
Tulosta mustavalkoisia kesälottoalustoja jokaiselle 
osallistujalle tai parille. Tässä tiedostossa on 8 erilaista 
lottoalustaa ja muutama palkintorunokortti. 

Värilliset kesälottokortit ovat omana tiedostonaan.  
Tulosta kortteja yksi tiedosto kahta lottoalustaa kohti  
ja leikkaa kortit irti.

Sivut voi tulostaa myös A3-kokoiselle paperille, jos  
käyttäjät näkevät huonosti. Tulosteiden laminointi lisää  
loton käyttöikää ja tekee puhdistamisen mahdolliseksi. 

Jaa osallistujille tai pareille lottoalustat. Laita lottokortit 
esimerkiksi lierihattuun. Kerro, että kaikki alustat ovat  
erilaisia ja käy läpi loton säännöt. 
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Alfred Kordelinin yleinen  
edistys- ja sivistysrahasto

Aineiston voi tulostaa Vanhustyön 
keskusliiton Vahvike-aineistopankista, 
internetsivustolta www.vahvike.fi.

Jokainen osallistuja tai pari nostaa vuorollaan kesälottokortin. 
Jos omalta lottoalustalta löytyy sama kuva, se peitetään kortilla. 
Muuten kortti palautetaan nostettavien korttien sekaan. 
Aurinkojokerikortilla voi peittää minkä kuvan tahansa.

Kun joku saa lottoalustan täyteen hän voi huutaa ”lotto” tai 
näyttää lotto-sanaa. Loton pelaaminen on nopeampaa, jos 
tavoitteena on kerätä vain vaaka-, pysty- tai vinorivin kuvat.

Loton voittajia voi palkita vaikka kesäisillä runoilla, 
kesäkukkakimpulla tai jäätelölahjakortilla.

Myös Kesäbingon pelaaminen onnistuu samoilla 
kesälottoalustoilla ja kesälottokorteilla.
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Linnunpesä

Aukaise nokkasi, 
äiti hyvä, 
tässä on suuhusi 
siemenjyvä.

Aurinko paistaa ja 
käköset kukkuu. 
Kauan ne poikaset 
kuoressa nukkuu.

Ystävä armahin, 
malta, malta: 
kuuluu jo vikinä 
kuoren alta.

Kohta on pieniä 
täynnä pesä, 
sitten se vasta 
alkaa kesä.

Sitten ne alkaa 
soittajaiset, 
koivun latvassa 
laulajaiset.

Immi Hellén 1920

Heinäniityllä

Länsituuli liehuu laulellen 
yli kukkakenttäin kesäisten.

Tuuli raikas, ohjaa tänne ties, 
missä eilen kulki niittomies.

Sisko, veikko, tartu haravaan, 
luoko karholle nyt kootaan.

Kuivuu heinä, sirkka sirittää, 
ihmeen hauskaa heinätyö on tää.

Painu, musta pilvi, metsän taa, 
Metsolassa vettä tarvitaan.

Paista, päivä, meidän niityllen, 
puhu, tuuli, karhot kuivaten!

Sitten naurain, lauleskellen vaan 
kuivat heinät latoon sullotaan.

Talven tullen Mansikki ne syö. – 
Päättyy kesän hauska heinätyö.

Immi Hellén

Vanha omenapuu
On mummon tarhassa vanha 
ajan uurtama omenapuu. 
Sen naava on hopeanharmaa, 
sata suvea näki se varmaan, 
se ryhmyinen omenapuu.

Se keväimen suosikki lienee 
tuo harmaja omenapuu, 
tuhat kukkaa kun sille se tuhlaa, 
sen oksilla viettäen juhlaa. 
Oi, kuinka se nuorentuu!

Kun lauhkeat kesätuulet 
pois kukkaset karistaa, 
uus into sen suonissa herää, 
työtarmon se kaiken kerää – 
kas, mitä se aikaan saa.

Tule syksyllä mummon tarhaan, 
tokko tunnet sen vanhan puun? 
Punaomenat siinä nyt loistaa 
ja toinen on kauniimpi toistaan. 
Jäät mykkähän ihailuun.

Se milloin kauniimpi lienee 
puu harmaja mummosen 
kevätkukkien puhjetessa 
vai heelmien hehkuessa? 
Sitä tarkoin tiedä mä en.

Tule syksyllä mummon tarhaan, 
pien’ sisko tuo mukanas. 
Pidot parhaat teille hän laittaa, 
saatte poimia minkä maittaa. 
Puu vanha on antelias.

Immi Hellén 1927
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