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Tehtävä 1.1. 
 
1. Kohta on taas pääsiäinen. 
2. Tytöt tulevat katsomaan häntä, ja he viettävät pääsiäispyhät yhdessä. 
3. ... oli vihdoinkin alkanut tajuta, että he olivat vieraita ihmisiä. 
4. He tunsivat hänet kuvien ja äitinsä kertomusten kautta. 
5. En minä ole huono ihminen, en ollut silloin enkä ole nytkään. 
6. Mahdollista oli sekin, että Marketta ei ollut puhunut heille mitään hänestä.  
7. Ajatukset poukkoilevat sinne tänne. 
8. ... mutta minulla ei ole koskaan ollut onnea. 
9. ... eikä hän ollut puhunut lyhyestä avioliitostaan edes parhaalle kaverilleen. 
10. ... kaikkein katkerimmat muistot herkälle miehelle ovat jääneet sodasta. 
11. Suurimpana ongelmana hän pitää sitä, että hänellä ei ole omaa asuntoa. 
12. Hän arvostaa ihmisiä, joilla on taloja, moottoriveneitä, autoja, jotain näkyvää. 
13. Nyt hän asuu serkkunsa yläkerrassa ja maksaa siitä vuokraa. 
14. He alkavat heti valmistautua suureen tapaukseen. 
15. Huone ei ole ollut käytössä Iisakin muuton jälkeen. 
16. Suuri päivä oli koittanut. 
17. Anni on leiponut vieraita varten, hankkinut poronlihaa ja kaupan herkkuja. 
18. … mutta paras kuva harvoin vastaa todellisuutta. 
19. ... ei monikaan huomaa tällaisia asioita, tiesi Iisakki, kuvataiteilija. 
20. Kuljettaja yöpyy kestikievarissa ja lähtee ajamaan etelään aamuvarhaisella. 
 
 
  

Nämä esimerkit täydet pisteet antavasta vastauksesta eivät sido ylioppilastutkintolauta-
kunnan arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta. 

Tässä julkaistavan esimerkkivastauksen lisäksi lautakunta voi hyväksyä myös muita mahdol-
lisia tapoja ilmaista asia. 

Tehtävän 3 arvioitavat piirteet on kuvattu kriteeritaulukossa, joka on ylioppilastutkintolauta-
kunnan antamissa toisen kotimaisen ja vieraiden kielten kokeita koskevissa määräyksissä. 
http://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset/fi_maaraykset_kielikokeet.pdf 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset/fi_maaraykset_kielikokeet.pdf
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Tehtävä 1.2. 
 
Helsinkiläiset pääsivät nauttimaan saamelaiskulttuurista kaikilla aisteilla saamelaisten kansallis-
päivänä. Alueen saamelaisyhditys City-Sámit ry. oli pystyttänyt Kamppiin saamelaiskylän laavui-
neen. Tarjolla oli käristystä, työpajoja lapsille, käsitöitä sekä saamelaisnuorten esittämää mu-
siikkia. Saamelaisnuoret pitivät myös saamenpukunäytöksen. Ida Helanderin mukaan tarkoituk-
sena oli näyttää elävää saamelaiskulttuuria monipuolisesti ja kertoa, että saamelaiset asuvat 
nykyään ympäri Suomea. 
 
Kamppiin oli tuotu myös poromiehen nykyaikaiset työvälineet, mönkijä ja moottorikelkka. Mo-
net pääsivät kokeilemaan suopunginheittoa. Poronhoito esitettiin, koska se kuuluu saamelais-
ten peruselinkeinoihin ja muuttuu ajan mukana. 
 
Keijo Nuorgam City-Sámit ry:stä kertoo, että ensi kertaa järjestettävä tapahtuma saa jatkoa. 
Hyvän asian takia kannattaa rehkiä. – Tästä jatketaan ja tehdään vielä isompi ja parempi tapah-
tuma.  
 
Tehtävä 2. 
 
1. guossit 
2. oahppásat 
3. olmmájin 
4. boarráset 
5. vuovdebálgá 
6. gopmárdadde 
7. lottážat 
8. vizardedje 
9. sudnuide 
10. gurrii 
11. niibbis 
12. čuohppagođii 
13. Čuohpa 
14. jurdagat 
15. jurddašan 
16. čuorbbit 
17. daiguin 
18. raddái 
19. Áiggošitgo 
20. šerres 


