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Innehållet i dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens
bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Ett fullpoängssvar innehåller:
a) Innehållet följde noga den ursprungliga texten. (1 p.)
Sångerna har sällan hörts hos oss. (1 p.)
b) Det fanns inga åldersgränser. (1 p.)
Det hade ordnats ett särskilt program för dem. (1 p.)
c)

Man samlade pengar för ett barnsjukhus. (1 p.)
Hon hjälpte till med allt möjligt/där hjälp behövdes. (1 p.)

d) Han fick träffa förare/tala med förare. (1 p.)
Han fick äta vid samma bord som segraren. (1 p.)
e) Kören uppförde/sjöng endast sånger av Toivo Kuula. (1 p.)
Den hade spelat in en skiva med Kuulas kompositioner. (1 p.)

FINSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, våren 2015
manuskriptet till del V

V Kesämuistoja
a)
A: Hei Sanna, postissa tuli mainoslehtinen, jossa esitellään ensi kesän yleisötapahtumia, ja tarjolla
on vaikka mitä.
S: Ai jaa, näytä mulle! Nurmijärven kesäteatterissa on taas tosi kiinnostava näytelmä. Mä olin
siellä viime kesänä kummipojan kanssa katsomassa "Vaahteramäen Eemeliä". Mun mielestä
näytelmää oli aikuisenkin kiva seurata, koska juoni eteni tarkasti alkuperäistekstin mukaan.
Musiikkiosuuksissa oli lauluja, joita on harvoin kuultu Suomessa mutta jotka kuuluvat
alkuperäiseen näytelmäversioon. Kummipoika tykkäsi esityksestä.
b)
A: Muistatko, kun mun sisko perheineen tuli käymään, ja mä vein ne Finlandia-klubille
kuuntelemaan rock-konserttia? Siellä ei ollut mitään ikärajoituksia, ja sen takia siellä oli paljon
lapsia ja bändin teini-ikäisiä faneja. Perheen pienimmille oli järjestetty ihan oma Ipana-Rocktapahtuma, jossa lapset istuivat lattialla ja jammailivat bändin edessä. Meteliä ja vilskettä riitti,
ja mä uskon, että kaikki kyllä viihtyivät.
c)
S: Joo, mä muistan, kun sun sisko kertoi, että teillä oli tosi kivaa. Hei, täällä on
hyväntekeväisyystapahtumiakin. Sellaseen mä haluan taas osallistua. Viime kesästä mulle on
erityisesti jäänyt mieleen Elämän Kevät -tilaisuus Hartwall-areenalla. Sillä kerättiin rahaa uutta
lastensairaalaa varten, ja meitä oli siellä paljon vapaaehtoisia auttamassa. Mä touhusin koko
illan sellasena jokapaikan höylänä, ja tekemistä kyllä riitti. Siitä illasta jäi tosi hyvä mieli.
d)
A: Mä taas viihdyin parhaiten Seinäjoella, jossa järjestettiin Vauhtiajot. Sä et olisi siitä moottorin
pärinästä nauttinut, mutta olisit saattanut tykätä muusta ohjelmasta. Oli hyvä idea hankkia
sellanen VIP-paketti. Kisan jälkeen pääsin tapaamaan kuljettajia ja juttelemaan heidän
kanssaan. Myöhemmin, kun huippuartistit esiintyivät, mä pääsin syömään illallista voittajan
kanssa samaan pöytään. Se oli mun mielestä ehdottomasti viime kesän vauhdikkain festari.
e)
S: Samaan aikaan mä olin kuuntelemassa Ylioppilaskunnan Laulajien juhlakonserttia
Sibeliustalossa. Se oli kuule tosi hieno tilaisuus. Ajattele, että kuoro on toiminut jo 130 vuotta!
Sen kunniaksi se lähti oikein konserttikiertueelle. Kiertueella kuoro esitti vain säveltäjä Toivo
Kuulan lauluja, koska myös säveltäjän syntymästä oli kulunut 130 vuotta. Ennen konsertteja
kuoro oli levyttänyt kaikki Kuulan mieskuoroteokset.
A: Me ollaan oltu monessa mukana. Katsotaas, mitä ensi kesä tuo tullessaan.
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