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1 TEKSTIN  YMMÄRTÄMINEN

Lue tekstit 1.1a–1.1d  ja vastaa niihin liittyviin kysymyksiin 1–25 valit-
semalla asiayhteyteen parhaiten sopiva vaihtoehto. Merkitse vastauk-
sesi lyijykynällä mustaten optiseen vastauslomakkeeseen.

Pukstaavi

On sanottu, että kirjoissa on koko menneen ajan sielu. Näitä sielun-
liikkeitä voi nyt seurata Sastamalassa sijaitsevassa Suomalaisen kirjan 
museossa Pukstaavissa. Museon pysyvä näyttely kertoo suomalaisen 
kirjan tarinaa yli 500 vuoden ajalta. ”Olemme pyrkineet löytämään 
ihmisläheisen lähestymistavan”, sanoo suunnittelija Minna Honkasa-
lo. ”Kaikkea saa koskea, mikä ei ole vitriineissä tai muuten suojattu.” 
 Luovaa mielikuvitusta käyttäen kokonaisuudesta on saatu kiintoi-
sa ja toimiva. Eri huoneissa kävijä viedään kirjan tarinaan eri näkö-
kulmista. Teemoja on kaikkiaan kuusi, ja niistä yksi kertoo kirjasta 
esineenä. Kävijä saa tietoa kirjan sidonnasta ja näkee toinen toistaan 
kauniimpia kirjan kansia. Pukstaavissa on kaikenlaista näyttelyn tee-
moihin liittyvää toimintaa. Yhä useammat haluavat kokeilla taitojaan 
runo karaokessa, jossa laulamisen sijasta luetaan runoja. Monet pysäh-
tyvät kuuntelemaan vierailevia kirjailijoita. Myös työpajoihin ja kurs-
seille toivotaan runsasta osanottaja joukkoa.
 Pukstaavin tulevat käyttäjät, lapset ja nuoret, on otettu huomioon 
monin tavoin. Lastenkirjallisuutta esitellään ratakiskoa pitkin kulke-
van junan avulla, jonka kyydissä on rakastettuja satuhahmoja eri ajoil-
ta. Asemalla odottaa jokaisen hahmon matka laukku, johon on kätketty 
tietoa vaikkapa muumeista tai Tirlittanista. Näyttelyssä on myös pys-
tyssä oleva, ihmistä isompi satukirja, jonka sivujen väliin voi kävel-
lä ja avata tietoikkunoita lastenkirjallisuuden maailmaan. Nuorisolle 
läheistä sähköistä tek niikkaa on käytetty runsaasti tiedonvälitykseen, 
koska on haluttu välttyä täyttämästä seiniä julisteilla.
 Erityisen viehättävä on huone, jossa pienoismallien avulla kerro-
taan, miten ajatuk sista syntyy kirja ja mitä ammattilaisia tarvitaan, jotta 
kirja saadaan painokuntoon. Pienoismallit vievät muun muassa kään-
täjien ja kirjailijoiden koteihin ja 1920-luvun Otavan kustannustaloon. 
Palava kirjarovio kuvaa vaikuttavasti kiellettyjen kirjojen kohtaloa.
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 Suomalaiskotien kirjahyllyistä alettiin kerätä tietoja vuonna 2010, 
ja keruu jatkuu vuoden 2012 helmikuun loppuun. Tähän mennessä 
saadusta materiaalista on pysty tetty Pukstaavin ensimmäinen vaihtuva 
näyttely. Se kertoo kirjahyllystä esineenä ja hyllyn omistajien suhtees-
ta kirjoihinsa. Näyttelyyn kuuluu myös hylly, johon Äetsän koulun op-
pilaat ovat valinneet kirjat. Tarkoitus on, että vaihtuva näyt tely kestäisi 
vuoden kerrallaan ja liittyisi joko kirjallisuuden merkkivuoteen tai 
johon kin ajankohtaiseen ilmiöön tai asiaan. 
 Yksi museon erikoisuus ovat kirjalliset wc:t. Yhdessä mukavuus-
laitoksessa on kertomakirjallisuutta, toisessa lastenkirjallisuutta – ja 
tietenkin on lyriikka-wc. Mu seon aukioloaikoina asiakkaita palvelee 
myös Pukstaavin oma kauppa. Kahvila palvelut on tarkoitettu sekä yk-
sityisille ihmisille että yrityksille ja yhteisöille. Puks taavissa voi jär-
jestää perhejuhlia, seminaareja, asiakastilaisuuksia tai vaikkapa elo-
kuvailtoja. Tiloille odotetaankin käyttäjiä, sillä Pukstaavi kiinnostaa 
ihmisiä arvioitua enemmän: ensimmäisen kuukauden aikana vieraili-
joita oli yli 5 000.
 Museo sijaitsee talossa, jonka apteekkari O. A. Bäckman raken-
nutti 16-lapsisen perheensä kodiksi ja liiketilaksi vuonna 1920, ja se 
oli aikanaan Vammalan komeim maksi sanottu talo. Jo 1870-luvulla 
paikalla oli ollut apteekki, jonka yhteydessä toimi kirjakauppa. Talo 
kuitenkin tuhoutui tulipalossa 1900-luvun alussa. 
 Pukstaavin nimi julkistettiin Helsingin kirjamessuilla 2010. Suo-
men Kirjainstituu tin järjestämään nimikilpailuun tuli yli viisisataa 
vastausta, joista instituutin säätiön hallitus valitsi nakkilalaisen Jorma 
Lindforsin ehdotuksen. Valintaa perusteltiin muun muassa sillä, että 
Mikael Agricolalta peräisin oleva sana pukstaavi viittaa selkeästi mu-
seon erikoisalaan sekä kirjan ja kirjakielen kehityksen historiaan. 

Lähteet: Hiidenkivi 4/2011; 
www.pukstaavi.fi (2.11.2011) 

Menestysjoukkueen salaisuus

Penkkiurheilijan elämästä tekee jännittävän se, että urheilu on täyn-
nä yllätyksiä. Suu rella rahalla koottu jääkiekkojoukkue voi romahtaa 
kesken kauden, vaikka tähdet oli sivat fyysisesti hyvässä kunnossa. 
Nuorista kotiseuran kasvateista koottu joukkue voi nousta taistele-
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maan mitaleista, vaikka edellisen vuoden menestys ei sitä olisi miten-
kään ennakoinut. ”Jokainen ryhmä yllättää joskus jopa huippuvalmen-
tajan”, väittää liikuntatieteiden tohtori, erikoistutkija Esa Rovio. 
 Onnistumisen takana on nimittäin muutakin kuin raha ja sillä han-
kittu yksilöiden taito. Euroilla ei voi ostaa hyvää ryhmähenkeä. Ryh-
mähengen syntyminen edellyttää, että joukkueella on yhteinen lähtö-
kohta. Se voi olla kasvattiseura, kotimaa tai jotakin muuta tärkeää, 
jossa jäsenet ovat mukana sydämellään. Tällainen asia motivoi urheili-
joita ja yhdistää heitä. Vain ryhmähenki tuo joukkueeseen niin sanotun 
ylimää räisen pelaajan.
 Ryhmän jäsenellä – oli kyse urheilujoukkueesta tai työtiimistä – on 
kaksi tavoi tetta: hän pyrkii huippusuoritukseen, ja hän haluaa kuulua 
joukkoon. Jos yksilön ja joukkueen tavoitteet eivät käy yksiin, tilanne 
muuttuu vaaralliseksi. Vahva yhteen kuuluvuus, niin hyvä asia kuin se 
sinänsä onkin, saattaa jopa heikentää suoritusta. Se johtuu siitä, että 
yhteenkuuluvuus luo samalla paineita. Halu kuulua joukkoon tulee 
niin tärkeäksi, että ryhmä ei pysty tarkastelemaan tehtäväänsä kriitti-
sesti. Kavereiden suorituksia ei viitsitä arvostella.     
 Hyvä ryhmähenki ei tarkoitakaan tutkijan mukaan sitä, että ryh-
män jäsenten pitäisi olla ystäviä. Tunnesiteitä muodostuu jos on muo-
dostuakseen, mutta kaveruutta tär keämpää on aina se, että ryhmä ottaa 
huomioon ja kestää jokaisen jäsenensä näke mykset – esitti niitä sitten 
maalikuningas tai nelosketjun pakki – ja keskustelee niistä avoimesti. 
Mutta kun ollaan kentällä, suoritetaan valittamatta perustehtävää eli 
pela taan.  
 Vaikka joukkueurheilu on yhteispeliä, tavoitteiden saavuttamises-
sa keskeisimpiä ovat valmentaja, kapteeni ja näkyvimmät pelaajat. 
Urheilu-uutisten raportit kertovat pelaajista, jotka tiukassa paikassa 
kääntävät pelin suunnan ja esimerkillään sytyttävät joukkuetoverin-
sa taistelemaan voitosta. Jokainen joukkue tarvitsee kyllä sankarinsa, 
mutta on vaarallista, jos tämä rooli aina lankeaa samoille pelaajille. 
Vastuun pitäisi kiertää tilanteen mukaan. Valmentajan pitää löytää kai-
kille joukkueen jäsenille tar koituksenmukaiset roolit eri tilanteisiin, ja 
hänen pitää antaa palautetta myös niille, joista yleisö ja media eivät 
ole kiinnostuneita. Esimerkiksi Vancouverin olympialai sissa Suomen 
miesten jääkiekkojoukkueessa oli valtavan arvostettuja pelaajia: Tee-
mu Selänne, Saku Koivu, Ville Peltonen ja Olli Jokinen. Miten olisi 
käynyt, jos joku heistä olisi loukkaantunut tai jostain muusta syystä 
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epäonnistunut? Tällaisia tilanteita varten toisten pelaajien on oltava 
valmiit täyttämään avainpelaajan paikka.
 Suomi on noussut maailman huipulle jääkiekossa, jota harrastaa 
arviolta pari mil joonaa ihmistä pohjoisella pallonpuoliskolla. Sen 
sijaan 270 miljoonan harrastajan jalkapallossa huippu on kaukana. 
Onko jalkapallon valmennuksessa jotain vikaa? – Esa Rovion mu-
kaan tilannetta voitaisiin ehkä kohentaa, jos tutustuttaisiin paremmin 
sosiaalipsykologiaan. Hyvän joukkueen ominaisuuksia on nimittäin 
tutkittu paljon, ja niistä on kirjoitettu useita kirjoja, mutta suomalai-
set valmentajat eivät juuri ole niitä availleet. Joillakin valmentajilla 
saattaa kyllä olla loistava psykologinen silmä ja taito ratkaista ryhmän 
ongelmia, mutta monilta sellainen kyky puuttuu. Silloin he keskitty vät 
vain fyysiseen suoritukseen, tekniikkaan ja taktiikkaan.
 Rovio myöntää kuitenkin muuttuneensa jalkapallon suhteen opti-
mistista realis tiksi. Meitä on Suomessa vain viisi miljoonaa, ja jal-
kapallo on lähes kaikille vain har rastus. Brasiliassa sen sijaan asuu 
188 miljoonaa ihmistä, ja siellä jalkapallo on elämä. Näköpiirissä 
ei ole sellaista temppua, jolla Suomi voisi voittaa jalkapallon maail-
manmestaruuden, ei edes opiskelemalla ja kehittämällä vahvaa ryh-
mähenkeä. Onneksi meillä on siis jääkiekko.

Lähde: Tiede 5/2010 

Koti lasikuution sisällä

Lempäälässä tutkitaan, voisiko lasikuutiossa asua. Lempäälään raken-
netaan yli 200 neliömetrin kokoinen Ekotalo kierrätysmateriaaleista. 
Talon rakennukset tehdään käytetyistä merikonteista, laivojen isois-
ta tavarankuljetussäiliöistä. Niitä on ennenkin muutettu asunnoiksi, 
joten se ei enää yllätä ketään. Ainutlaatuista Ekotalo-hankkeessa on 
sen sijaan se, että talo rakennetaan suuren lasikehän sisään. Tämä 
kierrätyslasista valmistettava kehä suojaa joka puolelta konttitaloa 
ja sen pihapiiriä kasvimaineen, uima-altaineen ja pihasaunoineen. 
Hankkeessa tutkitaan, voisiko tällainen talo olla yksi tulevaisuuden 
asumismuodoista. 
 Toistaiseksi Lempäälässä on syrjäisellä metsätontilla valmiina 
perustukset ja kaksi uima-allasta, jotka nekin tehdään kontteihin. 
”Tuossa on makuuhuone, tässä vie rashuone, ja tuonne tulee olohuo-
ne”, esittelee projektipäällikkö Antti Niemi Suomen Lasinjalostuk-
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sesta. Nimenomaan lasinjalostus on hankkeen perusajatus. Ekotalon 
ympärille on tarkoitus koota kaikkiaan 4 000 neliötä kierrätettyä ik-
kunalasia. Kaato paikalle menee vuosittain noin miljoona neliötä ik-
kunalasia, josta voisi olla hyötyä tällaisissa rakennuksissa. 
 Lasikehän sisäilma lämpiää auringolla, talon poistoilmalla ja tar-
vittaessa lämpöpu haltimilla. ”Mutta kasvihuone se ei ole, koska la-
sikehän ilma pidetään kuivana ilman vaihtokoneella”, Niemi sanoo. 
”Meillä on vain pari kolme kuukautta vuodesta todella kylmää. Muu-
na aikana lasikehää ei edes tarvitse lämmittää.” 
 Mitkä ovat edut? ”Lämmin oleskelutila pihalla ympäri vuoden. 
Tässä voi tammi-helmikuussakin juoda aamukahvit terassilla, ja ui-
ma-allas on käytössä ympärivuoti sesti. On Keski-Euroopan olot tääl-
lä Pohjolassa.” Toinen etu on, että varsinaista taloa ei tarvitse eristää 
kovin vahvaksi. Iso kysymys on energiankulutus. ”Me yllätyimme, 
miten pieni on puhaltimien energiankulutus. Lämmityskustannukset 
ovat pienet suhteessa neliöpinta-alaan”, Niemi sanoo. 
 Ekotalo on kansainvälisesti ainutlaatuinen hanke. Kun talo valmis-
tuu, sen on tar koitus olla ekologisen rakentamisen esittelykohde. Talo 
on monen uuden asian testi kenttä, mutta siinä on tarkoitus myös asua, 
ja parin vuoden kuluessa siinä aiotaankin kokeilla jatkuvaa asumista. 
Nyt Lempäälän tontilla on täysi tohina päällä, mutta sa manaikaisesti 
myös Ekotalo-projektin kulisseissa tapahtuu, sillä asuinrakennuksen 
kontteja muokataan parhaillaan Lasinjalostuksen tehtaalla oikeaan 
muotoonsa, ennen kuin ne siirretään valmiina paikalleen. 

Lähteet: Helsingin Sanomat 28.10.2011;
www.ekotaloprojekti.fi (12.11.2011)

Sirkustaivaan kirkkain tähti

Pauliina Räsänen haaveili sirkustähden urasta jo pienenä telinevoi-
mistelijatyttönä, kun hän tasapainoili kapealla puomilla. Sirkuksessa 
häntä kiehtoivat taiteellisuus, ilmaisuvoima, jännitys ja vaaran tuntu. 
Nuori voimistelijaneito pääsi 14-vuotiaana ensi kertaa kokeilemaan 
taitojaan sirkuksen maailmassa. Ainutlaatuinen ala vei ensin pikkusor-
men ja hyvin pian koko kropan. Sirkusura lähti salaman lailla sellai-
seen nou sukiitoon, josta muut voivat vain haaveilla. 
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 Arvostetun Montrealin sirkuskoulun ovet aukenivat 18-vuotiaalle 
Räsäselle ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Sirkuskoulun rankka ja työn-
täyteinen arki oli kaukana perinteisestä, railakkaasta opiskelijaelämäs-
tä. ”Treenasimme aamusta iltaan, ja opis kelupäivät venyivät yleensä 
12-tuntisiksi. Koulussa oli läsnäolopakko, ja edistymis tämme testat-
tiin säännöllisesti. Jos kehittyminen ei ollut riittävän nopeaa, uhkana 
oli erottaminen koulusta”, Räsänen kertoo. 
 Monipuolisen voimistelu- ja akrobatiataustansa sekä luonteensa 
ansiosta Räsänen selviytyi kuitenkin opinnoistaan kunnialla. Ensim-
mäinen vuosi harjoiteltiin kaikkia lajeja, toisena ja kolmantena eri-
koistuttiin omaan sirkuslajiin. Räsänen valitsi lajik seen ilma-akrobati-
an, jossa kattoon viritettyjen trapetsien, kankaiden ja köysien va rassa 
tehdään näyttäviä ja vaarallisia temppuja. Kolmen tiiviin opiskelu-
vuoden jäl keen sirkusammattilaisen paperit olivat kädessä ja maailma 
avoinna.
 Vastavalmistuneella ilma-akrobaatilla oli selkeä tavoite: maailman-
kuulu Cirque du Soleil, jonka ovet aukenivat parikymppiselle suoma-
laisnuorelle ensi yrittämällä. Samalla Räsäsestä tuli ensimmäinen 
suomalainen, joka esiintyi maailman arvoste tuimman sirkusinstituu-
tion riveissä. Cirque du Soleilia pidetään uuden sirkuksen äi tinä. Sen 
näytöksiä on käynyt katsomassa jo yli 90 miljoonaa ihmistä yli 80 
kaupun gissa, ja se on kerännyt historiansa aikana kaikki mahdolliset 
sirkusalan palkinnot ja tunnustukset.
 ”Elämä kiertävän sirkuksen kanssa merkitsi sitä, että joka viikko 
olimme uudessa metropolissa. Kaupunkeihin tutustuminen jäi kuiten-
kin usein valitettavan pintapuoliseksi. Esityk siä oli parhaimmillaan 
jopa kymmenen viikossa ja niiden lisäksi treenejä. Kier simme Poh-
jois-Amerikan, Aasian ja Euroopan suuria kaupunkeja, ja viivyimme 
yh dessä kaupungissa kerralla 2–3 kuukautta”, Räsänen kertoo. 
 Cirque du Soleil toi kiertue-elämän lisäksi Räsäsen elämään myös 
toisen, vieläkin tärkeämmän muutoksen, nimittäin poikaystävän Slavi 
Volkovin. Venäläissyntyinen urheiluakrobatian maailmanmestari Vol-
kov tuli sirkukseen samoihin aikoihin Räsäsen kanssa, ja tuore ystä-
vyyssuhde alkoi syventyä ja muuttua rakkaudeksi.
 Kuuden vuoden ja yli 2 300 näytöksen jälkeen sirkuspariskunta 
päätti, että kier tue-elämä saa riittää. He pakkasivat tavaransa ja aset-
tuivat asumaan Turun saaristoon. ”Kaipasimme elämään kiintopistettä 
jatkuvan kiertämisen sijaan. Päätimme yhdessä, että sirkusuraa voi 

(Teksti jatkuu sivulla 11.)
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1.1a Pukstaavi 

 1. Mitä Pukstaavin pysyvästä näyttelystä kerrotaan?
  A Kaikkia kirjoja saa selailla vapaasti 
  B Kirjaan voi tutustua monipuolisesti
  C Siellä voi opetella kirjojen kirjoittamista

 2. Miten vierailijoita esimerkiksi yritetään aktivoida?
  A Järjestämällä heille tilaisuus esittää lausuntaa
  B Antamalla heidän haastatella esiintyjiä
  C Opettamalla heitä sitomaan kirjoja 

 3. Millä tavoin lastenkirjallisuuteen voi tutustua?
  A Lukemalla aiheeseen liittyvää seinämateriaalia
  B Kuuntelemalla satujunassa tarinoita
  C Tutkimalla tavallista kookkaampaa teosta

 4. Mitä pienoismallien avulla kuvataan?
  A Ketkä kaikki osallistuvat kirjojen tekoon
      B Millaisessa ympäristössä kirjoja painetaan
      C Mitä myymättä jääneille kirjoille tapahtuu

 5. Mistä Pukstaavin ensimmäinen vaihtuva näyttely muun muassa 
 kertoo?
      A Kirjahyllyn merkityksestä huonekaluna
      B Maamme koulujen kirjahyllyistä
      C Kirjahyllystä tämän päivän muoti-ilmiönä

 6. Miten Pukstaavin toiminta on lähtenyt käyntiin?
  A Näyttelyihin liittyvää oheismateriaalia on myyty hyvin
      B Yleisömäärä on yllättänyt työntekijät
      C Kokoustiloille on ollut kovaa kysyntää

 7. Mitä talon historiasta tiedetään?
  A Talo vahingoittui tulipalossa sata vuotta sitten
     B Talossa on aiemmin toiminut kirjasto
     C Talo on alun perin ollut yksityisomistuksessa
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 8. Miksi museo nimettiin Pukstaaviksi?
  A Sana oli kirjamessuyleisön suosikki
  B Sanan merkityksen ja taustan vuoksi
  C Sanaa olivat useimmat ehdottaneet

Menestysjoukkueen salaisuus

 9. Mikä tutkijan mukaan tekee joukkueurheilun erityisen   
 jännittäväksi?
  A Oman maan menestys 
  B Huippupelaajien näkeminen
  C Tuloksen arvaamattomuus
  
10. Mikä piilee hyvän joukkuehengen takana?  
  A Hyväpalkkainen valmentaja
  B Pelaajien jakamat arvostukset
  C Kotiyleisön voimakas kannustus

11. Mitä haittaa vahvasta ryhmähengestä voi olla?
  A Aletaan liian innokkaasti kritisoida toisia
  B Unohdetaan pelin objektiivinen arviointi
  C Luotetaan liikaa valmentajaan   

12. Miksi eritasoiset pelaajat mainitaan rinnakkain?
  A Yksilölliset erot unohtuvat usein valmennuksessa
  B Tähti voi saada mukaansa heikoimmankin pelaajan
  C Jokaisen mielipide on peliä analysoitaessa arvokas
 
13. Mitä tutkija sanoo tunnetuista avainpelaajista?
  A Heitä on hyvin vaikea korvata
  B Sellaisia on Suomessa hyvin vähän
  C Muiden on pystyttävä astumaan heidän tilalleen
 
14. Mitä Esa Rovio haluaisi suomalaiseen jalkapalloiluun? 
  A Kansainvälisiä avainpelaajia 
  B Kovaa fyysistä harjoittelua 
  C Ryhmätoiminnan tuntemusta   
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15. Mikä hänen mielestään on pääsyy heikkoon menestykseen? 
  A Suhteellisen kapea rekrytointipohja
  B Kouluttamattomat valmentajat
  C Jääkiekon suurempi vetovoima 

Koti lasikuution sisällä

16. Mitä Lempäälän talohankkeesta alussa mainitaan? 
   A Siinä sopeutetaan rakennukset maaston muotoihin 
    B Siinä käytetään talon pinta-ala tehokkaasti 
    C Siinä kokeillaan uudenlaista asuntorakentamista 

17. Mikä on lasikehäkokeilun päätarkoitus?  
  A Asuintilojen valoisuuden takaaminen 
  B Lasin uusiokäytön lisääminen  
  C Rakennuskustannusten alentaminen 

18. Mitä Niemi toteaa lasikehän sisäilmasta?
  A Sen kosteuden säätely voi olla ongelmallista 
  B Kesällä sitä täytyy joskus jäähdyttää 
  C Sitä lämmitetään vain kylmimpinä aikoina 
 
19. Mikä Niemen mukaan oli odottamatonta?  
  A Talon ylläpitämisen edullisuus 
  B Talon seinärakenteiden lujuus 
  C Ulkotilojen monikäyttöisyys  
 
20.  Mitä talon tulevaisuudesta sanotaan? 
    A Taloa on tarkoitus näyttää yleisölle 
     B Taloon valitaan asukkaat aina määräajaksi 
    C Taloa voidaan muuntaa tarpeen mukaan

Sirkustaivaan kirkkain tähti

21. Miksi Pauliinasta tuli sirkustähti?
  A Hän harrasti sirkustemppuja jo lapsena
  B Hän ei pärjännyt voimistelijana
  C Hän unelmoi siitä jo nuorena
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22.  Mitä Pauliinan opiskelusta kerrotaan? 
  A Hän edistyi suunnitelmien mukaan
  B Hän valmistui ennen muita
  C Hän oli monesti vähällä luovuttaa

23. Mikä Pauliinaa harmitti Cirque du Soleilin kiertueilla?
  A Omaa aikaa ei ollut koskaan tarpeeksi 
  B Niiden aikana ei ehtinyt harjoitella kunnolla
  C Esiintymispaikat vaihtuivat kuukausittain 
 
24. Miksi Pauliina ja Slavi muuttivat Suomeen?
  A He kyllästyivät sirkusalaan
  B He kaipasivat pysyvyyttä
  C He halusivat rakentaa talon

25. Mitä Pauliina toteaa sirkusalasta Suomessa?
  A Se on valloittanut yleisön sydämen
  B Siitä on paljon kokemusta
  C Sen eteen tehdään paljon työtä



luoda myös täältä pohjoisesta käsin. Entistä tiiviimmäksi side omaan 
kotiin ja kotimaahan muuttui puolitoista vuotta sitten, kun tyttäremme 
Saaga syntyi.”
 Sirkusalan huippuammattilaisille on riittänyt vientiä ja kysyntää 
sekä Suomessa että ulkomailla. Ensi alkuun ulkomaankiertueet veivät 
ison osan vuodesta, mutta vä hitellen työtilaisuuksia ja mahdollisuuk-
sia on auennut yhä enemmän myös koti maassa. ”Yritämme koko ajan 
saada sirkukselle enemmän jalansijaa ja arvostusta täällä Suomessa. 
Varieteetraditiolla on pitkät perinteet monissa Euroopan maissa, mutta 
Suomessa koko taiteenlaji on vielä lapsenkengissä. Pioneerityötä siis 
tarvitaan”, Räsänen toteaa.

Lähde: TOP Omistajajäsen. 
(Turun Seudun Osuuspankin asiakaslehti) toukokuu 2011

Läs texten och svara sedan kort på svenska på frågorna a–e. Skriv 
svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven.

Oceana riensi Itämeren avuksi

Vuonna 2001 perustettu Oceana on suurin kansainvälinen järjestö, 
joka keskittyy merien suojeluun. Se uskoo, että huonokuntoisten mer-
ten tila voidaan palauttaa enti selleen. Toimintaan täytyisi vain ryhtyä. 
Juuri sitä Oceana tekee: tutkii ja selvittää sekä antaa ohjeita parempiin 
toimintatapoihin. 
 Aiemmin Oceana on tehnyt töitä Välimerellä ja Madeiran saaristos-
sa, mutta nykyään se tutkii Itämeren tilaa. Viimeisten kuuden viikon 
aikana miehistö on tehnyt Itämerellä yli 120 sukellusta. Sukelluksissa, 
jotka menevät 40:tä metriä syvem mälle, käytetään vedenalaisrobotin 
apua. 
 Vedenalaisrobotti tuo tietoja Itämeren syvimmistä paikoista. Sen 
tutkimus laitteet mittaavat meriveden lämpötilaa, suolaisuutta ja pai-
netta sekä noutavat näyt teitä pohjasedimentistä. Kaikki tieto on luon-
nollisesti muidenkin kuin järjestön käytettävissä.
 Oceanan toimintaan kuuluu paitsi tiedon kerääminen myös sen 
levittäminen. Aluk sella työskentelee sukeltajien lisäksi ammattiku-
vaajia. Järjestön verkkosivuilla julkaistuissa kuvissa näkyy Itämeren 
monimuotoisuu den lisäksi sen saastuminen ja ihmisen vaikutus herk-

11

205

210

1.2



12

kään meriympäristöön. Kauniit kuvat kertovat siitä, miten voisi olla, ja 
rumat kuvat siitä, mitä tulee tapahtumaan entistä laajemmilla alueilla, 
mikäli toimintatapoihimme ei tule muutosta. Kun ihmiset tietävät mer-
ten huonon kunnon ja siitä huolimatta näkevät upeita kuvia pinnan alta, 
ne tuovat heille toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Kuvat muistuttavat 
myös siitä, että merten hyvinvoinnin eteen kannattaa tehdä töitä.
 Oceanan Euroopan osaston toiminnanjohtaja Xavier Pastor on näh-
nyt sekä kauniita merimaisemia että alueita, jotka ihmiset ovat tuhon-
neet. Silti usko tulevaan on suuri. ”Tieteellinen ja teknologinen tieto-
taito löytyy. Nyt tarvitaan vain päättäjien tahto ja uskallus suojella me-
riämme. Moni on huolestunut Itämerestä ja sen saastumisesta. Näiden 
ongelmien ratkaise miseksi tekee jo moni tutkija töitä,” Pastor toteaa. 
 Ylikalastus on Oceana-järjestölle tuttua Välimeren ja Afrikan 
sarven alueelta, mutta sitä tapahtuu myös Itämerellä. ”Tutustumme 
matkamme aikana myös kalasta miseen. Matkan jälkeen kokoamme 
raportin ja annamme ehdotuksia, miten kala taloutta voisi kehittää 
kestävämmäksi. Ylikalastus ja kestämättömät kalastusmetodit vahin-
goittavat herkkää merta ja sen eliöstöä. Pohjatroolaus tulisi kieltää, ja 
pitäisi ottaa käyttöön sel laisia kalastusmenetelmiä, jotka eivät vahin-
goita ympäristöä niin paljon,” Pastor ker too.  
   Oceana on jo saanut paljon hyvää aikaan. Hieno saavutus on muun 
muassa pohja troolauksen kieltäminen monissa paikoissa. Mutta paljon 
on vielä tehtävää. Meret peittävät maapallon pinta-alasta yli 70 pro-
senttia. Työ ei lopu – se on vasta alkanut. 

Lähde: Nuorten Luonto 3/2011

a) Vilka är organisationens främsta uppgifter? (2 saker) 

b) För vilka ändamål används undervattensrobotar?

c) Hur sprider organisationen kännedom om tillståndet i Östersjön 
 och varför?

d) Vad krävs för att Östersjön ska må bättre? 

e) Vad anser Pastor om de nuvarande fiskemetoderna och vad föreslår 
 han?
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2.1

2.1

2.1a

2 RaKENTEET ja SaNaSTO

Lue seuraavat tekstit ja valitse kuhunkin kohtaan (26–40) annetuista 
vaihtoeh doista tekstiyhteyteen parhaiten sopiva. Merkitse valintasi 
lyijykynällä mustaten optiseen vastauslomakkeeseen.

Kahvilan edustalla Helsingin Alppihar-

jussa seisoo komea Christiania-kolmi-

pyörä, jonka kylkiin teipatut mainokset 

kutsuvat sisään pieneen kahvipuotiin. 

Kahvila avattiin äs kettäin, ja __26__ 

hankittiinkin nimenomaan asiakkaiden 

houkuttelemiseksi. Muuta käyttöä täl-

le perhefillariklassi kolle __27__  silloin 

ajatella.

Toisin kuitenkin kävi. ”Pyörällä on 

ajettu tosi paljon”, kahvilan omistaja 

Mikko Sarén sanoo. Kahvilanpitoon liit-

tyvät asiat hoidetaan kolmipyörällä: sillä 

on kätevä mennä __28__ maidot tukusta 

ja leivät leipomosta. Sarénin nelihen kinen 

perhe ei omista autoa, ja Christiania-

pyörä toimii kul jetusvälineenä perheen 

muussakin arkielämässä. Myös Sarénin 

Mainosständistä tuli kahvilanpitäjän 
käyttöpyörä

26. A  pyörää 
 B pyörä 
 C pyörän 

27. A ei osattu 
 B ei osattaisi 
 C eivät osanneet
 

28. A hakemalla 
 B hakemaan 
 C hakemassa

Tavarafillari
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2- ja 5-vuotiaat lapset __29__  pyörän 

kyydissä, totta kai. ”Ja pyörä on hyvä 

esimerkiksi, kun lähdetään ve neretkille”, 

Tervasaaren edustalla venettään __30__ 

Sarén sa noo. ”Lasten penkin alle mah-

tuu juuri sopivasti putkikassi, ja kopassa 

kulkee __31__, mitä viikonloppupurjeh-

duksella tarvitaan.”

Sarénin mukaan pyörä on yllättävän 

hyvä myös talvella, sillä sen kanssa py-

syy pystyssä liukkaallakin kelillä. Sellai-

sia kohtia, joista kolmipyörä ei mahtuisi 

kulkemaan, ei juurikaan tule __32__.                   

Lähde: www.tavarafillari.fi

Karaoke polkee ihmisten keskelle

Valokuvaaja Timo Wrightin lempiesine 

on Karaokekunkku, alkujaan Rauman 

telakalla käytössä ollut kuormapyörä, 

__33__ Wright huusi netistä viiden ystä-

vänsä kanssa. Pyörän nimi tulee __34__ 

liimatusta tarrasta. Tarran, jossa lukee 

Karaokekunkku, on kiinnittänyt edellinen 

omistaja. Hän oli karaokeyrittäjä, joka 

kuskasi levyjään pyörällä.

2.1b

29. A kuljettavat
 B kulkeutuvat 
 C kulkevat

30. A pitämä 
 B pitävä 
 C pidettävä

31. A kaikkien 
 B kaiken 
 C kaikki

32. A vastaan  
 B vastoin 
 C vasten

33.  A jonka
 B jolle 
 C johon
 
34. A kuormalavalla 
 B kuormalavaan 
 C kuormalavasta
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Wright päätti ystävineen jatkaa pe-

rinnettä. Pyörän la valle rakennettiin ää-

nentoistosysteemi mikrofoneineen, ja ka-

raokevideoita pyöritetään kannettavalta 

tietokoneelta. Lavan alle on asen nettu si-

ninen valo, mutta se ei __35__ valoisalla. 

Soittokel lona on muovinen lelukoira.

Ystävykset ovat saaneet ihmiset laula-

maan muun muassa puistotapahtumissa. 

Karaokepyörällä kiertäminen on yksi esi-

merkki siitä, __36__ kaupunkimiljöössä 

voi tehdä monenlaisia asi oita. Voi esiin-

tyä kadulla, järjestää karaokea tai tehdä 

mitä tahansa. Ei aina tarvitse odottaa, että 

joku muu tulee ja sanoo, missä musiikkia 

saa kuunnella.

Karaoke ei kuitenkaan ole suurin syy, 

miksi Wright pitää Karaokekunkusta. 

Hänelle sen yhteisomistajuus on paljon 

__37__ juttu. Kaiken krääsän ja roinan 

keskellä on ekologista omistaa __38__ 

yhdessä. Lisäksi Wrightin __39__ on 

tie tysti tärkeää, että pyörällä voi liikkua. 

Hän sanookin, että __40__ pitäisi pyöräil-

lä, sillä se on oikea ja hyvä tapa liikkua. 

Lähde: Helsingin Sanomat 15.8.2011

35. A soi 
 B kuulu 
 C näy
 

36.  A kuten 
 B miten  
 C joten 
 

37. A tärkeämpi 
 B tärkeä 
 C tärkein

38. A ketään 
 B mitään 
 C jotain

39. A mielellä 
 B mielestä 
 C mieleen 

40.   A kaikkien ihmisten  
 B kaikki ihmiset 
 C kaikille ihmisille
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Komplettera dialogen nedan på naturlig finska med hjälp av tipsen. 
Skriv replikerna med tydlig handstil på sida B av svarsblanketten för 
språkproven. Skriv dem i nummerföljd under varandra.

ajo-ohje
 
Olet menossa lähikauppaan, kun autolla liikkuva perhe pysähtyy 
kysymään sinulta neuvoa. 

 Autoilija: Hei! Osaatko sanoa, onko täällä lähellä edullista   
  yöpymispaikkaa? 
 
1. Sinä:  Säg att det finns ett par ställen. Fråga om de kan tänka 
  sig att övernatta i en liten stuga i stugbyn. 

 Autoilija:  Kyllä se käy. Missähän se on?
 
2. Sinä: Förklara att den ligger utanför centrum, cirka fem   
  kilometer norrut.

 
 Autoilija: Voisitko neuvoa, miten sinne kannattaa ajaa?

3. Sinä: Rekommendera strandvägen eftersom den är kortast 
  och dessutom är den vacker.  

 Autoilija: Eiköhän se löydy. Tiedätkö, onko siellä yleensä paljon 
  porukkaa tähän aikaan vuodesta?
 
4. Sinä: Säg att stugbyn är ganska populär men att du inte tror 
  att det är fullt där. 

 Autoilija: No, kyllä se varmaan kohta selviää. Kiitoksia tosi paljon 
  neuvoista! 
 
5. Sinä: Säg att du hoppas att de hittar fram och att de ska   
  trivas där.
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A.

B.

3   KIRjaLLINEN  TUOTTaMINEN

Skriv två texter på finska på samma konceptpapper. Välj en uppgift 
ur grupp A och en ur grupp B. Följ de instruktioner som ges för upp-
gifterna. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. Numrera båda tex-
terna, räkna antalet ord för vardera texten och ange det efter texterna.
 

Skrivuppgiftens längd: 50–70 ord
Poängsättning: 33–0 poäng

3.1 Du och din kompis har just flyttat in i en studentbostad. Ni märker 
att det finns diverse brister både i köket och i badrummet. Skriv 
ett mejl till den finska hyresvärden,  beskriv problemen och fråga 
hur de kommer att åtgärdas.

 ELLER

3.2 Du och dina finskspråkiga kompisar tränar i samma idrottslag. 
Varje vecka brukar ni samåka till träningarna. Nu är det din tur 
att stå för skjutsen men du har fått förhinder. Skriv ett mejl till 
dina kompisar och berätta varför du inte kan stå för skjutsen och 
föreslå en annan lösning.  

Skrivuppgiftens längd: 100–130 ord
Poängsättning: 66–0 poäng

3.3 Spara eller slösa? Det pågår en nätdiskussion om ungdomars 
köpvanor. Skriv en kommentar till diskussionen och framför din 
åsikt om hur unga borde använda sina pengar.

 ELLER

3.4 Du deltar i en skrivtävling där huvudvinsten är en resa. I tävlings-
bidraget ska du beskriva en intressant stad eller ett intressant land 
som du har besökt. Berätta vad som gör just den staden/det landet 
speciellt och varför du trivdes där.



KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

Tehtävä Osioiden  Pisteitys Paino- Enint.  Arvostelu-
  määrä  kerroin*  lomakkeen
      sarake
__________________________________________________________

Uppgift Antal del- Poäng- Koefficient* Max.  Kolumn på
  uppgifter  sättning   bedömnings-
      blanketten
__________________________________________________________

1.1a–b  15  x  1/0 p. |  x 2 30 p. 1

1.1c–d  10  x  1/0 p. |  x 3 30 p. 2

1.2    5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 3

2.1    15  x  1/0 p. |  x 1 15 p. 4

2.2   5  x  3–0 p. |  x 1 15 p. 5

3.1/3.2      33 p. 7

3.3/3.4      66 p. 8
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.




