FINSKA, MEDELLÅNG LÄROKURS, hörförståelseprov

16.2.2016

Innehållet i dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens
bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Ett fullpoängssvar innehåller:
a) ‐ en rundvandring på husbolaget/på gården och i allmänna utrymmen. (1 p.)
‐ en nättjänst genom vilken man kan erbjuda/be om hjälp. (1 p.)
b) Det är naturligt att bekanta sig med varandra genom ett konkret ärende. (1 p.)
Det finns färdiga instruktioner/modell för inbjudan till hands. (1 p.)
c) ‐ nästan alla är nyinflyttade (1 p.), ‐ många äldre invånare (1 p.)
d) ‐ skapa en trygg boendemiljö (1 p.)
‐ genom att skriva ett meddelande på en karta på nätet (1 p.)
e) Den är gratis. (1 p.)
Den finansieras av privatpersoner och företag. (1 p.)

FINSKA, medellång lärokurs, hörförståelseprov, våren 2016
manuskriptet till del VI

VI Mitä kuuluu, naapuri?
a)
Kuuluttaja: Kerrostaloissa asukkaat eivät aina tunne naapureitaan kovin hyvin. Oululainen Seppo
Ikonen ja helsinkiläinen Pauliina Seppälä antavat vinkkejä, miten naapurit voivat tutustua toisiinsa.
Seppo kertoo kiertokävelystä, jonka hän on järjestänyt oman taloyhtiönsä asukkaille. Talokävelyllä
asukkaat kiertävät yhdessä pihoilla ja talon yleisissä tiloissa. Pauliina taas on mukana
nettipalvelussa, jonka kautta voi pyytää ja tarjota apua lähistöllä oleville.
b)
SI: Taloyhtiöön tutustuminen, jota me kutsumme talokävelyksi, liittyy Oulussa toteutettuun
Naapuriapu-hankkeeseen. Ajatuksena on, että muihin asukkaisiin on luontevaa tutustua yhteisen
konkreettisen asian ohessa. Kierroksella voidaan tutkia esimerkiksi valaistuksen riittävyyttä.
Saatavilla on jo valmiit kutsupohjat ja ohjeet, joiden pohjalta on helppo järjestää oma talokävely.
c)
SI: Meillä talokävelykokeilu toimi hyvin, koska melkein kaikki asukkaat ovat äskettäin muuttaneet
taloon. Esittäydyimme toisillemme, kiersimme pihan ja muut yhteiset tilat, ideoimme parannuksia
ja juttelimme. Etenkin meidän taloyhtiössämme tämä on tärkeää, koska yhtiössä asuu paljon
ikäihmisiä.
d)
PS: Nappi Naapuri -palvelu tähtää turvalliseen asuinympäristöön teknologian avulla. Ennen
vanhaan pienissä kylissä naapurin auttaminen oli itsestään selvää, mutta nykyään tarvitaan uusia
keinoja. Verkossa olevalle kartalle voi kirjoittaa viestejä ja siten tarjota tai pyytää apua asiointiin tai
esimerkiksi lastenhoitoon. Merkitystä ei ole sillä, kenet tunnet, vaan sillä, missä olet.
e)
PS: Nettipalvelu on käyttäjille maksuton. Rahat palveluun on kerätty yksityisiltä ihmisiltä ja
yrityksiltä. Rahoittajia on yhteensä satoja eri puolilta Suomea.
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