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T  E  H T  Ä   V Ä T
I TEKSTIN YMMÄRTÄMINEN
Ia Avoimet kysymykset
Lue sivuilla 6–11 olevat artikkelit Kielestä kiinni polskutellen ja Olemme osa Pohjoismaita
sekä vastaa niiden 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) Mitä kielikylvyllä tarkoitetaan?
b) Miksi vanhemmat haluavat laittaa lapsensa kielikylpyyn?
c) Mitä tutkimukset ovat osoittaneet kielikylvyn hyödyllisyydestä?
d) Miksi Martti Ahtisaari pitää ruotsin kielen osaamista suomalaisille välttämättömänä?
e) Miten Ahtisaaren oma ruotsin oppiminen on edennyt, ja mitä mieltä hän on kielten opetuksesta?

Ib Lyhyt viestinnällinen tehtävä: muu lyhyt viesti
Laadi 50–100 sanan viesti sivulla 12 olevaan blogikirjoittajan aloittamaan keskusteluun lapsen
kielikasvatuksesta ja siihen liittyvistä valinnoista. Jatka blogiviestillä keskustelua ja esitä oma
näkemyksesi asiasta. Viestin 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 3–5 oleva produktiivinen aukkotehtävä ohjeiden mukaan.
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III KIRJOITELMA
Laadi 250–300 sanan pituinen kirjoitelma yhdestä seuraavista aiheista. Aineistoa käytetään
tehtävänannon mukaan, eli tehtävät 1–2 ja 6–7 ovat aineistotehtäviä, joissa aineistoa tulee käyttää. Laadi kirjoitelma selvällä käsialalla erilliselle konseptipaperille. Valmiit otsikot on lihavoitu.
1. Lähes kaikissa Euroopan maissa puhutaan useampaa kuin yhtä kieltä. Pohdi Euroopan
monikielisyyden hyviä ja huonoja puolia. Hyödynnä koevihkon etukannen kielikarttaa.
Otsikkoehdotus: Monikielinen Eurooppa – rikkaus ja haaste?
2. Mistä johtuu, että toiset kielet tuntuvat helpommilta kuin toiset? Pohdi kysymystä Aleksiksen kokemusten (s. 13) sekä omien tietojesi ja kokemustesi pohjalta. Otsikoi itse.
3. Maapallolla puhutaan noin 6 000:ta kieltä. Kuvittele, miten elämä muuttuisi, jos maapallon
ihmisillä olisi vain yksi kieli. Otsikoi itse.
4. Tarkastele urheilun mahdollisuuksia eri maiden ja kulttuurien yhdistäjänä. Voit käsitellä
asiaa yleiseltä kannalta tai valita yhden tai kaksi urheilulajia, joiden kautta pohdit urheilun
roolia kieli- ja kulttuurirajojen ylittäjänä.
Valitse yksi seuraavista otsikkovaihtoehdoista:
– Urheilu ei tunne kieli- ja kulttuurirajoja
– Jalkapallo (tai jokin muu urheilulaji) yhdistää eri maita ja maanosia
– Onko nykyolympialaisilla merkitystä kansojen yhdistäjänä?
– Urheiluharrastus, joka on antanut minulle ystäviä muista maista
5. Eläimillä on omat kommunikaatiotapansa. Kirjoita, miten eläimet viestivät. Voit myös keskittyä yhden eläinlajin (kuten koirien tai lintujen) viestintään tai kirjoittaa oman lemmikkieläimesi viestintätavoista. Otsikoi itse.
6. Minkälaisen käsityksen saa suomalaisten kommunikaatiosta Jorma Eton ja Paavo Haavikon
runoista (s. 14)? Miten se vastaa omaa käsitystäsi? Otsikoi itse.
7. Mitä tarina Kadonnut muotokuva (s. 15–16) kertoo kahdessa kulttuurissa elämisestä ja
kulttuuri-identiteetistä? Voit verrata Mikon ja hänen perheensä kokemuksia myös omiin
kokemuksiisi.
Otsikkoehdotuksia:
– Kahden maan kansalainen
– Kaksi kulttuuria samassa ihmisessä – onko se mahdollista?
– Onko Mikko suomalainen vai japanilainen?
Huom.! Tekstien kieliasu on pääosin alkuperäisen julkaisun mukainen.
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II PRODUKTIIVINEN AUKKOTEHTÄVÄ
Täydennä seuraava teksti reunassa annettujen vihjeiden avulla. Vihjeen puuttuessa päättele sana
tekstiyhteyden perusteella. Kirjoita ratkaisut allekkain selvällä käsialalla erilliselle konseptipaperille samassa järjestyksessä kuin tehtävässä ja numeroi ne.

Miten monta kieltä!
Lapsesta voi tulla monikielinen viidessä vuodessa, mutta
voiko useiden kielten

1

olla haittaa?

1. opettelu

On lapsia, jotka ovat monikielisiä, koska vanhemmat puhuvat eri kieliä. Jotkut lapset muuttavat vanhempiensa mukana
ulkomaille, ja

2

tulee monikielisiä. On myös lapsia, jotka

2. he

aloittavat vieraskielisessä tai kielikylpypäiväkodissa, koska
vanhemmat toivovat lapsistaan monikielisiä.
3

ihmettelevät kielten tulvaa: lapsi ei opi mitään kieltä

3. Joku

kunnolla. Provosoiva väite, joka professori Maisa Martinin
mielestä pitää vieläpä paikkansa. Hän tutkii Jyväskylän yliopistossa suomen kieltä toisena ja vieraana kielenä.
Ongelma tosin on sama
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. ”Eihän kukaan osaa mitään

4. yksikielisetkin

kieltä täydellisesti. Siksi kukaan ei voi olla täydellisesti kaksitai monikielinen”, Martin huomauttaa.
Mutta

5

kielten vuorottelu ole raskasta?

5. ei

”Aikuisia se voi ahdistaa, mutta lapsilla ei ole ahdistavia
kokemuksia kielten tunneilta. Kielten vuorottelu ei näytä
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6. olla

lapsista vaikeaa.”
Käsitys monikielisyyden haitallisuudesta on peräisin

7 .

7. siirtolaistutkimukset

Niissä siirtolaisperheiden lapsia verrattiin yhdysvaltalaisperheiden

8

. Vertailun tulos ei yllättänyt. Siirtolaisperheiden

lapset oppivat

9

englantia kuin lapset, joiden kotikieli oli

englanti. Näin oli siis yli puoli vuosisataa

10

.

8. lapset
9. huonosti
10.
10.

4
Nyt

11

, että jos lapsi saa tarpeeksi apua uuden koti-

11. tietää

maansa kielen opiskeluun, hän voi oppia sen yhtä hyvin kuin
paikalliset. Sen sijaan

12

voi olla lapsen ensimmäinen

kieli, jos vanhemmat eivät huolehdi

13

12. vaara
13. se

.

”Lapsen pitäisi päästä lukemaan, kirjoittamaan ja puhumaan äidinkieltään

14

ihmisten kanssa, jotta ilmaisu

14. useat

kehittyisi monipuoliseksi.”
Kielten

15

voidaan estää sillä, että yksi aikuinen puhuu

15. sekoittua

lapselle aina yhtä kieltä. Monikielinen lapsi tottuu valitsemaan kielen tilanteen

16 . Hän saattaa keskustella kotona

16.

paremmin ensimmäisellä kielellä, koulussa toisella kielellä ja
kavereiden kanssa kolmannella kielellä.
Kaikkia aihealueita ei tarvitse usealla kielellä hallita, mutta
”tunnontarkasta lapsesta voi tuntua

17

, jos hän ei osaa

17. vaikea

joka kielellä kaikkea”, Martin sanoo. Tämä tunne on Martinin
mukaan pahinta,

18

lapselle voi monikielisyydestä koitua.

18.

Muuten siitä on vain hyötyä. Niin on kansainvälisessä kielentutkimuksessa todettu jo 60-luvulla. Ja kukapa ei moisia etuja
lapselleen haluaisi.
Vieraan kielen

19

lapsi oppii puhumaan uutta kieltä

nopeasti, mutta syvempi kielitaito vaatii

20 . Martin pohtii,

19. ympäröidä
20. aika

että kaksikielisyyden raja voisi kulkea vaikka siinä, että vieraalla kielellä pystyy

21

samalla tavalla kuin äidinkieltään

21. oppia

puhuvat ikätoverit. Alakouluikäiseltä siihen menee viitisen
vuotta,
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22. nuorempi

jopa vähemmän.

Jos lapsena on niin kosmopoliitti, että puhuu paria kolmea
kieltä, muiden kielten 23

helpottavat seuraavat kaksi asiaa:

Monikielinen on tottunut tarkkailemaan

24

eri tavalla

kuin yksikielinen. Hän myös erottaa sanat ja käsitteet toisistaan. ”Yksikieliselle lapselle kissa on eläin, mutta monikieliselle se on myös sana”, kuuluu esimerkki.

23. oppiminen
24. kielenkäyttötilanteet
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Uskotaan myös, että kielet antavat vaihtoehtoja
”Koska ajatuksia luokitellaan kielen

26

25

.

, uusi kieli antaa

25. ajattelu
26. apu

uuden mahdollisuuden katsoa asioita.”
Muut monikielisyyden edut, kuten hyvät uramahdollisuudet, jo tiedetäänkin. Mutta on vielä yksi: on tutkittu, että kaksikieliset elävät neljä vuotta

27

dementoitumatta kuin

27. pidempi

yksikieliset.

Lapsen kielipää
■

Aivot imevät käytössä

28

kieltä ja unohtavat käyt-

28. olla

tämättömän. Adoptiolapsi voi unohtaa äidinkielensä jo
muutamassa viikossa.
■

Ääntämisen oppiminen on nopeinta alakouluikäisenä ja
sitä nuorempana, silloin aivot ottavat joustavasti vastaan
vieraita äänteitä. Kyky häviää, kun lapsi kasvaa.

■

Lapsena oppimiskyky on parhaimmillaan ja uteliaisuus
luontaista.

■

Kielikylpypäiväkodissa voi aloittaa jo kolmevuotiaana,
jos äidinkieli on tarpeeksi kehittynyt.

■

Aikuinen oppii ymmärtämään vierasta kieltä

29

nope-

29. lapsi

ammin, koska aikuisella on kokemus siitä, mitä tilanteessa
saatetaan puhua.
■

Ei ole yksimielisyyttä siitä,

30

lapsi kieliä nopeammin

kuin aikuinen.

Lähde: Tiina Leinonen, Helsingin Sanomat 24.1.2011 (muokattu)

30. oppia
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TEKSTINYMMÄRTÄMISTEHTÄVÄ I a

7

8

9

Lähde: kimpassa 2011

10

TEKSTINYMMÄRTÄMISTEHTÄVÄ I a
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Lähde: kimpassa 2011

12

TEKSTINYMMÄRTÄMISTEHTÄVÄ I b

Lapsen opettaminen monikieliseksi
Odotan tällä hetkellä esikoistamme, laskettu aika on heinäkuussa. Asumme aviomieheni kanssa tällä hetkellä vielä Suomessa, mutta olemme muuttamassa Hollantiin mieheni työn perässä
muutaman kuukauden päästä, ja muutto on näillä näkymin pysyvä.
Minua mietityttää eniten miten tuleva lapsemme tulee oppimaan kieliä. Minun äidinkieleni on
suomi, mieheni ruotsi, keskenämme puhumme englantia. Ympäristön kielenä tulee olemaan
hollanti.
Ilmeisesti helpointa on, mikäli molemmat puhuvat johdonmukaisesti lapselle omaa äidinkieltään (näin olimme suunnitelleetkin), mutta mitäs sitten kun lapsi on läsnä tilanteissa, joissa
vanhemmat puhuvat keskenään, mutta puhe ei kohdistu suoraan lapseen? Puhun toisinaan
miehelleni ruotsia (arkipäiväisissä asioissa), mutta ruotsini on kieliopillisesti niin väärää, että
lapsen kielen kehityksen kannalta sen kuunteleminen olisi lähinnä haitallista. Puhun hollantia
jonkin verran, mieheni opettelee sitä parhaillaan. Suomea hän ei puhu kuin muutamia lauseita
ja sanoja; on nämä vuodet pärjännyt Etelä-Suomessa ihan englannilla ja omalla äidinkielellään.
Vinkkejä otetaan siis vastaan. Tiedän, että lapsen kasvattaminen neljäkieliseksi on haaste, mutta
se lienee silti helpompi vaihtoehto kuin se, että vanhemmat puhuisivat lapselle ensisijaisesti
kieltä, joka ei ole kummankaan äidinkieli (esim. englanti). Onneksi tässä nyt kuitenkin menee
aikaa ennen kuin lapsi alkaa itse tuottaa ymmärrettävää puhetta...

Kommentti 1:
Vanhempien välinen kieli on lapselle vähiten tärkeä
Tärkein on kieli kummankin vanhemman kanssa ja seuraavaksi tärkein se muun ympäristön
kieli, eli ikätovereiden/asuinpaikan kieli. Älkää murehtiko kielten määrästä, tärkeintä että te
vanhemmat puhutte lapsellenne sydämenne kielellä, eli omalla äidinkielellänne. Kaiken muun
lapsi oppii, jos on tarve.
Kommentti 2:
Älä pelkää
Hollanti on helppoa, ja se on kaunis kieli. Jos sinne tosiaan vuosikausiksi jäätte, niin laittakaa
lapsi paikalliseen tarhaan. Opitte itsekin hollantia, ja sitä ilman ette oikein edes pärjää.
Ympäristön kieli on se, jota lapsi parhaiten puhuu. Matkustelkaa paljon.
Minä unohtaisin ruotsin. Se on liian lähellä hollantia, joten siihen ei tarvitse vaivautua. Englantia
tulee nyt joka maassa opittua. Pärjäätte varmasti ihan hyvin.
Kommentti 3:
Jompikumpi opettelee
toisen kielen. Huono englanti kotikielenä on erittäin huono vaihtoehto!
Lähde: www.vauva.fi/keskustelut, muokattu.
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AINEISTOA KIRJOITELMAAN 2

Helsingin Sanomat 24.1.2011
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AINEISTOA KIRJOITELMAAN 6

Jorma Etto, Suomalainen
Suomalainen on sellainen joka vastaa kun ei kysytä,
kysyy kun ei vastata, ei vastaa kun kysytään,
sellainen joka eksyy tieltä, huutaa rannalla,
ja vastarannalla huutaa toinen samanlainen:
metsä raikuu, kaikuu, hongat humajavat.
Tuolta tulee suomalainen ja ähkyy, on tässä ja ähkyy,
tuonne menee ja ähkyy, on kuin löylyssä ja ähkyy,
kun toinen heittää kiukaalle vettä.
Sellaisella suomalaisella on aina kaveri,
koskaan se ei ole yksin ja se kaveri on suomalainen.
Eikä suomalaista erota suomalaisesta mikään,
ei mikään paitsi kuolema ja poliisi.
Lähde: Jorma Etto, Suomalainen ja muut valitut. Ajastaikaa (1964)

Paavo Haavikko, Ruhtinas puhuu
Hyvä suomalainen, hyvää päivää, minä sanoin,
miten on sikaeläinten laita? ja kanat? ja miten jaksaa vaimo?
minä olen opetellut puhumaan kansalle sen omaa kieltä,
mutta mikään kansa ei puhu.
Ei suomi ole mikään kieli, se on tapa istua penkin päässä karvat korvilla,
yliaikaiset puheet sateesta ja tuulesta, peritty nyrkinisku pöytään. . .
sire, se on sellainen kieli, ei sitä voi puhua,
se on pelkkää puhetta eikä lopu.
Lähde: Paavo Haavikko, Lehdet lehtiä (1958)
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AINEISTOA KIRJOITELMAAN 7
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Lähde: Satu Reinikainen, Ilona Tikka, Minna Inovaara,
Veikko-vaarin antiloopit, 2005

KOKEEN PISTEITYS

Tehtävä

Osioiden
Pisteitys
PainoEnint.
määrä		
kerroin*		
					

Ia

5 x

Ib
II

30 x

Arvostelulomakkeen
sarake

5–0 p.

x2

50 p.

1

   10–0 p.

x3

30 p.

2

1–0 p.

x1

30 p.

3

99 p.

7

III				

						
			

Yht.

209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa.
Huom.
Opettaja merkitsee arvostelulomakkeeseen kunkin tehtävän painottamattoman pistemäärän. Tarkemmat pisteitysohjeet ja arvostelukriteerit
ovat suomi toisena kielenä -koetta koskevissa ohjeissa.
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