat hoituvat 
vähemmälläkin. 

Viihdyt hyvin vanhojen romppeiden 
keskellä. Jos tomu ja ahtaus alkavat 
ahdistaa, niin tartu toki luutaan ja tee 
suursiivous.

Porttitonttu (21.3.–20.4.)
Olet tärkeä ja topakka porttitonttu, 
joka ei kuvia kumartele. Sinulla on 
tontturitarin mieli ja tunnuslauseesi on 
“Yksi kaikkien puolesta”. Porttitontun 
tehtävä vaatiikin rohkeutta ja rempseyttä. 
Teet ja kokeilet mieluummin kuin puhut 
ja pohdit loputtomasti. Joskus ihmiset 
ymmärtävät hyvät tarkoituksesi väärin 
ja harmistuvat. Onneksi tavallisempaa 
on, että käytännöllinen ja suorasukainen 
meininkisi saa ihmiset tuntemaan olonsa 
turvalliseksi. 

Välillä ihmiset käyvät kysymässä 
mielipidettäsi mitä kummallisimmista 
asioista. Jos he eivät osaa ottaa hyvästä 
neuvosta vaarin, saatat vaikka kimpaantua. 
Piipahda silloin vaikka jututtamassa 
maanläheistä navettatonttua, jotta pääset 
tasapainoon. 

Puutarhatonttu (21.5.–21.6.)
Olet pirteä ja puuhakas puutarhatonttu, 
joka ilahduttaa ihmisiä pelkällä 
läsnäolollaan. Kuulut villiin ja värikkääseen 
tonttujoukkoon, joka on aivan avoimesti 
vallannut myös suomalaisten puutarhat. 
Elämäsi täyttää kasvun ihmeet, eikä sinulla 
ole aikaa murehtia menneen talven lumia. 
Kaipaat jatkuvasti uusia tuulia. Kun opit 
uutta, haluat jakaa oppimaasi muidenkin 
iloksi. Onneksi opettaminen sujuu sinulta 
yhtä helposti kuin kanalta kaakatus. Jos 
tonttuilu vie sinut yllättäviin paikkoihin, 
niin se ei sinua haittaa. Sopeutuminen ja 
selviytyminen ovat leipälajejasi. Keksit 
kyllä ratkaisun tai kaksi. Tai kolme. 

Joskus piippolakkisi alla pörisee liikaa. 
Heittäydy silloin hetkeksi selällesi ja 
muistele, mitä kaikkea olet jo saanut 
aikaan.



CC BY-NC-SA 4.0 Kirsi Alastalo ja Susanna Pietiläinen 2016    

Metsätonttu (22.6.–22.7.)
Olet rauhaa rakastava metsätonttu, joka 
on varustettu vilkkaalla mielikuvituksella. 
Osaat jopa kuvitella, miltä ihmisistä 
tuntuu. Onnellisia ovat ne eksyneet, jotka 
löytävät nuotiosi lämpöön. Varsinkin 
eksyneet ihmislapset saavat sinut tulemaan 
esille. Pelkkä läsnäolosi tyynnyttää, 
mutta tarvittaessa turvaudut hiljaiseen 
hyräilyyn tai tarinankerrontaan. Tunnethan 
kaikki metsän laulut ja tarinat menneiltä 
ajoilta. Laskevan auringon valo ja pihkan 
tuoksu herkistävät sinut aina kyyneliin. 
Vaikka metsätonttu on kaukaista sukua 
erakkotontulle, niin toivotat ystävällisen 
ihmisseuran tervetulleeksi. 

Kun kaipaat omaa rauhaa, niin katoa 
vaeltamaan sammaleisille poluille ja 
jäkäläisille kallioille. Kerää samalla 
muutama sulka myssyysi.

Kartanotonttu (23.7.–22.8.)
Olet komea kartanotonttu, rehvakka 
ja valoisa. Tunnet oman arvosi, joten 
jätät toilailut muille tontuille. Jo Mikael 
Agricola kirjoitti: “Tonttu huoneen  
menon hillitsi, kun piru monia villitsi.”  
Ei olekaan ihme, että menestys ja vauraus 
seuraavat tossunjäljissäsi. Nurkissa 
hipsiminen ei ole sinun juttusi, vaan 
tallustat avoimesti päivänpaisteisilla 
pääteillä. Näköalapaikalle istahdat 
pohtimaan seuraavaa päämäärää ja 
kylpemään ihmisten ihailussa. 

Ilman järkevää puuhaa ja vaihtelua saatat 
muuttua äkäiseksi. Jos haluat olla lämmin 
ja iloinen oma itsesi, keksi aina riittävästi 
hyödyllistä ja haasteellista tekemistä. 
Hätätilassa hauskuuta itseäsi pukeutumalla 
valtakunnantontuksi.

Riihitonttu (23.8.–22.9.)
Olet ripeä ja rehellinen riihitonttu, tarkka 
ja tehokas viljan vartija. Laarien pohja 
ei pilkota, mikäli se sinusta riippuu. 
Yleensä hoidat hommasi sen suurempaa 
meteliä pitämättä. Samalla kehität vanhoja 
keinoja tai keksit vakallisen uusia. 
Taitosi ennustaa säätä on korvaamaton 
varsinkin sadonkorjuun aikaan. Jos sato 
on kehno, olet erityisen tärkeä, koska 
pidät heikompien puolta. Vaikeina vuosina 
ihmisten auttaminen voi jopa uuvuttaa 
innokkaan ja avuliaan riihitontun. 

Jos sukupuustasi löytyy aittatonttuja, lisää 
se taipumustasi hamstrata ja rymsteerata. 
Silloin mielipuuhaasi on vanhan tavaran 
kerääminen ja järjestely. Saatat jonain 
päivänä huomata asuvasi museossa. 
Mutta mitä ikinä teetkin, tee se täydestä 
sydämestäsi.
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Tallitonttu (23.11.–21.12.)
Olet topakka tallitonttu, ahkera ja elämää 
täynnä. Tiedät, että ilman sinua menisi 
moni puuha pilalle. Perinteisesti viihdyt 
hämärissä hevostalleissa, mutta nykyään 
autotallitkin kelpaavat. Heilut tiuku 
helisten kuin heinämies, jotta valtakuntasi 
kukoistaisi. Koko talli on oppinut 
arvostamaan reipasta rehellisyyttäsi. 
Kun täysikuu valvottaa sinua, kietoudut 
vanhoihin vällyihin ja rakennat 
pilvilinnoja. Piippolakkisi sisältä löytyy 
uusia ideoita tulviva pää. 

Talli ei ole koko maailmasi. Lähdet 
mielelläsi pikku kierrokselle, oli allasi 
sitten reki, kärry tai hyrysysy. Sinulta 
löytyy kilpailuhenkeä, joten saatat joskus 
pujahtaa vaikka raveihin. Jos ajatuksesi 
karkaavat liian kauas, muista missä 
juuresi ovat.

Citytonttu (23.10.–22.11.)
Olet seikkailunhaluinen citytonttu, jolle 
kyläkin kelpaa paremman puutteessa. 
Viihdyt tapahtumien keskipisteessä, 
vilinässä ja vilskeessä, helinässä ja 
helskeessä. Elämän ihmeet kiinnostavat 
sinua loputtomasti, ja pääsi kihisee 
kysymyksiä. 

Tontut ovat kaupungistuneet vasta viime 
vuosisatoina, joten kaupunki-ihmiset 
saattavat väittää, ettei sinua ole olemassa. 
Silti ihmisillä on tapana luottaa sinuun 
ja jakaa ilonsa ja surunsa kanssasi. Saat 
ihmissydämet keventymään ja tossut 
nousemaan reippaammin. 

Sinulta eivät kuunneltavat lopu. 
Kun korviasi alkaa kuumottaa, kipitä 
piilokoloosi, rauhoita mielesi ja kuuntele 
hetki myös itseäsi.

Kotitonttu (23.9.–22.10.)
Olet kiltti ja kekseliäs kotitonttu, 
kodin onnen kaitsija. Talonväen mustit 
ja mirrit ovat hengenheimolaisiasi. 
Ymmärrätte toistenne mietteet 
kulmakarvan kohotuksesta tai viiksikarvan 
värähdyksestä. Lämpimät ja kotoisat 
kolot kutsuvat sinua, jos vanhaa kunnon 
uuninpankkoa ei ole tarjolla. Vahdit 
kotipiiriä valppaasti vahinkojen varalta. 
Paikat pidät nättinä, ja sottapyttyjä saatat 
nipistää varpaasta. Talonväkeä paimennat 
lempeästi, ja yleensä saat ihmiset elämään 
siivosti sovussa. 

Joskus kotirauhan rakentaminen ylittää 
kotitontun voimat. Kutsu silloin paikalle 
mestaritonttu ja viipota itse vaikka vintille 
puurokipon kera. Omaa aikaa se ansaitsee 
kotitonttukin.


