
Juhannusvisa 
 
1.Kuinka monta hyttyslajia Suomessa on?
  

 A. Noin 20 

 B. Noin 30 

 C. Noin 40  

2. Mistä yötön yö johtuu?  

 A. Yölläkin on valoisaa, koska aurinko ei laske horisontin alapuolelle. 

 B. Yölläkin on valoisaa, koska ihmiset polttavat juhannuskokkoja. 

 C. Yölläkin on valoisaa, koska katuvalot palavat läpi yön.  

3. Miksi saunavihdan tekoon kannattaa käyttää rauduskoivua eikä hieskoivua?  

 A. Rauduskoivussa on vähemmän kirvoja 

 B. Rauduskoivun lehdet pysyvät paremmin kiinni oksissa 

 C. Höpö höpö, ihan sama vaikka vihta tehtäisiin vaivaiskoivusta. 
  



4. Miksi juhannuskokkoa on alettu alun perin polttaa?  

 A. Sillä pidetään petoeläimet loitolla pihapiiristä 

 B. Kokossa on hävitetty rikkinäiset puulelut ja huonekalut 

 C. Kokon on uskottu karkottavan pahoja henkiä  

  5. Mikä on perinteikäs juhannuspuu? 

 A. Juhannuskoivu 

 B. Saku Koivu 

 C. Juhannuskataja  

6. Missä maakunnassa oli eniten kesämökkejä vuonna 2018?  

 A. Lapissa 

 B. Varsinais-Suomessa 

 C. Keski-Suomessa  

7. Juhannuspäivä on liputuspäivä. Mitä toista juhlaa vietetään samana päivänä?  

 A. Suomalaisen luonnon päivää 

 B. Suomen lipun päivää 

 C. Suomalaisen kansanperinteen päivää  

8. Mikä seuraavista on vaarallinen venäläinen juhannususkomus?  

 A. joka hyppää kokon yli korkeimmalta, on onnellisin tulevana vuonna. 

 B. joka hyppää korkeimmalta järveen, on rikkain tulevana vuonna. 

 C. joka pissaa sähköpaimeneen, menee naisimisiin tulevana vuonna.  

9. Mikä näistä on Tove Janssonin muumikirja?  

 A. Vaarallinen juhannus 

 B. Onnellinen juhannus 

 C. Kostea juhannus  

10. Mikä näistä on juhannustaikojen tarkoitus?  

 A. Saada naapurit pysymään loitolla 

 B. Saada lisää elinvuosia 

 C. Saada selville tuleva sulhanen 



Juhannusvisan oikeat vastaukset  

1. C. Noin 40 
2. A. Yölläkin on valoisaa, koska aurinko ei laske horisontin alapuolelle. 
3. B. Rauduskoivun lehdet pysyvät paremmin kiinni oksissa 
4. C. Kokon on uskottu karkottavan pahoja henkiä 
5. A. Juhannuskoivu 
6. B. Varsinais-Suomessa 
7. B. Suomen lipun päivää 
8. A. joka hyppää kokon yli korkeimmalta, on onnellisin tulevana vuonna. 
9. A. Vaarallinen juhannus 
10.C. Saada selville tuleva sulhanen

Taustatietoja vastauksista:  
 
Kysymys 2. 
 
Yötön yö on luonnonilmiö, jossa aurinko ei laske horisontin alapuolelle vuorokauden aikana. 
Ilmiö johtuu maapallon pyörimisakselin kaltevuudesta kiertorataan nähden. Ilmiö on sitä 
pidempi, mitä lähempänä napa-alueita on.   

Kysymys 3.   

Rauduskoivun lehdet ovat kestävämpiä ja pysyvät paremmin kiinni oksissa, joten 
rauduskoivusta tehty vihta kestää pidempään. Helpoiten koivulajit erottaa lehdistä. 
Rauduskoivulla on kolmiomaiset lehdet, joissa on kaksoissahalaitaiset reunat, kun taas 
hieskoivulla on pyöreämmät lehdet.  

Kysymys 6.  

2018 Varsinais-Suomessa oli noin 50 000 kesämökkiä. Koko Suomessa yli 500 000.  

Kysymys 7.  

Suomessa liputus alkaa liputuspäivän aamuna kello 8 ja päättyy auringon laskiessa, kesällä 
kuitenkin viimeistään kello 21. Juhannusaattona Suomen lipun saa nostaa salkoon kello 18 ja 
lipun saa laskea juhannuspäivänä kello 21. 
 
Kysymys 10. 
 
Vanhoja juhannustaikoja ja uskomuksia ovat mm.  

- Kun katsoo kaivoon alasti juhanusyönä, näkee tulevan puolison. 
- Hyvän naimaonnen saa, jos juhannusyönä kierii alastomana kasteisella niityllä. 
- Juhannuskokon savu kääntyy sen suuntaan, joka pääsee pian naimisiin.  
 


