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Ohje: Tehtävät liittyvät oheiseen aineistoon. Valitse viidestä tehtävästä kolme. Tehtävät
arvostellaan pistein 0–6. Vastausta kirjoittaessasi voit lähteä siitä, että lukija tuntee
aineiston. Vastauksessa esitetyt havainnot, väitteet ja tulkinnat tulee kuitenkin perustella
aineiston avulla. Vastauksen sopiva pituus on 1–2 sivua. Aloita jokainen vastaus uudelta
sivulta. Anna kullekin vastaustekstillesi otsikko. Merkitse otsikon eteen myös tehtävän
numero. Vastausten tulee olla selvästi ja siististi kirjoitettuja, mutta niitä ei tarvitse kirjoittaa
puhtaaksi kuulakynällä tai musteella.

Tehtävät
1.

Erittele Antero Mertarannan selostuskielen piirteitä esimerkkiaineiston (s. 2) perusteella.

2.

Millaisen kuvan Veikkaaja-lehden artikkeli (s. 3–7) tarjoaa Mikael Granlundista?

3.

Miten kansallisuus ilmenee selostusesimerkeissä (s. 2) ja artikkelissa (s. 3–7)?

4.

Erittele Uuno Kailaan runon Pallokentällä (s. 8) runokieltä.

5.

Mitä Uuno Kailaan runo Pallokentällä (s. 8) kertoo eläytymisestä?

Aineisto
Esimerkkejä Antero Mertarannan urheiluselostuksista..................................................... 2
Vili Pesu: Rohkea Leijona (artikkeli)  ............................................................................  3–7
Uuno Kailas: Pallokentällä (runo).....................................................................................   8

Huom.! Tekstien kieliasu on alkuperäisen julkaisun mukainen.
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Otteita Antero Mertarannan
selostuksista 1999–2011

Suomi nautiskelee, namuttelee. Tämä on kuin savolaisilta markkinoilta: siellä naatitaan, naatitaan,
naatitaan.

Ja sieltäkö tulee nyt Suomen maali? Tulee! Suomi menee loppuotteluun! Tulee, sieltä tulee!

Vetäkää, lauo Helminen lauo! EI VOI OJIJOIJOIJOIJOI. Kaksi sekuntia aikaa! Kaksi sekuntia aikaa! Ja Venäjä on lyöty. Venäjä on lyöty.

Jevgeni Artjuhin tulee siinä kuin se kuuluisa telaketjutraktori.
Tanskan puolustajaparina Kasper Jensen ja Jesper
Jensen mutta vielä kuuluu kysymys, missä on
Joonatan.
Ei ole enää ”Kekkonen, Kekkonen…” vaan se on
”Hiller, Hiller…”
Andrewhan on oikea rangaistusseppo, kolmatta
kertaa rangaistusaitioon tässä ottelussa.
Oijojoi kun on hunajaa! Tämä tekee kyllä, tämä
tekee aikalailla jökylää paikkaa!
Ja siinä oli sellainen taklaus, että venäläisen puhelinnumerot unohtuvat kolmeksi viikoksi.
Ja siellä parhaillaan Jarkko Ruutu kertoo tuomarille mitä on syönyt aamupalaksi... Pekonia, kaksi
paistettua kananmunaa, jugurttia, viinirypäleitä,
lasi omenamehua, kuusi lasia maitoa. Kaikkea se
suomipelaaja onkin vetänyt.
Hänestä tuli vaivaiskoivu. (Eerikki Koivun loukkaannuttua)
Siellä istui iso paha susi, Jevgeni Artjuhin. Mutta
mitä on tehnyt Punahilkka? Punahilkalla on ollut
eväät kunnossa. Punahilkka on tuonut eväät sinne
kuuluisaan mummon tupaan ja pitänyt ne siellä. Ja
iso paha susi on kysynyt: Mitä sinulla on pussissa?
Mitä sinulla on pussissa? Siellä on kolme maalia
tällä hetkellä.
Ja siinä Davidson jää jälkeen kuin vanha resiina.
Venäjä näyttää olevan unessa, mutta niinhän niiden
karhujen pitääkin talvella olla. Tosin nyt on kevät
ja pikkuhiljaa pitäisi jo heräillä.
Ruotsalaistunarointia harrastaa siellä Alexander
Steel.
Jos teitä jäi häiritsemään, millainen on entisen
neidon ajatus, niin palaamme siihen myöhemmässä
lähetyksessä.
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Ei siinä auta muuten se kuuluisa Erkkikään, jota
en muuten ole todellisuudessa ikipäivänä edes
tavannut.
Siellä oli sellaista pientä ystävyys-, yhteistyö- ja
avunantohenkeä Suomen maalilla.
Ja savolainen näyttää, että kalakukkoa kun puree
ja käy välillä Kallavedessä jäissä uimassa niin siellä lepää.
Ja venäläiskäsiä on pystyssä kuin politbyroon aamukokouksessa. – ”Puheenvuoroja, puheenvuoroja!”
Ei ole astronautti, ei kosmonautti vaan tsekkinautti.
Pihlströmillä on kyllä sellainen paristo pöksyissään,
jolla voisi valaista koko korttelin ja lämmittää 35
saunaa.
Saksalaiset pistävät siellä perusahteria eteen. Seuraava kysymys varmaan kuuluu: millainen on saksalainen perusahteri? Käykää katsomassa. Kaikki
tiedot löytyvät nykyisin Internetistä.
Kyllä nyt alkaa vaahteralehden ripustuksissa olla
jotain ongelmia.
Ruotsalaispelaajat pyörivät siellä kuin marionetit
ympäriinsä.
Ei se huono esitys ollut Malkiniltakaan. Sillä voisi päästä jopa Suomenlinnan kesäteatteriin, tosin
vain sivurooliin.
Puolustus levisi kuin kuuluisat juustoleivät.
Nyt se on kerrasta poikki sanon suoraan sen.
Norrena juttelee siinä mukavia. Sanoo todennäköisesti på svenska ”Tule keväällä saaristoon kalaan,
siellä on mukavaa.”
Joka tapauksessa, nyt on sitten yhtäkkiä punakone
aivan pää painuksissa.
<http://fi.wikiquote.org/wiki/Antero_Mertaranta>.
Luettu 1.8.2011.
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MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA
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TAPANI PIKKARAINEN / LEHTIKUVA

MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA
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MARTIN ROSE / BONGARTS / GETTY IMAGES

MARTIN ROSE / BONGARTS / GETTY IMAGES

Veikkaaja 20/2011

7

PALLOKENTÄLLÄ
PALLOKENTÄLLÄ
Näin: pallokentän laitaan
eräs rampa poikanen
oli seisahtanut alle
sen suuren lehmuksen.

Rajaviivan takaa milloin
joku uskalsi juosta pois,
oli niinkuin lehmuksen alta
eräs myöskin juossut ois –

Hän seisoi nurmikolla,
nojas kainalosauvoihin,
pelin tiimellystä katsoi
hän silmin kuumeisin.

kuin jättänyt ramman ruumiin
olis sielu poikasen
ja syöksynyt kilpasille
kera toisten, riemuiten.

Yli aurinkoisen hiekan,
johon lehmus varjon loi,
moni riemukas huuto kiiri,
moni kirkas nauru soi.

Hän askelen astui – – mutta
kuin unesta havahtain
näki itsensä... Oikea jalka
oli kuihtunut tynkä vain.

Pojat juoksivat notkein säärin
yli pallokentän sen.
Eräs seisoi hievahtamatta,
eräs raajarikkoinen.

Pojat juoksivat notkein säärin
yli pallokentän sen,
mut lehmuksen alla seisoi
eräs raajarikkoinen,

Mut hänkään totisesti
ei muistanut sauvojaan.
Oli haltioitunut hehku
hänen kalpeilla kasvoillaan.

joka, ruumis tärisevänä,
iho harmaana kääntyi pois
kuin ruskean nutun alla
sydän pakahtunut ois. –

Ilost’, innosta värähtelevän
hänen sieraintensa näin
joka kerta, kun maila pallon
löi puidenlatvoja päin.

Yhä riemukas huuto kiiri,
yhä kirkas nauru soi
yli aurinkoisen hiekan
johon lehmus varjon loi.

2010

Uuno Kailas (1928)
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