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Sanalista 
 
Australiasta on löytynyt uusi koralliriutta 
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återhämta 
 

Yhdysvalloissa asuva suomalaisnuori kertoo presidentinvaaleista 
 

monivaiheinen 
polarisoida / kärjistää  
vaalijärjestelmä 
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virkaan astuva 
monitahoinen 
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Vähemmistöprojekti tuottaa lyhytelokuvia nuorille 
 

vähemmistö 
lyhytelokuva 
arjen ongelma 
enemmän 
vähemmän 
frustraatio, turhautuminen 
periaatteessa 
ylläpitää 
tarina 
juoni 
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Kysymykset 

Australiasta on löytynyt uusi koralliriutta 

1. Miten pitkään aikaan Australiasta ei ole löytynyt uusia koralliriuttoja? 

a. 20 vuoteen 

b. 120 vuoteen 

c. 120 kuukauteen 

 

2. Missä päin Australian rannikkoa sijaitsee maailman suurin riutta? 

a. etelän ja lännen välissä 

b. lännen ja pohjoisen välissä 

c. pohjoisen ja idän välissä 

 

3. Maailman suurin riutta on vuoden -95 jälkeen…  

a. …menettänyt yli puolet koralleistaan. 

b. …kasvanut yli puolet suuremmaksi. 

c. …siirtynyt. 

 

4. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa riuttoihin? 

a. Se aiheuttaa tuhoa. 

b. Se elvyttää koralleja hitaasti. 

c. Se pysäyttää riuttojen siirtymisen. 
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5. Tutki, miten monimuotoista elämää koralliriutoilta löytyy. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

Yhdysvalloissa asuva suomalaisnuori kertoo presidentinvaaleista 
 

1. Kuka on Joe Biden? 

a. Trumpin seuraaja ja demokraatti. 

b. Trumpin edeltäjä ja demokraatti. 

c. Yhdysvaltain seuraava presidentti ja republikaani. 
 
 

2. Mitä kerrotaan Sofia Kekäläisestä ja vaalisysteemeistä? 

a. Kekäläinen tuntee Suomen vaalisysteemin.   

b. Kekäläinen on perillä Yhdysvaltain vaalisysteemistä.  

c. Kekäläinen ei vielä ole tutustunut Yhdysvaltain vaalisysteemiin. 

 

3. Mistä vaaleihin liittyvästä aiheesta Kekäläisen koulussa EI ole puhuttu?  

a. vaalien tulosennusteesta 

b. äänten maantieteellisestä jakaumasta 

c. ehdokkaiden vaalilupauksista 
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4. Mitä kaikkea Kekäläinen toivoo uuden presidentin tekevän? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

5. Pohdi, miten Yhdysvaltain presidentin vaikutusvalta voi ulottua Suomeen ja Ruotsiin. 
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

Vähemmistöprojekti tuottaa lyhytelokuvia nuorille 

1. Mikä näistä on lyhytelokuva? 

a. Glöd 

b. Sori Toni  

c. Lina Puranen 

 

2. Mistä elokuva EI kerro? 

a. perhekriisistä 

b. 16-vuotiaan tytön arjesta  

c. ystävyydestä  
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3. Mikä hankaloittaa elokuvan hahmojen välistä ystävyyttä? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

4. Mitä Puranen kertoo arjen pienistä hetkistä? 

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

5. Pohdi, mitä hetkiä haluaisit mukaan omasta elämästäsi kertovaan lyhytelokuvaan. 
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Vastaukset 

Australiasta on löytynyt uusi koralliriutta 

1. B 

2. C  

3. A 

4. A  

[omaa pohdiskelua…] 

 

Yhdysvalloissa asuva suomalaisnuori kertoo presidentinvaaleista 

1. A 

2. B 

3. C 

4. Uuden presidentin tulisi parantaa terveydenhuoltoa, vastustaa ilmastonmuutosta sekä 
huolehtia tasa-arvoasioista. 

5. [omaa pohdiskelua…] 

 

Vähemmistöprojekti tuottaa lyhytelokuvia nuorille 

1. B 

2. A 

3. Elokuvan ystävykset ovat yhteisten vuosien jälkeen menneet eri lukioihin, joissa heillä 
kaikilla on uusi elämä ja uusia ystäviä.  

4. Arjen pienet hetket kertovat nuoruudesta ja ihmisyydestä, muodostavat elämää isojen 
asioiden rinnalla ja toimivat lyhytelokuvassa. 

5. [omaa pohdiskelua…] 
 


