
Pikkujoulujen 
järjestäm

inen
LAB: M

eri Heikinheim
o, Janina 

M
aukonen, Ronja Sirkka ja Sandra 

Lam
m

ensalo



Alkujärjestelyt

•
Tarjoiltavien valm

istelu, 
viim

eistely ja esillepano
•

Esim
. esipaistettujen 

torttujen paistam
inen juuri 

ennen tapahtum
aa tuo tilaan 

herkullista tuoksua ja luo 
tunnelm

aa

•
Tilan koristelu

•
M

uista olla valm
iina m

yös 
m

usiikin kanssa
•

Tuttuja joululauluja



Tervetulleeksi 
toivottam

inen

•
Vapaaheotisten

tervetulleeksi toivottam
inen 

rennossa ilm
apiirissä

•
Jokainen osallistuja laittaa paitaansa 
nim

ilapun
•

Tarvikkeet: m
aalarinteipin pätkä, 

etikettitarra tm
s. &

 kynä
•

Helpottaa ihm
isten välistä kanssakäym

istä 
ja toisten lähestym

istä



Syöm
is-ja 

juom
istarjoilu

•
Tarjolla glögiä, teetä, ja kahvia

•
Jouluista pikkupurtavaa: pipareita, suklaata ja 
joulutorttuja

•
O

n huom
ioitava, että purtavan hipelöim

isen 
vähentäm

iseksi ei yhteisiä tarjoiluastioita
•

Purtava asetettu jo valm
iiksi erillisille lautasille

•
Käsihygienia!



Joulukorttien askartelu
•Etukäteen

tehdyt
korttim

allit
•Tarvikkeet:

•
Korttipohjia

•
Eri värisiä

kartonkeja
•

Puuvärejä
ja tusseja

•
Saksia

ja liim
aa



Värssyjä kortteihin
Jos on liian

vähän
aikaa

Kokeilehan
tätä

taikaa:
Käärikiire

joulusukkaan
Sano sille: M

ene hukkaan!
Johan loppuu

turha
touhu,

Saapuu
rauhallinen

joulu!
Hyvää

joulua!

Yhtä lahjaa en paketoinut,
Ei sitä kääreessä antaa voinut,

Lahjan täm
än tärkeim

m
än 

sydäm
estäni lähetän.

Iloa, riem
ua, rauhaa syvää,

Toivon sinulle joulua hyvää!

Punatulkku laudalla,
O

ravanjäljet hangella,
Tähtikim

ara taivaalla,
Joulu on jo ovella

Kaunis on aam
u valkoinen

Keskellä luonnon hiljaisen.
Tonttu hiihteleeihaillen

Loistoa lum
ihankien.Lunta

putoo,
Lunta

putoo,
Pilvet lum

isukkaa kutoo.
M

aa on puhtaan valkoinen,
Joulun tulla rauhaisen

Lähde:https://kotiliesi.fi/juhlat/joulu/joulurunot-korttiin-valitse-suosikkisi/



Värssyjä
kortteihin

Tontuthäärii, lahjatkäärii,
urkkii, kurkkiipiparipurkkiin

Koristelee
joka

kolkan,
laulaahauskan

tonttupolkan
Sitten

ryhtyy
tanssim

aan
ja vie

sutjouluun
m

ukanaan!

Kodin läm
pöä, häm

ärän huntuaihm
inen odottaa

Joulun tuoksuja, talven tuntua
tahdon toivottaa!

Lähde:https://w
w

w.ifolor.fi/inspiraatio/ihanat-joulurunot

Hiljaisten hankien sinistä taikaa,
joulu on ihm

eiden iloista aikaa.

Tum
m

a taivasjouluyönä, 
tähdet tuikkiivalovyönä, 
ilm

assa on
ripaus taikaa, 

rauhallista
joulunaikaa.

Kuta pienem
pi itse on, sitä isom

pi joulu tulee.
-Tove Jansson -



Leikki: ”Pictionary” 
näytellen
Tarvikkeet:

•
etukäteen

valm
istetutsanakortitjouluteem

alla

•
esim

erkkisanoja; joulupukki, poro, lum
ihiutale, piparijne.

Toteutus:

•
Jokainen

osallistuja
saa

vuorollaan
arvotun

sanakortin, joka
näytellään

m
uille

osallistujille. 

•
Ensim

m
äiseksisanan

oikein
arvannutsaa

pisteen, ja vuoro
vaihtuu

seuraavalle. Leikin
voittaa

eniten
sanoja

arvannut
osallistuja.



Kiitos ja palaute

•
Tarvikkeet: paperi &

 kynä
•

Paperilla ainoana tekstinä "Tunnelm
at 

illalta tai terveisiä ohjaajille"
•

Vaihtoehtoisesti voi m
yös jakaa 

irrallisia lappuja paperin sijaan, jotka 
sitten palautetaan kulhoon


