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Sanalista 
Koronarajoituksia tiukennettiin Ruotsissa 
 

vakava 
kokoontuminen 
rajoitus 
kehottaa 
välttää 
teho-osasto 
tartuttaa 
seurata 
noudattaa 
kuuliainen 
lepsuilla 
valo tunnelissa 
tilapäisesti 
loppuelämä 
pitää 

allvarlig 
sammankomst 
begränsning 
uppmana 
undvika 
intensivvårdsavdelning (iva) 
smitta (någon) 
följa 
lyda 
lydig 
slappna av / slappa 
ljus i tunneln 
tillfälligt 
resten av livet 
hålla / behålla 
 

Elokuva Tove Janssonista Suomen Oscar-ehdokkaaksi 
 

ehdokas 
mittelö 
ainoa 
loppusuora 

kandidat / bidrag 
kamp = tävling 
enda 
slutsträcka 

  
Kolmen kulttuurin kasvatti kertoo tasapainoilusta kielten välillä 
 

tasapainoilu 
rajapyykki 
kolmikielinen 
kova /vahva 
erikoinen 
ylpeä 
vähemmistö 
säilyttää 
kansalaisuus 
rakennuspalat 
oppia 
opettaa  
lippu 
maa 
määräillä 
totuus 

balansering 
röse 
trespråkig 
hård/stark 
särskild, speciell 
stolt 
minoritet 
bevara, behålla 
medborgarskap 
byggstenarna 
lära sig 
lära, lära ut 
flagga 
land 
beordra, bestämma 
sanning 
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Kysymykset 

Koronarajoituksia tiukennettiin Ruotsissa 

1. Voimaan astunut uusi kokoontumisrajoitus… 

a. … kieltää kirjasto- ja kahvilakäynnit. 

b. … kehottaa välttämään yli kahdeksan hengen kokoontumisia. 

c. … kieltää yli kahdeksan hengen viralliset kokoontumiset. 

 

2. Miksi myös nuorten tulisi noudattaa rajoituksia? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

3. Miten ruotsalaiset tällä hetkellä noudattavat suosituksia kevääseen verrattuna?  

a. yhtä hyvin 

b. huonommin 

c. paremmin 

 

4. Mitä ohjelmassa kerrotaan Paula Gröhnin kokemuksista sairaanhoitajana? 

a. On ollut raskasta, mutta tämä ei kestä ikuisesti. 

b. Töissä ei ole järjestetty keskusteluapua. 

c. Kaikki potilaat ovat selvinneet koronasta. 
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5. Pohdi, miten koronarajoitukset ovat vaikuttaneet elämääsi. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

6. Elokuva Tove Janssonista Suomen Oscar-ehdokkaaksi 

1. Minkä niminen elokuva on valittu Suomen seuraavaksi Oscar-ehdokkaaksi? 

a. Tove Jansson 

b. Tove 

c. Toven elämä 

 

2. Mikä väite elokuvasta EI pidä paikkaansa? 

a. Se on Tove Janssonista kertova elämäkertaelokuva. 

b. Se on Zaida Bergrothin ohjaama. 

c. Se on Tove Janssonin ohjaama. 

 

3. Elokuva pääsee Oscar-kisaan… 

a. …, jos se pääsee valinnoista läpi. 

b. … täysin varmasti. 

c. …, koska se on jo valittu lopulliseksi voittajaksi. 
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4. Mitä ohjelmassa kerrotaan Aki Kaurismäen elokuvasta Mies vailla menneisyyttä? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________ 

5. Tutki, mitä pohjoismaisia elokuvia Oscar-gaalassa on ollut ehdolla viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. 
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ 

Kolmen kulttuurin kasvatti kertoo tasapainoilusta kielten välillä 
 

1. Káren-Ann Hurri on kolmen kulttuurin kasvatti, koska hän kasvoi… 

a. saamelais-ruotsalaisessa perheessä Suomen puolella 

b. ruotsalais-suomalaisessa perheessä Pohjois-Ruotsissa 

c. saamelais-suomalaisessa perheessä Ruotsin puolella 
 

2. Minkälainen on Hurrin kulttuuri-identiteetti? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ 

3. Milloin Hurri tuntee olonsa ruotsalaiseksi? 

a. matkustaessaan ulkomailla 

b. koko ajan  

c. vieraillessaan sukulaistensa luona 
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4. Miten oma kulttuuri-identiteetti syntyy? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

5. Pohdi omaa kulttuuri- ja kansalaisuusidentiteettiäsi.  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________ 
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Vastaukset 

Koronarajoituksia tiukennettiin Ruotsissa 

1. C 

2. Nuoret voivat tartuttaa jonkun, joka sairastuu todella vakavasti, eivätkä kaikki 
välttämättä selviä taudista. 

3. B 

4. A  

[omaa pohdiskelua…] 

 

Elokuva Tove Janssonista Suomen Oscar-ehdokkaaksi 

1. B 

2. C 

3. A 

4. Aki Kaurismäen ohjaama elokuva Mies vailla menneisyyttä pääsi vuonna 2003 Oscar-
gaalan vieraskielisten elokuvien finaaliin ainoana koskaan siihen yltäneenä 
suomalaisena elokuvana.  

[omaa pohdiskelua…] 

 

Kolmen kulttuurin kasvatti kertoo tasapainoilusta kielten välillä 

1. C 

2. Hurri on ylpeä kolmikielinen ja hänen identiteettinsä vaihtelee tilanteesta toiseen. Hän 
kokee olevansa ylpeämpi vähemmistökulttuuristaan ja tuntee vastuuta sen 
säilyttämisestä. 

3. A 

4. Sen muodostaa jokainen itse suvun perinnöstä ja vanhemmilta opituista asioista. 

[omaa pohdiskelua…] 


