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Ohje: Kaikki kirjoitustehtävät ovat tämän vihkon sivuilla 2–3. Osaan tehtävistä liittyy ai-
neistoa, 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. Tekstin tulee olla selvästi ja siististi kirjoitettu, 
mutta sitä ei tarvitse kirjoittaa puhtaaksi kuulakynällä tai musteella. Valmiit otsikot on liha-
voitu. Muussa tapauksessa anna kirjoituksellesi oma otsikko. Merkitse kirjoitustehtävän nu-
mero otsikon eteen. Jos valitset aineistotehtävän, tekstisi pitää olla siten ehyt, että lukija voi 
ymmärtää tekstisi, vaikka ei tunnekaan aineistoa. Aineistotehtävissä tulee viitata aineistoon.

KIRJOITUSTEHTÄVÄT

1. Mikä vitseissä naurattaa?

2. Monet suomalaiset klassisen musiikin säveltäjät, kapellimestarit ja muusikot ovat saa-
vuttaneet alallaan maailmanmainetta. Arvostuksesta kertoo myös soittoharrastuksen 
yleisyys. Pohdi omaa suhdettasi klassiseen musiikkiin.

3. Hyväksi häviäjäksi voi oppia. Ota kantaa väitteeseen.

4. Mediassa puhutaan usein esimerkiksi ruoka-aineiden, kemikaalien, elämäntapojen ja 
sääilmiöiden vaaroista. Arvioi median toimintaa uhkien esille tuojana.

5. Suomessa keskustellaan yhä enemmän köyhyydestä ja sen periytyvyydestä. Kuka on 
köyhä nykypäivän Suomessa?

6. Jos eri uskonnoista voisi valita ”parhaita paloja”, millainen olisi sinun uskontosi?

7. Loistavaa taktiikkaa



AINEISTO TEHTÄVIIN 8–14

Per Maning: valokuvia..............................................................................................................1 ja 16
Veikko Huovinen: Hyvästi Luonto..................................................................................................4–6
Lasse Berg: Kalaharin aamunkoitto – Miten ihmisestä tuli ihminen.................................................7
Teemu Manninen: Kumpaan uskot enemmän?..................................................................................8
Tytti Heikkinen: Läski XL AINA SAMA JUTTU..............................................................................9
Vuoden 2013 suosituimmat Google-haut....................................................................................10–11
Ilkka Timonen: Kaikki haluavat oman siivun Arktisen alueen rikkauksista...............................12–13
Heikki Laurinolli: Isänmaallisuus oudoissa käsissä..................................................................14–15 
 

Huom.! Tekstien kieliasu on alkuperäisen julkaisun mukainen.
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8. Norjalainen taiteilija Per Maning tutkii valokuvissaan ihmisen suhdetta toisiin lajeihin.  
Mitä kuvat (s. 1 ja 16) sinulle kertovat?

9.   Tulkitse Veikko Huovisen novellin Hyvästi Luonto vastakkainasettelua (s. 4–6).

10.  Kirjassaan Kalaharin aamunkoitto (s. 7) tietokirjailija Lasse Berg haastattelee kehitys-
psykologi Leonard D. Katzia. Ota kantaa tekstissä esitettyihin näkemyksiin.

11.   Teemu Mannisen runo Kumpaan uskot enemmän? (s. 8) ja Tytti Heikkisen proosaruno 
Läski XL AINA SAMA JUTTU (s. 9) käsittelevät kumpikin elämänfilosofisia kysymyk-
siä. Pohdi runojen esittämiä näkemyksiä elämästä. 

12.  Internetin hakukoneet keräävät tietoja käyttäjien kiinnostuksen kohteista. Tutki aineis-
ton (s. 10–11) tietoja suosituimmista hakusanoista vuodelta 2013. Mitä ne kertovat ajas-
tamme?

13.  Pohdi arktisen alueen käyttöä. Käytä  apunasi  artikkelia  Kaikki  haluavat  oman  sii-
vun  Arktisen  alueen  rikkauksista (s. 12–13).

14.  Mitä isänmaallisuus tarkoittaa nykyajan Suomessa? Pohdi kysymystä Ville Kivimäen 
haastattelun (s. 14–15) valossa.

*



Hyvästi Luonto 

Ilari Tepaston hyötyauto Range Rover puski kevyesti läpi metsäautotien ra-
paisen notkelman ja nousi mäelle. Ilari ajoi auton tien sivuun ja nousi itse 
syyssäätä nuuskimaan. Hän sytytti savukkeen ja veti nauttien savua keuh-
koihinsa. 

– Hyvää ja terveellistä, murahti hän. – Hyvää tupakkaa!
Kiirehtimättä hän otti autosta repun ja haulikon, sulloi sadetakin reppuun, 

vilkaisi karttaan, lukitsi ovet ja heitti vetensä auton rekisterikilpeen, huvin 
vuoksi. 

Hän lähti kävelemään metsään. Tahallaan hän polki risuja poikki koval-
la ryskeellä ja kaatoi koivupökkelöitä, sillä hän ei halunnut salata kulkuaan. 
Kuulkoot vain kaikki metsän asukkaat, että täältä tulee metsämies. Kesken 
kaiken hän hoilasi kovalla äänellä ja ampui kolme laukausta ilmaan. 

Ilari Tepasto oli tullut jättämään jäähyväiset luonnolle. Kaksikymmentä 
vuotta hän oli kulkenut luonnossa ja palvonut luontoa. Mutta nyt se jumalauta 
loppuu! 

Ilaria oli luonto alkanut tympäistä. Hän oli kyllästynyt suureen luontoon. 
Hänen mielestään luonto oli mölkerömäinen ja tympeä. Luonto pitkästytti 
häntä.

Mitähän helkkaria ne jotkut muka luonnossa näkevät, tuumi hän. Hän 
sieppasi kouraansa sammalta ja haisteli sitä. 

– Hyi miten tunkkaista, miten pahanhajuista, sanoi hän ja sylkäisi. 
Hän tuli vanhalle, sammaloituvalle polulle ja kulki sitä pitkin. 
Suurten mäntyjen ja kuusien rintama ei miellyttänyt häntä. Hänen mie-

lestään puut olivat rumia, piikikkäitä, karvaisia, pahanhajuisia ja pimensivät 
maiseman. 

On hyvä että ne hakkaavat metsät autioiksi, ajatteli Ilari Tepasto. Pitäisi 
vielä laskea asfaltti aukkohakkausmaiden päälle. Mutta siihen eivät tässä val-
takunnassa riitä rahat. Asfaltti on paljon miellyttävämpi kävellä, eikä jalka 
uppoa siihen eikä kastu. Askel kapsahtelee asfaltilla mukavasti. Mutta näitä 
metsiä minä vihaan. 

– Luonto on mielestäni huono, jonka täten kunnioittaen ilmoitan, karjaisi 
Ilari Tepasto. 

Hän piti kaupunkia paljon parempana kuin niin sanottua luontoa. Siihen 
tulokseen hän oli tullut samottuaan luonnossa parikymmentä vuotta. Kaupun-
gin kadut ovat lujat ja varmat, ihmisen askel niillä on pitävä ja luonteva. Ka-
tulyhdyt antavat valoa öisinkin. Kaupunkitalo on mukava. Parketti on puhdas 
kaikesta töhkästä kuten havunneulasista, tuohenhelpeistä, rahkasammalesta, 
märänneistä sienistä ja jalan alla liiskaantuvista marjoista. Kaupunkiasunnos-
sa ei tuule eikä sada, ei lyö räntää silmiin tai lorauta vettä paidankauluksen 
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alle. Kaupungissa matkat ovat kohtuulliset. Kun hyppää bussiin tai raitiovau-
nuun, pääsee kohteeseen kuin kohteeseen. Kaupungin ilmakin on terveelli-
sempää. Ei kaupungissa löydy ihmisistä niin paljon elohopeaa ja rikkiä kuin 
lappalaisista tai tekoaltaiden rantojen alkuasukkaista.

Ilari Tepasto käveli vastenmielisesti ja halveksi luontoa. Hän näki tervas-
kannon. Hän teki kantoon nuotion. 

– Teenpä tässä tulet ja keitän kahvia, kun kerran sellainen tapa on, typerä 
tapa. 

Nuotiosta ei ollut hänelle mitään iloa. Tervassavun katku oli pahempaa 
kuin atomisaaste.

Hän yritti juoda kahvia visakuksasta. Mutta kun hän oli saanut suuhunsa 
kahvikulauksen, hän sylki sen inhoten risukkoon. 

– Tämä ei ole viisaan ihmisen juomaa, tuhahti hän. – Karvasta, mustaa, 
savun pilaamaa lientä, joka närästelee. 

Hän otti repusta pienen purkin tomaattimehua, aukaisi sen ja joi. Hän tyh-
jensi kahvipakin ja hyppi sen päällä niin että alumiininen astia meni lyttyyn. 
Hän potkaisi pakin pöheikköön. 

Ilari Tepasto lähti vaeltamaan. Kankaan ja suon reunassa ryöpsähti lentoon 
parvi teeriä. Ilari Tepaston haulikko lähetti ilmaan kaksi hauliparvea. Kirjava 
teeriakka sortui varvukkoon, jossa se hetken räpelsi ja viimein kuoli. 

Ilari katsoi häpeillen saalistaan. Tuollainenko se taas oli. Eräkirjoista Ila-
ri oli lukenut haltioituneita ylistyksiä kaadetulle riistalle, jota ei muka kau-
neudessa mikään ylittänyt. Kirjojen erästäjät tuntevat mystillistä kiitollisuutta 
luojaansa sekä Mielikkiä kohtaan palvoessaan tapettua riistaeläintä. Pahim-
mat juovat hirven ja karhun veren tuoreeltaan. 

Mutta Ilarin mielestä tuo verinen mytty ryvettyneine höyhenineen oli 
ruma. Puhjenneista suolista nousi kirpeä lemu. Ilarille ei juolahtanut mieleen-
kään käydä kontalleen maahan syödäkseen linnun pienen sydämen. Päinvas-
toin, hän perääntyi kiivaasti taaksepäin, kun kuolleesta linnusta nousi ilmaan 
täikärpäsiä. Yksi lensi hänen niskatukkaansa, ja Ilari teki töitä tosissaan saa-
dakseen kiinni tuon litteän, inhottavan hyönteisen, joka ei millään tahtonut 
pysyä peukalon ja keskisormen puristuksessa, vaan kömpi itsepäisesti paidan 
kalvosimen alle. 

Hän ei ottanut mukaansa lintua. Mitä hän tekisi nyrkinkokoisella palalla 
kitkerää suovarvun makuista lihaa. Hänen mielestään kauppahallista ostettu 
filee tai kunnon broileri olivat monin verroin maukkaampia. 

Hän piti selviönä, että varsin pian kettu tai korppi löytää linnun ja syö sen. 
Pedoille ja haaskalinnuille kuuluu riista, niin lienee luoja tarkoittanut. Ihmi-
selle toki riittää mainiosti nautaeläinten kustannuksella loisiminen ja sikojen 
porsittaminen.

Ilari lähti paikalta ja tuli pienelle purolle. Pajupensaan alla läikähti vesi. 
Siellä oli tammukoita. Ilarilla oli repun taskussa valmis mato-onki. Hän ei 
kuitenkaan viitsinyt ruveta onkimaan. Mitä hän tekisi parilla kolmella limai-
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sella pikkukalalla, joiden kauneutta ja värikkyyttä hän ei kehtaisi hillittömäs-
ti ylistää, joskaan hän ei niiden lystikästä näppäryyttä halunnut kieltääkään. 
Hän vain laski mielessään, montako sataa kirjansivua on kirjoitettu kalan vä-
riloistoa ylistämään. Ja siihen jujuun hän ei sortuisi. Hän päätti sitten kaupun-
gissa ostaa merikalaa, reilujen ammattikalastajien suurilla nuotilla ja rysillä 
pyydystämää. Mitähän jos kirjoittaisi novellin suolasillistä, kehuisi tynnöristä 
nostetun sokerisuolaisen sillin sinertävää, eleganttia ulkoasua ja sen merellis-
tä tuoksua.

– He-he, naurahti Ilari Tepasto. 
Ilari Tepasto palaili hiljalleen auton luo.
Hän poisti haulikosta panokset. Sitten hän asetti haulikon kahden kan-

non päälle kannatukseen ja hyppäsi haulikon päälle. Perä katkesi rusahtaen. 
Ilari Tepasto leikkasi puukolla kantohihnan poikki ja alkoi pieksää haulikon 
piippua kiveen. Saatuaan sen sopivasti lommoille hän paiskasi pyssynraadon 
metsään. 

– Tämä on sitä käytännön aseistariisuntaa, sanoi hän luonnolle, kun mui-
takaan kuulijoita ei sattunut olemaan paikalla. Ja luonto kuunteli korvat hö-
rössä... 

Ilari Tepasto ryhdistäytyi autonsa vieressä mahtipontiseen asentoon ja ju-
listi kovalla äänellä:

– Haista huilu, luonto. En ihaile sinua! 
Ja syksyinen, keltaisen täplittämä suomalainen metsäluonto kuunteli hil-

jaa, allapäin miestä, jota se ei ollut onnistunut miellyttämään. Kaukaa kuului 
palokärjen pärrytys ja sen jälkeen kurkien huutoa.

Ilari Tepasto nousi autoonsa ja lähti ajamaan kohti kaupunkia, elonympä-
ristöä, jota hän piti ylivertaisena niin sanotun luonnon rinnalla. 

Kaupungissa Ilari Tepasto oikein nauttimalla nautti elämästään. Hän möi 
hyötyautonsa, mikä toimenpide lopullisesti vapautti hänet luontoretkiltä. Hän 
käveli onnesta hyristen pitkin katuja, osti liikkeistä naudanlihaa ja merikalo-
ja, kylpi ammeessa, tassutteli hyvillä mielin tammiparketilla ja kuunteli suu 
hymyssä liikenteen dynaamista kohinaa. Oli ihanaa, kun ei tarvinnut herätä 
aikaisin aamulla luontoon menoa varten. Ei tarvinnut hiipiä märässä risukos-
sa, ei ollut pakko palella tai kastua, eikä ollut niin välttämätöntä valokuvata 
joutsenia, hirviä ja parittelevia karhuja.

Ja jos hän joskus joutui matkustamaan maaseudun läpi junassa tai bussis-
sa, luki hän keskittyneesti kirjaa ja sulki visusti silmänsä luonnolta, jottei se 
häiritsisi...

Veikko Huovinen, Bakulainen pahvala (2005)
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Katkelma tietokirjasta

Yritän saada häntä kertomaan, mikä ihminen oikein on. Mikä meidät oikeas-
taan erottaa muista apinoista tai ylipäänsä nisäkkäistä? 

Luulisin tietäväni, mitä se on, hän sanoo. Kyse on inhimillisestä rakkau-
desta, se on salaperäistä, niin toisenlaista kuin monet asiat eläinmaailmassa. 
Meillä on aivoissa biologinen ominaisuus, ettemme anna periksi. Ominaisuu-
den sijainnin voi osoittaa: se on otsalohkon orbitaalilohkossa, joka on otsan 
sisäpuolella heti silmien takana ja ventromediaalisessa osassa, joka on kes-
kemmällä. Tiedämme sen siitä, että niihin vaurioita saaneilta ihmisiltä puut-
tuu normaali inhimillinen pitkäjänteisyys. Heistä tulee myös hyvin vastuutto-
mia, eivätkä he pysty elämään normaalia elämää.

Ihmisen normaalia käyttäytymistä muuhun eläinmaailmaan verrattuna on 
sen sijaan pyrkimys täydellisyyteen. Muiden kädellisten mielestä näytämme 
varmasti vähän vinksahtaneilta. Apina ei meidän tavoin hakkaisi päivät pääk-
sytysten kiveä saadakseen siitä täydellisen. Kukaan ei kirjoittaisi samaa lau-
setta yhä uudestaan, kunnes on siihen tyytyväinen, eikä yksikään apina napsi-
si koko ikäänsä täitä turkista samalta elämänkumppanilta. Apina ei myöskään 
saisi päähänsä sellaista hassua ajatusta, että menisi nukkumaan jonkun vie-
reen, jonka kanssa on yhdynnässä. Vain poikaset nukkuvat emonsa vieressä.

Jos psykoanalyytikoksi ryhtynyt simpanssi katselisi meitä ihmisiä, se ku-
vailisi hullaantumistamme toisiin ihmisiin sairaalloisen infantiiliksi. Se ke-
hottaisi potilastaan harjoittamaan seksiä niin kuin apinan kuuluu ja välttä-
mään turhia rakkaushöpinöitä. Normaalille apinalle yksi kumppani ei riitä. 

Leonard Katz arvelee, että tämä muiden apinoiden silmissä puutteelta 
näyttävä piirre on luonut biokemiallisen ja neurologisen perustan sekä usko-
mattomalle taipumuksellemme kokea rakkautta että moraalillemme.

Juuri niin asia tietysti on. Ihminen on hullaantuva apina.

Lasse Berg, Kalaharin aamunkoitto – Miten ihmisestä tuli ihminen (2005)
Suom. Riikka Toivanen (2012)
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Kumpaan uskot enemmän?
 

Tieteellisiin paradigmanvaihdoksiin 
vai omaan tulevaan kuolemaasi? 
Pörssikurssien vaihteluihin 
vai sisäisen ja ulkoisen maailman eroihin? 

Kumpaan uskot enemmän? Auringon nousuun aamuisin 
vai valtameren tutkimattomiin syvyyksiin? 
Buddhaan vai Konfutseen? Koiriin vai kommunismiin?
Pisteisiin vai pilkkuihin? Miehiin vaiko naisiin? 

Olemattomiin, oleellisiin? Joihinkin, muttei toisiin? 
Kummallisiin kysymyksiin vai selkeisiin vastakohtaisuuksiin, 
avaruuteen vai arvattavuuteen, 
kielioppiin vai pesäpalloon? 

Miten on, uskotko enemmän siihen, 
minkä näet omin silmin, vai siihen, minkä kädet kertovat elein, 
uskotko enemmän itseesi kuin perheeseesi, 
uskotko enemmän asenteisiisi kuin virheisiisi?

Olenko minä uskottavampi kuin hän? 
Entä kumpaan uskot enemmän, 
kumpaan vai enempään, 
ja onko vähemmän enemmän kuin enemmän on vähemmän? 

Teemu Manninen, Turistina täällä (2004)
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Tytti Heikkinen, Varjot astronauteista (2009)
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Top - kaikki hakusanat 
1. Facebook 
2. Iltalehti 
3. YouTube 
4. Google 
5. Ilta-Sanomat 
6. Gmail 
7. Nettiauto 
8. Veikkaus 
9. Hotmail 
10. MTV3 

Vuoden 2013 suosituimmat Google-haut
ma, joulu 16, 2013 09:00 CET 

Robin ja Cheek haetuimmat suomalaiset. Danske Bank, Netflix ja Zalando 
puhuttivat. Suomalaiset tekevät noin 30 miljoonaa Google-hakua joka päivä. 

“Suomessa tehdään noin 30 miljoonaa hakua joka päivä, joten ne tarjoavat hyvän 
näkymän siihen mikä meitä suomalaisia kiinnostaa”, sanoo Googlen maajohtaja 
Anni Ronkainen. “Hakumäärät kasvavat edelleen. Vuosi sitten suomalaiset tekivät 
noin 25 miljoonaa hakua päivässä.” 

Google Zeitgeist sisältää kahdenlaisia listauksia – top ja trending. Top-listat sisältä-
vät haetuimmat sanat jotka on listattu hakumäärien mukaan. Trending-listat sisältä-
vät nopeimmin nousseet haut eli ne hakusanat jotka ovat kasvattaneet suhteellisesti 
eniten hakuja edelliseen vuoteen verrattuna. Siinä missä haetuimpien sanojen listat 
muuttuvat hitaammin, listat nopeimmin nousseista sanoista kuvaavat vuoden pu-
heenaiheiksi nousseita ilmiöitä. 

Maailmanlaajuiset top- ja trending-listat julkaistaan tiistaina 17.12.2013 osoittees-
sa http://www.google.com/zeitgeist/. Suosituimpia hakuja voi tarkastella myös kes-
ken vuotta kaikille avoimella ja ilmaisella työkalulla Google Trends osoitteessa 
http://www.google.fi/trends/. 

Lisätietoja: 

Timo Nurmi, Vaikutustoimisto Zipipop Freud Oy  
timo.nurmi@freud.fi, 050 3493597 
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Trending “Kuinka”-haut 
1. Kuinka ymmärtää naisia 
2. Kuinka rikastua 
3. Kuinka purjehtijaksi 
4. Kuinka saada unta 
5. Kuinka laihtua 
6. Kuinka saada tyttöystävä 
7. Kuinka tulla kipeäksi 
8. Kuinka saada sixpack 
9. Kuinka ymmärtää miestä 
10. Kuinka ladata minecraft 

Trending “Miten”-haut 
1. Miten iskeä mies 
2. Miten saada sixpack 
3. Miten saada unta 
4. Miten rikastua 
5. Miten maalataan puuta 
6. Miten kettu ääntelee 
7. Miten saada kuume 
8. Miten ymmärtää naista 
9. Miten pääsiäinen määräytyy 
10. Miten ruskettua parhaiten 

Trending - haut tapahtumiin liittyen 
1. Jääkiekon MM 
2. Rock the Beach 
3. Euroviisut 
4. Tall Ships Race 
5. Confederations Cup 
6. Jukolan viesti 
7. Kalevan kisat 
8. Asuntomessut 
9. Sauna Open Air 
10. Weekend Festival 

Trending - kaikki hakusanat 
1. Danske Bank 
2. Netflix 
3. Liiga 
4. Zalando 
5. NHL 
6. Jääkiekon mm 2013 
7. Paul Walker 
8. Big Brother 2013 
9. Rock the Beach 
10. Andy McCoy 

Top-henkilöt 
1. Robin 
2. Cheek 
3. Justin Bieber 
4. Johanna Tukiainen 
5. Miley Cyrus 
6. Petri Nygård 
7. Martina Aitolehti 
8. Jennifer Lawrence 
9. Kim Kardashian 
10. Anna Abreu 

Trending “Mikä on” -haut 
1. Mikä on skillpages 
2. Mikä on whatsapp 
3. Mikä on hashtag 
4. Mikä on paimensukuinen 
5. Mikä on bic 
6. Mikä on instagram 
7. Mikä on liiketoimintasuunnitelma 
8. Mikä on badoo 
9. Mikä on fritsu 
10. Mikä on oikein 

<http://news.cision.com/fi/vaikutustoimisto-freud-oy/r/vuoden-2013-suosituimmat-google-haut,c9512778>. 
Luettu 18.2.2014.
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Aikalainen    17/2013
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Per Maning, Neljä lehmää (1989) Per Maning, Kaksi sikaa (1991–92)

Per Maning, Maggie (1997)

16


