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Sanasto 
 
Yhä useampi kiipeilijä saavuttaa Mount Everestin huipun 

 
huiputtaa 
varusteet 
jäte 
tapaturmariski 
 

bestiga toppen av ett berg / luras  
utrustning 
skräp, avfall 
olycksrisk 

Rasisminvastaisia protesteja ympäri maailmaa 
 

poliisiväkivalta 
mielenosoitus 
jatkumo 
pidätys 
luovat alat 
tositoimi 
rakenteellinen rasismi 
syrjintä 
painottaa 
ottaa kantaa 
hyväksyä 
 

polisvåld  
demonstration 
fortsättning 
anhållande 
kreativa yrken/branscher 
åtgärd 
strukturell rasism 
diskriminering 
betona 
ta ställning 
acceptera 
 

Seiskaluokkalainen kertoo muutosta uuteen kaupunkiin 
 

muutto 
haave 
yläaste (yläkoulu) 
sukulaiset 
rauhallinen 
paikkakunta 
joukkue 
etäisyys 
lähellä 
hyvä / huono puoli 
(perheen)jäsen 
koiranpentu 
eniten 
 

Flytt 
dröm, önskan 
högstadiet 
släktingar 
lugn 
ort 
lag 
distans 
nära 
bra / dålig sida 
(familje)medlem 
hundvalp 
mest 
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Kysymykset 

Yhä useampi kiipeilijä saavuttaa Mount Everestin huipun 
 

1. Mikä näistä väittämistä EI päde Mount Everestiin? 

a. Se sijaitsee Nepalissa.  

b. Se on maailman kolmanneksi korkein vuori. 

c. Se on vuorikiipeilijöiden suosiossa. 

 

2. Miksi Mount Everestin huippu on nykyään helpompi saavuttaa kuin ennen? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

3.  The Economist-lehden mukaan onnistuneiden huiputusten määrä on viime 
vuosikymmenellä… 

a. … puolittunut. 

b. … säilynyt ennallaan. 

c. … tuplaantunut. 

 

4. Mitä Himalajan huipusta kerrotaan? 

a. Yli 5000 kiipeilijää on päässyt huipulle. 

b. Se on yli 5000 metriä korkea. 

c. Se savuttaa yli 5000 metrin päähän. 
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5. Pohdi, millä eri tavoilla sanan ”huiputus” voi määritellä. 

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Rasisminvastaisia protesteja ympäri maailmaa 

1. Missä yhteydessä George Floyd menehtyi?  

a. Pidätystilanteessa USA:ssa. 

b. Mielenosoituksessa USA:ssa. 

c. Pidätystilanteessa Ruotsissa. 

 

2. A Call for Change nostaa esiin rakenteellista rasismia ja syrjintää…  

a. … terveysalalla. 

b. … luovalla alalla. 

c. … kaupallisella alalla. 

 

3. Mitä Nicole Kavander kertoo afroruotsalaisten palkoista?  

a. Ne ovat keskimääräistä korkeampia. 

b. Ne ovat matalampia. 

c. Ne ovat tasa-arvossa muiden palkkojen kanssa. 
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4. Millä keinoilla Kavanderin mukaan voidaan taistella rasismia vastaan? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. Haastateltu mainitsee BLM-liikkeen (Black lives matter). Pohdi, mitä kaikkea siitä 
olet kuullut ja nähnyt uutisten, tuttavien ja sosiaalisen median kautta. 
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

Seiskaluokkalainen kertoo muutosta uuteen kaupunkiin  
 

1. Miksi Elias Viitala perheineen muutti Pohjois-Ruotsiin?  

a. He eivät viihtyneet Tukholmassa. 

b. Elias meni yläasteelle.  

c. Muutto oli heidän pitkäaikainen haaveensa. 

 

2. Mitä hyviä puolia uudessa kotipaikassa Eliaksen mukaan on?  

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 
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3. Mikä Eliaksen mukaan on uuden kotipaikan huono puoli? 

a. Perhe asuu kaukana keskustasta. 

b. Vanhat kaverit eivät ole siellä. 

c. Pyörällä on hankala liikkua. 

 

4. Muuton myötä Viitalan perheeseen tulee… 

a. … koiranpentu.  

b. … kissanpentu. 

c. … uusi sisarus. 

 

5. Pohdi omia tai jonkun tuttusi kokemuksia muutosta ja sen vaikutuksista elämään. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

  



6 

Vastaukset 

Yhä useampi kiipeilijä huiputtaa Mount Everestin 

1. B 

2. Varusteet, kaupalliset palvelupaketit ja sääennusteet ovat parempia kuin ennen.  

3. C 

4. A  

[omaa pohdiskelua…] 

 

Rasisminvastaisia protesteja ympäri maailmaa 

1. A 

2. B 

3. B 

4. Tarvitaan tietoa ja tekoja. Rasismia ei saa hyväksyä eikä asioista saa olla hiljaa, vaan 
on otettava kantaa. 

5. [omaa pohdiskelua…] 

 

Seiskaluokkalainen kertoo muutosta uuteen kaupunkiin 

1. C 

2. Sukulaiset ovat lähempänä, pyörällä pääsee nopeasti paikasta toiseen, paikkakunta on 
rauhallisempi, uusi koti on kiva ja kavereitakin on löytynyt. 

3. B 

4. A 

5. [omaa pohdiskelua…] 

 
 


