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 Tekstin ymmärtäminen  

 

Lue ensin kysymykset. Lue sitten teksti ja vastaa kysymyksiin omin sanoin. Älä kopioi tekstiä! 

Nuoret luottavat sanomalehtiin 

Nuorten mielestä sanomalehdet ovat ylivoimaisesti luotettavin uutisten välittäjä. 

Sanomalehdet voittavat netin paikallisuudessa: lehdestä luetaan, mitä lähiympäristössä 

tapahtuu. 

Tiedot käyvät ilmi 15/30 Research -yhtiön tekemästä Nuoret ja media -tutkimuksesta, 

johon vastasi internetissä yhteensä 2100 15–30-vuotiasta nuorta. 

Aikakauslehtien suosio nuorten keskuudessa jatkaa kasvuaan, ilmenee tuoreesta 

tutkimuksesta. Kyselyyn vastanneista nuorista 86 prosenttia arvioi aikakauslehden 
tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi mediaksi. Aikakauslehtiin viikoittain käytetty lukuaika on 

nuorilla miehillä kolme tuntia ja nuorilla naisilla 2,5 tuntia. Miehet ovat kiinnostuneita 
eritoten tiede-, sarjakuva-, tekniikka- ja tietokonelehdistä. Naisia kiinnostavat sen sijaan 

varsinkin trendi- ja asiakaslehdet sekä kotiin ja sisustukseen liittyvät lehdet. 

Tutkimuksen perusteella internet oli kuitenkin nuorille välttämättömin ja tärkein media. 

Netin suosio perustuu kyselyn mukaan yhteisöllisyyteen ja viihteellisyyteen. 
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Kysymykset ja oppilaan vastaukset: 
 

1) Kerro omin sanoin tekstin 3 tärkeintä asiaa nuorten medioiden käytöstä. 
     - netistä voivat lukea mitä heidä kiinnostaa 
     - lukea mitä läympäristössä tapahtuu 
     - aikakauslehti – voivat lukea tuoreesta tutkimuksesta 
 
2) Mihin nuoret käyttävät sanomalehtiä? 
     arkielämässä, koulussa, harrastuksissa 
 
3) Mitä hyvää internetissä nuorten mielestä on? 
     katsoo ja lukea, mitä kiinnostaa, lähiympäristön tapahtumista 

Puheen ymmärtäminen 

Lue ensin kysymykset. Yritä ymmärtää tekstin rakennetta ja aiheita. 
Huomaa, että sinun ei tarvitse keskittyä yksittäisiin tietoihin! Kuulet sitten 

tekstit kaksi kertaa. Vastaa kysymyksiin 2. kuuntelukerran jälkeen. 

 
Kysymykset ja oppilaan vastaukset: 

 

Nuorisosihteeri kertoo vapaaehtoistyöstä 
 

 Mistä 3 näkökulmasta puhuja kuvaa vapaaehtoistyötä? 
 
Näkökulma 1:  työtä tehdään ilman palkkaa 
Näkökulma 2:  voi tehdä kuka vaan 
Näkökulma 3:  voi tehdä myös ulkomaalla 

 

 
 
 
 
Puheen ymmärtämistehtävän skripti: 

Nuorisosihteeri kertoo vapaaehtoistyöstä 
Vapaaehtoistyötä on monenlaista, mutta yhteistä sille on, että työtä tehdään 
yleishyödyllisen tahon hyväksi ilman rahallista korvausta eli palkkaa. 
Vapaaehtoistyön palkitsevuus tulee työn sisällöstä ja siitä, että tekee jotain yleisesti 
hyödyllistä ja oppii samalla itse jotakin uutta, pääsee vaikkapa tutustumaan 
vieraaseen kulttuuriin.  

Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa iästä ja asuinpaikasta riippumatta 
kykyjensä, aikataulunsa ja voimavarojensa mukaan. Esimerkiksi työleirille voi lähteä 
vapaaehtoiseksi jo 16-vuotiaana.  

Kotimaan lisäksi vapaaehtoistyötä voi tehdä myös ulkomailla. Suosituin tapa lähteä 
vapaaehtoistyöhön on osallistuminen kansainväliselle työleirille. Työleirit kestävät 2–
4 viikkoa ja niillä kansainvälinen ryhmä tekee työtä yleishyödyllisen tahon hyväksi. 
Työleirejä järjestetään eri puolilla maailmaa ja leireillä tehtävä työ vaihtelee kovasti, 
melkein aina kuitenkin tehdään jotain ruumiillista työtä.  
 
Mukailtu Allianssi Nuorisovaihdon sivuilta: http://www.alli.fi/sivu.php?artikkeli_id=326 

Eija Aalto – eija.aalto@jyu.fi 


