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URHEILU- 
ANAGRAMMIT
Yleistä anagrammeista

Anagrammi tarkoittaa sanaa tai lausetta, joka koostuu samoista 
kirjaimista kuin joku toinen sana tai lause. Anagrammeja on  
helppo muodostaa verkkosivulla http://www.arrak.fi/fi/ag. 

Ennen visailun aloittamista kannattaa näyttää esimerkkiä, miten 
arvoitus ratkaistaan. Kirjoita anagrammi fläppitaululle tai isolle 
paperille paksulla tussilla. Näytä miten vastaus muodostuu 
kirjain kirjaimelta. Esimerkiksi ’lapset liukui, tai ’sukutilapeli’ ovat 
anagrammeja sanasta pikaluistelu.

Urheilulaji- ja urheilija-anagrammit

Urheilujuhlan tunnelmaa voi herätellä anagrammeilla ennen kisoja. 
Anagrammit on jaettu urheilijoihin ja urheilulajeihin. Ratkaisun 
jälkeen lajista tai urheilijasta voi etsiä tietoa vaikka wikipediasta.

Ratkaisun keksimistä voi tarvittaessa helpottaa: 

 • miettimällä vastausta pareittain tai pienryhmissä 

 • kertomalla urheilijan lajin tai sukupuolen 

 • esittämällä lajia pantomiimina tai piirtämällä

 • näyttämällä urheilijoiden nimilistan tai valokuvakokoelman 

 • kirjoittamalla anagrammin kirjaimet erillisille paperilapuille 

 • antamalla ratkaisijoiden kirjoittaa anagrammi paperille reilun 
kokoisena mustalla tussilla ja leikata se kirjaimiksi. 
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URHEILULAJI-ANAGRAMMIT
KESÄ- JA SISÄLAJEJA

Jalkapallo jolla kalpa

Koripallo Olli Karpo

Pöytätennis työstä penni

Keihäänheitto koneet hiihtää

Pesäpallo Leppäsalo

Moottoriurheilu muotoilurehtori

Kilpakävely ylevä palkki

Aitajuoksu aika juusto 
Kaija Soutu

Kiekonheitto ohitin kokeet 
heikot keinot

Jousiammunta ostajan Muumi 
Maijan muutos

Telinevoimistelu ovelien luistimet 
lintu voimistelee

Moukarinheitto rohkeat muotiin 
numeroita kohti

Kouluratsastus tulokas Turussa 
rastaskoulutus

Viestijuoksu siivousketju
keijusivusto

pituushyppy hupsu tyyppi
pyhityspupu
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URHEILIJA-ANAGRAMMIT
KESÄISET LAJIT

Paavo Nurmi (juoksu) Paavin muro 
Vapun aromi

Ville Ritola (juoksu) roteva Lilli

Ari Vatanen (ralli) tien varaan 
viran etana

Tiina Lillak (keihäänheitto) laki talliin 
Itikan Lalli

Valentin Kononen (kävely) levoton Kanninen

Hannes Kolehmainen (juoksu) kehno ahne Salminen 
Hilman kehno asenne

Kimi Räikkönen (autourheilu) Könni Kerimäki 
näkemiin Örkki

Pertti Ukkola (paini) Rukka lopetti 
patterilukko

Tapio Korjus (keihäänheitto) joku pastori 
pojuarkisto

Tapio Rautavaara 
(keihäänheitto, jousiammunta)

rouvaraati tapaa 
ota Aira purtavaa

Mika Häkkinen (autourheilu) mäkinen hikka 
kenkäni kahmi

Jari Litmanen (jalkapallo) Irjan manteli 
metri linjaan

Einari Teräsvirta 
(telinevoimistelu)

siirrä veteraanit 
reviirin tasaerät


