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VASTAUKSET

Ristikko A
1. Lemminkäinen
2. Louhi
3. Aino
4. Marjatta
5. Sampo

Pystyrivi: Elias

Ristikko B
1. Kyllikki
2. Väinämöinen
3. Joukahainen 
4. llmarinen
5. Kullervo
6. Sotka
7. Ilmatar

Pystyrivi: Lönnrot

Kalevala-ristikon ohje

Ennen ristikon ratkaisemista  
tai sen aikana voi lukea ja 
keskustella Kalevalan henkilöistä  
ja tapahtumista. 

Täyttäkää ristikon vaakarivit 
vihjeiden mukaan. Ristikon 
voi ratkaista yhdessä, kun sen 
piirtää taululle tai heijastaa 
dokumenttikameralla.  
Pienissä ryhmissä ratkaiseminen 
onnistuu, kun kullekin ryhmälle 
jakaa oman ristikon ja vihjeet. 

Pitkä vihje on helpompi ja lyhyt 
vaikeampi vaihtoehto.   
Valitse jompi kumpi tai anna  
ensin vaikeampi vihje.

Kalevalalaista puhetta ja puuhaa

Lukuaineistona ja ristikon ratkaisun 
apuna voit käyttää esimerkiksi 
selkokielistä Kalevala-kirjaa  
(Rajala, Pertti 2006. BTJ Kirjastopalvelu). 

Suomalaisen kirjallisuuden seuralla 
(SKS) on laaja Kalevala-sivusto. 
Ateneumilla on Kalevalan taiteeseen 
keskittyvä sivusto nimeltä Kalevalan 
luokkakuva. Lisää aineistoa ja 
tehtäviä löytyy Kalevalaseuran 
sivustolta nimeltä Kalevalan 
kankahilla. Erilaisia testisivustoja 
löytyy hakusanoilla Kalevala ja testi. 

Voit kysyä osallistujien omia 
kokemuksia Kalevalasta vaikka 
kouluajoilta tai mielipiteitä 
Kalevalan innoittamista ohjelmista 
ja taiteesta. 

Kalevalan runojen lausujia tai 
laulujen laulajia saattaa löytyä 
osallistujien joukosta.  
Unelmoikaa ja toteuttakaa yhdessä 
uusi ihmemylly, sampo. 



Ristikko A:n vihjeet

1. Hurja hurmuri, joka hiihti kiinni hiiden hirven

2. Kylmän maan hallitsija, jota Kalevalan väki varoi

3. Nuori neito, jonka veli lupasi vaimoksi vanhalle miehelle

4. Punaposkinen neito, joka synnytti Karjalan kuninkaan

5. Mylly, joka jauhoi jauhoja, suolaa ja rahaa

Ristikko B:n vihjeet

1. Ylhäinen neito, jota monet miehet kävivät kosimassa

2. Tietäjä, joka soitti kannelta ja voitti laulamalla

3. Kerskuva kilpailija, joka upposi suohon

4. Ahkera ammattimies, joka sai hyvän vaimon 

5. Halpa, onneton orja, jonka suku riiteli

6. Komea lintu, joka muni seitsemän munaa

7. Yksinäinen uimari, joka loi niemet, saaret ja kalat

Ristikko A:n vihjeet

1. Äidin ohjeiden ohittaja

2. Ahne harvahammas

3. Vetisen valinnan tekijä

4. Makean marjan maistaja

5. Toiveiden toteuttaja

Ristikko B:n vihjeet

1. Kotirouvaksi ryöstetty

2. Komean kuusen kasvattaja

3. Hurjasteleva hurjapää

4. Taitava tulen tuntija

5. Kaiken kaatava kostaja

6. Polvella pesijä

7. Etevän miehen erikoinen emo
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