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VASTAUKSET
I Tehtävä:

30p

1. Selitä omin sanoin:
a. Kerskakulutus = suurien rahasummien tuhlaaminen tarpeettomiin/ylellisiin
asioihin ja merkkituotteisiin, ehkä jopa yli varojen, usein myös luotolla ja
näyttämisen halun vuoksi.

1p

b. Yksisilmäisesti = muodostaa mielipide vähäisten perusteiden/argumenttien
perusteella
c.

1p

Hikiurheilija = huippu-urheilija, harjoittelee kovasti ja intensiivisesti fyysisesti

raskasta lajia

1p

d. “ Ökyily yököttää monia yhä, mutta 1990-luvun alun laman aikana se olisi
ollut kerrassaan mautonta“ =

monien mielestä on edelleen mautonta/osoittaa

huonoa arvostelukykyä/moukkamaista kerskailla merkkituotteilla ja suurilla
ostoksilla. Erityisesti sitä pidettiin moukkamaisena/mauttomana/arvostelukyvyn
puutteena Suomessa 1990-luvun alun taloudellisen laman aikana.

1p

e. „Meillä rahasuku ja ökyily eivät kohtaa“ = Vanhat ja rikkaat suvut/perinteisesti
rikkaat ihmiset eivät käyttäydy mahtailevasti ja näytä tekstissä mainitulla tavalla
vaurauttaan/rikkauttaan

1p

2. Mitä eroja tekstin mukaan on naisten ja miesten välisellä mahtailulla eli
„ökyilyllä“?

5p

Miehet mahtailevat enemmän. Heistä nuoret ja naimattomat miehet. Miehillä on
enemmän yleensä rahaa käytössään. Valtion päämiehistä erityisesti miehistä löytyy
mahtailevia enemmän. Suomen presidentti (nainen) ja Englannin kuningatar on
mainittu ei-mahtailevina. Mahtailun tyypit ovat miehisiä (Playboy, Juppi ja Snobi).
3. Miksi tekstin mukaan ulkoisilla merkeillä pitää osoittaa varakkuuttaan?

5p

Koska vauraus ja valta/rikkaus eivät riitä ihmisten arvonannon saavuttamiseksi ja
säilyttämiseksi. Omaisuus ja valta on asetettava näkyville (kerskakulutuksen avulla),
sillä arvonanto myönnetään vain todisteita (ulkoisia merkkejä) vastaan.
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4. Miksi tekstin mukaan Suomessa on hyväksytympää rikastua urheilemalla? 5p
Suomessa on vahva fyysisen työn kulttuuri. Fyysinen menestys annetaan helpommin
anteeksi kuin henkinen. Se liitetään urheilijoihin. Työn fyysistä raskautta pidetään
arvokkaana esim. palkkakiistoissa.

5. Miten tekstin mukaan suomalaisten asenteet kerskakulutusta kohtaan ovat
muuttuneet?

5p

Taloudellisen laskusuhdanteen/laman aikana kerskakulutusta ei pidetä suotavana, sitä
jopa paheksutaan. Kuitenkin näihin päiviin saakka ja erityisesti viime vuosina
suomalaisten asenne kerskailevaan kulutukseen on kirjoittajan mukaan lisääntynyt.

6. „Ihmiset profiloituvat tarkaan kuluttamisen kautta. Se vaatii tietynlaisen
silmän, merkkilukutaidon“

5p

Ihmiset jakautuvat ryhmiin kuluttamisensa mukaan. Tiettyyn ryhmään kuuluminen
on tarkoittaa esim. samanmerkkisten tuotteiden hankkimista/ostamista. Ulkoisilla
asioilla osoitetaan näin mahdollisia sisäisiä ominaisuuksia ja kiinnostuksenkohteita.

NOTE: In part 2 and part 3 the following elements will be taken into account in
awarding marks.
1. Clarity of purpose - candidate understands question and knows how to set about
answering it - 30 %
2. Coherence of response - candidate uses relevant and appropriate material in a
structured and purposeful manner - 30%
3. Efficiency of language - candidate demonstrates a command of language competent
enough to communicate ideas with clarity and certain fluency - 30%
4. Conventions - grammar, spelling - 10%

II Tehtävä:

30p

Kirjoita suunnilleen 100 sanan mittainen oma kommenttisi tekstin väitteeseen:

”Tavanomaisesta kuluttamisesta kerskakulutus eroaa siinä, että sen tavoitteena
on erityisesti status.”

Noin sadan sanan mittainen kommentti, jossa kirjoittaja osoittaa ymmärtäneensä
tekstin pääasiat
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III Tehtävä:

40p

Kirjoita suunnilleen 300 sanan aine. Valitse aiheeksi toinen näistä:

1. Kovat ajat tuovat meistä esiin parhaat puolemme
2. Hard Times bring out the best in us
Kielellisesti huoliteltu n. 300 sanan essee, jossa on onnistunut aiheenrajaus ja selkeä
jäsentely. Ajattelun kypsyys ja esityksen sujuvuus ovat myös onnistuneen vastauksen
tunnusmerkkejä.
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