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AJANKOHTAISTA SUOMEKSI
Helsingin keskuskirjastolle palkinto
1. Mikä on Helsingin uuden keskuskirjaston nimi?
_______________________
2. Minkä palkinnon kirjasto on saanut?
_______________________
3. Kuinka monta kirjastoa osallistui kilpailuun?
_______________________
4. Milloin kirjasto on valmistunut?
a)
b)
c)
d)

tammikuussa 2018
vuoden 2018 lopussa
kesällä 2018
keväällä 2018

5. Kuinka paljon kirjastossa on ollut tähän mennessä (syksy 2019) vierailijoita?
a)
b)
c)
d)

yli 3 000 000
yli 2 000 000
yli 4 000 000
yli 5 000 000

Millainen on Helsingin uusi keskuskirjasto?
a)
b)
c)
d)

pehmeä ja ilmava
pehmeä ja valoisa
joustava ja kevyt
kimmoisa ja kevyt
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Suomalaiset onnellisuusoppaina turisteille
6. Mistä sanoista tulee lyhenne YK?
a)
b)
c)
d)

Yhdistyneet Kansakunnat
Yhdistyneet Kansalaiset
Yhtenäiset Kansat
Yhtenäiset Kansakunnat

7. Mikä maa on YK:n mittausten mukaan maailman onnellisin maa?
_________________________
8. Mitä ulkomaalaiset turistit ovat voineet vuokrata Suomen matkansa ajaksi?
a)
b)
c)
d)

hotellihuoneen
onnellisuusoppaan
auton
veneen

9. Mitä onnellisuusoppaat tekevät
a)
b)
c)
d)

toimivat luonto-oppaina
kertovat eksoottisia tarinoita Suomen luonnosta
tekevät turistien kanssa suomalaisille tavanomaisia asioita
kertovat turisteille miksi suomalaiset ovat onnellisia

10. Kuinka monta kertaa Suomi on ollut YK:n mittauksen mukaan maailman
onnellisin maa?
a)
b)
c)
d)

ei koskaan
kolme kertaa
kerran
pari kertaa

Nimeä asioita, jotka ovat mielestäsi suomalaisille arkipäiväisiä, mutta Suomessa
kävijöille eksoottisia?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Ysiluokan aloitus
11. Mitä luokkaa Iris ja Sara käyvät?
a)
b)
c)
d)

7
8
9
lukio

12. Mihin kouluaineisiin Sara haluaa panostaa ysiluokalla?
______________________________________________________________________
13. Mikä Saraa jännittää?
_______________________________________________________________________
14. Miksi Iriksen pitäisi saada paremmat arvosanat?
a)
b)
c)
d)

jotta vanhemmat olisivat tyytyväisiä
jotta hän pääsisi lukioon
koska häntä jännittää
jotta hänelle tulisi hyvä fiilis

15. Mille alalle Iris haluaa lukion jälkeen?
a)
b)
c)
d)

kaupallinen
tekninen
muoti
liikunta

Kuinka omaa oppimistaan voi mielestäsi parantaa?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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VASTAUKSET:
Helsingin keskuskirjastolle palkinto
1)
2)
3)
4)
5)

Oodi
Se on valittu maailman parhaaksi uudeksi yleiseksi kirjastoksi.
16
b
b



a

Suomalaiset onnellisuusoppaina turisteille
6) a
7) Suomi
8) b
9) c
10) d


[esim. puiden pilkkominen, uiminen…]

Ysiluokan aloitus
11) c
12) fysiikkaan, kemiaan ja matematiikkaan
13) jatko-opiskelupaikan saaminen
14) b
15) a


[omaa pohdiskelua…]
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