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I  TEKSTIN  YMMÄRTÄMINEN

Ia  Avoimet kysymykset

Lue sivuilla 7–10 olevat artikkelit Asennetta! ja Henkistä kestävyyttäkin on harjoiteltava ja vastaa 
niiden perusteella omin sanoin suomeksi kysymyksiin a–e. Vastausten tulee olla 10–40 sanan 
pituisia. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla erilliselle konseptipaperille (ei kielikokeen vastaus-
lomakkeeseen eikä samalle paperille kuin jokin kokeen muista osista).

a) Mitä artikkelissa kerrotaan Juha Reinin urasta jalkapallon parissa?

b) Millainen työnjako urheilutoimenjohtajalla ja valmentajalla on?

c) Mitkä asiat Reinin mielestä eivät ole vielä kunnossa suomalaisessa jalkapallossa?

d)	 Miten	Reinin	ura	golfin	pelaajana	on	edennyt?

e) Miksi henkinen kestävyys on urheilijalle tärkeä, ja miten sitä voi kehittää?

Ib  Kommentti

Kirjoita Pekka Räihän mielipidekirjoitukseen Uupunutta ylioppilasta turha patistaa heti pääsy-
kokeisiin (s. 5) 50–70 sanan kommentti. Esitä siinä mielipiteesi siitä, miksi uusien ylioppilaiden 
on vaikea päästä nopeasti jatko-opintoihin. Keskity yhteen syyhyn. Perustele näkemyksesi. Kom-
mentin on oltava yhtenäinen teksti, ei esimerkiksi asialuettelo. Kirjoita vastaus selvällä käsialal-
la 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. Aineistoa käytetään tehtä-
vänannon mukaan: tehtävät 3–4 sekä 7  eivät ole aineistotehtäviä, tehtävissä 1–2 ja 5–6  sen sijaan 
tulee käyttää aineistona annettua pohjatekstiä. Laadi kirjoitelma selvällä käsialalla erilliselle 
konseptipaperille. Valmiit otsikot on lihavoitu.

Huom.! Tekstien kieliasu on pääosin alkuperäisen julkaisun mukainen.

Aamuvirkkujen kello tikittää eri lailla kuin iltaihmisten. Ihmisen sisäistä kelloa on terveellistä 
noudattaa.  Kirjoita ihmisen sisäisestä kellosta ja sen vaikutuksesta elämään hyödyntäen artik-
kelin Sisäinen kello tikittää alkuosaa (s. 11).
 Valitse yksi seuraavista otsikkovaihtoehdoista:
 - Tällainen on minun rytmini
 - Kehon kellon tahdissa
 - Aamuvirkkuja ja iltaihmisiä samassa perheessä

Tutkimuksissa on todettu, että menestystä tavoittelevat tytöt uupuvat poikia helpommin. Pohdi 
uupumuksen syitä oheisen uutisen (s. 6) pohjalta. 
 Ota otsikoksi: Miksi lukiolaiset uupuvat?

Urheilulaji, joka vie mukanaan

TAI

Näin minä pidän kuntoani yllä

Urheiluhullut suomalaiset

Analysoi Anssi Kelan kertomusta Urheilusankari (s. 12–13) ja vertaa hänen urheilukokemuk-
siaan omiisi.  Otsikoi itse.

Millä keinoin terveys- ja liikuntalehtien kannet houkuttelevat lukijoita? Vertaile koevihkon 
etu- ja takakannessa olevia lehtien kansikuvia. Otsikoi itse.

”Vuoristorata kuvaa elämääni, elämä on rajua, mieletöntä peliä, elämä on kuin laskuvarjo-
hyppy, elämässä otetaan riskejä, kaadutaan ja noustaan uudestaan, se on vuorikiipeilyä, se on 
halua kiivetä itsensä huipulle ja olla tyytymätön ja ahdistunut kun ei kykene.” (Paulo Coelho, 
Elämä, Kauneimmat mietelauseet.) Kirjoita Coelhon sitaatin pohjalta elämästä. Ota otsikoksi 
jokin sitaatin kohta, esimerkiksi Elämä on kuin laskuvarjohyppy tai Vuoristorata kuvaa 
elämääni.

1.

2.

3.

 

4.

5.

6.

7.



Joka viides lukiolaistyttö on uupunut -otsikko lehdessä vaivaa mi-

nua lomalla. Pureskelen uutista  ja ajattelen, että ihan järjetöntä! 

Infoähkyyn, depressioon, syömishäiriöihin ja uupumukseen      1      

meidän hyvinvointivaltiossamme jo      2     . Missä mättää? Kilpailu-

mentaliteetti alkaa jo teininä ja jatkuu hamaan hautaan. Onko tämä 

terveen yhteiskunnan merkki?

 Minun     3     opiskelua pidettiin elämän parhaana aikana, jol-

loin elettiin, seikkailtiin, pörrättiin kaveripiirissä ja juhlittiin. Lukio 

oli     4     jatke, ja ylioppilaslakki vain väline matkalla elämään. 

Välivuosi   oli   monille  haave    ja   mahdollisuus. Joku   jäi  lähikaupan

   5    elämää ja opiskeluintoa kalastelemaan, joku lähti maailmalle 

piikomaan ja kieltä oppimaan. Välivuosi teki hyvää ja    6    kahden-

toista vuoden lukemisputken. Vuosi    7     jälkeen oli ihan toinen 

ääni kellossa.     8     maistui ja preppauskurssille oli antoisaa lähteä. 

   Tämän päivän lukiolaiset puhuvat panostamisesta. Tavallinen 

tietomäärä   ja  normaalius   eivät    riitä,  on  oltava   huippuhyvä.  Kun

     9     murehditaan tulevia töitä ja palkkaa, on jokin pielessä. Oma 

lukioikäiseni kertoo     10   , jotka panostavat kouluun niin,    11    

muulle ole sijaa. Jo viisi nuorta hänen koulustaan on joutunut hoi-

toon     12     takia. Ja kaikki tietenkin kilttejä ja tunnollisia tyttöjä.

 Suomen Akatemian oppimisen ja motivaation tutkimuksen 

huippuyksikössä    13    tuoreen tutkimuksen mukaan peräti 20 pro-

senttia lukiolaistytöistä kärsii kouluun liittyvästä    14   stressioireyh-

tymästä. Oireina ovat uuvuttava väsymys, koulukyynisyys ja    15        

tunteet. Uupumus iskee juuri     16    . Lukiossa uupuneen jatko-opin-

not takkuavat ja uupumus muuttuu äkkiä     17    . Masennus ei enää 

hoidukaan kevyellä kädellä vaan vaatii terapiaa ja jopa lääkitystä.

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

Välivuosi tekee hyvää

1. sairastua

2. teini-ikä

3. nuoruus 

4. yläaste

5. kassa

6. katkaista

7. ylioppilaskirjoitukset

8. Lukea

9. kuusitoistavuotias

10. opiskelijat

11. 

12. syömishäiriöt

13. tehdä

14. pitkittynyt

15. riittämättömyys 

16. menestyjätytöt

17. masennus
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 Menestyjäuupujan suorittaminen olisi saatava katkeamaan ta-

valla tai toisella. Välivuosi olisi hyvä ratkaisu mielenterveyden pe-

lastamiseksi. Kun suoritusputki katkeaa     18     ja pänttääminen ja 

panostus vaihtuvat käytännön     19     tai vapaaehtoistoimintaan, 

saavat aivotkin armoa infostressiltä. Näin mieli eheytyy ja olo ko-

henee.

 Heitän  pallon  meille  vanhemmille.  On  syytä  kävellä  peilin

   20    ja miettiä tarkkaan, minkälaista arvomaailmaa lapsilleen 

antaa. Onko kodeissa     21    mittarina vain raha, asema ja mate-

ria? Mistä löytyvät syyt lukiolaisten sairaalloiseen suorittamiseen? 

Meidän aikuisten on hyvä aika ajoin pysähtyä      22    , kenen laulu-

ja lapsemme laulavat. Saavatko he kasvaa omaksi itsekseen ja tulla

   23    sellaisenaan – ei  koulumenestyjinä,  ei  kilpauimareina, ei 

oppilaskunnan puheenjohtajina – vaan itsenään?

 Lapsen  välivuosi  on  hyväksi  myös     24    .  Oma  lapsi  kasvaa

harppauksin pettymysten,  tylsistymisen  ja     25     kautta.  Kun 

istuu viikosta toiseen marketin kassalla, elämä näyttäytyy uudessa 

valossa. Tapaa ihmisiä, oppii sosiaalisia taitoja, pinna     26    ja 

käsitys rahastakin muuttuu. Itsetunto kehittyy myös     27     ulko-

mailla. Au pairina oppii konkreettisesti tuntemaan omat rajansa ja 

vieraan kulttuurin hyvät ja huonot puolet. Ihmisenä kasvaa valta-

vasti ja osaa arvostaa arkista elämää ihan uusin silmin. 

 Työnantajana  innostun  enemmän     28    , joilla  on  monen-

laista työkokemusta, ei vain oman alansa asiantuntijuutta. Putkessa 

kulkeneet suorittajat menevät usein putkinäköisesti omalle alalleen 

valmistuttuaankin.  Heiltä  puuttuu  elämän     29     nöyryys.  Vä-

livuoden  viettänyt  ei  ole  minulle  luuseri  vaan     30     ihminen. 

Siksi minä suosittelen tuoreille ylioppilaille suoritusputken sijaan 

elämän opettelua ja ihmettelyä. Mars maailmalle, Siwan kassalle 

tai vaikka vapaaehtoistöihin maailmaa parantamaan!

Lähde: Toimittaja Raija Kivinen, KUNTO PLUS 9/2009 (muokattu)

18. vuosi

19. työt 

20. 

21. menestys

22. pohdiskella

23. hyväksyä

24. vanhemmat

25. vaikeudet

26. pidetä

27. työskennellä

28. ihmiset

29. tuoda

30. kiinnostaa
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TEKSTINYMMÄRTÄMISTEHTÄVÄ Ib

Lähde: Helsingin Sanomat 19.4.2009
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Lähde: SUOMEN GOLFLEHTI 4/2009

10



Lähde: Kauneus ja terveys/ Hoida itse 4B/2004

AINEISTOA KIRJOITELMAAN 1
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Anssi Kela: Urheilusankari

Blogi 18.6.2009

Urheilu ei ole koskaan ollut minun lajini. Olen aina ollut ruipelonpuoleinen runopoika, fyysinen 
pullistelu ei ole tuntunut tarpeelliselta. Lihaksia en ole ikinä omistanut, ja kun nyt oikein mietin, 
niin en kyllä keksi missä olisin niitä pian jo 37 vuoden mittaisella taipaleellani tarvinnutkaan. Ehkä 
taannoiset muutot olisivat isommilla muskeleilla sujuneet hiukan pienemmin pinnistyksin, mutta 
sujuivat ne näinkin – taidan siis edelleen jättää kuntosalilla ähistelyn muille.

Koululiikunnasta minulla on vain lähinnä traumaattisia muistoja. Esimerkiksi hiihtokilpailusta ala-
asteella:

Oli kaunis talvipäivä. En enää muista tarkkaa ajankohtaa, sanotaan vaikka, että elettiin vuotta 1981. 
Kauniaisten Mäntymäen ala-asteella vietettiin joka tapauksessa talviurheilupäivää. Koko koulu 
mobilisoitiin hiihtoladulle, jokainen sai numerolapun rintaansa ja käskyn lähteä kiertämään parin 
kilometrin mittainen latu sekundaattoreiden tahtiin. Innostuin valtavasti: ihan oikea hiihtokilpai-
lu! Päätin pistää peliin koko osaamiseni. Rynnistin ladulle perinteisellä tyylillä, luisteluhiihdosta ei 
tuolloin ollut vielä kuultukaan. Räkä poskella ja henkiset mustikkakeitot rinnuksilla annoin kaikkeni 
hiihtourheilun alttarille – vedin itseni ns. rajoille. Maalilinjan ylitettyäni lysähdin hankeen huohot-
tamaan.

Tulokset julistettiin myöhemmin koululla. Olin suoritukseeni tyytyväinen, arvelin sijoittuneeni kär-
kipäähän. Ilmoitustaulun ympärillä oli mahtava kuhina, lopulta kanslisti toi hartaasti odotetut loppu-
tulokset ja kiinnitti ne nastoilla tauluun. Pönkesin itseni kyynärpäitä käyttämällä lapsivallin eturiviin 
ja tarkensin katseeni papereihin. Meitä kilpailijoita ei ollut jaettu sen kummemmin ikäryhmittäin 
kuin luokittainkaan. Oli vain kaksi listaa: toisessa oli paremmuusjärjestyksessä koko koulun pojat 
ja toisessa tytöt.

Aloin tavata poikien nimiä, alkaen tietysti listan huipulta. Oli tapahtunut jonkinlainen virhe – kat-
seeni painui riveillä yhä alemmas ja alemmas, mutta en löytänyt omaa nimeäni. Se oli varmasti 
jäänyt vahingossa merkitsemättä. Pohjalla oli enää muutama nimi, olin jo lähdössä opettajainhuo-
neeseen reklamoimaan. Silloin silmäni takertuivat kirjaimiin tutussa järjestyksessä: minun nimeni! 
Se oli aivan paperin alareunassa, koko listan viimeisenä.

Tämä traaginen tarina summaakin melko nasevasti suhteeni liikuntaan ja urheiluun: yritys on kova, 
mutta sitä ei palkita. En vain ole liikunnallisesti lahjakas. Liikuntatuntien pallopeleissä olin aina 
viimeisten joukkueisiin valittujen joukossa. Mieleeni on myös tatuoitu pari hilpeää testitulosta: ylä-
asteen luistelutestissä sain yhden pisteen eteenpäinluistelusta (kaikki muut osiot reputin) ja lukion 
kuntotestissä tulokseni notkeudessa oli pyöreä nolla (skaala oli nollasta sataan, en ymmärrä miten 
nollatulos oli ylipäätään mahdollinen).

AINEISTOA KIRJOITELMAAN 5
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Lahjattomuudestani huolimatta liikunta kuitenkin kiinnosti minua lapsena. Isäni sanoi minulle ker-
ran, että hänen mielestään minulla oli hyvä juoksutyyli – minusta voisi tulla vaikka juoksija. Tallen-
sin nämä sanat sydämeeni ja tutkiskelin niitä.

Kaksitoistavuotiaana liityin Kauniaisten Panttereihin ja aloin pelata koripalloa. Olin ylpeä sinisestä 
pelipaidastani ja Panttereiden logolla varustetusta Adidaksen varustekassista. Numeroni oli kuusi, 
sama kuin Keke Rosbergilla. Ensimmäinen virallinen pelini oli tietysti todellinen tapaus: vierasot-
telu espoolaista joukkuetta vastaan. Vanhempani istuivat katsomossa jännittämässä. He pääsivätkin 
näkemään poikansa tositoimissa: istuin koko ottelun ajan peliasussani vaihtopenkillä ja join koko-
naisen litran Spritea. Hävisimme pelin.

Toisen pelin kulku oli täsmälleen samanlainen. Kolmas ottelu pelattiin Helsingin Kisahallissa, se on 
piirtynyt muistiini koripalloilijanurani tähtihetkenä: joukkueemme oli lohduttomassa, kymmenien 
pisteiden tappioasemassa. Peliä oli jäljellä enää pari minuuttia, kun valmentaja yllättäen kumartui 
puoleeni: hän osoitti vastustajan parasta pistemiestä ja sanoi, että minun pitäisi roikkua tässä kuin 
iilimato – kyseinen pelaaja ei saisi tehdä enää ainuttakaan koria. Minulla oli jo aika kova pissahä-
tä kaikesta juomastani Spritesta johtuen, mutta nousin kuitenkin pystyyn, paukautin päättäväisesti 
shortsieni kuminauhaa ja juoksin kentälle.

Onnistuin tehtävässäni vähintäänkin kohtuullisesti: vartioimani pelaaja teki viimeisten minuuttien 
aikana enää ainoastaan neljä koria.

Pian tämän pelin jälkeen perheemme muutti Kauniaisista Vihtiin ja Pantterit jäivät. Kuulin jälkeen-
päin, että heti lähtöni jälkeen joukkueelle oli avautunut todellinen voittoputki.

Löysin oman lajini vasta kymmenen vuotta myöhemmin. Ajettuani ensimmäiset kierrokset mikro-
autolla, tajusin heti, että tämä on minun juttuni – tässä minä olen hyvä.

Uskonkin, että meistä jokainen on hyvä jossain. Kun puhutaan urheilusta ja liikunnasta, niin erilais-
ten lajien kirjo on vain niin massiivinen, ettei kaikkea pääse koskaan kokeilemaan. Minäkin saatan 
olla maailman etevimpiä boule lyonnaisen pelaajia, mistä sen tietää?

http://www.anssikela.com/?p=2011
10.9.2009
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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.



Lähde: SPORT 5–6/2009


