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JOULUVISAILU 
 

 1. Miksi jouluna ei koskaan sada lunta kahta päivää 
 perätysten?  

 - Koska siinä on yö välissä. 

 

2. Joulupukin esikuva on 

A. Petteri, porojen suojelija 

B. Nikolaus, merimiesten ja lasten suojelija 

C. Pietari, kalamiesten suojelija 

- 300-luvulla elänyt piispa Pyhä Nikolaus. Hänen nimestään 
tulee joulupukin nimi monissa kielissä: Santa Claus, San 
Nicolas, Saint Nicolas, Sankt Nikolaus 

 

3.  Joulupukin muori oli hiihtelemässä Korvatunturilla. Hänen 
vastaansa tuli yllättäen lauma susia. Muori alkoi heti nauraa 
ihan katketakseen. Mutta miksi ihmeessä?  

 - Koska nauru pidentää ikää. 

 

 4.  Joulupukki lähti Korvatunturilta ja ahtautui pulkkaan 
paksuine turkkeineen. Poro lähti vetämään häntä erämaan 
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poikki kohti ensimmäistä taloa, joka oli vasta kolmen poron-
kuseman päässä. Kuinka kaukana se siis oli kilometreissä?  

 A. 20 km  
B. 3 km  
C. 30 km  

 - Poronkusema on vanha lappalaisten käyttämä pituus-
 mitta: Se on se matka, jonka ajoporo voi kulkea 
 virtsaamatta. Poro ei pysty virtsaamaan juostessaan, ja 
 liian pitkä juoksuttaminen voi aiheuttaa halvaustilan.  

 Maksimissaan poronkusema on 7,5 kilometriä. Kolme 
 poronkusemaa on siten vähän yli 20 km. 

 

5.  Suomen ja ruotsin ohella kolmas kotimainen kielemme on 
 saame. Mitä joulu on saameksi?     

 A. Jõulud 

 B. Samijuuli 

 C. Juovllat 

 - Juovllat on joulu saameksi.     
 Viroksi joulu on jõulud.    
 Samijuuli-sanaa ei ole olemassa 

 

  6. Mitä sellaista on joulukuussa, mitä ei ole missään  
 muussa kuukaudessa?  

 - J-kirjain 

 

 7. Mitä on sekä neulassa, usein ovessakin ja aina   
 joulupukin päässä? 
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 - Pukilla niitä on kaksikin. Silmä. 

 

8.  Joulupukki katseli jouluyönä tähtitaivasta ja pohdiskeli,  
 mihin avaruus päättyy? Tiedätkö sinä?    
 - S-kirjaimeen 

 

9.  Mihin joulupukin esittämään kysymykseen lapsi ei voi  
 koskaan vastata myöntävästi? 

 - Nukutko sinä? 

 

10. Mikä on joulukynttilöiden ammattitauti? 

 - Loppuun palaminen eli burn out 

 

11. Joulupukki valmisti lahjoja niin ahkerasti, ettei ehtinyt  
 viiteen päivään nukkua ollenkaan. Miten ihmeessä hän 
 jaksoi lähteä lahjojen jakokierrokselle?   
 - Joulupukki nukkui öisin.  

 

12. Piparkakkujen nimi viittaa 

  A. Pippuriin 

  B. Piparminttuun 

  C. Piparjuureen 

 - Alkuperäiseen piparkakkureseptiin kuuluu pippuri. 


