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Elämänkatsomustiedon kokeesta
läpi filosofiaa pänttäämällä
Tietojaan oppiaineen
yo-kokeessa
testaa tänään
167 abiturienttia.
Ville Eklund
ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON

ylioppilaskokeessa voi pärjätä
vain filosofiaa lukemalla. Helsinkiläisen Alppilan lukion
abiturientti Hanna Seppälä
teki niin − ja hänet palkittiin
Suomen parhaasta tuloksesta
elämänkatsomustiedon
yokirjoituksissa viime syksynä.
Seppälä luki ainoastaan lukion filosofian kirjat ja elämänkatsomustiedon kurssimonisteet sekä pänttäsi tietoa
ihmisoikeuksista. ”Yritin pysyä perillä ajankohtaisista
asioista”, Seppälä kertoo.
pidettävään elämänkatsomustiedon reaalikokeeseen on ilmoittautunut 167 ja

TÄNÄÄN

uskonnon kokeeseen 1 800 kokelasta.
Ylioppilastutkintolautakunnan erikoistarkastajan Pekka
Elon mukaan elämänkatsomustiedon valinneita ei päästetä helpommalla. Kokeen tehtävissä joutuu soveltamaan eri
oppiaineiden tietoja. Siksi ne
ovat hänen mielestään esimerkiksi uskonnon tehtäviä
hankalampia.
”Elämänkatsomustiedon valitsee lukiossa aiheesta kiinnostunut vähemmistö, minkä
vuoksi pisterajat ovat kovat”,
Elo kertoo.

Helsingin kuvataidelukion
filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajan Hanna-Mari
Vanhasen mielestä viime syksyn kokeessa oli viisi kysymystä, joihin pystyi vastaamaan filosofian pohjalta. Sellainen oli esimerkiksi kysymys, jossa pohdittiin tieteen
luotettavuutta.
Alppilan lukiossa elämänkatsomustiedon kokeeseen tänään osallistuva Felix Damski
on valmistautunut pänttäämällä vain filosofiaa.
”Ei muuta olisi ehtinytkään
lukea”, Damski kertoo.

LUKION elämänkatsomustiedon ja filosofian
opettaja Maria Nissilä ei allekirjoita sitä, että oppiaineen
voisi kirjoittaa vain filosofiaa
lukemalla.
”Pelkän filosofian lukeminen voi riittää läpipääsyyn,
mutta menestymiseen vaaditaan taitoa soveltaa filosofian
teorioita arkielämän ongelmiin”, Nissilä sanoo.

Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksen
toimittaja. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.

ALPPILAN

HS.fi
Katso kaikki tehtävät ja
keskustele niistä.

Moottorisahat iskivät Aurajoen
jäähän Myllysillan kohdalla
Jäätä aletaan
sulattaa, etteivät ne
kasaannu yhä
vajoavan sillan alle.
Pyry Lapintie HS

Myllysillan kohdalla
Turun Aurajoella tehtiin torstaina valmistelevia töitä jäiden sulattamisen aloittamiseksi sillan ympäriltä.
Sillan molemmille puolille

TURKU.

Siltasaarenkatu 14. Avoinna:
ma–pe 9–20, la 9–17 ja su 21.3. 12–16.

Aurajoen jäähän sahattiin
moottorisahalla railot, joista
on tarkoitus pujottaa letkuja
joen pohjaan.
POHJAN vettä aiotaan kierrättää pumpuilla pintakerroksen
kylmempään veteen, jotta jää
alkaisi sulaa. Tavoitteena on
saada pumput paikoilleen
perjantaina. Jäätä sulatetaan,
etteivät ne kasaannu sillan alle lähtiessään liikkeelle.
Aurajoen jää on poikkeuksellisen paksua. Paksuus
vaihtelee
Myllysillan
alla

30:stä 90:een senttimetriin.
Sillan ympärillä olevaa turva-aluetta on laajennettu sillan molemmilla puolilla 30
metrin etäisyydelle sillasta.
jatkaa yhä vajoamistaan, joskin vauhti hidastuu koko ajan. Torstaiaamuna
mitattaessa silta oli vajonnut
edellisestä
vuorokaudesta
kahdeksan millimetriä.
Eniten notkahtanut kohta
on vajonnut 120,6 senttimetriä. Kriittisenä rajana on pidetty puoltatoista metriä.

MYLLYSILTA

LY H Y E ST I

Talvivaaran
kaivoksen
kipsisakka-altaassa
sattui vuoto
Talvivaaran kaivoksella Sotkamossa havaittiin
vuoto kipsisakka-altaassa torstaina. Kaivososakeyhtiön tiedotteen mukaan vuodosta ei
ole aiheutunut päästöä kaivosalueen ulkopuolelle.
Kipsisakka-altaan kuormituksen vähentämiseksi metallitehtaan tuotanto ajettiin väliaikaisesti alas ja varoallasjärjestelmän
varmistaminen
aloitettiin.
Vuodon syytä tutkitaan ja
ympäristön
vesinäytteiden
tarkkailua on lisätty.
Talvivaaran kaivoksessa louhitaan nikkeli- ja sinkkimalmia. STT

SOTKAMO.

Suomalaiset
broilerit puhtaita
SUOMALAISET broilerit todettiin
puhtaiksi
Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaisten tutkimuksessa.
Vuonna 2008 kerätyistä
näytteistä suomalaisista broilereista ei löytynyt lainkaan
salmonellaa. STT

O I KA I S U JA
Torstaina 18.3. sivulla D 3 väitettiin virheellisesti, ettei Viinikauppa.comiin voisi palauttaa viallisia tuotteita. Viinikauppa hyvittää ne täydestä
hinnasta. Sieltä saa myös asiakaspalvelua puhelimitse ja
sähköpostilla.
Vuoden 2001 markka vastaa
0,189:ää vuoden 2009 euroa.
Valuuttojen suhteet olivat väärin päin 28. helmikuuta sivulla A 9.
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