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JOULULAULU-ANAGRAMMIT 
Anagrammi tarkoittaa sanaa tai lausetta, joka koostuu samoista 
kirjaimista kuin joku toinen sana tai lause.  

Ennen visailun aloittamista kannattaa näyttää esimerkkiä miten arvoitus 
ratkaistaan. Kirjoita anagrammi fläppitaululle tai isolle paperille paksulla 
tussilla. Näytä miten vastaus muodostuu kirjain kirjaimelta. Käytä 
esimerkkinä ensimmäistä anagrammia, omaa nimeäsi tai pelin nimeä. 
Esimerkiksi Joululaulu on ’Ulla ujo luu’. Voit kysyä, tietävätkö osallistujat 
anagrammeja.  

Anagrammien keksimistä helpottaa niitä yhdistävä aihepiiri. Apuna voi 
käyttää myös kuvavihjettä tai jokaisen kirjaimen voi kirjoittaa erikseen 
paperilapuille. Anna tarvittaessa lisävinkkejä.  

Seuraavilla sivuilla on kaksi sarjaa Joululaulu-anagrammeja. Laulun 
nimen sijasta ne muodostuvat laulun ensimmäisistä sanoista, koska alku 
tunnetaan usein paremmin kuin nimi. Useimmista lauluista on monta 
vaihtoehtoa, jotta peliä voi pelata toisenkin kerran. 

Kun arvoitus on ratkaistu, laulun tai sen alun voi laulaa. 

Uusia anagrammeja eri aiheista helposti 
Lisää anagrammeja on helppo muodostaa verkkosivulla www.arrak.fi. 
Aihe voi olla mikä tahansa, mutta osallistujien nimistä muodostetut 
anagrammit auttavat tutustumisessa ja kiinnostavat ihmisiä aina. 

  

http://www.arrak.fi/
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JOULULAULU-ANAGRAMMIT 1 
Soihdut sammuu hidas tomusumu 

Juokse porosein seisokoon purje 

Hoosianna on hain osa 
Sanna hioo 

Joulu on taas suolan tuoja  
ujo luo sanat 

Enkeli taivaan vatikaanin ele 
nivelten aikaa 
viiteen kalaan 

Sinivuorten yö norsu vie työni 
runo vei syötin 

Kilisee, kilisee kulkunen enkelille kuuseen kiiski 
liekki kuusen nieleskeli 

Porsaita äidin oomme kaikki isoäidin poikia korkeammat 
pimeä matkaradio nokioiksi 

Joulupuu on rakennettu puurot lojuu tukenanne 
kuulentojen Turo apuun 
tuulenko juonet puruna 

Reippahasti käypi askelet ahkera pappi selkeyttäisi  
hylkeitä paperipaketissa 
pistelyä hiekkapaperista 

Kun maass’ on hanki Manun shokkisana  
konna hinkumassa 
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JOULULAULU-ANAGRAMMIT 2 
Kello löi jo viisi Ville Isojoki löi 

No, onkos tullut kesä tullos kesäkuntoon 
entäs nolo kolkutus 

Maa on niin kaunis Onnimanni kiusaa 
Niinan anomuksia 
sanoa kunnianimi 

Kuului laulu enkelten tallien luukun kuulee 
kuule, teekannu lilluu 

En etsi valtaa loistoa tee osavaltion siltaa 
elintavoista ote alas 
illanvietossa toteaa 

Arkihuolesi kaikki heitä Kikkaa häiritsee hikoilu 
Kikka huokaili sihteeriä 
Heikki haarukoi kliseitä 

Arvaas kuinka tonttu-ukko kantava nostokurki katuu 
nostokurki Tuukan vatkaa 
vaakunoista Kotkan Turku 

Hei, tonttu-ukot hyppikää pohtinut eukko pyhittää 
kiinteät pyhät puhukoot 
tuotto hyppää tukkeihin 

Heinillä härkien kaukalon aurinkoinen hilla helkkää 
ankkuroi lähinnä hiekalle 

Joulupukki, joulupukki kupli kiukku, poju lojuu 
pikku oikku, pulju lojuu 

On lapsi syntynyt meille elon mystinen iltalypsy  
Tyynen nopilla ilmestys  
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