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Saunakuolemat lisääntyneet Suomessa 

 
saunakuolema 
lisääntynyt 
tapaturma 
menehtyä 
saunomisen seurauksena 
kuumuus 
sairaudesta johtuva kuolema 
ehkäistä 

bastudöd 
ökat 
olycka 
omkomma 
på grund av / till följd av bastandet 
hetta 
dödsfall på grund av sjukdom 
förebygga 

 
Festivaalielokuva näyttää seksuaalisen ahdistelun yleisyyden 

 
seksuaalinen ahdistelu 
yleinen 
pureutua 
vallankäyttö 
tosielämän havainto 
kotibileet 
kimppakämppä 
tuttu 
miellyttävä 
veteen piirretty viiva 
valpas 
ylipäänsä 
tehdä näkyväksi 
vaikutus 
jossain tilanteissa 
olla ok tilanteen kanssa 
puuttua 

sexuellt ofredande 
vanlig, ofta förekommande 
(bildligt) greppa 
använda makt 
observation från det verkliga livet 
hemmafest 
kollektivbostad 
bekant 
behaglig 
nyckfull / ombytlig gräns 
uppmärksam 
överhuvudtaget 
göra något synligt 
påverkan /effekt 
i vissa situationer 
vara ok med situationen 
ingripa 

 
Uusi vuosi tuo mukanaan toiveita ja tavoitteita 
 

vuodenvaihde 
lupaus 
olla tapana 
tavoite 
siellä täällä 
pakottaa itsensä 
tehdä ilomielin (ilolla) 
vertailupistemäärä 
arvosana 
tehdä parhaansa kokeissa 
kerrata 
hyvissä ajoin 

årsskiftet 
löfte 
bruka göra något  
målsättning, mål  
här och där 
tvinga sig själv 
göra något med glädje 
meritpoäng 
betyg 
göra sitt bästa på prov 
repetera 
i god tid 
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Kysymykset 
 

Saunakuolemat lisääntyneet Suomessa 
 
 
1. Mitä saunakuolemien määrälle on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana? 

a) lisääntynyt 
b) vähentynyt 
c) pysynyt samana 

 
 
2. Kuinka monta saunojaa kuoli vuosituhannen alussa? 
 

a) n. 300 
b) n. 30 
c) n. 13 

 
 
3. Mistä Tilastokeskuksen luokittelun mukaiset saunakuolemat johtuvat? 
 

a) saunan kuumuudesta 
b) saunomisajasta 
c) sairaudesta 
 
 

4. Millä tavoin saunakuolemia voi ehkäistä? 
        
      a) saunomalla yksin 
      b) saunomalla kuumassa  
      c) saunomalla yhdessä 
 

 
5.   Pohdi millaisia terveysvaikutuksia saunomisella on? 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Festivaalielokuva näyttää seksuaalisen ahdistelun yleisyyden 
 
 
5.   Milloin Göteborgin elokuvafestivaalit järjestetään? 
 

a) vuoden lopussa 
b) vuoden alussa 
c) ensi vuonna 

 
 
6. Kuinka monta suomalaiselokuvaa festivaaleilla nähdään? 
 

a) kuusikymmentä 
b) kuusitoista 
c) kuusi 

 
 
7. Mihin TOTTUMISKYSYMYS- elokuva perustuu? 
 

a) tosielämän havaintoihin 
b) samannimiseen kirjaan  
c) keksittyyn tarinaan 

 
 
8. Minkä niminen on Reetta Aallon käsikirjoittama ja ohjaama tarina? 
 

a) Badkar 
b) Buduaar 
c) Budapest 

 

 

5.    Pohdi miksi Reetta Aallon mielestä on tärkeää herättää keskustelua ahdistelusta. 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Uusi vuosi tuo mukanaan toiveita ja tavoitteita 
 
 
9. Milloin on tapana tehdä lupauksia uudelle vuodelle? 
 

a) tammikuussa 
b) kesäkuussa 
c) syyskuussa 

 
 
10.   Miksi Melissa ei usko uuden vuoden lupauksiin? 
 

a) koko vuoden mittaisia lupauksia on liian helppo toteuttaa  
b) koko vuoden mittaisia lupauksia on vaikea keksiä 
c) koko vuoden mittaisia lupauksia on vaikea pitää 

 
 
11. Miksi Niklas ei usko uuden vuoden lupauksiin? 
 

a) niistä puuttuu haaste 
b) niistä puuttuu ilo 
c) niistä puuttuu mielikuvitus 

 
 
12. Minkälaisia opiskeluun liittyviä tavoitteita Henrillä ja Emmillä on? 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 
5.    Pohdi omia opiskeluusi liittyviä tavoitteita. 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Vastaukset 
 
Saunakuolemat lisääntyneet Suomessa 
 

1) a 
2) b 
3) a 
4) c 

 
* [omaa pohdiskelua…]  

 
 
Festivaalielokuva näyttää seksuaalisen ahdistelun yleisyyden 
 

5) b 
6) c 
7) a 
8) b 

 
*     [omaa pohdiskelua…] 

 
 
Uusi vuosi tuo mukanaan toiveita ja tavoitteita 
 

9) a 
10) c 
11) b 
12) muun muassa paremmat arvosanat sekä parhaansa tekeminen kokeissa kertaamalla ja 

aloittamalla hyvissä ajoin. 
 

*     [omaa pohdiskelua…] 

 
 


