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Muistoissamme 50-luku

11. Olympialaiset
Kesällä 1952 Suomessa elettiin
suuren olympiahuuman vallassa.
Helsingissä järjestettiin olympialaiset.
Yhdeksänkertainen olympiavoittaja
Paavo Nurmi sytytti olympiatulen.
Kun yleisö kuuli, kuka tuo olympiatulen,
syntyi valtava huuto ja innostus.
Kaikki stadionilla olevat halusivat nähdä
juoksijoiden kuninkaan.
Tšekkiläinen Emil Zátopek oli
Helsingin olympialaisten suurin tähti.
Hän voitti 5 000 ja 10 000 metrin juoksujen
lisäksi maratonin ja sai lempinimen Satupekka.
Hänellä oli hurja loppukiri.

Paavo Nurmi sytyttää olympiatulen.
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Hänen vaimonsa Dana Zátopkova voitti
naisten keihäänheiton.
Suomi sai näissä omissa kisoissaan
22 mitalia, joista kuusi oli kultaa.
Äärimmäisen tiukan kajakkikisan voitti Sylvi Saimo.
Se oli Suomen ensimmäinen kesäurheilulajien
olympiakulta naisten sarjoissa.
Radiosta kuunneltiin Pekka Tiilikaisen selostusta.
Häntä kutsuttiin sinivalkoiseksi ääneksi.
Uudet telefotolaitteet eli kuvalennätinlaitteet
mahdollistivat valokuvien lähettämisen maailmalle.
Olympialaiset onnistuivat hyvin.
Suomalaiset saivat kiitosta hyvistä järjestelyistä.

Keskustele
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Vaikuttivatko olympialaiset sinun elämääsi?
Kävitkö katsomassa kilpailuja
tai seurasitko niitä radiosta?

Kankainen hihamerkki

Olympialaiset
Kysymyksiä
Vaikuttivatko olympialaiset sinun elämääsi?
Kävitkö katsomassa kilpailuja? Entä kuuntelitko kilpailuja radiosta?
Helsingin olympialaisten kunniaksi lyötiin maailman ensimmäinen olympiaraha. Oletko nähnyt sen?
Onko sinulla jotain muistoesinettä kuten postikorttia olympialaisista?
Jäikö jokin urheilija erityisesti mieleesi?
Esimerkiksi Emil Zátopek, pikajuoksija Voitto Hellsten, keihäänheittäjä Kaisa Parviainen,
keihäänheittäjä Tapio Rautavaara, painija Kelpo Gröndahl, nyrkkeilijä Pentti Hämäläinen, meloja
Thorvald Strömberg, melojat Kurt Wires ja Yrjö Hietanen, meloja Sylvi Saimo
Oletko kerännyt urheilijoiden kuvia?
Mistä urheilulajista sinä pidät: yleisurheilu, ratsastus, uinti, voimistelu, soutu, pallopelit, nyrkkeily, paini,
jousiammunta…?
Oletko itse harrastanut kilpaurheilua? Missä lajissa? Entä kuntourheilua?
Katso
Elävä arkisto: Hae ”Helsingin olympialaiset 1952”.
(Useita videoita Helsingin olympialaisten aikaisista tapahtumista)
Elävä arkisto: Hae ”Suomi pesi kasvojaan olympialaisia varten”.
Kisa- ja majoituspaikkojen rakentamisen lisäksi kuntoon piti pistää myös tiet, kadut ja puistot
(3 min video)
Urheilumuseo: Hae ”Suomen urheilun Hall of Fame”.
(Tietoa ja lyhyitä videoita kuuluisista suomalaisista urheilijoista.)
Kuuntele
Elävä arkisto: Hae ”Satupekan kolmoisvoitto Helsingissä”. (5 audiota á 1–23 min)
Elävä arkisto: Hae ”Sylvi Saimo ja kajakkikulta”. (3 min radioselostus)
Samalla sivulla: Sylvi Saimo muistelee melontavoittoaan (2 min radiohaastattelu)
Elävä arkisto: Hae ”Kasvo – Pekka Tiilikainen”. (17 min + 15 min audiot)
Vahvike
Vahvike-lipaston Liikunta-laatikko
Muuta
Urheilumuseo: Hae ”Urheilumuistot-keskustelukorttisarja”. Urheilumuseon tulostettavat
Urheilumuistot-keskustelukortit 1950- ja 1960-luvun urheilijoista ja urheilulajeista.
RyhmäRenki: ryhmarenki.fi > Valitse ”Urheilu ja liikunta”.
Urheiluaiheisia pelejä ja visoja, kysymyksiä ja luettavaa
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