
Englannin kieli, A-oppimäärä 7–9
Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9

Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde
Osaamisen

kuvaus
arvosanalle 5

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 9

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Kommentit ja muistiinpanot

T1 edistää 
oppilaan taitoa 
pohtia englannin 
asemaan ja 
variantteihin 
liittyviä ilmiöitä ja 
arvoja antaa 
oppilaalle 
valmiuksia kehittää 
kulttuurienvälistä 
toimintakykyä 

Oppilas oppii 
tuntemaan eng-
lannin kielen 
asemaan ja vari-
antteihin liittyviä 
arvoja. Hän oppii 
kielialueen maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuotoja. 
Oppilas oppii 
kehittämään 
kulttuurien välistä 
toimintakykyään.

Kielen asemaan ja 
variantteihin 
liittyvien kysy-
mysten huo-
maaminen ja 
kulttuurien välinen 
toimintakyky

Oppilas osaa 
nimetä joitakin 
maita, joissa eng-
lantia puhutaan.

Oppilas osaa kertoa 
jotakin kielialueen 
maiden kulttuureista 
ja elämänmuo-
doista. 

Oppilas osaa kertoa, 
missä englantia 
puhu-taan ja että 
sitä puhutaan eri 
tavoin. Oppilas osaa 
kuvailla kielialu-een 
maiden kulttuureja ja 
elämänmuotoja. 
Oppilas osaa nimetä 
vuorovaikutukseen 
liittyviä kulttuurisia 
piirteitä.

Oppilas osaa 
kertoa englannin 
asemasta 
maailmankielenä. 
Oppilas osaa 
vertailla kielialueen 
maiden kulttuureja 
ja elämänmuotoja. 
Oppilas osaa 
kertoa kulttuurisista 
piirteistä 
vuorovaikutuksessa.

Oppilas osaa pohtia 
englannin asemaa 
maailmankielenä ja 
siihen liittyviä 
ilmiöitä. Oppilas 
osaa vertailla ja 
pohtia kielialueen 
maiden kulttuureja 
ja elämänmuotoja. 
Oppilas osaa 
vertailla ja pohtia 
kulttuurisia piirteitä 
vuorovaikutuksessa.
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Osaamisen

kuvaus
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Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Kommentit ja muistiinpanot:

T2 kannustaa 
löytämään 
kiinnostavia 
englanninkielisiä 
sisältöjä ja toimin-
taympäristöjä, 
jotka laajentavat 
käsitystä globali-
soituvasta maa-
ilmasta ja siinä 
toimimisen 
mahdollisuuksista 

Oppilas oppii 
löytämään eng-
lanninkielisiä 
aineistoja ja toi-
mintaympäristö-
jä, jotka laajen-
tavat käsitystä 
globalisoituvasta 
maailmasta.

Maailmankansa-
laisen taitojen 
kehittäminen 
englannin kieltä 
hyödyntämällä

Oppilas osaa 
antaa 
esimerkkejä 
joistakin 
aneistoista ja 
toimintaympäris-
töistä, joissa voi 
käyttää englan-
nin kieltä. 

Oppilas osaa 
nimetä englan-
ninkielisiä aineis-
toja ja toimin-
taympäristöjä, 
jotka edistävät 
hänen oppimis-
taan. 

Oppilas osaa 
vertailla englan-
ninkielisiä aineis-
toja ja toimin-
taympäristöjä, 
jotka edistävät 
hänen oppimis-
taan 

Oppilas osaa 
pohtia, miten hän 
voi hyödyntää 
englanninkie-lisiä 
aineistoja ja 
toimintaympäris-
töjä omaa oppi-
mistaan edis-
tääkseen.
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Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen 
ja arjen taidot

Kommentit ja muistiinpanot:

T3 ohjata oppilasta 
havaitsemaan, 
millaisia 
säännönmukaisuuks
ia englannin 
kielessä on, miten 
samoja asioita 
ilmaistaan muissa 
kielissä sekä 
käyttämään 
kielitiedon käsitteitä 
oppimisensa tukena

Oppilas oppii 
löytämään eng-
lannin kielen 
säännönmukai-
suuksia ja vertai-
lemaan englan-
nin kieltä muihin 
kieliin. Hän oppii 
käyttämään 
kielitiedon käsit-
teitä oppimisensa 
tukena.

Kielellinen päättely Oppilas osaa 
tehdä 
havaintoja 
joistakin englan-
nin kielen sään-
nönmukaisuuk-
sista.

Oppilas osaa tehdä 
joitakin johtopäätöksiä 
englannin kielen 
säännönmukaisuuksista. 
Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerkkejä siitä, 
miten sama asia 
ilmaistaan eng-lannissa 
ja jossa-kin muussa kie-
lessä. Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä englannin 
kielen kielitiedon käsit-
teistä ja osaa käyttää 
niitä kie-litaitonsa kehit-
tämiseen. 

Oppilas osaa tehdä 
johtopää-töksiä 
englannin kielen 
säännönmukaisuuksis-
ta. Oppilas osaa 
kertoa, miten sama 
asia ilmais-taan 
englannissa ja jossakin 
muus-sa kielessä. 
Oppilas osaa kertoa 
kohdekielen keskeisistä 
kielitiedon käsitteistä ja 
käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämiseen.

Oppilas osaa tehdä 
johtopäätöksiä 
englannin kielen 
säännönmukaisuuk-
sista ja soveltaa niitä.
Oppilas osaa vertail-
la, miten sama asia 
ilmaistaan englannissa 
ja jossakin muussa 
kielessä. Oppilas 
tuntee englannin kie-
len keskeisiä kielitie-
don käsitteitä ja osaa 
käyttää niitä kielitai-
tonsa kehittämiseen.
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Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot

Kommentit ja muistiinpanot:

T4 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoit-
teita, hyödyntämään 
monipuolisia tapoja 
oppia englantia ja 
arvioimaan 
oppimistaan 
itsenäisesti 
ja yhteistyössä sekä 
ohjata oppilasta 
myönteiseen 
vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen 

Oppilas oppii 
asettamaan tavoitteita 
kielten opiskelulleen ja 
reflektoimaan 
oppimisprosessiaan 
itsenäisesti ja yhdessä 
muiden kanssa. 
Oppilas oppii käyttä-
mään erilaisia tapoja 
op-pia kieliä ja löytää 
niistä itselleen 
tehokkaimmat. 
Oppilas oppii tapoja 
toimia vuorovaiku-
tuksessa rakentavasti.

Tavoitteiden 
asettaminen, 
opiskelustrategioi-
den 
hyödyntäminen, 
oppimisen 
reflektointi ja 
vuorovaikutuksessa 
toimimisen 
tapojen 
hahmottaminen

Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
itselle sopivia 
kielenoppimistap
oja. Oppilas 
osaa antaa 
joitakin 
esimerkkejä 
tavoista toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa.

Oppilas osaa 
käyttää yleisim-
piä itselle sopivia 
kielenoppimista-
poja. Oppilas 
osaa kuvata 
joitakin tapoja 
toimia 
rakentavasti vuo-
rovaikutuksessa.

Oppilas osaa 
käyttää keskei-
simpiä itselle 
sopivia kie-
lenoppimistapo-
ja. Oppilas osaa 
vertailla tapoja 
toimia rakenta-
vasti vuorovai-
kutuksessa. 

Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisia itselle 
sopivia tapoja 
oppia englannin 
kieltä. Oppilas 
osaa vertailla ja 
poh-tia tapoja 
toimia rakenta-
vasti vuorovai-
kutuksessa. 
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Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
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johdetut
oppimisen
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Arvioinnin kohde

Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen

Kommentit ja muistiinoanot:

T5 kehittää 
oppilaan 
itsenäisyyttä 
soveltaa luovasti 
kielitaitoaan sekä 
elinikäisen 
kieltenopiskelun 
valmiuksia

Oppilas oppii 
soveltamaan ja 
kehittämään 
kielitaitoaan 
itsenäisesti myös 
koulun päätyttyä. 
Hän oppii 
hyödyntämään 
ympäristönsä 
kielellisiä virikkeitä. 
Oppilaalle kehittyy 
luottamus itseensä 
kielenoppijana.

Jatkuvan kielen-
opiskelun val-
miuksien kehit-
tyminen

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
mahdollisuuksis-
ta kehittää eng-
lannin kielen 
taitoaan.

Oppilas osaa 
kuvailla 
mahdollisuuksia 
kehittää 
englannin kielen 
taitoaan myös 
koulun 
päätyttyä.

Oppilas osaa 
vertailla erilaisia 
mahdollisuuksia 
soveltaa ja 
kehittää 
englannin kielen 
taitoaan myös 
koulun 
päätyttyä.

Oppilas osaa 
pohtia ja vertail-
la erilaisia mah-
dollisuuksia 
soveltaa ja 
kehittää 
englannin kielen 
taitoaan myös 
koulun 
päätyttyä.

Osaamisen

arvosanalle 5
kuvaus

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 9
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Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

S3 Kehittyvä kielitaito: taito 
toimia vuorovaikutuksessa, 
taito tulkita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä

L4 Monilukutaito

Kommentit ja muistiinpanot:

T6 rohkaista 
oppilasta 
osallistumaan 
keskusteluihin 
monenlaisista 
oppilaiden 
ikätasolle ja 
elämänkokemuk
seen sopivista 
aiheista, joissa 
käsitellään myös 
mielipiteitä

Oppilas oppii 
toimimaan aktii-
visesti erilaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa.

Vuorovaikutus 
erilaisissa tilan-
teissa

Oppilas selviytyy 
monista rutiinin-
omaisista 
viestin-
tätilanteista tu-
keutuen joskus 
viestintäkump-
paniin.

Oppilas selviää 
kohtalaisesti 
monenlaisista 
jokapäiväisistä 
viestintätilan-
teista ja pystyy 
enenevässä mää-
rin olemaan 
aloitteellinen 
viestintätilan-
teessa.

Oppilas pystyy 
viestimään, 
osal-listumaan
keskusteluihin ja 
ilmaisemaan
mielipiteitään 
melko vaivatto-
masti 
jokapäiväi-sissä 
viestintäti-
lanteissa. 

Oppilas pystyy 
viestimään, 
osallistumaan
keskusteluihin ja 
ilmaisemaan
mielipiteitään 
myös joissakin 
vaativammissa 
tilanteissa, kuten 
keskusteltaessa 
ajankohtaisesta 
tapahtumasta.

Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso B1.1/
B1.2
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Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

S3 Kehittyvä kielitaito: taito 
toimia vuorovaikutuksessa, 
taito tulkita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä

L4 Monilukutaito
L6 Työelämätaidot ja 
yrittäjyys

Kommentit ja muistiinpanot:

T7 tukea oppilaan 
aloitteellisuutta 
viestinnässä, 
kompensaatiokei-
nojen käytössä ja 
merkitysneuvottelun 
käymisessä

Oppilas oppii 
olemaan aloit-
teellinen vuoro-
vaikutustilanteis-
sa. Oppilas oppii 
käyttämään vies-
tintästrategioita.

Viestintästrategi-
oiden käyttö

Oppilas osallis-tuu 
viestintään, mutta 
tarvitsee edelleen 
usein apukeinoja.
Oppilas osaa reagoi-
da suppein sanallisin 
ilmauksin, pienin elein 
(esim. nyökkäämällä), 
äännähdyksin tai 
muunlaisella minimi-
palautteella. Oppilas 
joutuu pyytämään 
selvennystä tai toistoa 
hyvin usein.

Oppilas osallis-tuu 
enenevässä määrin 
viestintään käyttäen 
tarvittaessa vakio-
sanontoja pyytä-essään 
tarkennusta 
avainsanoista. Oppilas 
joutuu pyytämään 
toistoa tai selven-nystä 
silloin tällöin. Oppilas 
käyt-tää esim. 
lähikäsitet-tä tai 
yleisempää käsitettä, 
kun ei tiedä täsmällistä 
(koira/eläin tai talo/
mökki).

Oppilas pystyy jossain 
määrin olemaan aloit-
teellinen viestinnän eri 
vaiheissa ja osaa 
varmistaa, onko 
viestin-täkumppani
ymmärtänyt viestin, 
sekä kiertää tai 
korvata 
tuntemattoman sanan 
tai muotoilla viestinsä 
uudelleen. Oppilas 
pystyy neuvottele-
maan tuntemattomien
ilmauksien 
merkityksistä.

Oppilas pystyy olemaan 
aloitteellinen tuttua 
aihetta käsittelevässä 
vuorovaikutustilanteessa ja 
osaa varmis-taa, onko 
viestin-täkumppani 
ymmärtänyt viestin, 
korjata väärinymmär-
ryksiä sekä kiertää tai 
korvata tuntemattoman 
sanan tai muotoilla 
viestinsä uudelleen. Op-
pilas pystyy neuvot-
telemaan tuntemat-
tomien ja melko mutkik-
kaidenkin ilmauksien 
merkityksistä

Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso B1.1/
B1.2
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Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

S3 Kehittyvä kielitaito: taito 
toimia vuorovaikutuksessa, 
taito tulkita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Kommentit ja muistiinpanot:

T8 auttaa 
oppilasta 
tunnistamaan 
viestinnän 
kulttuurisia piirteitä 
ja tukea oppilaan 
rakentavaa 
kulttuurienvälistä 
viestintää

Oppilas oppii 
tunnistamaan 
viestinnän kult-
tuurisia piirteitä. 
Hän oppii käyt-
tämään kieltä 
kulttuurien väli-
sessä viestinnäs-
sä.

Viestinnän 
kulttuurinen 
sopivuus

Oppilas osaa 
käyttää yleisim-
piä kohteliaa-
seen
kielenkäyttöön 
kuuluvia 
ilmauksia 
monissa rutii-
ninomaisissa 
sosiaalisissa 
kontakteissa.

Oppilas osaa käyttää 
kieltä yksinkertaisella 
tavalla kaikkein 
keskeisimpiin 
tarkoituksiin, kuten 
tiedonvaihtoon sekä 
mielipiteiden ja 
asenteiden 
asianmukaiseen 
ilmaisemiseen. 
Oppilas pystyy 
keskustelemaan 
kohteliaasti käyt-täen 
tavanomaisia ilmauksia 
ja perustason vies-
tintärutiineja.

Oppilas osoittaa 
tuntevansa tär-
keimmät kohte-
liaisuussäännöt. 
Oppilas pystyy
ottamaan vuoro-
vaikutuksessaan 
huomioon joitakin 
tärkeimpiä kulttuurisiin 
käytänteisiin liittyviä 
näkökohtia.

Oppilas osoittaa 
tuntevansa tär-
keimmät kohte-
liaisuussäännöt ja 
osaa kiinnittää 
huomiota kielen-
käytön muodolli-
suuteen. Oppilas 
pystyy ottamaan 
vuorovaikutukses-
saan huomioon 
tärkeimpiä 
kulttuurisia 
käytänteitä.

Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso B1.1/
B1.2
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Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito: taito 
toimia vuorovaikutuksessa, 
taito tulkita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä

L4 Monilukutaito

Kommentit ja muistiinpanot:

T9 tarjota oppi-
laalle mahdol-
lisuuksia kuulla ja 
lukea monenlaisia 
itselleen merkityk-
sellisiä yleiskielisiä ja 
yleistajuisia tekstejä 
erilaisista lähteistä 
sekä tulkita niitä 
käyttäen erilaisia 
strategioita

Oppilas oppii 
tulkitsemaan 
puhuttuja ja kir-
joitettuja tekste-jä. 
Hän oppii tekstien 
ymmärtämisstrate-
gioita. 

Tekstien 
tulkintataidot

Oppilas ymmär-tää 
yksinkertaista, 
tuttua sanastoa ja 
ilmaisuja sisältävää 
kirjoitettua tekstiä 
ja hidasta puhetta 
asiayhteyden 
tukemana.
Oppilas pystyy 
löytämään tar-
vitsemansa yk-
sinkertaisen tiedon 
lyhyestä tekstistä.

Oppilas pystyy 
seuraamaan
hyvin summittaisesti 
selväpiirteisen 
asiapuheen pääkohtia, 
tunnistaa usein ym-
pärillään käytävän 
keskustelun aiheen sekä 
ymmärtää pääasiat 
tuttua sanastoa sisäl-
tävästä yleiskielisestä 
tekstistä tai hitaasta 
puheesta. Oppilas osaa 
päätellä tuntematto-
mien sanojen merki-
tyksiä asiayhteydestä. 

Oppilas ymmärtää 
pääasiat ja joitakin 
yksityiskohtia selkeästä 
ja lähes normaalitem-
poisesta yleiskielisestä 
puheesta tai yleistajui-
sesta kirjoitetusta 
tekstistä ja ymmärtää 
yhteiseen kokemuk-
seen tai yleistietoon 
perustuvaa puhetta
tai kirjoitettua tekstiä. 
Oppilas löytää pää-
ajatukset, avainsanat ja 
tärkeitä yksityiskoh-tia 
myös valmistautu-
matta.

Oppilas ymmär-tää 
pääasiat ja useita yksityis-
kohtia hieman vaati-
vammasta normaali-
tempoisesta yleiskieli-
sestä puheesta tai 
yleistajuisesta kirjoitetusta 
tekstistä. Oppilas 
ymmärtää yhteiseen 
kokemukseen tai 
yleistietoon perustuvaa 
puhetta tai kirjoitettua 
tekstiä. Oppilas löytää 
pääajatukset, avainsanat 
ja tärkeitä yksityiskohtia 
myös valmistautumatta. 

Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso B1.1/
B1.2
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Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito: taito 
toimia vuorovaikutuksessa, 
taito tulkita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä

L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen
L6 Työelämätaidot ja 
yrittäjyys

Kommentit ja muistiinpanot:

T10 ohjata oppilasta 
tuottamaan sekä 
puhuttua että 
kirjoitettua tekstiä 
erilaisiin tarkoituksiin 
yleisistä ja itselleen 
merkityksellisistä 
aiheista kiinnittäen 
huomiota 
rakenteiden 
monipuolisuuteen ja 
ohjaten hyvään 
ääntämiseen

Oppilas oppii 
ilmaisemaan 
itseään suullises-ti ja 
kirjallisesti käyttäen 
englan-nin kielen 
kes-keistä sanastoa 
ja keskeisiä ra-
kenteita.  Hän oppii 
ääntämään 
ymmärrettävästi.

Tekstien 
tuottamistaidot

Oppilas osaa rajallisen
määrän lyhyitä, ulkoa 
opeteltuja ilmauksia, 
kes-keistä sanastoa ja
perustason lausera-
kenteita. Oppilas 
pystyy kertomaan arki-
sista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa 
ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittamaan 
yksinkertaisia viestejä 
sekä ääntää 
harjoitellut ilmaisut 
ymmärrettävästi

Oppilas osaa kuvata 
luettelomaisesti (ikä-
kaudelleen tyypillisiä) 
jokapäiväiseen 
elämään liittyviä asioita 
käyttäen tavallista 
sanastoa ja joitakin 
idiomaattisia ilmauksia 
sekä perustason 
rakenteita ja joskus 
hiukan vaativampiakin. 
Oppilas osaa soveltaa 
joitakin ääntämisen pe-
russääntöjä muissakin 
kuin harjoitelluissa 
ilmauksissa.

Oppilas osaa kertoa 
ydinkohdat ja myös 
hiukan yksityiskohtia 
erilaisista jokapäiväiseen 
elämään liittyvistä 
itseään kiinnostavista 
todellisista tai
kuvitteellisista aiheista 
käyttäen melko laajaa 
sanastoa ja 
rakennevalikoimaa sekä 
joitakin yleisiä fraaseja ja 
idiomeja. Oppilas osaa 
soveltaa useita ääntä-
misen perussääntöjä 
muissakin kuin 
harjoitelluissa ilmauksissa.

Oppilas osaa kertoa 
ydinkohdat ja useita 
yksityiskohtia erilaisista 
jokapäiväiseen elä-
mään liittyvistä itseään 
kiinnostavista todellisis-
ta tai kuvitteellisista 
aiheista käyttäen 
melko laajaa sanastoa 
ja rakennevalikoimaa 
sekä yleisiä fraa-seja ja 
idiomeja. Oppilas osaa 
soveltaa useita ääntä-
misen perussääntöjä 
muissakin kuin harjoitel-
luissa ilmauksissa.

Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso B1.1/
B1.2


	oppiaine 7–9

	Text19: 
	T1ext2: 
	11Check Box20: Off
	21Check Box21: Off
	31Check Box22: Off
	T11ext2: 
	12Check Box20: Off
	22Check Box21: Off
	32Check Box22: Off
	T21ext2: 
	13Check Box20: Off
	23Check Box21: Off
	33Check Box22: Off
	T13ext2: 
	14Check Box20: Off
	24Check Box21: Off
	34Check Box22: Off
	T41ext2: 
	15Check Box20: Off
	25Check Box21: Off
	35Check Box22: Off
	T15ext2: 
	16Check Box20: Off
	26Check Box21: Off
	36Check Box22: Off
	T16ext2: 
	17Check Box20: Off
	27Check Box21: Off
	37Check Box22: Off
	T17ext2: 
	18Check Box20: Off
	28Check Box21: Off
	38Check Box22: Off
	T18ext2: 
	19Check Box20: Off
	29Check Box21: Off
	39Check Box22: Off
	T19ext2: 
	110Check Box20: Off
	210Check Box21: Off
	310Check Box22: Off


