
Suomi-Ruotsi maaottelu 

Sanat 

maaottelu= landskamp 

yleisurheilu= friidrott 

laji= gren 

aitajuoksu= häcklöpning 

ennätys= rekord 

työntää kuulaa= stöta kula 

korkeushyppy= höjdhopp 

keihäänheitto= spjutkastning 

pituushyppy= längdhopp 

ylivoimainen= överlägsen 

viestijuoksu= stafettlöpning 

tasatulos= oavgjort 

 

Elokuun lopussa kaikki yleisurheiluystävät matkustavat Tampereelle seuraamaan Suomi-

Ruotsi maaottelua. Ensimmäinen laji on aitajuoksu. Suomen juoksijat voittavat lajin ja maan 

paras juoksija Paavo Seppälä juoksee uuden ennätyksensä. Naiset työntävät kuulaa ja nyt 

Anna Andersson Ruotsista voittaa.  

Seuraava laji on miesten korkeushyppy. Ruotsalaiset ottavat kolmoisvoiton ja juhlivat 

yhdessä. Tilanne ei näytä hyvältä Suomen kannalta. Nyt on keihäänheiton vuoro. Tämä laji 

on aina ollut Suomelle hyvä ja niin on nytkin. Saara Nurmi voittaa ja Kaisu Talonen tulee 

toiseksi. Suomen kolmas edustaja Kristiina Vähä-Rautio tulee neljänneksi. Vuorossa on 

päivän toiseksi viimeinen laji, miesten pituushyppy. Ruotsilla on maailman paras hyppääjä 

Mohammed Qijoo. Mohammed on syntynyt Keniassa mutta hän on asunut melkein koko 

elämäänsä Ruotsissa. Hän voittaa ylivoimaisesti ja Ruotsi johtaa taas.  

Viimeinen laji on viestijuoksu. Ruotsin toinen vaihto menee pitkäksi ja joukkue ei pääse 

maaliin. Suomi voittaa ja nyt yleisö odottaa lopputulosta. Kuuluttaja ilmoittaa, että 

maaottelu päättyy tänä vuonna tasatulokseen. Molemmat joukkueet ovat tyytyväisiä. 

 

 

 

 



Valitse oikea vaihtoehto 

1. Milloin Suomi-Ruotsi maaottelu on? 

a) elokuussa 

b) syyskuussa 

c) lokakuussa 

 

2. Missä maaottelu on? 

a) Helsingissä 

b) Turussa 

c) Tampereella 

 

3. Miten käy aitajuoksussa? 

a) Suomi voittaa 

b) Ruotsi voittaa 

c) tasapeli 

 

4. Kuka voittaa kuulantyönnössä? 

a) Anna Ruotsista voittaa 

b) Paavo Suomesta voittaa 

c) Saara Suomesta voittaa 

 

5. Missä lajissa ruotsalaiset ottavat kolmoisvoiton? 

a) kuulantyönnössä 

b) keihäänheitossa 

c) korkeushypyssä 

 



6. Mikä on keihäänheiton voittajan nimi? 

a) Saara 

b) Kaisu 

c) Kristiina 

 

7. Kuka Mohammed Qijoo on? 

a) korkeushyppääjä 

b) pituushyppääjä 

c) kuulantyöntäjä 

 

8. Mikä on viimeinen laji? 

a) viestijuoksu 

b) aitajuoksu 

c) pituushyppy 

 

9. Kuinka käy viimeisessä lajissa? 

a) Suomi voittaa, Ruotsi tulee toiseksi 

b) Ruotsi voittaa, Suomi tulee toiseksi 

c) Suomi voittaa, Ruotsi ei pääse maaliin 

 

10. Miten maaottelu päättyy? 

a) Suomi voittaa 

b) Ruotsi voittaa 

c) Suomi ja Ruotsi saavat yhtä paljon pisteitä 

 


