
Tonttujen jouluyö 
 
Soihdut sammuu,  
kaikki väki nukkuu, väki nukkuu.  
Öitten varjoon talon touhu hukkuu,  
touhu hukkuu.  
Tip-tap, tip-tap, tipe, tipe, tip-tap, tip, tip, 
tap.  
 
Tonttujoukko silloin varpahillaan, 
varpahillaan,  
varovasti hiipii alta sillan, alta sillan.  
Tip-tap …  
 
Jouluruokaa tarjoo kunnon väki,  
kunnon väki. 
Raoistansa sen jo tonttu näki,  
tonttu näki.  
Tip-tap …  
 
Pöydän päälle veitikkaiset rientää, 
veitikkaiset,  
syövät paistia ja juovat lientä,  
juovat lientä.  
Tip-tap …  
 
Herkkua on siinä monenlaista, 
monenlaista.  
Kuiske kuuluu: ”Miltä ruoka maistaa, 
ruoka maistaa?”  
Tip-tap … 
  
Sitten leikitellään kuusen alla,  
kuusen alla 
kunnes päivä koittaa taivahalla,  
taivahalla.  
Tip-tap …  
 
Hiljaa hiipii joukko varpahillaan, 
varpahillaan,  
kotikoloihinsa alle sillan,  
alle sillan.  
Tip-tap … 

Joulupukki 
 
Joulupukki, joulupukki,  
valkoparta, vanha ukki,  
eikö taakka paina selkää? 
Käypä tänne, emme pelkää!  
Oothan meille vanha tuttu,  
puuhkalakki, karvanuttu.  
Tääl on myöskin kiltit lapset,  
kirkassilmät, silkohapset. 

 
Joululaulupotpuri 
Porsaita äidin oomme kaikki, 
oomme kaikki, oomme kaikki, 
porsaita äidin oomme kaikki, 
oomme kaikki, kaikki! 
Sinä ja minä, 
sinä ja minä. 

Morsgrisar är vi allihopa, 
allihopa, allihopa. 
Morsgrisar är vi allihopa, 
allihopa, du mä'. 
Ja mä', å du mä'. 
Ja mä' och du mä'. 
 
Koska meillä on joulu, 
juhla armas lapsien, 
eikä rasita koulu, 
syyt' on olla iloinen! 

Joulu on taas, joulu on taas, 
kattilat täynnä puuroo. 
Nyt sitä saa, nyt sitä saa 
vatsansa täyteen puuroo. 

Joulu on taas, joulu on taas, 
voi, kuinka meill´ on hauskaa! 
Lapsilla on, lapsilla on 
aamusta iltaan hauskaa.  

 

 



     We wish you 
a Merry Christmas 

 
We wish you a merry Christmas 
We wish you a merry Christmas 
We wish you a merry Christmas and a 
happy new year 
Good tidings we bring to you and your kin 
We wish you a merry Christmas and a 
happy new year 

Oh, bring us some figgy pudding 
Oh, bring us some figgy pudding 
Oh, bring us some figgy pudding 
And bring it right here 

Good tidings we bring to you and your kin 
We wish you a merry Christmas and a 
happy new year 

We won't go until we get some 
We won't go until we get some 
We won't go until we get some 
So bring it right here 

Good tidings we bring to you and your kin 
We wish you a merry Christmas and a 
happy new year 

We all like our figgy pudding 
We all… 
 

Taas toivotus hyvän joulun, 
taas toivotus hyvän joulun, 
taas toivotus hyvän joulun 
joulurauhan näin tuo. 
 
Se kaikille juhlamielen, 
se kaikille juhlamielen, 
se kaikille juhlamielen, 
hyvän tahdon nyt tuo. 
 

Rudolf - Petteri 
You know Dasher and Dancer 
And Prancer and Vixen 
Comet and Cupid 
And Donner and Blitzen 

But do you recall 
The most famous reindeer of all? 
 
Rudolph the red-nosed reindeer 
Had a very shiny nose 
And if you ever saw it 
You would even say it glows 
All of the other reindeer 
Used to laugh and call him names 
They never let poor Rudolph 
Play in any reindeer games 
 
Then one foggy Christmas Eve 
Santa came to say 
Rudolph with your nose so bright 
Won't you guide my sleigh tonight? 
Then how the reindeer loved him 
As they shouted out with glee 
"Rudolph the red-nosed reindeer 
You'll go down in history!" 
 
Muistat Tuhkimon, Lumikin, Ruususen 
varmaan 
Ja punahilkan ja sudenkin harmaan, 
Mutta poro tää 
Sulta usein unhoon jää... 
Petteri Punakuono 
oli poro nimeltään, 
ollut ei loiste huono 
Petterimme nenänpään. 
Haukkuivat toiset illoin 
majakaksi pilkaten, 
tuosta vain saikin silloin 
Joulupukki aattehen. 
Aattoilta pitkä on, taival valoton. 
Petteri vois nenässään 
valon tuoda pimeään. 
Petteri siitä asti 
pulkkaa pukin kiskoen 
johtaa sen riemuisasti 
luokse lasten kilttien. 
Petteri siitä asti 
pulkkaa pukin kiskoen 
johtaa sen riemuisasti 
luokse lasten kilttien.Pulkkaa pukin 
kiskoen, luokse lasten kilttien. 
 


