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JÄÄKIEKON MM-KISAT VIISINKERTAISTIVAT SUOMALAISTEN 

MATKAHAUT MINSKIIN 
 

On taas se aika vuodesta, kun ratkotaan maailman paras lätkämaa. Jääkiekon 

maailmanmestaruudesta kamppaillaan tänä vuonna Minskissä Valko-Venäjällä 9.–25. 

toukokuuta. Kisoihin matkaa tänäkin vuonna laumoittain innokkaita kisaturisteja, ja paikan 

päällä nähdään varmasti myös sinivalkoista kisakansaa. Matkahakukone momondo.fi selvitti 

Minskin-hakujen suosion kisojen aikana. 

 

Suomalaisten innokkuus matkustaa Minskiin MM-kisojen aikana on huomattavasti suurempaa kuin 

tavallisesti. Lentohaut Valko-Venäjän pääkaupunkiin lähes viisinkertaistuivat, kun verrataan kisojen 

aikana lähteviä lentoja kisoja edeltäviin viikkoihin – yhteensä kisalentoja haettiin 488 % enemmän! 

 

Suosituin lentopäivä osuu kisojen alkuun, sillä 20 % kisojen aikaisista Minskin-hauista on tehty 

perjantaina 9.5. lähteville lennoille. Kisojen alun lisäksi suosio selittyy sillä, että seuraavana päivänä 

10.5. alkavat Suomen pelit. Toinen lähes yhtä suuri hakupiikki osuu perjantaina 16.5. lähteville 

lennoille, jolloin kisoista on vielä hieman yli puolet jäljellä. 

 

Muita suosittuja lentopäiviä hakujen mukaan ovat maanantai 12.5., tiistai 15.5. ja maanantai 19.5. 

Yllättäen pudotuspeliviikonlopun lennoille ei ole suurta tunkua, vaan kisaturistit haluavat matkata 

Minskiin jo aiemmin. 

 

”Lentohakutilastomme osoittavat, että suomalaiset kisaturistit haluavat seurata kisoja paikan päällä 

mahdollisimman alusta alkaen.  Monet aikovat varmasti viipyä Minkissä kisojen finaaliin asti, sillä 

vain harva on hakenut lentoja viettääkseen pääkallopaikalla vain kisojen viimeisen viikonlopun”, 

momondon edustaja Julie Pedersen kertoo. 

 

Suomen matsit ja pudotuspelit: 

 

10.5. Suomi – Latvia 

11.5. Suomi – Venäjä 

13.5. Suomi – Saksa 

15.5. Suomi – Valko-Venäjä 

16.5. Suomi – Sveitsi 

18.5. Suomi – USA 

19.5. Suomi – Kazakstan  

 

22.5. Puolivälierä 

24.5. Välierä 

25.5. Loppuottelu ja pronssiottelu 

http://www.momondo.fi/


 

 

Tiedot perustuvat momondo.fin kautta Suomesta Minskiin haettuihin lentoihin. Lentoja, joiden 

lähtöajankohta on kisojen aikana (9.–24.5.), vertailtiin lentohakuihin samanpituiselta jaksolta ennen 

kisoja (23.4–8.5.). 

 

 

Lisätiedot: 

Ulla Helander 

Miltton 

ulla.helander@miltton.fi 

040 741 9615 

 

momondo 
Matkahakukone www.momondo.fi etsii ja vertailee lentojen, hotellien ja matkatarjousten hintoja 

miljardeista hakutuloksista. Vuonna 2006 perustettu momondo on voittanut lukuisia 

lentovertailutestejä, ja yritystä ovat suositelleet lukuisat arvostetut kansainväliset mediat, kuten New 

York Times, CNN, NBC, CBS, Frommer's ja The Daily Telegraph. momondon ilmainen mobiilisovellus 

on saatavilla iPhone, Android ja Blackberry -laitteisiin. 
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