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Mikä keväinen koristus olen?
1. Olen keltainen, suomuinen ja 

karvainen.

2. Viihdyn avoimilla paikoilla,  
kuten teiden ja ojien pientareilla.

3. Olen yksi kevään ensimmäisistä 
kukista.

Vastaus: leskenlehti

Vastaus: ilmapallo, vappupallo

Vastaus: pajunkissa

Mikä keväinen esine olen?
1. Katsojat iloitsevat ulko-

näöstäni ja leikkijät 
innostuvat keveydestäni. 

2. Kilohintani on huimaavan 
korkea.

3. Varsinkin vappuna voin 
karata käsistäsi.

Mikä keväinen koristus olen?
1. Tunnun ihanan pehmeältä  

ja pörröiseltä.

2. Löydät minut varsinkin 
purojen ja ojien varsilta.

3. Olen taipuisan puun  
harmaa kukinto.
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Vastaus: siitepöly

Vastaus: linnunpesä

Mikä keväinen sana olen?
1. Suojaan uutta elämää maassa 

tai puussa.

2. Voin olla kolo tai ihmisen 
tekemä rakennelma.

3. Minut tehdään usein risuista, 
kuivista heinistä tai savesta.

Mikä kevään merkki olen?
1. Olen elintärkeä ja 

keltainen aine.

2. Kuljen usein tuulen ja 
hyönteisten mukana. 

3. Saan jotkut ihmiset 
niiskuttamaan ja 
aivastelemaan.

Vastaus: pääsiäinen

Mikä keväinen sana olen?
1. Olen tulossa, kun lapset 

kiertävät ovelta ovelle. 

2. Monet juhlivat minua 
syömällä erikoista herkkua. 

3. Saan ihmiset koristamaan 
kotiaan keltaisella ja vihreällä.

Kuva: CC BY 4.0 Helsingin kaupunginmuseo
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Mikä kevään merkki olen?
1. Minut tuodaan autolla 

puistoon, torille tai 
uimarannalle.

2. Hyvinä päivinä ihmiset 
jonottavat edessäni.

3. Luukustani saat kylmiä  
ja makeita herkkuja. Vastaus: jäätelökioski

Vastaus: kärpänen

Vastaus: aprillipäivä

Mikä keväinen olento olen?
1. Olen kevään merkki,  

mutta en ole tervetullut vieras.

2. Minulla on verkkosilmät  
ja kuusi jalkaa. 

3. Saatan eksyä ikkunoiden  
väliin pörisemään.

Mikä keväinen sana olen?
1. Ihmiset, jotka muistavat 

minut, ovat valppaita.

2. Olen erityinen päivä,  
jota ei merkitä kalenteriin.

3. Silli ja kuravesikin liittyvät 
minuun.
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Mikä kevään merkki olen?
1. Olen pieni, vihreä ja puussa.

2. Nimeni mukaan muistutan 
pienen nisäkkään päässä 
olevia ulokkeita.

3. Tarkoitan varsinkin vasta 
puhjennutta koivunlehteä.

Vastaus: Nyt kevät on 
(Tuuli hiljaa henkäilee) 

Vastaus: sammakonkutu

Mikä kevään merkki olen?
1. Voit nähdä minut lampien 

rannoilla tai hitaasti virtaavissa 
puroissa ja ojissa. 

2. Olen kuin hyytelöä,  
jossa on pieniä siemeniä.

3. Vanhempana muutun 
nuijapääksi ja opin uimaan.

Mikä kevätlaulu olen?
1. Kansakoulun käyneet 

osaavat minut laulaa.

2. Kerron linnunlaulusta,  
kukista ja kylvämisestä.

3. Iloitsen vapautuneen 
veden välkkeestä  
ja vienosta tuulesta.

Vastaus: hiirenkorva

Kuva: Rudolf Koivu
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Mikä keväinen olento olen?
1. Puvussani on mustaa, 

valkoista ja harmaata. 

2. Tulen luoksesi peipon jälkeen, 
vähän ennen kesää.

3. Olen pihapiirin peloton 
pyrstönheiluttaja.

Vastaus: västäräkki

Vastaus: tulva

Vastaus: sinivuokko

Mikä keväinen ilmiö olen?
1. Voit nähdä minut jokien  

ja järvien rannoilla.

2. Synnyn, kun paksu lumipeite 
sulaa nopeasti tai sataa paljon.

3. Minut voi torjua hiekkasäkeillä 
ja rantojen pengerryksillä.

Mikä keväinen koristus olen?
1. Värini on yleensä sininen,  

mutta punertaviakin voit 
nähdä.

2. Olen rauhoitettu leinikki-
kasveihin kuuluva kukka.

3. Yleisempi sukulaiseni on 
valkoinen.
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Mikä keväinen sana olen?
1. Houkuttelen ihmiset ulos,  

oli sää mikä tahansa.

2. Saan suomalaiset pelleilemään 
ja villiintymään.

3. Monet juhlivat minua 
nauttimalla simaa ja munkkeja.

Vastaus: mahla

Vastaus: renkaanvaihto

Mikä keväinen puuha olen?
1. Päästän neljä ahkeraa 

lepovuoroon.

2. Saan autoilijat seuraamaan 
sääennusteita.

3. Onnistun sujuvammin,  
jos käytössä on hyvä tunkki  
ja momenttiavain.

Mikä keväinen sana olen?
1. Makuni on mieto  

ja säilyn huonosti.

2. Olen kuin vettä,  
mutta en vain vettä.

3. Minut voit pullottaa 
suoraan koivun rungosta 
maanomistajan luvalla.

Vastaus: vappu
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Mikä keväinen sana olen?
1. Herätän runsaasti 

keskustelua joka kevät.

2. Saatan saada vuorokausi-
rytmisi sekaisin.

3. Tulen maaliskuun viimeisenä 
sunnuntaina klo 3.00.

Vastaus: kesäaika

Mikä keväinen esine olen?
1. Pyöräilijät ovat iloisia,  

kun olen työni tehnyt.

2. Kerään roskia ja hiekkaa.

3. Huristelen siivoamassa 
katuja pitkin ja pyöritän 
iloisen värisiä harjoja.

Vastaus: lakaisukone

Vastaus: taimi

Mikä keväinen sana olen?
1. Kun olen riittävän iso,  

minut koulitaan.

2. Olin suosittu naisen nimi 
1900-luvun alkupuolella.

3. Tarkoitan nuorta kasvia.

Kuva: CC BY-SA 4.0 Sve spetsteknike
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Mikä keväinen tapahtuma olen?
1. Minun kunniakseni esitetään 

puheita ja lauluja. 

2. Voin herkistää vanhemmat  
ja isovanhemmat kyyneliin.

3. Minun jälkeeni alkaa  
suvi suloinen.

Vastaus: Vanha kevätlaulu 
(Murheesi suista, ilmasta puista)  

Vastaus: kukkasipuli

Mikä keväinen sana olen?
1. Muodostun kerroksista 

– siksi sukuani käytetään 
vertauskuvana. 

2. Tulen usein Hollannista, mutta 
naapuriltakin voit minut saada.

3. Kun kasvan, olen keväisen 
puutarhan väripilkku.

Mikä kevätlaulu olen?
1. Olen vanha ja reipas laulu 

täynnä riemua kevään tulosta.

2. Kerron maan tuoksusta  
ja tanssivasta virrasta.

3. Käsken unohtamaan  
murheet ja huolet.

Vastaus: kevätjuhla, päättäjäiset

Kuva: CC BY 4.0 Heikki Halme, Helsinkikuvia

Kuva: Levähdys markkinamatkalla, Gunnar Berndtson 1886


