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Esipuhe 
 

Materiaali on suunnattu kotoutumiskoulutuksen suomen kielen opetukseen tasolta 

A2.1 alkaen. Paperimateriaalin tukena ovat digitaaliset tehtävät avoimessa 

oppimisympäristössä. Opintokokonaisuuden suunnittelussa on huomioitu aikuisten 

perustaidot. Opiskelijan luku- ja kirjoitustaitoa vahvistetaan monipuolisilla 

harjoituksilla ja kielitietoa vahvistetaan luonnollisissa käyttöympäristöissä. 

Opiskeltava sanasto liittyy liikkumiseen ja matkustamiseen. Numerotaidoissa 

pääpaino on matkustamisen numerotehtävissä ja sanallisten tehtävien 

ymmärtämisessä. Materiaalin ovat tehneet aineenopettajat ja suomen kielen 

opettaja yhteistyössä. 

 

 

Tekijät 
Juha Mäkirinta 

Taru Toppola 

Kirsi Sojakka 

Vesa Partanen 

 
 

Kuvat: Pixabayn vapaat kokoelmat, Papunet 
 
Materiaali on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Vanajaveden 
Opiston ja Otavan opiston hankkeessa Osaan! – avaimia aikuisten perustaitoihin 
(2018–2020). Materiaalia saa tulostaa, kopioida ja jakaa opetustarkoituksiin.  
Materiaalia ei saa muokata. Materiaalia ei saa jakaa 
kaupallisesti. 
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1. Lähdetään liikkeelle 

Tehtävä 1.1 Katso liikeverbejä-video 

(https://youtu.be/6xp06w_ElQk). 

Kirjoita liikeverbi oikeaan nuoleen. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehtävä 1.2 Mikä on verbin vastakkainen teko? Kirjoita lause. 

ottaa – Minä otan kynän sinulta.  

mennä  

tuoda  

lainata  

sulkea  

  



 

 

4 

Tehtävä 1.3 Kuuntele keskustelu.  

Lue teksti ääneen ystävän kanssa. 

 

Kari ja Birgitta ovat heränneet. Heidän tyttärensä 

Päivi nukkuu vielä. On perjantaiaamu ja kello on 

kymmen yli kahdeksan. Kari on jo keittiössä juomassa 

kahvia ja syömässä aamupalaa. Birgitta tulee keittiöön. 

 

Birgitta:  Huomenta Kari. 

Kari:  Huomenta. Nukuit tänään aika myöhään. Mihin aikaan sä menet 

tänään töihin? 

Birgitta: Mä meen vasta kymmeneen. Mihin aikaan sä lähdet? 

Kari: Mun pitää olla töissä jo yhdeksältä. Lähden varmaan varttia vaille. 

Kuinka niin? 

Birgitta: No, ehtisitkö sä viedä Päivin tänään päiväkotiin? 

Kari:  Voin viedä, mutta Päivi pitää herättää heti. 

Birgitta: Ai kello on jo noin paljon. No, annetaan Päivin nukkua ja mä vien hänet. 

Voinko mä ottaa auton? 

Kari: Ota vaan. Mä menen pyörällä, mutta en voi käydä töiden jälkeen 

kaupassa.  

Birgitta: Mä voin kyllä käydä kaupassa, mutta haetko sä Päivin sitten 

päiväkodista? 

Kari: Joo, mä haen ja me kävellään kotiin. Voisin laittaa jotain ruokaa 

tänään. Mitä me syötäis? 

Birgitta: Tänään on perjantai! Tänään syödään pitsaa. Mä tilaan meille pitsat ja 

tuon ne kotiin töiden jälkeen. 

Kari:  Loistava ajatus. Miksi tuo ei tullut mun mieleen? 

Päivi:  Huomenta, mä heräsin jo! 

Birgitta: Huomenta rakas! 
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Tehtävä 1.4 Kirjoita, kuka: Birgitta, Päivi vai Kari? 

 

1. Lähtee töihin ennen yhdeksää. ___________________________________________ 

2. Saa nukkua aamulla pitkään. ___________________________________________ 

3. Menee töihin autolla.   ___________________________________________ 

4. Menee töihin polkupyörällä.  ___________________________________________ 

5. Menee hoitoon äidin kanssa. ___________________________________________ 

6. Vie lapsen päiväkotiin.  ___________________________________________ 

7. Hakee lapsen päiväkodista.  ___________________________________________ 

8. Käy kaupassa töiden jälkeen. ___________________________________________ 

9. Tuo pitsat kotiin töiden jälkeen. ___________________________________________ 

10. Tulee kotiin isän kanssa.  ___________________________________________ 

 

Tehtävä 1.5 Alleviivaa verbit ja kirjoita perusmuoto. 

Menemme tänään 

Helsinkiin. 
Perusmuoto: 

Annan sinulle lahjan, ole 

hyvä. 
Perusmuodot: 

Vien lapset päiväkotiin 

aamulla. 
Perusmuoto: 

Tuotko kaupasta 

leipää ja juustoa? 
Perusmuoto: 

Tulen Helsingistä junalla 

illalla. 
Perusmuoto: 

Hei ope, tulen kouluun 

vähän myöhässä. 
Perusmuoto: 

Otan sinusta 

valokuvan. 
Perusmuoto: 

Onko ok, jos otan tämän 

kirjan? 
Perusmuodot: 

Lainaatko minulle 2 euroa? 

 
Perusmuoto: 

Palautan kaksi kirjaa 

kirjastoon tänään. 
Perusmuoto: 

Laitan tänään ruokaa. 

Tuletko meille syömään? 
Perusmuodot: 

Avatkaa kirja sivulta 52. 

 
Perusmuoto: 

Nyt tunti alkaa. Avaa 

tietokone. 
Perusmuodot: 

Nyt tunti loppuu. Sulje 

tietokone. 
Perusmuodot: 

Haen lapset päiväkodista 

iltapäivällä. 
Perusmuoto: 

Käymme huomenna 

Oulussa. 
Perusmuoto: 

Käyn vessassa. 

 
Perusmuoto: 

Käytkö kaupassa ja tuotko 

ruokaa? 
Perusmuodot: 
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Tehtävä 1.6 Lue lauseet ja kirjoita oikea numero kuvan kohdalle. (kuvat © 

Papunet) 
 

1. Matti lainaa kirjan kirjastosta. 

2. Matti menee kirjastoon tai Matti 

käy kirjastossa. 

3. Hän palauttaa kirjan hyllyyn. 

4. Hän laittaa paperin reppuun. 

5. Hän laittaa paperin laatikkoon. 

6. Hän ottaa paperin repusta. 

7. Nainen avaa oven. 

8. Mies sulkee oven. 

9. Jäteautonkuljettaja hakee roskat 

talon edestä. 

10. Mies tulee ovesta sisälle. 

11. Mies menee ovesta ulos. 

12. Nainen antaa lahjan miehelle. 

13. Mies käy apteekissa. 

14. Hän hakee postin postilaatikosta. 

15. Hän vie kirjeen postilaatikkoon. 

16. Hän ottaa takin kaapista. 
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Tehtävä 1.7 Tee lauseita, joissa käytät seuraavia sanoja. 

 

 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

verbi adjektiivi adverbi 

käydä punainen hitaasti 

hakea pieni hyvin 

antaa suuri varmasti 

ottaa vihreä iloisesti 

palauttaa jännittävä usein 

lainata pelottava aina 

avata mielenkiintoinen huolellisesti 

sulkea kallis huonosti 

tulla uusi nopeasti 
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perustettu 23.1.2020 

Osaan – Sanomat 
 

torstaina 21.3.2020. Irtonumeron hinta 2,30 €, kotiin tilattuna 365 €. Ilmestyy silloin tällöin.

Kirjaston remontti valmistui  
etuajassa 
Laina Myöhänen OS 
 
Pääkirjaston remontti valmistui tammikuun 
lopussa. Remontti kesti kaksi vuotta ja se 
valmistui ennakoitua aiemmin. Alun perin 
kirjaston piti olla valmis vasta huhtikuussa. 
Asiakkaat voivat lainata kirjoja juhannukseen 
asti Wetterin kirjastosta. Juhannuksen jälkeen 
kirjasto suljetaan ja noin 240	000 kirjaa ja 
muuta tuotetta viedään Lukiokadun 
kirjastoon. Remontoitu kirjasto avaa ovensa 
syyskuun ensimmäisenä päivä. Kesäkuun ja 
elokuun välisenä aikana kirjoja voi lainata ja 
palauttaa kirjastoautossa. Vuonna 1983 
valmistuneen kirjaston remontti maksoi 
yhdeksän miljoonaa euroa ja uusiin 
kalusteisiin käytettiin noin 750	000 euroa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donald Trump ei  
tule Suomeen 
Tuula Purnaaja OS 
 
Presidentti Donald Trump 
tviittasi Floridasta viime yönä, ettei hän lähde 
Suomeen: ”Suomi on hieno maa ja pidän 
Saulista kovasti, mutta ei siellä voi pelata 
golfia tähän aikaan vuodesta. Toivon, että 
presidentti Niinistö tulee tänne ja ottaa golf-
mailat mukaan.” Emme tavoittaneet 
presidentti Niinistöä kommentoimaan uutista. 
Yhdysvaltojen presidentti on innokas golfaaja, 
sillä hän käy pelaamassa golfia vähintään 
kerran viikossa. Niinistö sen sijaan ei pelaa 
golfia, vaan hän menee mieluummin 
jalkapallokatsomoon tai luontoon. 

 
Suomen vienti on vaikeuksissa 
OTT 
Suomen vienti oli 
18,3 prosenttia 
pienempi kuin 
viime vuoden 
tammikuussa.  
Suomen 
tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Ruotsi ja 
Yhdysvallat. Suomi vie paljon teollisuuden 
investointituotteita ja ongelmat näissä maissa 
vaikuttavat Suomen tilanteeseen. Suomeen 
tuodaan paljon tavaroita Saksasta, Venäjältä, 
Ruotsista ja Kiinasta. Tuonnin arvo oli viime 
vuonna 65,7 miljardia euroa. Viennin arvo oli 
64,9 miljardia euroa, joten kauppatase oli 
alijäämäinen. 

 

Kaikki kirjat nyt – 50 % 
Esimerkiksi Donald Trumpin 

elämäkerta nyt vain 
14,95 €! 

 
KIRJAKAUPPA LUKEMATTOMAT 

Kirjakatu 2, ma-pe 10-17 
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Tehtävä 1.8 Katso video (https://youtu.be/GrmnsKQ-axY) ja lue Osaan 

– Sanomat ja alleviivaa ajan adverbit. 

 

Tehtävä 1.9 Vastaa kysymyksiin. 

Kirjaston remontti valmistui etuajassa 

1. Milloin remontoitu kirjasto avataan yleisölle? _________________________________ 

2. Milloin kirjaston remontti valmistui?  _________________________________ 

3. Kuinka paljon remontti maksoi?  _________________________________ 

4. Milloin Wetterin kirjasto suljetaan? _________________________________ 

5. Mistä voit lainata kirjoja heinäkuussa?  _________________________________ 

6. Milloin remontoitu kirjasto on rakennettu?  _________________________________ 

7. Missä remontoitu kirjasto sijaitsee?  _________________________________ 

Donald Trump ei tule Suomeen 

1. Miksi Trump ei halua tulla Suomeen?  _________________________________ 

2. Mitä Trump harrastaa?  _________________________________ 

3. Mitä Sauli Niinistö harrastaa?  _________________________________ 

4. Mikä uutisessa ei ole totta?  _________________________________ 

5. Mikä uutisessa voi olla totta?  _________________________________ 

Suomen vienti on vaikeuksissa? 

1. Mihin maihin Suomi vie tavaroita?  ________________________________ 

2. Mistä maista Suomeen tuodaan tavaroita?  _________________________________ 

3. Mitä tarkoittaa, että kauppatase on alijäämäinen? ___________________________ 

____________________________________________________________________________  
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2. Liikutaan tehokkaasti 

perustettu 23.1.2020 

Osaan – Sanomat 
keskiviikkona 25.3.2020. Irtonumeron hinta 2,30 €, kotiin tilattuna 365 €. Ilmestyy silloin tällöin. 
 
Helsinki Marathon juostaan elokuussa 
 
Helsingissä juostaan maraton elokuun 22. 
päivänä. Juoksijat lähtevät aamulla Eirasta ja 
kiertävät Kaivopuiston meren rantaa pitkin. 
Reitti jatkuu kantakaupungin läpi ja päättyy 
samaan paikkaan, missä lähtö oli. Tämä 
kymmenen kilometrin reitti pitää juosta neljä 
kertaa ympäri. Matkaa kertyy yhteensä tasan 
42	195 metriä. Viime vuonna 620 miestä 
juoksi koko matkan ja voittajan aika oli 
2.29.26. Naisia maaliin pääsi 173 ja voittajan 
aika oli 3.14.55. Miesten sarjan voittaja juoksi 
kilometrin 3.33 minuutissa ja naisten sarjan 
voittaja juoksi kilometrin aikaan 4.38 
minuuttia. 
 
Tällä hetkellä naisten maailmanennätys on 
2.17.01 ja miesten maailmanennätys 2.01.39. 
Kenialainen Eliud Kipchogen juoksi 

maailmaennätyksen vuonna 2018 Berliinissä. 
Keskimäärin hän juoksi jokaisen 100 metriä 
noin 17 sekuntiin, ja jokaisen kilometrin 
aikaan 2.52.  
 
Helsingissä juostaan maratonin lisäksi 10 km, 
puolimaraton ja maratonviesti. Järjestäjät 
odottavat tapahtumaan lähes kahtatuhatta 
juoksijaa.  

 
Tehtävä 2.1 Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 
 

1. Mihin vuorokauden aikaan maratonin lähtö on? __________________________ 

2. Kuinka monta kilometriä yksi juoksukierros on? ____________________________ 

3. Kuinka kauan naisten sarjan voittajalta kului aikaa? _______________________ 

4. Kuinka monta juoksijaa juoksi koko maratonin lähdöstä maaliin? ___________ 

5. Kuinka nopeasti miesten sarjan voittaja juoksi kilometrin? __________________ 

6. Mikä on miesten maratonin maailmanennätys? ___________________________ 

7. Kuinka nopeasti ennätysmies juoksi 100 metriä? ___________________________ 

8. Kuinka monta 100 metrin matkaa on maratonissa? ________________________ 
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Tehtävä 2.2 Lue mainos. Kirjoita viis hyvää perustetta, miksi on parempi 

lähteä maratonille kuin ostaa sohva. 

 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 2.3 Kirjoita kaverille viesti ja yritä houkutella hänet mukaan Helsinki 

 Marathonille.  
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perustettu 23.1.2020 

Osaan – Sanomat 
 
tiistaina 30.3.2020. Irtonumeron hinta 2,30 €, kotiin tilattuna 365 €. Ilmestyy silloin tällöin. 
 

Olympialaiset siirtyivät vuodella eteen päin 
 

Olympialaiset järjestetään kesällä 2021. kisat siirrettiin vuodella 

eteenpäin koronaviruksen takia. Kisat ovat kaukana Japanissa ja kisoihin on 

pitkä aika.       Kuvat: Pixabayn vapaat kokoelmat 

 

Seuraavat lähellä olevat kisat ovat yleisurheilun SM-kisat, jotka 

järjestetään Turussa elokuussa. Syksyllä näemme, kuinka pitkälle Antti Ruuskanen heittää 

keihästä. Viime vuonna Lassi Etelätalo heitti pitemmälle ja voitti mestaruuden Ruuskasen 

nenän edestä. Naisten korkeushypyssä suosikki on Ella Junnila ja pituushypyssä Taika 

Koilahti. Kuinka pitkälle Taika hyppää ja kuinka korkealle Ella ponnistaa? Tämä selviää 

elokuussa Turussa. Ellalta odotetaan 190 cm ylitystä ja Taika Koilahdelta uutta ennätystä 

eli 670 cm. 

 

Tehtävä 2.4 Kirjoita oikea yleisurheilulaji kuvan alle. 

 

  

________________________ ________________________ ______________________ 
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Tapaa kuvaavia adverbeja 
miten? komparatiivi superlatiivi 

hyvin paremmin parhaiten 

huonosti huonommin huonoiten 

nopeasti nopeammin nopeimmin 

hitaasti hitaammin hitaimmin 

kauniisti kauniimmin kauneimmin 

taitavasti taitavammin taitavimmin 

tarkasti tarkemmin tarkimmin 

 
 

Tehtävä 2.5 Kirjoita vihkoon lauseita kuvista. Käytä verbejä ja adverbejä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

juosta 

luistella 

tanssia 

ampua 
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perustettu 23.1.2020 

Osaan – Sanomat 
 
tiistaina 30.3.2020. Irtonumeron hinta 2,30 €, kotiin tilattuna 365 €. Ilmestyy silloin tällöin. 

 
Reetta Hurske oli nopein pika-
aituri SM-kisoissa 
Martti Mittamies 
Lappeenranta 
 
Naisten 100 metrin aitajuoksun uusi Suomen 
mestari on Reetta Hurske. Hänen aikansa oli 
sama kuin Nooralotta Nezirillä. Molempien 
aika oli 13,05. Pronssia sai Annimari Korte, 
jonka aika oli 13,12. Neljänneksi juoksi 
Matilda Bogdanoff, joka hävisi Kortteelle 
ainoastaan 0,03 sekuntia eli kolme sadasosaa. 
 
Ella Junnila hyppäsi naisten 
korkeushypyssä 186 cm 
 
Ella Junnila voitti SM-kultaa naisten 
korkeushypyssä. Hän hyppäsi korkeutta 186 
cm. Muut mitalit menivät lahtelaiselle 	Heta 
Tuurille	ja mikkeliläiselle Jessica Kähärälle. 
Heta Tuuri hyppäsi kaksi senttimetriä 
matalammalta kuin Junnila. Kähärä hyppäsi 
viisi senttiä matalammalta kuin Tuuri. 
 
Taika Koilahti hyppäsi pitkälle 
naisten pituushypyssä 

 

Taika Koilahti voitti naisten pituushypyn 
ylivoimaisesti. Hän hyppäsi pituutta 669 cm. 
Anne-Mari Lehtiö hävisi Koilahdelle 45 cm. 
Marika Partinen sai pronssia tuloksella 618. 
  

Etelätalo heitti keihästä 
pitemmälle kuin Ruuskanen 
 

Lassi Etelätalo voitti Suomen mestaruuden 
tuloksella 84,11. Antti Ruuskanen heitti 
toiseksi tuloksella 82,57. Toni Kuusela oli 
kolmas ja hän heitti alle 80 metriä. Kuuselan 
tulos oli vaatimaton 79,53. 

 

Tehtävä 2.6 Katso video (https://youtu.be/qGjfcO3XV9Q). 

Tee videon perusteella oma Osaan – Sanomat uutissivu. Sivupohja 

täällä: https://osaansuomessa.fi/tekstilajit/ 
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Tehtävä 2.7 Lue uutinen ja tee tulosluettelo. Kirjoita nimi ja tulos.
Naisten 100 metrin aitajuoksu 

1. 

2. 

3. 

Naisten korkeushyppy 

1. 

2. 

3. 

 

Naisten pituushyppy 

1. 

2. 

3. 

Miesten keihäänheitto 

1. 

2. 

3. 

Tehtävä 2.8 Katso tulosluetteloa ja vastaa kysymyksiin. 

1. Kuka juoksi nopeimmin?  _______________________________ 

2. Kuinka paljon nopeammin voittaja juoksi kuin kolmanneksi tullut? _____________ 

3. Kuka hyppäsi toiseksi korkeimmalta?  _______________________________ 

4. Kuinka paljon korkeammalta voittaja hyppäsi kuin toiseksi tullut? ______________ 

5. Kuinka pitkälle pituushypyn voittaja hyppäsi?  _______________________________ 

6. Kuinka pitkälle miesten kolmanneksi paras heittäjä heitti? _____________________ 

7. Kuka juoksi parhaiten?  _______________________________ 

8. Kuka heitti parhaiten?  _______________________________ 

9. Kumpi juoksi hitaammin, Neziri vai Korte?  _______________________________ 

10. Kumpi hyppäsi paremmin, Partio vai Lehtiö?  _______________________________ 

11. Kumpi hyppäsi huonommin, Tuuri vai Kähärä?  _______________________________ 
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Paikkaa ja suuntaa kuvaavia adverbeja  

missä? mistä? mihin? 

ulkona ulkoa ulos 

ylhäällä ylhäältä ylös 

alhaalla alhaalta alas 

lähellä läheltä lähelle 

kaukana kaukaa kauas 

pitkällä pitkältä pitkälle 

korkealla korkealta korkealle 

edessä edestä eteen 

takana takaa taakse 

sisällä sisältä sisään 

 

Tehtävä 2.9 Lue lause ja yhdistä siihen sopiva adverbi. 
  Missä? 

Jarruvalot ovat auton  ulkona 

Japani on  sisällä 

Liikennevaloissa vihreä on  korkealla 

Liikennevaloissa keltainen on  alhaalla 

Yöllä ihmiset haluavat nukkua  kaukana 

Liikennevaloissa punainen on  lähellä 

Lähikauppa on  takana 

Auton etuvalot ovat auton  edessä 

Kesällä ihmiset haluavat olla  keskellä 

Kerrostalossa kerros numero 25 on  ylhäällä 

 

Tehtävä 2.10 Lue ohje ja piirrä kuva. 

Piirrä paperin keskelle henkilöauto. Henkilöauton sisällä on kaksi henkilöä. 
Auton edessä on korkea rakennus. Auton takana on polkupyörä. Jossain kaukana 
on järvi ja sen lähellä on matala talo. Jossain korkealla paistaa aurinko. Alhaalla 
lukee sinun nimesi ja ylhäällä auringon sisällä lukee Moi!  
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3. Missä olit ja mitä teit siellä? 

Tehtävä 3.1 Katso karttaa ja vastaa kysymyksiin. 

Missä?  Mitä hän tekee siellä? 
kauppa (1, i) Ensin hän palauttaa tyhjät pullot ja tölkit ja ostaa sen 

jälkeen pari kassia elintarvikkeita. 

pysäkki (2, H) Hän seisoo ja odottaa linja-autoa. Kun bussi vihdoin tulee, 
hän nousee sen kyytiin. 

WC (3, H) Hän käy vessassa nopeasti. 

automaatti (3, i) Hän nostaa rahaa. 

R-kioskilla (2, i) Hän vie loton ja ostaa karkkia. 

terveyskeskus (3, F) Hän tapaa kiireisen lääkärin ja lääkäri kirjoittaa reseptin. 

sairaala (2, E) Hän makaa kipeänä osastolla. 
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kirjasto (3, C) Hän lainaa ja palauttaa luetun kirjan. 

kuntosali (5, D) Hän polkee kuntopyörällä ja nostaa painoja hikisenä.  

uimaranta (8, C) Hän ui, ottaa aurinkoa ja seurustelee ystävien kanssa. 

parkkipaikka (5, B) Hän pitää autoa parkissa ulkona. 

P-talo (7, H) Hän pitää autoa parkissa sisällä. 

tehdas (11, i) Hän on työssä ja valmistaa ahkerasti tavaroita. 

kirpputori (11, H) Hän ostaa tai myy käytettyjä tavaroita. 

kaatopaikka (13, i) Hän vie henkilöautolla roskia. 

puisto (4, H) Hän lepää ja heittää frisbeetä kaverien kanssa. 

autokorjaamo (14, H) Hänen autoonsa vaihdetaan öljyt ja renkaat. 

metsä (11, D) Hän kulkee ja kerää marjoja. 

järvi (14, B) Hän soutaa soutuveneellä. 

pelto (13, F) Hän viljelee viljaa. 

urheilukenttä (14, D) Hän seuraa jännittävää urheilukilpailua. 

joki (9, A) Hän istuu pienessä veneessä. 

silta (9, G) Hän ylittää kapean joen. 

kerrostalo (11, F) Hän asuu. 

poliisi (8, H) Poliisi kuulustelee häntä. 

ammattikoulu (7, D) Hän opiskelee ammattiin. 

päiväkoti (15, F) Hän hakee väsyneet lapset iltapäivällä hoidosta. 

apteekki (12, F) Hänellä on resepti ja hän ostaa lääkkeitä. 

 
Tehtävä 3.2 Kysy ystävältä, missä hän oli: 

Missä olit maanantaina? Missä olit viikonloppuna? Missä olit eilen päivällä? 

Kaveri sanoo koordinaatit. Sinä näytät paikan kartasta ja kerrot, mitä hän teki 

siellä. Käyttäkää imperfektiä! 

 
Esimerkki (2,i): Sinä olit kioskilla, veit loton ja ostit karkkia. 
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Tehtävä 3.3 Katso karttaa ja vastaa kysymyksiin. 
 

Teuvon päivä. Selvitä, missä Teuvo kävi. Muuta imperfektiin! 
 
(11, F) (9, G) (5, G) (5, H) 

(3, i) (1, C) (3, B) (11, F) 

 
Kerro mistä, missä, mihin? (ensin, sitten, sen jälkeen, lopulta) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Kerro, missä Teuvo ei käynyt ja mitä hän ei tehnyt. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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Tehtävä 3.4 Katso karttaa ja vastaa kysymyksiin. 

 
Marjatan päivä. Selvitä, missä Marjatta kävi. Muuta imperfektiin! 
 
(3, F) (3, i) (12, F) (5, D) 

(8, C) (6, E) (9, G) (15, F) 

 
Kerro mistä, missä, mihin? (ensin, sitten, sen jälkeen, lopulta) 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Kerro, missä Marjatta ei käynyt ja mitä hän ei tehnyt. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Tehtävä 3.5 Piirrä Excelillä oman asuinalueesi kartta. 
Tarkemmat ohjeet täällä: 

https://osaansuomessa.fi/taulukko-ohjelmat/ 
 
 



 

 

15 

4. Mitä olit tekemässä? 

 

Tehtävä 4.1 Katso Osaan-uutiset (https://youtu.be/KG8CHnVDzAQ) 

ja opiskele sanasto. Täytä lomake. 

 
perustettu 23.1.2020 

 

Osaan – Sanomat 
 
sunnuntaina 22.3.2020. Irtonumeron hinta 2,30 €, kotiin tilattuna 365 €. Ilmestyy silloin tällöin. 
 
Seuraavalla sivulla on Osaan -Sanomien 
kevätseurantalomake. Kun kevät tulee, 
ihmiset kömpivät esiin kodeistaan ja alkavat 

taas liikkua puistoissa, metsissä, järvillä ja 
kaduilla. Reportterimme kävi kävelemässä ja 
kuvaamassa, mitä ihmiset olivat tekemässä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KYLLÄ EI SINÄ NÄIT 

1. Ihmiset olivat ulkoilemassa viikonloppuna.    

2. Jotkut olivat sauvakävelemässä.    

3. Näimme ihmisiä pyöräilemässä pyöräilykypärät päässä.    

4. Joku oli tekemässä töitä.    

5. Joku oli kuvaamassa.    

6. Jää oli lähtemässä ja lumi sulamassa.    

7. Jotkut olivat ulkoiluttamassa koiria.    
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8. Näin ihmisiä grillaamassa ruokaa.    

9. Jotkut olivat kuntoilemassa telineissä.    

10. Emme nähneet ketään ihmistä uimassa.    

11. Jotkut ihmiset olivat sukeltamassa.    

12. Sorsat olivat syömässä.    

13. Jotkut ihmiset olivat lepäämässä.    

14. Jotkut olivat nauttimassa aurinkoisesta päivästä.    

15. Nuoret miehet olivat heittämässä frisbeetä.    

16. Jotkut olivat luistelemassa järven jäällä.    

17. Kukaan ei ollut lyömässä golfpalloja.    

18. Huomasin, että pulut olivat istumassa talon katolla.    

19. Näimme pulut lentämässä.    

20. Näin monia lintuja lentämässä ja muuttamassa Suomeen.    

21. Monet olivat eilen golfaamassa.    

22. Jotkut olivat pelaamassa minigolfia.    

23. Mies oli menossa istumaan penkille.    

24. Ihmiset olivat ajamassa golfkärryillä.    

25. Työntekijät olivat myymässä kahvia kahvilassa.    

26. Lapset ja nuoret olivat kiipeilemässä köysiradalla.    

27. Lapset olivat leikkimässä aikuisten kanssa leikkipaikalla.    

28. Asiakkaat olivat terassilla juomassa ja syömässä.    

29. Naiset olivat ratsastamassa hevosilla.    

30. Hoitajat olivat hoitamassa hevosia.    

31. Äiti oli nukuttamassa lasta.    

32. Äiti oli työntämässä lastenvaunuja.    

 
Tehtävä 4.2 Mene kävelylle. Bongaa listan mukaisia tapahtumia ja merkitse ne 

listaan kohtaan ”sinä näit”.  
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Verbillä on monta muotoa. Verbillä on myös muotoja, jotka käyttäytyvät kuten 

substantiivit. Alleviivaa sanat, jotka vastaavat kysymykseen ”Missä?”: 

 
Sorsat olivat rannassa ja monet ihmiset olivat golfkentällä. 

Sorsat olivat syömässä ja monet ihmiset olivat golfaamassa. 

Tehtävä 4.3 Katso video verbistä substantiivi I 

(https://youtu.be/Y0fWsy4zRzQ). 

verbi Mikä sinun harrastuksesi on? Mistä sinä tykkäät? 

laulaa   

soittaa pianon soittaminen  

pelata  jalkapallon pelaamisesta 

uida   

opiskella   

lenkkeillä   

tanssia   

jumpata   

hiihtää   

 

Näillä verbien muodoilla voi olla kaikki tai vain osa substantiivien sijamuodoista. 

Opiskele tärkeimmät muodot! 

 

Quizlet: https://quizlet.com/509926744/write 
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Tehtävä 4.6 Katso video Verbistä substantiivi II 

(https://youtu.be/T0G5x9kJ9ic) ja kirjoita puuttuvat sanat. 

Missä hän on? 

1. Hän on kävelemässä  _________________________________________ 

2. Hän on uimassa  _________________________________________ 

3. Hän on odottamassa  _________________________________________ 

4. Hän on istumassa  _________________________________________ 

5. Hän on opiskelemassa  _________________________________________ 

6. Hän on syömässä  _________________________________________ 

Mitä he ovat menossa tekemään? 

7. He menevät kauppaan  _________________________________________ 

8. He menevät kirjastoon  _________________________________________ 

9. He menevät katsomaan  _________________________________________ 

10. He menevät rannalle  _________________________________________ 

Millä tavalla sinä opit parhaiten ymmärtämään ja puhumaan suomea? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tehtävä 4.7 Kirjoita.  

Muistatko, mitä olit tekemässä, kun… 

1. kuulit ensimmäisen kerran koronaviruksesta? 

____________________________________________________________________________ 

2. tulit sairaaksi viimeksi? 

____________________________________________________________________________ 

3. sinua kosittiin tai päätit kosia itse? 

____________________________________________________________________________ 

4. Donald Trump valittiin presidentiksi? 

____________________________________________________________________________ 

5. sait elämäsi ensimmäisen tekstiviestin? 

____________________________________________________________________________ 
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Tehtävä 4.8 Kirjoita lauseita. Mitä sinä teit ja mitä et tehnyt viikonloppuna? Käytä 

edellisen sivun sanoja. 

Mitä sinä teit? - Minä ulkoilin 

viikonloppuna perheeni kanssa. 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 

6. ___________________________________ 

7. ___________________________________ 

8. ___________________________________ 

9. ___________________________________ 

 

Mitä sinä et tehnyt? - Minä en 

kävellyt viikonloppuna yksin. 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 

6. ___________________________________ 

7. ___________________________________ 

8. ___________________________________ 

9. ___________________________________

Tehtävä 4.9 Muuta lauseet verbi + verbi -rakenteeksi, esimerkiksi: 
 
Minä olin ulkoilemassa perheeni kanssa.  

Minä en ollut kävelemässä viikonloppuna yksin. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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5. Liikutaan autolla ja lasketaan kustannuksia 

Tehtävä 5.1 Lue dialogi ja vastaa kysymyksiin. 
 
Tapani katsastaa auton 
 
Tapani ja Maisa ovat aviopari. Tapani käy töissä toisella paikkakunnalla ja työmatkat 

hän kulkee yleensä omalla autolla. Maisa on töissä lähellä ja hän liikkuu yleensä 

polkupyörällä. Vapaa-aikana Tapani liikkuu paljon eikä aja autolla kuin työmatkat. 

Tänään hänen kuitenkin täytyy käydä katsastusasemalla, koska auto täytyy 

katsastaa. 

 
Kotona: 
 
Tapani:  Olen varannut autolle katsastusajan tänään kello 13.00. 
 
Maisa:  Kuinka kauan viivyt siellä? Voisin samalla käydä Prismassa. 
 
Tapani:  Ei siinä varmaan puolta tuntia enempää aikaa kulu. Pue vaatteet 

päälle ja lähdetään. 
 
Maisa: No hyvä. En halua nyt jäädä yksin kotiin ja kaupassa pitää käydä. 
 
Katsastusasemalla: 
 
Virkailija:  Päivää. 
 
Tapani:  Päivää. Haluaisin katsastaa auton. 
 
Virkailija: Määräaikakatsastus? Saisinko rekisteriotteen, kiitos. Auton vuosimalli on 

2008 eli se on yli 10 vuotta vanha. Onko autoon tehty päästömittaus? 
 
Tapani:  Ei ole tehty. 
 
Virkailija:  Selvä. Eli määräaikakatsastus ja päästömittaus. Katsastuksen hinta on 

47 euroa ja päästömittauksen hinta 34 euroa. Yhteensä 81 euroa. Ja 
kortilla maksat? 

 
Tapani:  Kyllä. 
 
Virkailija:  Kiitos, tästä saat kuitin. Voit odottaa tuolla ja ottaa kahvia 

termoskannusta. 
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Tapani:  Kiitos. 
 
Tapani odottaa ja juo kahvia katsastusasemalla. 
 
20 minuutin kuluttua: 
 
Katsastaja: No niin, teilläkö oli Toyota rekisterinumero EYA-828? 
 
Tapani:  Kyllä, juu. Miltä näytti? Menikö auto läpi katsastuksesta? 
 
Katsastaja:  Valitettavasti ei. Isoja ongelmia ei ollut. Renkaat pitää vaihtaa. Ne 
 ovat ihan kuluneet eikä niissä ole yhtään uraa jäljellä. Sadekelillä ne 
 ovat vaarallisen huonot. 
 
Tapani:  Voi harmi. Täytyy hankkia sitten uudet renkaat. Oliko muuta? 
 
Katsastaja:  Jarruremontti pitää tehdä. Etujarrut eivät jarruta 
 kunnolla. Takajarrut ovat ok vielä. 
 
Tapani:  Selvä. Täytyy viedä auto sitten korjaamolle ja vaihtaa uudet 
 jarrukengät. Saanko autolla kuitenkin ajaa? 
 
Katsastaja:  Kuukausi on aikaa korjata ja sitten pitää tulla tänne näyttämään. 
 Jälkitarkastuksen hinta on 34 euroa ja se pitää suorittaa täällä 
 kuukauden sisään. 
 
Tapani:  Asia selvä. Täytyy ensin varata aika korjaamolle. Kiitos, palataan! 
 
Katsastaja:  Kiitos! Hyvää päivän jatkoa. 
 
1. Minkä merkkinen auto Tapanilla on?   ________________________________ 

2. Mitä ongelmia Tapanin autossa on?   ________________________________ 

3. Kuinka paljon aikaa hänellä on korjata auto?  ________________________________ 

Tapani hakee Maisan Prisman parkkipaikalta. 
 
Tapani:  No moikka, täällähän sä olet. 
 
Maisa:  Moi, menikö auto läpi katsastuksesta? 
 
Tapani:  No ei mennyt, mutta rahaa meni paljon. Katsastus maksoi 81 euroa ja 

jälkitarkastukseen menee vielä 34 euroa. 
 
Maisa:  Voi että, mikä siinä oli vikana? 
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Tapani:  Renkaat ja etujarrut. Renkaat täytyy vaihtaa, 

kun ne olivat jo ihan kuluneet.  
 
Maisa:  Eikä, kuinka paljon ne maksavat? 
 
Tapani:  Varmaan 400 eurolla saa neljä rengasta. Vanhoilla renkailla ajettiin 

kolme vuotta. 
 
Maisa:  Ok, mutta onhan se turvallista ajaa hyvillä uusilla renkailla. Sinäkin liikut 

niin paljon autolla myös talvella ja sadekelillä. 
 
Tapani:  Jep, jarruremonttiin menee saman verran rahaa, mutta sitten on auto 

taas kunnossa ja saadaan vuosi ajaa ihan rauhassa. 
 
Maisa:  Varmaan samalla voit pyytää, että vaihtavat öljyt autoon? 
 
Tapani:  Juu, kerran vuodessa ne täytyy vaihtaa. Kuinkahan paljon öljynvaihto 

maksaa? Katsotaan netistä. 
 
Maisa:  Joo, oljynvaihto.fi- sivuilla hinta on 95 euroa ja katso, ajan voi varata 

netistä. Varaan ajan heti ja voit viedä auton sinne sitten huomenna. 
 
Tehtävä 5.2 Vastaa kysymyksiin. 
 
Autoilun kustannukset. Kuinka paljon Tapanilla menee rahaa?  

 
Mihin rahat menevät? 
 

Kuinka paljon rahaa kuluu? 

määräaikaiskatsastus 
 

 

pakokaasupäästömittaus 
 

 

uusintakatsastus 
 

 

uudet renkaat 
 

 

jarruremontti 
 

 

öljynvaihto 
 

 

yhteensä 
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Tehtävä 5.3 Vastaa kysymyksiin vihkoosi. 
 
1. Millä Tapani liikkuu yleensä töihin? 

2. Millä sinä liikut kurssille? 

3. Mihin Maisa kulkee pyörällä joka arkipäivä? 

4. Millä sinä kuljet kesällä? 

5. Kuinka kauan Tapani viipyy katsastusasemalla? 

6. Missä Maisa käy sillä välin, kun Tapani on katsastusasemalla? 

7. Kuinka kauan sinä yleensä viivyt kaupassa? 

8. Pitääkö Tapanin käydä uudestaan katsastusasemalla? 

 

Tehtävä 5.4 Katso video Liikeverbit (https://youtu.be/6xp06w_ElQk)  

Kirjoita kaikki verbit vihkoosi.  

 

Tehtävä 5.5 Millaisia sanoja verbiin liittyy? Lajittele verbit oikeaan kohtaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
  

liikkua    ajaa   viedä   tulla  

jäädä    lähteä  mennä  viipyä  

käydä   tuoda   lähteä  olla 

 

Millä?   Mihin?   Missä?   Mistä? 
 
Liikun autolla. Liikun kurssille.  Liikun luokassa. 
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Polttoaineen kulutus 

Ihminen ei kävele ilman ruokaa eli energiaa. Auto ei kulje ilman polttoainetta. 

Useissa autoissa polttoaine on vielä nykyään bensiini tai diesel. Auto kuluttaa 

polttoainetta enemmän kaupungissa kuin maantiellä.  

 

Tehtävä 5.6 Laske polttoaineen kulutus vuodessa, kun autoilija ajaa 

kaupungissa 10 000 km vuodessa ja maantiellä 10 000 km vuodessa. 

Bensiinin hinta on 1,6 euroa litralta. Maantiellä auto kuluttaa 5 litraa sadalla 

kilometrillä ja kaupunkiajossa 8 litraa sadan kilometrin matkalla. 

 
Auton kulutus:  
 
Kaupunki: 8 l/100km 
Maantie: 5 l/100km 
 
 
 kulutus (litra) 

100 km 
kulutus (litra) 
1000 km 

kulutus (litra) 
10000 km 

kustannus (€) 
10000 km 

kaupunkiajo 
 

8    

maantieajo 
 

5    

 
Laske kustannukset yhteen: __________________ 
 
 
Nopeusrajoitus 
 

 Taajama: 50 km/h tai 40 km/h 

 Taajaman ulkopuolella: 80 km/h 

 Valtatie: kesällä 100 km/h ja talvella 80 km/h 

 Moottoritie: kesällä 120 km/h ja talvella 100 km/h 

 
Poliisi valvoo ylinopeuksia. Ylinopeudesta seuraa sakko tai ajokortin menettäminen 

määräajaksi.  
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Ajoneuvovero 

Henkilöauton ajoneuvovero koostuu perusverosta sekä mahdollisesta 

käyttövoimaverosta.  Käyttövoimavero määrätään ajoneuvolle, jota käytetään 

muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. 

 
Tehtävä 5.7 Laske, kuinka paljon omistaja maksaa vuodessa veroa 
(pyöristä summat). 
 

Kokonaismassa (kg) €/päivä €/365 päivää 
enintään 1300  0,610 223 euroa 

1301-1400 0,640  
1401-1500 0,672  
1501-1600 0,706  
1601-1700 0,742  
1701-1800 0,780  
1801-1900 0,820  
1901-2000 0,862  

 

Katso taulukosta, kuinka paljon eri autoista maksetaan autoveroa 

 
Auton merkki ja malli 
 

Auton kokonaismassa (kg) Autovero vuodessa (€) 

Audi A3 1395 kg 
 

 

Mini Cooper 1505 kg 
 

 

Mazda CX3 1690 kg 
 

 

Toyota Avensis 1820 kg 
 

 

 
Autovakuutus 

Jos sinulla on auto, sinun pitää ostaa liikennevakuutus vakuutusyhtiöstä. 

Liikennevakuutus on pakollinen kaikille ajoneuvoille. Jos tapahtuu onnettomuus, 

vakuutusyhtiö korvaa vastapuolelle eli toiselle ihmiselle aiheutuneet henkilö- tai 

omaisuusvahingot. Omat omaisuusvahingot vahingonaiheuttaja kärsii itse. Monet 

ottavat autoon vapaaehtoisen autovakuutuksen eli kaskon.  
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Kuljettaja, joka ottaa ensimmäisen liikennevakuutuksen, joutuu yleensä maksamaan 

koko vakuutusmaksun. Liikennevakuutuksen hinta voi olla esimerkiksi 800 euroa 

vuodessa. Kuljettaja, joka on ajanut kauan eikä ole ajanut kolaria, saa bonusta eli 

alennusta jopa 80 % maksuista.  

 
Tehtävä 5.8 Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 

1. Miksi liikennevakuutus on pakollinen? _____________________________________ 

2. Miksi monet ottavat uuteen autoon kaskon? ______________________________ 

Tehtävä 5.9 Selitä omin sanoin seuraavat sanat: 

 vakuutus  ___________________________________________________________ 

 liikennevahinko  ___________________________________________________________ 

 bonus  ___________________________________________________________ 

 kolari  ___________________________________________________________ 

 omaisuusvahinko  ___________________________________________________________ 

 henkilövahinko  ___________________________________________________________ 

 
Jarrutusmatka kesällä ja talvella (reagoida – jarruttaa – pysähtyä!) 
 
nopeus jarrutusmatka kesällä kuivalla 

tiellä.  
(kuiva tie) 

jarrutusmatka talvella jäisellä 
tiellä.  

(jäinen tie) 

40 km/h 
 

18 metriä 52 metriä 

60 km/ h 
 

25 metriä 109 metriä 

80 km/h 
 

30 metriä 187 metriä 

100 km/h 
 

70 metriä 282 metriä 

120 km/h 
 

95 metriä 402 metriä 
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Tehtävä 5.10 Piirrä pysähtymismatka… 

A. sinisellä, kun nopeus on 40 km/h ja tie on kuiva.  

B. punaisella, kun nopeus on 40 km/h ja tie on jäinen. 

C. sinisellä, kun nopeus on 80 km/h ja tie on kuiva.  

D. punaisella, kun nopeus on 80 km/h ja tie on jäinen. 

mittakaava on 1 :1000 (1 mm janassa on 1 m luonnossa) 
 
40 km/h kuiva tie 

 

40 km/h jäinen tie 

 

80 km/h kuiva tie 

 

80 km/h jäinen tie 

 
Tehtävä 5.11 Lue kysymykset ja vastaa niihin. 

1. Auton nopeus on 60 km/h ja tie on jäinen. Kuinka monta metriä tarvitaan 

pysähtymiseen? 

_____________________________________________________________________________ 

2. Ajat jäisellä tiellä nopeudella 80 km/h. Edessäsi on hirvi 50 metrin päässä. Ehditkö 

pysäyttää auton? Perustele. __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Kun nopeus kaksinkertaistuu kuivalla tiellä, mitä tapahtuu pysähtymismatkalle? 

_____________________________________________________________________________ 

4. Kun nopeus kaksinkertaistuu jäisellä tiellä, mitä tapahtuu pysähtymismatkalle? 

_____________________________________________________________________________  



 

 

28 

6. Liikenteen vaaratekijät 

Liikenteessä kuolee joka vuosi satoja ihmisiä Suomessa. EU:ssa 

halutaan, että ihmisiä kuolee vuonna 2020 vain puolet 

vuoden 2010 kuolemista. Suomessa tavoite on, että vuonna 2020 tieliikenteessä 

kuolee enintään 136 henkilöä. Vuonna 2019 kuoli 205 henkilöä eli 69 tapausta 

enemmän kuin tämä tavoite on. 

 

Asukaslukuun suhteutettuna Suomen tilanne on tyydyttävä. Suomessa kuoli 

tieliikenteessä viime vuonna 41 asukasta miljoonaa asukasta kohti. Muissa 

Pohjoismaissa liikenne on turvallisempi: Norjassa kuoli 20, Tanskassa 30 ja Ruotsissa 32 

asukasta jokaista miljoonaa asukasta kohti. Brittein saarilla liikenteessä kuolee 

vähemmän ihmisiä kuin Suomessa: Iso-Britanniassa 28 ja 

Irlannissa 30 asukasta miljoonaa asukasta kohti. 

 

Vaarallisinta liikenne on Itä-Euroopassa entisen Jugoslavian 

alueella, Latviassa ja Puolassa, joissa kuolleita on kaksi kertaa enemmän kuin 

Suomessa miljoonaa asukasta kohti. Serbiassa tieliikennekuolemia on kolme kertaa 

enemmän kuin Ruotsissa. 

 

Tehtävä 6.1 Lue teksti ja aseta maat järjestykseen janalle vaarallisimmasta 

turvallisimpaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 vaarallisin          turvallisin 
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Aikaisemmin Suomessa kuoli paljon ihmisiä liikenteessä. 1970-luvulla Suomessa kuoli 

yli 1100 ihmistä vuodessa. Vuonna 1975 turvavyöt tulivat pakollisiksi ja maanteille 

säädettiin yleinen 80 kilometrin tuntinopeus. Aikaisemmin nopeusrajoituksia 

maanteillä ei ollut.  

 

Nykyään autojen määrä on yli kolminkertainen, mutta liikenteessä kuolee nyt 

vähemmän ihmisiä kuin 45 vuotta sitten. Vuonna 2018 liikenteessä kuoli 234 henkilöä. 

Kuolleista 145 oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia ja 14 muiden autojen 

kuljettajia ja matkustajia. Jalankulkijoita kuoli 22 ja pyöräilijöitä 22. Mopoilijoita 

menehtyi 3 ja moottoripyöräilijöitä 24. 

Tehtävä 6.2 Lue teksti ja täytä taulukko. 
 

Kulkuväline kuolleiden määrä %-osuus kaikista 

henkilöauto   

moottoripyörä   

pyörä   

muu auto   

mopo   

muu kulkuväline   

jalankulkija   

yhteensä 234 100 % 

 
Liikenneonnettomuuksien syitä ovat seuraavat: 
 

 Kuljettajan väsymys tai sairaus 
 Kuljettajan ikä 
 Kuljettajan asenne ja ajotaito 
 Alkoholin ja huumeiden käyttö liikenteessä 
 Ylinopeus tai liian suuri nopeus olosuhteisiin nähden 

Tehtävä 6.3 Kirjoita vihkoosi. Miten liikenneturvallisuutta sinun mielestäsi voidaan 
parantaa?  
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7. Pyritään eteenpäin  

Tehtävä 7.1 Lue teksti ja alleviivaa verbit. 
 

Moni nuori haaveilee lääkärin ammatista 
 
Kevään 2019 ylioppilaskirjoitukset päättyivät maaliskuussa. Moni nuori miettii nyt, 

mihin hän haluaa lähteä opiskelemaan. Viime vuonna 20869 nuorta pyrki 

opiskelemaan lääkäriksi. Tähän ammattiin voi opiskella lääketieteellisessä 

tiedekunnassa Helsingin, Kuopion, Oulu, Tampereen ja Turun yliopistoissa. 

Lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeet ovat toukokuussa. Viime vuonna 

ainoastaan 726 hakijaa pääsi opiskelemaan. Monet pyrkivät koulutukseen monta 

kertaa, koska sisään on vaikea päästä.  

Lääkäriksi valmistuminen kestää noin kuusi vuotta. Monet lääkärin perustutkinnon 

suorittaneet jatkavat opiskelua ja erikoistuvat monen vuoden jälkeen esimerkiksi 

kirurgeiksi, korvalääkäreiksi, gynekologeiksi tai psykiatreiksi. Opinnoissa on tärkeää 

osata matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa. 

Nuoren lääkärin palkka on 4400 euroa kuukaudessa. Keskimäärin lääkäri ansaitsee 

noin 7000 euroa kuukaudessa. Lääkärit työskentelevät esimerkiksi terveyskeskuksissa, 

sairaaloissa ja yksityisissä terveystaloissa. Vuonna 2016 Suomessa oli 20970 lääkäriä 

eli yksi lääkäri 262 asukasta kohti. Lääkärin ammatti on Suomessa hyvin arvostettu ja 

siksi niin moni pyrkii opiskelemaan tätä alaa. 

 
Tehtävä 7.2 Vastaa kysymyksiin. 

1. Kuinka moni pyrki opiskelemaan lääkäriksi vuonna 2019?  ____________________ 

2. Kuinka monta % hakijoista pääsi sisään?  ____________________ 

3. Kuinka monessa kaupungissa voi opiskella lääkäriksi?  ____________________ 

4. Kuinka kauan opinnot kestävät?  ____________________ 

5. Kuinka paljon lääkäri keskimäärin ansaitsee kuukaudessa?  ____________________ 
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6. Hämeenlinnassa asuu noin 68 000 ihmistä. Arvioi tekstin perusteella, kuinka 

monta lääkäriä Hämeenlinnassa työskentelee.  ____________________ 

Tehtävä 7.3 Rektiot. Alleviivaa lauseesta verbiin liittyvä sana. Kirjoita sanan pääte 
verbin perusmuodon perään. 
Mitä?  

Sinä pyrit tekemään parhaasi. pyrkiä + -maan 

Hän pyrkii opiskelemaan Helsingin yliopistoon.  

Mihin tai mistä?  

Hän pääsee juhliin viikonloppuna.  päästä 

Hän pääsee töistä kahden tunnin päästä.   

Mihin?  

Minä jään tänne. jäädä 

Sinä jäät kotiin, jos olet kipeä.  

Hän lähtee nyt töihin. lähteä 

Missä tai millä?  

Minä liikun autolla.  liikkua 

Liikkuvatko he illalla kaupungilla?   

Viivytkö sinä täällä pitkään?  viipyä 

Missä se juna viipyy, kello on jo kolme?   

Käytkö saunassa usein?  käydä 
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Tehtävä 7.4 Kuuntele lääkäriksi opiskelevan Marian haastattelu 

(https://osaansuomessa.fi/wp-

content/uploads/2020/06/Maijan_haastattelu.m4a). Lue taulukon lauseet. 

Lauseessa on aina yksi virhe. Korjaa virhe ja kirjoita oikea sana taulukkoon. 

Alleviivaa väärä sana. Kirjoita oikea sana. 

Maria opiskelee tällä hetkellä Itä-Suomen yliopistossa 
Joensuussa. 

 

Maria asui ennen Kuopiossa. 

 

 

Maria kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 2016. 

 

 

Maria pääsi opiskelemaan toisella kerralla. 

 

 

Lääketieteellisen pääsykokeet olivat kesäkuussa 2015. 

 

 

Maria päätti pyrkiä lääketieteelliseen jo alakoulun 
loppuvaiheessa. 

 

Lukiossa kannattaa opiskella matematiikkaa, fysiikkaa, 
kemiaa ja liikuntaa, jos aikoo pyrkiä opiskelemaan 
lääketieteelliseen. 

 

Maria on opiskellut nyt viisi vuotta. 

 

 

Maria on työskennellyt terveyskeskuksen synnytysosastolla. 

 

 

Marian mielestä työ on ollut tylsää ja palkitsevaa. 

 

 

Maria valmistuu lääkäriksi syksyllä 2021. 

 

 

Maria ei aio opiskella yliopiston jälkeen. 
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Itsearviointi 
Kuinka monta % osaat? 20 40 60 80 100 

Osaan käyttää liikkumisen verbejä.  

Osaan käyttää adverbejä.  

Osaan lukea karttaa.   

Osaan koordinaatiston.  

Osaan kertoa menneestä.  

Osaan käyttää kahden verbin rakenteita.  

Osaan laskea autoilun kustannuksia.  

Osaan liikkumisen asiointia.   

Osaan kertoa liikenteen vaaratekijöistä.  

Osaan liikkua turvallisesti.  

Osaan kertoa tulevaisuudentavoitteistani.  

Osaan verbirektioita.  

Minusta on mielenkiintoista opiskella suomea.  

 


