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Instructions to candidates 

yy Do not open this examination paper until instructed to do so.
yy Section A: choose one task.  Each task is worth [25 marks].
yy Section B: write a personal response to the stimulus provided.  The task is worth [20 marks].
yy The maximum mark for this examination paper is [45 marks].

Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Section A : choisissez une tâche.  Chaque tâche vaut [25 points].
yy Section B : exprimez votre opinion personnelle sur la réflexion fournie.  La tâche vaut [20 points].
yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [45 points].

Instrucciones para los alumnos

yy No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
yy Sección A: elija una tarea.  Cada tarea vale [25 puntos].
yy Sección B: escriba una opinión personal al estímulo provisto.  La tarea vale [20 puntos].
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [45 puntos].
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Osa A

Vastaa yhteen seuraavista tehtävistä.  Kirjoita 250–400 sanaa.

1.  Kulttuurinen monimuotoisuus

Vierailullasi Suomessa kiinnitit huomiota, miten hyvin vammaiset pystyvät toimimaan 
tasa-arvoisesti suomalaisessa yhteiskunnassa.  Kirjoita koulusi lehdessä julkaistava artikkeli, 
jossa kuvaat havaintojasi vammaisten elämästä Suomessa ja mikä ilahdutti sinua.

2. Tavat ja perinteet 

Yhä useammat nuoret ottavat nykyisin tatuointeja.  Osa kuitenkin katuu päätöstään myöhemmin.  
Opiskelijakunnan puheenjohtajana sinua on pyydetty kirjoittamaan koulusi ilmoitustaululla 
julkaistava lehtinen, jossa kerrotaan tatuoinnin ottamisen haitoista.  Lehtisen tavoitteena on 
kannustaa opiskelijoita harkitsemaan, kannattaako tatuointi ottaa.  Kirjoita lehtinen. 

3. Terveys 

Pormestari on kieltänyt kaikki pikaruokaravintolat kotikaupungistasi.  Ihmettelet pormestarin jyrkkää 
suhtautumista ja päätät haastatella häntä.  Kirjoita haastattelu, joka julkaistaan paikallislehdessä.

4. Vapaa-aika

Kävit luokkasi kanssa katsomassa suomenkielisen elokuvan, joka perustuu historialliseen 
tapahtumaan.  Elokuva oli mielestäsi sekä informatiivinen että koskettava: opit uutta tietoa ja 
elokuva herätti tunteita.  Kirjoita koulun lehdessä julkaistava elokuvan arvostelu.

5. Tiede ja teknologia

Suuri televisioyhtiö haluaa tutkia, miten Internet ja sosiaalinen media vaikuttavat ihmisten tapaan 
katsoa televisiota.  Sinua on pyydetty kirjoittamaan aiheesta raportti omien kokemustesi pohjalta.  
Kirjoita raporttisi, joka lähetetään televisioyhtiölle. 
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Osa B

Ota kantaa alla olevaan tekstiin ja perustele vastauksesi.  Voit käyttää mitä tahansa opiskelemaasi 
tekstilajia.  Kirjoita 150–250 sanaa.

6. Jokaisen velvollisuus on pitää huolta itsestään.
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