
 
 

 

 

Joulukuun kodin ja mielen siivousvinkit: 
 

 Käy selälleen lattialle tai sohvalle ja nosta jalat ylös seinälle. Hengittele syvään ja ihaile 

siistiä kattoa, ei yhtään tavaraa väärillä paikoilla. 
 

 Mene kävelylle metsään ja hae sieltä kuusen tai männyn havuja maljakkoon. 

Tuoksuttele joka aamu. 
 

 Valitse yksi komeron hylly ja käy läpi tavarat ajan kanssa muistellen. Tarvitsenko 

kaikkia tätä? Voisiko jotain viedä kiertoon tai lahjoittaa vaikka ystävälle? Tai voisiko 

tavaroista tehdä jotain uutta? 
 

 Sytytä itsenäisyyspäivänä kynttilä, laita päälle juhlavaatteet ja tanssi mielimusiikin 

tahdissa. 
 

 Etsi komerosta tai pakastimesta tuote, joka on sinne jo unohtunut. Valmista siitä juhla-
ateria; koristele vaikka maksalaatikko persiljalla ja punajuurella. 

 

 Pyyhi yksi pöytä pölyistä ja asettele siihen muutamia sinua ilahduttavia tavaroita; 

esim. vanha muistoja tuova joulukoriste, ystävältä saamasi kukka tai kortti.  
 

 Käy harvoin kaupassa; yleensä mieli ja kukkaro kiittää! 
 

 Suunnittele ystäville ja naapureille heille mieleisiä joululahjoja; lupaus yhteisestä 
kävelyretkestä tai kauppareissulla käynnistä, itse tehty leipä tai linnunpönttö tai 

vaikkapa talkooapu ikkunanpesuun. 
 

Hengitä lopuksi syvään ja keskity hyvään, koko joulun aika! 

Kierrätyskynttilöitä  

kirkastamaan kaamosta 

 

Suolatuikku 

Ota tyhjä lasipurkki ja laita sen pohjalle noin 
2-5 sentin kerros karkeaa suolaa purkin koosta 
riippuen. Kaada tämän jälkeen purkkiin vettä 
niin että suola kostuu, älä kuitenkaan peitä 
suolaa kuitenkaan kokonaan veden alle. Laita 
kynttilä palamaan purkkiin ja odota kaikessa 
rauhassa lasipurkin muodonmuutosta; tässä 
voi mennä useampi päivä. 
 

Kynttilöiden valaminen 
Muistathan myös vanhan keinon tehdä uusia 
kynttilöitä vanhoista kynttilänpätkistä.  Laita 
kynttilänjämät vanhaan kattilaan tai 
peltipurkkiin ja sulata ne miedolla lämmöllä. 
Laita sydänlanka esim. pestyn maitopurkin tai 

muun muotin keskelle ja kaada kynttiläliemi 
muottiin. Anna jäähtyä ja kovettua. Voit tehdä 

raidallisia kynttilöitä, kun sulatat useamman 
eri värisen kynttiläerän. 
 

Sytykeruusut 
Munakennoista tehdyistä suikaleista tai 
ruusukkeista ja vanulapuista saa myös hyviä 
sytykkeitä kastamalla niitä tuohon 
kynttiläliemeen ja antamalla kuivua. 
  
Olethan varovainen kuuman nesteen kanssa. 
Ja polta kynttilöitä vain valvonnan alla tai 
vaikka ulkona.  

 

OSA I, 26.11.2021-9.1.2022 

KAAKON KAKSIKON 

KAAMOSSELÄTYSSANOMAT 
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1. Missä kuussa Suomessa juhlitaan itsenäisyyspäivää?       

2. Mikä on joulupukin 
asuinpaikka?            

3. Mitä voi tehdä mistelin oksan alla?           

4. Mikä on mehevää ja 
namia?             

5. Mikä on kuksa?               

6. Joulupukin edeltäjä?             

 

7. Mikä on sekä neulassa, usein ovessakin ja aina joulupukin päässä?    

8. Joulupukin poron virallinen 
nimi?            

9. Mistä maasta joulukuusi on 
kotoisin?           

10. Mikä piparkakun mauste?             

11. Mitä vietetään 25.12.?              

 
Jouluinen runo 

 
 

Tähdet pienet tuikahtaa, 

meiltä huolet poistaa. 

Revontulet hulmuaa, 

valo meille loistaa. 

Tähdet maata katselee, 

loimu yötä valaisee, 

meille uuden riemun suo, 

joulun ihmisille tuo. 

– Z. Topelius – 

 

AIVOPÄHKINÄRISTIKKO 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 
Kyykkypito 

2 
Tähti- 

liu’utus 

3 
Pään  

pyöritys 

4 
Hartioiden 
pyöritykset 

5 
Hyllylle  
nosto 

6 
Sopan 

hämmennys 

7 
Jalan liu’utus 
selinmakuulla 

8 
Pakara- 
jännitys 

9 
Hartiat ylös 

ja alas 

10 
Hyrrä 

11 
Ojentajadippi 

12 
Kyykkyyn  

ylös 

13 
Kurotukset 

ylöspäin 

14 
Jalannosto- 

ojennus- 
koukistus 

15 
Aurinko  
käsillä 

16 
Puoliympyrä 

jalalla 

17 
Lantionnosto 
selinmakuulla 

18 
Varvas-

kantapää 
keinu 

19 
Takareiden 
venytykset 

20 
Marjan-
poiminta 

21 
Hauiskääntö 
ja ylöstyöntö 

22 
Vastakkainen 
kyynärpää ja 

polvi 

23 
Jalat auki ja 

kiinni 

24 
Kylkivenytys 

25 
Nyrkkeily 

eteen 

26 
Jalan 

loitonnus 
taakse 

27 
Kädet 

nyrkkiin ja 
auki 

28 
Nilkkajumppa 
selinmakuulla 

29 
Hiihtoliike 

käsillä 

30 
Polvennosto- 

kävely 

31 
Jalan täpäytys 

eteen 

  

LIIKKUMISEN JOULUKALENTERI  

2021 

Tee jumppaliikettä aina  
niin monta kertaa kuin 
päivämäärän numero  
kertoo. (1.12. tehdään 

liikettä yhden kerran, 2.12. 
kaksi kertaa jne.) 

 
Katso ohjeet liikkeisiin 

kääntöpuolilta. Liikkeitä voi 
tehdä seisten, istuen tai 

maaten. 
 

Liikevideot löytyvät myös: 
www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi 



JUMPPAOHJEET  
 

1. Nojaa seinää vasten. Ota tarvittaessa tukea esim. pöydästä ja laskeudu kyykkyyn. Ole niin kauan kuin jaksat kyykyssä.  

2. Liu’uta toisen jalan varpaita lattiaa pitkin ensin eteen, sitten sivulle, viimeiseksi taakse. Toista toisella jalalla. Istuen tai seisten.  

3. Kallista päätä jommallekummalle sivulle. Pyöräytä hitaasti pää ympäri myötäpäivään. Toista vastapäivään.  

4. Pyörittele hartioita yhtä aikaa. Toista molempiin suuntiin. 

5. "Nosta" mielikuvituslaatikko polvien viereistä ylös viistoon vastakkaiselle puolelle ikään kuin "ylähyllylle". Toista molemmin puolin. Istuen tai 

seisten. 

6. Hämmennä koko vartalon laajalla liikkeellä soppaa. Toista molempiin suuntiin. Istuen tai seisten. 

7. Ole selinmakuulla. Koukista toinen jalka liu'uttamalla jalkapohjaa lattiaa/sänkyä myöten. Toista toisella jalalla. 

8. Istu penkillä. Jännitä pakaroitasi tiukasti n. 1 sekunnin ajaksi ja päästä sitten rennoksi. 

9. Nosta hartiat yhtä aikaa korviin ja laske alas. 

10.  Nosta kädet ilmaan tai hartioille ja pyöritä koko vartaloa kuin hyrrää. Toista molempiin suuntiin. Istuen tai seisten. 

11.  Asettaudu sängyn/sohvan reunalle niin, että kämmenet ovat tukipintana reunaan ja jalkapohjat ovat lattiaa vasten. Ojenna kyynärvarret ja 

liikuta vartaloa mukana. Istuen kämmenet ovat tuolia vasten. 

12.  Ota tarvittaessa tukea esim. pöydästä ja laskeudu kyykkyyn. Istuen seisomaannousu. 

13.   Kurota käsillä vuorotellen kohti kattoa. Istuen tai seisten. 

14.  Nosta toinen polvi ylös, ojenna jalka suoraksi, laske takaisin koukkuun ja alas. Toista toisella jalalla. Istuen tai seisten. 

15.  Nosta kädet sivukautta suorina ylös hieman ristiin ja tuo takaisin sivukautta alas (kuin piirtäisit ympyrää). Istuen tai seisten. 

16.  Vie toinen jalka eteen ja tuo lattiaa pitkin sivu kautta taakse (kuin piirtäisit puoliympyrää). Toista toisella jalalla. Istuen tai seisten. 

17.  Ole selinmakuulla jalat koukussa. Nosta lantio ylös jännittämällä reiden takaosan lihakset ja pakaralihakset. 

18.  Nouse vuorotellen varpaille ja kantapäille. Istuen tai seisten. 

19.  Aseta toinen jalka suoraksi eteen kantapää maassa ja varpaat kohti kattoa. Vie kättä lähemmäs varpaita venytyksen tuntemiseksi. Vuorottele 

venytyksiä n. 2 sekunnin välein molempiin jalkoihin. Istuen tai seisten. 

20.  "Poimi marjoja" vuorotellen molemmilta sivuilta koukistaen polvia ja kurottamalla kättä kaapaisumaisesti kohti lattiaa. Istuen tai seisten. 

21.  Koukista ensin kyynärvarsia hauiskääntöön ja työnnä sitten kädet ylös kohti kattoa. Istuen tai seisten. 

22.  Tuo vastakkainen kyynärpää kohti vastakkaista polvea vuorotellen molemmat puolet. Istuen tai seisten. 

23.  Vie jalat nostaen ensin mahdollisimman kauas toisistaan ja tuo sitten nostaen takaisin keskelle yhteen. Istuen tai seisten. 

24.  Nosta käsi ylös ja kallista vartaloa vastakkaiselle puolelle. Halutessa nosta vielä käden puolen jalka irti lattiasta. Istuen tai seisten. 



PALAUTA TÄMÄ OSIO! 
 
Sanomien tämän osion palauttaneiden kesken arvotaan 
palkintoja Kaamosselätyskampanjan päätyttyä 14.2.2022. 
Viimeinen palautuspäivä osioille on 18.2.2022.  
 

Palautuspaikat: Virolahden (Virojoentie 7) ja Miehikkälän 
(Keskustie 4A) kunnanvirastojen postilaatikot, Virolahden 
kirjasto (Rantatie 9), Miehikkälän kirjasto (Keskustie 9) sekä 
Kylätupa Ronkuli (Museotie 1878). 
 
 

Nimi: ________________________________________ 
Puhelinnumero: ________________________________ 
Osoite: _______________________________________ 
Nimeni saa julkaista lehti-ilmoituksessa sekä Kaakon kaksikon 

liikuntatoimen kotisivuilla, jos voitan arvonnassa ☐ 

 
Kaamosselätyksen Sanomat II noudettavissa mm. kirjastoista, 
kylä- ja seurantaloilta ja kunnanvirastoilta 10.1.2022 lähtien. 

25.  Aseta kädet nyrkkiin ja nyrkkeile vuorokäsin kädet suorina eteen. Istuen tai seisten. 

26.  Vie toinen jalka taakse varpaat lattiassa tai ilmassa. Toista toisella jalalla. Istuen tai seisten. 

27.  Rutista molemmat kädet vuorotellen nyrkkiin ja avaa sormet haralleen auki. Voit kokeilla myös vuorokäsin eli toinen nyrkkiin ja toinen sormet  

haralleen ja vaihto. 

28.  Selinmakuulla jalat suorina koukista ja suorista nilkkoja vuorotellen. 

29.  Vie kädet vuoroin eteen ja taakse kuin hiihtäisit "pertsaa". Seisten jousta polvista samalla. Istuen jousta ylävartalosta. 

30.  Nostele vuorojaloin polvia ylös kuin marssisit. Istuen tai seisten. 

31.  Täpäytä eli kosketa päkiällä/varpailla vuorojaloin eteen. Tee niin nopeasti kuin pystyt. Istuen tai seisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


