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Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.
Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
a) – katsomaan hylkeitä/merieläimiä/eläimiä (3 p.)
– se oli pienellä lapulla kahvion seinässä (3 p.)
b) – leikkiä 1700-luvun merimiestä (3 p.)
– pukeutua merirosvoksi (3 p.)
c) – heijastinliivi (3 p.)
– pelastajat näkevät ihmisen kaukaa / ihminen näkyy kilometrien päähän (jopa pimeässä)
(3 p.)
d) – lahjoittaa voittonsa hyvään tarkoitukseen (3 p.)
– ottaa vastuuta pelaajista (3 p.)
e) – syyksi ilmoitettu pula vuokra-asunnoista (3 p.)
– kunta aikoo purkaa harvat vuokra-asuntonsa (3 p.)
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käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
a)
Välkommen till vår nordiska nyhetssändning. Vi börjar på Island: Räddningstjänst och polis
kallades i går till Jökulsárlón på Island. Omkring 40 turister hade begett sig ut på isen för att
titta på sälar. Ute på ett isflak som brutit sig loss fanns både vuxna och barn. De hade tagit sig
ut på isen för att komma närmare djuren. Varningen om flytande isflak fanns bara på en liten
lapp på väggen i ett café. Till all lycka räddades turisterna, men det är klart att informationen
måste bli bättre i framtiden.
b)
Sjöfartsmuseer låter kanske inte så häftigt, men det händer mycket spännande på det museum
som ligger i Helsingör i Danmark. På det populära museet finns särskilda aktiviteter där besökare
inte bara tittar på olika föremål utan själva får göra saker. Man kan leka sjöman från 1700-talet
och till exempel klä ut sig till sjörövare. Det finns också en ställning full med kläder som man får
använda.
c)
Den som tänker vandra i fjällen i Norge bör läsa de nya reglerna för fjällvandrare. I de nya
anvisningarna står det till exempel att man måste ha reflexväst när man vandrar i fjällen.
Reflexvästen hjälper räddningspersonalen att se en person på många kilometers avstånd, också
när det är mörkt. Redan en så enkel sak räddar liv.
d)
Spelbolaget på Åland är inte som andra spelbolag. Bolaget skänker allt sitt överskott till goda
ändamål. I fjol delade bolaget ut cirka 20 miljoner euro till föreningar för ideell verksamhet. Nu
bedriver bolaget en kampanj där man ringer upp sina gamla kunder och ställer frågor om varför
de inte spelar längre. Bolaget kontaktar dock inte personer som har spelproblem. Ansvarsfullt
spelande är ett viktigt motto för företaget.
e)
Täby kommun nära Stockholm hör till de områden som tar emot relativt få flyktingar.
Motiveringen till de negativa besluten är bristen på hyresbostäder. Det sägs att Täby inte har
några lägenheter för detta ändamål. Oppositionen i kommunen är kritisk, eftersom man tänker
riva de få hyreslägenheter som kommunen har. Husen är visserligen i behov av renovering, men
att riva dem anses vara onödigt.
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