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1 TEKSTIN  YMMÄRTÄMINEN

Lue tekstit 1.1a–1.1d ja vastaa niihin liittyviin kysymyksiin 1–25  
valitsemalla asiayhteyteen parhaiten sopiva vaihtoehto. Merkitse 
vastauksesi lyijykynällä mustaten optiseen vastauslomakkeeseen.

Mystiikkaa vai mekaniikkaa?  
Kirjoitus on muokattu psykologi Tuija Matikan artikkelista Tiede-
lehdessä 5/2011.

 
 

Oletko tekniikan käyttäjänä pehmeä, kova vai siltä väliltä? Sosiologi 
Sherry Turkle on yli neljännesvuosisadan ajan tutkinut ihmisten suh-
detta teknisiin laitteisiin. Hänen havaintojensa mukaan ihmiset aset-
tuvat pehmeiden ja kovien käyttäjien jatkumoon. Kaikkein kovimmat 
käyttäjät pyrkivät esineellistämään jopa ihmisiä, pehmeimmät taas 
saattavat inhimillistää jopa vasaran.  
 Taipumus epäillä jokaista uutta esinettä eläväksi olennoksi on 
meillä geeneissä. Tämä näkyy selvästi alle nelivuotiaissa lapsissa. 
Heille miltei kaikki liikkuvat ja meteliä pitävät esineet ovat ilman 
muuta eläviä. Kaksivuotias Emma esimerkiksi pelkäsi pölynimuria 
sen kovan äänen vuoksi eikä ottanut rauhoittuakseen isän selittäessä, 
ettei se ole vaarallinen. Lievittääkseen pelkoaan Emma alkoi neuvo-
tella imurin kanssa: ”Eihän se haittaa, vaikka sinä pelotat minua!” 
Kerran imurin tuulettimen hihna katkesi, ja isä kysyi Emmalta, halu-
aako tämä nähdä, millainen laite on sisältä ja miten se toimii. Emma 
ei halunnut katsoa eikä koskea imuriin. Emma pelkäsi, että se vain 
teeskenteli sairasta ja saattoi milloin hyvänsä ponkaista pystyyn ja 
hyökätä kimppuun. 
 Pikkutyttöjen tavoin raavaat miehetkin inhimillistävät esineitä. 
He antavat autoille, junille ja laivoille ihmisten nimiä. He puhuvat 
esimerkiksi auton elinkaaresta: ensin autolla on nuoruuden loiston-
sa, sitten tasainen keski-ikä ja kenties vielä leppoisat eläkepäivätkin. 
Omistaja saattaa autoa myydessään pitää tärkeimpänä, että tämä per-
heenjäsen pääsee kunnolliseen kotiin. 
 Piinkova insinööri puolestaan antaa kehittämälleen laitteelle mie-
luiten nimeksi kirjainlyhenteen tai numerosarjan. Ehkä hän pelkää, 
että inhimillisesti nimetty härveli alkaisi oikutella kuin ihminen tai 
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eläin. Kova käyttäjä haluaa ottaa maailman hallintaansa. Tietokone 
on hänelle rakas, koska hän saa sen toimimaan täsmälleen haluamal-
laan tavalla. Ääriesimerkkinä Turkle mainitsee nuoren ohjelmoijan, 
joka koki itsensä jumalaksi puhaltaessaan rautaan hengen.

 
 

 Turklen mukaan uusia laitteita otetaan haltuun kolmessa vaiheessa: 
arastellen, pureskellen ja nielaisten. Pehmeä käyttäjä miettii pitkään, 
uskaltaako laitteeseen ollenkaan koskea. Sain jouluna 2010 sormitie-
tokoneen, jota nimitän lääpykäksi, koska sitä käytetään lääppimällä. 
Alussa olin lääpykän kanssa hyvin varovainen. Pelkäsin, että se kiel-
täytyisi yhteistyöstä, jollen kohtelisi sitä hellästi. Halusin selvittää, 
miten sen käyttöjärjestelmä Android ajattelee. Pelkäsin lääpykän jopa 
vammautuvan tai kuolevan, jos pudottaisin sen. 
 Kova käyttäjä sivuuttaa arasteluvaiheen ja tarttuu rohkeasti uu-
teen laitteeseen. Hänestä tunnekontaktin luominen koneeseen olisi 
hulluutta. Mahdollisuus kurkistaa laitteen sisään ja purkaa se osiin 
hävittää siitä viimeisenkin mystiikan. Pureskeluvaiheessa kova käyt-
täjä kokeilee laitteen rajoja ja haluaa saada laitteesta kaiken irti.  Itse 
muistan järkyttyneeni, kun entinen työkaverini käytti tietokonetta, 
vaikka sen suojakuori oli irti. Konetta oli kuulemma kätevämpi vi-
rittää sillä tavoin, mutta minusta se näytti eläimeltä, jonka vatsa oli 
avattu. 
 Kun laite on ”nielaistu”, siitä tulee minuuden jatke. Meistä tulee 
tavallaan kyborgeja.  Myös lukemaan opetellessamme tavaaminen oli 
aluksi vaikeaa, ja pureskelimme taitoa aapisesta. Kirja esineenä oli 
tärkeä. Lukutaidon nielaistuamme tärkeäksi tuli kuitenkin sisältö, ja 
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kirjasta itsestään tuli vain väline. Sama tapahtuu varmasti ennen pit-
kää elektroniselle lukulaitteellekin. 
 Vanhan sanonnan mukaan varhainen lintu nappaa madon. Toisaal-
ta vasta toinen hiiri nappaa juuston, koska ensimmäinen jää louk-
kuun. Ihminen on pohjimmiltaan varovaisen utelias laji. Uteliaat eli 
persoonallisuudeltaan avoimet ehtivät nielaista ja ehkä oksentaakin 
monta uutuutta samassa ajassa kuin perinteissä pysyvät sulattavat yh-
den. Uhkarohkeimmat sen sijaan ovat kuolleet jo ennen lisääntymis-
ikää. Kannattaa siis katsoa, mitä kulloinkin olemme nielaisemassa.  

Lähde: Tiede 5/2011

Kultabisnes kukoistaa Suomessa

Jo toimintansa aloittaneet sekä uudet, suunnitteilla olevat kulta-
kaivokset kolminkertaistavat lähiaikoina kullan tuotannon Suomes-
sa. Tällä hetkellä maassamme on viisi kultakaivosta, ja niiden lisäksi 
kultaa saadaan sivutuotteena myös monesta muusta kaivoksesta. Kul-
lan hinnan nousu voi tehdä pienemmistäkin kultaesiintymistä kan-
nattavia. Kittilän kaivoksessa on noin 4,5 grammaa kultaa tonnissa 
maa-ainesta, mutta tietyissä olosuhteissa jopa 1 gramma tonnissa voi-
si olla riittävä määrä kaivostoiminnan aloittamiseksi. 
 Kittilässä sijaitsevan Suurikuusikon kultakaivoksen omistaa kana-
dalainen yhtiö, mutta kaivoksen johtaminen on suomalaisissa käsissä. 
Kultaesiintymä löydettiin tien rakentamisen yhteydessä, ja esiinty-
mä myytiin ruotsalaiselle yhtiölle, jonka kanadalaisyhtiö osti myö-
hemmin itselleen. Kanadalaiset aloittivat Kittilässä kaivostoiminnan 
samaan aikaan, kun pankki- ja finanssikriisi iski maailmantalouteen 
täydellä voimalla. Kullan hinta ei kuitenkaan romahtanut kriisin seu-
rauksena niin kuin kävi teollisuusmetalleille, vaan se päinvastoin läh-
ti nousuun. Kullan unssihinta onkin noussut dollareissa mitattuna 460 
prosenttia viimeisten kymmenen vuoden aikana. 
 Kittilän kultakaivos on Euroopan suurin, ja sen tuotanto kasvaa 
edelleen, sillä kaivosalueella on tehty uusia kultalöytöjä. Kaivos tuot-
taa vuodessa noin viisi tonnia kultaa, mikä on enemmän kuin La-
pin kultamailta on huuhdottu koko 130-vuotisen kullanhuuhdonnan 
historian aikana. Kultaa kaivetaan suuressa avolouhoksessa, jossa 
malmia arvioidaan riittävän ehkä viideksi vuodeksi. Siksi ollaankin 
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jo menossa maan alle, ja uutta tunnelia valmistuu kymmenen kilo-
metrin vuosivauhtia. Maan alla kultaa voidaan louhia noin 35 vuotta. 
Kaivoksessa valetaan joka viikko neljä 25 kilon kultaharkkoa. Ne 
kaupataan eurooppalaisille pankeille, sillä sijoituskullasta on kova 
kysyntä.
 Kittilän kunnalle kaivoksen avaaminen oli todellinen onnenpotku. 
Keskelle asumatonta seutua, noin tunnin ajomatkan päähän kirkon-
kylästä, on rakennettu suuri rikastamo ja kaivosyhdyskunta. Vuoden 
2011 syksyllä kaivos työllisti jo 570 henkeä, mikä on valtava määrä 
pohjoissuomalaiselle kunnalle. Alueella on perinteisesti ollut melko 
korkea työttömyysaste, mutta nyt sillä on turismin lisäksi toinenkin 
tärkeä elinkeino. Kittilässä ollaan optimistisia tulevaisuuden suhteen, 
sillä kaivoksen odotetaan tuovan vaurautta paikkakunnalle. Kunnan 
asukasluku onkin jo lähtenyt nousuun. 
 Ennätyksellisen korkea kullan hinta on myös saanut aikaan buu-
min korujen kierrätyksessä. Perinteisesti länsimaissa kierrätetään 80 
prosenttia koruista, mutta Suomessa puhutaan jo sadasta prosentista. 
Moni muuttaakin rahaksi perintökorunsa, vaikka niillä esineenä voi-
si olla enemmän arvoa kuin pelkkä kullan nimellisarvo. Arvokoruja 
saattaa päätyä romukultana aina sulattamoon asti. Suomen Kultasep-
pien Liitossa pelätäänkin, että kierrätykseen menee kulttuurihistori-
allisia esineitä. 
 Romukultaa myyvissä liikkeissä kiistetään väite, että niiden kautta 
menisi sulattamoon esimerkiksi design-koruja. Eräästä postitse toi-
mivasta alan liikkeestä kerrotaan, että asiakkaisiin ollaan aina yhtey-
dessä, jos romukullan mukana epäillään olevan arvoesineitä. Asiakas 
saa yritykseltä tunnukset, joilla hän pystyy internetistä katsomaan 
korujen arviointia reaaliajassa. Yritys lähettää asiakkaalle ilmoituk-
sen siitä, kuinka paljon rahaa koruista saa, ja sen jälkeen asiakkaalla 
on kolme päivää aikaa harkita myymistä. Jos on vähänkin epävarma, 
korun voi viedä kultasepänliikkeeseen, jossa asiantuntijat kertovat, 
mitä leimoja korussa on ja mitä ne tarkoittavat. He tunnistavat myös 
korussa mahdollisesti olevat jalokivet.
 Myös osa elektroniikkajätteestä sisältää muiden metallien ohella 
kultaa. Nykyisiä kuparitehtaita voidaan hyödyntää jalometallien tal-
teenotossa. Kahvinkeittimestä ei paljon kultaa irtoa, mutta matkapu-
helimien ja tietokoneiden kierrättäminen on kannattavaa liiketoimin-
taa. Yksi matkapuhelin sisältää kultaa keskimäärin 35 milligrammaa, 



125

1.1c

130

135

140

145

150

155

5

eli tuhannessa puhelimessa sitä on 35 grammaa. Elektroniikan ke-
räysaste on Suomessa korkea ja jalometallien talteenottoaste hyvä, 
niinpä meillä elektroniikasta saadaankin vuosittain jopa 250 kiloa 
kultaa.

Lähteet: Forssan Lehti 10.7.2011;
 www.hs.fi/talous/artikkeli 2.9.2011

Kaveria autetaan eläinmaailmassakin

Yhteistyöstä on kehittynyt evoluution myötä käyttäytymismalli, joka 
auttaa useita nisäkäs-, hyönteis-, lintu- ja kalalajeja menestymään. 
Eläimet luottavat yhteistyön voimaan muun muassa saalistaessaan, 
reviiriä puolustaessaan, jälkeläisistä huolehtiessaan ja puhdistautues-
saan. Auttajikseen ja avustuskohteikseen eläimet kelpuuttavat suku-
laisiaan, laumansa jäseniä, ennalta tuntemattomia lajikumppaneitaan 
ja muiden lajien edustajia. Valtaosaa eläinten yhteistyöstä luullaan 
vaistonvaraiseksi toiminnaksi. Hyvin monien lajien käyttäytymi-
sessä on kuitenkin älyä osoittavia piirteitä, joita on vaikea mieltää 
yksinkertaisiksi vaistotoiminnoiksi, joiden merkitystä eläin itse ei 
ymmärtäisi. 
 Suvun eteen ollaan eläinmaailmassakin valmiita uhraamaan eni-
ten. Sukulaisvalintateorian mukaan eläimet käyttäytyvät sitä epäit-
sekkäämmin, mitä läheisempää sukua ne ovat ja mitä enemmän niillä 
on yhteisiä geenejä. Vanhemmilla on luonnollisesti vahvat intressit 
huolehtia jälkeläisistään, mutta monilla lajeilla myös sukulaiset osal-
listuvat poikasten hoitamiseen. Teorian mukaan sukulaisensa poi-
kasta auttava eläin pääsee jatkamaan epäsuorasti geenejään tulevissa 
sukupolvissa. Sen voidaan myös ajatella parantavan omaa asemaansa 
ryhmässä. Liejukanat ovat hyvä esimerkki sukulaistensa jälkeläisistä 
huolehtivista lintulajeista. Edellisenä vuonna syntyneet liejukanapoi-
kaset kuljettavat tunnollisesti ruokaa nuoremmille sisaruksilleen.  
 Veri on vettä sakeampaa myös vaaratilanteissa. Oravien esimer-
kiksi tiedetään varoittavan äänekkäästi sukulaisiaan saalistajan uha-
tessa. Kaukaisemmat lajikumppanit ne saattavat kuitenkin jättää täy-
sin oman onnensa nojaan, jotteivät päätyisi itse pedon ruokalistalle. 
 Evoluutioteoreetikko Robert Trivers on esittänyt, että eläimen 
kannattaa auttaa sukulaistensa lisäksi myös muita yksilöitä. Rottako-
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(Teksti jatkuu sivulla 11.)

keilla on osoitettu, että vastavuoroisuuden periaate voi laajeta kahden 
eläinyksilön välisestä avunannosta hyvin suureenkin yhteisöön. Ko-
keissa rotat saivat syöttölaitteesta ruokaa, jos niille tuntematon laji-
kumppani veti vivusta. Ne rotat, joita tuntematon lajikumppani oli 
aiemmin auttanut, tarjosivat itsekin todennäköisemmin auttavan kä-
pälänsä muille. Thaimaassa tehdyssä kokeessa elefanteilta vaadittiin 
yhteistyötä ruokapalkinnon saamiseksi. Kahden norsun oli kumman-
kin vedettävä kahdesta köydestä yhtäaikaisesti päästäkseen käsiksi 
aidan taakse asetettuihin herkkuihin. Yhden köyden kiskominen ei 
tuottanut tulosta. Kokeen suoritti kuusi elefanttiparia, ja jokainen 
pari onnistui tehtävässä ainakin kahdeksalla kokeilukerralla kym-
menestä. Toisessa kokeessa tutkijat antoivat elefanteille vain toisen 
köyden pään ja jättivät toisen köyden kerälle laudan päälle. Elefantit 
eivät edes vaivautuneet vetämään köydestä, koska ne ymmärsivät, 
ettei yhden köydenpään kiskominen tuottaisi toivottua tulosta. Sa-
mankaltaisesta testistä olivat aiemmin suoriutuneet eläinmaailman 
älykköihin lukeutuvat simpanssit, korpit ja mustavarikset. 
 Eläimet pystyvät hyvin monipuoliseen yhteistyöhön. Esimerkiksi 
simpanssit hyödyntävät joukkovoimaa metsästäessään ja vallates-
saan elintilaa kilpailijoiltaan. Jotkut tutkijat kutsuvat simpanssien re-
viirinvaltausta jopa alkeelliseksi sodankäynniksi. Leijona puolestaan 
kykenee saalistamaan yksinkin, mutta ryhmässä metsästämällä se 
pääsee todennäköisemmin upottamaan hampaansa saaliseläimeen. 
Keskinäisiä etuja ajetaan usein silloinkin, kun eläimet ryhtyvät yh-
teistyöhön muiden lajien kanssa. Paholaisrauskut ja hait hoidattavat 
hygieniaansa remora-kaloilla, jotka popsivat niiden pinnalta suihinsa 
loiset, kuolleen kudoksen ja ruuantähteet. Krokotiili taas käyttää ho-
vipuhdistajanaan krokotiilinvartija-lintua, joka ruokapalkan ohella 
näin saa itselleen pelottavamaineisen suojelijan. 

 Lähteet: Turun Sanomat 10.5.2011;
www.hs.fi 8.3.2011 (Luettu 7.12.2011)

Sinäkö muka et valehtele?  

Kävin kampaajalla, mutta ei tullut ihan sitä, mitä tilasin. Silti nyö-
kyttelin, kun kampaaja kysyi, olinko tyytyväinen. Työpaikalla toi-
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1.1a Mystiikkaa vai mekaniikkaa?

 1. Mitä Turklen tutkimustulokset koskevat?
  A  Eri-ikäisten ihmisten kykyä käsitellä tekniikkaa
  B Tietotekniikan määrän lisääntymistä 
  C Ihmisten asennoitumista välineisiin ja kojeisiin

 2. Mitä Emman tarina osoittaa? 
  A Pikkulapset pitävät tiettyjä esineitä inhimillisinä olioina
  B Tytöt suhtautuvat teknisiin laitteisiin toisin kuin pojat 
  C Lapsia ei niin vain voi huiputtaa

 3. Mitä miesten suhtautumisesta autoon sanotaan?
  A He huoltavat autoaan viimeisen päälle 
  B He ovat erityisen tarkkoja kulkuneuvon valinnassa
  C He toivovat ajoneuvolleen toisenkin omistuksessa hyvää 

 4. Mikä on pilakuvan ja sitä edeltävän tekstikappaleen viesti?   
  A Ihminen huomaa rajallisuutensa koneita käyttäessään 
  B Keksijä saattaa kuvitella itsensä kaikkivoivaksi
  C Kovakin käyttäjä voi sortua haukkumaan konettaan

 5. Mistä kirjoittajalla on omakohtaista kokemusta?
  A Uusien laitteiden oikullisuudesta
  B Arasta suhtautumisesta uuteen
  C  Insinöörien kekseliäisyydestä

 6. Mikä on tyypillistä laitteen ”kovalle” käyttäjälle?
  A Hän haluaa tutkia laitteen läpikotaisin 
  B Hän on usein tyytymätön laitteen ominaisuuksiin 
  C Hän väsyy pian uusiin ohjelmiin 
 
 7. Missä mielessä uuden laitteen käyttöönotto muistuttaa lukemaan  
 oppimista?
  A Se on lapsille hyvin vaativa tehtävä 
  B Siihen sisältyy samantapaisia vaiheita
  C Siihen tarvitaan useimmiten ohjausta 
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 8. Mikä tekstin viimeisen kappaleen mukaan on viisainta? 
  A Lähestyä uutuuksia arastelematta 
  B Kiertää mahdolliset ansat kaukaa 
  C Varoa liiallista innokkuutta

Kultabisnes kukoistaa Suomessa

 9.   Mitä tekstin alussa kerrotaan Suomen kultakaivoksista?
  A Niissä louhitaan myös muita metalleja
  B Niiden määrää aiotaan lisätä entisestään
  C Niiden kapasiteetti on nyt huipussaan 

10. Mitä Kittilän kaivoksen alkuajoista sanotaan?
  A Kaivokselle rakennettiin heti hyvät kulkuyhteydet
  B Kaivoksen omistaja vaihtui monta kertaa
  C Kaivoksen kannattavuus parani yllättäen

11. Miksi Kittilän kaivoksen tulevaisuus näyttää hyvältä?
  A Malmi sisältää harvinaisen paljon kultaa
  B Lapin kulta on markkinoilla erityisen haluttua
       C Esiintymä on osoittautunut luultua laajemmaksi 

12. Mitä muutoksia kaivoksen avaaminen tuo paikkakunnan   
 elämään?
       A Asukkaat odottavat elintasonsa nousevan 
       B Nuoret uskovat saavansa ammattikoulutusta lähellä
       C Väestön ikärakenteen toivotaan nuorentuvan

13. Mitä korujaan romukullaksi myyvien olisi hyvä tietää?
  A Kullan hinta nousee koko ajan
  B Korujen alkuperä on mahdollista tarkistuttaa
  C Jalokivet kannattaa myydä erikseen

14. Miten asiakas voi mainitussa yrityksessä valvoa etujaan?
  A Valitsemalla itse korujensa arvioijat
  B Seuraamalla arviointia virtuaalisesti
  C Tarkkailemalla netistä kullan hinnan kehitystä
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15. Mitä tekstissä todetaan elektroniikkajätteessä olevasta kullasta?
  A Sen olemassaoloa ei yleensä tunneta
  B Sille ei ole riittävästi uusiokäyttäjiä
  C Sen erottelemiseksi ei tarvita uusia laitoksia 

Kaveria autetaan eläinmaailmassakin

16.  Mitä tekstin alussa mainitaan eläinten yhteistyöstä?
  A Se perustuu täysin intuitioon
  B Se on osittain tietoista toimintaa
  C Se toimii vain lajikumppanien välillä

17. Mitä eläinten sukulaisuussiteistä kerrotaan?
  A Eläimet hyödyntävät niitä jälkeläisistä huolehtiessaan
  B Vaaran vaaniessa niillä ei ole merkitystä
  C Ne tekevät eläimet pelottomiksi laumassa

18.  Mikä seuraavista sanonnoista kuvaa parhaiten rottien   
 käyttäytymistä kokeessa?
  A Vieraisiin ei kannata luottaa
  B Auta, ja saat apua 
  C Kaveria ei jätetä

19.  Mitä kokeet osoittavat norsujen yhteistyöstä?
  A Ne turvautuvat siihen pulmatilanteissa
  B Se paranee harjoittelemalla
  C Se toimii hyvin satunnaisesti

20.  Mitä mainitut esimerkit todistavat eri lajien yhdessä    
 toimimisesta?
  A Se auttaa molempia lajeja 
  B Siihen suostutaan vain pakon edessä
  C Siitä hyötyvät harvoin heikoimmat lajit
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1.1d Sinäkö muka et valehtele?

21. Miksi tutkimukseen osallistuneet opiskelijat saattoivat   
 valehdella?
  A He pelkäsivät huonon taloustilanteensa paljastuvan
  B He yrittivät välttää epämiellyttävää tilannetta
  C He koettivat nostaa arvostustaan ystäväpiirissä

22. Muun muassa missä tilanteessa suomalainen tutkimusten   
 mukaan valehtelee?
  A Kun hän pelkää työpaikan menetystä
  B Kun hän haluaa salata varattomuutensa
  C Kun hän sanoo mielipiteensä tuttavansa ulkonäöstä

23. Mikä professori Lönnqvistin mukaan voi saada ihmisen   
 hyväksymään valehtelun?
  A Hän tietää hyötyvänsä siitä konkreettisesti
  B Hän uskoo kaikkien muidenkin valehtelevan
  C Hän pitää omaa mielipidettään merkityksettömänä

24. Miksi nykyään on vaikeaa olla täysin rehellinen?
  A Median vaikutusvalta on kasvanut
  B Ihmisten itsekritiikki on vähentynyt
  C Sosiaaliset normit ovat muuttuneet

25. Mikä on tekstin viimeisen kappaleen sanoma?
  A Toimeentulonsa vuoksi monen on pakko valehdella
  B Päätöksentekijät voivat kertoa muunneltua totuutta
  C Vain perhepiirissä pystytään puhumaan totta
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voin, ettei kukaan sanoisi totuutta kuontalostani. Niinhän sitä sano-
taan, että ihmiset eivät halua kuulla totuutta vaan mukavia asioita.
 Valheita karkaa huuliltamme useita kertoja päivässä, usein huo-
maamattakin. Yhdysvalloissa Virginian yliopistossa tehdyssä tut-
kimuksessa opiskelijoita pyydettiin kirjaamaan kaikki valheensa 
viikon ajalta. Tuloksista kävi ilmi, että jokainen valehteli ainakin 
kahdesti päivässä. Syyt olivat hyvin erilaisia. Osa valehteli, koska ei 
halunnut nolata itseään tai keskustelukumppaniaan. Jotkut tahtoivat 
hyötyä vanhempiensa lompakoista liioittelemalla rahantarvettaan, ja 
toiset taas halusivat vain miellyttää kaveria.
 Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että joka viides suomalainen va-
lehtelee vakuutusyhtiölle varastettujen tavaroidensa arvon. Arjen 
asioissa taas kyse on useimmiten valkoisista valheista, hätävalheis-
ta. Niiden tarkoitus on suojella itseä ja toista. Harvoin kehtaa sanoa 
kaverille, että tämä on lihonut tai että tämän hiukset ovat harven-
tuneet. Jos on pahasti stressaantunut, voi olla itsesuojelua kieltäy-
tyä työtehtävästä valheeseen vedoten, sillä uupumuksesta koituva 
sairaus loma olisi kokonaisuuden kannalta suurempi katastrofi. Val-
koinen valhehan ei oikeastaan tunnu valheelta, koska voimme itsel-
lemme perustella, miksi turvaudumme siihen.
 Karkeasti jaoteltuna ihmiset kuuluvat kahteen ryhmään, tavoite-
hakuisiin ja arvokeskeisiin. Tavoitehakuinen hyväksyy valheen, sil-
lä hänen mielestään hyvä päämäärä oikeuttaa vilpin. Toinen ryhmä 
taas ei suostu epärehellisyyteen periaatteen vuoksi. Tosin jos valeh-
telusta tarjottaisiin tarpeeksi rahaa, useimmat meistä valehtelisivat, 
väittää professori Jouko Lönnqvist, joka on tutkinut asiaa. Valehtelu 
voi myös olla tietoista huijaamista tai vaikenemista silloin, kun pitäisi 
puhua.
 Jyrkkä totuudessa pysyminen tekee elämästä vaikeaa, sillä aikai-
semmin yhteiskuntaa ohjanneet säännöt eivät enää pädekään: valeh-
telun lonkerot ulottuvat jotakuinkin kaikkialle. Mainokset ovat ihan 
omassa luokassaan, ja esimerkiksi lööppien totuusarvo on usein vain 
sinnepäin. Kun valitsen silmämeikkiä, tiedän, ettei mikään ripsiväri 
saa ripsiäni pitenemään eikä hajuvesivalintani saa miehiä ainakaan 
toivotussa mielessä lakoamaan edessäni.
 Oikeudessa vannotetaan kertomaan ”totuus ja vain totuus”. Kyl-
lähän se jotain kertoo, että sitä pitää erikseen ja rangaistuksen uhal-
la ihmisiltä vaatia. Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin tutki-
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1.2

jan Markku Koivusalon mielestä yhteiskunta toimii yhä vähemmän 
oikeusvaltion periaatteiden kautta ja yhä enemmän talouselämän 
säännöillä. On sanottu, että suomalaisille ominaista on rehellisyys. 
Uudessa keskustelukulttuurissa on kuitenkin tärkeää mainostaa itse-
ään, pitää osata tuoda oma asia esille, ja se vaatii usein vähintään lii-
oittelua. Tämä näkyy esimerkiksi työpaikkahakemusta laadittaessa.
 Valhe on myös valtaa. Johtajat saavat valehdella, mutta kansalta 
odotetaan rehellisyyttä. Aikuiset saavat valehdella lapsille mutta lapset 
eivät vanhemmille. Valtioilla tai isoilla firmoilla saa olla salaisuuksia, 
mutta sosiaaliapua hakevan pitää ehdottomasti puhua totta. Paljaassa 
totuudessa pysyminen vaatii suurta rohkeutta, kun taas valehtelu on 
hyvin inhimillistä, koska haluamme ihmisten pitävän meistä. 

Lähde: Helsingin Sanomat  26.7.2010

Suomalainen autiotupaperinne

Skriv ett sammandrag på högst 120 ord av följande text. Skriv på 
svenska. Sammandraget ska ge en klar bild av vilka ändamål stu-
gorna har använts för och av vem, utan att du upprepar originaltex-
ten ordagrant. Skriv sammandraget med tydlig handstil på koncept-
papper. Räkna antalet ord i sammandraget och anteckna det nertill 
på sidan.

Pitkin Pohjois-Suomen polkuja rakennettiin jo 1700-luvulla avoimia 
tupia, joiden suojassa virkamiehet, kauppiaat ja muut kulkijat saivat 
viettää maksutta yönsä. Tuvat yleistyivät 1800-luvulla etenkin posti-
polkujen ja ratsuteiden läheisyydessä. Muuallakin Suomessa on vas-
taavanlaista perinnettä. Suurten järvialueiden ja rannikon saarissa on 
nimittäin ollut satoja vuosia kalastajien käyttämiä kalamajoja. Myös 
niittypirttejä tarvittiin, koska karjalle käytiin niittämässä heinää jo-
kivarsilla ja soilla kaukana kotoa.
 Metsätalous on Suomessa ollut merkittävä työllistäjä. Savottatyö 
oli kausiluonteista ja suuri osa työntekijöistä pientilallisia tai maa-
seudun tilattomia sekatyöläisiä. Suomalaisen metsän ”kultakausi” 
ajoittuu toisen maailmansodan molemmin puolin noin parinkymme-
nen vuoden ajalle. Metsät pelastivat silloin sadattuhannet suomalai-
set pula-ajasta antamalla työtä hakkuissa, uitossa, sahoilla ja tehtail-
la. Metsätyö oli ankaraa niin miehille kuin hevosillekin, mutta tär-
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keintä oli, että perhe sai leipää ja itsenäinen Suomi vaurastui. Näiltä 
ajoilta maastoomme on jäänyt monta savottakämppää.
 Nykyisellä Rajavartiolaitoksella on käytössään kolmisenkym-
mentä rajavartioasemaa. Ensimmäinen partiomaja, Jääkärikämppä, 
valmistui 1919, mutta siitä ovat pystyssä enää vain seinähirret. Kuu-
mina kesinä tarvittiin palovartijoita, ja heitä varten pystytettiin tuntu-
rien ja vaarojen laelle paitsi tähystystorneja myös majoja, joita varti-
jat käyttivät tukikohtanaan tarkkaillessaan ympäristöä maastopalojen 
varalta. Suurin osa näistä entisistä tuvista on käynyt tarpeettomaksi, 
ja ne ovat nykyään retkeilijöiden ahkerassa käytössä.
 Sotien jälkeen retkeilystä tulikin maassamme suosittu harrastus. 
Siihen liittyvä autiotupaperinne on ainutlaatuinen maailmassa ja siksi 
säilyttämisen ja kunnioittamisen arvoinen. Autiotuvat ovat lyhytaikai-
seen käyttöön tarkoitettuja, ja ne ovat kaikkien erämaassa liikkuvien 
vapaasti käytettävissä. Ne tarjoavat kulkijalle mahdollisuuden yöpyä 
ilman turhia mukavuuksia. Vaatimattomanakin ne voivat olla suora-
nainen pelastus huonossa säässä itsensä väsyttäneelle vaeltajalle.

Lähteet: Retki 2/2011; Metsästäjä 1/2008 (Muokattu)
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2.1

2 RaKENTEET ja SaNaSTo

Täydennä seuraava teksti reunassa annettujen vihjeiden avulla. Jos 
vihjettä ei ole, täydennä tekstiyhteyteen sopivalla ilmauksella. Kirjoita 
ratkaisut selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen B-puolelle 
allekkain tehtävässä annetussa järjestyksessä ja numeroi ne.

 oppia kantapään kautta

Koijärveläinen Hannu Jaakkola on todel-

linen pioneeri makeapihlajan __1__, ja 

siksi hän onkin vuosien varrella joutu-

nut törmäämään  __2__ tukibyrokratiaan 

kuin ennakkoluuloihinkin. Toistakym-

mentä vuotta __3__ on kertynyt oppia 

pihlajista ja ennen kaikkea siitä, mitä nii-

den marjoista voi valmistaa.

 Jaakkola tajusi jo __4__ viljelyn aloit-

tamista, ettei 20 hehtaarin peltotilalla ole 

mitään tekoa ilman __5__,  ja sen takia 

hän alkoi etsiä kiinnostavaa kasvia vil-

jelyyn. Hän sattui kuulemaan Virossa 

jalostetuista makeamarjaisista pihla-

jista, __6__ oli tehty tutkimus Kuopion 

yliopistossa. Jaakkola otti yhteyttä Kuo-

pioon, sai taimia ja lupauksen avusta. 

 

 1. kasvatus

 

 2.  

 

 3. hän

 

 4.  suunnitella

 

 5.  erikoistua

 

 6.  joka
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Jaakkola kertoo __7__ alkuaikoina lisä-

apua myös Virosta Pollin tutkimusase-

malta.

 Nyt makeapihlajaa kasvaa seitsemäl-

lä hehtaarilla yhteensä 3 000 puuta, jot-

ka ovat __8__ eri lajiketta. Alue on ai-

dattu, jotta pihlajat eivät menisi __9__, 

sillä seudulla on paljon peuroja, hirviä 

ja jäniksiä. Makeapihlaja ei ole vaativa, 

mutta kukinta-aikaan se ei siedä pakkas-

ta. Myyrät ja sääolosuhteet ovatkin muo-

dostuneet kaikkein __10__.

 Jaakkolalla ei ole kilpailijoita, mutta 

silti markkinointi ei ole sujunut __11__. 

Sen takia hän on reissannut ympäri 

Etelä-Suomea, vienyt marjoja jopa puo-

lustusministeriön keittiöön ja Kultaran-

taan asti. Säätytalollakin on maisteltu 

Jaakkolan __12__ makeapihlajamehua. 

Kiinnostusta ihmisillä tuntuu kyllä ole-

van. Vaikka pihlaja onkin tuttu puu lä-

hes jokaiselle, vain harva on maistanut 

__13__, joka on tehty sen marjoista.                                                                                                                        

 7.  saada

 

 

 

 8.  viisi

 9.  paremmat suut

10.  suuri haaste

11.  ongelma

12.  valmistaa

13.  tuote
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 Euroopan unionissa ei tiedetä, __14__ 

makeapihlaja määritellä marjaksi vai he-

delmäksi. Jaakkola itse puhuu marjasta 

ja kuvaa sitä __15__ karpalon kaltaisek-

si. __16__ pihlajaa mm. marja-aronian 

ja omenapuun kanssa hän on onnistunut 

saamaan uusia lajikkeita. Jaakkola ja 

hänen vaimonsa ovat yhdessä kehitel-

leet makeapihlajasta erilaisia tuotteita. 

Työsarkaa riittää. Vaikeutena on saada 

tuotteet markkinoille ja kuluttajille tu-

tuksi, sillä minkään kaupan hyllyltä niitä  

__17__. Isäntä joutuukin käymään töissä 

tilan ulkopuolella saadakseen kaiken toi-

minnan __18__. 

 Hannu Jaakkola uskoo kuitenkin va-

kaasti __19__, että makeamarjainen pih-

laja löytää vielä käyttäjäkuntansa. Viljel-

tyään pihlajaa nyt jo kymmenen vuotta 

hän vain virnistää ja toteaa, että eipähän 

sitten vaarina ainakaan harmita, ettei 

__20__ kokeilla.

Lähde: Forssan Lehti 19.8.2011

14.  pitää

15.  maku + poss.suff.

16.  Risteyttää

17. löytyä

18.  rahoittaa

19.  se

20.  uskaltaa
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3   KIRjaLLINEN  TUoTTaMINEN

Valitse yksi seuraavista aiheista. Kirjoita suorituksesi selvällä käsi-
alalla konseptipaperille. Noudata ohjeita. Muista kirjoittaa aiheen 
numero. Kirjoituksen pituus on 150–250 sanaa. Laske sanamäärä ja 
merkitse se kirjoituksesi loppuun.

1. Eläinten oikeudet
 Lehdissä on viime aikoina ollut kirjoituksia eläinten heitteille-

jätöstä ja huonosta kohtelusta. Lainsäädäntöä on muutettu asian 
korjaamiseksi, mutta riittääkö se? Laadi aiheesta mielipidekirjoi-
tus sanomalehden yleisönosastoon.

2. Tarvitaanko tosi-tv:tä?
 Suomi24.fi-sivustolla käydään vilkasta keskustelua sellaisista 

tosi-tv-ohjelmista kuin esimerkiksi Duudsonit tuli taloon tai Big 
Brother. Osallistu keskusteluun omalla mielipiteelläsi.

3. Hiilihydraateilla vai ilman?
 Olet luvannut osallistua koulussasi järjestettävään paneelikes-

kusteluun, jonka aiheena on terveellinen ravinto. Jokainen kes-
kustelija saa pitää alkupuheenvuoron, jossa hänellä on mahdolli-
suus kertoa oma kantansa asiaan. Laadi oma alkupuheenvuorosi 
keskusteluun.

4. Kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää
 



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      10–0 p. |  x 3 30 p. 3

2.1    20  x  1–0 p. |  x 1 20 p. 4

3       99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.




