
GRAFFITI 

Kiehun kiukusta, kun koulun seinää puhdistetaan ja 
maalataan jo neljättä kertaa, jotta graffiteista 
päästäisiin eroon. Luovuus on ihailtavaa, mutta 
itseään voisi toteuttaa myös tavoilla, jotka eivät 
aiheuta yhteiskunnalle ylimääräisiä kustannuksia. 

Miksi pilaatte nuorison maineen maalaamalla 
graffiteja kiellettyihin paikkoihin? 
Ammattitaiteilijatkaan eivät ripusta taulujaan katujen 
varsille, vai mitä? Sen sijaan he etsivät rahoitusta ja 
hankkivat mainetta luvallisilla näyttelyillä. 

Mielestäni rakennukset, aidat ja puistonpenkit 
ovat taideluomuksia sinällään. On todella 
säälittävää pilata arkkitehtuuria graffiteilla, ja kaiken 
lisäksi maalausmenetelmä tuhoaa otsonikerrosta. 
En todellakaan ymmärrä, miten nämä 
kriminaalitaiteilijat viitsivät, sillä heidän  
"taideteoksensa" vain poistetaan näkyvistä kerta 
toisensa jälkeen. 

Helga 

Makuasioista ei voi kiistellä. Yhteiskunta on 
täynnä viestintää ja mainostamista. Yritysten logoja, 
kauppojen nimiä. Suuria tyrkyttäviä julisteita katujen 
varsilla. Ovatko ne hyväksyttäviä? Yleensä kyllä. 
Ovatko graffitit hyväksyttäviä? Jonkun mielestä kyllä, 
toisen mielestä ei.    

Kuka maksaa graffitien hinnan? Kuka lopulta 
maksaa mainosten hinnan? Oikein. Kuluttaja.    

Ovatko plakaattien laittajat kysyneet sinulta 
pystytyslupaa? Eivät. Pitäisikö graffitimaalarien 
sitten kysyä? Eikö kyse ole vain viestinnästä - 
omasta nimestä, jengien nimistä ja suurista 
kadunvarsiteoksista? 

Ajatellaanpa ruutu- ja raitakuviovaatteita, jotka 
ilmestyivät kauppoihin muutama vuosi sitten. Tai 
hiihtoasuja. Niiden kuviot ja väritykset on suoraan 
varastettu kukkivista betoniseinistä. On varsin 
huvittavaa, että nämä kuvioinnit ja väritykset 
hyväksytään ja niitä jopa ihaillaan, mutta samalla 
samantyylisiä graffiteja kauhistellaan. 

Taiteella on kovat ajat. 
Sofia 



 

 

Viereisellä sivulla olevat kaksi kirjoitusta ovat peräisin Internetistä, ja niissä puhutaan 
graffitista.  Graffiti on laitonta maalailua tai kirjoittelua seinille tai muihin paikkoihin. 
Vastaa seuraaviin tehtäviin kirjoitusten pohjalta. 

Tehtävä 1: GRAFFITI R081Q01 

Näiden kummankin kirjoituksen tarkoitus on 

A selittää, mitä graffiti on. 
B esittää graffitia koskeva mielipide. 
C havainnollistaa graffitien suosiota. 
D kertoa, miten paljon graffitien poistaminen maksaa. 

Tehtävä 2: GRAFFITI R081Q02- 0 1 9  

Helga viittaa kustannuksiin, joita yhteiskunnalle graffiteista aiheutuu. Yksi tällaisista 
on kulut, jotka syntyvät graffitien poistamisesta yleisiltä paikoilta. 

Mihin muuhun kustannukseen Helga viittaa? 

.................................................................................................................................  

Tehtävä 3: GRAFFITI R081Q05- 0 1 9  

Miksi Sofia viittaa mainontaan? 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  



 

 

Tehtävä 4: GRAFFITI R081Q06A- 0 1 9  

Kumman kirjoittajan kanssa sinä olet samaa mieltä? Perustele vastauksesi omin 
sanoin  viittaamalla siihen, mitä jommankumman tai molempien kirjoituksissa 
sanotaan. 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

Tehtävä 5: GRAFFITI R081Q06B- 0 1 9  

Voidaan puhua siitä, mitä  kirjoituksessa sanotaan (sen sisältö). 

Voidaan myös puhua siitä tavasta , jolla kirje on kirjoitettu (sen tyyli). 

Riippumatta siitä, kumman kirjoittajan kannalla olet, kumpi teksti on mielestäsi 
kirjoituksena parempi? Perustele vastauksesi viittaamalla jommankumman tai 
molempien tekstien kirjoitustapaan . 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  




