
 
POHOJALAANEN JOULUTESTI 

Joulu tuloo ja se tiätää monellaasta menua. Testaa ittes ja kaikki muukkin onko 
jouluressi iskeny. Ja taas sitä mukaa pisteetä minkä numeron kohta oireehin sopii. 

Joulukorttia on mukava saara, niitä vaa pitää jonku lähettääkki. Onko 
keskustelu korttia kirioottaes seuraavvallaasta: 

 
1.Kakssataa korttia jo kiriootettu, kyllä meillon palio tuttuja. 
2.Eikö tuaki muari oo jo aikaa sitte kuallu, vai kuka soli joka haurattihi viisvuatta sitte. 
3.Nokikolarille joulukortti! Minkä ihimeen takia!? Ei se mun sukulaane ainakaa oo. 
4.MITÄ! MUNKO PITÄÄS HAKIA 50 KORTTIA LISÄÄ KAUPASTA!? HAE KUULE 
ITTE! 

Jouluostoksilla olis kannattanu käyrä hyvis aijjoon ennen joulua. Joskus se 
vaan pakkaa jäärä viimmetinkaha. Kaupan jonos tuumaalet näin: 

 
1.No pitkä jonohan tämon mutta mikäs kiirus täs on. 
2.Meinaa tulla kyllä hiki ku on nämä talavi kamppehet päällä. 
3.Äläkä sinä siinä takana töki sillä kärryllä, ei tämä jono sen nopiampaa sillä mee!! 
4.JA MIKÄ SAATARIN HALAVAANTUNU MUARI TUANNE KASSALLE ON 
PALAKATTU!! VANHAINKORISTAKO TÄNNE HOMMATAHAN TYÄVÄKI!? EIHÄN 
TÄMÄ JONO OO LIIKKUNU TUNTIHI YHTÄÄ!! 

Joulukuusen haku on kunniatehtävä, no ainaki sen on jonku tehtävä. 
Kuusenhakiaa monaasti kiitellähän ja kehutahan onnistunehesta valinnasta. 
Kuusen hakija puallustaa valintaansa: 

 
1.Niin mutta täälläänen kuusi johona on vaa toisellapualella oksia viää tuvas palio 
vähemmän tilaa. 
2.Jaa jaa mutta mettänhoirollisesti tämoli hyvä valinta. 
3.No siälä oli nii raakasti lunta ja pimiäki tuli ja kylymä!! 
4.JAHA!! NO HAKEKAA ITTE PAREE KUUSI!! JA TÄMOLI SITTE VIIMMEENEN 
KUUSI MINKÄ MINÄ HAIN!! SE ON AIVAN VARMA SE!! 

Kuusenkoristelu on kaas mukavaa hommaa. Tai kuinka sen ny ottaa. Apu ja 
hyvät neuvvot on tarpehe ja saatavilla: 

 
1.Näiren sähkökynttilään asennus on piäni homma, pian nämä tästä. 
2.Pikkuusen tämä ny vastustaa, nämon vähä takus nämä johorot. 
3.Kuka nämon oikee ottanu viimmevuanna kuusesta pois, tahallansa tiätysti 
solominnu ja sotkenu ihan takkuhu!! 
4.TÄHTI HÄJYSTI LATVAS!! OLOKOHO VAA! LAITTAKAA SINNE MUN 
PUALESTA VAIKKA SIRPPI JA VASARA! TAI HAKARISTI! SANONKO MÄ! 

Kinkkua ja muuta jouluruakaa pistellähän poskehe jouluna innokkahasti. 
Kinkku pitää hakia kaupasta jonsei oo ittellä joulupossua. Kovin piäntä ei 
kuitenkaa viitti ostaa. Ajattelet äänehen: 

 



1.Tällääses isoos kinkus piisaa hetkeksi syämistä. 
2.Voirellahan tämä ny sinapilla ja kylläpä sitä menööki palio. 
3.Jaa kuka tuan uunin jo laittoo päälle käryääki nii raakasti, solis pitäny pestäkki 
ensi. 
4.NO NII!! EIHÄN TÄLLÄÄNEN MÄLYTÖÖN MÖHKÄLES MAHARU ERES 
UUNIHI!! KENENKÄ JÄRKIÄ OLI OSTAA TÄÄLLÄNEN!? AI NII. NO MINKÄ 
TÄHÄRE MEILLON NÄIN PIÄNI UUNI!? 

Jouluksi pitää teherä joulusiivot vaihtaa laattiahan joulumatot ja aakkunoohin 
joulukarteekit. Ja kaikkia muutaki joulu vaatetta. Kerrot miälipiteenäs notta: 

 
1.Kyllon ny siistiä ja jouluusta. 
2.Joka paikas on kyllä ainaki punaasta tarpehiksi, mitä ne kommunistikki ennen 
vastusti joulua? 
3.Joulusukat jalakoohin! Eikö tua ny mee vähä lataaseksi jo! 
4.JA MINÄHÄN EN RUPIA SELEVIN PÄIN TONTTULAKKI PÄÄS OLEMAHAN 
KOKO PÄIVÄÄ!! RAAVAHAT IHIMISET TÄLLÄLAILLA KONSTAALOO!! 

Lahajat pitää paketoora siävästi, naiset on jostaki syystä siinä hommas palio 
miähiä kätevämpiä. Mutta paketoonti on nii mukavaa hommaa nottei sitä malta 
teettää kaupas. Ja sitte sanot: 

 
1.Kylläpä tätä joulupaperia menööki, ja kaikki samallaasta. 
2.No vähä siitä tuli ruttuunen, minoon paremminki pakettiauton kuski ku paketooja. 
3.No en minä muista mitä mihinäki paketis on, munko se olis pitäny kattua!! 
4.NO TÄMÄN SIITÄ SAA KU YRITTÄÄ AUTTAA! SYYTETÄHÄN HETI TOISTA 
VAIKKA ITTES OLIS VIKA! 

Joululauluja on mukava kuunnella jouluna, eikä niitä kesällä onneksi 
pahemmin kuulekkaa. Kersat varsinki on innokkahia joululaulujen esittäjiä. 
Kehut esittäjiä seuraavasti: 

 
1.Joo "maaa ooon niiiin kaauuniis", on se. 
2.No nuatinviärestä minäki laulan, sen tähäre minen laulakkaa. 
3.Jos jotaki muuta vaikka välillä, kyllä jouluna voi muutaki musiikkia kuunnella ku 
joululauluja!! 
4.JA JOS JOKU SILLÄ URKUHARMOONILLA VIÄLÄ KERRAN SOITTAA 
JOULUPUKKI JOULUPUKKI NII MÄ KYLLÄ PIÄNIN SEN URKUHARMOONIN 
PÄREEKSI JA POLTAN PARAN ALLA!! 

Jouluaatto aamuna on kaikki jo melekee valamista, enää piäntä laittamista: 

 
1.Saunan torni ei verä!! Joulusauna jää ny käymätä. 
2.Joulupuuro paloo pohojahan! Hammas katkes ku puraasit mantelihin. 
3.Kinkku oli niin suuri notta son jääny sisältä raakaksi!! 
4.JULISTAKAA NY SE JOULURAUHA ÄKKIÄ NOTTA TÄSTÄ KAUHIASTA 
RESSISTÄ PÄÄSÖÖ!!! EI TÄTÄ ENÄÄ IHIMINEN KAUAA KESTÄ!! 

 



POHOJALAANEN JOULUTESTI 

TULOSTEN ARVIOINTI 

 

Jos oot keränny testis pisteetä 9-18 nii 

sinet ota joulua tarpehiksi tosisnas. 

 

Jos pisteetä on tullu 18-25 soot jo vähä 

kuusalla mitenkä pitääs olla. 

 

25-35 pistettä ja saat kattella ainaki 

samariiniä. 

 

Täyret 36 pistettä keränny onki jo 

joulurauhan tai lasareetipaikan arvoonen 

suaritus. 
 


