
Suomen lippu täytti maanantaina sata vuotta. Valtakunnallinen pääjuhla Suomen lippu 100 vuotta 

järjestettiin Haminassa. 

Suomesta tuli itsenäinen maa vuonna 1917. Eduskunta päätti Suomen lipusta 28. 

toukokuuta vuonna 1918. Eduskunnan perustusvaliokunta valitsi Suomen lipuksi sinivalkoisen 

lipun eli siniristilipun. 

Suomen lipun väreistä kiisteltiin ennen valintaa paljon. Ehdolla olivat punakeltainen ja 

sinivalkoinen lippu. Punakeltainen lippu viittasi Ruotsiin, sinivalkoinen lippu Venäjään. Suomi oli 

ollut sekä Ruotsin että Venäjän vallassa. Ruotsinkieliset suomalaiset halusivat punakeltaisen 

lipun, kun taas suomenkieliset halusivat sinivalkoisen lipun. 

Suomi sai lopulta valkoisen lipun, jossa on sininen risti. Siniristilipun värien tarinan kerrotaan 

kuvaavan Suomen valkoista lunta ja sinistä taivasta. 

Maanantai oli yleinen liputuspäivä koko maassa. 

Ensin suomen lipun väreistä oli riita.    oikein väärin 

Ihmiset ehdottivat värit, jotka osoittivat Ruotsiin ja Venäjään.  oikein väärin 

 

 

 

 

 

Kotimaiset uudet perunat tulevat pian kauppoihin. Ensimmäiset uuden sadon perunat nostetaan 

maasta yleensä Turun saaristossa. 

Varsinainen kotimaan uusien perunoiden kausi alkaa yleensä juhannusviikolla. Tänä keväänä 

peruna on kuitenkin kasvanut tavallista nopeammin, koska sää on lämmin. 

Kuivuus voi olla ongelma perunanviljelylle, jos sadetta ei tule kesällä. 

Uusi peruna eli varhaisperuna on tavallista varhemmin kesällä valmistuva ja nostettava peruna. 

Uusi peruna on perinteinen suomalainen kesäherkku. 

 

Uusi peruna tulee kauppoihin aikaisemmin, kuin tavallisesti.  oikein väärin 

Jos kesällä ei sada vettä, perunanviljelyille tulee vaikeuksia.  oikein väärin 

Mikä on sato? _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

  



Valkoiset autot ovat suomalaisten suosiossa. Joka viides suomalainen uusi auto on valkoinen.  

Suomalaisten autoilijoiden suosikkiväri on nykyisin valkoinen. Liikenteen 

turvallisuusvirasto Trafi kertoo, että viime vuonna rekisteröitiin eniten valkoisia 

henkilöautoja. Valkoisten autojen osuus kaikista uusista autoista oli 21 prosenttia. 

Aiemmin suomalaisten suosikkiväri oli harmaa. Harmaita autoja rekisteröitiin viime 

vuonna toiseksi eniten. Kolmanneksi yleisin väri on musta. 

 

 

 

 

 

Aarnio otettiin kiinni 

Poliisi on ottanut taas kiinni Jari Aarnion. Aarnio on Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö. 

Poliisi otti Aarnion kiinni keskiviikkona. Poliisi epäilee, että Aarnio liittyy murhatapaukseen. 

Murha tapahtui 15 vuotta sitten. Poliisi epäilee, että Aarnio ehkä tiesi murhasuunnitelmasta, mutta ei 

estänyt murhaa. Nyt poliisi kuulustelee Aarniota. Lauantaina päätetään, vangitaanko Aarnio. 

Kaksi vuotta sitten Aarnio sai 10 vuoden vankeustuomion huumerikoksista. Se oli iso uutinen, koska 

Aarnio oli ennen huumepoliisin päällikkö. 

Aarnio valitti tuomiosta, ja noin kuukausi sitten hän pääsi kotiin odottamaan oikeuden ratkaisua. Nyt 

Aarnio on taas poliisin käsissä. 

 

Poliisi luulee, että Aarnio teki murhan.    oikein väärin 

Lauantaina poliisi tekee päätöksen, joutuuko Aarnio tyrmään.  oikein väärin 

Noin kuukausi sitten Aarnio vapautettiin.   oikein väärin 

Oli iso juttu, kun Aarnio sai tuomion pari vuotta sitten.  oikein väärin 

 

Mitä ”huume” tarkoittaa? __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

  



***** 

Loch Nessin kuuluisan hirviön etsinnät ovat alkaneet jälleen. Tarina Loch Nessin 

hirviöstä on kiinnostanut ihmisiä jo vuosisatoja. 

Kuuluisan hirviön etsinnät alkoivat jälleen tänä kesänä. Tällä kertaa suuren järven 

pohjasta yritetään etsiä todisteita siitä, onko hirviö olemassa. 

Tutkijat yrittävät löytää järven pohjasta näytteitä merihirviön dna:sta. Jos Loch 

nessissä on ollut suuri merieläin, siitä on jäänyt järveen pieniä palasia dna:sta. Dna-näyte 

voidaan ottaa esimerkiksi ihosta, höyhenistä, ulosteesta tai turkista. 

Loch Ness on kaunis ja suuri järvi Skotlannin Ylämaalla. Järvi tunnetaan erityisesti 

tarinasta, jonka mukaan siellä asuu hirviö. Hirviön lempinimi on Nessie. Matkailijoille 

järjestetään säännöllisesti veneretkiä järvellä. 

Englannin yleisradioyhtiö BBC julisti jo vuonna 2003, että Loch Nessin hirviö on satua. 

 

Skotlannissa   taas   etsitään   hirviön.    oikein väärin 

Kertomukset   hirviöstä   ovat   alle 100   vuotta   vanha.  oikein väärin 

Järvi, jossa hirviö kuulemma asuu, on tosi iso.   oikein väärin 

 

Uskotaan,  että   hirviöstä   on   ehkä   jäänyt 

a) palat 

b) hampaita   ja   kynsiä 

c) pieniä   osia   ihosta ja turkista,  kakkaa 

 

  



Tokio on maailman suurin kaupunki 

YK on julkaissut listan maailman suurimmista kaupungeista. Tokio on edelleen maailman suurin 

kaupunki. Tokiossa asuu yli 37 miljoonaa ihmistä. 

Toiseksi suurin kaupunki on Intian pääkaupunki Delhi. Delhissä on melkein 30 miljoonaa 

asukasta. Tokion väestönkasvu on pysähtynyt, mutta Delhi kasvaa kovaa vauhtia. Ennusteiden 

mukaan Delhin väkiluku ohittaa Tokion väkiluvun seuraavien 10 vuoden aikana. 

Maailman kolmanneksi suurin kaupunki on Kiinan Shanghai. Shanghaissa on 27 miljoonaa 

asukasta. Neljänneksi suurin on Brasilian São Paulo. Siellä on 22 miljoonaa asukasta. Meksikon 

pääkaupunki México on viidenneksi suurin kaupunki. Méxicossa asuu myös 22 miljoonaa ihmistä. 

Maailman väkirikkain valtio on Kiina. Kiinassa on 1,2 miljardia asukasta. Intia on toiseksi suurin 

valtio. Intian väkiluku ohittaa Kiinan väkiluvun tulevaisuudessa. 

 

Mitkä ovat maailman kolme suurinta kaupunkia? 1. ______________, 2. __________, 3. _____________ 

Mikä kaupunki on isoin arvion mukaan kymmenen vuoden päästä? ___________________________ 

Kasvaako Tokio nykyään?   ei kyllä 

Kiinassa on eniten asukkaita. ei kyllä 

 

 

Yli puoli miljoonaa oppilasta aloittaa koulutyön tällä ja ensi viikolla. Heistä ekaluokkalaisia 

on yli 60 000. 

Koulut avaavat ovensa eri päivinä eri puolilla Suomea. Joissain kunnissa koulu alkaa jo 
keskiviikkona 8. elokuuta. Silloin koulu alkaa esimerkiksi Rovaniemellä, Porissa ja 
Hämeenlinnassa. Esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Tampereella koulu alkaa torstaina 
9. elokuuta. 

Monissa kunnissa koululaiset viettävät kesälomaa vielä tälläkin viikolla. Vaasassa, 
Mikkelissä ja Kuopiossa koulu alkaa vasta maanantaina 13. elokuuta. Viimeisinä 
aloittavat Turun koululaiset, vasta keskiviikkona 15. elokuuta. 

Kouluissa tapahtuu tänä lukuvuonna pieniä muutoksia. Peruskoulun opetussuunnitelma 
muuttui kaksi vuotta sitten. Tänä vuonna uusi opetussuunnitelma koskee myös 
peruskoulun 8. luokan oppilaita. Opetussuunnitelma kertoo, mitä koulussa pitää 
opiskella ja miten. Nyt myös 8. luokalla on erilaisia teemoja, hankkeita ja yhteistyötä 
oppiaineiden välillä. 

Suurin muutos koskee kuitenkin lapsia, jotka eivät vielä ole koulussa. Noin viidesosa 5-
vuotiaista lapsista osallistuu varhaiskasvatuksen kokeiluun. Siinä kerätään tietoa siitä, 
miten 5-vuotiaiden varhaiskasvatus auttaa lasten oppimista ja lisää lasten hyvinvointia. 

Lähteet Opetushallitus, Helsingin Sanomat 

 


