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Sanalista 
 
Suomi sulki rajansa koronapandemian vuoksi  

 
valtakunnanraja 
välttämätön 
työssäkäynti 
rahtiliikenne 
soljua 
rajaton 
 

riksgräns 
nödvändig  
arbetspendling 
godstrafik 
flyta på 
gränslös 

 
Tornionlaakson nuoret kertovat elämästä rajan pinnassa 

 
rajavalvonta 
itsestäänselvyys 
harrastus 
rajoitus 
huomaamatta 
parhaat puolet molemmista maista 
sähly 
uimahalli 
aikaero 
varmistaa 
 

gränskontroll 
självklarhet 
hobby  
begränsning 
omärkbart 
bäst av två världar 
innebandy 
simhall / badhus 
tidsskillnad 
försäkra, förvissa sig om 
 

  
Kielikoulussa sekä lähi- että etäopetusta koronan takia 

 
lähiopetus 
etäopetus 
noudattaa 
erityisjärjestelyt 
 

närundervisning 
distansundervisning  
lyda, följa 
specialarrangemang 

  
  
  
  
  

 
  



2 

Kysymykset 

 
Suomi sulki rajansa koronapandemian vuoksi  
 
 
1. Minkä kahden maan välillä on maailman vapain raja? 
 

a) Suomen ja Ruotsin 
b) Tanskan ja Ruotsin 
c)    Ruotsin ja Norjan 
 

2.  Mitä valtakunnanrajalle on tehty? 
 
a) raja on poistettu 
b) raja on suljettu 
c) rajaa on levennetty 

 
3. Minkä vuoksi valtakunnanraja suljettiin?   
 

a) koronaviruksen  
b) rahtiliikenteen 
c) rajatarkastuksien  

 
4. Mikä on hyväksytty syy ylittää raja poikkeusaikana? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

       Pohdi, miten rajan sulkeminen saattaa vaikuttaa Tornionlaaksolaisten elämään. 
  
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Tornionlaakson nuoret kertovat elämästä rajan pinnassa 
 
 
5. Mikä on ollut tornionlaaksolaisille nuorille itsestäänselvyys? 
 

a) Ruotsin ja Suomen ajattomuus 
b) Ruotsin ja Suomen rajallisuus 
c) Ruotsin ja Suomen välinen avoin raja  

 
6. Missä paikoissa Venla käy Suomen puolella? Hän käy… 
 

a) uimahallissa ja vaatekaupassa 
b) harrastuksissa ja kaupassa 
c) koulussa ja pelaamassa sählyä 

 
7. Minkä eron Elna huomaa ylittäessään Ruotsin ja Suomen välisen rajan? 
 

a) ihmiset ovat erilaisia 
b) rakennukset ovat erilaisia 
c) kieli vaihtuu 

 
8. Miten nuoret huomioivat Ruotsin ja Suomen välisen aikaeron? 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

-5.    Pohdi, miten oman asuinalueesi rajojen sulkeminen vaikuttaisi elämääsi. 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Kielikoulussa sekä lähi- että etäopetusta koronan takia 
 
 
9. Mistä maasta Haaparannan kielikoulun oppilaat tulevat? 
 

a) Ruotsista ja Suomesta 
b) Suomesta 
c) Ruotsista  

 
10. Missä Haaparannan kielikoulu sijaitsee? 
 

a) Suomessa 
b) Norjassa 
c) Ruotsissa 

 
11. Minkä maan rajoituksia oppilaat noudattavat? 
 

a) maan, jossa he käyvät koulua 
b) maan, jossa he asuvat 
c) he valitsevat itse 

 
12. Millä tavalla Haaparannalta ja Torniosta tulevien oppilaiden koulunkäynti eroaa koronan 

takia? 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

-5.    Pohdi, miksi Ruotsilla ja Suomella on erilaiset rajoitukset. 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Vastaukset 

 
Nuorten Suomi sulki rajansa koronapandemian vuoksi  
 

1) a 
2) b 
3) a  
4) Työssäkäynti sekä tavara- ja rahtiliikenne 

 
* [omaa pohdiskelua…]  

 
 
Tornionlaakson nuoret kertovat elämästä rajan pinnassa 
 

5) c 
6) b 
7) c 
8) He tarkistavat kumpaa aikaa tarkoitetaan. Kahden kellon käyttö. 

 
*     [omaa pohdiskelua…] 

 
 
Kielikoulussa sekä lähi- että etäopetusta koronan takia 
 

9) a 
10) c 
11) b 
12) Tornion puolella asuvat saavat etäopetusta, kun taas Haaparannan oppilaat saavat 

lähiopetusta koulussa. 
 

*     [omaa pohdiskelua…] 
 


