
Säbäkipinän  
MM-kisamateriaali  

seuroille



väritystehtävä

Miesten Salibandyn  
MM-kisat järjestetään  
3.-11.12.2021 Suomessa,  
Helsingissä. Kisoihin osal-
listuu 16 eri maata ympäri 
maailmaa. 

Välineet. Värikyniä.

Tehtävä. Väritä kisamaskotti

KISAMASKOTILLE VÄRIÄ

 ARVAA TAI TIEDÄ!

Mikä on kisamaskotin 
oikea nimi? 
a) SÄPÄJÄPÄ 
b) Hope
c) Sale Sähly 
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salibandyvisa
Välineet. Kynä ja kumi.

Tehtävä. Ympyröi oikea  
vastaus ja tarkistakaa vastaukset 
yhdessä muiden kanssa.

SALIBANDYAIHEISIA KYSYMYKSIÄ

1. Kuinka monta reikää on  
salibandypallossa?
a) 24
b) 26
c) 30

2. Kuinka usein Salibandyn  
Miesten MM-kisat pelataan?
a) Joka vuosi
b) Joka toinen vuosi

3. Kuka on tehnyt eniten  
tehopisteitä Suomen miesten  
maajoukkueessa?
a) Eemeli Salin
b) Mika Kohonen
c) Tero Tiitu

4. Kuka on tehnyt eniten  
tehopisteitä Suomen naisten  
maajoukkueessa?
a) Veera Kauppi
b) My Kippilä
c) Eliisa Alanko

5. Kuka voitti salibandyn miesten 
maailmanmestaruuden v. 2018?
a) Ruotsi
b) Suomi
c) Sveitsi

6. Mikä on salibandyottelun  
peliaika MM-kisoissa?
a) 2x15min
b) 3x15min
c) 3x20min

7. Mistä maasta salibandy/sähly  
tuli Suomeen?
a) Sveitsistä
b) Ruotsista
c) Suomesta

8. Salibandya harrastetaan
a) vain Pohjoismaissa
b) vain Euroopassa
c) ympäri maailmaa

9. F-liigan kauden 2020-2021  
voittajajoukkueet (miesten &  
naisten) olivat:
a) Classic & PSS
b) Classic & Sb-Pro
c) Esport Oilers & Eräviikingit

10. Vuonna 2021 pelataan miesten 
salibandyn MM-kisat Suomessa, 
missä kaupungissa?
a) Tampereella
b) Jyväskylässä
c) Helsingissä

11. Vuonna 2021 pelataan myös  
naisten salibandyn MM-kisat,  
mutta missä?
a) Norjassa
b) Ruotsissa
c) Sveitsissä

12. Mikä näistä EI ole Oxdog merkin 
maila?
a) Raw
b) Ultralight
c) Viper

13. Maailman ensimmäinen  
salibandymuseo sijaitsee:
a) Ruotsissa
b) Sveitsissä
c) Suomessa

14. Suomi on hallitseva  
maailmanmestari:
a) tytöissä
b) pojissa
c) naisissa

15. Kuka on Suomen Miesten  
salibandyjoukkueen päävalmentaja?
a) Petteri Nykky
b) Petri Kettunen
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salibandy  
maailmalla

Perustietoa tuntia varten.
Miesten Salibandyn MM-kisat 
järjestetään 3.-11.12.2021  
Suomessa, Helsingissä.  
Kisoihin osallistuu 16 eri  
maata ympäri maailmaa. 

Välineet. Värikyniä, paperia, 
maailman kartta, tietokone/
kirjoja josta voi tutkia tietoa 
maista, viivotin.

MAIDEN SIJOITTAMINEN KARTALLE

Tehtävänänne on sijoittaa kaikki  
16 kisamaata maailmankartalle.  
Missä päin maailmaa maat sijaitsevat?

Helppo versio. Arvuutelkaa koko  
joukkueen tai isomman ryhmän kanssa 
missä päin maailmaa maa voisi olla ja  
yrittäkää yhdessä löytää oikea paikka.

Haastavampi versio. Pohdi kaverin  
kanssa tai pienemmässä ryhmässä  
maiden sijaintia. Tämän voi tehdä  
apuvälineillä tai ilman.
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Alla näette 16 eri maan lippua. Tehtävänänne on arvata ja  
yhdistää jokainen lippu oikeaan maahan. Voitte tehdä tehtävän 
yhdessä joukkueena, pienryhmissä tai yksittäin.  
Kuinka monta lippua saatte yhdistettyä oikeaan maahan?

MAIDEN LIPPUJEN YHDISTÄMINEN OIKEAAN MAAHAN

PIIRRÄ MAAN LIPPU

Kun olette saaneet selville, mikä lippu on minkäkin 
maan, on aika tehdä omat kannustusliput!  
Jokainen valitsee itse, minkä maan liput haluaa piirtää. 
Näitä lippuja voitte Salibandyn MM-kisojen aikana  
käyttää kannustuslippuina kotona tai katsomossa.

haastavampia 
lisätehtäviä

2. LISÄTIETOA MAISTA  
Nyt olisi aika tutkia tarkemmin MM-kisamaita.  
Kuinka paljon asukkaita maassa on?  
Mitä kieltä maassa puhutaan?  
Mitä muita isoja kaupunkeja maassa on? 

1. MAIDEN PÄÄKAUPUNGIT 
Seuraavaksi on aika lähteä opettelemaan 
maiden pääkaupunkeja! Tiedätkö jo jonkin 
maan pääkaupungin? Vai osaatko löytää 
tiedon muualta? 

JOUKKUEET  
MM-KISOISSA:

Tehtävät voi tehdä yhdessä  
joukkueena, pienryhmissä tai yksin. 

Suomi

Ruotsi

Viro

Tanska

Latvia

Saksa

Tšekki

Norja

Sveitsi

SlovakiaPuola

USA

Kanada Thaimaa

Singapore

Filippiinit
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väritystehtävä

KUKA PELAAJA?

Välineet. Värikyniä, tietokone/
kirjoja josta voi tutkia tietoa  
pelaajista.

Tehtävä. Etsi kenestä miesten 
MM-kisojen pelaajasta on kyse  
ja kirjoita se viivalle.
Väritä pelaajien kuva.

Pelaaja on:
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MINKÄ KISAMAAN LIPPU?

Välineet. Värikyniä, tietokone/
kirjoja josta voi tutkia tietoa 
maista.

Tehtävä. Väritä kisamaiden 
liput.

Pelaaja on:



1. Kuinka monta pelaajaa osallistuu 
kokonaisuudessaan kisoihin? 
Salibandyn miesten MM-kisat pela-
taan vuonna 2021 Suomessa. Kisoihin 
osallistuu 16 maata. Jokaisella maalla 
on mukanaan 20 pelaajaa ja yhteensä 
30 henkilöä. 

Vastaus:

____________________________________

2. Kuinka paljon jäi peliaikaa jäljelle 
voittomaalin jälkeen?
Suomi pelasi ottelussa Ruotsia vas-
taan. Suomi teki voittomaalin kolman-
nessa erässä ajassa 18:25 (18 minuut-
tia ja 25 sekuntia). Peliaika erässä on 
20:00 (20 minuuttia). 

Vastaus:

____________________________________

3. Kuinka monta treeniä  
salibandypelaaja tekee vuodessa? 
Jos pelaaja treenaa viikossa 5 kertaa. 
Hän ei treenaa neljänä viikkona ollen-
kaan. Vuodessa on 52 viikkoa. 

Vastaus:

____________________________________

4. Kuinka monta vuotta mestaruuk-
sista on? 
Suomi voitti ensimmäisen maailman-
mestaruutensa salibandyssä vuon-
na 2008 ja ensimmäisen Euroopan 
mestaruutensa salibandyssä vuonna 
1995. 

Vastaus:

________________  ja ________________

MM-KISAVISA

6. Salibandyn MM-kisoissa vuonna 
2021 lohkossa A on neljä joukkuetta. 
Joukkueet ovat Suomi, Tanska, Ruotsi 
ja Latvia. Jos ottelut päättyvät näin: 
Suomi – Ruotsi  6 – 4 
Tanska – Latvia  1 – 4
Latvia – Ruotsi  2 – 9 
Suomi – Tanska  5 – 1 
Ruotsi – Tanska  5 – 3
Latvia – Suomi  1 – 4 

Päättele vastaukset seuraaviin  
kysymyksiin: 
 
Mikä maa voittaa lohkon?

__________________________________

Mikä maa on lohkon toinen?

__________________________________

Mikä maa on lohkon viimeinen?

__________________________________

Mikä maa teki eniten maaleja?

__________________________________

Mikä maa päästi vähiten maaleja?

__________________________________

Minkä maan maaliero oli paras?

__________________________________ 

kisavisa


