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Tehtävä 1.1 
 

1) Entisajan luottamusmies ei saanut palkkaa työstään, koska se oli hänelle kunniavirka. 
2) Petsamon ajan Suonikylän elämälle oli hyvin tärkeää, että perheellä oli riittävästi kalan-

pyyntivesiä. 
3) Siten jokainen saattoi kalastaa niin paljon kuin tarvitsi perheensä ravinnoksi. 
4) Nykyajan luottamusmiehen työ on aivan toisenlaista. 
5) Nyt luottamusmiehen virasta määrätään kolttalaissa. 
6) Vaaliin voivat ilmoittautua ehdokkaiksi sellaiset koltat, jotka asuvat koltta-alueella ja 

osaavat puhua kolttaa. 
7) Luottamusmiesvaalit pidetään samaan aikaan Sevettijärvellä ja Nellimissä. 
8) Siitä, joka on saanut eniten ääniä, tulee kummankin kylän yhteinen luottamusmies. 
9) Luottamusmiehen toimikausi kestää kolme vuotta. 
10) Kolttalaki määrää, että kyläkokous on pidettävä heti, kun vähintään kymmenen kylässä 

asuvaa kolttaa vaatii sitä. 
11) Hänen pitää auttaa kolttia kaikenlaisissa asioissa. 
12) Hänen pitää olla puheenjohtajana kolttien kyläkokouksissa. 
13) joissa käsitellään kolttia koskevia kysymyksiä. 
14) Talvella 2006 luottamusmies piti Sevettijärvellä kyläkokouksen, jossa mm. kerrottiin 

malmin etsinnästä koltta-alueelta. 
15) Joskus luottamusmies on kutsunut kyläkokoukseen asiantuntijoita, jotka ovat selittäneet 

kokouksen osanottajille uusia lakeja. 
16) TE-keskus hoitaa monia kolttia koskevia asioita, ja sen edustajat ovat useimmiten 

mukana kokouksissa. 
17) Toimisto on auki joka arkipäivä. 
18) Siellä on myös kaikenlaisia hakemuspapereita, joita koltat tarvitsevat. 
19) Sellaisia asiakirjoja, joita ei ole toimistossa, sihteeri etsii internetistä. 
20) Näin koltat voivat hoitaa asioitaan äidinkielellään.  

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 

 
a) He olivat oppineet äidiltään tai isoäidiltään, kuinka luonnosta löytyy lääkeaineita. 
b) Se valmistettiin keittämällä muurahaispesä muurahaisineen. 
c) Talvella hän hiihti tai ajoi porolla, kesällä hän pääsi usein moottoriveneellä. 
d) Hän joutui lähtemään Kirkkoniemeen lasta synnyttämään. 
e) Aluksi oli vain tavallinen lääkäri, joka myös poisti hampaita. 

 

Tehtävä 2 
 
1. pue´rmõs 
2. sääi´min  tai  saai´min 
3. oummu 
4. kue´l 
5. põõrt ââlda 
6. oummu â´lǧǧe 
7. põõrtâst 
8. le´jješ šeellam   
9. mu´st 
10. mainste´čem  tai maainste´čem 
11. mu´st fe´rttai 
12. jeä´p leäkku vuästtam 
13. vuei´tet 
14. jiõŋškuätt 
15. jiõŋ vue´lnn 
16. vuõ´ǧǧe 
17. kue´llpõõrti 
18. le´jje šeellam 
19. čuä´jat 
20. lij leämma tai lij leämmaš 

 
 


