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Jasmine, 4 vuotta, Yhdysvallat
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Ohje: Kaikki kirjoitustehtävät ovat tämän vihkon sivuilla 2–3. Osaan tehtävistä liittyy 
aineistoa, jota on hyödynnettävä tehtävänannon mukaan. Lue tehtävät, silmäile aineistot 
läpi ja valitse tehtävistä yksi. Tehtävät arvostellaan pistein 0–60. Kirjoita ehyt ja kielellisesti 
huoliteltu teksti. Sopiva pituus on 4–5 sivua.  Teksti on kirjoitettava puhtaaksi kuula- tai 
mustekynällä. Valmiit otsikot on lihavoitu. Muussa tapauksessa anna kirjoituksellesi oma 
otsikko. Merkitse kirjoitustehtävän numero otsikon eteen. Jos valitset aineistotehtävän, 
tekstisi pitää olla siten ehyt, että lukija voi ymmärtää tekstisi, vaikka ei tunnekaan aineistoa. 
Aineistotehtävissä tulee viitata aineistoon.

1. Jos saisin itse valita nimeni

2. Voiko lehtikuvaan luottaa?

3. Miksi suomalainen metallimusiikki menestyy maailmalla?

4. Museo, johon palaan 

5. Jotkut eivät hyväksy eläinten pitämistä vain lemmikkeinä, koska se on heidän mielestään 
epäekologista ja epäeettistä. Mitä mieltä olet?  

6. Aurinko – ystävä vai vihollinen?

7. Voiko Suomi selvitä ilman muita maita?

KIRJOITUSTEHTÄVÄT



8. Pohdi eri puolilla maailmaa elävien lasten kasvuympäristöä kansissa olevien (s. 1 ja 12) 
valokuvien avulla.

9. Analysoi ja tulkitse Päivi Alasalmen novellia Sata (s. 4–5).  

10. Millaisen käsityksen koulusta saa Henriikka Tavin proosarunosta (s. 6), ja miten se 
vastaa omaa näkemystäsi?

11. Mikä on vihapuhetta? Pohdi esimerkkiaineiston (s. 7) avulla, miksi sitä ei voida yhteis-
kunnassa hyväksyä. 

12. Onko ruuan alkuperällä väliä? Pohdi kysymystä Aamulehden artikkelin (s. 8–9) avulla. 

13. Miltä maailma näyttää Metro-lehden etusivun (s. 10) perusteella?

14. Pohdi, millä perusteella auto valitaan. Käytä aineistoa (s. 11) apunasi. 

*

AINEISTO TEHTÄVIIN 8–14

James Mollisonin valokuvia ......................................................................................................1 ja 12
Päivi Alasalmi: Sata (novelli) ........................................................................................................  4–5
Henriikka Tavi (proosaruno) ..............................................................................................................6
Ote Keskisuomalaisen artikkelista .....................................................................................................7
Toni Lehtinen ja Tuomas Rimpiläinen: Israelin porkkanaraastetta, Thaimaan kanaa, 
Kiinan hilloa (artikkeli) . ..................................................................................................................... 8–9
Ilmaisjakelulehti Metron etusivu......................................................................................................10
Osa Tekniikan Maailman artikkelista ................................................................................................11

Huom.! Tekstien kieliasu on alkuperäisen julkaisun mukainen.
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SATA

  

Nyt oli talvi hänen ehdoton suosikkivuodenaikansa, niin kuin nuorena oli 
ollut kesä. Nyt olivat talvi ja ääneti puihin leijuvat lumihahtuvat, ja sinä 
päivänä vanhainkodin arpajaiset, hänelle tärkeitä asioita.

Kesäkuukaudet, kun saattoi juosta sisältä ulos paljain jaloin kun niin teki 
mieli, olivat olleet hänen lempikuukausiaan silloin, kun häntä oli moitittu 
kiivaaksi, tyttösenä. Kun oli oltu huolissaan, mitä sellaisesta tytöstä tulee, 
joka ei osaa olla siivosti. Häntä oli neuvottu, että ennen kuin hän suuttuu 
mistään tai käy kenenkään tukkaan käsiksi, silpaisee lautasta pirtin lattiaan, 
että laskee, että rauhoittuu, laskee kymmeneen. Ja tekee vaikka sitten, mitä 
tahtoo. Kimmastuu, mutta vasta sitten, kun on laskenut yhdestä kymme-
neen.

Kun hänen sulhasensa veikin hänen pikkusiskonsa vihille, hän tarvit-
si jokaisen luvun kymmeneen asti, mutta pysyi hiljaa, häissäkin, siinäkin 
kohdassa, kun hänen mielipidettään varta vasten kysyttiin. Luvut riittivät. 
Kun veli kaatoi kivikuorman hänen jalkansa päälle ja rampautti hänet niin, 
ettei hänellä ollut enää tansseihin asiaa, hän laski yhdeksään ja pysyi vaiti. 
Vahinkohan oli jo tapahtunut.

Kun häntä tuli kosimaan kylän pilkatuin mies, liian kiltti ja luonnotto-
man laupiaasti hymyilevä, hän laski kahdeksaan eikä suuttunut, ja sitten, 
yllätykseksi itselleenkin, suostui kosintaan. Seitsemään hän joutui laske-
maan, kun ensimmäistä kertaa tajusi, millaista oli olla kylän solvatuimman 
miehen vaimo.

Hänelle riitti jo kuusi, kun lapsenpäästäjä pudotti hänen ensimmäisen 
lapsensa saunan kivilattialle niin, että se jäi elinajakseen laskutaidottomak-
si. Ja sen lapsen kanssa hän oppi laskemaan hitaasti vain viiteen, kunnes 
suuttumus jo laantui. Neljään ja puoleen kovasisuisen ja -suisen, itsensä 
kuvan, kuudennen lapsensa kanssa. Mitä huuto olisi auttanut?
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Kun hänen piti lähteä evakkoon lapsien ja lehmän kanssa, jättää koti, 
tappaa koira ja koiranpennut, silloin hän ei edes ehtinyt laskea kuin neljään. 
Hän oli oppinut pysähtymään jo kolmeen, kun hän näki elämänsä ensim-
mäisen kaupungin, Lahden, ja hän ymmärsi jäävänsä sinne kuolemaansa 
asti. Kun mies kuoli rintamalla – yksi, kaksi ja tyyneys. Ei mies olisi tullut 
takaisin hiuksia repimällä. 

Ne työt, jotka hän joutui tekemään, olisivat saaneet monet valittamaan, 
mutta hän ei uhrannut niille kallisarvoisia numeroitaan. Eikä kyyneleitä. 
Hänestä oli tullut viilipytty.

Terveet lapset naitiin pois yksi kerrallaan, onneksi kovasuinenkin kelpa-
si. Mutta kun hän joutui laskemaan vanhimman lapsensa hautaan, hän käytti 
ykkösen. Ja sitten myös itki. Mutta hän uskoi, että se oli sen tahto, jonka 
tahtoon ei käynyt kuin taipuminen.

Kun tehdastyö vei häneltä kuulon, rintasyöpä vasemman rinnan, ja hä-
nen rampa jalkansa amputoitiin, hän ei tarvinnut enää numeroita. Hän oppi 
olemaan tyyni laskemattakin. Näkö pysyi tarkkana, ja ymmärrys, ja sen hän 
ymmärsi, että elämässä numerot eivät koskaan riittäisi niille yllätyksille, 
joita vanhuuden arpajaisissa jaetaan. Eikä sille asialle kannattanut edes 
kimmastua.

Mutta sinä päivänä vanhainkodin arpajaisissa, kun nollaa ei ollut ja arpa 
numero kymmenen oli varattu, hän hengähti syvään ja otti numerokseen 
tasan sadan.

Sillä hän voitti violetin rintakukan lukkoineen. Luvut yhdestä kymme-
neen eivät voittaneet yhtään mitään.

Hän pisti kukan rintapieleen ja sanoi sinä päivänä kaikille suoraan juuri 
sen, mitä mieleen tuli, ja heti. Hän päätti, että nyt taas, hänen iässään, hän 
saa avata suunsa, kun siltä tuntuu.

Ja suuttuminen tuntui hänestä hyvältä, huutaminen ja velli hoitajan rin-
nuksilla, hoitajan myrtynyt ilme ja vellitön ilta. Ne kaikki tuntuivat hänestä 
niin hyvältä, että hän nauroi nukkumaan mennessään itsensä melkein kuo-
liaaksi.

Päivi Alasalmi, Koirapäinen pyöveli (2010)
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Meillä on nyt vähän kiire. Tehkää tehtävä 1 kielioppipaketin sivulta 45.  
Tytöt hei. Rektio on kahden sanan välinen suhde, jossa yksi sana määrää  
toisen muodon. Tytöt hei. Esim. turvautua pillereihin/ ulkopuoliseen  
apuun/ pulloon jne. Rektio on kahden sanan välinen suhde, jossa yksi  
määrää toisen muodon. Turvautua pillereihin/ ulkopuoliseen apuun/  
pulloon jne. Se riippuu siitä, miten hyvin te teette nyt töitä. Tänään  
on maanantai 8. tammikuuta 2007 ja liikennemerkit ovat vinossa  
ympäri Suomea. Se riippuu siitä, miten hyvin te teette nyt töitä. Tehkää  
tehtävä 1 kielioppipaketin sivulta 45. Nimeni on Henrietta ja toimin  
tänään sijaisenanne. No niin. Tehkää tehtävä 1 kielioppipaketin  
sivulta Minnes Niko on menossa? Kaksoispiste merkitään virkkeen  
lopussa olevan luettelon edelle. Muumimamman käsilaukusta  
löytyi kaikenlaista: omenanraato, kuittilappusia, muutama kolikko 
ja likaiset alushousut. Minnes Niko on menossa? Kaksoispiste 
merkitään virkkeen lopussa olevan luettelon edelle. Muumimamman  
laukusta löytyi kaikenlaista: homehtunut omenanraato, ryppyisiä  
kuittilappusia, muutama kolikko ja likaiset alushousut. Hei, en viitsisi  
puhua kilpaa teidän kanssanne. Meillä on vielä 15 minuuttia hyvää  
aikaa. Tehkää rektiotehtävä kielioppipaketin sivulta 45. Hei! En  
viitsisi puhua kilpaa teidän kanssanne. Esim. jumaloin häntä mutta  
unelmoin hänestä. Se tulee kotiläksyksi. Keskittykää nyt. Nimeni  
on Henrietta. Tehtävä 1 kielioppipaketin sivulta 45 tulee kotiläksyk  

Henriikka Tavi, Esim. Esa (2007)
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Helinä Huuhtanen ja Anniina Luotonen, Keskisuomalainen 31.7.2011



8



911

Aamulehti  23.4.20119



10 Metro  24.8.2011
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Tapio Koisaari ym.

Tekniikan Maailma 16/2011
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Hang, 5 vuotta, Kiina

Ei henkilöpapereita, 4 vuotta, Italia

James Mollison, Where Children Sleep (2010)


