s22-kurssin harjoitustehtävien oikeat vastaukset

1.1.2 Kielioppi: sanaluokat
1.1.3 Kielioppi: sanan vartalo
1.1.4 Sanasto: adjektiivin johtimet
1.2.2 Kuuntele: Harrastuksia ja vapaa-ajanviettotapoja
1.2.3 Sanasto: aikasanoja
1.2.4 Kielioppi: joka-pronominin taivutus
1.2.5 Sanasto: harrastussanat
1.2.6 Kielioppi: vapaa-ajasta kertominen
1.2.7 Sanasto: kysymyssanat
1.2.8 Kuuntele: Suomen murteet ja matkakohteista
1.3.1 Sanasto: sääsanoja
1.3.4 Kuuntele: puhutaan säästä
1.3.5 Kielioppi: adjektiivin miten-muoto eli tavan adverbi
2.1.1 Lue: Suomen ilmasto
2.1.2 Sanasto: ilmansuunnat
2.1.3 Kielioppi: adjektiivin komparatiivi ja superlatiivi
2.1.4 Kielioppi: ilmauksia, joissa käytät adjektiivia
2.2.1 Lue: kysymyksiä Suomen maisemasta
2.2.2 Sanasto: maastosanat
2.2.3 Kielioppi: i-monikko
2.2.4 Kielioppi: a- ja ä-loppuitsen sanojen i-monikko
2.2.5 Sanasto: eläinsanoja
2.2.6 Kielioppi: monikon partitiivi
2.2.7 Kuuntele: eläintarinoita
2.3.1 Lue: Suomi kaupungistui myöhään
2.3.2 Kielioppi: monikon illatiivi eli monikon mihin-muoto
2.3.3 Sanasto: pikkusanoja
2.3.4 Sanasto: -us/-ys-johdokset
2.3.5 Kuuntele: puhekieli
2.3.6 Sanasto: kasvisanoja
2.3.7 Kielioppi: nämä-, nuo- ja ne-prononimien taivutus
2.4.1 Lue: Suomalaiset ovat mökkikansaa
2.4.2 Kielioppi: monikon genetiivi eli monikon kenen/minkä-muoto
2.4.3 Kielioppi: omistusliite
2.4.5 Kielioppi: genetiivi + mukaan-ilmaus
3.1.1 Kuuntele: viiden tähden illallinen kuudelle
3.1.3 Kielioppi: lukusanojen taivutus
3.1.4 Kielioppi: järjetysluvut
3.1.5 Sanasto: ruokasanoja
3.1.8 Sanasto: adjektiivien ja substantiivien muodostamista
3.2.4 Sanasto: asumiseen liittyviä sanoja

1.1.2 Kielioppi: sanaluokat
Harjoitustehtävä 1
Mallivastaus:
a) Substantiiveja ovat esimerkiksi Mikkeli, Matti, auto ja ihminen.
b) Adjektiiveja ovat esimerkiksi pieni, uusi, herkullinen, keltainen ja lämmin.
c) Numeroita ovat esimerkiksi kuusi, viides, sata ja kolmekymmentäkaksi.
d) Esimerkki pronomineista:
Matti Huttunen on ystäväni.
Hän (←Matti) asuu Mikkelissä.
Se (←Mikkeli) on pieni ja kaunis kaupunki.
Harjoitustehtävä 2
perheetön / pieni / utelias / huumorintajuinen / huolellinen / kärsivällinen / huolimaton /
suurpiirteinen

1.1.3 Kielioppi: sanan vartalo
Harjoitustehtävä 1
1. Millaisen auton isä aikoo ostaa?
2. Kohteliaalla ihmisellä on monta ystävää.
3. Kärsimättömän ihmisen on vaikea odottaa.
4. He asuvat sinisessä talossa.
5. Tekin pidätte tästä kauniista maisemasta.
6. Jalatonta tuolia ei voi käyttää.
7. Uteliasta ihmistä kiinnostaa kaikki.
8. Haluamme ostaa herkullista jäätelöä.
9. Asuimme lomalla pienessä mökissä.
10. Etsimme kaupungista viihtyisän hotellin.
11. Lintu lensi tuolta kaukaiselta saarelta.
12. Menimme asemalle taksilla.
13. Näimme metsässä villin eläimen.

1.1.4 Sanasto: adjektiivin johtimet
Harjoitustehtävä 1
Aamulla paistaa aurinko. Aamu on aurinkoinen.
Tänä kesänä Mikkelissä oli paljon sadetta. Kesä oli sateinen.
Säätiedotus lupasi huomiseksi poutaa. Huominen on poutainen.
Kuusi vuotta sitten Etelä-Suomessa satoi paljon lunta. Talvi oli luminen.

Keskiviikko oli pilvinen. Taivas oli koko päivän harmaassa pilvessä.
Harjoitustehtävä 2
1. usko - uskollinen
2. suru - surullinen
3. ilo - iloinen
4. viha - vihainen
5. into - innokas
6. pelko - pelokas
7. epäluulo - epäluuloinen
8. esimerkki - esimerkillinen

1.2.2 Kuuntele: Harrastuksia ja vapaa-ajanviettotapoja
Harjoitustehtävä 1
a) Miksi Hannulla on vähän vapaa-aikaa?
Hänellä on työ, jonka vuoksi hänen pitää matkustaa ja olla paljon pois kotoa. Varsinkin kesällä
vapaa-aikaa on liian vähän.
b) Mitä Hannu tekee vapaa-aikanaan?
Jos on lunta ja hyvät kelit, hän hiihtää. Hän käy elokuvissa ja konserteissa ja laittaa ruokaa.
c) Mitä Hannu haluaisi harrastaa enemmän?
Melontaa.
Harjoitustehtävä 2
a) Miksi Kyllikillä on pelkästään vapaa-aikaa?
Hän on eläkkeellä.
b) Mitä Kyllikki tekee vapaa-aikanaan?
Hän lököttelee eli laiskottelee, lukee ja tekee käsitöitä. Lisäksi hän puuhastelee eli tekee
puutarhatöitä omakotitalon pihamaalla.
Harjoitustehtävä 3
a) Miksi sukset ja hiihtäminen eivät ole perinteinen liikkumistapa Pohjois-Amerikassa?
Lumi on erilaista, eikä sovi niin hyvin hiihtämiseen. Pohjois-Amerikassa ihmiset käyttävät
lumessa lumikenkiä.
b) pihlaja
c) pituus 1,5 - 2 metriä, leveys 12 - 20 senttiä
d) 1800-luvulla
e) Norjassa
f) tasaisilla paikoilla, esimerkiksi järven ja meren jäällä
g) Miten sota liittyy hiihtämiseen?
Lumisilla alueilla sotilaat liikkuivat suksilla. Mäkihyppy ja ampumahiihto olivat lajeja, joita sotilaat
harjoittelivat armeijassa. 1300-luvulla suksista syttyi sota. Sodan vuoksi syntyi kaksi uutta lajia:
mäkihyppy ja ampumahiihto.

h) Miksi suomalaiset menestyvät hyvin hiihtolajeissa?
Hiihto oli pitkään tärkeä ja halpa tapa liikkua talvella. Tänäänkin kaikki suomalaiset oppivat
hiihtämään jo lapsena.

1.2.3 Sanasto: aikasanoja
Harjoitustehtävä 1
1. aina
2. tavallisesti / yleensä / usein / monesti
3. ei koskaan
4. säännöllisesti
5. harvoin / joskus

1.2.4 Kielioppi: joka-pronominin taivutus
Harjoitustehtävä 1
Perusmuoto
N-muoto (genetiivi)
Mitä-muoto (partitiivi)
Missä-muoto (inessiivi)
Mistä-muoto (elatiivi)
Mihin-muoto (illatiivi)
Millä-muoto (adessiivi)
Miltä-muoto (ablatiivi)
Mille-muoto (allatiivi)

joka

jotka
jonka
jota
jossa
josta
johon
jolla
jolta
jolle

joiden
joita
joissa
joista
joihin
joilla
joilta
joille

Harjoitustehtävä 2
a) Teatteri on harrastus, joka kiinnostaa lapsia.
b) Ostin eilen uuden mailan, jolla voitan varmasti tennisottelun.
c) Hän ei voi syödä suklaata, jossa on pähkinää.
d) Löysin tavaratalosta huivin, jonka ostan äidille lahjaksi.
e) Paikka, johon menemme lomalle, on kaukana Suomesta.
f) Huoneen nurkassa ovat tavarat, jotka Pekka hakee huomenna.
g) Alakerran kenkäkaupassa on myyjä, jolta sinä saat avaimet.

1.2.5 Sanasto: harrastussanat
Harjoitustehtävä 1
1. uiminen, uinti
2. hiihtäminen, hiihto

3. luisteleminen, luistelu
4. jalkapallo
5. musiikki
6. lukeminen
7. elokuva, elokuvat, elokuvien katseleminen
8. juoksu, juokseminen
Harjoitustehtävä 2
1. H
2. B
3. F
4. E
5. C
6. D
7. G
8. A

1.2.6 Kielioppi: vapaa-ajasta kertominen
Harjoitustehtävä 1
a) Harrastan pyöräilemistä.
b) Olen kiinnostunut kalastamisesta.
c) Olen kiinnostunut matkustamisesta.
d) Harrastan maalaamista.

1.2.7 Sanasto: kysymyssanat
Harjoitustehtävä 1
Perusmuoto
Minkä/kenen-muoto (genetiivi)
Mitä-muoto (partitiivi)
Missä-muoto (inessiivi)
Mistä-muoto (elatiivi)
Mihin-muoto (illatiivi)
Millä-muoto (adessiivi)
Miltä-muoto (ablatiivi)
Mille-muoto (allatiivi)

Mikä?
Kuka?
Minkä?
Kenen?
Mitä?
Ketä?
Missä?
Kenessä?
Mistä?
Kenestä?
Mihin? Minne?
Keneen? Kehen?
Millä?
Kenellä? Kellä?
Miltä?
Keneltä?
Mille?
Kenelle? Kelle?

Harjoitustehtävä 2
Perusmuoto
Minkä/kenen-muoto (genetiivi)
Minä-muoto (essiivi)

Millainen/minkälainen?
Millaisen/minkälaisen?
Millaisena/minkälaisena?

Millaiset/minkälaiset?
Millaisten/minkälaisten?
Millaisina/minkälaisina?

Miksi-muoto (translatiivi)
Mitä-muoto (partitiivi)
Missä-muoto (inessiivi)
Mistä-muoto (elatiivi)
Mihin-muoto (illatiivi)
Millä-muoto (adessiivi)
Miltä-muoto (ablatiivi)
Mille-muoto (allatiivi)

Millaiseksi/minkälaiseksi?
Millainen/minkälainen?
Millaisessa/minkälaisessa?
Millaisesta, minkälaisesta?
Millaiseen, minkälaiseen?
Millaisella, minkälaisella?
Millaiselta, minkälaiselta?
Millaiselle, minkälaiselle?

Millaisiksi/minkälaisiksi?
Millaisia/minkälaisia?
Millaisissa/minkälaisissa?
Millaisista/minkälaisista?
Millaisiin/minkälaisiin?
Millaisilla/minkälaisilla?
Millaisilta/minkälaisilta?
Millaisille/minkälaisille?

Harjoitustehtävä 3
a) Kenen laukku tämä on? Se on Maijan laukku.
b) Millaisessa asunnossa he asuvat? He asuvat pienessä asunnossa.
c) Mihin matkustatte joululomalla? Matkustamme Egyptiin.
d) Kenelle ostat lahjan? Ostan lahjan siskolle.
e) Ketä Maija rakastaa? Maija rakastaa Mattia.
f) Millaisella autolla ajoitte Lappiin? Ajoimme Lappiin linja-autolla.
g) Keneltä sait sähköpostin? Sain sähköpostin Alilta.
h) Millaisen puvun olet ajatellut ostaa? Olen ajatellut ostaa silkkisen puvun.
i) Minkä puvun olet ajatellut ostaa? Olen ajatellut ostaa tämän puvun.
j) Kenestä te puhutte? Puhumme äidinkielen opettajasta.
k) Mistä te puhutte? Puhumme äidinkielen kurssista.

1.2.8 Kuuntele: Suomen murteet ja matkakohteista
Harjoitustehtävä 1
1. Mihin puhuja meni?
Teatteriin.
2. Miksi hän myöhästyi?
Hän joutui olemaan myöhään töissä eli jäämään ylitöihin.
3. Miksi kaikki katsoivat puhujaa, kun hän tuli sisälle?
Näytelmän henkilö sanoi samaan aikaan: “Anteeksi, että olen myöhässä.” Teatterin yleisö luuli,
että puhuja häiritsi näytelmää sanomalla anteeksi.”
Harjoitustehtävä 2
A) Heinola
1. Vesitorni ja Siltasaari.
2. Katsella maisemia. Siltasaareen voi mennä myös piknikille ja sieltä voi ostaa kahvia.
B) Lahti
1. Taidemuseo, moottoripyörämuseo
2. Viiden minuutin kävelymatka

3. Lontoossa
4. Moottoripyörämalleja eri vuosikymmeniltä / Kahvila-ravintola / Erilaisia tapahtumia
5. Moottoripyöräharrastajat osaavat kysyä. Joskus joku muukin kiinnostuu.
6. Se on kivannäköinen ja siellä on ilmaisia näyttelyitä.
C) Kotka
1. Merestä kertova matkailukohde, johon kuuluu kaksi museota ja jossa on erilaisia näyttelyitä.
2. a) 8 euroa, b) 12 euroa
3. Maretarium on kesällä auki joka päivä, mutta Vellamo on suljettu maanantaisin.
D) Helsinki
1. Stockmannin tavaratalo / Kauppatori / Esplanadin puisto / Design-museo
2. Stadionin torni / Sibelius-monumentti
3. ei

1.3.1 Sanasto: sääsanoja
Harjoitustehtävä 1
a) tihkusade
b) rankkasade
c) pakkanen
d) helle
e) suojasää
f) halla
g) räntä
h) rae
i) ukkospilvi
j) sadepilvi
k) poutapilvi
l) pouta
m) sadekuuro
n) epävakainen
o) myrsky
p) sää, ilma, keli
q) säätiedotus, sääennuste

1.3.4 Kuuntele: puhutaan säästä
Harjoitustehtävä 1
a) Puhujan asunto on toisessa kerroksessa ja ylempänä on aina lämpimämpää kuin maan
pinnassa.

b) Toinen puhuja suunnitteli hiihtoretkeä. Toisen talo lämpenee puulla ja pakkasella uunissa
täytyy olla koko ajan tuli.
Harjoitustehtävä 2
Toisella ei mitenkään: työpaikalla on niin hyvä ilmastointi. Toisen työpaikalla on hyvin kuuma:
ikkunaa ei voi pitää auki ja pomo ei osta tuuletinta.

1.3.5 Kielioppi: adjektiivin miten-muoto eli tavan adverbi
Harjoitustehtävä 1
a) huonosti
b) iloisesti
c) rankasti
d) suullisesti
e) uteliaasti
f) ehdottomasti
g) huolettomasti
h) säännöllisesti
i) hyvin
j) oikein

2.1.1 Lue: Suomen ilmasto
Harjoitustehtävä 1
a) Mitä eroa on merellisellä ja mantereisella ilmastolla?
Merellisessä ilmastossa sataa paljon ja lämpötila vaihtelee vuoden aikana vähän.
Mantereisessa ilmastossa sataa vähän ja lämpötilat vaihtelevat vuoden aikana paljon.
b) Miksi Suomessa on lämpimämpää kuin esimerkiksi Siperiassa, joka on yhtä pohjoisessa?
Koska lämpimät merivirrat tuovat Atlantilta lämpöä Jäämerelle ja sieltä Suomeen.
c) Missä on tavallisesti talvella Suomen kylmin paikka? Miksi juuri siellä?
Suomen luoteisosassa, koska lämmin merivirta ei vaikuta sinne asti.
d) Missä on tavallisesti kesällä Suomen lämpimin paikka?
Suomen manneralueella, koska siellä meri ei viilennä ilmaa.
e) Milloin Suomessa sataa vähiten?
Kevätkuukausina eli keväällä.
f) Missä kuussa Suomessa on eniten lunta?
Lumipeite on tavallisesti eli tyypillisesti paksuin maaliskuussa.

2.1.2 Sanasto: ilmansuunnat

Harjoitustehtävä 1
a) pohjoinen
b) koillinen, luode, lounas
c) länsi
d) pohjoinen, koillinen, itä, kaakko, etelä, lounas, länsi, luode
e) -

2.1.3 Kielioppi: adjektiivin komparatiivi ja superlatiivi
Harjoitustehtävä 1
a) huonompi, huonoin
b) terävämpi, terävin
c) mukavampi, mukavin
d) hölmömpi, hölmöin
e) pienempi, pienin
f) kylmempi, kylmin
g) kuumempi, kuumin
Harjoitustehtävä 2
1. Mitä lyhyen sanan lopussa olevalle a:lle ja ä:lle tapahtuu komparatiivissa eli isompimuodossa <esimerkiksi kylmä: kylmempi tai kuuma:kuumempi>?
Lyhyen sanan lopussa oleva a ja ä muuttuvat komparatiivissa e:ksi.
2. Mitä sanan lopussa olevalle a:lle, ä:lle ja i:lle tapahtuu superlatiivissa eli isoin-muodossa
<esimerkiksi terävä: terävin, mukava:mukavin, kylmä:kylmin, pieni:pienin tai kuuma:kuumin)
Sanan lopussa olevat a, ä ja i katoavat superlatiivin -in-tunnuksen edeltä.
3. Mitä tapahtuu komparatiivissa ja superlatiivissa adjektiiville, jonka viimeinen kirjain on o, ö, u
ja y <esimerkiksi huono:huonompi:huonoin>?
Ei mitään. Sanan äänteet eivät muutu. Voit liittää komparatiivin -mpi-tunnuksen ja superlatiivin in-tunnuksen suoraan perusmuotoon.
4. Miksi sanan “pieni” komparatiivissa (pien_e_mpi) i muuttuu e:ksi, mutta sanan “siisti”
komparatiivissa (siist_i_mpi) i säilyy?
Pieni on vanha suomen kielen sana: kun taivutat, i sanan lopussa muuttuu e:ksi.
Samalla tavalla järvi: järven, saari: saaren, joki:joen jne. Siisti on uusi suomen kielen sana. Siksi
i sanan lopussa ei muutu.
Harjoitustehtävä 3
Komparatiivit ja niiden perusmuodot:
nuorempana, nuorempi
isompaan, isompi
suuremmassa, suurempi

enemmän, paljon
vanhemmaksi, vanhempi
pienemmässä, pienempi
lyhyemmät, lyhyt
helpompaa, helpompi
nopeampaa, nopeampi
Superlatiivit ja niiden perusmuodot:
useimpien, useimmat
rakkain, rakkain
kauneinta, kaunein
parhaalta, paras
upeimmalta, upein
ihanimmalta, ihanin
valoisimmalle, valoisin
hienoimman, hienoin
puhtaimman, puhtain
suloisimmat, suloisin

2.1.4 Kielioppi: ilmauksia, joissa käytät adjektiivia
Harjoitustehtävä 1
1. Musta kivi on yhtä painava kuin valkoinen kivi.
2. Pekka on yhtä pitkä kuin Matti.
3. Seinä on yhtä leveä kuin pöytä.
Harjoitustehtävä 2
1. Minun vuokrani on pienempi kuin sinun vuokrasi. TAI
Sinun vuokrasi on suurempi kuin minun vuokrani.
2. Valkoinen kivi on painavampi kuin musta kivi. TAI
Musta kivi on kevyempi kuin valkoinen kivi.
3. Seinä on leveämpi kuin pöytä. TAI
Pöytä on kapeampi kuin seinä.

2.2.1 Lue: kysymyksiä Suomen maisemasta
Harjoitustehtävä 1
a) Suomessa on paljon järviä. Suomessa ei ole vuoria, mutta Suomessa on tuntureita.
Suomessa sataa paljon ja vuoden ympäri. Suomessa tavallisia ovat metsät ja suot. Etelä-

Suomessa on myös laajoja peltoja. Suomessa on vähän petoeläimiä javain yksi myrkyllinen
käärme: kyykäärme.
b) Jääkaudella ilmasto oli niin kylmä, että Suomen päällä oli noin kilometrin verran jäätä. Kun
ilmasto lämpeni, jää alkoi sulaa. Jää ja vesi muovasivat maastoon isoja kuoppia, joihin kertyi
vettä. Kuopat muuttuivat järviksi.
c) Etelä- ja Länsi-Suomessa maasto on tasaisempaa kuin Itä-Suomessa. Lisäksi etelässä kesä
ja kasvukausi ovat pitempiä.

2.2.2 Sanasto: maastosanat
Harjoitustehtävä 1
1. saari
2. ranta
3. meri
4. järvi
5. salmi
6. lampi
7. joki
8. koski
9. niemi
10. lahti

2.2.3 Kielioppi: i-monikko
Harjoitustehtävä 1
1. hassuilta tytöiltä
2. häijyiltä mummoilta
3. oudoista ryöstöistä
4. autioilla kaduilla
Harjoitustehtävä 2
1. valkoisilla hevosilla
2. tummatukkaisista naisista
3. hyville ystäville
4. nahkaisille istuimille
Harjoitustehtävä 3
1. lämpimistä maista
2. veneillä

3. väsyneiltä matkustajilta
4. kirkkaista valoista
Harjoitustehtävä 4
1. kilteiltä ihmisiltä
2. ahtaissa häkeissä
3. mökeillä, seikkailuleikeistä
4. näteille lokeille
Harjoitustehtävä 5
1. susista
2. kylmistä vesistä
3. käsillä
4. täysissä ämpäreissä

2.2.4 Kielioppi: a- ja ä-loppuitsen sanojen i-monikko
Harjoitustehtävä 1
Pahoille pojille
kantapäissä ja jaloissa
isille ja isoisille
Tyhjissä laivoissa
Leivissä, munista
Lahoilla kissoilla, mahoista
Pöydillä, kukista ja heinistä
Metsissä, silmillä, korvilla
Harjoitustehtävä 2
ravintoloita
Lusikoissa
lakanoista
ihailijoilta
ruskeita
vakavilta
kuljettajille
alastomille
Pyöreiltä
vadelmista
kiharoille

2.2.5 Sanasto: eläinsanoja

Harjoitustehtävä 1
1. petoeläin
2. nisäkäs
3. lemmikkieläin
4. kotieläin
5. poikanen, pentu
6. emo, emä
7. kala
8. lintu
9. villieläin
10. matelija
11. hyönteinen

2.2.6 Kielioppi: monikon partitiivi
Harjoitustehtävä 1
1. Onko kuva-sanan yksikkövartalon lopussa yksi vai kaksi vokaalia?
Kuvassa -> kuva_ssa, sanan yksikkövartalon lopussa on a eli yksi vokaali.
2. Mikä on monikon partitiivin pääte, kun sanan vartalon lopussa on yksi vokaali?
Kun sanan vartalon lopussa on yksi vokaali, monikon partitiivin pääte on a- tai -ä. Tässä
tapauksessa vokaalisoinnun vuoksi a.
3. Monikon partitiivin pääte pitää liittää monikkovartaloon. Mikä on kuva-sanan
monikkovartalo?
Kuvissa -> kuvi_ssa, sanan vartalo monikossa on kuvi-.
4. Onko oikea muoto kuvita vai kuvia?
Mallivastaus: Kuvi + a : Minulla on paljon kuvia. Oikea muoto on kuvia.
Harjoitustehtävä 2
1. suuria, säkkejä
2. vapaita, paikkoja
3. pieniä, jäniksiä, siilejä
4. töitä
5. huonoja, teitä
Harjoitustehtävä 3
1. porkkanoita, perunoita
2. lentosuudelmia
3. haarukoita

4. kiukkuisia, opiskelijoita
5. puheliaita, silminnäkijöitä
Harjoitustehtävä 4
1. Minulla ei ole avaimia.
2. Hänellä ei ole lapsia mukana.
3. Matilla ei ole suuria unelmia.
4. Meillä ei ole kauniita verhoja.
5. Sinulla ei ole kaikkia mahdollisuuksia.
6. Torimyyjällä ei ole parempia mansikoita.

2.2.7 Kuuntele: eläintarinoita
Harjoitustehtävä 1
a) Se ei näe hyvin. Siksi se voi luulla ruuaksia sormia, jotka tuoksuvat jäätelöltä tai mehulta.
Joskus Terttu puree myös siksi, että on pahalla päällä.
b) Ihminen ei tiedä, koska minipossut tulivat lemmikeiksi vasta 90-luvulla.
c) Jos hoitajat eivät laita rasvaa, Tertun iho palaa. Tavallisesti siat suojaavat ihon ottamalla
mutakylpyjä. Terttu ei halua tehdä niin.
d) Kesäkurpitsaa ja sieniä.
Harjoitustehtävä 2
a) Koska ne eivät elä akvaariossa. Silakan suomut irtoavat helposti ja muikku ei kestä melua.
b) Koska Maretariumin perustajat halusivat kertoa suomalaisista vesistä ja niiden elämästä.
c)Esimerkiksi lopettaa puutarhan lannoittamisen, koska osa lannoitteesta joutuu aina veteen ja
pilaa sitä. / Lajitella jätteet asianmukaisesti.

2.3.1 Lue: Suomi kaupungistui myöhään
Harjoitustehtävä 1
kaupunki, kaupunkiin
tehdas, tehtaaseen
lähiö, lähiöön
suuri teollisuuskeskus, suureen teollisuuskeskukseen
metsä, metsään
eläin, eläimeen

2.3.2 Kielioppi: monikon illatiivi eli monikon mihin-muoto
Harjoitustehtävä 1

kasvoihin, näppylöihin, luomiin, ripsiin, poskipäihin, huuliin, ranteisiin, kyynärtaipeisiin
Harjoitustehtävä 2
lauseisiin, virkkeisiin, välimerkkeihin, isoihin, alkukirjaimiin, kappaleisiin, teksteihin
Harjoitustehtävä 3
uusiin, paikkoihin, vieraisiin, ihmisiin, kieliin, tuntemattomiin, kaukaisiin, lomakohteisiin,
yllättäviin, tilanteisiin, tuttuihin, kuvioihin, vanhoihin, harrastuksiin

2.3.3 Sanasto: pikkusanoja
Harjoitustehtävä 1
1. jo
2. vasta
3. enää
4. vielä
5. enää
6. vielä

2.3.4 Sanasto: -us/-ys-johdokset
Harjoitustehtävä 1
1. kampaan
2. hengitän
3. asennan
4. uhkaan
Harjoitustehtävä 2
1. loukata
Oikea vastaus: loukkaus
minä loukkaan → loukkaus
Esimerkkilause: Maija koki sanat loukkauksena.
2. luvata
Oikea vastaus: lupaus
minä lupaan → lupaus
Esimerkkilause: Matti petti lupauksensa.
3. marjastaa
Oikea vastaus: marjastus
minä marjastan → marjastus

Esimerkkilause: Marjastus on tuttua monissa suomalaisperheissä.
4. sienestää
Oikea vastaus: sienestys
minä sienestän → sienestys
Esimerkkilause: Sateisena syksynä on hyvät mahdollisuudet sienestykseen.
5. metsästää
Oikea vastaus: metsästys
minä metsästän → metsästys
Esimerkkilause: Moni suomalainen harrastaa metsästystä.
6. piristää
Oikea vastaus: piristys
minä piristän → piristys
Esimerkkilause: Kuppi kahvia on kiva piristys.
7. yllättää
Oikea vastaus: yllätys
minä yllätän → yllätys.
Esimerkkilause: Tämäpä oli yllätys!
8. herättää
Oikea vastaus: herätys
minä herätän → herätys
Esimerkkilause: Herätys on huomenna kello 6.
Harjoitustehtävä 3
1. avustuksia
2. maalauksen
3. hämmästystä

2.3.5 Kuuntele: puhekieli
Harjoitustehtävä 1
tämän, tuolta, tässäkin
Tuossa, niissä, niihinkin, noissa, niihin
noissa, tässä, Siihen, niitä
noissa, tässä
Harjoitustehtävä 2
1. Me eivät ole vielä aivan yhtä suuria kuin nämä.
2. Mutta katsotaan nyt, mitä täällä on.

3. Se on ostettu tuollaisena aika isona. Siinä oli kukkia jo silloin, kun se tänne tuli.
4. Ei näytä kovin elinvoimaiselta, mutta kyllä siellä jotakin vihreätäkin on.
Ei näytä kovin elinvoimaiselta, mutta kyllä siellä jotakin vihreääkin on.

2.3.6 Sanasto: kasvisanoja
Harjoitustehtävä 1
Puu, pensas, oksia, lehtiä/havuja, havuja/lehtiä, lehtipuu, havupuu, koivu/vaahtera, vaahtera/
koivu, mänty/kuusi, kuusi/mänty, latva

2.3.7 Kielioppi: nämä-, nuo- ja ne-prononimien taivutus
Harjoitustehtävä 1
siinä, siitä, siihen
tällä, tältä, tälle
noiden, noita, noiksi
niissä, niistä, niihin
näillä, näiltä, näille
Harjoitustehtävä 2
1. noita
2. niitä
3. Niissä
4. täksi
5. Tänä
6. siihen
7. Näille
8. Siinä
9. Siinä
10. tuota
11. tuohon
12. noilta
13. Noiden

2.4.1 Lue: Suomalaiset ovat mökkikansaa
Harjoitustehtävä 1
1. sukulainen, sukulaisen
2. kesämökki, kesämökin
3. tärkein mökkikunta, tärkeimmän mökkikunnan

4. mökinomistaja, mökinomistajan
5. rikas perhe, rikkaan perheen
6. tavallinen suomalainen, tavallisen suomalaisen
7. matkailukeskus, matkailukeskuksen

2.4.2 Kielioppi: monikon genetiivi eli monikon kenen/minkä-muoto
Harjoitustehtävä 1
1. Tyttöjen
2. Naapurien, Naapureiden
3. Kukkien
4. Kurssien
5. Teiden
6. Suomalaisten
Harjoitustehtävä 2
1. Naisten, Naisien
2. Heidän
3. Maahanmuuttajien
4. Eläinten, Eläimien
5. Vanhusten
6. Meidän

2.4.3 Kielioppi: omistusliite
Harjoitustehtävä 1
1. Hänen / Heidän
2. Meidän
3. Teidän
4. sinun
Harjoitustehtävä 2
1. työpaikkani
2. laukkunsa
3. lapsellamme
4. koirallanne

2.4.5 Kielioppi: genetiivi + mukaan-ilmaus
Harjoitustehtävä 1

1. Tilastojen mukaan
2. Poliisin mukaan
3. Äidin mukaan
4. Heidän mukaansa
5. Naapurien mukaan / Naapureiden mukaan

3.1.1 Kuuntele: viiden tähden illallinen kuudelle
Harjoitustehtävä 1
kuudelle, seitsemän, Seitsemästä, Kahden, kahden, viiden, kahdeskymmeneskolmas

3.1.3 Kielioppi: lukusanojen taivutus
Harjoitustehtävä 1
1. yhdeksältä
2. viidessä
3. neljää
4. kahta
Harjoitustehtävä 2
1. 38
2. 53
3. 72, kolmeen
4. 96
Harjoitustehtävä 3
1. tuhannessa
2. miljoonaa
3. sadan
Harjoitustehtävä 4
1. Kuinka moneen / Moneenko
2. Kuinka monta / Montako
3. Kuinka monessa / Monessako
4. Moneltako
5. Kuinka monen / Monenko

3.1.4 Kielioppi: järjetysluvut
Harjoitustehtävä 1

1. kahdeskymmeneskolmas
2. seitsemäs
3. kymmenes
4. seitsemästoista
Harjoitustehtävä 2
1. Hän sai opiskelupaikan kymmenenneltä varasijalta.
Oikea vastaus: 10.
2. Hissi nousi nopeasti viidenteenkymmenenteen kerrokseen.
Oikea vastaus: 50.
3. Hän osallistui tapahtumaan kolmattatoista kertaa.
Oikea vastaus: 13.
4. Tämä on varmasti sadas kerta, kun sanon saman asian.
Oikea vastaus: 100.
5. Aion palata kotiin kolmaskymmenesensimmäinen päivä.
Oikea vastaus: 31.

3.1.5 Sanasto: ruokasanoja
Harjoitustehtävä 1
sika: possu, porsas
lammas: karitsa
lehmä: nauta, härkä, vasikka
kana: broileri
Harjoitustehtävä 2
C, A, B
Harjoitustehtävä 3
E, F, C, B, I, A, H, G, D
Harjoitustehtävä 4
Juures: peruna / porkkana / punajuuri / sipuli / nauris / lanttu / selleri / palsternakka / bataatti
Vihannes: tomaatti / salaatti / kurkku / kaali / kukkakaali / kesäkurpitsa / munakoiso / paprika
Marja: mustikka / mansikka / kirsikka / puolukka / karviaismarja / mustaherukka eli
mustaviinimarja / punaherukka eli punaviinimarja / vadelma eli vattu / lakka

3.1.8 Sanasto: adjektiivien ja substantiivien muodostamista
Harjoitustehtävä 1
1. epäonnistunut

2. epäluotettava
3. epäkohtelias
4. epäystävällinen
5. epäkiinnostava

3.2.4 Sanasto: asumiseen liittyviä sanoja
Harjoitustehtävä 1
B, E, M
J, P, D
R, L, G
A, S, C
I, N, K
F, H, O

