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Sanalista 
 
Maailma lämpenee ennätysvauhtia 

 
ennätysvauhti 
ennakoida 
vuosisata 
ilmiö 
ennakoimattomuus 
 

rekordfart 
förutse 
sekel / århundrade 
företeelse 
oförutsägbarhet 
 

Lumettaminen on arkea hiihtokeskuksissa  
 

lumettaa 
keinolumi 
lumitykki 
luonnon lumi 
hiihtokeskus 
laskettelu 
rinne 
kausi 
säilöä 
ympäristö-ystävällinen 
välttää 
suosia 
uusiutuva 
 

~ tillverka snö med snökanon 
konstsnö 
snökanon 
natursnö 
skidanläggning 
alpint/utförsåkning 
pist 
säsong 
bevara, konservera 
miljövänlig 
undvika 
gynna, föredra 
förnybar  

Kantele soi ruotsinsuomalaisten päivänä 
 

soida 
kieli 
kansallissoitin 
ylläpitäjä 
Ruotsin-suomalaisten päivä 
eläkeläinen 
koululainen 
kansalliseepos 
hauki 
leukaluu 
taru 
suuttua 
päästä sopuun 
kuulostaa 
 

ljuda 
sträng 
nationalinstrument 
någon som upprätthåller något 
Sverigefinnarnas dag 
pensionär 
skolelev 
nationalepos 
gädda 
käke, underkäksben 
sägen, myt 
bli arg 
försonas 
låter, klingar 
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Kysymykset 
 
Maailma lämpenee ennätysvauhtia 
 
1. Miten ilmastonmuutos etenee verrattuna aikaisempiin ennusteisiin? 

 
a) ennusteiden mukaisesti 
b) nopeammin 
c) hitaammin 

 
 
2. Kuinka paljon maapallon ennakoidaan lämpenevän vuosisadan loppuun mennessä? 
 

a) asteen 
b) n. 16 astetta 
c) n. viisi astetta 

 
 
3. Mikä vuosi on ollut maailman ilmatieteen järjestön mukaan mittaushistorian lämpimin 

vuosi? 
 

a) 2016 
b) 2019 
c) 2018 
 
 

4. Mitä ilmaston lämpenemisestä seuraa? 
        
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 

5.   Pohdi, mitä kaikkea voidaan tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Lumettaminen on arkea hiihtokeskuksissa  
 
5.   Mikä seuraavista ei ole hiihtokeskusten vakiovaruste nykypäivänä? 
 

a) lumitykki 
b) lumikanuuna 
c) keinolumi 

 
 
6. Millaista lunta hiihtokeskusten rinteissä oli 1980-luvulla? 
 

a) keinolunta 
b) tykkilunta 
c) luonnonlunta 

 
 
7. Miksi hiihtokeskukset turvautuvat nykypäivänä keinolumeen? 
 

a) luonnonlunta ei riitä koko laskettelukaudeksi 
b) keinolumisella rinteellä saa paremman vauhdin 
c) keinolumi on ympäristöystävällisempää 

 
 
8. Mitä hiihtokeskukset joutuvat tekemään luonnonlumen puuttuessa? 

 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
5.    Pohdi, mitä haittaa keinolumesta voi olla. 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Kantele soi  ruotsinsuomalaisten päivänä 
 
9. Mikä on Suomen kansallissoitin? 
 

a) harppu 
b) ukulele 
c) kantele 

 
 
10.   Millainen merkitys kanteleen soitolla on ollut ruotsinsuomalaiselle Sandralle? 
 

a) hän on päässyt matkustamaan ja esiintymään 
b) hän on herkistynyt ja rohkaistunut 
c) hän on tutustunut ruotsinsuomalaisiin koululaisiin 

 
 
11. Kuinka vanha soitin kantele on? 
 

a) n. 100 vuotta 
b) n. 2000 vuotta 
c) n. 200 vuotta 

 
 
12. Mitä mystistä Sandran kanteleessa oli, kun hän palasi vuoden opintomatkalta takaisin kotiin? 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
5.    Pohdi, mitä merkitystä musiikin harrastamisella voi olla lapselle tai nuorelle. 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
  



5 

Vastaukset 
 
Maailma lämpenee ennätysvauhtia 
 

1) b 
2) c 
3) a 
4) Ilmaston lämpeneminen lisää sään ja siihen liittyvien ilmiöiden ennakoimattomuutta. 

 
* [omaa pohdiskelua…]  

 
 
Lumettaminen on arkea hiihtokeskuksissa  
 

5) b 
6) c 
7) a 
8) Hiihtokeskukset joutuvat tekemään lunta itse, joko säilömään sitä ja lisäksi myös 

tekemään lumitykeillä lunta rinteeseen.  
 

*     [omaa pohdiskelua…] 
 
 
Kantele soi ruotsinsuomalaisten päivänä 
 

9) c 
10) a 
11) b 
12) Kun Sandra palasi kotiin, jostain mystisestä syystä kantele ei soinut normaalisti, kun hän 

soitti sitä, vaikka muiden soittaessa kantele soi normaalisti. 
 

*     [omaa pohdiskelua…] 
	
 


