ÄIDINKIELI II,
ESSEEKOE
27.9.2010

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA

Turkisten vastustajat sanovat usein toimivansa

Terrorin uhri ei voi puolustautua samoilla

eläinten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta.

aseilla, joita hänen kimppuunsa käyvät fanaatikot

Se ei ole totta.

käyttävät. Suomalainen turkiskasvattaja voi puo-

Tosiasiassa heillä on vain yksi päämäärä:

lustaa itseään ja perhettään vain hoitamalla eläi-

turkistuotannon lopettaminen. Ja se on vasta en-

miään mahdollisimman hyvin, antamalla työstään

simmäinen askel tiellä kohti lopullista tavoitetta.

totuudenmukaista tietoa ja luottamalla siihen, että

Seuraavaksi he tahtovat kieltää sinulta maidon,

muut suomalaiset tukevat hänen oikeuksiaan ja

lihan, villasukat, nahkakengät… Sanalla sanoen

ymmärtävät hänen työnsä arvon yhteiskunnalle.

kaikkien tuotantoeläinten pidon ja eläinperäiset
tuotteet.

Vastustajat huutavat mielipiteensä julkisuuteen mielenosoituksissa. Kotimaisen eläinkas-

Tavoitteen saavuttamiseksi niin sanottujen

vatuksen puolustamiseen ei tarvita marsseja. Riit-

eläinaktivistien propaganda on pullollaan totuuden

tää, että teet kuten suomalaiset ovat aina tehneet:

vääristelyä. He kutsuvat turkistiloille tehtyjä hyök-

juot maitoa, syöt monipuolista ruokaa, käytät vil-

käyksiä kansalaisaktivismiksi, vaikka iskut oikeasti

lasukkia, ostat kunnon kengät ja puet talvella läm-

ovat laillista elinkeinoa vastaan suunnattua terro-

pimän turkin päällesi.

Tosiasioita turkiksista
• Kotimainen turkis on ekologisesti kestävä
tuote, jonka laatu on maailman huippuluokkaa
• Turkisala työllistää suoraan ja välillisesti
22 000 suomalaista, tuotannon arvo on
noin 200 miljoonaa euroa
• Kotimainen turkiskasvatus on eettisesti
korkealla tasolla. Eläinten hyvinvointi ja
terveys edustavat alan kansainvälistä kärkeä.
• Suomalainen turkis ei kilpaile hinnalla,
vaan laadulla. Kasvattajan menestys perustuu
suoraan hänen eläintensä hyvinvointiin.

rismia.

http://oikeuttaelaimille.pp.fi/kuvat/mainos6-stkl-ffs.jpg
(14.1.2010)
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Finnpanel - TV-mittaritutkimus

Sivu 2/2

Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta.

Ohje: Kaikki kirjoitustehtävät ovat tämän vihkon sivuilla 2–3. Osaan tehtävistä liittyy aineistoa,
jota on hyödynnettävä tehtävänannon mukaan. Lue tehtävät, silmäile aineistot läpi ja valitse
tehtävistä yksi. Tehtävät arvostellaan pistein 0–60. Kirjoita ehyt ja kielellisesti huoliteltu teksti.
Sopiva pituus on 4–5 sivua. Teksti on kirjoitettava puhtaaksi kuula- tai mustekynällä.
Valmiit otsikot on lihavoitu. Muussa tapauksessa anna kirjoituksellesi oma otsikko. Merkitse
kirjoitustehtävän numero otsikon eteen. Jos valitset aineistotehtävän, tekstisi pitää olla siten
ehyt, että lukija voi ymmärtää tekstisi, vaikka ei tunnekaan aineistoa. Aineistotehtävissä tulee
viitata aineistoon.

Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava
huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana
vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä
kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin
2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät
automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.

KIRJOITUSTEHTÄVÄT

2

1.

Kauppakeskuksessa on kaikkea, mitä voi toivoa, jopa kappeli. Mitä se kertoo
yhteiskunnastamme?

2.

Pop- ja rock-sanoitukset eivät ole runoutta. Vai ovatko?

3.

Väreillä on merkitystä esimerkiksi luonnossa, taiteessa, mainonnassa, muodissa. Valitse
näkökulmasi ja kirjoita aiheesta.

4.

Opetushallituksen arviointiraportit osoittavat, että pojat lukevat vähemmän kirjoja kuin
tytöt. Miksi? Pohdi ilmiön syitä.

5.

Onko metsä menettänyt merkityksensä? Voit käsitellä aihetta esimerkiksi
yhteiskunnan, talouden tai yksilön kannalta.

6.

Bloggaan – olen siis olemassa

7.

Mitä on nykypäivän yleissivistys?

8.

Mitä Petri Tammisen novelli   Rakkautta ensi silmäyksellä   (s. 4) kertoo ihastumisesta?

9.

Tampereen kaupungin tieto- ja viestintätekniikan visiossa (s. 5) kuvataan lukiolaisten
toimintaympäristöä. Pohdi vision suhdetta tuntemaasi koulun todellisuuteen.

10.

”Kunnes kaupunki meidät erottaa” uutisoi Helsingin Sanomat Oton ja Irjan tapauksesta
syksyllä 2008 (s. 6–7). Ota tapausesimerkkiä hyödyntäen kantaa vanhustenhoitoon.

Tilaa viikoittaiset top-listat RSS-lukijaasi.

http://www.finnpanel.fi/tulokset/tv/kk/ohjika/2009/3/10plus.html
(16.9.2009)
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TV-mittaritutkimuksen tuloksia

11.

”Venäjää ei tunneta tarpeeksi” väittää Jari Jumpposen lehtiartikkelin otsikko (s. 8).
Pohdi artikkelin käsittelemää ongelmaa, sen syitä ja seurauksia.

12.

Juhani Seppänen ottaa kolumnissaan (s. 9) kantaa ”kansallisurheiluumme” jääkiekkoon.
Onko hän kritiikissään oikeassa?

13.

Mitä kansa katsoo? Pohdi kysymystä Finnpanelin tilastoaineiston (s. 10–11) pohjalta.

14.

Vertaile Suomalaisten turkiskasvattajien mainosta (s. 1) ja Oikeutta eläimille -järjestön
siihen tekemää vastamainosta (s. 12). Miten ne vetoavat sinuun?

Kuukausittaiset tulokset
Katsotuimmat ohjelmat ikä/sukupuoliryhmittäin
Yli 10-vuotiaat
Maaliskuu 2009
Kohderyhmä: Kaikki 10 vuotta täyttäneet
Väestö: 4 698 000

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ohjelma
Amazing Race
Tanssii Tähtien Kanssa
Salatut elämät
Miss Suomi 2009
Tv-uutiset ja sää
Kymmenen Uutiset
Helppo elämä
Hiihdon MM: Miesten 50 km
Metsolat
Urheiluruutu
Salpausselän Kisat
Tv-uutiset
Ne Salmiset
Kotikatu
Ajankohtainen Kakkonen
Salpausselän Kisat
Kakkosen kevätsää
Mäkihypyn maailmancup
Kotikatsomo: Uutishuone
Päivän sää

Kanava
MTV3
MTV3
MTV3
MTV3
Yle TV1
MTV3
MTV3
Yle TV2
Yle TV2
Yle TV1
Yle TV2
Yle TV2
MTV3
Yle TV1
Yle TV2
Yle TV2
Yle TV2
Yle TV2
Yle TV1
MTV3

Päivä
su
su
ma
su
la
su
ma
su
ti
ti
la
ti
ma
to
ti
su
la
ti
ma
ma

Kello
29.3.2009 21:03
8.3.2009 19:09
16.3.2009 19:29
1.3.2009 19:28
28.3.2009 20:29
1.3.2009 21:57
2.3.2009 20:00
1.3.2009 13:50
10.3.2009 20:01
31.3.2009 20:55
7.3.2009 17:17
10.3.2009 18:59
30.3.2009 20:00
19.3.2009 19:45
24.3.2009 21:00
8.3.2009 10:35
7.3.2009 19:08
10.3.2009 19:09
23.3.2009 21:01
16.3.2009 19:23

Keski- Prosenttia
katsojakohde- Katselumäärä ryhmästä
osuus
1 356 000
29 %
55 %
1 343 000
29 %
57 %
1 043 000
22 %
55 %
920 000
20 %
39 %
833 000
18 %
43 %
810 000
17 %
41 %
809 000
17 %
38 %
787 000
17 %
60 %
739 000
16 %
35 %
735 000
16 %
38 %
729 000
16 %
50 %
708 000
15 %
44 %
699 000
15 %
34 %
683 000
15 %
34 %
678 000
14 %
35 %
673 000
14 %
62 %
667 000
14 %
41 %
663 000
14 %
34 %
651 000
14 %
31 %
648 000
14 %
40 %

						

*

AINEISTO TEHTÄVIIN 8–14
Suomalaisten turkiskasvattajien mainos............................................................................................1
Petri Tamminen: Rakkautta ensi silmäyksellä..................................................................................4
Tampereen lukiokoulutuksen TVT-strategian visio    ..........................................................................5
Merituuli Ahola: ”Kunnes kaupunki meidät erottaa”................................................................... 6–7
Jari Jumpponen: Venäjää ei tunneta tarpeeksi....................................................................................8
Juhani Seppänen: Kansallinen myötähäpeä.......................................................................................9
Finnpanel Oy: TV-mittaritutkimuksen tuloksia..........................................................................10–11
Oikeutta eläimille -järjestön vastamainos........................................................................................12

Huom.! Tekstien kieliasu on alkuperäisen julkaisun mukainen.

Kohderyhmä
Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
Väestö
Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
Keskikatsojamäärä
Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
Prosenttia kohderyhmästä
Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (100%) on väestöestimaatti.
Katseluosuus
Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.
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Rakkautta ensi silmäyksellä
Valerakkauskin on lempeää ja suurta. Kaiken sekin kärsii ja toivoo.
Ollaan matkalle lähdössä, laukut on pakattu ja asiat hoidettu,
vaimon ystävätär tulee vielä kukkienkasteluohjeita kuulemaan. Hän
astuu sisään pikkupakkasen raikastamana, lumikiteitä hiuksissaan ja
talven kirkkaus katseessaan. Heikotuksen aallot käyvät jaloissa ja
läpi ruumiin. Naisen vaistoaa tuntevan samoin.
Vaimo esittelee huonekasveja. On seistävä hiljaa sivussa, vaikka intohimo pakahduttaa. Tuijottaa ei saa. Kun katseet silti peilissä
kohtaavat, sattuma julistaa rakkautta: näinkin me toisemme löydämme, näinkin meidän on pakko. Tapaaminen tuntuu ennalta määrätyltä. Kaikki tähän päivään johtanut saa uuden merkityksen.
Kahvipöydässä läheisyys kuumottaa. Tunto pakenee jäsenistä,
ruumis ajelehtii kuin sumussa. Ilme on pakotettava aivan arkiseksi.
Kuppiin pelottaa tarttua. Vaimo höpöttää mitään tajuamatta tai näkemättä. Kun hän hetkeksi poistuu huoneesta, olo terästyy. Yhteinen
salaisuus välähtää silmiin ja suupieliin. Nainen vastaa hämmentyneellä hymyllä. Juodaan ääneti kahvia.

Ilta-Sanomat 8.5.2009

Naisen lähdettyä tulee istahdeltua outoihin paikkoihin ja tuijotettua tyhjyyteen. Huoneilmasta etsii rakastetun tuoksua, niittynätkelmää ja poutapäiviä. Elämä on uuden aikakauden kynnyksellä. Luvassa oleva onni huumaa. Ensimmäisen kerran rakkauden huomaa
unohtaneensa puolen tunnin kuluttua. Ajatus viikon lomasta tuntuu
taas hyvältä.
Petri Tamminen, Miehen ikävä (1997)

4

9

Visio
”Tampereen lukioista valmistuu tieto- ja viestintätekniikan tarjoamien
sisällöllisten mahdollisuuksien innovatiivisia ja kriittisiä käyttäjiä.”

Tietotekniikka ja media ovat kasvava osa nuorten toimintaympäristöä.
Lukioissa ovat käytössä mukautuvat ja sallivat opetusmenetelmät ja
asenteet. Opiskelijoita kannustetaan käyttämään ja löytämään omat
sähköiset tapansa työskennellä. Lukion tietopääoma koostuu opettajien,
mutta myös opiskelijoiden osaamisesta. Opiskelijoille kehittyy vahva
sähköinen identiteetti jo lukioaikana. Lukio kasvattaa keskustelevia,
aktiivisia, uudistumiskykyisiä ja luovia oppijoita. TVT-osaamisen
kehittyminen rakentuu perusopetuksen päättövaiheen osaamistason
pohjalle.
Tietotekniikan ja sähköisten toimintaympäristöjen hyödyntäminen on
arkipäiväinen osa opetusta, oppimista ja viestintää. Lukioissa käytetään
laadukkaita sähköisiä materiaaleja, joita hankitaan ja joiden käyttöä
kehitetään yhteistyössä kirjaston kanssa. Tietotekniikka mahdollistaa
joustavat opetusjärjestelyt ja tekee opetuksesta monimuotoisempaa.
Tieto- ja viestintätekniikan avulla luodaan edellytyksiä ja tuetaan
seudullista, valtakunnallista ja kansainvälistä opetusyhteistyötä.
Tieto- ja viestintätekniikan osaava käyttö mahdollistaa myös nuorille
ajankohtaisten asioiden seuraamisen ja osallistumisen päätöksentekoon
monella tasolla. Osallisuus yhteisten asioiden hoitoon ehkäisee
syrjäytymistä ja tukee elinikäisen oppimisen tavoitteita.
Sähköinen viestintä on osa lukioiden jokapäiväistä toimintaa, ja
sähköisiä toimintaympäristöjä kehitetään aktiivisesti. Opettajien tietoja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus ja tuki on asianmukaisesti
mitoitettu ja järjestetty. Kaikessa toiminnassa noudatetaan tieto- ja
viestintätekniikan käytön eettisiä sääntöjä sekä hyviä tietosuoja- ja
tietoturvakäytänteitä.
Helsingin Sanomat 9.7.2008

Lukioiden teknisen toimintaympäristön rakentamisessa käytetään
langatonta ja mobiilia tietotekniikkaa. Opiskelijoille tarjotaan tietotekniikan
käyttömahdollisuuksia myös oppituntien ulkopuolella. Oppilaitoksen
toimintaympäristö mahdollistaa opiskelijoiden ja opettajien käyttää
päivän aikana myös omia tietoteknisiä työvälineitään. Tampereen lukioissa
on turvalliset, toimivat ja joustavat tietotekniset toimintaympäristöt.
Tavoitteena on ubiikkiin sähköiseen toimintaympäristöön siirtyminen
vaiheittain niin teknisesti kuin toiminnallisestikin.

http://tvt.tampere.fi/lukiokoulutuksen_tvt-strategia/visio/
(16.9.2009)
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Helsingin Sanomat 23.11.2008
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sisällöllisten mahdollisuuksien innovatiivisia ja kriittisiä käyttäjiä.”
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Lukioissa ovat käytössä mukautuvat ja sallivat opetusmenetelmät ja
asenteet. Opiskelijoita kannustetaan käyttämään ja löytämään omat
sähköiset tapansa työskennellä. Lukion tietopääoma koostuu opettajien,
mutta myös opiskelijoiden osaamisesta. Opiskelijoille kehittyy vahva
sähköinen identiteetti jo lukioaikana. Lukio kasvattaa keskustelevia,
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pohjalle.
Tietotekniikan ja sähköisten toimintaympäristöjen hyödyntäminen on
arkipäiväinen osa opetusta, oppimista ja viestintää. Lukioissa käytetään
laadukkaita sähköisiä materiaaleja, joita hankitaan ja joiden käyttöä
kehitetään yhteistyössä kirjaston kanssa. Tietotekniikka mahdollistaa
joustavat opetusjärjestelyt ja tekee opetuksesta monimuotoisempaa.
Tieto- ja viestintätekniikan avulla luodaan edellytyksiä ja tuetaan
seudullista, valtakunnallista ja kansainvälistä opetusyhteistyötä.
Tieto- ja viestintätekniikan osaava käyttö mahdollistaa myös nuorille
ajankohtaisten asioiden seuraamisen ja osallistumisen päätöksentekoon
monella tasolla. Osallisuus yhteisten asioiden hoitoon ehkäisee
syrjäytymistä ja tukee elinikäisen oppimisen tavoitteita.
Sähköinen viestintä on osa lukioiden jokapäiväistä toimintaa, ja
sähköisiä toimintaympäristöjä kehitetään aktiivisesti. Opettajien tietoja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus ja tuki on asianmukaisesti
mitoitettu ja järjestetty. Kaikessa toiminnassa noudatetaan tieto- ja
viestintätekniikan käytön eettisiä sääntöjä sekä hyviä tietosuoja- ja
tietoturvakäytänteitä.
Helsingin Sanomat 9.7.2008

Lukioiden teknisen toimintaympäristön rakentamisessa käytetään
langatonta ja mobiilia tietotekniikkaa. Opiskelijoille tarjotaan tietotekniikan
käyttömahdollisuuksia myös oppituntien ulkopuolella. Oppilaitoksen
toimintaympäristö mahdollistaa opiskelijoiden ja opettajien käyttää
päivän aikana myös omia tietoteknisiä työvälineitään. Tampereen lukioissa
on turvalliset, toimivat ja joustavat tietotekniset toimintaympäristöt.
Tavoitteena on ubiikkiin sähköiseen toimintaympäristöön siirtyminen
vaiheittain niin teknisesti kuin toiminnallisestikin.

http://tvt.tampere.fi/lukiokoulutuksen_tvt-strategia/visio/
(16.9.2009)

8

5

Rakkautta ensi silmäyksellä
Valerakkauskin on lempeää ja suurta. Kaiken sekin kärsii ja toivoo.
Ollaan matkalle lähdössä, laukut on pakattu ja asiat hoidettu,
vaimon ystävätär tulee vielä kukkienkasteluohjeita kuulemaan. Hän
astuu sisään pikkupakkasen raikastamana, lumikiteitä hiuksissaan ja
talven kirkkaus katseessaan. Heikotuksen aallot käyvät jaloissa ja
läpi ruumiin. Naisen vaistoaa tuntevan samoin.
Vaimo esittelee huonekasveja. On seistävä hiljaa sivussa, vaikka intohimo pakahduttaa. Tuijottaa ei saa. Kun katseet silti peilissä
kohtaavat, sattuma julistaa rakkautta: näinkin me toisemme löydämme, näinkin meidän on pakko. Tapaaminen tuntuu ennalta määrätyltä. Kaikki tähän päivään johtanut saa uuden merkityksen.
Kahvipöydässä läheisyys kuumottaa. Tunto pakenee jäsenistä,
ruumis ajelehtii kuin sumussa. Ilme on pakotettava aivan arkiseksi.
Kuppiin pelottaa tarttua. Vaimo höpöttää mitään tajuamatta tai näkemättä. Kun hän hetkeksi poistuu huoneesta, olo terästyy. Yhteinen
salaisuus välähtää silmiin ja suupieliin. Nainen vastaa hämmentyneellä hymyllä. Juodaan ääneti kahvia.

Ilta-Sanomat 8.5.2009

Naisen lähdettyä tulee istahdeltua outoihin paikkoihin ja tuijotettua tyhjyyteen. Huoneilmasta etsii rakastetun tuoksua, niittynätkelmää ja poutapäiviä. Elämä on uuden aikakauden kynnyksellä. Luvassa oleva onni huumaa. Ensimmäisen kerran rakkauden huomaa
unohtaneensa puolen tunnin kuluttua. Ajatus viikon lomasta tuntuu
taas hyvältä.
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TV-mittaritutkimuksen tuloksia

11.

”Venäjää ei tunneta tarpeeksi” väittää Jari Jumpposen lehtiartikkelin otsikko (s. 8).
Pohdi artikkelin käsittelemää ongelmaa, sen syitä ja seurauksia.

12.

Juhani Seppänen ottaa kolumnissaan (s. 9) kantaa ”kansallisurheiluumme” jääkiekkoon.
Onko hän kritiikissään oikeassa?

13.

Mitä kansa katsoo? Pohdi kysymystä Finnpanelin tilastoaineiston (s. 10–11) pohjalta.

14.

Vertaile Suomalaisten turkiskasvattajien mainosta (s. 1) ja Oikeutta eläimille -järjestön
siihen tekemää vastamainosta (s. 12). Miten ne vetoavat sinuun?

Kuukausittaiset tulokset
Katsotuimmat ohjelmat ikä/sukupuoliryhmittäin
Yli 10-vuotiaat
Maaliskuu 2009
Kohderyhmä: Kaikki 10 vuotta täyttäneet
Väestö: 4 698 000

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ohjelma
Amazing Race
Tanssii Tähtien Kanssa
Salatut elämät
Miss Suomi 2009
Tv-uutiset ja sää
Kymmenen Uutiset
Helppo elämä
Hiihdon MM: Miesten 50 km
Metsolat
Urheiluruutu
Salpausselän Kisat
Tv-uutiset
Ne Salmiset
Kotikatu
Ajankohtainen Kakkonen
Salpausselän Kisat
Kakkosen kevätsää
Mäkihypyn maailmancup
Kotikatsomo: Uutishuone
Päivän sää

Kanava
MTV3
MTV3
MTV3
MTV3
Yle TV1
MTV3
MTV3
Yle TV2
Yle TV2
Yle TV1
Yle TV2
Yle TV2
MTV3
Yle TV1
Yle TV2
Yle TV2
Yle TV2
Yle TV2
Yle TV1
MTV3

Päivä
su
su
ma
su
la
su
ma
su
ti
ti
la
ti
ma
to
ti
su
la
ti
ma
ma

Kello
29.3.2009 21:03
8.3.2009 19:09
16.3.2009 19:29
1.3.2009 19:28
28.3.2009 20:29
1.3.2009 21:57
2.3.2009 20:00
1.3.2009 13:50
10.3.2009 20:01
31.3.2009 20:55
7.3.2009 17:17
10.3.2009 18:59
30.3.2009 20:00
19.3.2009 19:45
24.3.2009 21:00
8.3.2009 10:35
7.3.2009 19:08
10.3.2009 19:09
23.3.2009 21:01
16.3.2009 19:23

Keski- Prosenttia
katsojakohde- Katselumäärä ryhmästä
osuus
1 356 000
29 %
55 %
1 343 000
29 %
57 %
1 043 000
22 %
55 %
920 000
20 %
39 %
833 000
18 %
43 %
810 000
17 %
41 %
809 000
17 %
38 %
787 000
17 %
60 %
739 000
16 %
35 %
735 000
16 %
38 %
729 000
16 %
50 %
708 000
15 %
44 %
699 000
15 %
34 %
683 000
15 %
34 %
678 000
14 %
35 %
673 000
14 %
62 %
667 000
14 %
41 %
663 000
14 %
34 %
651 000
14 %
31 %
648 000
14 %
40 %

						

*

AINEISTO TEHTÄVIIN 8–14
Suomalaisten turkiskasvattajien mainos............................................................................................1
Petri Tamminen: Rakkautta ensi silmäyksellä..................................................................................4
Tampereen lukiokoulutuksen TVT-strategian visio    ..........................................................................5
Merituuli Ahola: ”Kunnes kaupunki meidät erottaa”................................................................... 6–7
Jari Jumpponen: Venäjää ei tunneta tarpeeksi....................................................................................8
Juhani Seppänen: Kansallinen myötähäpeä.......................................................................................9
Finnpanel Oy: TV-mittaritutkimuksen tuloksia..........................................................................10–11
Oikeutta eläimille -järjestön vastamainos........................................................................................12

Huom.! Tekstien kieliasu on alkuperäisen julkaisun mukainen.

Kohderyhmä
Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
Väestö
Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
Keskikatsojamäärä
Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
Prosenttia kohderyhmästä
Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (100%) on väestöestimaatti.
Katseluosuus
Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.
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Finnpanel - TV-mittaritutkimus

Sivu 2/2

Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta.

Ohje: Kaikki kirjoitustehtävät ovat tämän vihkon sivuilla 2–3. Osaan tehtävistä liittyy aineistoa,
jota on hyödynnettävä tehtävänannon mukaan. Lue tehtävät, silmäile aineistot läpi ja valitse
tehtävistä yksi. Tehtävät arvostellaan pistein 0–60. Kirjoita ehyt ja kielellisesti huoliteltu teksti.
Sopiva pituus on 4–5 sivua. Teksti on kirjoitettava puhtaaksi kuula- tai mustekynällä.
Valmiit otsikot on lihavoitu. Muussa tapauksessa anna kirjoituksellesi oma otsikko. Merkitse
kirjoitustehtävän numero otsikon eteen. Jos valitset aineistotehtävän, tekstisi pitää olla siten
ehyt, että lukija voi ymmärtää tekstisi, vaikka ei tunnekaan aineistoa. Aineistotehtävissä tulee
viitata aineistoon.

Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava
huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana
vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä
kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin
2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät
automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.

KIRJOITUSTEHTÄVÄT

2

1.

Kauppakeskuksessa on kaikkea, mitä voi toivoa, jopa kappeli. Mitä se kertoo
yhteiskunnastamme?

2.

Pop- ja rock-sanoitukset eivät ole runoutta. Vai ovatko?

3.

Väreillä on merkitystä esimerkiksi luonnossa, taiteessa, mainonnassa, muodissa. Valitse
näkökulmasi ja kirjoita aiheesta.

4.

Opetushallituksen arviointiraportit osoittavat, että pojat lukevat vähemmän kirjoja kuin
tytöt. Miksi? Pohdi ilmiön syitä.

5.

Onko metsä menettänyt merkityksensä? Voit käsitellä aihetta esimerkiksi
yhteiskunnan, talouden tai yksilön kannalta.

6.

Bloggaan – olen siis olemassa

7.

Mitä on nykypäivän yleissivistys?

8.

Mitä Petri Tammisen novelli   Rakkautta ensi silmäyksellä   (s. 4) kertoo ihastumisesta?

9.

Tampereen kaupungin tieto- ja viestintätekniikan visiossa (s. 5) kuvataan lukiolaisten
toimintaympäristöä. Pohdi vision suhdetta tuntemaasi koulun todellisuuteen.

10.

”Kunnes kaupunki meidät erottaa” uutisoi Helsingin Sanomat Oton ja Irjan tapauksesta
syksyllä 2008 (s. 6–7). Ota tapausesimerkkiä hyödyntäen kantaa vanhustenhoitoon.

Tilaa viikoittaiset top-listat RSS-lukijaasi.

http://www.finnpanel.fi/tulokset/tv/kk/ohjika/2009/3/10plus.html
(16.9.2009)
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ÄIDINKIELI II,
ESSEEKOE
27.9.2010

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA

Turkisten vastustajat sanovat usein toimivansa

Terrorin uhri ei voi puolustautua samoilla

eläinten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta.

aseilla, joita hänen kimppuunsa käyvät fanaatikot

Se ei ole totta.

käyttävät. Suomalainen turkiskasvattaja voi puo-

Tosiasiassa heillä on vain yksi päämäärä:

lustaa itseään ja perhettään vain hoitamalla eläi-

turkistuotannon lopettaminen. Ja se on vasta en-

miään mahdollisimman hyvin, antamalla työstään

simmäinen askel tiellä kohti lopullista tavoitetta.

totuudenmukaista tietoa ja luottamalla siihen, että

Seuraavaksi he tahtovat kieltää sinulta maidon,

muut suomalaiset tukevat hänen oikeuksiaan ja

lihan, villasukat, nahkakengät… Sanalla sanoen

ymmärtävät hänen työnsä arvon yhteiskunnalle.

kaikkien tuotantoeläinten pidon ja eläinperäiset
tuotteet.

Vastustajat huutavat mielipiteensä julkisuuteen mielenosoituksissa. Kotimaisen eläinkas-

Tavoitteen saavuttamiseksi niin sanottujen

vatuksen puolustamiseen ei tarvita marsseja. Riit-

eläinaktivistien propaganda on pullollaan totuuden

tää, että teet kuten suomalaiset ovat aina tehneet:

vääristelyä. He kutsuvat turkistiloille tehtyjä hyök-

juot maitoa, syöt monipuolista ruokaa, käytät vil-

käyksiä kansalaisaktivismiksi, vaikka iskut oikeasti

lasukkia, ostat kunnon kengät ja puet talvella läm-

ovat laillista elinkeinoa vastaan suunnattua terro-

pimän turkin päällesi.

Tosiasioita turkiksista
• Kotimainen turkis on ekologisesti kestävä
tuote, jonka laatu on maailman huippuluokkaa
• Turkisala työllistää suoraan ja välillisesti
22 000 suomalaista, tuotannon arvo on
noin 200 miljoonaa euroa
• Kotimainen turkiskasvatus on eettisesti
korkealla tasolla. Eläinten hyvinvointi ja
terveys edustavat alan kansainvälistä kärkeä.
• Suomalainen turkis ei kilpaile hinnalla,
vaan laadulla. Kasvattajan menestys perustuu
suoraan hänen eläintensä hyvinvointiin.

rismia.

http://oikeuttaelaimille.pp.fi/kuvat/mainos6-stkl-ffs.jpg
(14.1.2010)
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