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I  TEKSTIN  YMMÄRTÄMINEN

Ia  Avoimet kysymykset

Lue sivuilla 5–7 oleva artikkeli Joutilaisuuden tilalle teatteria ja vastaa sen perusteella omin 
sanoin suomeksi kysymyksiin a–e. Vastausten tulee olla 10–40 sanan pituisia. Kirjoita vastaukset 
selvällä käsialalla erilliselle konseptipaperille (ei kielikokeen vastauslomakkeeseen eikä samalle 
paperille kuin jokin kokeen muista osista).

a) Miten Ville Heikkinen päätyi töihin teatteriin?

b) Mihin Jousi-hankkeella pyritään? Mainitse vähintään kolme asiaa.

c) Miten Ville Heikkinen rakentaa teatteriesityksen taustaäänet?

d) Mitä työ harrastajateatterissa on Ulla Schroderuksen mukaan opettanut? 

e) Mitä Jousi-hanke on merkinnyt, ja miltä sen tulevaisuus näyttää?

Ib  Kommentti

Kirjoita artikkeliin Lyhytnäköistä säästää näistä (s. 8) 50–100 sanan kommentti. Esitä siinä 
mielipiteesi siitä, voidaanko kuntien kulttuuri- ja hyvinvointipalveluista säästää vai ei. Perustele 
mielipiteesi. Kommentin on oltava yhtenäinen teksti, ei esimerkiksi asialuettelo. Kirjoita vastaus 
selvällä käsialalla erilliselle konseptipaperille (ei kielikokeen vastauslomakkeeseen eikä samalle 
paperille kuin jokin muu kokeen osista).

II  PRODUKTIIVINEN  AUKKOTEHTÄVÄ

Ratkaise sivuilla 3–4 oleva produktiivinen aukkotehtävä ohjeiden mukaan.
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III  KIRJOITELMA 

Laadi 250–300 sanan pituinen kirjoitelma yhdestä seuraavista aiheista. Tehtävät 2 ja 3 eivät ole 
aineistotehtäviä. Tehtävissä 1, 4, 5, 6 ja 7 aineistoa tulee käyttää tehtävänannon mukaan. Laadi 
kirjoitelma selvällä käsialalla erilliselle konseptipaperille. Valmiit otsikot on lihavoitu.

Huom.! Tekstien kieliasu on pääosin alkuperäisen julkaisun mukainen.

Kirjoita nuorten kulttuuri- ja taideharrastuksista. Käytä hyväksesi Nuorisobarometri 2009 
-tutkimuksen tilastotietoja, jotka osoittavat, miten yleisiä ja tärkeitä eri taideharrastukset ovat 
15–24-vuotiaiden suomalaisnuorten elämässä (s. 11–12). Otsikoi itse.

Valitse itsellesi läheisin taiteen tai muun luovan toiminnan ala ja kirjoita sen harrastamisesta.  
Otsikoksi: Miksi harrastan musiikkia / käsityötä / kirjoittamista / valokuvaamista 
/ tanssia / teatteria / sarjakuvien piirtämistä / maalaamista / käytettyjen tavaroiden 
tuunaamista  jne? 

Kirjoita kirjaston ja kirjastopalveluiden merkityksestä suomalaisille yleensä ja/tai itsellesi 
erityisesti. Otsikoi itse tai valitse näkökulmasi mukaan jompikumpi otsikoista:
– Kirjasto on tärkeä kulttuurilaitos
– Minun kirjastoni

Miten mainokset houkuttelevat elokuviin? 
Tutki oheisia elokuvamainoksia (s. 9–10) ja pohdi niiden avulla, miten ihmisiä 
houkutellaan elokuviin. Mitkä mainokset vetoavat sinuun ja miksi?

Analysoi ja tulkitse Lauri Viidan runoa Pohjan satakieli (s. 13).  Ota otsikoksi runon nimi tai 
otsikoi itse.

Hannu Väisänen kuvaa romaanissaan Toiset kengät taiteellisesti lahjakkaan Anteron nuoruutta. 
Pohdi romaanikatkelmaa (s. 14–16) ja omia kokemuksiasi hyödyntäen, miten taiteellinen 
lahjakkuus ilmenee nuorissa ja miten koulussa voitaisiin tukea erityislahjakkaita. Otsikoi itse.

Mitä ja miten kuva kertoo taiteen tekemisestä ja harrastajasta? Analysoi yhtä, kahta tai 
useampaa etu- ja takakannen kuvista. Otsikoi itse.

1.

2.

3.

 
4.

5.

6.

7.
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Täydennä seuraava teksti reunassa annettujen vihjeiden avulla. Vihjeen puuttuessa päättele sana 
tekstiyhteyden perusteella. Kirjoita ratkaisut allekkain selvällä käsialalla erilliselle konsepti-
paperille samassa järjestyksessä kuin tehtävässä ja numeroi ne.

II  PRODUKTIIVINEN  AUKKOTEHTÄVÄ

Pakko kirjoittaa 

1. elää

2. kirjallisuus

3. yliopisto 

4. olla

5. valmistua

6. yhdistää

7. 

8. vetää

9. itse

10. kirjoittaa

11. katsoa 

12. pelkistää

13. eläintenhoitaja

14. työ

3

Sanni Purhonen tekee tekstejä ja parantaa maailmaa.

Sanni Purhonen tekee     1     monenlaista: kirjoittaa juttuja ja 

kolumneja vapaana toimittajana, tekee pätkätöitä järjestöissä, 

opettaa     2     kansalaisopistossa ja suomentaa ystävänsä kanssa 

kirjaa. Esikoisrunokokoelmakin ilmestyy tänä vuonna.

Viime kesänä     3    valmistunut nainen ei valittele pätkätöitä, 

vaan tuntuu     4     monista hommistaan iloinen.

– Kun aikoinaan pääsin opiskelemaan kirjallisuustiedettä, mi-

nulla ei ollut aavistustakaan, mitä     5     tekisin. Nyt olen saanut 

   6     maailmanparantamisen ja kirjoittamisen. Ja myös opetta-

minen on kivaa. On antoisaa seurata ihmisiä, kuinka he löytävät 

itsensä kirjoittamisen tai kirjan     7     , Purhonen kertoo.

Runoja runojen vuoksi

Monet Sanni Purhosen     8     kirjoittamiskursseille tulevat kärsivät 

samasta vaivasta kuin Purhonen itsekin: sisäisestä pakosta ilmaista

    9    .

– Mutta en minä istu odottamassa jotakin ihmeellistä inspiraa-

tiota. Kyllä kirjoittaminen on ihan työtä. 

Purhonen sanoo     10     runoja puhtaasta kirjoittamisen halusta. 

Kun niitä tekee, on turha haaveillla kuuluisuudesta tai rikkaudesta. 

Eikä hän edes osaisi kirjoittaa romaaneja tai novelleja.

–  Runo on minulle se oikea ilmaisutapa, se on asioiden     11     

uudesta näkökulmasta ja hyvää vastapainoa asiateksteille. Runoni 

ovat pieniä, yksinkertaisia ja     12   .

Purhonen on halunnut työskennellä sanojen parissa niin 

kauan kuin muistaa. Hänen äitinsä muistaa kuitenkin vielä 

kauemmas: Sanni oli halunnut     13     , kunnes oli tajun-

nut, että myös lannan luominen kuuluu eläintenhoitajan  

    14    .



15. lahjakkuus 

16. syntyä

17. työnantajat

18. aika

19. asiat 

20. se 

21. Parantaa

22. paikkakunnat

23. suopeus

24. asennekasvatus

25. ennakkoluulot

26. 

27. tiedostaa

28. terveet jalat

29. täysi

30. 
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– Onneksi oma     15     on suuntautunut näin. Kirjoittamiseen ei 

tarvita jalkoja, se on tasa-arvoinen ammatti, sanoo Purhonen, jolla 

on     16     saatu CP-vamma.

Ennakkoluuloja vastaan

Yksi Sanni Purhosen     17     on vammaisten etujärjestö Kynnys. 

Työtä riittää, vaikka Purhonen toteaakin, että vammaisten asema 

Suomessa  on  kohentunut parinkymmenen viime vuoden     18     . 

Se  näkyy esimerkiksi siinä, että vammaisia lapsia on aiempaa 

enemmän normaaleissa kouluissa. Vammaiset ovat alkaneet myös 

itse pitää ääntä     19    .

– Saan olla kiitollinen     20     , että olen syntynyt pohjois-

maiseen hyvinvointivaltioon. Kun täällä vieraili ryhmä vammais-

ten lasten vanhempia Ukrainasta, heille oli iso juttu kuulla, että 

minä asun yksin, käyn työssä ja olen saanut käydä koulua.

–     21     varaa on silti edelleen. Esimerkiksi avustajien tai fy-

sioterapeuttien saaminen vaihtelee     22     tai saattaa jopa olla kiin-

ni sosiaalityöntekijän     23     . Paljon on kiinni myös siitä, kuinka 

paljon itse tai omaiset jaksavat vaatia ja ottaa selvää.

Tehtävää on myös     24  . Purhonen sanoo tottuneensa ih-

misten     25    , joihin törmää tämän tästä. Hölmöimmille 

ei voi kuin nauraa.

Ei mikään flunssa

Monien ennakkoluulojen     26     on Sanni Purhosen mielestä eri-

laisuuden pelko.

Purhosen mukaan kaikkien ei ole helppo tottua siihen, että vam-

mainen suhtautuu erilaisuuteensa     27     ja ylpeästi. Voi olla 

vaikea sulattaa myös sitä, ettei vammainen kaipaa sääliä eikä ehkä 

kärsikään.

 – Minulle on ehdotettu, että tule kirkkoon, niin kävelet sieltä

   28     pois. En minä halua parantua, ei tämä ole mikään flunssa. 

Ei kaikkien vammaisten elämä ole kauheaa. Suuri osa meistä elää

    29     elämää.

Sanni Purhonen sanoo, että hän ei määrittele itseään ensisijai-

sesti vammaisuuden kautta, ja toivoo,     30     muutkaan niin tekisi. 

Vamma on vain yksi osa hänen persoonallisuuttaan: hänellä on kä-

velyteline, jollakulla toisella silmälasit.  
Lähde: Kaisa Halonen, 

Vantaan Lauri 3/2010 (muokattu)
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TEKSTINYMMÄRTÄMISTEHTÄVÄ I b

Lähde: Yhteenveto 1/2010
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Lähde: COMO 3/2010
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kuvio 22. ERI ASIOIDEN TÄRkEYS ELÄMÄN JA vApAA-AJAN kANNALTA. (%)

39 39 12 9 1

28 40 21 10 1

27 41 20 10 1

22 42 23 12 1

16 34 29 18 2

11 26 33 26 4

13 25 27 32 3

10 21 38 29 1

11 22 27 38 2

8 21 37 32 2

7 14 26 51 2

2 8 22 66 2

Muut konsertit tai keikat  

(kuten rock, punk, rap…)

kirjastojen palvelut

Television amerikkalaiset sarjaohjelmat 

ja amerikkalaiset elokuvat

Television suomalaiset sarjaohjelmat  

ja suomalaiset elokuvat

Teatteriesitykset

kulttuuri- ja taidetalojen palvelut

Nuorisotalojen palvelut

kulttuurihistorialliset  

museot ja näyttelyt

Seurakunnan palvelut 

Taidemuseot ja taidenäyttelyt

Sinfonia- ja kamarimusiikkiesitykset

Oopperaesitykset ja oopperajuhlat
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Erittäin  
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vain vähän tärkeitä Ei lainkaan tärkeitä En osaa sanoa

Lähde: Nuorisobarometri 2009
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22

Miehet Naiset Kaikki

0 5 10 15 20 25

kuvio 3. ”TEETkö JOTAIN SEURAAvISTA ASIOISTA?”  
(kyllä-vastausten prosenttiosuudet.)

Teet käsitöitä (kuten tuunausta, pienois-
malleja, virkkaamista, nikkarointia)

Soitat jotain soitinta

valokuvaat

piirrät, maalaat tai harrastat  
jotain muuta kuvataidetta

Teet tai käsittelet kuvia tietokoneella

Harrastat jotain laulamista

kirjoitat (esim. blogia,  
sanoituksia, novelleja)

Harrastat tanssia (esim. hip-hop,  
baletti, moderni tanssi, kansantanssi)

videokuvaat

Teet musiikkia tietokoneella

Olet mukana järjestämässä  
kulttuuritapahtumia

Näyttelet tai olet muuten  
teatteritoiminnassa

Teet sarjakuvia

Teet graffiteja tai tageja

Harrastat sirkusta

Sinulla on jokin muu luova harrastus
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12 
6 

6 
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1 
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2 

kaikki Naiset Miehet

0   5   10   15   20   25

Lähde: Nuorisobarometri 2009
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POHJAN SATAKIELI

Se lauloi illasta puoliyöhön,
ja taas, kun leimahti koilliseen
uus liekki uusine toiveineen,
se heräsi, laulaja, laulajan työhön
ja oksalla nuoren omenapuun
koko suvisen kuun
se sepitti säkeitä armaalleen.

Yli perunamaan, läpi ikkunain
se laulu helisi, helisi vain,
ei näkynyt laulajaa.
Satakieli se on! minä julistin.
He nauroivat, isä ja äitikin:
Voi lapsi parka, ei koskaan saa
piha tämmöinen sellaista kunniaa;
mikä lienee pesätön peipponen!

Olin onneton, puolesta laulun sen
vain itkua vailla, kun häveten,
pojansilmin uhmasta liekehtivin
ulos tölmäsin hullussa hurmiossa
ja hiivin suojassa pensasrivin
kuin kissa syvässä ruohikossa
ja, laulajan kunnian tähden,
kiven sieppasin maasta ja — osuipas!
Miten onkaan Jumala avulias
ja altis luodun mieli.
Minä onnekas
sain todistaa kaikkien nähden:
se o l i satakieli.

Lauri Viita: kokoelmasta Käppyräinen, 1954
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– MILLAlNEN on Punahilkan kori? Ja mitä siellä on? Teidän kuuluisi loihtia se 
kori eteenne juuri nyt! Jos se ei tule, siis jos kori ei tuossa tuokiossa herätä kuvia 
tajuntaanne, antakaa olla tulematta. Vaikutelmien tai mielikuvan pitäisi nousta 
äkkiä, vaistomaisesti, hakematta. Siis Punahilkan kori. Kuka aloittaa?

Psykologianopettaja Sanni Karjanen seisoi keskellä luokkaa kahden pulpettirivin 
välissä.
— —

Oliko tämä minun hetkeni? Minähän tunsin Punahil kan korin vaikka takaperin. 
En ollut siitä koskaan lukenut saatikka sellaista nähnyt. En lukenut enää satukirjoja. 
Ja silti sellainen kohosi silmieni eteen kuin arpajaistavara on kivavan päässä. Näky, 
jos sitä näyksi oli kutsuttava, oli hie nopiirtoinen ja äärimmäisen tarkka aina tuoksuja 
myöten. Mutta oliko silti parasta olla viittaamatta? Saattoi hyvinkin olla että asiaan 
sisältyi joku kompaa pahempi jolle nauret taisiin. Ja silti teki niin tavattomasti 
mieli. Teki mieli häikäistymisseuraa juuri tämän asian äärellä. Lauseet pyrkivät 
muodostumaan suussa ja halusivat ulos miten kieroina ta hansa. Minä viittasin.

– Antero. Sinäkö siis tiedät millainen on Punahilkan ko ri? Tiedät mitä se sisältää? 
No, minä en näe muitakaan kä siä, joten aloita. Hiljaa siellä perärivissä!

– Ensinnäkin kori on pajupunosta. Kantokahva kolmin kertaisesti letitetty. 
Luultavasti punottu viime viikolla, kos ka vielä kitisee ja natisee niin kuin tuore 
paju. Saattaa olla että Punahilkan isoveli – tai kenties setä – oli tarkoituksella 
valinnut tuoreempaa ...

– No miksipä ei, jos sinä kerran niin näet. Minä olisin kyllä päreen kannalla, 
mutta sinun näystäsi tässä on ky se. Jatka.

Aloin kuvailla korin sisältöä niin yksityiskohtaisesti ja järjestelmällisesti kuin se 
vain oli mahdollista. Väliin tuntui että näky katosi ja minun oli ilmaa haparoiden 
saatava se ta kaisin. Sitten sanat taas tulvivat suustani yhtenä ryöppynä.

– Korissa on kaksi luukkumaista kantta yksi kahvan molemmin puolin. Jos kansia 
raottaisi, huomaisi ensim mäisenä eväiden päälle levitetyn punavalkoruudullisen lii-
nan, ja vaikka liina on aika tuhtia, se ei estä tuoksuja tun keutumasta sen lävitse. 
Kori on huolellisesti pakattu ja sillätavoin että mikään tavara ei pääse kaatumaan 
toisen päälle. Vaikka kori on täynnä, antimiltaan runsas siis, se ei kuiten kaan tunnu 
olevan kovin painava, niin että pieni tyttökin jaksaa sitä kantaa ...

– Saattaa hyvinkin olla että tässä on kyse eideetikosta. Minä sanon sen juuri nyt. 
Tunnin aihe on nimittäin eide tiikka. Se kirjoitetaan näin. Kopioikaa vihkoihinne. 
Sanni Karjanen kirjoitti sanan suurilla pölkkykirjaimilla liitutau lulle ja alleviivasi 
sen punaisella liidulla.
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– Eidetiikka on psykologian omaperäisimpiä ilmiöitä, eikä sen todenperäisyydestä 
oikeastaan ole mitään takuita. Kuitenkin se tarkoittaa ilmiötä... tytöt takarivissä, 
lopetta kaa välittömästi se maskaroiden vaihtelu ... siis tarkoittaa ilmiötä jossa joku 
todellisuuden kaltainen tulee aistimus piiriin ikään kuin joku todellinen ilmiö.

Minä viittasin koska minulla oli vielä runsaasti yksityis kohtia joista halusin 
kertoa. Enhän ollut saanut edes kuvailla korin sisältöä.

– Niin, siitä korin sisällöstä, minä jatkoin. – Ruutuliinan alla on järjestyksessä 
aamulla leivottu leipä, oikeammin sen puolikas. Sen vieressä on iso pala kovaa 
juustoa käärit tynä toiseen liinaan. Hilloa ilmatiiviisti suljetussa purkis sa. 
Päällimmäisenä marjatorttu, vaikka se onkin tarkoitus syödä viimeisenä.

– Minä alan ihan todella uskoa että sinä olet eideetikko. Kreikan sana ”eidos” 
tarkoittaa kuvaa tai hahmoa. Eide tiikka on siis hahmotukseen pohjautuvaa 
aistimusvoimaa.

Aistimusvoimani, josta en ollut tietoinen, oli juuri si nä päivänä erityisen vahva 
ja tunkeutui liinojen ja paju korien läpi, halusi tuntea, haistaa, nähdä kaiken ja ennen 
kaikkea kertoa havainnoista toisille. En voinut olla jatka matta. Oli kuin Punahilkan 
kori olisi tullut osaksi omaa ruumistani ja pystyin siis kuvailemaan punosmallia 
aivan kuin olisin kuvaillut kyynärvarsiani tai lohkeamaa peuka loni kynnessä.

– Unohdin pullon, kiiruhdin sanomaan.
– Jos pullon kuvaileminen on sinusta tärkeätä ...
– Kyllä. Pullo on vihreää tukevaa lasia, puhallettua tie tysti. Pullossa on puusta 

veistetty korkki. Sisällä kaljaa ...
– Kaljaa! Sanoitko sinä kaljaa? Pikkutyttö kuljettaa siis kaljaa isoäidilleen joka 

on vuoteenomana!
– Minusta se on kaljaa mutta saattaa olla viiniäkin.
– Punahilkka on siis jonkinlainen trokari, niinkö? Kus kaa salaa alkoholia 

mummulleen. Nyt minusta tuntuu että sekoitat kotisi asioita satuihin tai toisinpäin. 
Minä en ole eideetikko ja sanon sinulle, Antero, että pullossa, jos sellai nen korissa 
ylipäätään on, ei ole muuta kuin mehua, jotain mehua, ja mehu on ihan yhtä hyvää.

Kun näkyni oikaistiin, se antoi tilaisuuden koko luokan tirskunnalle. En 
välittänyt. Olin edelleen eideetikko ja mi nulla olisi ollut vielä paljon yksityiskohtia 
lisättävänä, jos olisi annettu jatkaa.

– On vielä muistettava että kori on kulmistaan pyöris tetty ...
– Eikö se jo lopeta!
– Liian kulmikas kori repisi tietysti Punahilkan mekkoa ja polvia, minä naputin 

nopeasti, – ja pyöreä kori on hel pompi vaihtaa kädestä toiseen, sillä Punahilkan 
polku on mutkikas ja puiden alimmat oksat saattaisivat repiä ...

– Hyvä on, Antero. Riittää. Nyt meillä on tarpeeksi to disteita. Kaiken 
todennäköisyyden mukaan sinä olet aito eideetikko. Vaikkakin ”aito”-sanan eteen on 
aina pantava varaus. Hän on eideetikko, jonkinlainen eideetikko. Sanot takoon tässä 
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kesken kaiken että eideettisyys on eräänlais ta valokuvamuistia. Eikä kuitenkaan 
aivan sama asia, sillä eideettisyyteen liittyy aina mielikuvitus. Eihän Antero ole 
voinut todellisuudessa nähdä Punahilkan koria. Sehän oli si valhe.

Olin ehtinyt kuvitella että eidetiikka varsinkin julkisena näytöksenä saisi aikaan 
ihailevaa hyminää, eväiden kuvaus kielten lipomista, silmäniskuja, kaikenlaisia 
tarjouksia ja tilauksia, jopa näytöksiä. Hyvin pian tajusin kuitenkin että minut oli 
houkuteltu rysään. Kohta jokin koukku iskeytyi si poskeeni. Eikä sitä tarvinnut 
odottaa:

– Tässä meillä on hyvä esimerkki siitä miten tahaton eideettisyys, jolle Antero ei 
tietenkään voi itse mitään, ei ainakaan vielä, on myös ase omaa todellisuuskäsitystä 
vas taan.

Sanni Karjanen oli noussut kateederille. Piti pitkiä tau koja, seisoi etukenossa, 
ja antoi luunappeja pöydällään olleelle kansiolle, vaikka minä tunsinkin ne 
omalla ohimollani. Tunsin miten kuusi minuuttia kestänyt menestykse käs urani 
eideetikkona tussahti kasaan kuin maamuna.

Sanni Karjanen lähti kuljeksimaan pulpettirivien lomit se ja iski suurentavien 
silmälasiensa läpi polttavan katseen jokaiseen oppilaaseen. Kiduttava katse oli 
tietysti tähdätty vain minulle ja minä tulisin maksamaan toisten kiusaamisesta 
hyvin pian.

– Tällaisen esityksen päätteeksi, sillä esityshän se on, meidän on tietysti 
kysyttävä mikä kuulemassamme oli tai on totta. Saattaa olla että eideetikko, 
kuka tahansa eidee tikko, tässä tapauksessa Antero, rakentaa toisen, eräänlai sen 
valhetodellisuuden tietoisuutensa päälle. Sitten hän välittää meille tuon melkein 
havainnoksi tulleen, ja vielä sillä tavalla että me muutkin tunnemme houkutusta jo-
ko lisäillä tai vähentää yksityiskohtia eideetikon näkyihin. Sanon suoraan että näin 
korin kokonaan toisenlaisena ja teistä varmaan moni oli eri mieltä korin sisällöstä, 
mutta se on toinen asia. Ja kuten me kaikki saatoimme huoma ta, eideetikko ajaa 
itsensä eräänlaiseen hypnoosiin. Voisi sanoa että hän on unessa. Tässä piilee tietysti 
monenlai sia vaaroja. Onneksi eideettiset kyvyt, no kyky ei kenties ole oikea sana, 
sanotaan eideettiset taipumukset, karisevat meiltä iän myötä ja täysin tuskattomasti 
sitä myöten kun alamme hallita järkevämmin ympäröivää todellisuutta. Ja hyvä 
onkin, sillä liiallinen eideettisyys ajaisi meidät vain jonkinlaiseen trooppisen 
valehtelun viidakkoon.

Tajusin että minulle ojennettu väliaikainen armonpul la oli syöty loppuun. Luulin 
olleeni muita parempi, mutta nyt minut oli todettu suorastaan vaaralliseksi.

Hannu Väisänen, Toiset kengät, 2007
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KOKEEN PISTEITYS 

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

 

Ia 5  x 5–0 p.   x 2 50 p. 1

Ib                          10–0 p.   x 3 30 p. 2

II 30  x 1–0 p.   x 1 30 p. 3

III    99 p. 7

                 

   Yht.  209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa.

Huom.

Opettaja merkitsee arvostelulomakkeeseen kunkin tehtävän painotta-
mattoman pistemäärän. Tarkemmat pisteitysohjeet ja arvostelukriteerit
ovat suomi toisena kielenä -koetta koskevissa ohjeissa.



Lukeva poika
Vilho Lampi, 1933

öljyväri 42 x 37

Gerda
Ellen Thesleff, 1889
öljyväri 44 x 36


