
Joulunäytelmä Vähikkälän kylän ja koulun vanhanajan kuusijuhlaan 

Joulun paras toivomus 
 

Henkilöt: 

Joulupukki 

Joulumuori 

Nikkarointitonttuja 4 kpl (keksitään oppilaiden kanssa tontuille omat nimet) 

Laulajatonttuja sopiva määrä 

 

Tapahtuu joulupukin pajassa: 

 

Nikkarointitontut askaroivat joululahjoja ja laulavat samalla: 

”Koska meillä on joulu juhla armas lapsien, 

eikä rasita koulu syyt’ on olla iloinen.” 

 

1 tonttu iloisena:  Hei kuulkaa, ihan pian on jouluaatto! 

2 tonttu: Ja meillä on pitkä matka edessä, kaikkien lasten joululahjat on jaettava 

ajoissa. 

Joulupukki: Hyvin olette nikkaroineet leluja, alkaako kaikki olla kunnossa jouluaattoa 

varten? 

3 tonttu huolestuneena: Kaikki on muutoin kunnossa, mutta yksi lahja puuttuu. 

4 tonttu:  Tosiaan. Niin onkin. Yksi lahja vielä puuttuu. 

Joulupukki ihmetellen: No mikäs lahja teillä on vielä tekemättä? 

3 tonttu: Saimme kirjeen pikku-Maijalta jossa luki sellainen toivomus, mitä emme 

ole osanneet vielä rakentaa. 

Joulupukki:  No jopas, mikä se lahjatoive sitten on? 

1 tonttu:  Maija…. on toivonut joululahjaksi joulumieltä! 

Joulupukki yllättyneenä: Oih! Joulumieltä. Enpäs muista ikinä kuulleeni moista. Onpa pikku-

Maijalla kovin hieno toivomus. 

3 tonttu:  Me tontut emme vain osaa sellaista valmistaa. 

2 tonttu:  Emmekä tiedä mistä sellaisen voisi hankkia. 

Joulupukki: No jopas meillä nyt on pulma. Ja jouluun ei ole enää kuin muutama 

päivä. 

4 tonttu mietteliäänä: Mitähän meidän nyt pitäisi tehdä? 



1 tonttu: Me olemme kovasti koittaneet tätä miettiä ja emme ole keksineet 

ratkaisua. 

3 tonttu tuumaillen: Mutta hei…. hmmmm… tässä voisi olla ratkaisu… 

2 tonttu:  Keksitkö sinä… kerro heti! 

3 tonttu:  Mitäs sanoisitte, jos kävisin kysymässä neuvoa joulumuorilta? 

Joulupukki:  Mahtaako joulumuorillakaan olla vastausta näin suureen pulmaan… 

3 tonttu:   No mutta yritetään.  

1, 2, 4 tontut:  Me tulemme myös mukaan! 

Joulupukki: Huoh… hmmmm…. monenlaisia toiveita lapset ovat vuosisatojen 

aikana esittäneet. On ollut puuautoa, nallea, nukkeja ja hevosia… mutta 

koskaan ei kukaan ole vielä toivonut lahjaksi joulumieltä.  

Tontut yhteen ääneen:  Kyllä meidän täytyy tämä toive toteuttaa, vaikka joutuisimme etsimään 

joulumielen kivien ja kantojen alta. Me lähdemme joulumuorin luokse. 

Joulupukki:  Ulkonahan on alkanut satamaan lunta. Samalla kun menette 

joulumuorin luokse, lakaisitteko pihapolun puhtaaksi. 

Tonttu 1:  Senhän me osaamme. Tulkaa tontut! 

Joulupukki: Aitoa joulumieltä… mutta kuinka kauniita lumihiutaleita ulkona 

sataakaan… 

 

Laulajatontut laulavat pihalla: 

”Lunta tulvillaan on raikas talvisää, 

ei liinakkommekaan, nyt enää talliin jää. 

Sen kohta valjastan reen pienen etehen, 

ja sitten joutuin matkahan me käymme riemuiten. 

 

Kulkuset, kulkuset riemuin helkkäilee. 

Talven valkohiutaleet ne kilvan leijailee. 

Rekehen, rekehen nouse matkaamaan! 

Lumi alla jalasten se laulaa lauluaan. 

 

Tontut palaavat takaisin joulumuorin kanssa. 

Tonttu 2:  Nyt on työ tehty. Polut on lakaistu lumesta. Aika paljon lunta on satanut. 

Joulupukki:  Hyvähän se on, ulkona näyttää niin kauniilta ja jouluiselta. Kiitos teille 

tontut. 

Tonttu 1:   Äkkiäkös me neljä aikaseksi saamme. 

Joulupukki: Äsken katsellessani lumihiutaleiden leijailevan maahan ja 

kuunnellessani laulajatonttujen kaunista musisointia, tulipa minulle 

vallan hyvä mieli. 

Joulumuori:  No tästähän on hyvä aloittaa. 



Tontut ihmetellen:  Niin mikä aloittaa? 

Joulumuori tokaisee: Ottakaa oppia joulupukista. 

Tonttu 4:  Mutta meidän ongelmamme oli löytää pikku-Maijalle hänen toivomansa 

joululahja – joulumieli. 

Joulumuori: Juuri näin. Meidän pitää siis kaikkien nyt ryhtyä tuumasta toimeen ja 

alkaa istuttamaan joulumieltä.  

Tonttu 2: Istuttamaan? Mihin? Miten me sen teemme? Meillä on vain taskussa 

pieni vasara ja muutama naulanpätkä. 

Joulumuori: Oikea joulumieli saadaan kylvämällä. Ensin itsellemme, omaan 

sydämeemme. Sitten kun joulumieli lähtee hiljalleen kasvamaan, sitä 

iloa voi jakaa myös muille. 

Joulupukki: No nyt minä alan ymmärtää. Äsken siis katsoessani ulos lumihiutaleiden 

leijaillessa ja joululaulujen soidessa, minulle tuli hyvä mieli. Joulumieli! 

Tonttu 1: Mutta miten me sitä joulumieltä nyt kuljetamme pikku-Maijallekin 

jouluaattona? Pakettiinkaan sitä en osaa laittaa. 

Joulumuori: Me kaikki menemme yhdessä jouluaattona lasten luokse joulumielellä. 

Ja pikku-Maija on varmasti hyvin iloinen, kun käymme heidän 

perhettään tervehtimässä. Siitä se jouluilo syntyy. 

Tonttu 3 innostuneena: Ja samoin muille lapsillekin! Heistä kaikista tulee iloisia, kun muistamme 

heitä jouluna. 

Joulupukki huokaa: No nythän meillä on kaikki lahja-asiat kunnossa. Ja voisimme me 

Maijallekin viedä vaikka pienen koristeen joululahjaksi, jonka hän voi 

itse ripustaa kuuseen roikkumaan. 

Joulumuori: Näin me teemme. Tontut – muistakaa, että tänä jouluna liikkuessanne 

kylväkää joulumieltä ja tartuttakaa se ihan jokaiseen ihmiseen.  

Tontut yhteen ääneen:  Yritämme parhaamme ja toivotamme hyvää joulua! 

Laulajatontut: 

Joulu, joulu tullut on,  
juhla armahainen!  
Siitä riemu verraton,  
ilo autuainen.  

 

Loppukumarrus 


