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Finský jazyk 
 
A. Kuullun ymmärtäminen 
 
Lue aluksi kysymykset. Kuulet tekstin kaksi kertaa, ensin kokonaan ja sitten osissa. 
 
1) Mistä jouluun liittyvistä asioista suomalainen voi luopua? (4 asiaa) 
 
 
 
                                
2) Millä tavalla joulusauna eroaa juhannussaunasta? (2 asiaa) 
 
 
                                
3) Mitä J.P. Puro on tutkinut? Millä tavalla hän tutki asiaa? (2 tapaa) 
 
 
                                
4) Millaisista asioista saunassa ei puhuta? (2 erilaista aihepiiriä) 
 
 
                                
5) Mitä saunakulttuurille tapahtuu kansainvälistyvässä maailmassa? Miksi? 
 
 
                                
6) Mitä J.P. Puro sanoo pääsiäissaunasta? 
 
 
 
                                
B. Luetun ymmärtäminen 
 
Lue artikkeli Märketin majakasta ja vastaa kysymyksiin. 
 
Märketin majakka rapistuu tyhjillään 
 

Valomajakka Märket on 30 vuotta rapistunut tyhjillään valtion ja Ahvenanmaan välisen 
pattitilanteen vuoksi. Suomen Majakkaseura haluaa kokeilla majakan pitoa tulevana kesänä 
tarjoutumalla vuokraamaan majakan. 

Samalla seura on valmis siivoamaan majakan ja aloittelemaan kunnostustöitä. Päävastuu 
kunnostuksesta kuuluu kuitenkin seuran mielestä valtiolle ja Ahvenanmaalle. 

"Vielä vuosi sitten kannoimme huolta sekä Märketistä että Kalajoen Ulkokallasta. 
Merenkulkulaitos on kunnostanut Ulkokallan ja voimme keskittää huomiomme Märketiin", 
sanoo Suomen Majakkaseuran puheenjohtaja Pekka Väisänen. 
 

Merenkulkulaitos on ollut haluton Märketin museaaliseen kunnostukseen, koska se on 
Ahvenanmaan alueella. Ahvenanmaan maakuntahallitus ei ole halunnut majakkaa kontolleen, 
vaan katsoo, että kunnostus kuuluu valtiolle. 
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Majakkaseura haluaa Väisäsen mukaan ulkopuolisena kolmantena osapuolena käynnistää 
kiireesti Märketin kunnostustyöt. Seura on mukana majakan tulevaisuutta pohtivassa 
maakuntahallituksen työryhmässä. Tavoitteena on majakan omistuksen siirto Ahvenanmaan 
maakuntahallitukselle. 
 

Majakkaseura on perustettu 2003 edistämään majakoiden suojelua. Seuralla on kokemuksia 
majakkamiljöön kunnostamisesta valtiolta vuokraamastaan Hangon Gustavsvärnistä. 

"Gustanvsvärn on herännyt eloon ja yleisö on löytänyt sen. Samalla tavalla uskomme käyvän 
myös Märketille", Väisänen sanoo. 

Seura on kerännyt varoja Märketin kunnostamiseksi julkaisemalla kolme postimerkkiä ja 
myymällä tuotteita. Lisärahoitusta toivotaan Märketillä kävijöistä, vaikka Bengtskärin tapaista 
15000 kävijän kohdetta ei karusta Märketistä tule. 

Väisäsen mukaan Märket sopisi ilmastonmuutostutkimuksen tukiasemaksi. Märket tuli 
merikarttoihin maan kohoamisen myötä 1700-luvulla. Majakan rakentamisen jälkeen luoto on 
kohonnut yli metrin. Jos ennusteet jäätiköiden sulamisesta toteutuvat, meri Märketin ympärillä 
alkaa taas nousta. 

Vain kolme metriä merenpinnan yläpuolella oleva Märket on Suomen myrskyisimpiä paikkoja 
ja voisi kiinnostaa myrskybongareita. Hylkeetkin viihtyvät Märketin karikoilla. 
 

Kylmillään oleva majakka kärsii kosteusvaurioista. Sisällä maali hilseilee ja se on puhdistettava 
pois. Rakennuksen kellarikerros on graniittia. Sen yläpuolella on kaksi tiilirakenteista asuinkerrosta. 
Molemmissa kerroksissa on kolme huonetta. 

Oululainen arkkitehti Tapio Rönkönharju on perehtynyt Märketin kunnostamiseen. Hänen 
toimistonsa on vastannut 1990-luvun alkupuolelta lähtien parinkymmenen majakan 
kunnostussuunnitelmista, viimeksi Ulkokallan. 

"Vesikatto on Märketissä aikanaan onneksi uusittu. Majakan päärakennus on hyvinkin 
korjattavissa", majakan korjaussuunnitelmat päivittänyt Rönkönharju sanoo. 
 

Märketin karikot Ahvenanmerellä olivat Pohjanlahdelle pyrkiville laivoille pitkään hankala 
paikka, koska Märketiä liian länteen väistäneet päätyivät Ruotsin rannikon matalikoille. 

Kun Suomesta tuli 1809 Venäjän suuriruhtinaskunta, uusi raja jakoi Märketin luodon kahtia. 
Puolet siitä kuuluu Ruotsille, puolet Suomelle. Märket on Suomen läntisin paikka. 

Ruotsin painostuksesta Venäjä rakensi luodon korkeimmalle kohdalle Ruotsin puolelle majakan. 
Toukokuussa 1885 pohjoismyrsky huuhtoi mereen kaikki saaren kallioon ankkuroidut parakit ja 
rakennustarvikkeet. Majakka valmistui kuitenkin syksyllä 1885. 

Majakkarakennus on nelikerroksinen ja sen yläpuolella on majakkalyhty, jonka valon korkeus on 
16 metriä. Majakkarakennuksessa oli kahdessa kerroksessa asuintilat viidelle majakanvartijalle. 

Vuonna 1891 saarelle tehtiin puutavaran säilyttämistä varten makasiini, joka myöhemmin 
korotettiin kaksikerroksiseksi. Vuonna 1954 dieseleitä varten valmistui konehuonerakennus. 
Ankea päivystys ulkoluodolla päättyi, kun majakka automatisoitiin 1976. Siitä lähtien 
majakkarakennus on ollut kylmillään. 

Vuonna 1981 majakkaa ympäröivä raja korjattiin ja merkittiin mastoon niin, että majakan 
ympäriltä 0,4 hehtaaria kuuluu Suomelle ja Ruotsi sai korvaukseksi vastaavan kokoisen alueen 
luodon Suomen puolelta. Nyt saarta halkoo rusetin muotoinen kahden valtakunnan välinen raja. 
 

Helsingin Sanomat 1.4.2007 
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1) Miksi valtio ei ole kunnostanut Märketin majakkaa? 
 
 
                                
2) Miksi Ahvenanmaan maakuntahallitus ei ole kunnostanut majakkaa? 
 
 
                                
3) Millä eri tavoilla Suomen Majakkaseura kerää rahaa korjaustyötä varten? 
 
 
                                
4) Mitä saamme tietää Märketin geologiasta ja sääolosuhteista? 
 
 
                                
5) Miksi Tapio Rönkönharju on oikea henkilö kertomaan majakan korjaamisesta? 
 
 
                                
6) Majakka ei ole aina sijainnut Suomen alueella. Kerro koko tarina lyhyesti. 
 
 
 
                                
 
C. Kielioppi 
 
Kirjoita annetut sanat oikeassa muodossa. 
 
1) Kiinnittäkää huomiota ________________________________________________ (nämä asiat). 
 
2) Uutiset kuulostivat hyvin ____________________________________________ (huolestuttava). 
 
3) Hänellä on __________________ (epätavallinen) _______________________ (kauniit hiukset). 
 
4) Kansalaisopistossa voi tutustua myös _________________________________ (vanhat ihmiset). 
 
5) Ongelmaa ei olisi syntynyt, jos asia ____________________________________ (hoitaa) ajoissa. 
 
6) ________________________ (ulkopuolinen) on vaikea ymmärtää, mitä todellisuudessa tapahtui. 
 
7) Hallitus pitää __________________(tapaus) loppuun  _________________________ (käsitelty). 
 
8) Teidän täytyy tilata taksi _________________________________ (ehtiä) kokouspaikalle ajoissa. 
 
9) On mahdotonta muistaa niin _____________________________________ (vanhat tapahtumat). 
 
10) Hän käveli koko matkan perille asti kaikkine _________________________________ (tavarat). 
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11) Vein _____________ (hän) rautatieasemalle ja autoin ____________ (hän) ostamaan junalipun. 
 
12) Salasaaressa asuu jo ______________________________________________ (uudet asukkaat). 
 
13) Minäkin huomasin _______________ (poliisivene), kun luin __________ (kirja) uimarannalla. 
 
14) Kaikki halusivat kuulla Niirasesta ja hänen ________________________________ (seikkailut). 
                               
 
Kirjoita partisiippia käyttäen. 
 
15) Olen aina pitänyt elokuvista, jotka Kiarostami on ohjannut. 
 
 
16) Ihmisille, jotka ovat menettäneet kotinsa, lähetetään apua. 
 
 
17) Kauppakeskuksesta, joka rakennetaan Huutoniemeen, tulee suuri. 
 
 
                                
 
Kirjoita lauseenvastikkeen avulla. 
 
18) Hän ei muista, että lupasi käydä kaupassa. 
 
 
19) Kun aurinko oli laskeutunut, vallitsi täysi pimeys. 
 
 
20) Hän meni naimisiin, jotta saisi oleskeluluvan. 
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Finská literatura  

 

A. Vědomostní test  

Pozn.: Požadovaná jména spisovatelů uvádějte v podobě např. „E. Lönnrot“. 

1) Hovoříme-li o finské literatuře, co míníme pod pojmy velká a malá tradice? Stručně vysvětlete. 

 

 

 

 

2) Na co odkazuje název Se Wsi Testamenti Mikaela Agricoly a ve kterém století bylo toto dílo 
napsáno? 

 

 

3) Jak se finsky nazývají dvě verze Lönnrotova finského „národního eposu“ z let 1835-6 a 1849? 

 

4) Uveďte tři: 

a) důležité současné mužské finské autory, prosazující se hlavně od 90. let 20. století 

 

b) finskošvédské autory (píšící po roce 1900) 

 

c) příslušníky literární skupiny Tulenkantajat 

 

 

5) Uveďte autora, v jehož díle vystupuje postava knihkupce Aapeliho Muttinena.  

 

6) Uveďte dvě díla finské literatury, v nichž je zobrazena občanská válka, a jejich autory.  
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7) U uvedených autorů doplňte příslušný literárněhistorický směr, který v jejich dílech převládá.  

 O. Manninen 

 M. Canth 

 P. Haavikko 

 J. L. Runeberg 

 

8) Označte odpověďmi ANO či NE, zda se jedná o pravdivý výrok:  

ANO – NE  O. Paavolainen psal cestopisy a eseje.  

ANO – NE   A. Hellaakoski a V. A. Koskenniemi se neuplatnili v žánru poezie. 

ANO – NE  P. Haanpää psal výrazně více prózy delšího než kratšího rozsahu. 

ANO – NE  R. Liksom, E. Sariola a L. Krohn působili v 80. letech 20. století. 

 

9) Z pohledu kterých společenských vrstev nahlíží dějiny V. Linna v trilogii Täällä Pohjantähden 
alla? 

 

 

B. Esej 

Téma: Ženské postavy a Kalevala 

Zamyslete se nad tím, v jakých různých rolích a s jakými charakteristikami vystupují ženské 
postavy v Kalevale. Rozsah: 250-300 slov. 


