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Europeisk utmanare i USA-dominerad bransch s.7 
 

1. yritys 

2. työntekijä 

3. asiakas 

4. tarjota 

5. kilpailija 

6. ala 

7. kuluttaja 

8. hyödyt ja haitat 

9. tietoisuus 

10. markkinointi 

 

 

 

Elslukande företag tog vindkrafts-Finland med storm s.12 
 

1. Tuulivoimasta tuli taloudellisesti kannattavaa Suomessa vain muutama vuosi sitten, 

2. Suomi on kirimässä naapurimaiden etumatkana ja rakentaa tuulivoimapuistoja kuin ei 

koskaan ennen. 

3. Tuulivoimaloiden rakentaminen itään ja pohjoiseen lisäisi työllistymistä ja antaisi tarvittavia 

tuloja sellaisille kunnille, jotka todella tarvitsevat niitä. 

4. Suomi tulee tulevaisuudessa olemaan sähkön vientimaa. 

5. Kaikki ennusteet osoittavat siihen, että sähkön kulutus tulee kasvamaan moninkertaisesti.  

 

 

 

Sötningsmedel lagrar sommarvärme för vintern s.15 
 

1. Tuulivoiman ja aurinkoenergian ongelma on pitkään ollut ylijäävän energian varastoiminen 

pidemmäksi aikaa. 

2. Yksi uuden materiaalin käyttöalueista on energiapihien pientalojen lämmittäminen. 

3. Yhdessä aurinkopaneelien kanssa siitä tulee lähes hiilidioksidivapaa lämmönlähde. 

4. Läpimurto voi tapahtua hyvin nopeasti. 

 

  

 Facit till Forum nr 9 / 2020 



2 

 

Svensk rymdbas börjar skjuta upp satelliter s. 28 
 

 

1. Esrange sijaitsee Ruotsissa, 40 kilometria Kiirunasta itään. 

2. Testialusta maksoi noin 6 miljoonaa euroa. 

3. 2022 (mikäli covid-19 ei myöhästytä laukaisua) 

4. Ruotsin ensimmäinen raketti, joka laukaistiin Kiirunasta. 

 

Käännä seuraavat artikkelissa esiintyvät sanat suomeksi 

 

1. kehitys  5. avaruus 

2. olla riippuvainen jostakin 6. kouluttaa 

3. avustaa, myötävaikuttaa 7. toimittaa 

4. tutkimus  8. hyödyttää 

 

 

 

Banbrytande forskning om välmående på arbetsplatsen s.34 
 

1. Tasavertaisen ja inhimillisen vuorovaikutuksen kautta voidaan ehkäistä loppuun palamista ja 

työpaikkakiusaamista. 

2. Vaaditaan molemminpuolista arvostusta ja sitä, että molemmat ottavat vastuuta työstään. 

3. Lopputulos on itseohjautuvat työyhteisöt. 

4. Työelämässä viihtyminen riippuu siitä, miten vuorovaikutus ja työn organisoiminen on 

koordinoitu. 

 

 

Biografkris med positiva effekter s.42 
 

1. Suomessa on 176 elokuvateatteria.  

2. Finnkino. 

3. Koronarajoitukset ja amerikkalaisten suurelokuvien, kassamagneettien, puuttuminen 

elokuvatarjonnasta. 

4. Kotimaisissa elokuvateattereissa on näytetty enemmän arthouse-elokuvia kuin koskaan 

aikaisemmin. Lisäksi suomalaiset elokuvat ovat saaneet suuren mahdollisuuden, kun 

amerikkalaisten elokuvia ei ole ollut tarjonnassa riittävästi. 

5. Valoisalta. Suomalaisilla elokuvilla oli korkeat katsojaluvut jopa koronaepidemiasta 

huolimatta. 
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1. en biograf  5. förmögenhet 

2. en marknad  6. vinst 

3. ett familjeföretag 7. skjuta upp  

4. bli permitterad  8. importera 

 

 

 

Nätbutiken som säljer live-musik s.44 

 
Käännä seuraavat lauseet suomeksi  

1. Olimme miettineet runsaan vuoden ajan tapaa, jolla musiikkimme tavoittaisi laajemman 

yleisön. 

2. Yksi konseptin eduista on mahdollisuus sopeuttaa tuotannon koko tilanteen mukaan. 

3. Tähän mennessä olemme nähneet vain murto-osan mahdollisuuksista.  

4. E Live Stream työskentelee kahdella liiketoimintamallilla. 

 

 

Etsi seuraavat sanat tekstistä: 

 

1. slå igenom 4. strömma 

2. en tjänst 5. vara övertygad om ngt 

3. en sajt 6. täcka kostnaderna 


