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Mikä talvinen sana olen?
1. Saan ihmisjoukot kerääntymään 

kotisohville ja katsomoihin.

2. Minuun liittyvät sanat 
polvisuoja, paitsio ja tappara.

3. Olen Suomen suosituin 
joukkuelaji.

Vastaus: jääkiekko

Vastaus: takka tai tulisija

Vastaus: revontulet

Mikä talvinen esine olen?
1. Jos istahdat lämpööni, 

rauhoitan mielesi.

2. Olen yleensä tiilestä tehty 
kotien komistus.

3. Kun sytytät minut,  
muista avata pelti.

Mikä talvinen ilmiö olen?
1. Houkuttelen matkailijoita 

Lappiin. 

2. Minut tunnetaan myös 
nimellä aurora borealis.

3. Näytän valon ja värien 
tanssilta taivaalla.
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Vastaus: pilkkiminen

Vastaus: nasta

Mikä talvinen esine olen?
1. Olen pieni, metallinen  

ja tarttuva.

2. Teen kengistä ja renkaista 
turvallisempia.

3. Kaverini on usein kiinni 
ilmoitustaulussa.

Mikä talvinen harrastus olen?
1. Minun avullani saat 

terveellistä ruokaa.

2. Saan sinut viihtymään jäällä.

3. Otathan mukaasi kairan, 
toukkia ja lämpimät vaatteet.

Vastaus: lumienkeli

Mikä talvinen sana olen?
1. Olen vanha ja helppo leikki.

2. Onnistun parhaiten, kun lumi 
on pehmeää ja koskematonta.

3. Synnyn, kun heittäydyt 
selällesi hankeen ja heilutat 
sekä käsiäsi että jalkojasi.
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Mikä talvinen sana olen?
1. Kunniakseni suomalaiset 

kokoontuvat television luokse 
kuuntelemaan puhetta.

2. Saan ihmiset lupaamaan,  
että he parantavat tapansa.

3. Minua juhlitaan ampumalla 
raketteja ja papatteja. Vastaus: uusivuosi

Vastaus: laskiaispulla

Vastaus: moottorikelkka

Mikä talvinen syötävä olen?
1. Olen ulkoilupäivään liittyvä 

makea herkku.

2. Minut kannattaa nauttia 
tiettynä talvisena tiistaina.

3. Pidätkö minusta hillolla  
vai marsipaanilla?

Mikä talvinen esine olen?
1. Autan poromiehiä heidän 

työssään.

2. Jos istut kyytiini, pukeudu 
lämpimästi ja käytä kypärää.

3. Liikun lumisessa maastossa 
telamaton avulla.
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Mikä talvinen olento olen?
1. Nimeni olen saanut  

vatsani komeasta väristä.

2. Saatat nähdä minut joulu-
korteissa lyhteen kanssa.

3. Olen peippojen sukuun 
kuuluva varpuslintu.

Vastaus: lumiukko

Vastaus: lumikenkä

Mikä talvinen esine olen?
1. Kantava osani tehtiin ennen 

puusta ja nahasta, nykyään 
muovista ja metallista.

2. Autoin liikkumaan lumessa jo 
ennen kuin sukset keksittiin.

3. Kävelylenkille tarvitset myös parini.

Mikä talvinen olento olen?
1. Kunniakseni on tehty  

jouluinen animaatio.

2. Onnistun parhaiten,  
kun on nuoskakeli.

3. Tarvitsen lumen lisäksi kiviä, 
risuja, huivin ja porkkanan. 

Vastaus: punatulkku

Kuva: CC BY-SA 2.0 Thomas Cook
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Mikä talvinen esine olen?
1. Perinteinen värini on harmaa  

ja minuun liitetään hiljaisuus.

2. Reippaassa laulussa sanotaan, 
että äiti koettaa piilottaa minut.

3. Olen kuivan pakkaskelin 
villainen jalkine.

Vastaus: huopatossu, huopikas

Vastaus: mäkihyppy

Vastaus: talitiainen

Mikä talvinen sana olen?
1. Minut kuulemma keksittiin 

Norjan Telemarkissa.

2. Tuomarini antavat pisteitä 
tyylistä ja pituudesta.

3. Olen rohkeutta ja taitoa 
vaativa, jännittävä talvilaji.

Mikä talvinen olento olen?
1. Nimeni olen saanut minulle 

maistuvan rasvan mukaan.

2. Aloitan kevätlauluni ennen 
lumien sulamista.

3. Olen lintulautojen värikäs  
ja ahkera vieras.

Kuva: Huopaliike Lahtinen Ay

Kuva: CC BY-SA 4.0 Tiiti75
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Mikä talvinen esine olen?
1. Saan sinut tuntemaan 

keskipakoisvoiman.

2. Minut tunnetaan myös nimillä 
hoijakka ja hullu hevonen.

3. Kyydissäni kierrät kehää  
jään tai lumen päällä.

Vastaus: avantouinti

Vastaus: lumiaura

Mikä talvinen esine olen?
1. Olen yleensä yksi- tai 

kaksisiipinen teräksinen laite.

2. Minut kiinnitetään usein 
autoon, traktoriin tai veturiin.

3. Pidän kulkuväylät kunnossa, 
vaikka lunta tuiskuttaa.

Mikä talvinen sana olen?
1. Harrastajani käyttävät usein pipoa, 

mutta riisuvat paidan ja housut.

2. Tehostan verenkiertoa, lievitän 
kipuja ja autan sinua sietämään 
kylmää ja stressiä.

3. Houkuttelen ihmiset jään keskelle, 
erityisesti saunojen lähettyvillä.

Vastaus: napakelkka
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Mikä talvinen sana olen?
1. Kehitän tasapainoa, kehon-

hallintaa ja rytmitajua.

2. Minun vuokseni ihmiset 
pukeutuvat kauniisiin,  
kimaltaviin asuihin. 

3. Saan harrastajat pyörimään  
ja hyppimään jäällä. Vastaus: taitoluistelu

Mikä talvinen ilmiö olen?
1. Saatan vaikuttaa virkeyteesi ja 

mielialaasi.

2. Suomen pohjoisimmassa paikassa 
pituuteni on n. 50 vuorokautta.

3. Tarkoitan ajanjaksoa, jolloin 
aurinko ei nouse taivaanrannan 
yläpuolelle. Vastaus: kaamos

Vastaus: naali

Mikä talvinen olento olen?
1. Elän pohjoisella napa-alueella, 

viihdyn puurajan yläpuolella.

2. Kilpailen ruoasta ja pesimä-
paikoista ketun kanssa.

3. Olen harvinainen koiraeläin, jolla 
on komea ja valkoinen talviturkki.
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Mikä talvinen ilmiö olen?
1. Autan muutamia eläimiä 

selviytymään talven yli.

2. Saan ruumiinlämmön 
laskemaan ja elintoiminnot 
hidastumaan hieman.

3. Kuulun karhujen elämään 
puolet vuodesta. 

Vastaus: potkukelkka

Vastaus: mono

Mikä talvinen esine olen?
1. Sain nimeni lahtelaisen 

kenkätehtaan mukaan.

2. Jos löydät minut sanan alusta, 
tarkoitan yleensä yhtä.

3. Tarvitset minut ja parini,  
kun lähdet hiihtämään.

Mikä talvinen esine olen?
1. Kuljen hyvin jäällä ja ohuella lumi-

peitteellä, mutta hiekasta en tykkää. 

2. Tarjoan hyvän tilaisuuden liikuntaan, 
kunhan muistat vaihtaa välillä jalkaa.

3. Voit pyytää kaveriasi istumaan 
puiselle penkilleni.

Vastaus: talviuni
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