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Vanhan kansan arvoituksia  
on mukava pähkäillä ryhmässä. 
 
Leikkaa arvoitukset ja anna  
ryhmäläisten vetää vuorotellen 
kysymys.  
 
Jos vastaus ei ole tiedossa,  
voi sitä yhdessä pohdiskella.  
 
Viimeisellä sivulla oikeat  
vastaukset ohjaajan avuksi. 
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1.  Saa kaikki ihmiset  
itkemään.  
Mikä se on? 

 
2. Kulkee samaa tietä joka 

päivä, mutta et koskaan 
näe sitä paluumatkal-
laan. Mikä se on? 
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3. Menee alastomana 
kuoppaan, mutta tulee 
kuopasta kauniissa 
vaatteissa.  
Mikä se on? 

4. Kuolee, jos se otetaan  
pois kotipiiristään.  
Mikä se on? 
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5. Menee kauaksi, mutta 
ei liikahda paikaltaan.  
Mikä se on? 

6. Valkoinen maja,  
keskusta täynnä kultaa,  
talo ilman ovea.  
Mikä se on? 
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7. Jos leikkaat sitä, se ei 
katkea; jos tartut siihen,  
se karkaa käsistäsi.  
Mikä se on? 

8. Mikä se on, joka tekee 
siltoja ilman puita? 
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9. Tulee, antaa kättä.  
 Menee, antaa kättä. 
 Mikä se on? 

10. Yöllä tuoretta lihaa 
täynnä, päivällä tyhjä? 
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11. Yksi kahden edellä,  
yksi kahden keskellä,  
yksi kahden perässä  
montako siinä on? 

12. Kolme ihmistä ylittää 
jokea. Yksi ei kastele jalko-
jaan eikä edes näe vettä. 
Toinen näkee veden, mutta 
ei kastele jalkojaan. Kolmas 
näkee veden ja myös kaste-
lee jalkansa. 
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13. Suuton ja kieletön pu-
helee. Korvaton ja kuulo-
ton kuulee. Kaikki maail-
man kielet tuntee. Sukke-
lasti vastaa. Nähdä et saa, 
etkä pääse luokse? 

14. Toruu, näyttää ja  
opettaa sanomatta  
sanaakaan? 
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15. Mikä on neulassa, 
ovessa ja ihmisen 
päässä? 

16. Mikä osa leivästä  
jätetään syömättä? 
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17. Kesällä turkki päällä, 
talvella alaston.  
Mikä se on? 

18. Kasvaa talvella,  
eikä kasva suvella.  
Kasvaa latva  
alaspäin.  
Mikä se on? 
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19. Musta mummo  
nurkassa,  
harmaata hengittää,  
kuumaa kuuhottelee.  
Mikä se on? 

20. Huutaa siellä, missä 
syntyy. Haisee siellä,  
missä lentää.  
Mikä se on? 
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Oikeat vastaukset 
  

1. Savu ja sipuli 
2. Aurinko 
3. Siemen 
4. Kala 
5. Tie 
6. Muna 
7. Savu 
8. Pakkanen 
9. Ovenkahva 

10. Sänky 
11. Kolme peräkkäin 
12. Raskaana oleva nainen kantaa      

lapsen sylissään veden yli 
13. Kaiku 
14. Etusormi 
15. Silmä 
16. Reikä 
17. Lehtipuu 
18. Jääpuikko 
19. Kiuas 
20. Pieru 


