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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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TEHTÄVÄ 1 
Lue seuraava Antti Tuurin haastattelu. Haastattelusta puuttuu kysymyksiä. Etsi 
seuraavalla sivulla olevasta listasta sopiva kysymys ja kirjoita taulukkoon siihen kuuluva 
kirjain. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 
 
Kirjailija Antti Tuuri on yksi menestyneimmistä kirjailijoistamme. Hänen uusin romaaninsa 
on Suuri asejuna Pietarista. Teos liittyy vuoden 1918 tapahtumiin. Punaiset toivat Suomeen 
Leninin luvalla suuren aselastin. Kiinnostava kirja ilmestyy syksyllä. 
–    (0) ________________________________ 
– Varhaisin muistoni taitaa olla joen syksyiseltä jäältä Kauhavan Ylikylästä. Muistan 
ihmetelleeni jään sisässä olleita ilmakuplia. Ne tuntuivat minusta jotenkin eläviltä olennoilta. 
Olin noin 3-4-vuotias. 
– (1)_______________________________ 
– Isäni oli maanmittausinsinööri. Äiti oli kotona hoitamassa meitä kolmea poikaa, joista minä 
olen vanhin. Kouluvuosieni aikana jouduin muuttamaan koulua monta kertaa. Isän ammatin 
takia muutimme Kauhavalta Lohtajalle, takaisin Kauhavalle, sitten Vimpeliin ja 
Lappajärvelle. Siellä ei ollut lukiota, joten kävin lukiota vielä Pietarsaaressa ja pääsin lopulta 
ylioppilaaksi Vimpelin yhteiskoulusta. Jokaiseen uuteen luokkaan mennessä sieltä oli 
itselleen paikka löydettävä. Muistan, että se oli aika hankalaa, vaikka siihen aikaan pidettiin 
aivan normaalina, että koulua vaihdettiin, kun perhe vaihtoi paikkakuntaa. 
– (2)_______________________________ 
– Tulin aikoinani Helsinkiin opiskelemaan ja sille tielle jäin. Kyllä minä 
Pohjanmaallakin edelleen aikaa paljon vietän. 
– (3)_______________________________ 
– En usko, että kukaan, joka on koulupoikana asunut Vimpelissä, on voinut välttyä ainakin 
jonkin asteiselta kiintymykseltä lajiin. 
– (4)_______________________________ 
– Siinä kävi oikeastaan niin päin, että julkaisin ensimmäiset kirjani jo opiskeluaikana, ja 
vaikka en kehdannutkaan vielä kahden kirjan jälkeen itseäni kirjailijaksi nimittää, niin kyllä 
oikeastaan kirjailijasta tuli insinööri. Siinäkin ammatissa olin 12 vuotta. 
– (5)_______________________________ 
– Työskentelen aika säännöllisesti, mutta en yleensä minkään pakkoaikataulun mukaan. 
– Vuosi 1918 näyttää antavan kirjailijoille jatkuvasti uusia aiheita. Sinä kirjoitat parhaillaan 
romaania, joka liittyy vuoteen 1918.  Aihe on varsin mielenkiintoinen: Suuri asejuna 
Pietarista. Mistä kirjassasi on kysymys? 
– Aselastista, jonka Jukka ja Eino Rahja saivat Pietarista; Lenin antoi heille luvan hakea 
Pietari-Paavalin linnoituksesta junalastillisen kivääreitä, kuularuiskuja, tykkejä, ammuksia ja 
pari panssariautoakin ja tuoda ne punakaarteille Suomeen. Vallankumous ehdittiin julistaa 
Helsingissä jo ennen junan saapumista, ja punakaartit olivat aluksi aika aseettomia. 
– (6)_______________________________ 
– Siitä on hiukan ristiriitaisia tietoja, mutta suunnilleen kai aseita ja ammuksia oli 15 000 
kivääriä, pari miljoonaa patruunaa, 30 konekivääriä, 10 kolmen tuuman kenttätykkiä, kuusi 
junanvaunullista tykkien ammuksia ja kaksi panssariautoa. 
– (7)_______________________________ 
– Asejunan tapahtumista ei ole kovin tarkkoja mukana olleiden kertomuksia, mutta junan 
kulkureitti ja aikataulu on kyllä tiedossa. Olen ottanut sellaisen kannan kirjoittamiseen, että 
dokumentoidut asiat on oltava oikein, muut saa keksiä. Olen penkonut alan kirjallisuutta ja 
saanut myös hyvin paljon kirjallisuutta ja arkistomateriaalia kustantajalta. 
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– (8)_______________________________ 
– En usko, että aiheesta on erityisesti vaiettu, paremminkin luulen, että sitä ei ole vain 
huomattu kirjailijoiden ja toimittajien taholta. 
– Kuinka tärkeänä pidät, että aihe tulee nyt esille? 
– En osaa ajatella kirjojen kirjoittamista siltä kannalta, kuinka tärkeitä niiden aiheet ovat. 
Kirjoitan asioista, jotka kiinnostavat minua itseäni. Tämä kiinnosti. 
– (9)_______________________________ 
– Idea ja aihe kirjaan tuli Kustannus HD:n puolelta Arto Pietilältä. Minusta aihe oli 
mielenkiintoinen ja kirjoittamisen arvoinen. 
– (10)_______________________________ 
– Kyllä jokainen ihminen on sillä tavalla rakennettu, että kiitos tuntuu mukavammalta kuin 
haukut. 
– (11)_______________________________ 
– Monenlaista puuhaa tässä on, eteenpäin mennään. 

 (Lähde: http://www.kustannushd.fi/haastattelu.htm; muokattu) 
 

A) Seurasit pesäpalloa aktiivisesti ainakin nuorempana. Mitä Vimpelin Veto tuo mieleesi? 
 
B) Mitä asejuna piti sisällään? Kuinka paljon aseita? 
 
C) Olet syntynyt Pohjanmaalla Kauhavalla 1944. Ensimmäinen muistosi? 
 
D) Olet sijoittanut monet kertomuksesi ja romaanisi Etelä-Pohjanmaalle, mutta asut ja 
työskentelet Helsingissä. Miksi näin? 
 
E) Miten insinööristä tuli kirjailija? 
 
F) Miksi suuresta asejunasta ei ole mainittu missään? Harva suomalainen on siitä koskaan 
kuullutkaan! 
 
G) Suuri asejuna Pietarista ilmestyy syksyllä. Mitä muuta on tulossa? 
 
H) Onko sinulla kirjoittaessasi tietty päivätavoite? 
 
I) Millainen kotisi oli? Keitä siihen kuului ja millainen sinä olit koulupoikana? 
 
J) Oliko pohjatyösi suuritöinen; lähteiden etsiminen ja tutkiminen? 
 
K) Olet saanut lukuisia palkintoja. Tärkeimmät Pohjoismaiden Neuvoston kirjallisuuspalkinto 
ja Finlandia-palkinto. Mitä tunnustus merkitsee? 
 
L) Kirjasi kustantaja ei ole tällä kertaa Otava vaan loimaalainen Kustannus HD. Miksi 
tällainen  kuvio? 
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TEHTÄVÄ 2  
Lue seuraava teksti. Sinun tehtäväsi on päättää, mitkä seuraavalla sivulla olevista väitteistä 
ovat oikein, mitkä eivät. Kirjoita O-kirjain taulukkoon, jos lause on oikein, ja kirjoita V-
kirjain, jos lause on väärin, eli se ei ole totta. Sinulle on annettu malli. 
 

Kalliopiirrokset Suomesta 
 
Rääkkylästä löytyi kesällä 2003 kalliopiirros, joka saattaa vielä osoittautua historiallisesti 
hyvinkin merkittäväksi. Sitä ei ole voitu suoraan rinnastaa mihinkään aiemmin tunnettuun 
kohteeseen, sillä vastaavanlaisia kohteita ei Suomesta toistaiseksi tunneta. Kalliopiirroksen 
ajoitus jollekin tietylle aikakaudelle on vaikeaa, sillä se ei sisällä mitään sellaisia 
yksityiskohtia, joiden perusteella sen ikä voitaisiin täydellä varmuudella määrittää. Erään 
teorian mukaan kalliopiirros olisi vain muutamien satojen vuosien ikäinen, mutta monet 
yksityiskohdat puoltavat myös sitä teoriaa, että piirros olisi tehty jo esihistoriallisella ajalla.  

Tähän mennessä Suomesta on löydetty lähes sata esihistoriallisen ajan 
kalliomaalausta, mutta ei vielä ainoatakaan täysin varmaa tuon aikakauden kalliopiirrosta. 
Erona noiden kahden kalliotaidelajin välillä on tekotapa. Kalliomaalaus on kallioseinämään 
väreillä maalattu, mutta kalliopiirros on joko hiomalla, hankaamalla, raaputtamalla tai 
hakkaamalla kalliotasanteeseen uurrettu. Kalliopiirroksia tunnetaan runsaasti aivan Suomen 
lähialueilta Ruotsista, Norjasta ja Venäjän Karjalasta, niinpä onkin hämmästyttävää, ettei niitä 
Suomen alueelta vielä ole löydetty. Kalliopiirroksia varmastikin on olemassa, ne pitäisi vain 
osata etsiä piiloistaan.  

Kalliopiirrosten uurteet saattavat olla ainoastaan muutamien millimetrien syvyisiä, 
jolloin ne ovat parhaiten havaittavissa silloin, kun valo osuu niihin sopivalta suunnalta. 
Esimerkiksi monet Ruotsin kalliopiirroksista onkin havaittu vasta ilta-auringon paisteessa tai 
sateen kastelemalta kalliolta.  
 
Piirrosaihe 
 
Rääkkylästä löytynyt kalliopiirros sisältää runsaasti uurteita ja matalahkoja kuoppia, jotka on 
hangattu kallioon noin 1,5 m x 1 m laajuiselle alueelle. Selkeimmin erottuva yksittäinen kuvio 
on viisisakaraista tähteä muistuttava symboli. Uurteet ovat epäilemättä ihmisen tekemiä, sillä 
viivojen asento toisiinsa nähden ei missään tapauksessa voi olla pelkkää sattumaa. 
Hankausjälkien lisäksi kalliossa on runsaasti pieniä kuoppia, joiden halkaisija on noin 1 cm ja 
syvyys noin 1,5 cm. Nämä kuopat sijaitsevat äsken mainitun piirrosalueen ulkopuolella, ja on 
vaikea varmuudella sanoa, ovatko ne ihmisen tekemiä vai luonnon muodostamia.  

Suurimmassa kuviossa voi toki hyvällä mielikuvituksella hahmottaa jotain abstrakteja 
eläimellisiä piirteitä, mutta todellinen piirrosaihe jää enemmän arvoitukseksi.  
 

 

Kalliopiirroksesta selkeimmin erottuvat viivat 
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Tekotapa 
 
Naapurimaistamme löydetyt kalliopiirrokset on yleensä tehty hakkaamalla; esihistoriallisella 
ajalla kivillä hakaten ja myöhemmin metallisilla työkaluilla. Näistä poiketen Rääkkylän 
kalliopiirroksen kuvioita ei ole tehty hakkaamalla, vaan ilmiselvästi hankaamalla. 
Käytännössä kallion pintaa on hangattu esimerkiksi kivellä edestakaisin niin kauan, että 
kallioon on muodostunut selkeästi erottuva uurre. 

Kuopat sen sijaan on voitu saada aikaan esimerkiksi puukeppiä kallion pinnassa 
pyörittämällä ja ripottelemalla kepin juureen hiekkaa pehmeämpää kivilajia kuluttamaan.  
 
Ikä 
 
Rääkkylän kalliopiirroksen varmaa ikää on vaikea selvittää, sillä pelkät kalliossa olevat kuvat 
eivät sellaisenaan ole kytkettävissä mihinkään aikakauteen. Kalliopiirros ei liioin sisällä 
mitään muitakaan yksityiskohtia, jotka olisivat tyypillisiä juuri tietylle aikakaudelle. 
Rääkkylän kalliopiirroksessa esiintyvää viisisakaraista tähteä pidetään yleisesti historiallisen 
ajan symbolina, mutta aivan hyvin esihistoriallisen ajan ihminen on voinut käyttää tuota 
samaa symbolia omiin tarkoituksiinsa, löytyyhän sama kuvio myös luonnosta (esim. 
metsätähti). Uurteet sellaisenaan voivat olla aivan yhtä hyvin 300 kuin 5000 vuotta sitten 
tehtyjä. Yli 6000 vuotta vanhempi kalliopiirros ei voi olla, sillä ennen Vuoksen puhkeamista 
kalliopiirroksen päällä oli noin 2 metriä vettä. On myös mahdollista, että osa kalliopiirroksen 
kuvista on eri aikakausilta peräisin.  
 
Piirroskallio kätkee menneisyyteensä salaisuuden, joka saattaa jäädä ikuisiksi ajoiksi 
ratkaisematta. Olipa kalliopiirroksen todellinen historia mikä hyvänsä, kohde on joka 
tapauksessa ainutlaatuinen ja kaipaa ehdottomasti lisätutkimuksia.  
Juha Marienberg, 10.6.2004 

(Lähde: http://homepages.internet.lu/harjumaja/jmhis/piirros/TutkielmaR.htm; muokattu) 
 
 
(0) Suomesta ei aikaisemmin ole löydetty Rääkkylän löydön kaltaista kalliopiirrosta. 
(12) Suomesta vuonna 2003 löydetyn kalliopiirroksen tarkka ikä tiedetään. 
(13) Rääkkylän kalliopiirros on väreillä maalattu teos. 
(14) Kalliopiirrokset on vaikea huomata. 
(15) Rääkkylän piirroksen symboleista yksi on viisisakaraisen tähden muotoinen. 
(16) Piirroksessa voi selvästi nähdä eläimiä muistuttavia symboleja. 
(17) Piirroksen ulkopuolella olevat kuopat ovat varmasti ihmisen tekemiä. 
(18) Kalliopiirroksista ei voi tietää, miltä aikakaudelta ne ovat peräisin. 
(19) Oletetaan, että jotkut Rääkkylän kalliopiirroksen kuvista ovat yli 6000 vuotta vanhoja. 
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TEHTÄVÄ 3  
Lue seuraava teksti ja täydennä listassa olevilla sanoilla ja sanayhtymillä. Sinulle on 
annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 

Jääkiekko 
 
Jääkiekko on (0) _____, jota pelataan jäällä jääkiekkokaukalossa. Kaukalossa pelaa 
normaalissa pelitilanteessa kaksi kuusimiehistä joukkuetta toisiaan vastaan. Pelaajilla on 
luistimet (20) _____. Yhdestä joukkueesta on normaalissa pelitilanteessa kentällä yksi 
maalivahti, kaksi puolustajaa ja kolme hyökkääjää, eli yksi kentällinen. Joukkueeseen 
(21) _____ normaalisti kolmesta neljään kentällistä sekä kaksi maalivahtia. 
Hyökkäyskolmikkoa nimitetään ketjuksi. (22) _____ joukkueilla on kaukalossa oma 
maalialue, jossa on maali. Maali on normaalisti rautainen kehikko, jossa on verkko kaikilla 
muilla sivuilla, paitsi etusivulla. Joukkueet yrittävät jääkiekkomailoja apunaan käyttäen siirtää 
pelivälineen, kumisen kiekon, maalivahdin ohi vastustajan maaliin ja estää vastustajaa 
siirtämästä kiekkoa omaan, puolustettavaan, maaliin. Kun peli (23) _____, voittajajoukkue on 
se, joka on tehnyt enemmän maaleja kuin vastustaja. 
 
Historia 
 
(24) _____ syntymäpaikka ja -aika on tuntematon ja kiistanalainen. Sen on esitetty syntyneen 
jääpallon muunnelmana tai skotlantilaisten siirtolaisten ryhdyttyä pelaamaan shintyä jäällä tai 
Kanadan alkuperäisasukkaiden lacrossen muunnelmana. Tarkasta vuosiluvusta tai 
syntymäpaikasta ei ole (25) _____. Jääkiekkoa on alkuun pelattu ulkojäillä, ja vasta 
myöhemmin on siirrytty (26) _____. 

Nykyaikaisen jääkiekon syntypaikkana (27) _____ Kanadan Montrealin McGill-
yliopistoa, jossa opiskelijat kehittivät 1870-luvulla lajille uudet säännöt. Kansainvälinen 
Jääkiekkoliitto julisti Montrealin jääkiekon syntypaikaksi.  Alkuaikoina joukkueessa oli 
viisitoista tai yhdeksän kenttäpelaajaa. Sitten määrä pudotettiin seitsemään ennen nykyisen 
kuuden pelaajan kokoisen miehityksen käyttöönottoa. Alkuaikojen jääkiekossa sai syöttää 
vain eteenpäin. Erona nykyiseen jääkiekkoon on myös se, että vaihtopelaajia ei käytetty, 
(28) _____ samat miehet pelasivat pelin alusta loppuun saakka.  
 
Jääkiekon levinneisyys ja suosio 
 
Jääkiekko on (29) _____ seuratuin palloilulaji kahdessa maassa, Kanadassa ja Suomessa. 
Pääsarjatason yleisömäärillä mitattuna jääkiekko on selvästi suosituin laji Suomessa ja 
jalkapallon ohella suosituin laji Slovakiassa ja Tšekissä.  

Jääkiekkoa (30) _____ kilpailumuotoisena myös Australiassa, Etelä-Afrikassa, 
Kiinassa ja Meksikossa, mutta laji on niissä yleensä pienen harrastajajoukon varassa.  

(Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4%C3%A4kiekko) 
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A) jalassa 
B) jääkiekon 
C) pidetään 
D) molemmilla 
E) selvästi 
F) kuuluu 
G) joukkuepeli 
H) eli 
I) varmuutta 
J) pelataan 
K) loppuu 
L) sisähalleihin 
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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. 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 3 / 12 2009. május 21. 
0811 

Finn nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

TEHTÄVÄ 1 
Laita sulkeissa olevat sanat oikeaan muotoon. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita 
harmaaseen taulukkoon. 
 

Viikingit 
 
Etelän kansat eivät tienneet juuri mitään (0) Pohjolasta (Pohjola), paitsi että siellä oli kylmää 
ja pimeää, kunnes kesäkuussa vuonna 793 Lindisfarnen luostarissa Englannin rannikolla 
koettiin kauhun (1) _________________ (päivä). Mereltä ilmestyi joukko lohikäärmepäisiä 
(2) ____________________ (laiva) täynnä (3) ___________________ (kirves) heiluttavia 
rosvoja. Nämä raakalaiset ryöstivät luostarin putipuhtaaksi ja katosivat takaisin merelle. 
 Pohjolan hurjia miehiä kutsuttiin (4) ___________________ (viikinki). Sana viikinki 
tarkoitti alun perin merirosvoa. Kaikki Pohjolan asukkaat eivät tietenkään olleet rosvoja. 
Suurin osa oli aivan tavallisia talonpoikia ja (5) __________________ (kauppias), ja vain 
muutamat hurjapäät ottivat osaa viikinkiretkille. Nykyään viikinki-sanaa kuitenkin käytetään 
kaikista tuohon aikaan eläneistä Skandinavian alueen (6) _____________________ (asukas). 
Viikinkiretkillä oli mukana myös (7) ___________________________ (suomalainen). 
 
Pohjolan asukkaat olivat eteviä purjehtijoita ja kovia reissaamaan. Toiset ryöstivät ja sotivat, 
toiset kävivät kauppaa. Jotkut taas etsivät uusia, parempia asuinalueita kaukaa merten takaa. 
 He olivat (8) ____________________ (peloton) miehiä ja naisia, joiden kunniaa oli 
parempi olla loukkaamatta. He rakastivat (9) ______________________ (runous) ja antoivat 
suuren arvon hyville tarinoille. Viikinkien tarinat eli saagat kuuluvat maailman  
(10) ________________________ (vanhin) kirjallisuuteen. 

(Lähde: Mauri Kunnas–Tarja Kunnas: Viikingit tulevat!, Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2006) 
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Finn nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

TEHTÄVÄ 2 
Lue seuraava teksti ja valitse sopiva sana/ilmaus seuraavalla sivulla olevista 
sanoista/ilmauksista. Kirjoita taulukkoon A-, B-, C- tai D-kirjain. Sinulle on annettu malli. 
Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 
 
 
 

Jokamiehen oikeus: Jokamiehenoikeudet 
Mitä (0) _______ kuuluu? Saako telttailla? 

 
Jokamiehenoikeudet tarkoittavat oikeuksia, (11) _______ kuuluvat kaikille. Oikeuden 
käyttäminen on (12) _______. Jokamiehenoikeuksia ei ole kattavasti kirjattu lakiin vaan ne 
ovat kehittyneet ajan myötä maan tavaksi.  

Liikkuminen maastossa jalkaisin, hiihtäen tai pyöräillen on sallittua ilman 
maanomistajan (13) ______. Omistajalla ei ole oikeutta kieltää (14) _______. Yleistä 
liikkumisvapautta (15) _______ tietyillä alueilla. Toisen pihamaata ei saa käyttää kulkutienä 
eikä maanomistajan kotirauhaa rikkoa. Sellaisilla toisen pelloilla ja istutuksilla ei saa liikkua, 
jotka voivat kulkemisesta vahingoittua. Lyhytaikainen leiriytyminen ja telttailu toisen alueella 
on sallittu, jos (16) _______ ei aiheudu häiriötä maanomistajalle. Leiriytyminen 
asuntovaunussa vaatii aina maanomistajan luvan. Avotulen teko toisen maalle ilman 
pakottavaa tarvetta on kielletty.  

 

Alueella, jossa liikkuminen on jokamiehenoikeuksien nojalla sallittua, saa poimia 
luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia. Myös onkiminen ja pilkkiminen (17) _______ 
jokamiehenoikeuksiin. Uiminen ja peseytyminen vesistössä ja jäällä kulkeminen ovat myös 
(18) _______ jokamiehenoikeuksien nojalla.  

Jokamiehenoikeuksiin liittyy myös velvollisuuksia. Niitä käytettäessä ei saa aiheuttaa 
häiriötä muille ihmisille eikä eläimille. (19) _______ kaataminen ja vahingoittaminen on 
kielletty kuten myös puiden, varpujen ja sammalen kerääminen toisen maalta. Kaikenlainen 
roskaaminen luonnossa liikuttaessa on kielletty.  

Jokamiehen oikeudet maastossa eivät koske moottoriajoneuvolla liikkumista vaan 
siihen (20) _______ aina maanomistajan lupa. Vesialueilla kulkeminen on sallittua kaikilla 
kulkuvälineillä, myös talvella moottorikelkalla tai autolla.  

(Lähde: http://www.laki24.fi/ymas-naapurit-jokamiehenoikeudet.html) 
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Finn nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
(0)  A) jokamiehenoikeuksiin  B) jokamiehenoikeudet   
 C) jokamiehenoikeuteen  D) jokamiehenoikeus 
 
(11) A) joita   B) jotka  C) joka  D) joille 
(12) A) maksuttomia  B) maksuttomat C) maksutonta D) maksuton 
(13) A) lupa   B) luvat  C) luvan  D) lupaa 
(14) A) liikkuminen  B) liikkumista  C) liikkua  D) liikkumassa 
(15) A) rajoitettava  B) on rajoitettu C) rajoitettu  D) rajoittaneet 
(16) A) siitä   B) sitä   C) siihen  D) sille 
(17) A) kuuluu  B) ei kuulu  C) eivät kuulu  D) kuuluvat 
(18) A) sallittu  B) sallittuja  C) sallineet  D) sallittavia 
 
(19) A) Kasvava puu   B) Kasvavien puiden  

C) Kasvavaa puuta  D) Kasvavasta puusta 
 

(20) A) tarvittiin  B) tarvitaan  C) tarvitsevat  D) oli tarvittu 
 
 
 

0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
A           
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Finn nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

TEHTÄVÄ 3 
Lue seuraava teksti ja valitse sopiva sana/ilmaus seuraavalla sivulla olevista 
sanoista/ilmauksista. Kirjoita taulukkoon sopivan sanan/ilmauksen kirjain. Sinulle on 
annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 
 
 

Helsingin historiaa lyhyesti 
 

Helsinki perustettiin Ruotsin kuningas Kustaa Vaasan (0) ______ (21) ______ 1550 
Vantaanjoen suulla sijaitsevan Helsinginkosken vierelle. Kuninkaan antamalla (22) ______ 
määrättiin 12.6.1550 Rauman, Ulvilan, Porvoon ja Tammisaaren kaupunkien porvarit 
muuttamaan Helsinkiin. Uuden kaupungin oli tarkoitus kilpailla Suomenlahden vastarannalla 
sijaitsevan Tallinnan kanssa Venäjän kaupasta.  

Koska myös Tallinnasta tuli pian osa Ruotsin valtakuntaa, Helsingin kasvu 
(23) _______ pitkään hidasta. Paremman sataman toivossa kaupunki päätettiin vuonna 1640 
siirtää Vantaanjoen suulta etelämmäksi uudelle paikalle Vironniemelle eli nykyiseen 
Kruununhakaan.  

Suuren pohjan sodan aikana venäläiset miehittivät Helsingin vuonna 1713, ja 
kaupunki oli tämän jälkeen miehitettynä (24) ______ 1721 saakka (Isoviha). Hattujen sodassa 
venäläiset ottivat Helsingin uudelleen haltuunsa (25) ______ 1742–1743 (Pikkuviha).  

Hattujen (26) ______ jälkeen Helsingin linnoittamisesta tuli Ruotsin 
puolustuspolitiikan tärkeä tehtävä. Helsingin edustalle ryhdyttiin vuonna 1748 (27)_______ 
Viaporin (ruots. Sveaborg) eli nykyistä Suomenlinnan merilinnoitusta, joka kuuluu Euroopan 
suurimpiin. Upea linnoitus sai pian valmistumisensa jälkeen kutsumanimen ”Pohjolan 
Gibraltar”. Nykyään se kuuluu UNESCO:n maailmanperintölistalle, ja vuonna 2000 
Suomenlinna sai Europa Nostra -palkinnon. 

Ruotsin ja Venäjän välisen sodan seurauksena Suomi liitettiin vuonna 1809 
autonomisena suuriruhtinaskuntana Venäjän keisarikuntaan. Helsinki korotettiin 
suuriruhtinaskunnan pääkaupungiksi vuonna 1812. Tämän jälkeen (28) ______ Helsingin 
Tuomiokirkon ympärillä sijaitseva historiallinen empire-tyylinen keskusta. Maan ainoa 
yliopisto siirrettiin Turusta Helsinkiin vuonna 1827. 

1800-luvun lopulla Helsinki kasvoi nopeasti ja siitä kehittyi moderni eurooppalainen 
kaupunki. Teollisuuskaupungille tärkeät liikenneyhteydet luotiin (29) ______ rautatiet 
Hämeenlinnaan 1862 ja Pietariin 1870. Asukasluku ylitti 100 000 asukkaan rajan 1900-luvun 
alkuun mennessä.  

Suomi itsenäistyi vuonna 1917, ja tämän jälkeen Helsinki (30) ______ Suomen 
tasavallan pääkaupunki. 

 (Lähde: http://www.hel.fi/wps/portal/Helsinki/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/fi/Helsinki/Helsinki-
tietoa+ja+linkkej%C3%A4/Helsinki-tietoa/Helsingin+historia) 
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Finn nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 

A) käskystä  
B) käskyllä 
C) sodan 
D) oli 
E) vuonna 
F) rakentamaan 
G) vuoteen 
H) rakentamalla 
I) vuosina 
J) on ollut 
K) rakennettiin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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Finn nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

TEHTÄVÄ 4 
Laita sulkeissa olevat sanat oikeaan muotoon. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita 
harmaaseen taulukkoon. 

HIM 
 

 
 
HIM on suomalainen, viisihenkinen (0) rockia ja metallia (rock ja metalli) soittava yhtye. 

Yhtye itse kuvailee musiikkiaan "love metalliksi", kriitikot usein alternative metalliksi tai 

heavy metalliksi. HIM on yksi (31) ___________________ (Suomi) tunnetuimmista sekä 

ulkomailla eniten myyneistä suomalaisista (32) ______________________ (yhtye). Yhtyeen 

(33) ______________________ (levy) on myyty maailmalla noin 4,5 miljoonaa, joka on 

eniten suomalaisista yhtyeistä. Yhtye on saanut myös  

(34) ____________________ (kultalevy) Yhdysvalloissa ensimmäisenä suomalaisena  

(35) _______________________ (yhtye). Yhtyeen johtohahmo on laulaja Ville Valo. 

HIM aloitti (36) ________________________ (nimi) His Injernal Studio 

Oulunkylässä Helsingissä vuonna 1995. Nykykokoonpanon jäsenistä olivat tuolloin mukana 

laulaja Ville Valo, kitaristi Mikko "Linde" Lindström ja basisti Mikko "Mige" Paananen. 

Jo ensimmäinen albumi (37) __________________ (huomata) ulkomailla. Nelosen 

uutiset esitteli vuonna 2005 suomalaisen musiikkiväen valitsemat viisi kuluvan vuosituhannen 

parasta kotimaista kappaletta. (38) __________________ (ykkössija) nousi menestyksekkään 

HIM-yhtyeen jättihitti "Join Me in Death". 

HIM teki suomalaisen rockmusiikin (39) _____________________ (historia) 

myymällä kultaa (40) ________________________ (Yhdysvallat). Yhtyeen levy Dark Light 

saavutti 500 000 myydyn kappaleen rajan ensimmäisenä suomalaisena bändinä/artistina 

syyskuun lopussa 2006 (aika tarkalleen vuosi julkaisun jälkeen). Maailmanlaajuisesti albumia 

on myyty jo yli 900 000 kappaletta, ja kaikkia HIM-yhtyeen albumeita on myyty 

maailmanlaajuisesti noin 4,5 miljoonaa kappaletta. 
 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Max. Elért
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írásbeli vizsga, II. vizsgarész 10 / 12 2009. május 21. 
0811 

Finn nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 11 / 12 2009. május 21. 
0811 

Finn nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 10   
2. feladat 10   
3. feladat 10   
4. feladat 10   

Feladatpont összesen 40  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

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

   
pontszáma

programba 
beírt 

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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  III. Hallott szöveg értése 

 Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINN NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2009. május 21.  8:00 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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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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TEHTÄVÄ 1 
 Kuulet dialogin. Kuulet tekstin tiikereistä. Kuulet tekstin kaksi kertaa. Vastaa 

kysymyksiin lyhyesti. Ensin sinulla on vähän aikaa lukea kysymykset läpi. Sinulle 
on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 

 
 
 
 
(0) Montako eri alalajia tiikereillä kerran oli? 
Kahdeksan. 
 
(1) Montako alalajia on jo kuollut sukupuuttoon? 
___________________________________________________________________________ 
 
(2) Mitä WWF tekee, jotta muille alalajeille ei kävisi samalla tavalla? 
___________________________________________________________________________ 
 
(3) Missä maanosassa tiikerit elävät vapaana? 
___________________________________________________________________________ 
 
(4) Milloin tiikereiden lukumäärä on alkanut romahtaa merkittävästi? 
___________________________________________________________________________ 
 
(5) Mitä WWF pyrkii tekemään? 
___________________________________________________________________________ 
 
(6) Mikä on ekologinen käytävä? 
___________________________________________________________________________ 
 
(7) Kenen kanssa WWF Suomi on yhteistyössä tiikerinsuojeluhankkeen toteuttamisessa? 
___________________________________________________________________________ 
 
(8) Montako tiikeriä voi vuodessa pelastaa 5000 eurolla? 
___________________________________________________________________________ 
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TEHTÄVÄ 2 
 Kuulet hölmöläissadun akkojen uinnista. 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. Ensin sinulla on vähän aikaa lukea lauseet. Sinulle on annettu malli. Huom! 
Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 

 
 
 

(0) Hölmölän kylässä oli pieni viljapelto. 
 
(9) Viljapellolla oli sinisiä kukkia. 
 
(10) Viljapellon vieressä oli järvi. 
 
(11) Kun naisilla oli kuuma, he lähtivät uimaan. 
 
(12) Naiset eivät nauttineet uimisesta. 
 
(13) Naiset luulivat, että joku heistä oli hukkunut järveen. 
 
(14) Naisia oli yhteensä seitsemäntoista. 
 
(15) Matti tuli Hölmölään itkien. 
 
(16) Matin ehdotus oli, että naiset painaisivat nenänsä hiekkaan. Sillä tavalla hiekkaan jäi 
kuoppia, jotka voi laskea. 
 
 
 
 
 
 

0. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
V         
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TEHTÄVÄ 3 
 Kuulet haastattelun, jossa Anna-lehden toimittaja keskustelee Minna Haapkylän 

kanssa. Kuulet tekstin kaksi kertaa. Sinun tehtäväsi on jatkaa lauseita. Kirjoita 
taulukkoon A-, B-, C- tai D-kirjain. Ensin sinulla on vähän aikaa lukea lauseet. 
Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 

 
 
 
(0) Minna Haapkylä on ammatiltaan ……………….. . 
 A) tähtitieteilijä    C) ohjaaja 
 B) näyttelijä     D) lääkäri 
(17) Minna Haapkylä on  ........................... vuotta vanha. 
  A) 30 C) 23 
 B) 34 D) 43  
(18) Minna esiintyy pian ........................ . 
 A) ruotsalaisessa filmissä C) tanskalaisessa nykyelokuvassa 
 B) saksalaisessa televisiosarjassa D) ranskalaisessa elokuvassa 
(19) Elielin isä ........................... . 
 A) on töissä huvipuistossa   C) on näyttelijä 
 B) pitää lintujen laulusta   D) on sairauslomalla 
(20) Minnalla on ......................... . 
 A) kotona kultaiset ruokailuvälineet   C) kolmevuotias tytär 
 B) juuri nyt kipsi jalassa   D) pikkuveli 
(21) Lapsena Minna opiskeli ......................... . 
 A) ranskaa     C) saksaa 
 B) näyttämötaidetta    D) kotona yksityisopiskelijana 
(22) Minnan  ................................. . 
 A) äiti on kirjanpitäjä    C) isä on alkoholisti 
 B) perhe on aina ollut köyhä   D) lapsuus oli tavallinen 
(23) Minna ................................ . 
 A) on kunnianhimoinen   C) haluaa yhä isompia rooleja 
 B) on omasta mielestään tähti  D) ei luule itsestään liikoja 
(24) Minnan mielestä yleissivistykseen .............................. . 
 A) ei kuulu Big Brother   C) kuuluu kiinnostus maailmasta 
 B) ei kuulu keskustelutaito   D) ei kuulu perspektiivinen näkökulma 
 
 
 
 

0. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
B         
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 8   
2. feladat 8   
3. feladat 8   

Feladatpont összesen 24   
ÖSSZESEN VIZSGAPONT 30  

    
    
      
 javító tanár  

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

   
pontszáma

programba 
beírt 

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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  IV. Íráskészség 
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IV. Íráskészség 
 
 

Időtartam: 90 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
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Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 

 
 

A feladatok megoldásához szótár használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
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TEHTÄVÄ 1 
 
Olet saanut sähköpostin suomalaiselta ystävältäsi, joka pyytää apua. Anna hänelle 
neuvoja! 
 
Hyvä ystäväni! 
Terveisiä täältä Pohjolasta! Muistat varmasti, että olen paikallisen Suomi-Unkari Seuran jäsen. Ensi 
viikolla saamme unkarilaisia vieraita ystävyyskaupungistamme. Haluamme järjestää yhteisen 
illanvieton ja illallisen kaupungin vierastalossa, jossa on mukava oleskelutila, sauna ja iso, moderni 
keittiö. Olisi ihanaa tarjota vieraille sekä unkarilaisia että suomalaisia perinteisiä ruokia. Voisitko 
neuvoa minulle, mitä laittaisimme? Minun mielestäni pitäisi tehdä sekä pääruokaa että jälkiruokaa. 
Voisitko lähettää minulle yksinkertaisen ruoan reseptin? Entäs mitä juotavaksi? 
Tuhannet kiitokset avustasi! 
Monin terveisin,  
Jaakko 
 
 
Kirjoita vastaus, jossa on 120–150 sanaa! 
 
.......................................................................................................................................................
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TEHTÄVÄ 2 
 
Valitse jompikumpi seuraavasta kahdesta aiheesta! 
 
A) 
Suomalaisen lukion kotisivuilla oli tämä ilmoitus.  
 
Unkarin alkeiskurssi kakkosjaksossa 
Unkarin alkeiskurssi, jota opettaa syntyperäinen unkarilainen Bernadett Tamási, alkaa 2. jaksossa 
torstaina 2.10. klo 14.50 luokassa 208. Unkarissa on pustan lisäksi mm. vuoristoa, viinialueita ja 
loistava Budapest. Kurssilla tutustutaan unkarilaiseen kulttuuriin ja kielen perusasioihin, joita tarvitaan 
arkitilanteissa  ja matkailussa. Kurssin jälkeen voit halutessasi lähteä vaihto-opiskelijaksi Itä-Unkarissa 
sijaitsevaan Debrecenin kaupunkiin, jossa on ystävyyskoulumme Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. 
(13.09.2007) 
http://www.edu.ouka.fi/koulut/kastelli/lukio/ajankohtaista/ 

 
Kirjoita suomalaisen lukion lehteen artikkeli! Käsittele seuraavia asioita: 
• Miksi suomalaisten opiskelijoitten kannattaisi ilmoittautua kurssille? 
• Mitä kielisukulaisuus tarkoittaa? 
• Miksi on tärkeätä osata vieraita kieliä? 
• Mitä heidän pitäisi tehdä, jotta he oppisivat unkaria? 
• Kannusta heitä kertomalla, kuinka olet itse opiskellut suomea. 
 
Kirjoita 200–250 sanaa. 
 
B) 
Olet aina ollut kiinnostunut matkailusta, ja nyt löysit Internetistä suomalaisen yliopiston, 
jossa voisit opiskella sitä alaa.  
 
Lapin yliopisto  
 
Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 
 
Koulutusalat: johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, matkailututkimus 
Valmistuneiden nimikkeitä: hotellinjohtaja, markkinointipäällikkö, matkailukoordinaattori, matkailun 
opettaja, yrittäjä, matkailusihteeri, projektikoordinaattori, kongressisuunnittelija 
Ota yhteyttä:  
Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä  
Puh. (016) 341 2692 
kmt.opinto@ulapland.fi 
 
http://www.ulapland.fi/Deptid=22897&print&1 

 
 
Koska Suomi on kallis maa, sinä tarvitset apurahan eli stipendin. Kirjoita hakemus 
opintopäällikölle! 
• Esittele itsesi (henkilötiedot, opinnot, kielitaitosi, harrastukset). 
• Perustele, miksi haluat opiskella juuri Lapissa, Rovaniemellä. 
• Mitä varten tarvitset stipendin? 
• Kysy tärkeitä tietoja: pääsykoe, asuminen, ruokailu, vapaa-ajan mahdollisuudet yms. 
 
Kirjoita 200–250 sanaa. 
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Kirjoita tähän valitsemasi aiheen kirjain A tai B:  
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