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VASTAUKSET
I Tehtävä: Vastaa kaikkiin kysymyksiin.
1

Selitä omin sanoin seuraavat sanat:

a.

Patalaiska= todella laiska, passiivinen, ei saa mitään aikaan/tehdyksi

1p

b.

Tyrivä = virheitä tekevä, „mokaava“, nolostuttava

1p

c.

Löhöävä = makaava, laiskotteleva, „pötköttelevä“

1p

d.

Raataa = tehdä raskasta työtä

1p

2.

Selitä omin sanoin, mitä tarkoittavat seuraavat ilmaukset:

a.

„Viivi sulkee Wagnerin suun kuin suutarin pikilangalla“ = vastauksellaan
Viivi saa Wagnerin sanattomaksi, metafora = suu on kuin ommeltu kiinni suutarin
(= kengäntekijän) vahvalla langalla

b.

2p

„Kummankin hahmon kohdalla niin myytit kuin kliseetkin viettävät juhlaa“
= Viivi ja Wagner edustavat stereotyppisiä / karrikoituja / kärjistettyjä /
mustavalkoisia käsityksiä naisesta ja miehestä

c.

2p

„Häät ovat naisen rumba, mies on lompakko“= Nainen nauttii
häävalmisteluista ja huolehtii myös niistä. Häät ovat kuin rumba, kiihkeä tanssi,
johon nainen olettaa miehen osallistuvan. Miehelle jää tehtäväksi häiden

3.

rahoittaminen, laskujen maksaminen.“

2p

Mikä on tekstin kirjoittajan asenne sarjakuviin?

5p

1) Hän ei osta niitä eikä lue niitä,
2) haluaa olla erossa siitä, mistä „kaikki muut“ ovat innostuneita,
3) pitää niitä lapsille kuuluvana asiana
4) tunnistaa asenteensa, että se on kielteinen ja ennakkoluuloinen

4.

Mitkä asiat tekstissä selittävät sitä, että mies on kuvattu siaksi?

5p

Mies käyttäytyy parisuhteessa huonosti: on omahyväinen, patalaiska, elätti, tilanteet
hyväksikäyttävä, hyvää tarkoittava, mutta kerta toisensa jälkeen tyrivä itsekkyys.

5.

Mistä tekstin mukaan Viivi ja Wagner –sarjakuvat kertovat?

5p

Naisten ja miesten välisestä parisuhteesta. Erilaisissa elämäntilanteissa ja varsinkin
ongelmatilanteissa naiset ja miehet käyttäytyvät eri tavoin. Tämä käytös kuvataan
sarjakuvissa huumorin keinoin. Käytökseen vaikuttavat myös perinteet ja myytit,
käsitykset siitä, millainen on mies (sika?) ja millainen on nainen (alistuu?).

6.

Millaisissa elämäntilanteissa ongelmia naisen ja miehen välillä esiintyy
tekstin mukaan?

5p

Arjen tilanteissa: pyykinpesu, vaatehuolto, juhlien valmistelussa (joulu, häät).

II Tehtävä:

30p

Kirjoita suunnilleen 100 sanan mittainen oma kommenttisi Istalan väitteeseen: „Juba on
tulkinnut tarkkaan naisten ja miesten erilaiset reagoinnit mitä moninaisimpiin
elämän ongelmiin.“
Noin sadan sanan mittainen kommentti, jossa kirjoittaja osoittaa ymmärtäneensä
tekstin pääasiat

III Tehtävä:

40p

Kirjoita suunnilleen 300 sanan aine. Valitse aiheeksi toinen näistä:
1.Naisten ja miesten roolit kotona ja työelämässä
2. Kehitymmekö paremmiksi viestijöiksi, kun käytössämme on uusin
viestintätekniikka - sähköposti, internetin keskustelupalstat, matkapuhelin
tekstiviesteineen jne.?
Kielellisesti huoliteltu n. 300 sanan essee, jossa on onnistunut aiheenrajaus ja selkeä
jäsentely. Ajattelun kypsyys ja esityksen sujuvuus ovat myös onnistuneen vastauksen
tunnusmerkkejä.

