
AJANKOHTAISTA SUOMEKSI 
2021-09-25 
Arbetsblad 
av Silja Levander 

1 
 

 
Sanalista 
 
Pesäpallo on Suomen kansallisurheilulaji 
 

pesäpallo 
kansallisurheilulaji 
aloittelija 
räpylä 
koppi 
kolme paloa 
erikoissääntö 
joukkue 
sisävuoro 
ulkovuoro 
vastustaja 
juoksu 
etenijä 
pesä / kotipesä 
perinteet 
kehittää 
lempi pelipaikka 
lyöjä 
ottaa kiinni /koppi 
heittää 
 

boboll 
nationalsport 
nybörjare 
bobollhandske 
lyra 
tre brända  
specialregel 
lag 
innelag 
utelag 
motståndare 
poängvarv 
löpare 
bas /hembas 
anor 
utveckla 
favorit spelplats 
slagmannen 
fånga / ta en lyra 
kasta 
 
 

Saunassa rentoudutaan ja virkistäydytään 
 

rentoutua 
virkistäytyä 
yleinen 
laude / lauteet 
löylytellä 
sekasauna 
talvisaunoja 
vesistö  
ruumiinosat 
aineeton kulttuuriperintö 
tunnelmallinen 
happihyppely 
kajari (kaiutin) 
ulottuvuus 
 

koppla av 
ladda om 
allmän 
bastulav / -lavar 
kasta bad 
mixbastu 
vinterbastare 
vattendrag 
kroppsdelarna 
immateriellt kulturarv  
stämningsfull, (lyrisk) 
ta frisk luft  
högtalare  
dimension 
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Kysymykset 

Pesäpallo on Suomen kansallisurheilulaji 
 

1. Mikä väite Pyry Järvelästä pitää paikkansa? 

a. Hän on aloittanut pesäpallon 13 vuotta sitten. 

b. Hänen joukkueensa on Helsingin Sinivalkoiset. 

c. Pesäpallo on hänelle uusi harrastus. 

 

2. Mitä räpylällä tehdään? 

a. heitetään pallo 

b. otetaan koppi 

c. lyödään 

 

3. Pesäpallossa pyritään saamaan kolme… 

a. … paloa. 

b. … palloa. 

c. … koppia. 

 

4. Mitä pesäpallon ulkovuorolla tehdään? 

a. lyödään ja juostaan 

b. estetään vastustajia 

c. tehdään juoksuja 
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5. Kuka oli Lauri ”Tahko” Pihkala? 

a. pesäpallon kehittäjä 

b. amerikkalainen baseball-pelaaja 

c. superpesis-mestari 

 

6. Miksi Järvelä pitää lyöjänä olemisesta? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

a) Tutki ja pohdi, mitä eroa pesäpallolla ja amerikkalaisella baseballilla on. 

b) Etsi tietoa muiden maiden kansallisurheilulajeista. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ 

Saunassa rentoudutaan ja virkistäydytään 
 

1. Minkä ikäisiä saunojia Rauhaniemen kansankylpylässä käy? 

a. kaikenikäisiä 

b. vanhuksia 

c. nuoria 
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2. Mikä näistä pätee sekasaunoihin? 

a. Niissä on meininkiä. 

b. Niissä pääsee rentoutumaan. 

c. Niissä on myös omaa tilaa. 

 

3. Minä vuodenaikana toinen haastatelluista kertoo saunovansa paljon? 

a. syksyllä 

b. kesällä 

c. talvella 

 

4. Mistä voi päätellä, että myös maailmalla ymmärretään suomalaisen 
saunomisperinteen tärkeys? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

5. Mitä saunavinkkejä ohjelmassa mainitaan? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto. 

a. perinteinen vihta 

b. musiikin kuuntelu 

c. tunnelmalliset kynttilät 
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Hesaäijän kappale Sauna lämpee 

 

6. Mitä Hesaäijä tarkoittaa sanoessaan ”taas on ladattu ny akku”? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

a) Pohdi, miksi monet pohjoismaiset pitävät saunomisesta ja miksi taas jotkut eivät. 

b) Tutki, mitä erilaisia saunoja on olemassa ja vertaile niitä.  
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Vastaukset 

Pesäpallo on Suomen kansallisurheilulaji 

1. C 

2. B 

3. A 

4. B 

5. A 

6. Koska se sujuu häneltä koppien ottamista ja heittoja paremmin. 

[omaa pohdiskelua…] 

 

Saunassa rentoudutaan ja virkistäydytään 

1. A 

2. A 

3. C 

4. Siitä, että UNESCO lisäsi saunaperinteen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. 

5. B ja C 

 

Hesaäijän kappale ”Sauna lämpee” 

6. Saunan rentouttava vaikutus on ikään kuin ihmisen omien akkujen lataamista. 

7. [omaa pohdiskelua…] 
 


