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Päättele kulkupeli, minkä kyydissä ollaan 
Vastaus löytyy sanan alkuosan + loppuosan vihjeiden avulla. 
 

1. Tällainen jää usein vesihanan päähän + Tunnettu lukio Helsingin 
keskustassa, josta vaihdat ss:t ll:si. 

2. Nimitys paliskunnan lukuun toimivalle poropaimenelle + yleisnimi 
kuljetusvälineelle sekä junalipussa oleellinen merkintä, jotta löydät 
oman istumapaikkasi. 

3. Tämä vie jonnekin ja se on mutkitteleva ja kapea, mutta mukava kulkea 
+ tämän avulla yksi sun toinen kulkupeli rullaa ja etenee. 

4. Tällainen näköalahissi on käytössä vuoristoseuduilla, mutta nyt 
haluamme vesille eräässä Euroopan kaupungissa. 

5. Hevosen tällainen on hyvin vaarallinen + Yleisin 
huussinrakennusmateriaali. 

6. Meiltä ei tätä löydy, mutta Sveitsissä on sitä puolet maasta + Tällaista voi 
suorittaa eri tavoin ja eri urheilulajeissa. 

7. Näitä on pisto-, pää- ja sivu- + Lotossa mahdollisuus ruksia lisäksi myös… 

8. Suomalaisille mieluinen talviliikuntamuoto + Menestyneen KONE oy:n 
päätuote on... 

9. Yleensä kaikilla käytössä keittiössä ja siivotessa + s kirjain kesän 
ärsyttävän inisijän eteen. 

10. Monesta paikkakunnasta on tullut 
tällainen 2000-luvulla + Vanhimmat 
todisteet tämän monipuolisen 
apuvälineen keksimisestä ovat 5500 
vuoden takaa. 

http://www.vahvike.fi/


 

Senioritoiminta 2020 www.vahvike.fi   kuvat: pixabay                 
 

11. Pienistä tai vähän suuremmista näistä muodostuu järven pinta + 
Kukille hyvä paikka on ikkuna_____ . 

12. Jotkut ottavat tämän päivittäin, toiset harvemmin ja tämä on 
perinteisillä mökeillä ylellisyys + vekotin, härveli, laite, värkki…              

13. Turkkilaisessa saunassa ominaista + Vienti on kuulema Suomen 
talouden ________  

14. Kankaasta valmistettu tuulipinta + Ihmistä kelluttava alus. 

15. On olemassa tällainen suurehko -muurahainen + Vauvan 
nukkumapaikka pihalla, vaikka ikkunan alla.  

16. Muodostuu nestemäisestä saippuasta puhaltamalla tuulen 
vietäväksi + lempinimi eräälle 
saksalaiselle kansankulkupelille. 

17. Minkä puolesta toivoisi kaikkien 
ihmisten toimivan harkitusti ja 
vastuullisesti + Näitä on esimerkiksi 
kolmi-, vara-, sivu-, apu-…  

18. Kone, joka tuottaa eri energiamuodoista mekaanista voimaa ja 
liikettä + Lasten talvileikkien vauhdikas alamäkiväline ennen muovia. 

19. Tällainen ruoka on nykynuorille mieluista + Tavaraa ja ihmisiä 
paikasta toiseen melko suoraviivaisesti ja nopeasti vievä. 

20. T:llä alkava, jossain päin maaseudun nuorten suosima 
koulumatkakulkupeli, jonka loppuosasta löytyy markkinapaikka. 

 

 

Oikeat vastaukset: 

1.Tipparellu, 2.Raitiovaunu, 3.Polkupyörä, 4.Gondoli, 5.Potkulauta, 6.Vuoristorata, 7.Raidejokeri, 8.Hiihtohissi, 
9.Rättisitikka, 10.Kaupunkipyörä, 11.Lainelauta, 12.Suihkukone, 13.Höyryveturi, 14.Purjevene, 
15.Hevosvaunu,16.Kuplavolkkari, 17.Maailmanpyörä, 18.Moottorikelkka, 19.Pikajuna, 20.Traktori 

 

http://www.vahvike.fi/

