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Fontos tudnivalók 

 
 

A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni. A vizsgázónak a szürke 
táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
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KÄÄNNÄ SIVUA! 
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TEHTÄVÄ 1 
Lue seuraava teksti ja täydennä se listassa olevilla sanoilla ja sanayhtymillä. Sinulle on annettu 
malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 

 
 
 

Maailmanperintökohteet 
 
 
Unescon maailmanperintökohteiden eli (0) ... vaalimiseen ja pelastamiseen tähtäävään luetteloon 
kuuluu Suomessa kuusi kohdetta. Nämä kohteet on arvioitu maailman mittapuulla (1) .... 

Suomenlinna merkittiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1991. Saaristo on Itämeren alueen 
valtapolitiikan ja linnoitustaidon muistomerkki. Pohjolan Gibraltar Sveaborgin linnoitussaaristo 
rakennettiin 1700-luvun loppupuolella (2) .... Linnoitus antautui venäläisille Suomen sodassa vuonna 
1808. Itsenäistymisen jälkeen linnoitusalueen nimeksi tuli Suomenlinna. Suomen itsenäisyyden myötä 
Suomenlinnasta tuli vuonna 1918 suomalainen varuskunta. Kansalaissodan jälkeen linnoituksessa 
toimi vankileiri. Toisen maailmansodan aikana Suomenlinnalla oli vielä tärkeä tehtävä Helsingin 
ilmapuolustuksessa. Linnoituksen sotilaallinen kausi päättyi vuonna 1973. Sotilastoiminnoista on 
jäljellä enää Merisotakoulu. Suomenlinnassa on nykyisin yli 800 asukasta. 

Vanha Rauma merkittiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1991. Se on laajin yhtenäisenä 
säilynyt tyypillinen pohjoismainen puukaupunki. Sen asemakaava periytyy osin keskiajalta. (3) ... 
koostuu lauta-aitojen rajaamista pihoista, joilla on noin 600 asuintaloa ja ulkorakennusta. Suuri 
purjelaivasto rikastutti raumalaisia 1800-luvun lopulla, ja tältä ajalta on nykyinen, kaupungille 
tyypillinen uusrenessanssityylinen ulkoasu. 

Petäjäveden puukirkko edustaa (4) ... ja vanhaa hirsirakentamisperinnettä. Keskeinen 
elementti on kirkon rakennusmateriaali eli paikallinen puu. Kirkon rakensivat paikalliset kirvesmiehet 
vuosina 1763–1765. Kirkko jäi pois (5) ... vuonna 1879, kun pitäjään valmistui uusi kirkko. Vanhassa 
kirkossa ei enää pidetty (6) ..., mutta sitä ei kuitenkaan purettu. Kirkkoa on kunnostettu 
määrätietoisesti 1920-luvulta lähtien. Kirkkoa käytetään edelleen kesäisin. Petäjäveden vanha kirkko 
merkittiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1994. 

Verlan puuhiomo ja vaneritehdas edustavat (7) ... 1800-luvun jälkipuoliskolta. 
Tehdasyhdyskuntaan kuuluu tehdasrakennusten lisäksi myös muun muassa työväen asuintaloja, 
seurantalo, voimalaitos ja tehtaanpatruunan talo. Verlan puuhiomo perustettiin vuonna 1872. Tehdas 
paloi neljän vuoden kuluttua sen perustamisesta, mutta (8) ... jatkettiin pian. Palovaaran vuoksi myös 
puuhiomo ja pahvitehdas muurattiin punatiilestä vuonna 1895. Verlan tehdastoiminta lakkasi vuonna 
1964. Verla on ollut maailmanperintöluettelossa vuodesta 1996. 

Lapin kunnassa Ala-Satakunnassa sijaitseva Sammallahdenmäki on (9) ..., joka merkittiin 
maailmanperintöluetteloon vuonna 1999 Suomen ensimmäisenä arkeologisena kohteena. 
Pronssikaudelta (1500–500 eaa.) on säilynyt Satakunnan Sammallahdenmäen arkeologisesti 
merkittävä hautaröykkiöalue, joka kertoo esihistoriallisen ajan (10) .... Kalliolla, lähes kilometrin 
laajuisella alueella sijaitsee 36 erilaista hautaröykkiötä, joista tunnetuimmat ovat Kirkonlaattia sekä 
Huilun 24-metrinen muurimainen röykkiö. 

Suomen uusin maailmanperintökohde on niin sanottu Struven kolmiomittausketju. Se 
hyväksyttiin heinäkuussa 2005 Suomen kuudentena kohteena maailmanperintöluetteloon. Se edustaa 
maailmanperintöluettelossa (11) .... Struven kolmiomittausketju rakennettiin 1800-luvulla, maapallon 
koon ja muodon selvittämiseksi. Ketju sijaitsee kymmenen valtion alueella, ja Suomessa on kuusi 
mittauspistettä. 

(Lähteet: Suomalaisten symbolit. Toimittaneet Tero Halonen ja Laura Aro. Jyväskylä 2005; 

http://www.nba.fi/fi/maailmanperintokohteet) 
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A) toimintaa 

B) jumalanpalveluksia 

C) kansakuntien kulttuuriperinnön  

D) pohjoismaista luterilaista kirkkoarkkitehtuuria 

E) Venäjän hyökkäyksiä vastaan 

F) tieteen ja tekniikan historiaa 

G) käytöstä 

H) elävästä kulttuurista 

I) idyllinen alue 

K)  suomalaisen metsäteollisuuden menestystarinan alkuvuosia 

L) ainutlaatuinen muinaisjäännösalue 

M) poikkeuksellisen arvokkaiksi 
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TEHTÄVÄ 2 
Lue seuraavat tekstit, jotka ovat pätkiä artikkeleista. Etsi sitten tekstin jälkeen olevasta listasta 
sopiva otsikko/nimi artikkeleille. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen 
taulukkoon. 
 

(0) Maapallon suuret jäätiköt valuvat meriin reunoiltaan entistä nopeammin ja myös pohjoisnapa 
saattaa sulaa ennakoitua aiemmin, kertovat satelliittikuvat ja paikan päällä olevat tutkijat. Silti 
pohjoiset ahtojäät eivät ole pariin vuoteen sulaneet yhtä vähiin kuin vuonna 2007. Nasan satelliittien 
uusista laserkuvista on saatu toistaiseksi kattavin käsitys jäätiköiden reunojen nopeasta ohenemisesta 
sekä Etelämantereella että Grönlannissa. Uusien tietojen uskotaan auttavan meren pinnannousun 
ennustamisessa. Nopeasti liikkuvan jään on huomattu ohenevan kaksi kertaa nopeammin kuin hitaasti 
liikkuvan jään samalla leveyspiirillä. Monin paikoin jäätiköiden reunat hupenivat enemmän kuin 
lumisateet lisäsivät sisämaan jäätiköiden massaa. (Lähde: http://suomenkuvalehti.fi) 

 

(12) Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisäitien rintamaidossa on vähemmän ympäristömyrkkyjä ja 
kemikaaleja kuin tanskalaisäitien maidossa. Kyseiset kemikaalit on yhdistetty mm. kivessyöpiin ja 
siemennesteen heikkenemiseen, mitkä kummatkin ovat yleisempiä Tanskassa kuin Suomessa. Onkin 
mahdollista, että ympäristömyrkyt selittävät erot, tutkijat arvelevat. Mittaukset paljastivat tanskalaisten 
rintamaidon sisältävän mm. merkittävästi enemmän dioksiinia, PCB:tä ja torjunta-aineita, jotka kaikki 
ovat terveydelle haitallisia.              (Lähde:http://www.tiede.fi;25.9.2009) 

 

(13) Vincent van Goghin väitetään leikanneen korvansa irti. Sylvia Plath puolestaan änki päänsä 
uuniin. Olivatko he briljantteja vai hulluja, niin kuin kansa sanoo? Tuoreen tutkimuksen mukaan 
vastaus on luultavasti molempia. Psykiatri Szabolcs Kéri unkarilaisesta Semmelweisin yliopistosta 
tutki psykoosin yhteyttä luovuuteen neureguliini1-geenin avulla. Kyseinen geeni osallistuu muun 
muassa hermosolujen kehitykseen ja niiden yhteyksien vahvistamiseen. Sen tietyllä muodolla on 
kuitenkin havaittu yhteys lisääntyneeseen riskiin sairastua muun muassa skitsofreniaan tai 
kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön.             (Lähde: http://www.tiede.fi; 29.9.2009) 
 

(14) Uusimpien matkapuhelimien GPS paikantaa sijaintisi ainoastaan kymmenen metrin tarkkuudella, 
ja se toimii kehnosti sisätiloissa. Pian puhelimesi kuitenkin osaa erottaa jopa sen, missä huoneessa 
olet. Näin lupaavat yhdysvaltalaiset tutkijat. Heidän kehittämänsä järjestelmä poimii puhelimen 
kameran ja mikrofonin avulla ääntä, valoa ja värejä, ja liiketunnistin rekisteröi käyttäjän kulkua. 
Informaatio lähetetään palvelimelle, joka nivoo niistä kullekin paikalle "sormenjäljen".  

       (Lähde: http://www.tiede.fi; 26.9.2009) 
 

(15) Nuoruusiässä rankasti juopotelleilla tiedetään olevan aikuisena ongelmia päätöksenteossa. 
Tutkijat eivät kuitenkaan ole tienneet, aiheuttaako teinikännäys aivojen päätöksentekoprosessien 
häiriintymisen, vai johtuuko alkoholin juominen alun perin heikosta päätöksentekokyvystä. Uusi 
tutkimus osoitti, että ainakin nuorilla rotilla säännöllinen alkoholin käyttö aiheuttaa pysyviä muutoksia 
päätöksentekoon. Washingtonin yliopiston tutkijat antoivat osan nuorista koe-eläimistä maistella 
alkoholipitoista hyytelöä aina halutessaan 20 päivän ajan. Lopuille viinaa ei tarjottu. Kolme viikkoa 
myöhemmin, kun rotat olivat kasvaneet aikuisiksi, niiden päätöksentekokyky testattiin 
ruokapalkintojen avulla. Nuoruudessaan alkoholia saaneet rotat tekivät huomattavasti raittiita 
useammin riskialttiita päätöksiä.           (Lähde: http://www.tiede.fi; 29.9.2009) 
 

(16) Mitä oikeasti tapahtuisi, jos alkoholi olisi ilmaista ja vapaasti saatavilla? Kun alkoholiveroa 
alennettiin tuntuvasti vuonna 2004, alkoholin kulutus lisääntyi jyrkästi. Suomalaiset juomatavat ovat 
kuitenkin eurooppalaistumassa. Viiden viime vuoden aikana elettiin nousukautta, kulutuksen olisi 
pitänyt kasvaa, vaikka juomat hieman kallistuivatkin. Niin ei kuitenkaan tapahtunut. Vuosina 2004–
2007 suomalaisten vuosittainen henkeä kohti laskettu alkoholinkulutus pysytteli 10,3 ja 10,5 litran 
välillä. Se saattaa vakiintua sille tasolle tai jopa kääntyä laskuun. Alkoholin kulutus on monessa 
Euroopan maassa vähitellen vakiintunut samalle tasolle. Me voimme toivoa, ettei kulutus enää nouse.  

          (Lähde: http://www.tiede.fi; 2.4.2009) 
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(17) Koulut pyrkivät vastaisuudessa vähentämään sukupuolten välistä erottelua opetuksen keinoin. 
Asia on tarkoitus huomioida opetussuunnitelman uudistamisessa sekä uutta oppimateriaalia 
laadittaessa. Ehdotuksen on määrä valmistua toukokuun loppuun mennessä.  Opetusministeri Henna 
Virkkusen mielestä koulu ei ole Suomessa sukupuolineutraali. Esimerkiksi tytöillä ja pojilla on 
erilainen käsitys omasta osaamisestaan jo peruskoulussa. "Niin oppiaineiden kuin koulutusalojenkin 
suhteen tehtävät valinnat heijastuvat myöhemmin työelämään, palkkoihin ja sukupuolten rooliin 
yhteiskunnassa", Virkkunen huomauttaa.    (Lähde: http://www.hs.fi/kotimaa; 30.9.2009) 
 
(18) Onko eteisesi lattialle tippunut pizzamainoksia postiluukusta, vaikka ovessasi on mainokset 
kieltävä tarra? Kuluttajavirasto ja tietosuojavaltuutettu kaipaavat ryhtiä tämänkaltaiseen 
suoramainontaan. Kuluttaja voi kieltää itseensä kohdistuvan suoramainonnan, kuten postiluukusta 
tippuvat mainokset, mutta mainostajat eivät aina kieltoa kunnioita. Tietosuojavaltuutettu ja 
Kuluttajavirasto muistuttavat yrityksiä, että yksilön oikeus kieltää itseensä kohdistuva markkinointi on 
lakiin perustuva, ja yrityksillä on velvollisuus kieltoa noudattaa. Joten seuraavaksi kun postilaatikosta 
taas kuuluu rapinaa, avaa rohkeasti ovi ja muistuta pizzerian miestä yksilön oikeuksista.  

      (Lähde: http://www.vartti.fi; 29.9.2009) 

 
(19) Oletko miettinyt hiustenvärjäystä luonnontuotteilla kaupan ammoniakkivärien sijaan? Tiesitkö, 
että hiuksia voi sävyttää itse esimerkiksi sitruunalla ja kamomillalla? Toimittajamme viettivät 
mukavan päivän Ekokampaamo Fa´Miljassa ja seurasivat ekovärjäyksen ja energialeikkauksen syntyä. 
Kampaamon perustajan Milja Irmeli Malleus puhui ekologisesta elämäntavasta. ”Ei ekologisuus ole 
sitä, että muutetaan metsään ja kasvatetaan kynnet rullalle. Kyse on pienistä valinnoista ja 
pyrkimyksestä ottaa luonnonmukaiset vaihtoehdot huomioon.”  

(Lähde: http://plaza.fi/ellit/liikunta-ja-terveys; 24.8.2009) 

 
A) Sukupuolierottelua halutaan kitkeä jo alakouluissa 
B) Känny tunnistaa huoneen 
C) Jäätiköt valuvat mutta väheneekö jää? 
D) Suomi juo kuin Eurooppa 
E) Laittomia mainoksia postiluukusta 
F) Ryyppääminen nuorena heikentää päätöksentekoa aikuisena 
G) Luovuudella kytkös hulluuteen 
H) Suomalainen äidinmaito puhdasta 
I) Vierailu ekokampaamossa  
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TEHTÄVÄ 3 
Lue seuraava teksti! Päätä sitten, ovatko tekstin jälkeen olevat lauseet oikein vai väärin. 
Kirjoita taulukkoon O-kirjain, jos lause on totta eli se on oikein. Kirjoita taulukkoon  
V-kirjain, jos lause ei ole totta eli se on väärin. Huom! Älä kirjoita harmaaseen 
taulukkoon! 
 

Renny Harlinin uusi aika 
 

Renny Harlin (ristimänimi Lauri Mauritz Harjola, s. 15. maaliskuuta 1959 Riihimäki, 
vuodesta 1987 Harlin) on Hollywoodissa uraa luonut suomalainen elokuvaohjaaja ja 
elokuvatuottaja. Harlin tunnetaan elokuvista Jäätävä polte, Painajainen Elm Streetillä 4, Die 
Hard 2, Cliffhanger ja Deep Blue Sea. 

Viitisentoista vuotta Hollywoodin katuja tallaillut Renny Harlin saapui jälleen 
Suomeen juhannuksen viettoon. Samalla reisulla hoitui myös uuden Driven-elokuvan 
mainostaminen. Toimittajamme oli paikalla kyselemässä Rennyn Amerikan kuulumiset ja 
selvitti pintaa syvemmältä ohjaajan mieltymyksiä moottoriurheiluun. 

  
Driven on ollut monivuotinen projekti ohjaaja Renny Harlinille. Kun Ayrton Senna kuoli 
traagisesti radalla tapahtuneessa onnettomuudessa 1990-luvun puolivälissä, Harlin alkoi 
miettiä elämänkertaelokuvan tekoa. Sennan elämä ei kuitenkaan valkokankaalle auennut, 
mutta Formula-aiheinen elokuva kuitenkin toteutui.  

– Minulla oli alun perin idea tehdä Ayrton Sennasta elokuva monta vuotta sitten ja 
Stallonella oli taas ideana tehdä yleensä Formula-elokuva. Päätimme, että teemme tämän 
yhdessä, sillä kauhean monta kilpa-autoleffaa eivät studiot suostu toteuttaa, selventää Harlin 
yhteistyön syntyä Sylvester Stallonen kanssa, jonka kynästä uuden Driven-elokuvan aihe on 
lähtöisin. Mies nähdään myös elokuvan pääosassa. 

Mutta mitä tapahtui Sennan elämänkerralle?  
– Siinä oli kaksi tekijää, jotka oli sitä vastaan: Ensinnäkin Formula 1 -urheilua ei 

tunneta lainkaan Amerikassa ja toiseksi tämä tarina oli liian historiallinen amerikkalaisille. 
Me teimme siitä elokuvasta käsikirjoituksen, mutta emme saaneet koskaan siihen rahoitusta, 
sanoo Harlin. 

Renny myöntää amerikkalaisten ennakkoluulojen olleen valtavat elokuvaa kohtaan ja 
tämän johdosta rahoituskin piti hoitaa pääsääntöisesti ominpäin.  

– Amerikan markkinoihin emme paljoa uskoneet, tunnustaa Harlin. Saimme kuitenkin 
tarpeeksi rahoitusta ulkomailta, niin elokuva oli voiton puolella ennen kuin sitä alettiin edes 
tekemään. Niinpä elokuvasta tehtiin jonkinlainen formuloiden välimuoto Amerikalle ja 
muulle maailmalle. 

Oikean elämän kuljettajista Harlinia ja Stallonea oli avustamassa mm. Mika Häkkinen 
ja Mika Salo. 

Pohjois-Amerikassa elokuvan kassatulot jäivät varsin vaatimattomiksi, mutta Harlin 
jaksaa kuitenkin olla tyytyväinen tulokseen. Ennen kaikkea kovimmat odotukset kohdistuvat 
Aasiaan, Eurooppaan ja Australiaan, jossa Formula 1 -urheilu on suosiossaan. 

Renny tunnustautuu myös itse varsinaiseksi moottoriurheilufanaatikoksi. Ohjaajan 
tallista löytyy niin Ferrari, Harley Davidson kuin vuoden 1959 vuosimallia oleva Cadillac. 
Harlin omistaa myös 125 kuutioisen mikroauton, jolla hän sanoo välillä kilpailevansa. 
Moottoriurheilua Harlin kertoo seuraavansa tiiviisti.  

– Olen seurannut etupäässä formuloita, rallia, vähän nascaria, jota en vieläkään täysin 
tajua, miksi se on niin suosittua, sanoo Harlin. 

Paljon ovat ajat muuttuneet Renny Harlinin viidentoista vuoden Hollywood-uran 
aikana.  
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Renny Harlin on myös hakenut uutta inspiraatiota elämäänsä muuttamalla länsirannikolta 
itärannikolle. Ohjaajan mielestä vuosien varrella meno on Hollywoodissa muuttunut yhä 
kovemmaksi.  

– Budjetit ovat kasvaneet niin paljon ja voittomarginaali on niin kapea. Ihmiset elävät 
pelon vallassa. Ei niinkään ohjaajat, mutta elokuvatähdet ja elokuvastudioiden pomot, 
miettien säilyykö työpaikka ja pysyykö pinnalla. Elokuvien menestys riippuu nykyään täysin 
siitä ensimmäisestä viikonlopusta ja kun elokuva tulee ulos, kilpailu on valtava. Kyllä siellä 
on sellainen pelon ilmapiiri. Itse olen oikeastaan sen takia muuttanut New Yorkiin, koska hain 
vähän inspiroivampaa ilmapiiriä kuin Hollywood, joka on niin vakuumipakattu kuin mikään 
ilmapiiri voi maailmassa olla, tilittää Harlin. 

(Lähde: www.mesta.net/haastattelut/?aid=50; 20.01.2001) 

 
 

 
 
(0) Renny Harlin oli alun perin kilpa-autoilija. 
(20) Kilpa-autoilija Sennan kuolema inspiroi Harlinia tekemään filmin. 
(21) Driven on Harlinin ja Stallonen elokuva, joka kertoo Ayrton Sennan elämästä. 
(22) Stallone on mukana elokuvassa näyttelijänä. 
(23) Amerikkalaiset eivät rahoittaneet elokuvan tekoa. 
(24) USA:ssa filmi oli suuri menestys. 
(25) Elokuvasta on tullut tyypillinen amerikkalainen toimintaelokuva. 
(26) Renny Harlin harrastaa kilpa-autoilua. 
(27) Harlin ei ole kiinnostunut moottoriurheilusta. 
(28) Renny Harlin on viettänyt koko elämänsä Hollywoodissa. 
(29) Hollywood ei enää ole ihailtava paikka. 
(30) Harlin toivoo saada uutta innoitusta itärannikolle muuttamisesta. 
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 I. Olvasott szöveg értése     
     
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum……………………….   Dátum………………………. 
 
 
Megjegyzések: 

1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

 

 
 
A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni. A vizsgázónak a szürke 
táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
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KÄÄNNÄ SIVUA! 
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TEHTÄVÄ 1 
Pane sulkeissa annetut sanat oikeaan muotoon. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä 
kirjoita harmaaseen taulukkoon. 

 
Suomalainen keittiö 

 

Suomalainen ruoka on perinteisesti saanut paljon (0) vaikutteita (vaikutteet) Ruotsista, mutta 

varsinkin Itä-Suomessa on saatu vaikutteita myös venäläisestä keittiöstä. Ilmaston ja 

harvalukuisen yläluokan vuoksi Suomessa on laitettu vaatimatonta, mutta energiapitoista 

ruokaa, pääasiassa aineksista, jotka säilyvät talven ylitse, kuten juureksista ja kaalista. 

Perinteisesti (1) __________________________ (mausteet) on käytetty hyvin niukasti, joskin  

(2) __________________________ (suola) melko paljon. Toki esimerkiksi Turun linnassa ja 

Viipurissa ylimystö söi keskieurooppalaiseen tyyliin (3) _______________________ (kalliit) 

(4) __________________________ (tuontielintarvikkeet). 

Koska ruokakulttuuri on viime vuosikymmeninä tullut yhä  

(5) __________________________ (tärkeämpi) (6) __________________________ (osa) 

kansallista identiteettiä, on suomalaisista perinneruoistakin tai ainakin niissä käytetyistä 

raaka-aineista pyritty laatimaan (7) __________________________ (ateriakokonaisuudet), 

joita voi viedä ulkomaille. Tälle suuntaukselle on annettu (8) __________________________ 

(nimi) "uusi suomalainen keittiö". 

Kansallisista erikoisuuksista vientikelpoisiksi suomalaiset huippukokit, muun muassa 

Eero Mäkelä, ovat kelpuuttaneet ainakin leipäjuuston, lakat, poronlihan eri muodoissa, 

graavikalan, puolukat, karpalot, riistalinnut, metsäsienet, hirven ja karhun. (9) 

__________________________ (nämä) (10) __________________________ (raaka-aineet) 

höystetään erilaisilla yrteillä sekä Suomen luonnosta saatavilla raaka-aineilla, kuten 

katajanmarjoilla ja kuusenkerkillä.  
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Suomalainen arkiruoka muistuttaa paljon muiden teollisuusmaiden  

(11) __________________________ (ruokailutavat). Arkisin aterioissa on yleensä vain 

pääruoka, joskus jälkiruoka, mutta ei juuri alkupaloja, ellei lisukesalaattia sellaiseksi lasketa. 

Useimmat suomalaiset syövät päivittäin (12) __________________________ (vihannekset), 

usein tuoreina salaatin tai raasteen muodossa. 

Hiilihydraattien lähde vaihtelee: perunaa, pastaa ja riisiä vuorotellaan.  

(13) __________________________ (leipä) syödään paljon, ja sitä tehdään monista  

(14) __________________________ (viljalajit) (vehnä, ruis, kaura, ohra). Perinteiset 

täysjyväruisleivät, jälkiuunileivät ja erilaiset, joskus imelletyt ja makeat limput tekevät yhä 

kauppansa, vaikka uudenlaisiakin leipiä kaiken aikaa kehitetään. 

Maitotuotteita kuluu melko paljon, ja erilaisia hapanmaitotuotteita on useita. Viiliä ja 

jogurttia syödään aamiaisella tai välipaloina, kermaviiliä ja smetanaa käytetään ruoanlaitossa. 

Piimää juodaan sellaisenaan tai käytetään leivonnassa tai juomissa.  

(Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalainen_keitti%C3%B6) 
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TEHTÄVÄ 2 
Lue seuraava teksti ja täydennä se listassa olevilla sanoilla. Sinulle on annettu malli. 
Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 

Vanhojenpäivä 

Vanhojenpäivä on lukion toisen vuoden opiskelijoiden viettämä juhlapäivä, (0) ... 
tunnusomaisimpina piirteinä ovat pukeutuminen vanhahtaviin juhlapukuihin sekä tanssiesitys, 
vanhojen tanssit. Vanhojen tanssit saivat vahvan asemansa koulujen opetussuunnitelmissa 
1970- ja 1980-luvun vaihteessa, (15) ... lähtien ne ovat olleet jokavuotinen perinne. 

Päivää vietetään sen kunniaksi, että abiturienttien lopetettua koulutyönsä toisen luokan 
oppilaat ovat lukion vanhimpia. (16) ... lukioissa juhla on kaksipäiväinen, (17) ... niitä 
vietetään sekä torstaina että perjantaina. Nykyisin juhlan alkuperäinen aihe ei kuitenkaan ole 
yhtä selvä kuin ennen, koska yhä suurempi osa lukiolaisista käy lukion pidemmässä ajassa 
kuin kolmessa vuodessa. Niissä kouluissa, (18) ... kaikki oppilaat jaetaan muodollisesti 
kolmeen vuosikurssiin, juhlalla on kuitenkin selkeä merkitys. 

Nykyisellään vanhojenpäivä on muodostunut kalliiksi tapahtumaksi varsinkin tytöille 
ja heidän perheilleen. Puvun ostamisen tai vuokraamisen lisäksi myös kampaus, meikki ja 
kengät kasvattavat budjettia. Vanhojenpäivän alkuperäinen idea oli pukeutua kotoa tai 
muualta löydettyihin käytettyihin vanhoihin pukuihin ja näyttää vanhukselta. 

Poikien asu on yleensä smokki tai frakki ja harvemmin historiallinen tai teatteripuku. 
Tytöillä on useimmiten leveähelmainen tanssimiseen sopiva iltapuku. Suosittuja tyttöjen 
pukujen materiaaleja ovat esimerkiksi satiini, silkki ja sametti. (19) ...  tytöillä on kuitenkin 
tavallinen iltapuku tanssiaispuvun sijaan vanhojen päivänä. Vanhantyylisen asun voi 
vuokrata, mutta ostettaessa tai itse ommeltaessa mielessä on usein historiallista pukua 
monikäyttöisempi asu, (20) ...  voi käyttää myöhemmin muunlaisissakin tilaisuuksissa.   

(Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Vanhojenp%C3%A4iv%C3%A4) 

 
 

0. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
C       

 
 

A) josta 
B) jota 
C) jonka 
D) joillakin 
E) jolloin 
F) joissakin 
G) joissa 
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TEHTÄVÄ 3 
Pane sulkeissa annetut verbit oikeaan muotoon. Ota huomioon rektiot, tempukset ja 
modukset! Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 
 

Koivupurkkaa jo kivikaudella 

 

Luulisi, että terveysvaikutteiset purkat ovat nykyajan uutuus. Arkeologit kuitenkin  

(0) tietävät (tietää), että jo kivikaudella hampaita (21) __________________________  (hoitaa) 

pureksimalla. Siitä kertovat asuinpaikoilta löytyneet purkkamällit, joissa on vielä hampaanjäljet 

tallella. Kivikauden purkka oli sitkeää koivuntuohitervaa, jolla ilmeisesti oli antiseptinen vaikutus. 

Nykyisen purkan juuret ovat Väli-Amerikassa. Siellä mayat jo 100-luvulla mutustivat 

chicleksi nimeämäänsä kumimaista massaa, jota he (22) __________________________  (saada) 

sapodillapuun mahlasta. 

1860-luvulla newyorkilainen keksijä ja valokuvaaja Thomas Adams yritti  

(23) __________________________  (kehitellä) chiclestä halpaa kuminkorviketta. Yritys ei 

onnistunut, mutta Adamsilla välähti: hän ryhtyi 1871 (24) __________________________  (myydä) 

maustamatonta chicleä purukumina. Sitten hän maustoi purumassan lakritsilla ja antoi tuotteelle 

nimeksi Black Jack. Pian purkkareseptiin (25) ________________________ (lisätä) sokeri, ja 1923 

(26) _______________________ (kehittää) pallopurkka. 

Suomessa Hellas (27) __________________________  (aloittaa) purukumin valmistuksen 

1930-luvulla. Ensimmäiset purkat olivat nimeltään H-H ja Sitkeitä paloja. 

Vuonna 1951 syntyi Jenkki-purkka. Se (28) __________________________  (saada) nimensä 

yhdysvaltalaissotilaista, jotka toisen maailmansodan aikana  

(29) __________________________  (tehdä) purkan tunnetuksi Euroopassa. Pian  

(30) __________________________  (seurata) musta lakritsinmakuinen Neekeri Jenkki -pallopurkka, 

joka nousi hetkessä Suomen myydyimmäksi purukumiksi. 

Vuonna 1975 markkinoille (31) __________________________ (tulla) maailman 

ensimmäinen ksylitolilla eli koivusokerilla makeutettu purukumi, Xylitol Jenkki, joka nykyään  

(32) __________________________  (olla) Suomen suosituin purkka. Kun kaikki Jenkki-maut  

(33) __________________________  (laskea) yhteen, Jenkki nousee Suomen myydyimmäksi 

makeismerkiksi. (Lähde: http://www.tiede.fi/arkisto/artikkeli.php?id=1134&vl=2009) 

 
 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Max. Elért 
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TEHTÄVÄ 4 
Lue seuraava teksti ja valitse sopiva sana alhaalla olevista sanoista. Kirjoita taulukkoon A-, B-, C- 
tai D-kirjain. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 
 

Sauvakävelemään! 
 
Sauvakävely on (0) ... sopiva kuntoilumuoto, jonka harrastaminen on helppo aloittaa. 
Reippailla voi niin kuntopoluilla, metsissä, lumessa kuin asfaltillakin. Sauvakävelyssä 
jokainen saa etsiä itselleen sopivan vauhdin ja tehon. Laji on pääasiassa kestävyysharjoittelua, 
joka lisää aerobista kuntoa (34) ... – jokaisen harrastajan omista lähtökohdista käsin. 

Harrastuksen alkuun pääsee helpoimmin (35) ... sauvakävelyn (36) .... Virheellinen 
tekniikka saattaa kipeyttää lihakset ja viedä motivaation jo alkumetreillä. Oikeita niksejä 
seuraamalla taas kävely on (37) .... 

Sauvakävely vahvistaa erityisesti käsien ja hartioiden lihaksia.  Kun kädet tulevat 
jalkojen kaveriksi kävelyyn, harjoituksen teho kasvaa merkittävästi. Vauhti ei välttämättä 
lisäänny, mutta käsien ja jalkojen yhteistyö tekee harjoituksesta kokonaisvaltaisen. 

Sauvakävely onkin (38) ... kuin (39) ... se tuntuu. Se on myös turvallista, koska sauvat 
ovat tukena myös liukkaalla tai kuoppaisella alustalla. Sauvakävelyssä syke on keskimäärin 
13 % korkeampi kuin normaalikävelyssä. Sauvat vähentävät polviin ja muihin niveliin 
kohdistuvaa kuormitusta. Rintarangan ja kaularangan liikkuvuus paranee. Niska-hartiaseudun 
lihaskivut vähenevät. Käsi- ja selkälihakset vahvistuvat.  

On tärkeää hallita (40) ..., jotta lihakset toimivat tasapainosesti ja nivelet rasittuvat 
mahdollisimman vähän. Oikeiden niksien avulla kävelystä myös nauttii eniten ja saa irti 
parhaimmat tehot. 

Sauvakävelylenkki kannattaa aloittaa roikottamalla ensin sauvoja rennosti ja 
hakemalla luonnollista kävelyrytmiä. Kun rytmi löytyy, askeleeseen yhdistetään vastakkaisen 
käden sauvatyöntö taakse. (Lähde: http://www.xn--sauvakvely-v5a.fi/?id=37) 

 
 
 
 
 

(0) A) kaikilla     B) kaikkiin 
 C) kaikille     D) kaiken 
 
(34) A) monipuolisen ja mukavan tavan  B) monipuolisen ja mukavan tavoin 
 C) monipuolisella ja mukavalla tavalla D) monipuolista ja mukavaa tapaa 
 
(35) A) tutustumalla    B) tutustuen 
 C) tutustumatta    D) tutustuessa 
 
(36) A) tekniikan ja välineet   B) tekniikkaan ja välineisiin 
 C) tekniikasta ja välineistä   D) tekniikkaa ja välineitä 
 
(37) A) hauskaa, helppoa ja tehokasta B) hauskampaa, helppompaa ja tehokkaampaa 
 C) hauska, helppo ja tehokas  D) hauskaa, helppoa ja tehokkaata 
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(38) A) tehokasta     B) tehokkaampi 
 C) tehokas     D) tehokkaampaa 
 
 
(39) A) miltä     B) mistä 
 C) miksi     D) mihin 
 
(40) A) oikeaa kävelytekniikkaa   B) oikea kävelytekniikka 
 C) oikean kävelytekniikan   D) oikealla kävelytekniikalla 
 
 
 
 
 

0. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

C        
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 14   
2. feladat 6   
3. feladat 13   
4. feladat 7  

Feladatpont összesen 40   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
      
  javító tanár 

 
 

Dátum: …………………………. 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

 I. Olvasott szöveg értése   
 II. Nyelvhelyesség     
     
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ……………………  Dátum: …………………… 
 
 
Megjegyzések: 

1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

 

 
A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 

 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni. A vizsgázónak a szürke 
táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
 
 
 
Ylioppilastutkinto – suomen kieli – ylin taso 

 

Tervetuloa! Nyt alkaa suomen kielen ylioppilaskokeen puheenymmärtämisosa. Kokeessa on 

kolme tehtävää. Kuulet kolme tekstiä. Kuulet ne kaksi kertaa. Teksteihin liittyvät tehtävät 

ovat vihkossa.  

• Jokainen teksti alkaa musiikilla. Musiikin jälkeen kuulet tehtävien ohjeet. 

• Sitten sinulla on vähän aikaa lukea kysymykset läpi. 

• Sen jälkeen kuulet koko tekstin ensimmäisen kerran. 

• Sitten sinulla on vähän aikaa vastata kysymyksiin. 

• Sen jälkeen kuulet tekstin toisen kerran. 

• Lopussa sinulla on taas aikaa tarkistaa vastauksesi. 

Muista, että jokaisen tehtävän alussa on malli. 

Koe kestää 30 minuuttia. 

Onnea kokeeseen! 
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KÄÄNNÄ SIVUA! 
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TEHTÄVÄ 1 
Kuulet tekstin, jossa toimittaja ja pappi Peter Träisk puhuvat.  Kuulet tekstin kaksi kertaa. 
Sinun tehtäväsi on jatkaa lauseita. Kirjoita taulukkoon A-, B-, C- tai D-kirjain. Sinulle on 
annettu malli. Ensin sinulla on vähän aikaa lukea lauseet. Huom! Älä kirjoita harmaaseen 
taulukkoon. 
 

(0) Tukholman Suomalainen kirkko löytyy ... 
 
A) kaupungin sydämestä 
B) uudesta kaupungista 
C) kaupungin laidalta 
D) Kuninkaanlinnasta 
 
(1) Suomalainen kirkko on ... 
 
A) punainen 
B) keltainen 
C) valkoinen 
D) sininen 

 
(2) Talo rakennettiin ... 
 
A) heti kirkoksi 
B) elokuvateatteriksi 
C) asuintaloksi 
D) muihin tarkoituksiin 

 
(3) Suomalainen seurakunta osti rakennuksen ... 
 
A) vuonna 1825 
B) vuonna 1725 
C) 1500-luvulla 
D) 400 vuotta sitten 

 
(4) Vuonna 1533 ... käski, että kirkossa on pakko käyttää suomeakin.  
 
A) ruotsalainen kuningas Fredrik I 
B) ruotsalainen kuningatar 
C) pormestari 
D) kaupungin kirkkoherra 

 
(5) Suomalainen seurakunta ei ole samanlainen kuin muut, koska ...  
 
A) siellä puhutaan vain suomea 
B) sen jäsenet eivät ole Ruotsin kansalaisia 
C) on kaksikielinen 
D) siellä käytetään myös englantia 
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(6) Kirkkoherra Peter Träisk ... 
 
A) muutti Ruotsiin nuorena 
B) muutti Ruotsiin pikkulapsena 
C) on asunut koko ikänsä Ruotsissa 
D) syntyi Pohjois-Ruotsissa 

 
(7) Seurakunnan yhteinen asia on ... 
 
A) suomen kieli ja kulttuuri 
B) syvä kristinusko 
C) Ruotsin yhteiskunnan ongelmat 
D) ahkera työ 

 
(8) Suomalaiset vanhemmat lähettävät mielellään lapsiaan kirkkoon, koska ... 

 
A) siellä he saavat harrastaa urheilua 
B) nuoret oppivat siellä ruotsin kielen 
C) he voivat puhua suomen kieltä 
D) he saavat paremman kasvatuksen kuin kotona 

 
(9) Kirkon suomalaisille antama apu on ... 
A) omakotitalo 
B) keskusteluseura ja rahaa 
C) matka Suomeen 
D) kahvitarjoilu 

 
(10) Seurakunnan työntekijät ... 

 
A) ovat aina kirkossa 
B) avustavat vain nuoria 
C) muuttavat takaisin Suomeen 
D) avustavat sairaita ja köyhiä ihmisiä 
 

 
 
 
 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
A           
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TEHTÄVÄ 2 
Kuulet jalkapalloilija Atik Ismaelin haastattelun. Kuulet tekstin kaksi kertaa. Sinun pitää 
päättää, mitkä alla olevista väitteistä ovat totta ja mitkä eivät. Kirjoita taulukkoon 
O-kirjain, jos lause on oikein, ja kirjoita V-kirjain, jos lause on väärin eli se ei ole totta. 
Sinulle on annettu malli. Ensin sinulla on vähän aikaa lukea lauseet läpi. Huom! Älä 
kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 
 
 
(0) Suomessa ei tunneta Atik Ismaelia. 
 
(11) Atik Ismael pelasi HJK:ssa 1990-luvulla. 

(12) Nuorena hän joi liian paljon alkoholia.  

(13) Atik Ismael kuuluu Suomen vähemmistöryhmään. 

(14) Ei kukaan rohkaistanut häntä jatkamaan opiskelua. 

(15) Ismael haluaisi auttaa yksinäisiä ihmisiä myös politiikan alalla. 

(16) Hän on asunut rauhallisessa Kuopiossa koko ikänsä. 

(17) Hänen isänsä oli myös jalkapallon pelaaja. 

(18) Hänen joukkueensa oli Suomen paras vuonna 1981. 

(19) Atik Ismael on sitä mieltä, että Suomi ei koskaan pääse EM-kisoihin. 

 

 
 
 
 

0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

V          
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TEHTÄVÄ 3 
Kuulet tekstin unikeon päivästä. Kuulet tekstin kaksi kertaa. Vastaa kysymyksiin lyhyesti. 
Sinulle on annettu malli. Ensin sinulla on vähän aikaa lukea lauseet. Huom! Älä kirjoita 
harmaaseen taulukkoon. 
 
 
 
 

(0) Missä kirjassa kirjoitettiin ensin unikeon päivästä? 
Hemmingin virsikirjan kalenterissa. 

 
(20) Mikä oli juhlapäivän vanha nimi? 

________________________________________________________________________ 

(21) Milloin unikeon päivä on mainittu ensimmäisen kerran? 

________________________________________________________________________ 

(22) Kuka saa unikeon arvonimen? 

________________________________________________________________________ 

(23) Mitä ennustettiin, jos unikeon päivänä satoi? 

________________________________________________________________________ 

(24) Missä suomalaisessa kaupungissa juhlitaan eniten tätä päivää? 

________________________________________________________________________ 

(25) Minä vuonna annettiin ensimmäinen tieto kylpyläjuhlasta? 

________________________________________________________________________ 

(26) Mihin aikaan juhlapäivän ohjelma alkoi? 

________________________________________________________________________ 

(27) Kenestä tuli kylpylän unikeko? 

________________________________________________________________________ 

(28) Mitä vuoden unikeko nykyään saa? 

________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Max. Elért 
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III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 10   
2. feladat 9   
3. feladat 9   

Feladatpont összesen 28  
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  javító tanár 

 
 
   Dátum: ……………………………… 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
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számra 
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pontszám 

 I. Olvasott szöveg értése   
 II. Nyelvhelyesség   
 III. Hallott szöveg értése     
     
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ………………………..  Dátum: ……………………….. 
 
 
Megjegyzések: 

1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

 
 
 

Ügyeljen a megadott szószámra! 

Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott szó-

intervallumtól, az pontlevonással jár. 

Ebben a vizsgarészben szótár használható! 

A piszkozatot át kell húzni. 
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TEHTÄVÄ 1 
 
Olet löytänyt seuraavan ilmoituksen Internetistä Vuokatin Urheiluopiston sivuilta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olet kiinnostunut urheilusta. Päätät ilmoittautua leirille. Ota yhteyttä myyntipalveluun, 
kirjoita sähköpostiviesti. Muista ottaa viestissäsi esille seuraavat asiat: 
 

o Kerro, kuka olet ja miksi kirjoitat. 
o Kerro, miksi olet kiinnostunut leiristä. 
o Kerro, mitä urheilua olet harrastanut ja kuinka kauan. 
o Kysy majoitusmahdollisuuksista. 
o Kysy myös hintatietoja. 

 
 
Kirjoita 120–150 sanaa. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tarjoukset 
 

Monipuolinen liikuntaleiri 14–20-vuotiaille  
tytöille ja pojille 

20.–27.10. 
järjestetään Vuokatin Urheiluopistolla. Tarjolla on kaksi leirivaihtoehtoa: 

– monipuolinen liikuntaleiri 14–17-vuotiaille ja 
– vauhdikas teemaleiri 18–20-vuotiaille. 

Tiedustelut: 
Jaakko Peltosaari  
puh. (08)  6191 401 

etunimi.sukunimi@vuokattisport.fi 
(Lähde: www.vuokattisport.fi) 
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TEHTÄVÄ 2 

Valitse jompikumpi seuraavasta kahdesta aiheesta! 

A)  
Nykypäivinä on ollut paljon puhetta Internetin erilaisista vaaroista ja uhista. Eilen löysit 
eräästä verkkolehdestä seuraavan artikkelin, jossa on lueteltu vaaroja, jotka liittyvät lasten 
Internetin käyttöön: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirjoita verkkolehtiin lukijakirje. Muista ottaa siinä esille seuraavat asiat: 
 

o Kerro, kuka olet, kuinka usein ja mihin tarkoitukseen käytät Internetiä. 
o Kerro, mitä mieltä olet Internetistä.  
o Kerro, kuinka voit toimia viisaasti ja turvallisesti verkossa. 
o Mainitse tapoja, joilla aikuiset voivat suojata itseään ja lapsiaan Internetin 

vaaroilta. 
o Voit kertoa myös siitä, mitä kaikkea hyvää Internet kuitenkin tarjoaa. 

 
Kirjoita 200–250 sanaa. 
 
B) 
Suomen suurlähetystö on julistanut kirjoituskilpailun nimellä ”Eläimet ihmisen 
palveluksessa”. Osallistujien täytyy kirjoittaa essee siitä, miten eläimet toimivat ihmisen 
apuna. Parhaan esseen kirjoittaja pääsee viikonlopuksi Suomeen. Päätät osallistua 
kilpailuun. Kirjoita essee. Muista ottaa siinä esille seuraavat asiat: 
 

o Kerro siitä, miten eläimet ovat useiden tuhansien vuosien ajan olleet ihmisen 
apuna. 

o Kerro siitä, miten ihmiset nykyään käyttävät eläimiä työnsä apuna. 
o Voit kertoa myös siitä, miten ihmiset hyödyntävät esimerkiksi koiran oppimiskykyä 

erilaisiin tarkoituksiin. 

... Internet on tuonut lapsille monien myönteisten tekijöittensä ohessa myös joitakin vaaroja ja haittoja, 

joita ei sovi vähätellä. 

   Lapsi saattaa altistua seksuaaliseen, vihaa lietsovaan tai vaaralliseen ja laittomaan toimintaan 

kannustavalle Internet-sisällölle. Lapsi voidaan houkutella antamaan luottokorttitietoja, millä saattaa 

olla ikäviä taloudellisia seurauksia. Lapset ja nuoret voidaan houkutella antamaan luottamuksellisia ja 

henkilökohtaisia tietoja. Henkilökohtaiset tiedot, kuten nimi, osoite, sukupuoli ja perheen tiedot, voivat 

päätyä vääriin käsiin aivan liian helposti.  

   Lapsi voi tahattomasti tuoda tietokoneeseen viruksen, madon, zombien, Troijan hevosen tai muun 

tuholaisohjelman joko avaamalla sähköpostiviestin salaperäisen liitetiedoston tai lataamalla ohjelmia 

Web-sivustoista.  

   Internetistä löytyy kaikkea, mitä vain haluaa etsiä. On kotitekoisen pommin rakennusohjeita 

ihmisten henkilökohtaisia tietoja, hakkerointiohjelmia, viruksia, eläinrääkkäyskuvia. 

   On valitettavaa, että Internetin sisältöä ei voida kunnolla valvoa...  

(Lähteet: http://www.symantec.com/region/fi/corporate/child_safety_online.html; 

www.kookas.fi/articles/read/1702) 
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Kirjoita 200–250 sanaa. 
 
Kirjoita tähän valitsemasi aiheen kirjain A tai B:  
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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