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Vastaa kysymyksiin 1–25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin 
vaihtoehto. Merkitse vastauksesi lyijykynällä mustaten optiseen vas-
tauslomakkeeseen.

I   Löytyykö luomua?      

Kuulet tämän osan kaksi kertaa, ensin kokonaan ja sitten jaksotettuna.

 1. Mikä on tutkijan mukaan tärkein syy luomutuotteiden heikkoon  
 menekkiin?
  A  Niiden korkea hinta
  B   Niiden vähäinen kysyntä
  C   Eri tahojen huono yhteistyö

 2. Mikä voisi edistää luomutuotteiden myyntiä?
  A   Hintojen alentaminen
  B   Keskittyminen tiettyyn tavaramerkkiin
  C   Tuotteiden alkuperän esittely
     
     ***

 3. Miksi monet kaupat eivät ota luomua tuotevalikoimaansa?
  A   Kaupat haluavat välttää leimautumista
  B   Luomutuotteet pilaantuvat helposti
  C   Asiakkaat suosivat tilojen suoramyyntiä  
 
 4. Miten asenteet tutkijan mukaan ovat muuttumassa?
  A   Luomun ostamista ei enää juuri pidetä kannanottona
  B   Luomutuotteista ollaan valmiita maksamaan enemmän
  C   Luomutuotteita on alettu pitää statussymboleina
  
     ***

 5. Mitä luomutomaateista kerrotaan?
  A Niiden tuotantoa tuetaan muissa maissa
  B Niiden viljelijöistä vain osa saa avustusta
  C Niihin tulee herkästi tuhohyönteisiä

     ***



 6. Minkä moitteen kaupan edustajat torjuvat?
  A   Luomutuotevalikoima on hyvin vaatimaton
  B   Luomutuotteet ovat todella huonosti esillä
  C   Kuluttajien toiveita ei oteta huomioon

 7. Mitä tutkija sanoo luomutuotteiden mainonnasta?
  A   Se on liian kallista
  B   Sitä ei juuri ole yritetty
  C   Sillä tuskin houkutellaan asiakkaita
     
     ***

II   Apua, moka!

Kuulet tämän osan vain kerran, jaksotettuna.

 8.   Mitä Hernesniemi kertoo työstään?
       A Vaitiolovelvollisuudesta on joskus haittaa
       B Leikkauksen jälkipuinti työryhmässä on tärkeää
       C Tapahtuneet virheet voidaan yleensä korjata

 9.    Miten pitkä työkokemus on vaikuttanut Hernesniemeen?
       A Hän tekee vähemmän virheitä
       B Hänestä on tullut varovaisempi
       C Hänen paineensietokykynsä on vahvistunut

     ***

10. Mistä Hanskin moka johtui?
  A Hänen oli vaikea löytää tutkimusmateriaalia
  B Hänellä oli liian erikoinen tutkimuskohde
  C Hän toimi tutkimuksessaan turhan rohkeasti

11. Miten Hanski kuvailee tutkijan työtä?
  A Se on jatkuvaa etsimistä
  B Se on nopeiden johtopäätösten tekemistä
  C Se on henkisesti uuvuttavaa

     ***



12. Mitä Hanski muistaa kansainvälisestä kokouksesta?
  A Hän teki itsestään täydellisen narrin
  B Hän kertoi sekavasti työnsä tuloksista
  C Hänen esitelmänsä jäi kesken

     ***

13. Mitä Mäenpää kertoo mokaamisesta?
  A Hän pelkää naurunalaiseksi joutumista
  B Kuvauksissa sellaista sattuu usein
  C Joskus se on näyttämölläkin ihan paikallaan

     ***

14. Millaisia käytännön kokemuksia Mäenpäällä on mokaamisesta?
  A Se on tuntunut pahimmalta yleisön edessä
  B Se on saattanut auttaa juonen etenemisessä
  C Mediassa hän on välttynyt siltä

15. Miten jännittäminen vaikuttaa Mäenpäähän?
  A Hänen kanssaan on hankala tehdä yhteistyötä
  B Hän karttaa tiimin muita jäseniä 
  C Hän saa siitä esiintymiseensä puhtia

     ***

 



III   Mestarit luudalla

Kuulet tämän osan vain kerran, jaksotettuna.

16. Millä tavalla kertoja tutustui uuteen urheilulajiin? 
  A Hän kuuli siitä amerikkalaisilta ystäviltään  
  B Hän harjoitteli sitä ulkomaanmatkallaan
  C Hän osui sitä kuvaaville verkkosivuille

     ***

17. Mitä vaasalaisjoukkueen perustamisesta kerrotaan? 
  A Idea syntyi ostosmatkalla 
  B Se alkoi pelivälineiden hankkimisella
  C Rahoitus saatiin ennen joukkueen kokoamista

18. Mitä vaikeuksia kertojalla oli toiminnan käynnistämisessä? 
  A Hänen opintonsa kärsivät harrastuksen vuoksi  
  B Joukkueen kokoonpanosta syntyi kiistaa  
  C Muut lämpenivät ajatukselle hitaasti
 
     ***

19. Miten suomalaispelaajien tuloon suhtauduttiin Yhdysvalloissa? 
  A Heistä oltiin todella kiinnostuneita 
  B Heistä levitettiin monenlaisia huhuja   
  C Heille sateli haastattelupyyntöjä

20. Mitä kertoja toteaa lopussa? 
  A Hän pitää pelissä tärkeimpänä sen liikunnallisuutta 
  B Hän arvelee joukkueensa väsyvän treenaamiseen 
  C Hän uskoo pelin lisäävän lukuharrastusta

     ***

 



IV   Filmitähden katse

Kuulet tämän osan kaksi kertaa, ensin kokonaan, sitten jaksotettuna.

21. Mitä Samulin tämänhetkisestä elämästä voi päätellä?
  A Hengellinen musiikki on hänelle tärkeää
  B Hänen on vaikea irrottautua menneisyydestä
  C Hänen kyvyilleen on juuri nyt kysyntää

     ***

22. Mitä Samuli kertoo itsestään?
  A Hän hyödyntää tukijoitaan saadakseen työtehtäviä 
  B Hän käyttää rankkojakin menetelmiä ollakseen uskottava
  C Hän tarvitsee jatkuvaa apua jaksaakseen työskennellä

23. Mitä Samuli sanoo kengistä?
  A Yleisö kiinnittää niihin yleensä huomiota
  B Rooliin eläytymisessä niistä on suurta apua
  C Niitä on vaikea valita

     ***

24. Kuinka roolihahmojen kävelytyyli saadaan aikaan? 
  A Käyttämällä erilaista rekvisiittaa
  B Valitsemalla tarpeeksi kevyet jalkineet
  C Opettelemalla tietynlaisia liikkeitä

25. Miten Samuli toimii kuvaustilanteessa?
  A Hän esiintyy tarkkaan harkiten
  B Hän tutustuu rooliinsa vasta silloin
  C Hän luottaa omaan vaistoonsa

     ***



V   Tiedevartti

Du hör sista delen av provet två gånger, först utan avbrott och sedan 
i fem avsnitt. När du har lyssnat på ett avsnitt ska du svara kort på 
frågan på svenska. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av 
svarsblanketten för språkproven.

a)	 Vad	använder	flugan	sina	fötter	till?

     ***

b)	 Hur	skiljer	sig	fåglars	och	människors	gäspande	från	varandra?

     ***

c)	 Hur	påverkar	störtregn	och	hagelskurar	fåglarnas	flygande?

     ***

d)	 Varför	är	en	del	rädda	för	spindlar	nuförtiden?	(2	saker)

     ***

e)	 Vad	är	det	som	bidrar	till	att	rädslan	för	spindlar	fortfarande	lever	
	 kvar	och	vilken	bild	ges	av	spindeln?

     ***



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
__________________________________________________________

I–II  15  x 1/0 p. |  x 2 30 p. 1

III–IV  10  x 1/0 p. |  x 3 30 p. 2

V   5  x  2–0 p. |  x 3 30 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.
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