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Ohjeet


Tehtävät alkavat tämän paperin kääntöpuolelta



Valintakokeessa vastataan kaikkiin tehtäviin



Jokainen vastaus kirjoitetaan omalle paperilleen



Kirjoita nimesi ja henkilötunnuksesi jokaiseen paperiin; jos jätät vastaamatta johonkin
kysymykseen, palauta silti nimelläsi varustettu vastauspaperi



Kirjoita vastauksesi selkeällä käsialalla ja siten, että jätät marginaalin myös oikeaan
reunaan



Kokeesta saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua kokeen alkamisesta



Kaikki paperit palautetaan kokeen valvojalle (tehtävien vastaukset erillisille papereille ja
myös sutut/tyhjät)



Palautuksen yhteydessä henkilöllisyytesi tarkistetaan; ota henkilötodistus/ajokortti
valmiiksi esille; vältä ruuhkaa palautusvaiheessa: palautus jonossa yksi kerrallaan!



Pois lähtiessäsi ilmoita, jos osoitteesi on muuttunut



Tarvittaessa saat todistuksen kokeeseen osallistumisesta



Hakukohteen tulokset julkaistaan viimeistään 1.7.2016.

VALINTAKOETEHTÄVÄT
Tehtävä 1. Pohdi uskontojen roolia keskiajan valtapolitiikassa (300-luvulta 1500-luvun
alkuun) sekä Euroopan ja Välimeren alueen että nykyisen Suomen alueen näkökulmasta. Tee
esseevastaus. Keskity suuriin linjoihin ja käännekohtiin. (maksimi 16 pistettä)

Tehtävä 2. Alla on lyhyt lainauskatkelma erään poliitikon pitämästä puheesta. Tuossa
puheessa hän julkisti maansa kauaskantoisen ulkopoliittisen ohjenuoran. Lue katkelma
huolella ja vastaa seuraaviin kohtiin. Jäsennä vastauksesi siten, että kirjoitat kustakin
kohdasta (a–c) erikseen. (maksimi 16 pistettä)
a) Tunnista kyseessä oleva puhuja, tekstin laatija, aihe ja puheen pitoajankohta. (4 p.)
b) Liitä tekstikatkelman sisältämät tiedot oikeisiin historiallisiin yhteyksiinsä ja analysoi,
miten teksti kuvastaa puhujan edustaman valtion harjoittamaa ulkopolitiikkaa silloin.
(6 p.)
c) Pohdi konkreettisten esimerkkien valossa, miten nyt puheena oleva ohjelmajulistus on
myöhemmin määrittänyt kyseisen valtion ulkopolitiikkaa. (6 p.)
”että Amerikan mantereita … ei vastedes enää tule pitää yhdenkään eurooppalaisen
suurvallan siirtomaapyrkimysten kohteina.”
"that the American continents. . .are henceforth not to be considered as subjects for
future colonization by any European powers."

Tehtävä 3. Erikoistehtävä (maksimi 24 pistettä)
Sekä Suomessa että muualla ympäristökysymykset, luonnonvarojen hyödyntämisen haasteet
ja kestävä kehitys ovat olleet julkisuudessa nouseva keskusteluteema. Mediassa on puhuttu ja
kirjoitettu toistuvasti luonnon raaka-aineiden, kuten kaivostuotteiden ja metsien käytöstä,
hyödyntämisen eduista ja haitoista sekä uusien ja mahdollisten energiamuotojen
käyttöönotosta sekä tulevaisuuden ihmisten elämisen reunaehdoista. Etenkin 1990-luvulla
käynnistyneiden keskustelujen taustalla ovat olleet ilmastomuutokseen liittyvät kysymykset,
maapallon pohjoisimpien seutujen eli arktisen alueen uusi tilanne sekä kysymys kasvun
rajoista.
Tehtävänanto: Erittele, pohdi ja arvioi ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta, siihen
vaikuttaneita tekijöitä ja tulevaisuudennäkymiä yhtäältä talouselämään liittyvien tavoitteiden
ja toimenpiteiden, toisaalta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja ympäristönsuojelun
vaatimusten näkökulmista 1990-luvulta näihin päiviin.

