
 
 

 
 
 

OLYMPIAPOLKU 
 

Vinkit käyttäjälle 

 
Olympiapolun rastikortit sopivat 

erityisesti yläkoulujen ja 2. asteen 
oppilaitosten käyttöön.  

Rastikortit on jaoteltu tiedollisiin ja 
toiminnallisiin tehtäviin. 

 
Tee oppilaille suunnistustyyppinen 
polku, jossa jokaisella rastilla on 

olympia-teeman rastikortti. 
Olympiapolkua voidaan kiertää joko 

pareittain tai pienryhmissä. 
 

Opitaan yhdessä olympialaisista! 



 

1. Milloin nykyaikaiset 
olympialaiset 
järjestettiin 

ensimmäisen kerran? 
  a) 776 ea 
  b) 1776 
  c) 1896 
  d) 1956  



 

2. Mistä Olympialaiset ovat 
saaneet nimensä?  
 

a) Antiikin aikaisesta Zeuksen 
pyhäkköalueesta Kreikassa  

b) Antiikin aikaisesta 
Olympia-nimisestä 
voimamiehestä  

c) Olympos –vuoresta 

d) Olympia oli kreikkalaisessa 
mytologiassa voiton jumalatar 
tai henkilöitymä 



 

 

3. Milloin ensimmäiset 
suomalaiset osallistuivat 

olympialaisiin? 
 

 a) 1896 Ateenassa  
 b) 1900 Pariisissa  
 c) 1904 St. Louisissa  
 d) 1906 Ateenassa  
  Olympialaisten  
  välikisoissa 

 



 

4. Mitä merkittävää Suomelle 
tapahtui Tukholman 

olympialaisissa 1912? 

a) Osallistuminen kiellettiin 
koska Suomi oli vielä Venäjän 
vallan alla  

b) Hannes Kolehmainen 
”juoksi Suomen 
maailmankartalle”  

c) Suomi esiintyi ensimmäistä 
kertaa olympialaisissa  

d) Suomi julistettiin 
itsenäiseksi 



 

 

 

5. Milloin Suomessa on 
järjestetty olympialaiset? 

 

 

  a) 1912  
  b) 1942  
  c) 1952  
  d) 1972 
   



 

 

6. Missä pohjoismaissa 
on järjestetty 
olympialaiset? 

 

 a) Oslossa kesäkisat  
 b) Tukholmassa   
  kesäkisat  
 c) Kööpenhaminassa 
  kesäkisat  
 d) Lillehammerissa  

 talvikisat 
   



 

 

7. Mitä tarkoittaa Citius Altius 
Fortius? 

 

a) Pidemmälle, kauemmin, 
paremmin  

b) Nopeammin, 
korkeammalle, 
voimakkaammin  

c) Maalla, merellä, ilmassa  

d) Kaupungissa, saaristossa ja 
maaseudulla 

   



 

 

8. Mikä kaupunki on 
järjestänyt useammat 

kuin yhdet olympiakisat? 
 

  a) New York  
  b) Rooma  
  c) Ateena  
  d) Peking 



 

9. Monetko kisat 
yhteensä on järjestetty 

Etelä-Amerikassa ja 
Afrikassa? 

 

 a) ei yksiäkään  
 b) yhdet Etelä-  
  Amerikassa  
 c) molemmissa yhdet  
 d) molemmissa   
  kahdet 

  



 

10. Saavatko lajin 
ammattilaiset osallistua 

kisoihin? 

a) Eivät saa. Se on vastoin 
Olympialaisten periaatteita.  

b) Saavat, mutta aikaisemmin 
se oli kiellettyä.  

c) Ovat aina saaneet 
osallistua.  

d) Saavat nykyään, mutta 
joutuvat antamaan 
palkintorahat 
hyväntekeväisyyteen.  

  



 

11. Minkä takia olympialaiset 
ovat jääneet järjestämättä 

historian aikana? 
 

a) Kisat ovat aina järjestetty  

b) Kisoja boikotoi liian moni 
maa  

c) Vain toisen maailmansodan 
aikana  

d) Ensimmäisen ja toisen 
maailman sodan aikana 

  



 

 

12. Miten olympialaiset ovat 
olleet vallan kappaleena 

kansainvälisessä politiikassa? 
 

a) Suurvallat ovat boikotoineet 
kisoja  

b) Isis on tehnyt terrori-iskun 
kisoihin  

c) Ei mitenkään. Kaikki 
kunnioittavat Olympialiikettä  

d) Juutalaiset eivät ole 
osallistuneet kisoihin toisen 
maailman sodan jälkeen 



 

13. Mitä traagista tapahtui 
Munchenissä 1972? 

 

a) Suomi ei saanut 
mitaleja  

b) Olympiakylässä 
ammuttiin kaksi urheilijaa  

c) Urheilijoilta loppui ruoka 
kesken  

d) Kisoja boikotoitiin 



 

14. Mikä muutos tehtiin kisojen 
järjestämisessä vuoden 1992 

jälkeen? 
 

a) Kisat järjestettiin vain neljän 
vuoden välein  

b) Talvi- ja kesäkisat järjestettiin 
eri vuosina  

c) Uusia järjestäjäkaupunkeja ei 
enää valittu, vaan ne annettiin 
vanhoille ”kisaisänille”  

d) Kisat piti jakaa useamman 
kaupungin kesken 

  



 

 

 

15. Mikä pallopeli ei ole 
Olympialaji? 

 
  a) Salibandy  
  b) Vesipallo  
  c) Maahockey  
  d) Golf 
  



 

16. Missä rivin kaikissa lajeissa 
on sekä yksilö- että 

joukkuekisoja (myös parikisat 
mukaan lukien) 

Valitse oikea vaihtoehto:  

a) soudussa, 
telinevoimistelussa ja 
jousiammunnassa  

b) purjehduksessa, pyöräilyssä 
ja pikaluistelussa  

c) uinnissa, uimahypyissä ja 
sulkapallossa  

d) alppihiihto, ampumahiihto ja 
mäkihypyssä 

 



 

 

17. Mikä laji ei kuulu 
naisten yleisurheiluun? 

 

 

 a) 110 m aidat  
 b) seiväshyppy  
 c) moukarinheitto  
 d) marathon 



 

 

 

18. Mikä laji ei ole 
edustettuna 

olympiakisoissa? 
 

 

 a) golf  
 b) suunnistus  
 c) beach volley  
 d) koskenlasku 
 



 

 

19. Mikä 
moottoriurheilulaji 

kuuluu olympialaisiin? 
 

 

 a) rallin pikataival  
 b) motocross  
 c) moottoriveneily  
 d) ei mikään   



 

 

20. Kuka on kaikkien 
aikojen menestynein 

olympiaurheilija 
(kultamitalien määrä)? 

 

 a) Carl Lewis  
 b) Michael Phelps  
 c) Paavo Nurmi  
 d) Lasse Viren   



 

 

 

21. Kuka on kaikkien 
aikojen menestynein 
suomalaisurheilija? 

 

 a) Paavo Nurmi  
 b) Lasse Viren  
 c) Juha Mieto  
 d) Kaisa Mäkäräinen 
   



 

 

 

22. Missä lajissa miehet 
ja naiset kilpailevat 
samassa sarjassa? 

 

 

a) uimahypyissä  
b) kouluratsastuksessa  
c) golfissa  
d) ammunnassa   



 

23. Varsinaiset Olympialaiset 
ovat saaneet rinnalleen myös 

kolmet muut pienemmät 
olympiakisat. Mikä näistä 
kisoista ei ole olemassa? 

 

a) Paralympialaiset  

b) Kuurojen Olympialaiset  

c) Koirien Olympialaiset  

d) Kehitysvammaisten 
Olympialaiset (Special 
Olympics)  

  



 

 

24. Mikä ei ole 
olympialaisten 

telinevoimistelulaji? 
 

 a) Trampoliini  
 b) Keilaohjelma  
 c) Hyppy  
 d) Permanto   



 

 

25. Montako laukausta 
saa ampumahiihdossa 

ampua tauluun 
yksilömatkalla? 

 

 a) 4  
 b) 5  
 c) 8  
 d) rajaton määrä, 
 kunnes kaikkiin on 
 osunut 



 

 

26. Missä lajissa musiikki EI 
soi taustalla suorituksen 

aikana? 
 

 a) naisten 
 permantovoimistelussa  

 b) miesten 
 permantovoimistelussa  

 c) miesten 
 taitoluistelussa  

 d) taitouinnissa 



 

 

27. Kuinka nopeaa 
pikaluistelijat 

parhaimmillaan 
etenevät? 

 

 

  a) 40 km/h  
  b) 50 km/h  
  c) 60 km/h  
  d) 70 km/h 



 
 

28. Piirrä 
Olympialaisten lippu 

oikeilla väreillä. 
 

Mitä lippu symbolisoi? 
  



 
 
 
29. Esittäkää lyhyesti 

pantomiimilla 
nykyaikaisen 

viisiottelun eri lajit. 
  



 
 

 

 

30. Esittäkää 
pantomiimilla naisten 

seitsenottelun ja 
miesten 

kymmenottelun eri 
lajit.  



 
 
 
31. Lentopallon hiha- 

ja sormilyönti 
 

  



 

 
 

 

 

 

32. Käsipallon heitto 
kohteeseen 

 

  



 
 
 
33. Jalkapallon syöttö 

kohteeseen 
 

  



 
 
34. Demonstroi, mikä 
ero on painonnostossa 

tempauksella ja 
työnnöllä?  



 
 
 

35. Golflyönti: Putti  



 
 
 
36. Golflyönti: Chippi  

 



 
 
 
 

37. Golflyönti: 
Pitkä lyönti 



 
 
 

38. Tennislyönti 
seinään 5 kertaa 

peräkkäin  



 
 
 

39. Sulkapallolyönti 
verkon yli parin 

kanssa 10 kertaa 
peräkkäin  



 
 
 

40. Jousiammunta – 
ammu nuoli 
kohteeseen 

  



 
 
 
41. Telinevoimistelu – 
esitä kyykky-, karhu- 

ja krotiilikävely 
 



 
 
42. Tee kuperkeikka, 
lisää siihen hyppy, 

piruetti, tee 
kuperkeikka 

taaksepäin, tee 
lentokuperkeikka 

  



 
 
 

43. Tee kärrynpyörä 
molemmilta puolilta 

  



 
44. Tasapainoile 

puomilla/ penkillä: 
 - kävele 
 puomi/penkki 
 edestakaisin  
 - tee vaaka  
 - mene kyykkyyn 
 yhdellä jalalla  
 - tee hyppy vaihtaen 
 jalkojen paikka 

  



 
 
 
45. Aitakävely can can 
hypyillä ja heilurilla 

 



 
 
 

46. 
Turbokeihäänheitto 

 



 
 
 

47. Kuulantyöntö 
 



 
48. Kirjoittakaa 

nimeltä 
mahdollisimman 
monen eri maan 
olympiamitalisti? 

 
Montako saitte?  

  



 
 
49. Olympiakisoissa ei 
näy mainoksia, mutta 
kuitenkin ne tuottavat 
taloudellista voittoa, 

miten se on 
mahdollista? 

 
  



 
 
50. Olympialaisissa on 
tietysti tärkeä voitto 

ja menestyminen. 
Kertokaa omin sanoin, 
mikä muu on tärkeää? 

 
  



 

51. Ensimmäiset nuorten 
olympialaiset järjestettiin 

elokuussa 2010 Singaporessa. 
Nuoret kisaavat olympialaisten 

kesälajeissa ja talvilajeissa. 
Mikä ikäluokka osallistuu 

kilpailuihin? 
 

a) 10-12 -vuotiaat 

b) 12-14 -vuotiaat 

c) 14–18 -vuotiaat 

d) 16-18-vuotiaat  



 

 

 

52. Ketkä lausuvat 
olympialaisissa OLYMPIAVALAN?  

 

a) Kisojen järjestäjämaan 
presidentti  

b) Järjestäjämaan urheilija 
urheilijoiden puolesta ja 
tuomari tuomareiden puolesta  

c) Maailman paras urheilija ja 
järjestäjämaan kuningas  

d) Kisaorganisaatio valitsee 
olympiavalan puhujan  



 

SUOMIBONUS 
Suomi on osallistunut, kolmia ensimmäisiä 

lukuun ottamatta, kaikkiin 
kesäolympialaisiin. Ensimmäinen 

suomalaisvoitto virallisissa olympiakisoissa 
tuli 1908 Verner Weckmanin 

painikultamitalin myötä. 
 

Montako kultamitalia Paavo Nurmi 
voitti Pariisin olympialaisissa 

1924? 

   a) Kaksi  

   b) Kolme  

   c) Neljä  

   d) Viisi   



 

SUOMIBONUS 
Nykyaikaiset olympiakisat jatkavat 

antiikinolympiakisojen perinnettä ja 
olympiatuli sytytetään ennen kisoja 

auringonsäteistä Olympian lehdossa Kreikassa. 
Sieltä tuli kuljetetaan kisapaikalle. 

Ensimmäinen soihtuviesti Olympiasta 
olympialaisten isäntäkaupunkiin järjestettiin 
Berliinin olympialaisten yhteydessä 1936. 

Kuka juoksi olympiatulen 
Olympiastadionille omissa 

kotikisoissamme Helsingissä vuonna 
1952? 

  a) Hannes Kolehmainen  

  b) Paavo Nurmi  

  c) Verner Weckman  

  d) Urho Kekkonen 



 

SUPERMIES JA SUPERNAINEN 
Kanadalainen ratsastaja Ian Millar on 

todellinen supermies, tai ainakin 
cowboy! Kuinka moniin olympialaisiin 

Millar osallistui? 

  a) 3  

  b) 5  

  c) 7  

  d) 10 

Saksalainen Christa Luding-Rothenburger on 
todellinen supernainen: Hän voitti mitalin sekä 

olympialaisten pikaluistelussa että 
ratapyöräilyssä, eli sekä talvikisoissa että 

kesäkisoissa. Lisäksi hän jäi olympiahistoriaan 
ainoana mitalin samana vuonna sekä kesä- että 

talviolympialaisista voittaneena urheilijana!  

 



OLYMPIAPOLKU, VASTAUKSET 
 

1. Milloin nykyaikaiset olympialaiset järjestettiin ensimmäisen kerran? 

a) 776 ea 

b) 1776 

c) 1896 

d) 1956 

 

2. Mistä Olympialaiset ovat saaneet nimensä? 

a) Antiikin aikaisesta Zeuksen pyhäkköalueesta Kreikassa  
b) Antiikin aikaisesta Olympia-nimisestä voimamiehestä 

c) Olympos -vuoresta 

d) Olympia oli kreikkalaisessa mytologiassa voiton jumalatar tai henkilöitymä  
 

3. Milloin ensimmäiset suomalaiset osallistuivat olympialaisiin? 
a) 1896 Ateenassa 
b) 1900 Pariisissa 
c) 1904 St. Louisissa 
d) 1906 Ateenassa Olympialaisten välikisoissa 
 
4. Mitä merkittävää Suomelle tapahtui Tukholman olympialaisissa 1912?  
a) Osallistuminen kiellettiin koska Suomi oli vielä Venäjän vallan alla 
b) Hannes Kolehmainen ”juoksi Suomen maailmankartalle” 
c) Suomi esiintyi ensimmäistä kertaa olympialaisissa 
d) Suomi julistettiin itsenäiseksi  
 
5. Milloin Suomessa on järjestetty olympialaiset? 

a) 1912 

b) 1942 

b) 1952 

c) 1972 

 

6. Missä pohjoismaissa on järjestetty olympialaiset? 

a) Oslossa kesäkisat 
b) Tukholmassa kesäkisat 
c) Kööpenhaminassa kesäkisat 
d) Lillehammerissa talvikisat 
 

7. Mitä tarkoittaa Citius Altius Fortius? 

a) Pidemmälle, kauemmin, paremmin 

b) Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin 

c) Maalla, merellä, ilmassa 

d) Kaupungissa, saaristossa ja maaseudulla 

 

8. Mikä kaupunki on järjestäneet useammat kuin yhdet olympiakisat? 

a) New York 

b) Rooma 

c) Ateena 

d) Peking 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Antiikin_Kreikka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kreikka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kreikkalainen_mytologia


9. Monetko kisat yhteensä on järjestetty Etelä-Amerikassa ja Afrikassa? 
a) ei yksiäkään 

b) yhdet Etelä-Amerikassa 

c) molemmissa yhdet 
d) molemmissa kahdet 
 

10. Saavatko lajin ammattilaiset osallistua kisoihin? 
a) Eivät saa. Se on vastoin Olympialaisten periaatteita. 
b) Saavat, mutta aikaisemmin se oli kiellettyä 

c) Ovat aina saaneet osallistua 

d) Saavat nykyään, mutta joutuvat antamaan palkintorahat hyväntekeväisyyteen  
 

11. Minkä takia olympialaiset ovat jääneet järjestämättä historian aikana? 

a) Kisat ovat aina järjestetty 

b) Kisoja boikotoi liian moni maa 

c) Vain toisen maailmansodan aikana 

d) Ensimmäisen ja toisen maailman sodan aikana 

 

12. Miten olympialaiset ovat olleet vallan kappaleena kansainvälisessä politiikassa? 
a) Suurvallat ovat boikotoineet kisoja 

b) Isis on tehnyt terrori-iskun kisoihin 

c) Ei mitenkään. Kaikki kunnioittavat Olympialiikettä 

d) Juutalaiset eivät ole osallistuneet kisoihin toisen maailman sodan jälkeen    
 

13. Mitä traagista tapahtui Munchenissä 1972? 
a) Suomi ei saanut mitaleja 

b) Olympiakylässä ammuttiin kaksi urheilijaa 

c) Urheilijoilta loppui ruoka kesken 

d) Kisoja boikotoitiin 

 

14. Mikä muutos tehtiin kisojen järjestämisessä vuoden 1992 jälkeen? 
a) Kisat järjestettiin vain neljän vuoden välein 

b) Talvi- ja kesäkisat järjestettiin eri vuosina 

c) Uusia järjestäjäkaupunkeja ei enää valittu, vaan ne annettiin vanhoille ”kisaisänille” 
d) Kisat piti jakaa useamman kaupungin kesken 

 

15. Mikä pallopeli ei ole Olympialaji? 
a) Salibandy 

b) Vesipallo 

c) Maahockey 

d) Golf 
 

16. Missä rivin kaikissa lajeissa on sekä yksilö- että joukkuekisoja (myös parikisat 
mukaan lukien) 
Valitse oikea vaihtoehto: 

a) soudussa, telinevoimistelussa ja jousiammunnassa 
b) purjehduksessa, pyöräilyssä ja pikaluistelussa 
c) uinnissa, uimahypyissä ja sulkapallossa 
d) alppihiihto, ampumahiihto ja mäkihypyssä 

 



17. Mikä laji ei kuulu naisten yleisurheiluun? 
a. 110 m aidat  
b. seiväshyppy 
c. moukarinheitto 
d. marathon 

 

18. Mikä laji ei ole edustettuna olympiakisoissa? 
a) golf 
b) suunnistus 
c) beach volley 
d) koskenlasku 

 

19. Mikä moottoriurheilulaji kuuluu olympialaisiin? 
a) rallin pikataival 
b) motocross  
c) moottoriveneily 
d) ei mikään 

 

20. Kuka on kaikkien aikojen menestynein olympiaurheilija (kultamitalien määrä)? 
a) Carl Lewis 
b) Michael Phelps 
c) Paavo Nurmi 
d) Lasse Viren 

 

21. Kuka on kaikkien aikojen menestynein suomalaisurheilija? 

a) Paavo Nurmi 
b) Lasse Viren 
c) Juha Mieto 
d) Kaisa Mäkäräinen 

 

22. Missä lajissa miehet ja naiset kilpailevat samassa sarjassa? 

a) uimahypyissä 
b) kouluratsastuksessa 
c) golfissa 
d) ammunnassa 

 

23. Varsinaiset Olympialaiset ovat saaneet rinnalleen myös kolmet muut pienemmät 
olympiakisat. Mitä näistä kisoista ei ole olemassa? 

a) Paralympialaiset 
b) Kuurojen Olympialaiset 
c) Koirien Olympialaiset 
d) Kehitysvammaisten Olympialaiset (Special Olympics) 

 

24. Mikä ei ole olympialaisten telinevoimistelulaji? 
a) Trampoliini 
b) Keilaohjelma 
c) Hyppy 
d) Permanto 

 

 



25. Kuinka monta laukausta saa ampumahiihdossa ampua tauluun yksilömatkalla? 
a) 4 
b) 5 
c) 8 
d) rajaton määrä, kunnes kaikkiin on osunut 

 

26. Missä lajissa musiikki EI soi taustalla suorituksen aikana? 
a) naisten permantovoimistelussa 
b) miesten permantovoimistelussa 
c) miesten taitoluistelussa 
d) taitouinnissa 

 
27. Kuinka nopeaa pikaluistelijat parhaimmillaan etenevät? 

a) 40 km/h 
b) 50 km/h 
c) 60 km/h 
d) 70 km/h 

 

Toiminnallisia tehtäviä 

28. Piirrä Olympialaisten lippu oikeilla väreillä (annetaan värejä).  
päällä:  sininen    musta      punainen 
alla:        keltainen       vihreä 
 
Mitä lippu symbolisoi? 
Aasiaa, Oseaniaa, Eurooppaa, Afrikkaa ja Etelä- sekä Pohjois-Amerikkaa. 
 

29. Esittäkää lyhyesti pantomiimilla nykyaikaisen viisiottelun eri lajit? 
miekkailu, ammunta, uinti, ratsastus ja maastojuoksu 
 

30. Esittäkää pantomiimilla naisten seitsenottelun ja miesten kymmenottelun eri lajit. 
Naiset:  
100 m aidat · korkeushyppy · kuulantyöntö · 200 m juoksu · pituushyppy · 
keihäänheitto · 800 m juoksu 
 
Miehet:  
100 metrin juoksu · pituushyppy · kuulantyöntö · korkeushyppy · 400 metrin 
juoksu · 110 metrin aidat · kiekonheitto · seiväs · keihäänheitto · 1 500 metrin 
juoksu 
 

34.  Demonstroi, mikä ero on painonnostossa tempauksella ja työnnöllä? 

Tempauksessa tanko nostetaan kyykkyyn mentäessä suorille käsille ja työnnössä 
sitä pidetään rinnan korkeudella.  
 

 

 

 

 

 

 



Keskustelutehtäviä 

 

48. Kirjoittakaa nimeltä mahdollisimman monen eri maan olympiamitalisti? 
Montako saitte? Esim. 
Suomi: Marja-Liisa Kirvesniemi, Satu Mäkelä-Nummela, Paavo Nurmi, Matti 
Nykänen 
Ruotsi: Charlotte Calla (maastohiihto), Ingemar Stenmark (alppihiihto) 
Norja: Marit Bjorgen (maastohiihto), Andreas Thorkildsen (keihäänheitto) 
Tanska: Pernille Blume (uinti), Mats Rasmussen (soutu) 
 

49. Olympiakisoissa ei näy mainoksia, mutta kuitenkin ne tuottavat taloudellista 
voittoa, miten se on mahdollista?  
Kisojen TV-oikeudet maksavat miljardeja. 
 

50. Olympialaisissa on tietysti tärkeä voitto ja menestyminen. Kertokaa omin sanoin, mikä 

muu on tärkeää? 

(esim. Kansakuntien yhdistäjä ja rauhan välittäjä) 

 

51. Nuorten olympiakisat 

Ensimmäiset nuorten olympialaiset järjestettiin elokuussa 2010 Singaporessa. Nuoret 

kisaavat olympialaisten kesälajeissa ja talvilajeissa. Mikä ikäluokka osallistuu kilpailuihin? 

a) 10-12 -vuotiaat 

b) 12-14 -vuotiaat 

c) 14–18 -vuotiaat 

d) 16-18-vuotiaat  

 

52. Ketkä lausuvat olympialaisissa OLYMPIAVALAN? 

a) Kisojen järjestäjämaan presidentti tai kuningas 

b) Järjestäjämaan urheilija urheilijoiden puolesta ja tuomari tuomareiden 

puolesta 

c) Maailman paras urheilija ja järjestäjämaan kuningas 

d) Kisaorganisaatio valitsee olympiavalan puhujan 

 

Suomi bonus 

Suomi on osallistunut kolmia ensimmäisiä lukuun ottamatta kaikkiin kesäolympialaisiin. 

Ensimmäinen suomalaisvoitto virallisissa olympiakisoissa tuli 1908 Verner 

Weckmanin painikultamitalin myötä. 

Kuinka monta kultamitalia Paavo Nurmi voitti Pariisin olympialaisissa 1924? 

a) Kaksi 

b) Kolme 

c) Neljä 

d) Viisi 

 

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kes%C3%A4olympialaiset
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kes%C3%A4olympialaiset_1908
https://fi.wikipedia.org/wiki/Verner_Weckman
https://fi.wikipedia.org/wiki/Verner_Weckman


Supermies ja supernainen 

Kanadalainen ratsastaja Ian Millar on todellinen supermies, tai ainakin cowboy! Kuinka 
moniin olympialaisiin Millar osallistui? 

a) 3 
b) 5 
c) 7 
d) 10 

Saksalainen Christa Luding-Rothenburger on todellinen supernainen: Hän voitti mitalin 

sekä olympialaisten pikaluistelussa, että ratapyöräilyssä, eli sekä talvikisoissa että 

kesäkisoissa. Lisäksi hän jäi olympiahistoriaan ainoana mitalin samana vuonna sekä kesä- 

että talviolympialaisista voittaneena urheilijana! 

 

Suomi bonus 

Olympiatuli 

Nykyaikaiset olympiakisat jatkavat antiikinolympiakisojen perinnettä 

ja olympiatuli sytytetään ennen kisoja auringonsäteistä Olympian lehdossa Kreikassa. 

Sieltä tuli kuljetetaan kisapaikalle. Ensimmäinen soihtuviesti Olympiasta olympialaisten 

isäntäkaupunkiin järjestettiin Berliinin olympialaisten yhteydessä 1936. 

Kuka juoksi olympiatulen Olympiastadionille omissa kotikisoissamme Helsingissä vuonna 

1952? 

a) Hannes Kolehmainen 

b) Paavo Nurmi 

c) Verner Weckman 

d) Urho Kekkonen 
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