Ylioppilastekstejä 2011
Kielen tehtäviä ‐luvun vastauksia
Tehtävät voivat sisältää muutakin korjattavaa kuin otsikossa mainittuja virheitä. Otsikon mukaiset
korjaukset on lihavoitu. Tyyliin liittyviin tehtäviin on muitakin ratkaisuja kuin esitetyt.

1. Korjaa sanojen oikeinkirjoitusvirheet.
a. Iäkkään sukupolven suusta kuulee usein sanottavan, että kyllä ennen vanhaa kaikki oli paremmin.
Iäkkään sukupolven kuulee usein sanovan, että kyllä ennen vanhaan kaikki oli paremmin.
b. En halua enään kuulla vanhoista hyvistä ajoista.
En halua enää kuulla vanhoista hyvistä ajoista.
c. Parasta on paeta globalisatiota jonnekkin sademetsään.
Parasta on paeta globalisaatiota jonnekin sademetsään.
d. Imeväiskuolleisuus on alle 1‐vuotiaiden lasten menehtymistä.
Imeväiskuolleisuus on/tarkoittaa alle yksivuotiaiden lasten menehtymistä.

2. Korjaa yhdyssanat yhteen ja sanaliitot erikseen.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

kaksi tuntinen
Internetlukutaito
tuotapikaa
pahoin pitely syytteen
kestäväkehitys
nyky‐aikana
ekoauto‐fantasia
ihanne‐kuvitelma
kumina mauste kasvin viljely
pika ruoka
pikku hiljaa

kaksituntinen
Internet‐lukutaito /internetlukutaito
tuota pikaa
pahoinpitelysyytteen
kestävä kehitys
nykyaikana
ekoautofantasia
ihannekuvitelma
kuminamaustekasvin viljely
pikaruoka
pikkuhiljaa

l. Tilastoista saadaan tukea ilmastonmuutos‐murheille: hiilidioksidi‐päästöt ja lämpötilan poikkeamat
lämpimämpään suuntaan ovat lisääntyneet.
Tilastoista saadaan tukea ilmastonmuutosmurheille: hiilidioksidipäästöt ja lämpötilan poikkeamat entistä
lämpimämpään suuntaan ovat lisääntyneet.

m. Länsimainen ruoka on vehnä, maissi, soija ja liha painoitteista, kun taas idässä eletään riisin ja muun
kasvin varassa.
Länsimainen ruoka on vehnä‐, maissi‐, soija‐ ja lihapainotteista, kun taas idässä eletään riisin ja muiden
kasvien varassa.

3. Korjaa pronominivirheet ja paranna ilmaisua.
a. Minulla ei olisi mitään sitä vastaan, että lapseni osallistuisi ala‐asteella uskonnon tunneille, jotka
käsittelisivät eri uskontoja. Se, että heille opetetaan eri uskonnoista, ei välttämättä tarkoita, että he
haluavat liittyä siihen.
En vastusta lainkaan sitä, että lapseni osallistuisivat ala‐asteella uskonnon tunteihin, jotka käsittelisivät eri
uskontoja. Se, että lapsille esitellään niitä, ei välttämättä tarkoita, että he haluavat liittyä niiden
kannattajiksi.

b. Suomen terveydenhuolto on maailman ehdotonta parhaimmistoa, joka ansaitsisi enemmän kiitosta.
Suomen terveydenhuolto on maailman ehdotonta parhaimmistoa, mikä ansaitsisi enemmän kiitosta.

c. Erilaiset järjestöt, kuten Unicef ovat pyrkineet niin sanotusti parantamaan maailmaa ja he ovat
järjestäneet eri maihin sairaaloita ja lääkäreitä on tuotu muista maista.
Erilaiset järjestöt, kuten Unicef, ovat pyrkineet niin sanotusti parantamaan maailmaa. Ne ovat järjestäneet
sairaaloita eri maihin ja tuoneet lääkäreitä muista maista.

d. Suomalaisen näkökulmasta elämä näyttää kaikin puolin valoisalta, mutta maailman elintaso erot ovat
niin valtavat, että meidän tehtävänä on auttaa köyhempiä maita saamaan elintaso korkeammaksi, että
hekin saisivat kokea korkean elintason kulttuurin edes vähän.
Suomalaisen näkökulmasta elämä näyttää kaikin puolin valoisalta, mutta maailman elintasoerot ovat niin
valtavat, että meidän tehtävänämme on auttaa köyhimpiä maita nostamaan elintasoaan, että nekin
saisivat kokea korkean elintason kulttuuria edes vähän.

e. Vanhemmat eivät ole ainoita, ketkä ovat menettäneet osuuttaan kasvattajina.
Eivät ainoastaan vanhemmat ole menettäneet osuuttaan kasvattajina.

4. Korjaa verbirakenteet.
a. Kyseessä onkin se, etteivät suurin osa lapsista ole tarpeeksi kehittyneitä tajuamaan, että arkielämän ei
tulisi olla samanlaista, kuin maineen ja mammonan perässä juoksevien julkimoiden valitsema elämäntyyli.
Kyseessä onkin se, ettei suurin osa lapsista ole tarpeeksi kehittyneitä tajuamaan, että arkielämän ei tulisi
olla samanlaista kuin maineen ja mammonan perässä juoksevien julkimoiden valitsema elämäntyyli.

b. Sopiiko järki ja erilaiset mielipiteet enää yhtä aikaa samaan pääkoppaan?
Sopivatko järki ja erilaiset mielipiteet enää yhtä aikaa samaan pääkoppaan?

c. Liikkumista ei enää estä huonot tieyhteydet, eikä hevosten rajallinen kantavuus.
Liikkumista eivät enää estä huonot tieyhteydet eikä hevosten rajallinen kantokyky.

d. Onhan einesruoat ja ravintolasapuskat hyvin helppoa ja vaivatonta, mutta myös epäterveellistä.
Ovathan einesruoat ja ravintolasapuskat hyvin helppoa ja vaivatonta mutta myös epäterveellistä syötävää.

e. Hitausliikkeen kannattajat ovat oivaltaneet, että rauhallinen ja rento elämäntyyli vaikuttavat positiivisesti
terveyteen ja mielialaan.
Hitausliikkeen kannattajat ovat oivaltaneet, että rauhallinen ja rento elämäntyyli vaikuttaa positiivisesti
terveyteen ja mielialaan.

f. Ei olla pystytty osoittamaan, että se olisi vahingollista. Näin helppoa lämpimän ruoan saaminen tulee
jatkossakin olemaan.
Ei ole pystytty osoittamaan, että se olisi vahingollista. Näin helppoa lämpimän ruoan saaminen on
tulevaisuudessa.

g. Kasvuhormonien jäänteiden vaikutusta ihmiskehoon ei olla minun tietojeni perusteella koskaan julkaistu,
onhan aihe hyvin kiusallinen.
Kasvuhormonien jäänteiden vaikutusta ihmiskehoon ei ole minun tietojeni perusteella koskaan julkaistu,
(sillä)onhan aihe hyvin kiusallinen.

h. Kiitos siitä kuuluu rokotteille, sekä muille lääkkeille, jotka ovat kehitetty suojaamaan ihmiselämää.
Kiitos siitä kuuluu rokotteille ja muille lääkkeille, jotka on kehitetty suojaamaan ihmiselämää.

i. Tulevaisuus näyttää valoisalta, kunhan emme salli päästöjen tulla valtaamaan ilmatilaamme ja peittää
tätä valoa.
Tulevaisuus näyttää valoisalta, kunhan emme salli päästöjen vallata ilmatilaamme ja peittää tätä valoa.

j. Kuka lapsia nykyään sitten kasvattaa? Sanoisin, että aika pitkälti he itse, ottaen vaikutteita ympäristöstä.
Kuka lapsia nykyään sitten kasvattaa? Sanoisin, että aika pitkälti he itse ottamalla vaikutteita ympäristöstä.

k. Pohtiessa pitkään kuka tai ketkä kasvattaa lasta tajuaa, että nykyään koko maailma kasvattaa lasta.
Pohtiessaan, kuka kasvattaa lasta, tajuaa, että nykyään koko maailma kasvattaa lasta.

l. Jääkiekkoa pelatakseen kesällä Suomessa, tarvitaan energiaanieleviä jäähdytyskoneita ja golfia
pelatakseen ruohikkoa kunnossapidetään kastelujärjestelmin.
Jotta Suomessa voisi pelata kesällä jääkiekkoa, tarvitaan energiaa nieleviä jäähdytyskoneita.
Golfruohikkoa pidetään kunnossa kastelujärjestelmin.

m. Pojan lopulta palatessa omalle alkuperäiselle paikalleen hän tuntee huonoa omaatuntoa. (Huom. Poika
palaa ja poika huomaa.)
Palatessaan lopulta omalle alkuperäiselle paikalleen poika tuntee huonoa omaatuntoa.

n. Itä‐meri ollee maailman saastunein meri.
Itämeri lienee maailman saastunein meri.

o. Vain minä itse pystyn nostamaan ahterini ylös tietokoneen äärestä ja lähteä kirjastoon tutkimusmatkalle.
Vain minä itse pystyn nostamaan ahterini tietokoneen äärestä ja lähtemään kirjastoon tutkimusmatkalle.

5. Korjaa sanajärjestystä.
a. Jos esimerkiksi uimari haluaa uida, tarvitsee hän harrastukselleen jonkin tilan.
Jos esimerkiksi uimari haluaa uida, hän tarvitsee harrastukselleen jonkin tilan.

b. Tekstiä silmäillessä ja hyppiessä asiasta toiseen alkavat myös ajatukset poukkoilla mihin sattuu.
Tekstiä silmäillessä ja asiasta toiseen hyppiessä myös ajatukset alkavat poukkoilla, mihin sattuu.

6. Korjaa lause‐ ja virkerakenteet.
a. Astun sisään kauppaan ja mieleeni palautuu kuva lapsuuden hedelmä‐ ja vihannesosastosta, jossa oli
kohtalainen valikoima kasviksia, joiden ulkonäkö, jopa saman lajikkeen sisällä, poikkesi suuresti toisistaan.
Astun sisään kauppaan, ja mieleeni palautuu kuva lapsuuden hedelmä‐ ja vihannesosastosta, jossa oli
kohtalainen valikoima kasviksia. Niiden ulkonäkö poikkesi suuresti toisistaan, jopa saman lajin sisällä.

b. Eri valmistajien välillä näkyy aina pientä kilpailua, jonka voi huomata esimerkiksi mainoksissa, jotka eivät
edes anna selvää kuvaa tuotteesta, vaan yleensä tärkeitä asioita jätetään sanomatta.
Eri valmistajien välillä näkyy aina pientä kilpailua, minkä voi huomata esimerkiksi mainoksissa. Ne eivät
edes anna selvää kuvaa tuotteesta, vaan yleensä tärkeitä asioita jätetään sanomatta.

c. Se on abstrakti työ, jossa nainen, joka kirjoittaa kuun valaistuksessa, on esitetty jakautuneena.
Se on abstrakti työ, jossa kuun valaistuksessa kirjoittava nainen on esitetty jakautuneena.

d. Moottoriurheilusta seuratuin on varmastikin formula ykköset. Se on se laji, jossa suurten autotehtaiden
teknikkojen suunnittelemia ajokkeja ajetaan monia kymmeniä kierroksia ympäri kilparatoja, jotka sijaitsevat
maapallon eri kolkissa. Laji, jossa suomalaiset ovat menestyneet hyvin. Laji, joka lopetettaisiin, jos luonto
saisi valita.
Moottoriurheilusta seuratuin on varmastikin formulaykköset. Tässä lajissa suurten autotehtaiden
teknikkojen suunnittelemia ajokkeja ajetaan monia kymmeniä kierroksia ympäri kilparatoja, jotka sijaitsevat
maapallon eri kolkissa. Formulaykkösissä suomalaiset ovat menestyneet hyvin. Laji kuitenkin lopetettaisiin,
jos luonto saisi valita.

e. Miksi ihmisten kunto huononee entisestään? Sen vuoksi, että suurin osa tuotetusta ruuasta on huijausta,
eivätkä sisällä sitä mitä luulemme.
Ihmisten kunto huononee entisestään sen vuoksi, että suurin osa tuotetusta ruuasta on huijausta eikä
sisällä sitä, mitä luulemme.

f. Lisäksi voidaan kysyä, että miten mielekästä on herättää keskustelua, jonka käymiseen oppilailla ei ole
valmiuksia?
Miten mielekästä on herättää keskustelua, jonka käymiseen oppilailla ei ole valmiuksia?

g. Ihmisillä ei ollut autoja tai muita tavaroita kuin mitä tarvittiin.
Ihmisillä ei ollut autoja tai muita kuin tarpeellisia tavaroita.

h. Tässä kohtaa saattaa herätä kysymys, että entäs sitten eri‐ikäiset, saman perheen lapset, jotka kuitenkin
ovat saaneet saman kasvatuksen? Kuten vaikka minä ja siskoni, mutta silti välissämme on kuilu. Kehiin
astuvat kaverit ja musiikki. Näiden kahden tekijän vaikutukset ovat yllättävän suuret. (kappale)
Entä eri‐ikäiset, saman perheen lapset, kuten vaikka minä ja siskoni, jotka kuitenkin ovat saaneet saman
kasvatuksen? Välillämme on silti kuilu. Kavereiden ja musiikin vaikutukset ovat yllättävän suuret. (kappale)

i. Tyhjennän koriini keräämät ostokseni ja valitsen nykyään vähäisestä luomutuotteiden valikoimasta
itselleni päivän ostokset ja mahtuu mukaan myös kolme Reilun kaupan tuotetta, jotka takaavat
viljelijöilleen paremman tuoton.
Tyhjennän koriin keräämäni ostokset ja valitsen nykyään vähäisestä luomutuotteiden valikoimasta itselleni
päivän ruuat. Otan myös kolme Reilun kaupan tuotetta, jotka takaavat viljelijöilleen paremman tuoton.

j. Koko ajan yritetään keksiä keinoja joilla päästöt vähenisivät ja kuinka eri materiaaleja voitaisiin käyttää
uudelleen.
Koko ajan yritetään keksiä keinoja, joilla päästöt vähenisivät ja eri materiaaleja voitaisiin käyttää uudelleen.

k. Monet ovat kyllästyneet ainaiseen kiireeseen ja ettei ole aikaa esimerkiksi perheelle. Halutaan
tasapainoa ja nauttia mahdollisuudesta elää.
Monet ovat kyllästyneet ainaiseen kiireeseen ja siihen, ettei ole aikaa esimerkiksi perheelle. Halutaan
tasapainoa ja mahdollisuuksia nauttia elämästä.

l. Sipilä tuo kolumnissaan esille naisiin kohdistuvat syytökset perinteisesti miesvaltaisten alojen
naisettuessa. Naiset kun pysäyttävät palkkakehityksen vallatessaan miesten alat.
Sipilä tuo kolumnissaan esille naisiin kohdistuvat syytökset perinteisesti miesvaltaisten alojen naisistuessa.
Naiset nimittäin pysäyttävät palkkakehityksen vallatessaan miesten alat.

7. Merkitse välimerkit paikoilleen.
a. Isä teki elämänsä huonoimmat kaupat, ja vaihtoi pölynimurin sijaan pois poikansa rakkauden.
Isä teki elämänsä huonoimmat kaupat ja vaihtoi pölynimurin sijaan pois poikansa rakkauden.

b. Eron päätyttyä, sama lapsen omainen pelko kuitenkin valtaa jälleen pojan.
Eron päätyttyä sama lapsenomainen pelko kuitenkin valtaa jälleen pojan.

c. Puhelimeni soi soittaja on serkkuni joka olisi tulossa kylään.
Puhelimeni soi. Soittaja on serkkuni, joka olisi tulossa kylään.

d. Lapset usein käyttäytyvät paremmin, kun mummi on pitkästä aikaa kylässä ja saa herkkuja.
Lapset usein käyttäytyvät paremmin, kun mummi on pitkästä aikaa kylässä. Silloin he saavat herkkuja.

e. Lisäksi ruoka jota kaloille syötetään ei ole laadukasta, vaan ummehtuneen kalanruoan tuoksun voi
haistaa kyseisten kasvattamoiden tuotteista.
Lisäksi ruoka, jota kaloille syötetään, ei ole laadukasta, vaan ummehtuneen kalanruoan tuoksun voi haistaa
kasvattamoiden tuotteista.

f. Olisikin hyvä, että jokainen meistä pysähtyisi joskus miettimään haluaako suorittaa elämää vai elää sitä.
Olisikin hyvä, että jokainen meistä pysähtyisi joskus miettimään, haluaako suorittaa elämää vai elää sitä.

g. Tietokirjoja ei siis tarvita eikä television ääreen viitsi raahautua.
Tietokirjoja ei siis tarvita, eikä television ääreen viitsi raahautua.

h. Jos ei ole tottunut lukemaan kirjoja niin ei varmaankaan lue niitä netissäkään.
Jos ei ole tottunut lukemaan kirjoja, ei varmaankaan lue niitä netissäkään.

i. Stressitön elämä ei kuitenkaan tarkoita elämää ilman mielenkiintoa tai haasteita – olennaista on, miten
haasteisiin suhtaudutaan.
Stressitön elämä ei kuitenkaan tarkoita elämää ilman mielenkiintoa tai haasteita: olennaista on, miten
haasteisiin suhtaudutaan.

j. Itse ajattelen, että : ”huh sain aika vapaan kasvatuksen”.
Ajattelen, että sain aika vapaan kasvatuksen.

k. Olen itse ateisti, eli ”uskonnoton”, ja uskon että juuri uskonnon opetuksen vapaaehtoistaminen ylä‐
asteella, ratkaisisi uskonnottomien osallistumisen opetukseen.
Olen itse ateisti eli uskonnoton ja uskon, että juuri uskonnon opetuksen vapaaehtoistaminen yläasteella
ratkaisisi uskonnottomien osallistumisen opetukseen.

l. Kirjan paino tuntuu myös mukavalta käsissä ja kellertyneet sivut antavat kirjoille tunnearvoa – niitä on
luettu monia kertoja. Kuitenkin kirjastossa käyntini on vähentynyt ja istun useimmiten kotona tölläämässä
tietokoneen ruutua. Miksi en lue enää kirjoja jos kerran pidän niistä niin paljon?

Kirjan paino myös tuntuu mukavalta käsissä, ja kellertyneet sivut antavat kirjoille tunnearvoa : niitä on
luettu monia kertoja. Kuitenkin kirjastossa käyntini on vähentynyt ja istun useimmiten kotona tölläämässä
(katsomassa) tietokoneen ruutua. Miksi en lue enää kirjoja, jos kerran pidän niistä niin paljon?

m. Ja lapsilla tulee hätä jos tietokone ei toimi sillä heidän mielikuvitus ei ole enää niin rikas. Kaikki myös
valmistetaan teollisesti, joten ne eivät ole kovin kestäviä. Minulla on ollut käytössä pyörä joka on 50‐luvulta
ja kestävää tekoa toisin kuin uudet pyörät jotka hajoilevat tämän tästä. Uusiin täytyy ostaa usein uusia osia
joka taas kuormittaa ympäristöä.
Lapsilla tulee hätä, jos tietokone ei toimi, sillä heidän mielikuvituksensa ei ole enää niin rikas. Kaikki myös
valmistetaan teollisesti, joten tavarat eivät ole kovin kestäviä. Minulla on ollut käytössä pyörä, joka on 50‐
luvulta ja kestävää tekoa, toisin kuin uudet pyörät, jotka hajoilevat tämän tästä. Uusiin täytyy ostaa usein
uusia osia, mikä taas kuormittaa ympäristöä.

8. Rektio
a. On alettu puhua tyttöjen innostuksesta ammatillisille aloille.
On alettu puhua tyttöjen innostuksesta ammatillisiin aloihin.

b. Ihmiset haluavat kokeilla kokevatko he samoja tunteita, kuten rentouden.
Ihmiset haluavat kokeilla, kokevatko he samoja tunteita, kuten rentoutta.

c. On monia syitä hidastumiselle.
On monia syitä hidastumiseen.

9. Tarkenna sananvalintaa ja ilmaisua. (Osassa tapauksia virkkeen tavoiteltu merkitys jää epäselväksi.
Korjattavia ilmauksia alleviivattu.)
a. Myös tämänpäivän nuorten keskuudessa on kasvatuksen suhteen kuilu.
b. Urheilun kilpailuhengellistymisen takia on jouduttu rakentamaan jäähalleja ja golfkenttiä.
c. Nykyään vain vihastutaan kun toisen lapsi käy myös ruokapöytään istumaan. Lapsen vika se ei ole, kyse
on vanhempien vuorovaikuttomuudesta.
d. Internetin avulla kasvamisesta on myös haitta puolia, esimerkiksi internet ei yksissään opeta
arvostelemaan ja vertailemaan informaatiota, mutta se kasvattaa tehokkaasti ajattelemaan globaaleja
asioita ja ajankohtaisia ilmiöitä.
e. Mediassa on myös puhuttu yhä enemmän kiireellisen elämäntavan negatiivisista vaikutuksista. ‐ ‐ On
myös puhuttu vanhempien kiireellisyyden vaikutuksista lasten hyvinvointiin: monet lapset eivät saa viettää
tarpeeksi aikaa vanhempiensa kanssa ja oireilevat sen vuoksi psyykkisesti.

f. Mutta mitä kasvatus todella kattaa sisäänsä?
g. Ihmiset hankkivat nautintonsa materiaaleista sen sijaan että nauttisivat olostaan ystävien kanssa.
h. Jostain syystä kumminkin lapsen alkupuolella isovanhemmat ovat suuressa roolissa. Ehkä lapsen
vanhemmat ovat väsyneitä raskauden takia tai haluavat vähän huilia välillä.
i. Kasveja on alettu geenimuuntelemaan jotta kasvit kasvaisivat nopeammin ja tuottavammin.

10. Hio tyyliä.
a. Toistaiseksi ruokamme on säilynyt samassa mittakaavassa tuhansien vuosien ajan.
Toistaiseksi ruokamme on säilynyt samanlaisena tuhansien vuosien ajan.

b. Internetissä on kuitenkin mahdollista löytää myös ajattelua vaativia tehtäviä, joten loppupeleissä aivot
ovat omissa käsissämme.
Internetistä on kuitenkin mahdollista löytää myös ajattelua vaativia tehtäviä, joten lopulta aivojemme
vetreys on omissa käsissämme.

c. 2000‐luvulla syödään mahdollisimman nopeasti ja vähällä vaivalla ja rahalla säästääksemme aikaa ja
energiaa joko ansiotyötä, harrastamista tai vain laiskottelua varten.
2000‐luvulla syödään mahdollisimman nopeasti ja vähällä vaivalla ja rahalla, jotta säästettäisiin aikaa ja
energiaa ansiotyötä, harrastamista tai vain laiskottelua varten.

d. Lihan määrä voi laskea ruokavaliossamme seuraavan yhdeksäntoista vuoden sisällä.
Lihan määrä voi pienentyä ruokavaliossamme seuraavan yhdeksäntoista vuoden aikana.

e. Mitä lautasiltamme löytyy?
Mitä lautasillamme on?

f. Ruoka on ravitsevuuden kannalta käsittämättömän köyhää.
Ruoka on ravintoarvoltaan käsittämättömän köyhää.

g. Nykyään televisio ja media on lasten vapaa‐ajan täyttävä asia niin kuin ennen oli pihapelit.
Nykyään televisio ja media täyttävät lasten vapaa‐ajan kuten pihapelit ennen.

h. Urheilutapahtumien yhteydessä tapahtuu paljon roskaamista, ilkivaltaa, juhlimista ja muuta riehumista.
Urheilutapahtumissa roskataan, juhlitaan, riehutaan ja tehdään ilkivaltaa.
Urheilutapahtumissa juhlitaan mutta myös roskataan, tehdään ilkivaltaa ja riehutaan.

i. Toiset urheilevat työkseen toiset pysyäkseen terveinä tai hauskanpitona.
Toiset urheilevat työkseen, toiset pysyäkseen terveinä tai pitääkseen hauskaa.
Toiset urheilevat työkseen, toiset pysyäkseen terveinä. Jotkut urheilevat vain pitääkseen hauskaa.

j. Moni lapsesta tai vanhemmista piittaamaton asia vaikuttaa lapsen elämään.
Moni lapsen tai vanhempien mielestä vähäpätöinen asia vaikuttaa lapsen elämään.
Moni lapsesta tai vanhemmista riippumaton asia vaikuttaa lapsen elämään.

k. Urheilua on tänä päivänä jos minkälaista. Valikoimasta löytyy jokaiselle jotakin miellyttävää
harrastettavaa ja seurattavaa. (aloitus)
Urheilun laajasta kirjosta voi jokainen löytää miellyttävää harrastettavaa ja seurattavaa.
Urheilulajeista jokainen voi valita itselleen sopivan harrastettavakseen.

l. Mitäköhän Picasso haluaa tällä kertoa naisesta?
Mitä Picasso haluaa tällä kertoa naisesta?
Mitä Picasso haluaa tällä teoksellaan kertoa naisesta?

m. Uskon, että presidentin valtaoikeuksille tehdään jotain, mutta se jää nähtäväksi lisätäänkö vai
vähennetäänkö niitä.
Uskon, että presidentin valtaoikeuksille tehdään jotain, mutta jää nähtäväksi, lisätäänkö vai vähennetäänkö
niitä.
Presidentin valtaoikeuksia muutetaan varmasti: joko niitä lisätään tai vähennetään.

n. Lapsi on vietävissä joka suuntaan ja se on aikuisen velvollisuus viedä lapsi kohti aikuisuutta.
Lapsi on vietävissä joka suuntaan, ja on aikuisen velvollisuus johdattaa lapsi kohti aikuisuutta.
Aikuisen velvollisuus on ohjata lasta kohti aikuisuutta.

o. Geneettisesti muunnellun ravinnon osuus tulee lisääntymään tulevaisuudessa riippumatta siitä,
haluavatko ihmiset sitä tai ei.
Geneettisesti muunnellun ravinnon osuus kasvaa riippumatta siitä, haluavatko ihmiset sitä vai eivät.
Geneettisesti muunnellun ravinnon osuus lisääntyy kuluttajien toiveista huolimatta.

p. Myös ruuan riittävyys tulee olemaan ongelma tulevaisuudessa.
Myös ruuan riittävyydestä tulee ongelma.
Myös ruuan riittävyys on tulevaisuuden ongelma.

q. Myös maailman länsimaalaistuminen tuottaa ongelmia ruuan riittävyyden suhteen.
Myös maailman länsimaalaistuminen aiheuttaa ruokapulaa.
Myös länsimaisen ruokakulttuurin leviäminen lisää ruuan menekkiä.

r. Onko se myös mukavempaa syödä ruokaa, joka on tuotettu muutaman sadan kilometrin, kuin muutaman
tuhannen kilometrin säteellä.
Onko myös mukavampaa syödä ruokaa, joka on tuotettu muutaman sadan kilometrin kuin muutaman
tuhannen kilometrin päässä?
Onko mukavampaa (järkevämpää)syödä muutaman sadan kuin muutaman tuhannen kilometrin päässä
tuotettua ruokaa?

11. Rakenteeseen liittyviä tehtäviä
a. Muokkaa tehtävästä 3 kirjoitetut aloitukset kieleltään sujuviksi ja sisällöltään loogisiksi.
Avioituneet, hyväpalkkaiset vanhemmat, yksi tai kaksi lasta, moderni omakotitalo valkoisine
nahkasohvineen, uutuuttaan sädehtivä matala, avokattoinen BMW uutuusvanteineen, sekä
näyttelykelpoinen puudeli. Tämäkö on nykyajan suomalainen ihanneperhe, jota kaikki tavoittelevat?
Mennyttä ovat romanttiset puutalot ulkosaunalla, sekä naapureiden kanssa järjestetyt katujuhlat.
Ollessani vähän nuorempi kuin nyt, ihmiset puuttuivat tekemisiini. Vanhempani eivät olleet siis ainoat
kasvattajani. Esimerkiksi kadulla jääkiekkoa pelattaessa, se oli naapuri kuka varoitti osumasta autoon tai
seinään pallolla. Tehdessäni jotain vaarallista, se ei välttämättä ollut vanhempani, jotka siitä ensimmäisenä
varoitti, vaan joku muu.

12. Kielikuvat rikastavat?
a. Arvioikaa tehtävästä 3 kirjoitetussa esseessä käytettyä kuvakieltä, sen loogisuutta ja aiheeseen
sopivuutta.
3. Kasvatuksen kuuma peruna
Kasvatuksella on suuri merkitys elämässämme. Se määrää mihin me uskomme sekä mitä me toivomme ja
rakastamme. Kasvatus on perusta, jonka varaan luomme oman elämämme kukinnan. Kenen harteilla
nykyään tämä kasvatuksen suuri vastuu on?
Yleensä ensimmäisenä sormi kohdistuu vanhempiin. Heillä onkin suuri vaikutus lapsen elämään, koska
heidän tehtävänään on antaa nuorelle aikuisenalulle peruseväät tulevia elämän taisteluita varten. Rakkaus
on tärkein ja tehokkain ase, jolla vanhemmat voivat pienen soturinsa varustaa. Vastuun vaarallista ja suurta
hedelmää ei kukaan kuitenkaan pysty syömään yksin, vaan se jaetaan useiden muiden kanssa. Niin kuin
Aatamille ja Eevallekin kävi, myös tämän hedelmän nauttiminen aiheuttaa seuraamuksia, joita ei aina ole
mukava katsoa.
Seuraamusten kantoapuna on koulu, jossa lapsi viettää suuren osan lapsuudestaan. Siellä nuorukainen saa
teoreettista tietoa elämän taistelutantereilla selviämiseen. Ensimmäisinä kouluvuosina opettajat nähdään
kaikkitietävinä elämän sotasankareina, joita etenkin pienet neidot suuresti ihailevat. Vaikka sotasankarin
naamion takaa paljastuukin lopulta karu totuus, on opettajalla suuri merkitys lapsen ja nuoren elämään,
sillä he ovat merkittäviä vaikuttajia nuorukaisen valintoihin ja kasvusuuntaan.
‐‐
Kuka siis lapsen nykyään kasvattaa? Sormi ei kohdistu vanhempiin, kouluun eikä naapurin Kaijaan.
Kasvatuksen kuuma peruna pomppaa jokaisen tekijän kautta, mutta lopulta päätyy omaan syliini. Minä
päätän mihin uskon. Minä päätän mitä toivon ja rakastan. Vain minä päätän miten annan muiden vaikuttaa
elämääni ja kukintaani.

