
Tonttupeli
Haet Korvatunturille tontuksi. 

Mitä sanot työhaastattelussa?

Lääkäri määrää sinulle 
joulurauha-kuurin. 

Mitä jätät tekemättä?

Jos olisit tonttu,  
millainen tonttu olisit?
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– Vaativat kysymyskortit –



Joulupiparit maistuvat parhailta

a) taikinana  
b) itse leivottuina  
c) sokerikuorrutteella  
d) silmänruokana.

Keksi 10 joulu-alkuista sanaa.

Jatka kertomusta:  
”Ikkunan takana näkyi tontun 
iloisesti yllättyneet kasvot…”

Keksi jouluinen kysymys  
ja kysy se muilta pelaajilta.



Lausukaa yhdessä  
Joulumaa-laulun alku.

Saat joululahjoja,  
joita et tarvitse. 

Mitä teet niillä?

Lähetät tunnetulle  
tonttuilijalle jouluyllätyksen.

Kuka on se onnekas  
ja mitä hän saa?

Jatka lausetta:  
”Joulu on kuin…” 



Olet menossa 
joulumarkkinoille. 

Mille kojulle ainakin suunnistat?

Joulumieli saa sinut valtaansa. 

Miten se ilmenee?

Jouluaterialla pöytä notkuu 
herkkuja. 

Mitä lastaat lautasellesi eniten?

Kirjoita sormella vieressäsi  
istuvan selkään jokin jouluinen  
asia ja anna hänen arvata,  
mitä kirjoitat.



Saat tehtäväksi koristella kuusen, 
mutta sinulla ei ole lainkaan 
joulukoristeita. 

Mitä ripustat kuuseen?

Ystäväsi toivoo vain  
itsetehtyjä lahjoja. 

Mitä aiot kääriä pakettiin?

Mihin joululauluun et kyllästy 
koskaan (tai ainakin luulet niin)?

Vietät joulua tänä vuonna 
ulkomailla. 

Minkä maan valitset?



Tuoksut herättävät tunteita  
ja tuovat mieleen muistoja. 

Minkä tuoksun sinä yhdistät 
jouluun? 

Monet sujauttavat joulu- 
patoihin pienen lahjoituksen. 

Minkä asian hyväksi  
sinä aloittaisit keräyksen?

Ohjaat tonttujumppaa. 

Millä liikkeellä jumppa alkaa?

Kirjoitat kirjettä joulupukille. 

Miten toimitat sen perille?



Ennusta ensi joulun sää.

Annat tänä jouluna  
vain aineettomia lahjoja. 

Kerro, mitä olet keksinyt.

Katso vieressäsi istuvia silmiin, 
pidä nenästäsi kiinni  
ja toivota hyvää joulua 
joulupukin möreällä äänellä.

Kuuluuko jokin tv-ohjelma 
joulunviettoosi, kuten 
Joulurauhan julistus, Lumiukko 
tai aattoaamun lastenohjelmat?



Kuinka monella eri kielellä 
osaatte toivottaa hyvää joulua?

Saat jouluvieraita ulkomailta. 

Mitä kerrot suomalaisesta 
jouluperinteestä?

Keksikää yhdessä loru,  
jossa käytätte sanoja  
lahja, kuusi ja narina.

Pääset tuuraamaan joulupukkia. 

Mitä sanot,  
kun saavut lasten luo?



Lupasit askarrella joulutontun. 

Millainen tonttu käsissäsi 
valmistuu?

Matkaat aikakoneella  
hyvään joulumuistoon. 

Kuvaile muistoasi.

Jouluun liittyy paljon tunteita. 

Millaisia tunteita joulu sinussa 
herättää?

Joulukinkku sopii parhaiten 

a) leivän päälle  
b) rosollin viereen  
c) jonkun muun lautaselle.


