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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 elokuva-arvostelu ja täydennä se listassa olevilla sanayhtymillä. Sinulle on 
annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 

Elokuva-arvostelussa Avatar 
 

Talven (0)... vastaa Hollywoodin ohjaajalegenda James Cameron, joka (1)... kovasti etukäteen 
kohutun Avatar-fantasiaseikkailunsa. Suuriksi kasvaneet ennakko-odotukset lunastetaan 
täysin, sillä kyseessä on kirkkaasti vuoden paras elokuva. 

Lähes kolmetuntinen spektaakkeli yhdistelee upealla tavalla fantasiaseikkailua, 
rakkausdraamaa ja sotaelokuvaa. Samalla se yhdistelee myös (2)... saumattomaksi 
kokonaisuudeksi. Leffan tarinassa ihmiset, siis amerikkalaiset, ovat löytäneet kaukaiselta 
Pandora-planeetalta mittaamattoman arvokasta terästä. Sitä noutamaan on lähetetty suuri 
retkikunta sotavoimineen. Paikallinen navi-heimo (3)... metallin suurimman esiintymän 
päällä, ja sehän ei valloittajille käy. 

Asiaa lähetetään selvittämään ihmisten kauko-ohjaamia avatar-virtuaalikehoja, joiden 
DNA on yhdistelmä navien ja ihmisten DNA:ta. Yksi amerikkalaisista on alaruumiista 
halvaantunut Jake Sully (Sam Worthington), joka saa taas jalat alleen avatarinsa vartalossa. 
Hän soluttautuu kaukaiseen kulttuuriin ja saa huomata löytäneensä vaaralliselta planeetalta 
inhimillisen ja rauhaa rakastavan kansan, josta löytyy hänelle mahdollisesti myös 
sielunkumppani (Zoe Saldana). Kansaa ja koko planeettaa uhkaavat kuitenkin amerikkalaiset 
riistäjät ja sotilaat, jotka haluavat luonnonvarat (4).... Tässä sodassa navi-kansan kohtalo (5).... 

(6)... on uskomattoman hieno kokonaisuus, joka tarjoaa samassa paketissa paljon totuttua 
moniulotteisemman tarinan. Mukana on (7)... sci-fiä, draamaa, sotaa ja rakkautta. Tarina on 
hieman turhan ennalta-arvattava, mutta se ei haittaa kokonaisuutta. Samalla tarina on (8)..., 
sillä Cameron esittää amerikkalaiset ahneina valloittajina ja luonnonvarojen riistäjinä. 

Elokuvan (9)... digitaalitekniikka ja näyttävä ohjaus nostavat kokonaisuuden aivan omaan 
sarjaansa. Avatar on pullollaan pitkiä ja henkeäsalpaavia kamera-ajoja sekä vauhdikkaita 
lentokohtauksia. Huima visuaalinen spektaakkeli hakee vertaistaan elokuvien historiasta 
monin tavoin. Elokuva on kuin (10)..., sillä teatterista poistumisen jälkeen kestää pitkän tovin 
palauttaa ajatukset Pandora-planeetalta kotimaahan. 

Avatar on vuoden tai jopa vuosikymmenen paras elokuva. Kahteen sanaan kiteytettynä 
(11).... Todella harvoin näin suuri ennakkohype onnistutaan lunastamaan näin hyvin. 
Vastaavaan kokemukseen on edellisen kerran yltänyt Taru Sormusten Herrasta. 

Stara suosittelee lämpimästi. 
(Lähde: http://www.stara.fi/2009/12/16/avatar-elokuva-arvostelu/) 
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A) tuo valkokankaalle 

B) on jäämässä rahakasojen varjoon 

C) odotetuimmasta elokuvasta 

D) matka toiselle planeetalle 

E) sopivassa suhteessa 

F) uskomaton spektaakkeli 

G) elokuvan käsikirjoitus 

H) elävää kuvaa ja digitaalista materiaalia 

I) ennennäkemättömän upea 

K) hinnalla millä hyvänsä 

L) yhteiskunnallinen kannanotto 

M) sattuu asumaan 
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TEHTÄVÄ 2 
Lue seuraavat tekstit, jotka kertovat musiikin tyylilajeista. Sinun tehtäväsi on päättää, mistä 
musiikkilajista on kyse. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen 
taulukkoon. 
 
 
(0) Se on afroamerikkalaisen musiikin tyylilaji, joka kehittyi Yhdysvalloissa 1800- ja 1900-
luvun vaihteessa mustan väestönosan keskuudessa. Se syntyi afroamerikkalaisen hengellisen 
musiikin, työlaulujen ja valkoisten Britanniasta tuomien kerronnallisten balladien pohjalta. Se 
vaikutti suuresti ensin jazzin ja myöhemmin rhythm and bluesin ja rockmusiikin syntyyn. 
Soitto perustuu yleensä enemmän tai vähemmän improvisaatioon. Sen varhaisimmat juuret 
ovat Länsi-Afrikassa, josta väestöä kuljetettiin Yhdysvaltoihin orjatyövoimaksi varsinkin 
1700-luvulla. Mississippi-joen suiston alueella asui erityisen paljon mustaa väestöä, sillä 
siellä maanviljely ja etenkin puuvillan kasvatus muodostivat pääosan alueen taloudesta. Se 
kehittyi puuvillapeltojen työntekijöiden työlauluista köyhien mustien maatyöläisten ja 
pienviljelijöiden vapaa-ajan musiikiksi.  
 
(12) Se on Yhdysvalloissa syntynyt musiikillinen traditio. Puhallinsoitinten keskeinen osuus 
on yksi leimaa-antava piire. Se syntyi viimeistään 1800-luvulla Yhdysvaltain etelävaltioiden 
mustan väestön keskuudessa. Se on usein instrumentaalimusiikkia, mutta toisaalta monet 
tunnetuimmista levytyksistä sisältävät laulua. Sen esittäjinä voivat olla yhtä lailla suuret big 
bandit kuin yksi ainoa henkilö. Soittimina siinä ovat eri puhallinsoittimet, kuten saksofoni, 
trumpetti, kornetti, klarinetti, huilu ja vetopasuuna sekä kontrabasso (myöhemmin myös 
sähköbasso), piano, rummut, sähköurut, kitara ja vibrafoni. Sen syntypaikkana pidetään 
erityisesti New Orleansin kaupunkia. 
 
(13) Länsimainen taidemusiikki viittaa monimuotoiseen ja epäyhtenäiseen länsimaisen 
musiikin perinteeseen erotuksena esimerkiksi kansanmusiikista ja populaarimusiikista. 
Länsimaisen taidemusiikin syntyyn vaikuttanut keskeinen ajatus oli musiikin siirtäminen 
paperille eli nuotinnos. Jos teoksen esittämiseen kuuluu orkesteri tai kuoro, tarvitaan usein 
kapellimestari tai johtaja, joka johtaa esittäjien ryhmää. Käsite kamarimusiikki viittaa 
musiikkiin, jossa on orkesteria selvästi pienempi kokoonpano muusikoita. Myös 
soolosoittajille sävelletty musiikki on keskeisessä asemassa länsimaisessa taidemusiikissa.  
 
(14) Se on Yhdysvaltojen eteläosissa syntynyt musiikkityyli, jonka juuret ovat perinteisessä 
folkmusiikissa, black gospelissa ja bluesissa. Tyypillisiä siinä käytettäviä soittimia ovat 
kitara, huuliharppu, dobro, viulu ja steel-kitara. Se on nykyään suosituin yhdysvaltojen 
radiokanavilla soitettu musiikkityyli. 
 
(15) Se on 1970-luvulla New Yorkissa afroamerikkalaisten ja latinalaisamerikkalaisten 
keskuudessa syntynyt populaarimusiikin tyyli, joka on kehittynyt lähinnä soulin ja funkin 
pohjalta. Sille on tunnusomaista loppusoinnullinen ja rytminen puhelaulu eli räppäys sekä 
toisten kappaleiden lainaaminen eli samplaaminen. Sen katsotaan kehittyneen New Yorkin 
Bronxin kaupunginosassa puistoissa ja kaduilla järjestetyissä juhlissa, joissa DJ:t soittivat 
ennakkoluulottomasti tanssittavaa soulia, diskoa, funkia ja rockia. Sen yhteydessä kehittyi 
myös breakdancena tunnettu akrobaattinen tanssityyli. 
 
(16) Se tarkoittaa kansanomaista musiikkia, joka on säilynyt muistin varassa. Se on syntynyt 
erilaisista ihmisryhmien sävelilmaisuista, jotka sittemmin ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle 
kuulomuistin perusteella ilman kirjallisia esikuvia. 
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Kun sävelmillä ei ole sitovia esikuvia, sävelet ja sanat muuttuvat, minkä johdosta syntyy 
erilaisia toisintoja eli variantteja. 
 
(17) Tämä musiikkilaji on sävyltään hyökkäävää ja raskassointista populaarimusiikkia, johon 
kuuluvat tyypillisinä piirteinä intensiiviset rytmit, sähkökitaran särösoundi ja monesti myös 
sanoitusten synkät aiheet. Tyylilaji kehittyi 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa 
Yhdysvalloissa ja Englannissa. Sen juuret ovat blues-rockissa ja psykedeelisessä rockissa. 
Ensimmäisinä yhtyeinä, jotka saavuttivat laajaa mainetta, mainitaan usein Led Zeppelin, 
Black Sabbath ja Deep Purple. 
 
(18) Se on Yhdysvalloissa, Detroitin kaupungissa 1980-luvulla kehittynyt elektronisen 
tanssimusiikin suuntaus. Puhekielessä sitä käytetään joskus virheellisesti nimityksenä kaikelle 
elektroniselle tanssimusiikille. Tämän lajin valtavasta alalajien määrästä johtuen sen tarkka 
määrittely on vaikeaa. Lähes kaikille tyyleille on kuitenkin ominaista tasainen 4/4-rumpubiitti 
ja lauluosuuksien vähyys. Sitä, kuten muitakin elektronisen tanssimusiikin lajeja, esitetään 
yleensä osana saumatonta DJ-settiä, jossa kappaleet sulautetaan toisiinsa miksaamalla. 
 
(19) Se on afrikkalais-karibialainen musiikkityyli, joka syntyi Jamaikan saarella. Tyylillä on 
läheisiä yhteyksiä rastafari-uskontoon. Lajin juuret ovat perinteisessä afrikkalais-
karibialaisessa musiikissa sekä rhythm and bluesissa. Sen jamaikalaisia edeltäjiä ovat ska ja 
rocksteady. Tyylilajin tunnetuimpia edustajia oli Bob Marley. 
 
(20) Se on 1950-luvulla syntynyt populaarimusiikin tyyli, joka jakautuu useisiin alalajeihin. 
Musiikin keskeisimpiin soittimiin kuuluvat rummut, sähköbasso ja erityisesti sähkökitara. Se 
syntyi Yhdysvalloissa 1950-luvulla. 1960-luvulla se muutti muotoaan. Tärkeä muutos lajin 
soundissa oli se, että särjetty sähkökitaran soundi tuli nyt keskeiseen asemaan. Sähköbasso 
korvasi akustisen kontrabasson. Vuosina 1963–1965 brittiläinen musiikki nousi sekä 
innovatiivisuudessa että kaupallisessa menestyksessä maailman huipulle. Merkittäviä 
brittiyhtyeitä olivat muun muassa The Rolling Stones, The Beatles, The Who ja Cream. 

(Lähde: www.wikipedia.fi) 
 

A) metallimusiikki eli hevimetalli 
B) jazz (jatsi) 
C) blues 
D) reggae 
E) kansanmusiikki 
F) country (kantri) 
G) techno (tekno) 
H) klassinen musiikki 
I) rock (rokki) 
K) rap eli hip-hop -musikki 
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TEHTÄVÄ 3 
Lue seuraava teksti arkkitehti Eliel Saarisesta. 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! 
 
 

Eliel Saarinen 
 

Eliel Saarinen saavutti 1800- ja 1900-luvun vaihteessa kansainvälistä mainetta Suomeen 
suunnittelemillaan jugendtyylisillä rakennuksilla sekä näyttelyarkkitehtina. 

Eliel Saarisen arkkitehdin ura kesti vuodesta 1896 vuoteen 1950. Se jakaantui melkein 
tasan kahteen yli neljännesvuosisadan mittaiseen jaksoon: Suomen kauteen ja Amerikan 
kauteen. Suomessa Saarinen saavutti melkein heti arkkitehtuurin uudistajan maineen ja nousi 
1900-luvun alun näkyvimmäksi arkkitehdiksi.  

Saarinen luetaan yhdeksi Euroopan vuosisadan vaihteen arkkitehtuurin valtasuuntauksen, 
kaikkialla paikallisia variaatioita saaneen art nouveaun, modernismin tai jugendtyylin 
mestareista. 

Eliel Saarinen syntyi 1873 Rantasalmella. Eliel Saarinen aloitti oppikoulun Viipurissa ja 
jatkoi sitä Tampereen suomenkielisessä reaalilyseossa. Hän suoritti 1893–1897 Helsingin 
Polyteknillisen opiston nelivuotisen kurssin ja valmistui arkkitehdiksi. Suuren osan 
arkkitehdinurastaan Eliel Saarinen toimi yhdessä muiden kanssa, eikä hänen henkilökohtaista 
osuuttaan ole mahdollista erottaa yhteisistä töistä kuin poikkeustapauksissa. 

Polyteknisen opiston kurssitoverit Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen 
perustivat yhteisen toimiston opintojensa viime vaiheessa vuoden 1896 lopulla. Toimisto 
Gesellius, Lindgren, Saarinen lopetti toimintansa virallisesti 1905. Sen jälkeen Saarisella oli 
parin vuoden ajan yhteinen toimisto Herman Geselliuksen kanssa samalla kun kummallakin 
oli myös omia toimeksiantoja. Vuodesta 1907 vuoteen 1923 Saarisella oli oma toimisto 
Kirkkonummen Hvitträskissä. Gesellius, Lindgren, Saarinen -toimiston uran voitokas 
alkuvaihe heroisoitiin jo varhain 1900-luvun alussa. Suomen paviljongin suunnittelu Pariisin 
vuoden 1900 maailmannäyttelyyn oli nuoren toimiston suurin menestys, joka vahvisti 
suunnittelijoiden aseman kotimaassa. 

Monet vuosisadan vaihteen arkkitehtuurin ulkomaiset asiantuntijat pitävät Helsingin 
rautatieasemaa Saarisen päätyönä ja samalla yhtenä kauden arkkitehtuurin keskeisistä 
teoksista. Saarinen sai 1908 ensimmäisen palkinnon eduskuntatalon suunnittelukilpailussa. 
Aikalaiset pitivät sitä yksimielisesti tavattoman onnistuneena ja Saarisen parhaana työnä 
varsinkin ulkoarkkitehtuurin osalta, sillä sitä hallitsivat muodonkäsittelyn yhtenäisyys, 
vakavuus ja mahtavuus, jotka sopivat julkisivumateriaaliksi ajateltuun graniittiin. 
Suunnitelma jäi kuitenkin paperille, sillä hallitsija ei antanut lupaa talon rakentamiseen. 

Saarinen matkusti Yhdysvaltoihin 1923 ja asettui asumaan Chicagoon. Matkasta tuli 
aiottua pitempi, sillä hänet kutsuttiin arkkitehtuurin vierailevaksi professoriksi Michiganin 
yliopistoon Ann Arboriin. Tätä kaksi vuotta kestänyttä tehtävää seurasivat muut 
toimeksiannot, ja näin Saarinen jäi perheineen Yhdysvaltoihin ja sai 1945 myös maan 
kansalaisuuden. Suomesta lähdön tärkeimmäksi syyksi on yleensä mainittu suurten 
rakennustehtävien puute kotimaassa. 

Jo uransa alkuvaiheessa Suomessa Eliel Saarista houkuteltiin professoriksi eräisiin Saksan 
yliopistoihin, mutta hän kieltäytyi. Hän sai Suomessa professorin arvon 1919. Sitä seurasivat 
etenkin 1930-luvulta lähtien lukuisat suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja 
korkeakoulujen kunniatohtorin arvot, eri maiden arkkitehtiyhdistysten kunniajäsenyydet, 
mitalit, kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Eliel Saarinen kuoli Cranbrookin kodissaan 
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1.7.1950. Uurna haudattiin samana kesänä Hvitträskiin. Tähän liittyi Helsingissä järjestetty 
muistotilaisuus, jossa puhuivat pääministeri Urho Kekkonen ja arkkitehti Alvar Aalto. 
Maailman tärkeimmät arkkitehtuurilehdet julkaisivat Saarisesta muistokirjoituksen. 
Muistonäyttely järjestettiin Cranbrookin taideakatemiassa 1951 ja Helsingin taidehallissa 
1955. Vuonna 1966 perustettiin säätiö huolehtimaan Hvitträskin säilyttämisestä 
kansallisomaisuutena. 

(Lähde: http://artikkelihaku.kansallisbiografia.fi/artikkeli/3614/) 
 
 
 
 
 

(0) Saarisen työura voidaan jakaa kahteen yli 25 vuotta kestävään vaiheeseen. 

(21) Vaikka Saarinen tekikin työtä monesti muiden arkkitehtien kanssa, Saarisen oma 

 tyyli on yhteisistäkin töistä selvästi tunnistettava. 

(22) Yksi Saarisen omista töistä oli Suomen paviljongin suunnittelu Pariisin 

 maailmannäyttelyyn vuonna 1900.   

(23) Saarisen päätyönä pidettiin Helsingin rautatieasemaa. 

(24) Suomen nykyinen eduskuntatalo on Saarisen suunnittelema. 

(25) Saarinen tahtoi muuttaa Yhdysvaltoihin pysyvästi. 

(26) Saarinen muutti Yhdysvaltoihin, koska Suomen taloudellinen tilanne ei ollut 

edullinen arkkitehdin suunnittelutöihin. 

(27) Saarinen toimi myös Saksassa professorina. 

(28) Sen aikaiset asiantuntijat eivät arvostaneet Saarisen toimintaa. 

(29) Geselliuksen, Lindgrenin ja Saarisen yhteistyö kesti yhdeksän vuotta. 

(30) Saarinen kuoli Hvitträskissä vuonna 1950. 
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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 
Pane sulkeissa annetut sanat oikeaan muotoon. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä 
kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 

Pyhä Valentinus ja ystävänpäivä 

 

Suomessa on vuodesta 1987 lähtien vietetty (0) ystävänpäivää (ystävänpäivä) helmikuun 14. 

päivänä. Ystävänpäivä, Valentinin päivä, St. Valentine´s Day, on tullut meille  

(1) __________________________ (Yhdysvallat), vaikka sen juuret ovatkin Euroopassa.  

Pyhän Valentinuksen päivän alkuperästä on erilaisia  

(2) __________________________ (käsitys). Päivän taustalla on pyhimystaru, itse asiassa 

useitakin. Historia tuntee monta Valentinus-nimistä marttyyria. Useimmat Valentinus-

legendat kertovat 200-luvulla (3) __________________________ (elänyt) piispa 

Valentinuksesta, joka koki marttyyrikuoleman helmikuun 14. päivänä vuonna 269. Yhden 

pyhimystarinan mukaan naimisissa olevia (4) __________________________ (miehet) 

pidettiin huonompina sotilaina kuin (5) __________________________ (naimaton), koska 

heillä oli taisteluissakin aina mielessä perheen hyvinvointi. Niinpä nuoret miehet, jotka 

halusivat naimisiin, mutta eivät halunneet menettää mainettaan urheina sotureina, vihityttivät 

itsensä salaa avioliittoon. Piispa Valentinus suostui vihkijäksi, mistä syystä keisari tuomitsi 

hänet kuolemaan. 

Toisen tarinan mukaan Valentinuksesta tuli rakastavaisten nimikkopyhimys siksi, 

että hän neuvoi Rooman nuorukaisia kieltäytymään sotapalveluksesta ja kehotti  

(6) __________________________ (he) pysyttelemään mieluummin rakkaittensa luona kuin 

lähtemään sotaan. Tästä roomalaiset sotapäälliköt eivät pitäneet ja Valentinus sai  

(7) __________________________ (kuolemanrangaistus). 

Myöhemmin pyhästä Valentinuksesta tuli rakastavaisten ja  

(8) __________________________ (kihlautunut) suojelija ja onnellisen avioliiton takaaja. 

Englannissa kuningas Henrik VIII julisti helmikuun 14. päivän kuninkaan kirjeellä 

viralliseksi juhlapäiväksi jo vuonna 1537. Monet Valentinin päivään liittyvät tavat ja 

uskomukset ovatkin kotoisin Englannista. Leikiteltiin esimerkiksi ajatuksella, että helmikuun 

14. päivän aamuna ensimmäiseksi vastaantuleva on valentin, ”se oikea”. Päivän  

(9) __________________________ (huvit) kuului myös seuraleikki, jossa tytöt ja pojat 

vuoron perään nostivat arpoja ja etsivät parikseen saman numeron omistajan. 
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Valentinin päivä oli alun perin päivä, jolloin saattoi lähettää  

(10) __________________________ (rakkaudentunnustus) salaisenkin ihailun kohteelle, jopa 

nimettömänä.  

Päivän tunnus, rakkautta, (11) __________________________ (ystävyys) ja ihailua 

kuvaava punainen sydän, oli ja on yhä suosittu aihe Valentinin päivän  

(12) __________________________ (kortit). Alkuperäisten käsintehtyjen korttien 

koristeluun käytettiin taidokkaasti kukkia, sulkia, helmiäisiä, simpukankuoria,  

(13) __________________________ (satiininauhat) ja (14) __________________________ 

(pitsit). Ensimmäiset painetut Valentinin päivän kortit tulivat myyntiin Englannissa 1800-

luvun alussa.  

(Lähde: http://oppiminen.yle.fi/ystavanpaiva) 
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TEHTÄVÄ 2 
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. 
 

(0) ... löytyi viskiaarre 
 
Sata vuotta sitten Etelämantereelle pyrkineen löytöretkeilijän leiristä (15) ... viisi laatikollista 
viinaksia. Historiallinen viski ja brandy ovat aarre juomat tuottaneille yhtiöille.  

Löytöretkeilijä Ernest Shackleton pyrki (16) ... etelänavan vuosina 1907–1909. Hän 
joutui ilmeisesti tarvikkeiden loppumisen takia kääntymään takaisin noin 150 kilometrin 
päässä määränpäästään ja palaamaan takaisin tukikohtaansa Cape Roydsiin.  

Uusiseelantilaiset tutkijat ovat nyt kaivaneet Shackletonin majan lattiaa ja löytäneet 
yllätyksekseen viisi laatikollista jaloja juomia. Kolmessa laatikossa oli viskiä ja kahdessa 
brandya.  

Jää on rikkonut laatikoita hieman, mutta useimmat pullot ovat (17) .... Laatikoihin 
muodostunut jää tekee pullojen pelastamisen hankalaksi. Juomat eivät ole jäässä pakkasesta 
huolimatta.  

Whyte and Mackay -panimon asiantuntija Richard Paterson sanoo löydön olevan 
"taivaan lahja", sillä tuon ajan Mackinlay-viskin resepti ei ole enää tallessa. Jos pullojen 
sisältö saadaan pelastettua ja analysoitua, panimo voi alkaa valmistaa juomaa, jonka maku 
vastaa (18) ....  

(Lähde: http://yle.fi/uutiset/luonto_ja_ymparisto/2010/02/etelamantereelta_loytyi_viskiaarre_1422386.html) 
 
 
(0) A) Etelämantereella    B) Etelämantereesta 
 C) Etelämantereelta    D) Etelämantereessa 
 
(15) A) on löydetty     B) löydetty 
 C) löydetään     D) löytynyt  
  
(16) A) saavuttaa     B) saavuttamiseksi 
 C) saavuttamalla    D) saavuttamaan 
 
(17) A) ehjät ja koskemattomat   B) ehjiä ja koskemattomia 
 C) ehjijä ja koskemattomeja   D) ehjejä ja koskemattomia 
 
(18) A) vuosisadan takaista, alkuperäistä tuotetta  

B) vuosisadan takaiseen, alkuperäiseen tuotteeseen 
 C) vuosisadan takaisesta, alkuperäisestä tuottesta  

D) vuosisadan takaisen, alkuperäisen tuotteen 
 
 

0. 15. 16. 17. 18.
C 

 
 

15. 16. 17. 18. Max. Elért
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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. 
 

 

Maamme kirja 

 

Zachris Topeliuksen (1818–1898) vuonna 1875 julkaisemaa Maamme kirjaa (0) on painettu 

(painaa) lähes kolme miljoonaa kappaletta. Se onkin eräänlainen joka kodin kansalliskirja. 

Topeliuksen idea (19) __________________________ (on) valistaa kansaa ja  

(20) __________________________ (opettaa) nuorisolle isänmaallisuutta kertomalla 

Suomen maantieteestä, ihmisistä, luonnosta, maisemasta ja menneisyydestä. Alkuperäistä 

teosta (21) __________________________ (muokata) eri aikoina ja  

(22) __________________________ (käytää) kansakouluissa maantiedon ja historian luku- ja 

oppikirjana toiseen maailmansotaan asti ja vielä sen jälkeenkin. 

  Maamme kirja oli merkittävä myös tieteellisessä mielessä: se  

(23) __________________________ (koota) yhteen eri tieteenalojen käsityksiä, jotka 

Topelius popularisoi. Näin ne (24) __________________________ (levitä) kansankeskuuteen 

kirjapainon, kansakoululaitoksen ja lukutaidon välityksellä. 

 Maamme kirjaa (25) __________________________ (pitää) merkittävänä 

suomalaisen identiteetin rakentajana. Se (26) __________________________ (muodostaa) 

yhtenäistä kansallista omaakuvaa esimerkiksi siten, että sen välityksellä maasta ja ihmisistä 

juurtui monenlaisia käsityksiä, jotka (27) __________________________ (elää) vielä tänäkin 

päivänä. Pitkälti Topeliuksen ansiosta (28) __________________________ (oppia) monia 

stereotypioita karjalaisista, savolaisista ja hämäläisistä. Kirjassaan Topelius myös valitsee, 

määrittelee ja nostaa jalustalleen kansakunnan suurmiehiä. 

 Teoksen henki on sekä pedagoginen että uskonnollis-konservatiivinen. Maamme kirja 

(29) __________________________ (alkaa) uskonnollissävyisellä runolla ”Aamulaulu”, 

seuraavat luvut ovat ”Koti” ja ”Isänmaa”. Keskeisin päämäärä onkin selittää ja opettaa kodin, 

uskonnon ja isänmaan kolmiyhteyttä ja näin rakentaa niihin pohjautuvaa isänmaallisuutta. 

Maamme kirja on pyhä kirja: se viittaa usein Raamattuun ja sen mukaan Raamatusta löytyy 

profetioita Suomenkin kansan kohtaloille – suomalaisten historia on osa Raamatun 

maailmanhistoriaa. Näin Topelius (30) __________________________ (luoda) myös kuvaa 

suomalaisista valittuna kansana. 
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 Kirja päättyy ”Kotiintulo koulusta” -tarinaan, joka  

(31) __________________________ (kertoa) kotiin palaavasta koululaisesta. Hän huomaa 

maansa kauneuden ja kiittää kaikesta Jumalaa – hän (32) __________________________ 

(oppia) topeliaanisen isänmaallisuuden. 
(Lähde: Tero Halonen: Maamme kirja. Teoksessa: Halonen, Tero & Laura Aro: Suomalaisten symbolit. 

Jyväskylä 2005, s. 187.) 
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TEHTÄVÄ 4 
Kirjoita viivoille sopivat sanat oikeassa muodossa. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä 
kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 

Rakkaimmat tuotteet 

Joulukuussa 2003 Helsingin Sanomat julkaisi lukijakyselyn (0) siitä,  

(33) __________________________ ovat suomalaisille kaikkein rakkaimpia tuotteita. 

Äänestyksen voittivat alun perin hyvin arkipäiväiset tuotteet tai esineet,  

(34) __________________________ on ajan myötä tullut nostalgisia ja arvostettuja. 

Ensimmäiseksi äänestyksessä tuli ruisleipä, toiseksi sauna, kolmanneksi salmiakki, 

neljänneksi Fazerin Sininen -suklaa ja (35) __________________________ karjalanpiirakka. 

Kuudenneksi kyselyssä sijoittui Nokian kännykkä,  

(36) __________________________ kertoo suomalaisesta huippuosaamisesta ja 

menestystarinasta. Seuraavat tuotteet olivat taas hyvin kotoisia ja arkipäivisiä: seitsemäs oli 

käytännöllinen astiankuivauskaappi, kahdeksas puukko, yhdeksäs puhdas hanavesi ja  

kymmenenneksi sijoittui hapankorppu. 

Osa kyselyssä menestyneistä tuotteista on tunnettuja tuotemerkistään, mutta loppujen 

lopuksi kaikkein läheisimpiä suomalaisille näyttävät olevan luonnonläheiset, puhtaudesta 

kertovat yksinkertaiset, konstailemattomat, käytännölliset ja hienostelemattomat tuotteet – ei 

suinkaan arvostetut design- tai taide-esineet. Tämä kertoo varmasti jotain myös suomalaisesta 

perusluonteesta. 

Monet äänestyksessä menestyneet tuotteet ovat elintarvikkeita. Sanonnan mukaan 

onkin kaikkein isänmaallisinta syödä (37) __________________________,  

(38) __________________________ on oppinut syömään lapsena. Ruuat ovat nostalgisia, 

sillä niiden maut viittaavat lapsuuteen ja sen turvallisuuteen. Myös sauna on jotain sellaista,  

(39) __________________________ olemme kokeneet lapsuudesta lähtien. Kaiken kaikkiaan 

ruuat ovat siis tärkeitä kansallisia symbolituotteita. Tästä kertoo myös se,  

(40) __________________________ kun keväällä 2004 englantilainen  

The Times -sanomalehti teki kyselyn brittiläisyydestä, siinäkin kärkeen sijoittuivat ruuat: 

jaetulle ensimmäiselle sijalle tulivat paahtopaisti ja fish and chips ja viidenneksi 

englantilainen aamiainen. 
(Lähde: Halonen, Tero: Rakkaimmat tuotteet. Teoksessa: Halonen, Tero & Laura Aro: Suomalaisten symbolit. 

Jyväskylä 2005, s. 144) 
 

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Max. Elért 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 14   
2. feladat 4   
2. feladat 14   
4. feladat 8  

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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FINN NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2010. október 22. 14:00 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
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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 tekstin vampyyreista ja vampyyrikirjojen faneista. Sinun täytyy 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 lauset. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 
 

(0) Ihmiset ovat aina olleet kiinnostuneita mystisistä asioista.  

(1) Vampyyrit olivat suosiossa jo vuonna 1450. 

(2) Vampyyrikirjoja luetaan kaikkialla. 

(3) Vampyyrit ovat ulkonäöltään nykyään samanlaisia kuin ennen.  

(4) Twilight-elokuva ei vaikuttanut mitenkään kirjojen myyntiin. 

(5) Vampyyrifanit ovat pääasiassa 13–20-vuotiaita poikia. 

(6) Uusien kirjojen vampyyrit juovat ihmisten verta. 

(7) Vampyyrikirjoissa on rakkautta. 

(8) Fanit pitävät kirjojen lukemisesta enemmän kuin elokuvista. 

(9) On helppo tehdä elokuvia vampyyreistä. 

(10) Kirjoissa ja elokuvissa vampyyrit pukeutuvat aina samalla tavalla. 

 
 
 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
O           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért
          10  



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 4 / 8 2010. október 22. 
1012 

Finn nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

TEHTÄVÄ 2 
Kuulet haastattelun, jossa toimittaja keskustelee Rainer Frimanin kanssa. Kuulet tekstin 
kaksi kertaa. Tehtäväsi on jatkaa annettuja 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) Rainer Friman on ... 
A) 60 vuotta vanha 
B) 50 vuotta vanha 
C) 40-vuotias 
D) 55-vuotias 

 
(11) Friman on ... 
A) laulaja ja toimittaja 
B) laulaja, poliitikko, kirjailija 
C) muusikko 
D) romaanikirjailija 

 
(12) Hän on syntynyt ... 
A) Romaniassa 
B) Roomassa 
C) romaniperheessä 
D) ruotsalaisessa perheessä 

 
(13) Kouluissa ei ole romanikielen opettajia, koska ... 
A) heille ei tarjota työpaikkaa 
B) ei ole sellaisia 
C) heitä on hyvin vähän  
D) he eivät halua opettaa kouluissa 

 
(14) Nuoret romanit ... 
A) puhuvat harvoin äidinkieltään 
B) eivät ymmärrä romanikieltä ollenkaan 
C) eivät käy vanhempien luona 
D) osaavat kaikki hyvin romania 

 
(15) Romanien pikkulapset oppisivat päiväkodissa ... 
A) suomea 
B) sosiologiaa 
C) taidetta 
D) sosiaalisia taitoja 

 
(16) Romanit hyvin usein ... 
A) asuvat yksin 
B) auttavat sukulaisiaan 
C) eivät auta ketään 
D) asuvat kylässä 
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(17) Rainen Frimanin kirjan nimi on ... 
A) Mehiläinen 
B) Miehet ja te 
C) Miehen tie 
D) Mihin vie? 

 
(18) Hänen uusi CD-levynsä ilmestyy ... 
A) kesällä 
B) kesäkuussa 
C) ennen toukokuuta 
D) toukokuussa 

 
(19) Hän harrastaa ... 
A) lukemista ja ulkoilua 
B) ratsastusta 
C) intiaanikirjojen lukemista 
D) ulkomaan matkailua 
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TEHTÄVÄ 3 
Kuulet tekstin Suomen teatterin historiasta. 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 suomalainen teatteriperinne alkoi? 

Kirkon piirissä. 

(20) Milloin alkoivat Turun akatemian teatteriesitykset? 

________________________________________________________________________ 

(21) Millä kielellä amatööriryhmät esiintyivät 1700-luvulla? 

________________________________________________________________________ 

(22) Minä vuonna Suomen ensimmäinen teatteritalo rakennettiin? 

________________________________________________________________________ 

(23) Mikä oli ensimmäinen suomeksi esitetty draama? 

________________________________________________________________________ 

(24) Mikä oli tärkein suomenkielinen teatteri? 

________________________________________________________________________ 

(25) Montako harrastajateatteriryhmää Suomessa on? 

________________________________________________________________________ 

(26) Minkälaisia Tampereen Työväen Teatterin ohjelmat olivat? 

________________________________________________________________________ 

(27) Mitkä teatteritapahtumat ovat kansainvälisestikin tunnettuja? 

________________________________________________________________________ 

(28) Mikä oppilaitos perustettiin vuonna 1943? 

________________________________________________________________________ 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 10   
2. feladat 9   
3. feladat 9   

FELADATPONT ÖSSZESEN 28  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

    
    
      
 javító tanár  

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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. vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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IV. Íráskészség 
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Fontos tudnivalók 

 
 

A feladatok megoldásához szótár használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
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TEHTÄVÄ 1 
 
Eilen kävit ravintola Siiriuksessa ystäväsi kanssa. Valitettavasti et ollut tyytyväinen ruokiin 
eikä palveluun. Kirjoita valituskirje ravintolan päällikölle. Ota kirjeessäsi esille seuraavat 
asiat: 
 

o Kerro, kuka olet ja miksi kirjoitat. 
o Kerro yksityiskohtaisesti, mitä on tapahtunut:  

- Pöytävaraus ei ollut kunnossa. 
- Sinulla on maitoallergia, tällaisiin ongelmiin ravintola ei ole 

varautunut.   
- Tarjoilijat eivät olleet ystävällisiä. 
- Laskussasi oli selvästi virheitä. 
- yms. 

o Hyvästele. 
 
 
Kirjoita 120–150 sanaa. 
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TEHTÄVÄ 2 

Valitse jompikumpi seuraavasta kahdesta aiheesta! 

 
A)  
Koululehden mielipidepalstalla on jo vähän aikaa käyty keskustelu naisten asemasta. 
Päätät itsekin kirjoittaa mielipidekirjoituksen aiheesta: ”Onko naisten paikka keittiössä?” 
Muista ottaa kirjoituksessasi esille seuraavat asiat: 
 

o Kerro, kuka olet. 
o Esitä ajatuksesi naisten roolista. 
o Perustele mielipidettäsi väitteillä.  
o Voit kirjoittaa myös omista kokemuksistasi.  

 
Kirjoita 200–250 sanaa. 
 
B) 
Suomen suurlähetystö on pyytänyt sinua kirjoittamaan esseen/arvostelun nykynuorten 
piireissä suositusta kirjasta tai elokuvasta. Kirjoituksesi tulee luettavaksi Suomen 
suurlähetystön nettisivuilla. Ota esseessäsi esille seuraavat seikat: 
 

o Kerro lyhyesti kirjan/elokuvan juoni. 
o Esittele tärkeimmät päähenkilöt. 
o Kerro siitä, miksi mielestäsi kirja/elokuva on niin suosittu. 
o Esitä myös oma mielipiteesi. 

 
Kirjoita 200–250 sanaa. 
 
 
Kirjoita tähän valitsemasi aiheen kirjain A tai B:   
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Feladat Értékelési szempont maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

1. 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   
Íráskép 1   

1. feladat összesen 10  

2. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 4  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4  
Íráskép 1  

2. feladat összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
     
  javító tanár  

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

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

    
      
      
           

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