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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) Han slog vad med sina barn. (1 p.) De har tagit väl emot honom. (1 p.)
b) Han använder cirkusföreställningar i sitt arbete. (1 p.)
Från hans egna erfarenheter/Från hans eget liv. (1 p.)
c) Hon ville fästa uppmärksamhet på närmiljön/nedskräpning. (1 p.)
Att hon har blivit så populär i You Tube. (1 p.)
d) De är glada för hennes skull. (1 p.)
Hon hinner inte stryka kläder / läsa / resa lika mycket som förr. (1 p.)
e) Med hjälp av ett spel / att spela på virtuella tangenter. (1 p.)
Att börja studera musik / att börja jobba med musik. (1 p.)

FINSKA, medellång lärokurs, hörförståelseprov, våren 2015
manuskriptet till del VI

VI Iästä viis!
a)
Vesa:
Sirkukseen liittyvät harrastukseni saivat alkunsa, kun löin lasteni kanssa vetoa, että oppisin
kuukaudessa ajamaan yksipyöräisellä. Voitin vedon, ja sen jälkeen erilaiset sirkuslajit ovat
hurmanneet minut. Onneksi sirkusyhteisö on ottanut minut todella hyvin vastaan, vaikka keskiikäisenä miehenä olenkin outo näky sirkuskursseilla.
b)
Harrastuksesta on tullut minulle elämäntapa. Olen ammatiltani kouluttaja, ja käytän toisinaan pieniä
esityksiä myös työssäni. Yllättävä nykysirkusesitys koulutuspäivän lomassa voi antaa ihmisille
uusia ajatuksia. Sirkusesitykseni aiheet syntyvät omista elämänkokemuksista. Hyvän esityksen
jälkeen tuntuu, että iällä ei ole mitään merkitystä.
c)
Eila:
Halusin kiinnittää huomiota lähiympäristöni tilaan. Olen asunut yli 30 vuotta samassa paikassa
Punavuoressa, ja minua alkoi harmittaa läheisen puiston roskaaminen. Se sai minut tekemään
ensimmäisen räp-biisini. Voitteko kuvitella, että erästä räp-videotani on katsottu YouTubessa yli
700 000 kertaa! Olen julkaissut levyn ja keikkailen pari kertaa viikossa. Minusta tämä on
huippuhauskaa!
d)
Tyttäreni ja lapsenlapseni ovat iloisia urastani. Heistä on hauskaa, että mummolla on kivaa. Aion
jatkaa niin pitkään kuin jaksan, vaikka minulla on kasoittain silittämätöntä pyykkiä. Joillakin
eläkeläisillä voi käydä aika pitkäksi, mutta minun kohdallani se ei pidä paikkaansa. Ennen
räppäämistä ja esiintymistä luin ja matkustelin ulkomailla enemmän, nyt en enää ehdi.
e)
Tobias:
Kaikki alkoi siitä, kun perheemme hankki pelin, jossa soitetaan musiikkikappaleita näppäilemällä
virtuaalisia pianon koskettimia. Nyt osaan soittaa Bachia oikealla pianolla, sillä olen harjoitellut
yksityisopettajan johdolla vuoden verran. Nykyään soitan viisikin tuntia päivässä. Olen yllättynyt,
miten nopeasti olen kehittynyt soittajana. Olen kenties löytänyt tulevan ammattinikin. Suuri
haaveeni on hakeutua alan opintoihin.
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