Riimiarvoitukset 1
Mikä kana löytyy sängystä? / LAKANA
Mikä tiili osaa kellua? / KROKOTIILI
Mikä kuu on linnunlaulu? / KUKKUU
Mikä kuri pitää laivan kiinni? / ANKKURI
Mikä pomo tuoksuu? / LEIPOMO
Mikä tori on pellolla? / TRAKTORI
Mikä pitsa on oranssi? / KURPITSA
Mikä tikka on sininen? / MUSTIKKA
Mikä niini osaa hyppiä? / KANIINI
Mikä pakko sisältää rahaa? / LOMPAKKO
Mikä lakko on eteisessä? / NAULAKKO
Mikä guru on hyppääjien aatelia? / KENGURU
Mikä ilma on pallon muotoinen? / MAAILMA
Mikä laki on ihmisen korkein kohta? / PÄÄLAKI
Mikä kuri vaeltaa? / KULKURI

Riimiarvoitukset 2
Mikä pakko lentää öisin? / LEPAKKO
Mikä setti kruunaa paketin? / RUSETTI
Mikä keli on taivaallinen siivekäs? / ENKELI
Mikä talli välkehtii valossa? / KRISTALLI
Mikä aari hiipii viidakossa? / JAGUAARI
Mikä tikka on kuninkaalla? / VALTIKKA
Mikä siili on kivettynyt? / FOSSIILI
Mikä passi näyttää suunnan? / KOMPASSI
Mikä sakaali on vihreä? / PARSAKAALI
Mikä uhka viilentää helteellä? / VIUHKA
Mikä tori on jokaisessa autossa? / MOOTTORI
Mikä talo on pehmeä ja taipuisa? / VARTALO
Mikä nainen herättää huomiota? / PUNAINEN
Mikä kuri kuuluu pulkkamäkeen? / LIUKURI
Mikä tali ripustetaan kaulaan? / MITALI
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Riimiarvoitukset 3
Mikä nappi sopii makkaran päälle? / SINAPPI
Mikä letti on hurjan värinen? / VIOLETTI
Mikä veli on suuri ja karvainen? / PUHVELI
Mikä on korkeimman tason lakko? / ULLAKKO
Mikä naali pitää kynät tallessa? / PENAALI
Mikä lakka välkkyy ja ui? / SILAKKA
Mikä kuri suojaa autoa? / PUSKURI
Mikä veli syödään hillon ja kermavaahdon kanssa? / VOHVELI
Mikä ori lentää taivaalla? / METEORI
Mikä peli johtaa sähköä? / KAAPELI
Mikä meri ryömii pohjaa pitkin? / HUMMERI
Mikä keli auttaa hengittämään veden alla? / SNORKKELI
Mikä masto koskee meitä kaikkia? / ILMASTO
Mikä tuma on arpapeliä? / SATTUMA
Mikä mikki on kukka ja rakas? / LEMMIKKI

Riimiarvoitukset 4
Mikä tuuri on ihmisen luomaa? / KULTTUURI
Mikä palo viihtyy suolla? / KARPALO
Mikä peli sopii kukille? / AMPPELI
Mikä paasi mahtuu sormukseen? / TOPAASI
Mikä teeri osaa kirjoittaa? / SIHTEERI
Mikä niitti on kivikova? / GRANIITTI
Mikä tikka säilöö ja siivoaa? / ETIKKA
Mikä selli juoksee kauniisti? / GASELLI
Mikä pakka on villainen? / ALPAKKA
Mikä ralli on kalojen koti? / KORALLI
Mikä kuu on ostajan etu? / TAKUU
Mikä veli auttaa siivouksessa? / KIHVELI
Mikä kaste säilyy hyvin? / PAKASTE
Mikä sakki menee edestakaisin? / SIKSAKKI
Mikä kina kasvaa lämpimässä? / TAIKINA
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Riimiarvoitukset 5
Mikä vaali ei ole kulmikas? / OVAALI
Mikä peli rikkoo kumit? / SEPELI
Mikä maali on ihan tavallinen? / NORMAALI
Mikä keli kasvaa kuntosalilla? / MUSKELI
Mikä kaali syntyy suussa? / VOKAALI
Millä kurilla on rento meininki? / LAISKURILLA
Mitä tinaa rapsutetaan? / KUTINAA
Minkä kaalin voi voittaa kisoissa? / POKAALIN
Millä lakalla tehdään laivoja? / TELAKALLA
Mikä poro on Japanissa? / SAPPORO
Mitä kuria etsitään? / KARKURIA
Millä säkillä on aikataulu? / PYSÄKILLÄ
Missä naalissa on huippuja? / FINAALISSA
Minkä kalan edessä kiemurtelee jono? / RUOKALAN
Missä tilassa syntyy soppa? / KATTILASSA

Riimiarvoitukset 6
Mikä raati tuo ihmiset kaduille? / PARAATI
Mikä netti sulkee kirjeen? / SINETTI
Mikä lehti kerätään kirkossa? / KOLEHTI
Mikä letti voi viedä rahat? / RULETTI
Mikä naali on paperin reunalla? / MARGINAALI
Mikä keli on talon jalka? / SOKKELI
Mikä selli pyörii ja soi? / KARUSELLI
Mikä keli saa pellavan kiiltämään? / MANKELI
Mikä kala kuuluu kauas? / MEKKALA
Mikä vero löytyy sienikirjasta? / VAHVERO
Mitä tallia voi juottaa? / METALLIA
Mikä keli on kotoisin Viipurista? / RINKELI
Mikä palo on tiukka paketti? / KAPALO
Mikä tiili sopii renkaaseen? / VENTTIILI
Mitkä sissit loistavat keväisin? / NARSISSIT
CC BY-NC-SA 4.0 Kirsi Alastalo 2022 | RyhmäRenki.fi | RIIMIARVOITUKSET

Riimiarvoitukset 7
Mikä teeri on salaperäinen? / MYSTEERI
Mikä keli on Pukkilassa tehty? / KAAKELI
Mikä kala on vaikea? / HANKALA
Mikä naali on kovin vinossa? / DIAGONAALI
Mikä pakko saa koiran juoksemaan? / KEPAKKO
Mikä lakka on sukua kalenterille? / ALLAKKA
Mikä saari on värikäs markkinapaikka? / BASAARI
Mikä aari on arvokas herkku? / KAVIAARI
Mitä tinaa kudotaan? / PALTTINAA
Mikä setti sisältää luita? / KORSETTI
Mikä pohjoinen keli tuo onnea? / KUUKKELI
Mikä viisi on aloittelija? / NOVIISI
Mikä naali välittää tietoa? / SIGNAALI
Mikä masto leviää maan alla? / RIHMASTO
Mikä viiri on rajattu alue? / REVIIRI

Riimiarvoitukset 8
Mikä kuri korvasi kahvin? / SIKURI
Mikä rahka putoaa puusta? / KARAHKA
Millä kassilla on rytmi hallussa? / MARAKASSILLA
Mistä torista Olkiluoto on kuuluisa? / REAKTORISTA
Mikä kilo on lieriö? / PUTKILO
Mikä pakko on tehty lasista? / KOLPAKKO
Mitä kinaa on hauska lukea? / PAKINAA
Missä pelissä on pyhä tunnelma? / TEMPPELISSÄ
Minkä setin nimi on C? / KASETIN
Mikä kelo munii? / KOSKELO
Missä tankissa heitellään kuulia? / PETANKISSA
Mitkä tongit tehdään puusta? / KARTONGIT
Mikä tori löytyy kirkosta? / PASTORI
Mikä pakka palaa ja savuaa? / TUPAKKA
Mikä miina kuumenee, mutta ei räjähdä? / KAMIINA
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