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I  TEKSTIN  YMMÄRTÄMINEN

Ia  Avoimet kysymykset

Lue sivuilla 7–11 oleva artikkeli Omin eväin ja vastaa sen perusteella omin sanoin suomeksi 
kysymyksiin a–f. 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) Millainen ongelma Suvi Palosaarella oli keväällä, ja miten hän ratkaisi sen?

b) Miten opiskelijat rahoittavat tekstin mukaan opintonsa Suomessa? Mainitse vähintään kolme
 asiaa.

c) Millaiset kulutustottumukset Suvi Palosaarella artikkelin mukaan on?

d) Millä tavoin suomalaiset nuoret suhtautuvat vanhempiensa antamaan rahalliseen tukeen?

e) Miten Suvi Palosaaren ja Nelly Tatin elämäntilanne ja toimeentulo eroavat toisistaan? 

f) Valitse sivuilla 7–8 olevasta kaaviosta kolme Euroopan maata ja kuvaile vertaillen, miten niis- 
sä asuvat opiskelijat rahoittavat elämisensä opiskeluaikana.

Ib  Lyhyt viestinnällinen tehtävä

Laadi lähikaupan ilmoitustaululle 50–100 sanan asunnonhakuilmoitus, jossa opiskelija etsii asun-
toa itselleen sekä kahdelle opiskelutoverilleen opiskeluajaksi. Viestin on oltava yhtenäinen teksti, 
ei esimerkiksi asialuettelo. Kiinnitä ilmoituksessa huomiota tarpeellisten asiatietojen lisäksi seik-
koihin, jotka tekevät ilmoituksesta houkuttelevan. Kirjoita ilmoitus selvällä käsialalla erilliselle 
konseptipaperille (ei kielikokeen vastauslomakkeeseen eikä samalle paperille kuin jokin muu 
kokeen osista).

II  PRODUKTIIVINEN  AUKKOTEHTÄVÄ

Ratkaise sivuilla 3–5 oleva produktiivinen aukkotehtävä ohjeiden mukaan.
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III  KIRJOITELMA 

Laadi 250–300 sanan pituinen kirjoitelma yhdestä seuraavista aiheista. Aineistoa käytetään 
tehtävänannon mukaan. Tehtävät 1–3 ovat aineistotehtäviä, joissa aineistoa on käytettävä. 
Tehtävässä 4 aineiston käyttö on vapaaehtoista. Laadi kirjoitelma selvällä käsialalla erilliselle 
konseptipaperille. Valmiit otsikot on lihavoitu.

1. Tutki koevihkon etu- ja takakannesta Kuopion asuntomessujen 2010 kuvastoa. Minkälaisen 
käsityksen kuvat välittävät asumisesta Suomessa? Keksi itse otsikko.

2. Analysoi ja tulkitse Petri Tammisen novellia Koti (s. 6). Keksi itse otsikko.

3. Millaisia asioita ja tunteita laulujen sanoituksissa (s. 12) liitetään kotiin? Voit käsitellä yhtä tai 
useampaa runoa. Keksi oma otsikko tai ota otsikoksi jokin tekstiisi sopiva runosäe, esimerkiksi

 – Tiedän paikan armahan
 – Lämpöinen löyly on kotisaunan
 – Illoin kynttilät siellä kun syttyy

4. Ihmiset vailla kotia 
 Pohdi kodittomuuden syitä. Voit käyttää hyväksesi sivun 13 uutista ja uutiskuvia.

5. Koti-ikävä 

6. Minun maisemani

7. Lapset rakentavat majoja, suomalainen perhe rakentaa omakotitalon tai saunan, Nooa rakensi 
arkin. Toiset rakentavat työkseen, toiset huvikseen. Jotkut rakentavat pelkkiä pilvilinnoja.  
Mitä sinä olet rakentanut tai haluaisit rakentaa? Valitse yksi otsikko seuraavista:

 – Haluaisin rakentaa . . .
 – Rakennustyömaalla 
 – Olisiko minusta rakentajaksi?
 – Saha, vasara, lautoja ja nauloja  – mitä muuta rakentaminen vaatii?

Huom.! Tekstien kieliasu on pääosin alkuperäisen julkaisun mukainen.



1. lukea

2. värikäs

3. alkulehti (mon.)

4.

5. syvyys

6. periaate

7. Muumilaakso

8. piirtää

10. ne

11. tämä

12. luoda

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

Toven virtuaalinen Muumilaakso 
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Yksi  osa  kulttuuriympäristön  ymmärtämistaitoa   on   oppia      1    

sitä. Kulttuuriympäristö  ja  maisema  nähdään   useimmiten     2    

kuvana siitä, mitä ympärillämme näemme, mutta se voi olla 

muutakin. Se voi olla piirros, jossa ympäristö on kuvattu taiteel-

lisin keinoin tai yhdessä sovituin symbolein, kuten kartassa.

Tove Jansson on rakentanut muumeilleen oman maailman, 

kokonaisuuden, jonne on sijoitettu kaikkien muumikertomusten 

kiintopisteet. Oheinen karttakuva on piirretty kesäisenä kuvana 

Taikurin hatun     3     − sittemmin myös myöhemmin ilmesty-

neen Taikatalven kuvitukseen.

Ensinnäkin se karttana sijoittuu tiettyyn paikkaan. Eräässä 

Tove Janssonin tekstissä sen koordinaatit ovat 60° 07’ 12’’ poh-

joista leveyttä ja 20° 07’ 12’’ itäistä pituutta. Se sijoittuu kartalla 

paikalle, joka nykyisin on vajaan kuuden kilometrin     4     Toven 

entisestä kesänviettopaikasta Pellingin Klovharusta ja joka on 

noin 12 metrin     5     oleva paikka!

Muumien kotiseutua ei siis voi fyysisesti olla olemassa. Mutta

    6     se on voinut olla olemassa, onhan sen paikka merkitty 

karttaan ja on löydettävissä. Katsokaamme     7    . Oheisessa 

kartassa, joka on siis Toven     8       ja jonka hän  katsoo riittävän 

kuvaamaan koko muumimaailman, on muutama     9     keskei-

nen elementti. Ensimmäinen     10     on keskus, jossa sijaitsee 

Muumitalo. Siellä asuvat muumitarinoiden päähenkilöt ja vie-

railevat muut. Talo on ja pysyy. Se on suoja. Se on KOTI suurilla 

kirjaimilla. Varmuuden vuoksi Tove on piirtänyt     11     karttaan 

myös talon pohjapiirroksen ja sijoittanut sinne asumaan keskei-

set henkilöt. Kodissa asuu ennen kaikkea Muumimamma, har-

monian     12    , vieraiden kotouttaja.

1. lukea

2. värikäs

3. alkulehti (mon.)

4.

5. syvyys

6. periaate

7. Muumilaakso

8. piirtää

9. selvä
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Taloa ympäröi lähialue. Paikka, jossa voidaan olla huoletta, 

koska sieltä on aina     13     pelastautua KOTIIN, jos vaara 

uhkaa. Sille ovat tunnusomaisia syreenipensaisto, halkovaja, jas-

miinitarha, tupakkaviljelys, lähialueen havaittavat kiintopisteet. 

Tässä on Muumilaakson ydin.

Seuraava kiinnekohta on puro tai itse     14     joki, joka tulee 

pohjoisesta vuorten välistä suuresta metsästä ja laskee jonnekin, 

mitä ei ole näkyvissä. Joki tulee jostain, joki virtaa johonkin – 

mahdollisuudet ovat     15    . Virtaava vesi symboloi     16    . 

Siksi se on muumimaailmassa keskeisellä sijalla.

Joen     17     johtaa silta. Se on ylitettävä, jotta pääsisi pois 

muuumimaailman ytimestä, lähikotiseudusta. Mutta tuon sillan 

kautta tulevat Muumilaaksoon myös vieraat, jotka Muumimamma 

sitten johdattaa yhteisön     18    .

Huomattakoon, että     19     tuolla puolen on pari hemulia ja si-

vupuron partaalla pari muumihahmoa; lähimetsikössä näköjään 

myös Nipsu. Ja sillalta taloon kulkee pariskunta – uskoisin, että 

Mamma ja Pappa. Täällä on siis hyvä olla ja seikkailla, sillan 

kautta pääsee turvaan.

    20     ympäröi metsä. Metsä, joka ainakin suurelta osin tun-

netaan ja     21     läpi jopa johtaa polku tai tie merelle. Mutta tämä 

metsä ei ole keskeisintä Muumilaakson hahmottamisessa. Metsä 

on kuitenkin jo jonkin verran     22    , eleleehän muun muassa 

Mörkö siellä.

Sen sijaan toinen metsä, joen yläjuoksun synkkä kuusikko, on 

jo toista maailmaa. Tove Jansson on hakenut tähän symboliikan 

keskieurooppalaisesta satutraditiosta, jossa kaukana on sama 

kuin suuren metsän toisella puolella. Siellä asuivat noidat, siellä 

Hannu ja Kerttu olivat     23    . Meille pohjoismaalaisille metsä 

ei ole samalla tavalla vieras.

Tove Jansson on rajannut Muumilaakson myös meille     24       

tavalla. Suuret vuoret – joilla muun muassa peura tai poro asus-

telee – ovat meitä muista     25    raja-alue. Kun saksalainen kan-

sansatu rakentaa rajan tutun ja vieraan välille, on rajana ja väli-

alueena suuri metsä. Kun taas suomalainen sadunkertoja määrit-

13. mahdollinen

14. asia

15. rajaton (mon.)

16. elämä

17.

18. asukas (mon.)

19. virta

20. Alue

21. joka

22. pelottaa

23. vangit

24. ymmärtää

25. erottaa
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Lasse Saressalo kirjassa 
Kulttuuriympäristöni. Rakennettu maisema. 
Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:20, 
muokattu.

telee rajan meidän ja muiden välillä, se on ”kaukana sinisten 

vuorten takana”. Täällä on tuttua ja turvallista, siellä kaikki on 

vierasta ja vaarallista.

Vielä yksi kokonaisuus. Halu ja kaipuu     26    , ulos, jonnekin. 

Siinä Muumilaakso tarjoaa     27     meren ja sen erikoistuntijan 

Muumipapan. Polku johtaa laiturille, jossa on paitsi uimakoppi, 

myös vene ulos     28   varten. Mutta tuolla ulkona on olemassa 

jotain, joka on meille vierasta, joka on toista maailmaa. Siellä on 

hattivattien maailma, jonka olemusta emme millään tavalla voi 

ymmärtää. Siksipä se onkin     29     meistä omalle saarelleen.

Näin voi antaa ajatuksen lentää ja lukea Tove Janssonin 

Muumilaaksoa. Vaikka voimmekin Toven tavoin sijoittaa Muu-

milaakson kartalle tai mielikuvituskartalle, on se kuitenkin vain 

mielenmaisemaa. Samalla tavalla voimme piirtää oman kart-

tamme omasta asuinmaisemastamme. Sitä     30     siirrämme 

26. vapaus

27. ratkaisu

28. lähteä

29. eristää

30. piirtää

samalla tuohon karttaan tai kuvaan 

oman mielenmaisemamme – valit-

semme siihen ne asiat, jotka ovat 

meille tärkeitä. Piirrämme ytimen, 

lähialueen, rajat, maailman sen ulko-

puolella. Siinä näkyvät maailmanku-

vamme arvot.

Lähde: 
Kulttuuriympäristöni. Rakennettu maisema. 

Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:20.
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AINEISTOA KIRJOITELMAAN 2

Koti
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TEKSTINYMMÄRTÄMISTEHTÄVÄ I a
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TEKSTINYMMÄRTÄMISTEHTÄVÄ I a

Nelly Tatilla on nyt enemmän rahaa kuin koskaan ennen.
Opintotuki 450 e/kk   Opintolaina 0 e/kk   Palkka 800 e/kk   Vuokra 260 e/kk   Tuki vanhemmilta 0 e/kk
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Sauli Böhmin mielestä opintolaina on ilmaista rahaa.
Opintotuki 500 e/kk   Opintolaina 300 e/kk   Palkka 200 e/kk   Vuokra 400 e/kk   Tuki vanhemmilta 25 – 50 e/kk
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TEKSTINYMMÄRTÄMISTEHTÄVÄ I a

Suvi Palosaaren äiti tukee mielellään matkustamista.
Opintotuki 500 e/kk  Opintolaina 300 e/kk  Palkka 200 e/kk  Vuokra 370 e/kk  

Tuki vanhemmilta 0–600 e/kk

Helsingin Sanomat 8.8.2010
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AINEISTOA KIRJOITELMAAN 3

Kotini

1. Tiedän paikan armahan, 
Rauhallisen, ihanan, 
:,: Joss’ on olo onnekas, 
Elo tyyni, suojakas. :,:

2. Sepä kotikulta on, 
Koti kallis, verraton, 
:,: Eipä paikkaa olekaan 
Kodin vertaa ollenkaan. :,:

3. Siell' on isä rakkahin, 
Siellä äiti armahin, 
:,: Siellä siskot, veikkoset, 
Riemurinnat, iloiset. :,:

4. Suojaa, Herra, kotini, 
Anna sille armosi, 
:,: Anna olla enkelein 
Vartijana kodillein. :,:

5. Kun ma kerran suureks' saan, 
Joudun maailman pauhinaan, 
:,: Silloin aina etsin sun, 
Rauhan majan kaivatun. :,:

[Suomalainen kansansävel. Sanat K. Raitio 
Vrt. Koululauluja III, Kodin kaipuu, laulu 114.]

http://www.phpoint.fi/ulrikaj/bookshelf/
koululauluja5.htm#laulu230

Kodin kynttilät

1. Illan rauha kun syliin maan sulkee, 
varjot puistojen kun hämärtäy, 
aatos taas aikaan menneeseen kulkee, 
kotiin kauaksi kaipuuni käy. 
Illoin kynttilät siellä kun syttyy, 
unelmissain mä siell’ olla saan. 
Kodin kynttilät lämpöisin liekein 
teitä unhoita en milloinkaan.

2. Nyt oon vanha ja ikkunan luona 
istun katsellen yön tähtihin. 
Taasen nään lapsuusaikani armaan, 
niinkuin ennen taas käyn kotihin. 
Kodin kynttilät siellä kun syttyy, 
unelmissain mä siell’ olla saan. 
Kodin kynttilät lämpöisin liekein 
teitä unhoita en milloinkaan.

[Usko Hurmerinta = Usko Kemppi, 1907–1994. 
När ljusen tändas där hemma.
Lähde Maaseudun Nuorten Laulukirja, MNL, 
1952, 183.]

http://www.phpoint.fi/ulrikaj/bookshelf/
koululaulujax.htm#laulu25

Saunavihdat

Lapsoset ketterät kotihaasta 
koivusta oksat taittaa. 
Noistapa nopsilla käsillänsä. 
saunahan vihdat laittaa.

Lauteilla saunan kotoisen taas 
illalla kylpy maittaa.

Pehmyt on lapsista aina vihta, 
äiti jos on vihtomassa. 
Lämpöinen löyly on kotisaunan, 
toisin on vierahassa.

Jospahan säilyis äidin lapset 
kylmältä maailmassa.

Säv. trad. San. M. Konttinen
http://www.delicato.fi/diskografia_
alakansakoulunlauluja.html#34
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AINEISTOA KIRJOITELMAAN 4

Pakistanissa tulvien jäljiltä jo neljä miljoonaa koditonta

ISLAMABAD. Pakistanissa tulvien takia kodittomaksi 
joutuneiden määrä on kasvanut jo 4 miljoonaan, kertoo YK. 
Aiemmin YK on arvioinut kodittomia olevan 2 miljoonaa. 

Pakistanin tulvat ovat maan historian tuhoisimmat. Kolme 
viikkoa sitten alkaneet tulvat ovat vaatineet jopa 1 600 ihmisen 
hengen. Noin 20 miljoonan ihmisen arvioidaan kärsivän 
luonnonmullistuksen seurauksista. 

Avustusjärjestöt yrittävät saada helpotusta uhreille, joita 
uhkaavat puute ravinnosta sekä tautien, kuten malarian, 
leviäminen. 

YK:n tiedottaja Maurizio Giulianon mukaan on noussut 
huoli varsinkin kodittomien lasten asemasta. Pakistanissa 
lapsikaappaukset ovat yleisiä. 

Sindhin ja Punjabin alueella ainakin 4 miljoonaa ihmistä on 
kodittomina. Sadat kylät ovat saarroksissa sortuneiden siltojen 
ja katkenneiden teiden takia.

http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Pakistanissa+tulvien+j%C3%A4ljilt%C3%A
4+jo+nelj%C3%A4+miljoonaa+koditonta/1135259453797 (20.10.2010)

Avustustarvikkeiden jakoa tulvan uhreille Muzaffargarhissa Punjabin maakunnassa.

Video: Miljoonat pakistanilaiset 
tarvitsevat humanitaarista apua.

19.8.2010 9:06 | Päivitetty: 19.8.2010 10:04 | Kommentit       24

Tulvista selvinnyt mies kantoi 
mattoa Pakistanin Nowsherassa 
tiistaina.

AAroN FAvilA / AP
STT–reuTerS



KOKEEN PISTEITYS 

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

 

Ia 6  x 5–0 p.   x 2 60 p. 1

Ib                          10–0 p.   x 2 20 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.
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