
    

 

Olen joulupipari rapea 

 

Hei, olen ruskea 

väri mullan kuohkean! 

Olen joulupipari rapea 

ja männynrunko pitkä ja kapea. 

Olen suklaa, joka sulaa suussa 

ja pieni käpy, joka kasvaa puussa. 

Tuoksun kanelina pullassa, 

möyrin myyränä mullassa. 

Suomenheppana laukkaan, 

oravana pähkinää haukkaan. 

Olen kaakaojauheena purkissa 

ja värinä nallen turkissa! 

Hei, olen ruskea 

väri mullan kuohkean! 

 
Loru viitottuna https://areena.yle.fi/1-4283828 

 

 

Pipareita, pöperöitä 

 

Pipareita, pöperöitä, 

iloisia nassuja ja täysiä massuja, 

joulumieltä aitoa ja ymmärtämisen taitoa, 

iloisia retkiä ja lämpöisiä hetkiä. 

 
Lähde: 

https://varssyja.wordpress.com/joulutervehdyksia-

lapsille/ 

 

 

Tontut häärii, lahjat käärii 

 

Tontut häärii, lahjat käärii, 

urkkii, kurkkii piparipurkkiin 

Koristelee joka kolkan, 

laulaa hauskan tonttupolkan 

Sitten ryhtyy tanssimaan 

ja vie sut jouluun mukanaan! 

 
Lähde: https://varssyt.fi/jouluruno/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olen pieni pipari 

 

Olen pieni pipari, siirapilta maistun. 

Ruskea on värini ja uunissa mä paistun. 

Karamellinapit rinnustani koristaa, 

joulupöytään aattona minut muiden kanssa 

laitetaan. 

 
Lähde: https://varssyja.wordpress.com/loruja-

aihealuettain/joulu/ 

 

 

Mökki täynnä makeaa 

Mökki täynnä makeaa, 

mettä, mahlaa, hunajaa, 

suklaata sulavaista, 

marenkia maistuvaista, 

siirappia, kanelia, 

neilikkaa ja mantelia. 

 

Fariiniset ikkunat, 

marsipaanisaranat, 

kinuskiset lattiat, 

mainiolta maistuvat. 

 

Joulu kun on lopuillaan, 

mökki nurin kaadetaan, 

namit päältä poimitaan, 

katot, seinät ahmitaan. 

Ensi vuonna uudestaan, 

samanlainen leivotaan. 

 
Tekijä: Sirpa Karjalainen 
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Siinäkö joulu on? 

 

Piparin tuoksua,  

tonttujen juoksua, 

siinäkö joulu on? 

Kiirettä, huisketta, 

salaisuuskuisketta, 

siinäkö joulu on? 

Joulu saapuu jokaiselle, 

lapselle ja aikuiselle. 

Sydämiimme joulun lahja, 

seimen luona annetaan. 

Tähti ja kuusi, lyhtykin uusi, 

siinäkö joulu on? 

Lapsenko juhlaa, 

paljon kun tuhlaa, 

siinäkö joulu on? 

Joulu saapuu jokaiselle, 

lapselle ja aikuiselle. 

Sydämiimme joulun lahja, 

seimen luona annetaan. 

 
Tekijä: Jukka Salminen 

 

Joulu saapuu jokaiselle 

 

Piparin tuoksua, tonttujen juoksua, Siinäkö Joulu 

on? 

Kiirettä huisketta, salaisuus kuisketta, Siinäkö 

Joulu on? 

Joulu saapuu jokaiselle, lapselle ja aikuiselle, 

Sydämiimme joulun lahja, seimen luona annetaan 

Tähti ja kuusi, lyhtykin uusi, Siinäkö Joulu on? 

lapsenko juhlaa, paljon kun tuhlaa, Siinäkö Joulu 

on? 

Joulu saapuu jokaiselle, lapselle ja aikuiselle, 

sydämiimme joulun lahja, seimen luona 

annetaan. 

 
Kuuntele laulu: https://www.youtube.com/watch?v=-

hpevp0svdE 

 

 

 

 

 

Joulu tulla jollottaa 

Joulu tulla jollottaa 

joulupuuron porinassa, 

hyvän mielen hyrinässä, 

piparkakku kainalossa, 

kahvipannu kantapäässä, 

valonliekki pimeässä, 

joulumieli kynttilässä, 

papereiden kahinassa, 

enkelsiiven havinassa, 

jouluoljet himmelissä, 

ajatukset ystävissä. 

 
Lähde: https://kotiliesi.fi/juhlat/joulu/joulurunot-ja-

varssyt- 

viimeistelevat-joulukortin-kokosimme-kotilieden-

lukijoiden-lempirunot/ 

 

 

Joulukuu on täynnä kiirettä ja juoksua 

 

Joulukuu on täynnä kiirettä ja juoksua, 

paperin rapinaa, piparin tuoksua. 

 

On siirapin, neilikan tuoksua, 

on piirakoita ja rusinoita, 

on kiireistä kaupassa juoksua. 

On kellari herkkuja pullollaan, 

on pipareita ja manteleita, 

ja lahjoja piiloihin sullotaan. 

 

On tonttujen tiukujen kilinää, 

on pähkinöitä ja kynttilöitä, 

on enkelikellojen helinää. 

 
Lähde: 

https://birgitmummu.fi/Joulu/HauskatJoulurunot.htm 
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Joulu kuulostaa kulkuselta 

Joulu kuulostaa kulkuselta. 

Joulu tuntuu pumpulilta. 

Joulu maistuu piparilta 

tai namuselta 

tai mantelilta. 

Joulu näyttää tähtöseltä. 

Joulu näyttää kynttilältä. 

Joulu tuoksuu vihreältä 

tai punaiselta 

tai ruskealta. 

Sillä joulukuusi on vihreä 

ja kuusen oksan kätkössä 

on piparipossun seurana 

kirkkaanpunainen omena. 

 
Tekijä: Kaarina Helakisa 
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