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Vastaa kysymyksiin 1–25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopi-
vin vaihtoehto. Merkitse vastauksesi lyijykynällä mustaten optiseen 
vastauslomakkeeseen.

I   Laulutaidottomien kuoro 

Kuulet tämän osan kaksi kertaa, ensin kokonaan ja sitten jaksotettuna. 

 1.  Miksi laulutaidottomien kuoro on tarpeen?
  A  Monet ujostelevat laulamista
  B  Useimmat jäävät tavallisten kuorojen ulkopuolelle
  C  Siellä saa palautetta omasta laulutaidosta 
 
     ***

 2.  Miten kuoroharjoitukset aloitetaan?
  A  Aluksi syödään virkistäviä hedelmiä 
  B  Vartaloa lämmitellään ennen ääniharjoituksia
  C  Ne aloitetaan hiljaisella hyräilyllä 

     ***

 3.  Mitä kuorolaisista kerrotaan?
  A  Suurin osa heistä on naisia 
  B  Monet ovat eläkeläisiä
  C  Joillakin on lapsia mukana harjoituksissa

 4.  Miksi Jenni liittyi kuoroon?
  A  Kuorossa laulaa monia hänen tuttujaan  
  B  Hänellä oli jo kokemusta kuorolaulusta 
  C  Hän halusi esiintyä yleisölle 

     ***



 5.  Miten Anu kommentoi kuoroharjoituksia?
  A  Hän antoi ohjeita koko ajan 
  B  Hän teki vain pienen huomautuksen
  C  Kuoro sai laulaa vapaasti

 6.  Mitä mieltä hän on laulutaidon arvostelemisesta?
  A  Hän hyväksyy sen jossain muodossa
  B  Hän ehdottaa sanallista arviointia
  C  Hän vastustaa sellaista jaottelua

     ***

 7.  Mitä lauluharjoitusten lopusta kerrotaan?
  A  Kuoro saa laulaa ilman säestystä
  B  Kuoron laulu kuuluu jopa kirkon ulkopuolelle
  C  Kuorolaisissa näkyy jo väsymyksen merkkejä
   
     ***

II   Peikkopuvussa 

Kuulet tämän osan kaksi kertaa, ensin kokonaan ja sitten jaksotettuna.

 8.  Mitä Allu Tuppurainen paljastaa Rölli-peikon syntyvaiheista?
     A   Hänen vaimonsa auttoi satujen keksimisessä
     B   Hän uskoi alusta alkaen tarinoiden menestymiseen
     C   Hänelle tarjottiin heti tv-sopimusta

 9.   Mitä hän kertoo tarinoistaan?
     A   Hän suhtautuu niihin tunteellisesti
     B   Hän tarkoitti ne alun perin aikuisille
     C   Hänestä niiden esittäminen on helppoa

     ***



10.   Mitä haittaa Röllin roolista on ollut Tuppuraiselle?
     A   Hänelle on tarjottu vähemmän muita töitä
     B   Hän on saanut hankalan tyypin maineen
     C   Hänet samaistetaan siihen liikaakin

11.   Miksi Tuppurainen luopui Rölli-peikon roolista?
     A   Hän tunsi itsensä stressaantuneeksi
     B   Hän sai moitteita tiedotusvälineissä
     C   Hän halusi olla rauhassa 

                ***

12.   Mikä sai Tuppuraisen palaamaan Röllin rooliin?
     A   Hän on muuttanut suhtautumistaan siihen
     B   Hän ei halua antaa roolia kellekään toiselle
     C   Hän on ennen kaikkea elokuvanäyttelijä

13.   Minkä ehdon Tuppurainen asettaa Rölli-esityksille?
     A   Hän haluaa tutustua niihin etukäteen
     B   Näyttelijöiden täytyy olla ammattilaisia
     C   Peikon pitää välttää tietynlaista vaatetusta

                     ***

14.   Miten Röllin vaikutus näkyy Tuppuraisen elämässä?
      A   Hän asuu metsän laidassa
      B   Hän elää röllimäisessä ympäristössä
      C   Hänellä on vain puisia huonekaluja

15.   Mitä Röllin saavuttama menestys osoittaa?
      A   Suomalaiset pitävät pelottavista hahmoista
      B   Peikolla on joukoittain ihailijoita
      C   Lapset tarvitsevat esikuvia

        ***



III   Pätevä arvostelemaan miehiä

Kuulet tämän osan vain kerran, jaksotettuna.

16.  Miksi Petra Nordman kiinnostui mäkihypystä?  
  A  Monet hänen kavereistaan harrastivat sitä
       B  Se oli tavallinen harrastus hänen kotiseudullaan
       C  Hän pääsi seuraamaan sitä jo nuorena 

     ***

17.  Mitä hän kertoo tuomarikoulutuksestaan?
  A  Sitä varten oli pakko vaihtaa asuinpaikkakuntaa
  B  Sen kautta hänelle tarjottiin uusi työpaikka
      C  Siihen kuului ulkomailla suoritettava osa

18.  Mitä Petra on huomannut tuomaroinnista?
       A  Se on täysin muuttanut hänen luonnettaan 
       B  Se toimii täsmällisten kriteerien mukaan
       C  Siitä on konkreettista hyötyä hänen päätyössään 
 
     ***

19.  Miten mäkihyppypiireissä suhtaudutaan Petraan?
      A  Häntä pidetään liian kokemattomana 
      B  Hänen mielipiteitään ei arvosteta 
      C  Häneen kohdistuu edelleen ennakkoluuloja 
 
     ***

20.  Minkä asian haastattelija kyseenalaistaa?
      A  Suomalaistuomareiden paremmuuden
      B  Tuomareiden tasapuolisuuden  
      C  Tuomareiden asiantuntemuksen

     ***



IV   Siiri, missä sieni? 

Kuulet tämän osan kaksi kertaa, ensin kokonaan ja sitten jaksotettuna.

21. Mistä tilanteesta Esa Blick aluksi kertoo? 
  A   Sieniruokien valmistamisesta  
  B   Koiran kouluttamisesta  
  C   Sieniretkelle lähtemisestä  

22.   Miksi Siiri pitää sienten etsimisestä? 
  A  Touhuaminen tuottaa sille mielihyvää  
  B  Se saa maistaa löytämiään sieniä 
  C  Se saa juosta vapaasti vain metsässä 
 
     ***

23.   Mitä maanalaisista sienistä käy ilmi? 
  A  Harvat niistä kelpaavat ruokasieniksi 
  B  Niitä voi löytyä yllättävistäkin paikoista      
  C  Niiden kasvuolot tunnetaan jo hyvin 
 
24.   Mitä Jaana Lamppu-Blick sanoo suomalaisista tryffeleistä?  
  A  Niitä viedään ulkomaillekin 
  B  Niiden maku on aika mieto 
  C   Niitä ostetaan vain pieniä määriä 
 
        ***

25.   Millaisia Pala ja Pepe ovat sienikoirina? 
  A  Ne oppivat koko ajan lisää 
  B  Ne ovat jo Siiriä nopeampia 
  C  Yhdessä ne toimivat tehokkaasti

     ***     
 



V   Koululaiset kysyvät tieteestä 

Du får höra sista delen av provet i fem avsnitt, varje avsnitt två gånger 
efter varandra. Efter varje avsnitt ska du svara kort på frågan på 
svenska. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten 
för språkproven.

a)  Hur påverkas hårväxten av åldern och årstiden? 
    
     ***

b)  Vad visar sömnforskningen om att falla ur sängen? (2 saker)

     *** 

c)  Vad händer med människans smaksinne med åren och varför?
 
     *** 
 
d)  Vad sägs om skrivandet före och efter att bokstäverna uppfanns?
 
     *** 
 
e)  Varför samlar vissa fågelarter på glänsande föremål och på   
 vilket  sätt är skatan annorlunda?
 
     ***



KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

Tehtävä Osioiden  Pisteitys Paino- Enint.  Arvostelu-
  määrä  kerroin*  lomakkeen
      sarake
__________________________________________________________

Uppgift Antal del- Poäng- Koefficient* Max.  Kolumn på
  uppgifter  sättning   bedömnings-
      blanketten
__________________________________________________________

I–II  15  x 1/0 p. |  x 2 30 p. 1

III–IV  10  x 1/0 p. |  x 3 30 p. 2

V   5  x  2–0 p. |  x 3 30 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.
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