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EDUSKUNTAVAALI-
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 esimerkki miten arvoitus 
ratkaistaan. Kirjoita anagrammi fläppitaululle tai isolle paperille paksulla 
tussilla. Näytä miten vastaus muodostuu kirjain kirjaimelta. Käytä esimerkkinä 
vaikka pelin nimeä. Esimerkiksi ’talvikauden satu’, ’vaikutusten Lada’ tai 
’uudistavat Kelan’ ovat anagrammeja sanasta eduskuntavaalit.

Eduskuntavaali-anagrammit

Vaalitunnelmaa ja ajankohtaista keskustelua ennen vaaleja voi herätellä 
anagrammeilla. Joissakin ryhmissä politiikka-aihetta ei kannata nostaa esiin. 

Seuraavilla sivuilla on neljä sarjaa anagrammeja. Kukin sarja on koottu vaalien 
ääniharavista eli ehdokkaista, jotka ovat kuuluneet kullakin vuosikymmenellä 
järjestetyissä vaaleissa kymmenen eniten ääniä saaneen joukkoon. He ovat 
olleet paljon julkisuudessa ja siten tunnettuja nimiä myös oman puolueensa 
ulkopuolella. 

Ratkaisun keksimistä voi tarvittaessa helpottaa: 

• miettimällä vastausta pareittain tai pienryhmissä 

• kertomalla ääniharavan puolueen tai sukupuolen 

• näyttämällä ääniharavien 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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EDUSKUNTAVAALI-ANAGRAMMIT
70-LUVUN ÄÄNIHARAVIA

Tellervo Koivisto (sd) Koivistolle verot

Veikko Vennamo (smp) kovin venemoka

Raimo Ilaskivi (kok) voimalakriisi

Seppo Tikka (sd) pokka tepsi

Pertti Salolainen (kok) senaatin portille

Kalevi Sorsa (sd) sokerivalas

Juha Vikatmaa (kok) mahtikuvaaja

Pirkko Työläjärvi (sd) Viktor Jälkipyörä

Kaarina Suonio (sd) nuorison aikaa

Veikko Pajunen (sd) neuvojen pakki

Paavo Autio (skdl) ovia putoaa

Marjatta Stenius (skdl) mittausten sarja
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EDUSKUNTAVAALI-ANAGRAMMIT
80-LUVUN ÄÄNIHARAVIA

Antero Kekkonen (sd) Kreeta Nokkonen

Sirpa Pietikäinen (kok) sitkeä Piiparinen

Sulo Aittoniemi (smp) muinaiset oliot

Pirjo Ala-Kapee (sd) kolea Erja-appi

Pertti Salolainen (kok) pinnat soratielle

Kalevi Kivistö (skdl) köli vie kasvit 

Veikko Vennamo (smp) Mikon kova vene

Kalevi Sorsa (sd) korea valssi

Anssi Joutsenlahti (smp) hiljaiset tunnossa

Eeva Kuuskoski-Vikatmaa (kesk) komeasti kukkivaa suvea

Esko Juhani Tennilä (skdl) on tulisijan henkeä

Eva-Riitta Siitonen (kok) senaattori vietiin
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EDUSKUNTAVAALI-ANAGRAMMIT
90-LUVUN ÄÄNIHARAVIA

Elisabeth Rehn (r) Lehtisen Brahe

Ville Itälä (kok) lievä tälli

Iiro Viinanen (kok) Reinin vainio

Sauli Niinistö (kok) susi lain tönii

Suvi-Anne Siimes (vas) vasen Sisuniemi

Tarja Halonen (sd) ohje rannalta

Sirkka-Liisa Anttila (kesk) riskitilat laiskana

Pertti Paasio (sd) postiterapia

Pertti Salolainen (kok) pelote Irlannista 

Eeva Kuuskoski-Vikatmaa (kesk) vaikeus tomuksi -kaavake

Sirpa Pietikäinen (kok) itsepäinen pikari

Antti Kalliomäki (sd) tinkiä matkoilla
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EDUSKUNTAVAALI-ANAGRAMMIT
2000-LUVUN ÄÄNIHARAVIA

Timo Soini (ps) nimi sitoo

Matti Vanhanen (kesk) vanhan antimet

Ville Itälä (kok) elävä tilli

Marja Tiura (kok) Mirja Rauta

Erkki Tuomioja (sd) muotiriekkoja

Paavo Lipponen (sd) pelin avonoppa

Tanja Karpela (kesk) Karjalan Pate

Antti Kalliomäki (sd) maallikkotätini

Paula Lehtomäki (kesk) muilla epäkohta

Suvi-Anne Siimes (vas) massu veneisiin

Sauli Niinistö (kok) öisin uni talsi

Anneli Jäätteenmäki (kesk) emäntäkin näet ajeli


