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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.
Tehtävien Ib ja III arvioitavat piirteet on kuvattu ylioppilastutkintolautakunnan antamissa
suomi toisena kielenä ‐koetta koskevissa määräyksissä.
http://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset/fi_maaraykset
_suomi_toisena_kielena.pdf

I TEKSTIN YMMÄRTÄMINEN
Ia Avoimet kysymykset
a) Uusia nimiä keksitään muun muassa silloin, kun mennään naimisiin ja halutaan perheelle
uusi yhteinen nimi. Nimen keksimisen syynä voi olla myös se, että halutaan kaunis nimi tai
toivotaan nimen kuvastavan jollakin tapaa omistajaansa. Nimen saatetaan haluta olevan
myös ainutlaatuinen.
b) Nimen pitää vastata nykykielen vaatimuksia. Sukunimi ei saa myöskään olla sellainen, että
sitä luullaan etunimeksi tai kutsumanimeksi. Jos aiempi etunimi ei ole ollut aatelinen, uusi
nimikään ei voi olla.
c) Sukunimiä ei ole aina ollut lainkaan, vaan naisilla saattoi olla talon, torpan tai isän nimi.
Avioiduttua haluttiin myös säilyttää oma tyttönimi. Miehen nimen ottamisen malli tuli
Ranskasta Suomeen Ruotsin kautta ja tuli myöhemmin myös pakolliseksi. Kunnes taas tuli
mahdolliseksi säilyttää oma sukunimi.
d) Nuorempana Kiira Kormano aikoi säilyttää oman nimensä. Rakastuttuaan hän kuitenkin
harkitsi miehen sukunimen ottamista. Myös hänen ja miehen nimen yhdistäminen uudeksi
nimeksi oli esillä. Lopulta Kiira päätyi yhdistelmänimeen, koska halusi nimen kertovan
uudesta tilanteestaan.
e) Sari Lumirotkon uusi nimi on merkki uudesta elämänvaiheesta ja on vahvistanut hänen
itsetuntoaan. Myös lapset ottivat hänen uuden nimensä. Lisäksi nimi viittaa menneeseen ja
on helppo tunnistaa.
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voimakkaan
sidotusta, sitovasta
kuluessa
opetukseen
perinteisesti, perinteisiin
äitinä
Avioituneiden, Avioiduttuaan
jatkumisesta
arjen
verrattuna, verrattaessa
salonkeineen
vaateliaalle
vastapainona, vastapaino
kahdet
vietäviksi, vietäväksi, viemäksi, viemiksi
Rajoituksistaan, Rajoituksista
kun, että, koska, sillä
tarvitsematta
solmittiin
aloittaessaan, aloitettuaan
vaatimattomassa
tärkeämmäksi
muistelmissaan
keskuudessa, kesken, välillä, joukossa, parissa
olevia
jolloin, kun
illanviettoihin
alkunsa, alun
varattoman
Epäilyihin

