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Omena on kotoisin paratiisista 

Eevan Aatamille antama omena oli paratiisiomena, joka sopiikin houkutukseksi paremmin kuin 
syömäomenaksi. Viljellyt omenat ovat peräisin Kaukasiassa, Turkestanissa ja Länsi-Aasiassa 
kasvavasta pensasomenasta. 

Meidän omenamme polveutuvat Keski-Euroopan ja Skandinavian metsäomenasta, jota käytettiin 
ravinnoksi Pohjolassa jo kivikaudella. Sen aikuisista haudoista on löydetty metsäomenan siemeniä. 

Antiikin Kreikassa ja Rooman valtakunnassa viljeltiin useita omenalajikkeita. Rooman legioonat veivät 
omenan eteläiseen Keski-Eurooppaan. Ja siitä pohjoiseen päin omenan siemenet kulkivat munkkien 
kaapujen taskuissa. Herraskartanoitten ja linnojen puutarhurit kävivät omenanviljelyopissa 
luostareissa. Pikku hiljaa tavallinen kansakin sai töllinsä seinustalle oman omenapuunsa. 

Omena maistuu ja säilyy 

Kun käsittelet omenaa, tee se teräksisellä veitsellä. Hillot ja mehut pysyvät kauniin värisinä, kun ne 
valmistaa teräskattilassa. Alumiinikattila mustuttaa omenan armotta. 

Jos omenoita on yllin kyllin ja valmistat niistä sosetta, lisää yksi gramma askorbiinihappoa jokaiseen 
omenasosekiloon, silloin sose pysyy kauniin vaaleana. Askorbiinihappo ostetaan apteekista. Liota 
happogrammat vesitilkkaan ja sekoita liuos sitten valmiiseen soseeseen. 

 
Lyhennelmä Mysi Lahtisen artikkelista Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä 
 
O m e n a p o s s u a  k a h d e l l e  
 

n. 1 kg porsaan ulkofilettä 

 mustapippuria 

 suolaa 

100 g voita 

1 dl tuoretta tillisilppua 

3 kiinteälihaista makeaa omenaa 

1/2 sitruunan mehu 

2 dl kuivaa valkoviiniä 

7 nuorta sipulia 

5-7 dl voimakasta lihalientä 

 
Harjoitus 11.1 

1. Avaa tiedosto OMENA.DOC. 

2. Laita -merkki näkyville, jotta näet kuinka ”roskainen” asiakirja on 
3. Mikä operaattori korvaa epämääräisen määrän mitä tahansa merkkejä? 
4. Korvaa asiakirjan alussa olevat ylimääräiset välilyönnit tyhjällä. (käytä korvaa-toimintoa! mieti miten onnistuu [ ] 

avulla) 
5. Korvaa "ruokaohjeessa" olevat ylimääräiset välilyönnit yhdellä sarkaimella. (käytä korvaa-toimintoa!) 
6. Luo ohjeesta taulukko. 
7. Muotoile asiakirja käyttäen otsikoissa Otsikko 2 tyyliä ja tee tekstityyli Kappale, jossa on sisennys 2,3 cm. 
8. Tallenna R:-asemalle nimellä Harj 11.1 
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Harjoitus 11.2 
 

1. Avaa LISTALAJ.DOC. 

2. Valitse komento Muokkaa-Korvaa  

3. Laita rasti Käytä yleismerkkejä -toimintoon. 

4. Määrittele Etsittävä-kenttään lauseke (<*>) (<*>) 

5. Määrittele Korvaava-kenttään num-operaattori \2 \1 
 

Matti Möttönen  
Heikki Hienonen 
Jaana Lampinen 
Jouko Järvinen 
Pirkko Väänänen 
Satu Virtanen 
Jukka Lampinen 
Anneli Jokinen 

Möttönen Matti  
Hienonen Heikki 
Lampinen Jaana 
Järvinen Jouko 
Väänänen Pirkko 
Virtanen Satu 
Lampinen Jukka 
Jokinen Anneli 
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Unohdettuja lakeja¶ 

 

Maailmalta löytyy koko joukko kummallisia määräyksiä. Sellaisia, 

joista  

ihmettelee, miten ne on yleensä keksitty. Ehkä kyseessä on joku 

unohtunut  

laki jostain menneiltä ajoilta? ¶ 

New Yorkissa on kiellettyä syödä maapähkinöitä ja kulkea takaperin 

konserteissa.  

Kentuckyssa on kiellettyä kuljettaa jäätelöä taskussa. ¶ 

 

Kaikki vanhat määräykset eivät ehkä olekaan ihan tyhmiä. Waterloossa 

parturit 

eivät saaneet syödä sipulia kello 7.00 ja 19.00 välillä. ¶ 

 

 

Harjoitus 11.3 

1. Avaa tiedosto LAIT.TXT. 
2. Muunna tiedosto Vain teksti [Text Only] -muotoon. 
3. Etsi ”-merkkejä ja Korvaa merkit ö-kirjaimella. 
4. Etsi „-merkkejä ja Korvaa merkit ä-kirjaimella. 
5. Korvaa kaksi peräkkäistä kappalemerkkiä esim. §-merkillä. 
6. Korvaa jokaisen rivin lopussa oleva yksi kappalemerkki ei millään. 
7. Korvaa §-merkki yhdellä kappalemerkillä ja muotona tyhjä rivi kappaleen jälkeen. 
8. Tallenna tiedosto Vain teksti [Text Only] –muodossa nimellä Harj 11.3. 
 
 
 
Harjoitus 11.4 

 

1. Kirjoita LAIT.TXT asiakirjaan edellisen tekstin alapuolella  Oy Kalusteet & Tietokoneet. 
2. Korvaa yrityksen nimi \num operaattorilla, muista valita toiminto Käytä yleismerkkejä  

[Use Pattern Matching] päälle. 
Etsittävä kenttään (Oy) (Kalusteet) (&) (Tietokoneet) 
Korvaava kenttään \4 \3 \2 \1 

3. Mikä on tulos? 
4. Kirjoita vastaus tuloksen alle ja tallenna tiedosto tiedosto Vain teksti [Text Only] –muodossa nimellä Harj 11.3. 
5. Palauta R:-asemalle nimellä Harj 11.3. 
 


