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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 ympäristöön, luontoon ja maantieteeseen. Digitaalisissa 

taidoissa korostuvat tiedonhakutaidot ja verkkomedian käyttö. Numerotaidoissa 

pääpaino on taulukoiden lukemisessa ja sanallisten tehtävien ymmärtämisessä. 

 
 

Tekijät 
Juha Mäkirinta 

Taru Toppola 

 

 
Perustaidot 
Erityisesti tiettyä perustaitoa kehittävät tehtävät on merkitty perustaidon symbolilla. 

 Lukutaito 

 

 Kirjoitustaito 

 

 Numerotaidot 

Digitaaliset taidot 

 

Soveltavat ongelmanratkaisutaidot 

 

 
 
Materiaali on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Vanajaveden 
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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Taitotaso A2.2 

Kesto 70 tuntia 

Luku- ja 

kirjoitustaito 

kuvaileva kirjoittaminen, vertailu 

tekstilajit: artikkelit, tutkimukset, blogit, oppikirjan teksti 

Numerotaidot sanalliset tehtävät, tilastot 

Digitaaliset taidot tiedonhaku, verkkoviestintä 

Kielen rakenteet sanatyypit, vertailu, vaikeat lauserakenteet 

Sanastosisältö ympäristön, biologian ja maantiedon sanasto 
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1. Metsä on suomalaisen kirkko 
 

Metsä on suomalaisen kirkko, sanotaan. Mitä se tarkoittaa? Suomalaiset menevät 

metsään ajattelemaan ja pohtimaan asioita. Metsässä suomalaiset tuntevat 

olevansa yhtä maansa kanssa. Luonto on osa meitä ja me olemme osa luontoa. 

Monien suomalaisten mielestä puhuminen on vaikeaa. Metsässä ei tarvitse puhua, 

vaan kuunnella. Metsä on hiljainen, mutta silti se puhuu suomalaisille. Mitä ajattelet 

tämän tarkoittavan? 

 

Suomessa on uskonnonvapaus. Jokainen saa uskoa mihin haluaa tai olla uskomatta. 

Suomen valtio ja kirkko ovat eri asioita, mutta evankelis-luterilaisella kirkolla ja 

ortodoksisella kirkolla on erityisasema, ja ne saavat esimerkiksi kerätä kirkollisveroa.  

 

Vuonna 2019 Suomessa asui 5 525 292 ihmistä. Näistä 3 796 918 (69 %) kuului Suomen 

evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Näistä monet eivät kuitenkaan käy aktiivisesti 

kirkossa. 153 982 ihmistä (3 % väestöstä) kuuluu johonkin muuhun kirkkoon. Eniten 

kuuluu ortodoksiseen kirkkoon (60 567), Jehovan todistajiin (17 083) ja Islamin 

uskontokuntaan (16 674). 

 

Uskontokuntiin kuulumattomia oli vuonna 2019 jo 1 574 392 (28 %). Vuonna 2000 heitä 

oli 13 prosenttia koko väestöstä. Jotain merkittävää on siis tapahtunut suomalaisessa 

kulttuurissa tällä vuosituhannella. Ihmiset ovat maallistuneet ja perinteistä kirkkoa ei 

enää koeta tärkeäksi osaksi elämää.  

 

Suomen luonto ja ympäristö maailman kärjessä: 

• Suomessa on maailman puhtainta ilmaa. 

• Suomi on vesivaroiltaan maailman rikkain maa. 

• Suomessa on maailman pienin riski joutua luonnononnettomuuteen. 

• Suomessa on eniten metsiä Euroopassa. 

• Suomessa on kolmanneksi eniten soita Euroopassa. 
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• Suomen uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta on toiseksi 

suurin EU-maista. 

• Suomessa asukkailla on kolmanneksi eniten tilaa Euroopassa. 

• Suomessa on kolmanneksi eniten saaria maailmassa. 

(Lähde: https://www.stat.fi/tup/satavuotias-suomi/suomi-maailman-karjessa.html) 

 

Tehtävä 1.1 Lue teksti ja kirjoita oma mielipidekirjoituksesi aiheesta: Metsä on 

suomalaisen kirkko. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 1.2 Lue blogikirjoitus. Vastaa kysymyksiin. 

1. Mikä on blogin osoite?  ____________________________________________ 

2. Kuka on blogin kirjoittaja? ____________________________________________ 

3. Mikä on blogin teema?  ____________________________________________ 

4. Mikä on blogin yleisö?  ____________________________________________ 

5. Kuinka monta seuraajaa blogilla on?     ______________ 

6. Kuinka monta postausta Ihmettelijä on kirjoittanut blogiin?  ______________ 
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Ihmettelijä suomalaisella mökillä 
 

Hei ihkut lukijat! Lupasin viime viikolla kirjoittaa raportin mökiltä täältä 

Saimaan rannalta. Oon nyt ollut Suomessa jo 8 kuukautta, mutta nyt vasta 
pääsin ekaa kertaa mökille. Ollaan oltu täällä nyt viikko ja noin miljoona 

hyttystä on purrut mua. Luonto on niin kaunista, että on vaikeaa edes 
kirjoittaa siitä. Täällä on ihan älyttömän hiljaista! Tätä hiljaisuutta ei voi 

tajuta, jos ei itse koe sitä. Miksiköhän Suomessa on niin hiljaista? 
 

Mitä suomalaiset sitten tekevät mökillä, kysyt tietysti. Mun host-isälle 
mökki on työleiri. Sitä ei paljon näy, se on koko ajan pihalla tai vajassa tai 

jossain rakentamassa jotakin! Mun host-äiti taas on koko ajan grillin 

ääressä tai keittiössä.  Lapset haluais vain uida koko ajan, ja 
aurinkorasvaa menee litrakaupalla. Me ollaan käyty kalastamassa, 

suppailemassa ja mustikassa. Joka ilta tietty uidaan ja saunotaan ja 
syödään makkaraa! Lapset nukkuu täällä tosi hyvin, varmaan siksi, että ne 

on pihalla koko päivän. Kaupungissa niitä on joskus ihan mahdotonta 
saada ulos, ja täällä ne suostuu syömäänkin vain ulkona.. 

 
Mökillä on oikeasti tosi paljon töitä! Lämmitys tapahtuu vain puulla ja koko 

ajan pitää olla lisäämässä puita takkaan. Saunaan pitää kantaa itse vesi, 
koska täällä ei ole juoksevaa vettä. Vessakin on vain ulkohuussi. 

Googlettakaa itse, mikä se on! Oon yrittänyt pilkkoa puita saunaan, mutta 

se on vaikeampaa kuin miltä se näyttää.  
Mun host-perheen mökki ei ole mikään  

linna, mutta on tää silti kyllä ihana  
paikka. Kaipaan kyllä jo ystäviä,  

seuraavan postauksen kirjoitankin  
sitten jo kaupungista! 

 
Pusi pusi, Ihmettelijä 

 
 

 

osaansuomessa.fi/ihmettelijasuomessa 
 

 
Ihmettelijä 
Suomessa 
 
espanjalainen 
au-pair ihmettelee 
Suomea suomeksi. 
 
 
 

25 seuraajaa 
 
 
Arkisto 
 
2020 

Ø heinäkuu (1) 
Ø kesäkuu (5) 
Ø toukokuu (9) 
Ø huhtikuu (12) 
Ø maaliskuu (3) 
Ø helmikuu (7) 
Ø tammikuu (6) 

 
2019 

Ø joulukuu (13) 
 
 
Asiasanat 

- au pair 
- matkailu 
- Suomi 
- Finland 
- lifestyle 
- mökkeily 
- mökillä 
- luonto 
- hyttyset 
- ympäristö 
- huussi 

 
Kenelle? 

- Suomesta 
kiinnostuneille 

- ulkomaalaisille 
Suomessa 

seuraa blogia 
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Tehtävä 1.3 Ihmettelijä ihmettelee, miksi Suomessa on niin hiljaista. 

Kommentoi aihetta ihmettelijän blogiin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehtävä 1.4 Ympyröi sinua kiinnostavat blogiaiheet. 
 

 Lifestyle 

 Sisustus 

 Ruoka ja juoma 

 Perhe 

 Kauneus 

 Muoti 

 Käsityöt, askartelu 

 Matkailu 

 Terveys ja hyvinvointi 

 Liikunta ja urheilu 

 Ihmissuhteet ja häät 

 Eläimet 

 Rakentaminen ja remontointi 

 Puutarha 

 Kulttuuri 

 Opiskeleminen 

  

KOMMENTIT (uusin ensin) 
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Tehtävä 1.5 Katso Suomen top-10 blogilistaa sivulla https://www.blogit.fi/. 

Valitse yksi blogi ja tutki sitä. Vastaa kysymyksiin. 

2. Mikä on blogin osoite?  ____________________________________________ 

2. Kuka on blogin kirjoittaja? ____________________________________________ 

2. Mikä on blogin teema?  ____________________________________________ 

2. Mikä on blogin yleisö?  ____________________________________________ 

2. Kuinka monta vuotta blogia on kirjoitettu?  __________________________ 

2. Kuinka monta seuraajaa blogilla on?   __________________________ 

 

Tehtävä 1.6 Etsi suomenkielinen blogi, jonka aiheet kiinnostavat sinua. Ala 

seurata blogia. Käy lukemassa blogia viikoittain. Blogeja löydät esimerkiksi sivuilta: 

 https://www.blogit.fi/ 

 https://www.lily.fi/blogit 

 https://www.rantapallo.fi/blogit/ 

 https://www.terve.fi/blogit 

 

Tehtävä 1.7 Suunnittele oma blogisi. Pohdi esimerkiksi: 

 Mikä olisi blogisi osoite? 

 Mikä olisi blogisi teema? 

 Mikä olisi blogisi yleisö? 

 Kuinka monta postausta kirjoittaisit kuukaudessa? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
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Kesämökit 
 

Kuopio mökkivaltaisin kunta 2019 
 
Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 

2019 kaikkiaan 511 900 kesämökkiä. 

Mökkivaltaisin kunta oli Kuopio, jossa oli 10 800 

mökkiä. Seuraavaksi eniten kesämökkejä oli 

Mikkelissä, Paraisilla, Lohjalla ja Savonlinnassa. 

Tilastokeskuksen tiedot kuvaavat kesämökkien 

määriä uusimman kuntaluokituksen mukaan. 

Tehtävä 1.8 Laske taulukkoon mökkien 

suhde asukaslukuun. 

kunta (2020) kesämökit (2019) asukasluku (2020) mökkien suhde 
asukaslukuun 

Kuopio 10 847 119 282  

Mikkeli 10 558 53 134  

Parainen 8 904 15 132  

Lohja 8 500 45 965  

Savonlinna 8 492 32 974  

Hämeenlinna 8 423 67 633  

Kouvola 7 795 82 113  

Salo 7 058 51 833  

Kuusamo 6 964 15 134  

Raasepori 6 672 27 536  

Taulukko 1. Kunnat, joissa eniten kesämökkejä vuonna 2019 
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Tihein kesäasutus Kustavissa, Kaskisissa ja Naantalissa 
 
Tihein mökkiasutus oli Kustavissa, Kaskisissa ja Naantalissa, joissa oli keskimäärin 15–19 

kesämökkiä maaneliökilometrillä. Yhdeksässä kunnassa oli kesämökkejä enemmän 

kuin 10 neliökilometriä kohti, kun tarkastellaan mökkimääriä suhteessa kunnan 

maapinta-alaan. Koko maassa oli keskimäärin 1,7 kesämökkiä neliökilometrillä. 

Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä ja 

Ahvenanmaalla kesämökkejä oli yli neljä neliökilometriä kohti. Pohjois- ja Keski-

Pohjanmaalla sekä Kainuussa ja Lapissa oli keskimäärin alle yksi kesämökki 

neliökilometrillä. Kunnista vähiten mökkejä pinta-alaan suhteutettuna oli Kauniaisissa, 

Savukoskella, Enontekiöllä ja Utsjoella. 

Tehtävä 1.9 Laske taulukkoon mökkien määrä neliökilometriä kohden. Etsi 
oman kuntasi vastaavat tiedot ja lisää ne taulukkoon. Vertaile ja keskustele. 

kunta (2020) kesämökit (2019) kunnan maapinta-ala 
(km2) 

vesipinta-ala 
(km2) mökit / km2 

Kuopio 10 847 3241,01 
 

1085,34 
 

 

Mikkeli 10 558 2548,35 
 

681,22 
 

 

Parainen 8 904 883,12 4665,02  

Lohja 8 500 939,17 
 

170,56 
 

 

Savonlinna 8 492 2238,09 
 

1359,6 
 

 

Hämeenlinna 8 423 1785,22 
 

246,32 
 

 

Kouvola 7 795 2557,67 
 

325,62 
 

 

Salo 7 058 1986,59 
 181,69  

Kuusamo 6 964 4978,52 830,44  

Raasepori 6 672 1148,3 
 1205,92  

   
   

Taulukko 2. Kunnan kesämökkien määrä, maapinta-ala ja vesipinta-ala (makea ja suolainen vesi). 
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Kesämökin omistajien keski-ikä 63 vuotta 
 
Uusien, vuonna 2019 valmistuneiden kesämökkien omistajien keski-ikä oli 54 vuotta, 

kun taas kaikkien mökinomistajien keski-ikä vuonna 2019 oli 63 vuotta. Alle 40-vuotiaita 

omistajia oli noin 24 000 eli vain 6 prosenttia kaikista mökinomistajista. Kaikista 

kesämökeistä lähes neljälläkymmenellä prosentilla oli omistajana kahden aikuisen 

henkilön asuntokunta ja 12 prosentilla mökeistä oli omistajatalouksissa alle 18-

vuotiaita lapsia. Yksinasuva henkilö oli omistajana 16 prosentilla mökeistä ja 15 

prosenttia kaikista mökeistä omisti perikunta, yritys, yhteisö tai omistaja oli tuntematon. 

Kesämökin omistajajoukosta lähes 60 prosenttia asui joko omakoti- tai paritalossa. 

Kerrostaloissa asui 28 prosenttia mökinomistajista. Rivitalosta mökkimatkalle suuntaa 

yksitoista prosenttia mökin omistajista. 

Mökkimatkan mediaani 39 kilometriä 
 
Keskimääräinen matka kodin ja kesämökin välillä oli 92 kilometriä ja mediaani oli 39 

kilometriä. Näin ollen puolet mökkimatkoista oli korkeintaan 39 kilometriä. 

Uudellamaalla asuvien mökinomistajien mökkimatkan mediaani oli 131 kilometriä ja 

keskiarvo 167 kilometriä. Uusmaalaisten mökinomistajien mökkimatkan mediaani oli 

yli kolminkertainen verrattuna koko maan mediaaniin ja keskiarvo lähes 

kaksinkertainen verrattuna koko maan keskiarvoon. Muualla kuin Uudellamaalla 

asuvien mökkimatkan mediaani oli 26 kilometriä ja keskiarvo 64 kilometriä. 

Mökkimatka on laskettu yksityishenkilöiden omistuksessa oleville mökeille. 

Mökkimatkalla tarkoitetaan lineaarista etäisyyttä kesämökin omistajan vakinaisen 

asunnon ja kesämökin välillä. Vuonna 2019 etäisyys voitiin laskea noin 83 prosentille 

koko kesämökkikannasta. 

(Muokattu opetustarkoituksiin lähteestä Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit 
[verkkojulkaisu], saatavilla https://www.stat.fi/til/rakke/2019/rakke_2019_2020-05-27_kat_001_fi.html) 
 

Tehtävä 1.10 Pohtikaa ryhmässä, miksi mökkien omistajat ovat usein vanhoja, 

omakotitalossa asuvia ihmisiä. Pohtikaa, miksi uusmaalaisten 

mökinomistajien matkat ovat huomattavasti pidempiä kuin muiden.  
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2. Liikutaan luonnossa 
 
Tehtävä 2.1 Kotitehtävä ennen tuntia. Katso video. 

(https://youtu.be/wHewmhtFNng) 

 

Tehtävä 2.2 Lue teksti. Alleviivaa tekstistä kaikki 

retkeilyyn liittyvät verbit. 

 

Suomessa luonto on lähellä 

Suomessa on pitkä, kylmä ja pimeä talvi. Useimmat meistä haluavat viettää tällöin 

vapaa-aikansa kotona neljän seinän sisällä. Kun kevät saapuu ja valon määrä 

lisääntyy, ihmiset haluavat liikkua ulkona.  

 

Kesällä päivät ovat pitkiä ja aurinko paistaa korkealta vielä illalla, joten luontoon voi 

lähteä vielä työpäivän jälkeenkin. Lähimetsään on lyhyt matka joka puolelta 

harvaan asuttua Suomea. Kun aikaa on enemmän, moni ulkoilija tekee retken 

kansallispuistoon. 

 

Viime vuosina luontoharrastus on lisääntynyt ja kansallispuistojen suosio on kasvanut. 

Suomessa on 40 kansallispuistoa. Kansallispuistot ovat suuria luonnonsuojelualueita 

ja niiden tarkoitus on turvata luonnon monimuotoisuus ja suojella luontoa jälkipolville. 

Luonnonsuojelun lisäksi ne ovat kaikille avoimia ja maksuttomia virkistysalueita.  

 

Suurimmat ja suosituimmat kansallispuistot ovat kaukana Lapissa, mutta lähellä 

Etelä-Suomea on kansallispuistoja eniten. Esimerkiksi keskellä Uuttamaata on 

Suomen kolmanneksi suosituin kansallispuisto Nuuksio. Nuuksion kansallispuistossa 

kävi viime vuonna yli 340 000 ulkoilijaa. Nuuksiossa voi patikoida, hiihtää, pyöräillä, 

kiipeillä, valokuvata ja nauttia luonnosta. Alueella on pieniä kirkkaita järviä ja lampia 

sekä metsää. Korkeimmat mäet ovat yli 110 metriä merenpinnan yläpuolella.  
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Suomen suosituin puisto ovat Pallas-Yllästunturin 

kansallispuisto. Toiseksi eniten retkeilijöitä käy Urho 

Kekkosen kansallispuistossa. Molemmat puistot sijaitsevat 

Lapissa. Neljänneksi suosituin puisto on Oulangan 

kansallispuisto, jossa patikoija voi kulkea esimerkiksi 80 

kilometrin mittaisen Karhunkierroksen ja ihailla komeita koskia. Monet myös melovat 

ja kalastavat näissä upeissa maisemissa.  

 

Viidenneksi suosituin paikka on Kolin kansallispuisto. Tässä puistossa ja varsinkin Ukko-

Kolilla monet käyvät sen kauniin maiseman takia. Ukko-Koli on 347 metriä 

merenpinnan yläpuolella ja se on koko Etelä-Suomen korkein kohta. Etelä-Suomen 

korkeimmalta kohdalta on komeat näköalat Pieliselle. Kolin rinteillä voi talvella myös 

lasketella. 

 

Jos et halua kiivetä korkealle, voit myös retkeillä merenpinnan tasolla. Suomessa on 

viisi kansallispuistoa merialueilla. Retkeä varten tarvitaan vene, kajakki tai kanootti. 

Joihinkin kohteisiin pääsee venekyydillä. 

 

Merkityillä alueilla ulkoilijat voivat telttailla tai yöpyä laavuissa kaikissa 

kansallispuistoissa. Retkeilijän päivämatkan pituus riippuu maastosta, repun painosta 

ja retkeilijän fyysisestä kunnosta. Kokeneet, hyväkuntoiset retkeilijät vaeltavat noin 

20 kilometriä päivässä, mutta aloittelija voi olla tyytyväinen 10 kilometrin vaellukseen.  

 

Kansallispuistoissa on eri pituisia reittejä merkitty maastoon ja lyhyillä reiteillä pärjää 

ilman karttaa ja kompassia. Tärkeimmät varusteet ovat hyvät kengät. Jos retkeilijä 

haluaa yöpyä teltassa, mukaan täytyy ottaa makuupussi, makuualusta, 

vaihtovaatteet, retkiruokaa, vettä ja keitin. Tulentekovälineitä ja ensiaputarvikkeita 

ei myöskään saa unohtaa. 

 
luontoon.fi 
retkipaikka.fi 
matkailukartta.fi 
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Viikonloppuisin perheet kävelevät yleensä muutaman kilometrin matkan ja 

pysähtyvät paistamaan makkarat merkityillä nuotiopaikoilla. Tärkeintä ei ole 

matkan pituus vaan tunne, jonka vain luonto voi tarjota kulkijalleen.  

 
Tehtävä 2.3 Lue ja kirjoita oikea kansallispuisto. 

1. Etelä-Suomen korkein kohta on tässä puistossa.  ___________________________ 

2. Tämä suosituin kansallispuisto on kaukana Lapissa.  ___________________________ 

3. Tämä kansallispuisto on keskellä Uuttamaata.  ___________________________ 

4. Tässä Itä-Lapin puistossa on toiseksi eniten kävijöitä.  ___________________________ 

 
Tehtävä 2.4 Pohdi asian hyviä ja huonoja puolia. Kymmenen vuotta sitten 

ympäristöministeri ehdotti kansallispuistoihin vapaaehtoista maksua valtion 

rahapulan takia. Keksi kolme hyvää syytä, joiden vuoksi kannatat ministerin 

ehdotusta ja kolme hyvää syytä, joiden vuoksi vastustat tätä ehdotusta. 

 
puolesta: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

vastaan: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Tehtävä 2.5 Kirjoita mielipideteksti. Valitse, oletko ministerin ehdotusta 

 puolesta vai vastaan ja kirjoita mielipideteksti vihkoosi. 
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Tehtävä 2.6 Tee lauseita, joissa yhdistät sopivan verbin ja asian. 
 

    Retkeilyyn liittyviä verbejä 

retkeillä vaeltaa kokata kiivetä 
 

suunnistaa eksyä yöpyä kalastaa 
 

pyöräillä hiihtää sytyttää sammuttaa 
 

meloa soutaa ihailla valokuvata 
 

nauttia tutkia kerätä kokea 
 

 
    Retkeilyyn liittyviä asioita ja paikkoja 

kartta mäki  koski vene 
 

luonto luontopolku teltta metsä 
 

laavu kompassi maisema perhonen 
 

mustikka kajakki nuotio kaunis paikka 
 

uusi kokemus eväs keitin vaikea reitti 

 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Tehtävä 2.7 Tee Quizletit Retkeilyverbejä ja Retkeilyn substantiiveja.  
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Tehtävä 2.8 Mitä luonnossa tehdään? Kirjoita paikka tai asia oikeassa 

muodossa määrittelyn perään. 

 
kansallispuisto pelto järvi koski polku puu ranta 

metsä puu joki mäki meri kukka nuotio 

 
 
Siellä kasvatetaan viljaa, perunoita tai marjoja. 
 

 

Siellä vaelletaan, kerätään marjoja ja sieniä. 
 

 

Siellä soudetaan veneellä, kalastetaan ja uidaan. 
 

 

Siellä vesi virtaa hitaasti ja siellä melotaan kanootilla. 
 

 

Siellä vesi virtaa nopeasti ja siellä kalastetaan ja lasketaan 
kajakilla.  

 

Talvella sitä lasketaan alas suksilla. Kesällä sinne kiivetään 
katsomaan maisemia. 

 

Sitä pitkin kävellään metsässä. Se on kapea. 
 

 

Siellä purjehditaan ja matkustetaan kauas ulkomaille. 
 

 

Niitä kaadetaan paperin raaka-aineiksi. 
 

 

Niitä haistellaan ja ihastellaan. 
 

 

Siellä maataan ja otetaan aurinkoa kesällä. 
 

 

Niitä kerätään ja syödään. 
 

 

Niissä suojellaan luontoa. 
 

 

Siinä paistetaan makkaraa ja lämmitellään. 
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Suomen maakunnat 
 

Suomessa on 19 maakuntaa. 18 

maakuntaa on Manner-Suomessa ja 

yksi maakunta on Ahvenanmaa.  

 

Maakunnat keräävät yhteen sen 

kunnat ja maakuntien liitto huolehtii 

kuntien kehittämisestä.  

 

Suomen tihemmin asuttu maakunta 

on Uudenmaan maakunta, jossa 

asuu 186,9 asukasta neliökilometrillä. 

Lapin maakunnassa asuu 1,91 

asukasta neliökilometrillä. 

 

 

Tehtävä 2.9 Tutustu omaan 

kotimaakuntaasi. Etsi tiedot 

verkosta, esimerkiksi Wikipediasta. 

 

Maakunta: ________________________________________________ 

Maakuntakeskus:  _________________________________________ 

Suurimmat kunnat:  _________________________________________ 

Väkiluku: _________________________       

Pinta-ala:  _________________________     Vaakuna 

  

Lappi

Pohjois-
Pohjanmaa Kainuu

Pohjois-
Savo

Keski-Suomi

Pohjois-
Karjala

Etelä-
Savo

Etelä-
Karjala

Etelä-
Pohjanmaa

Keski-
Pohjanmaa

Pohjanmaa

Pirkanmaa

Kanta-Häme

Päijät-
Häme

Kymen-
laakso

Satakunta

Varsinais-
SuomiAhvenanmaa

Ruotsi

Norja

Venäjä

Rovaniemi

Oulu

Kajaani

Kuopio

Joensuu

Jyväskylä

Seinäjoki

Vaasa

Kokkola

Pori Tampere

Hämeenlinna
Lahti

Turku

Helsinki

Kouvola Lappeenranta

Mikkeli

Maarian-
hamina

KotkaUusimaa



 

 

17 

 
Tehtävä 2.10 Ota selville, missä maakunnassa listan kansallispuistot sijaitsevat.  
 
Suosituimmat kansallispuistot Suomessa 

1. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto  ______________________________________ 

2. Urho Kekkosen kansallispuisto  ______________________________________ 

3. Nuuksion kansallispuisto   ______________________________________ 

4. Kolin kansallispuisto    ______________________________________ 

5. Oulangan kansallispuisto   ______________________________________ 

6. Repoveden kansallispuisto   ______________________________________ 

7. Pyhä-Luoston kansallispuisto  ______________________________________ 

8. Hossan kansallispuisto   ______________________________________ 

9. Sipoonkorven kansallispuisto  ______________________________________ 

10. Selkämeren kansallispuisto   ______________________________________ 

 
Tehtävä 2.11 Etsi kartalta, mitä kansallispuistoja on 200 km säteellä  

sinun kodistasi. Käytä esim. Google Maps -palvelua. 

 

 

 

 

  
200 km 
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Suomalainen metsä 

 
Suomessa jokaisella ihmisellä on oikeus kulkea luonnossa. Kaikki metsä on jonkun 

omistamaa, mutta kuka metsät omistaa? Yksityinen sektori eli yksityiset perheet ja 

yritykset omistavat metsien pinta-alasta eniten eli 60 prosenttia. Suomen valtio 

omistaa metsistä 26 prosenttia. Metsäteollisuus eli suuret suomalaiset puuta raaka-

aineena käyttävät yritykset kuten Metsä Group, UMP ja Stora Enso omistavat 

Suomen metsistä yhdeksän prosenttia. Loput viisi prosenttia jakautuvat kuntien, 

seurakuntien ja muiden yhteisöjen kesken. 

 

Tehtävä 2.12 Kirjoita metsänomistajat taulukkoon. 

 

Suomen pinta-ala on 338 440 neliökilometriä. Maapinta-alasta metsää on 86 

prosenttia eli noin 26 miljoonaa hehtaaria. Hehtaari on 100 metriä kertaa 100 metriä. 

Suomen metsissä on 97 prosenttia mäntyjä, kuusia ja koivuja, mutta Suomessa 

kasvaa 30 eri puulajia. Mäntyjä on 50 prosenttia kaikista puista, kuusia 30 prosenttia 

ja loput puista on lehtipuita. Suurin osa metsistä on sekametsiä, eli niissä kasvaa 
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monia puulajeja. Mäntyjen, kuusien ja koivujen lisäksi Suomessa kasvaa muun 

muassa haapoja, leppiä, pihlajia, katajia, vaahteroita ja lehtikuusia. Kaupungeissa 

on paljon monipuolisemmin puita kuin metsissä, ja ennen metsien puusto oli 

monipuolisempaa kuin nykyään. 

 

Tehtävä 2.13 Piirrä Suomen tavallisimmat puut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä 2.14 Menkää kävelyretkelle ja etsikää koulun lähistöltä mahdollisimman 

monia eri puulajeja. Ottakaa kuvia rungoista ja lähettäkää kuvat WhatsAppiin. 

Poimikaa lehtiä ja prässätkää ne. 

 

Miksi metsä on arvokasta? 

Metsä tuottaa happea ja sitoo hiilidioksidia. Metsä puhdistaa siis ilmaa. Puiden juuret 

suojaavat myös maaperää sen kulumiselta eli eroosiolta. Kaupungissa puut 

vähentävät melua ja antavat varjoa. Metsiä siis pitää suojella ja puita pitää 

kasvattaa. Suojeltuja metsiä on 6,6 prosenttia kaikista metsistä. 

 

Metsä tuo myös työpaikkoja. Metsäteollisuus eli isot puutavarayritykset työllistävät 

42 000 ihmistä. Metsäteollisuus on iso bisnes. Metsäteollisuus kasvattaa ja kaataa 

omia metsiä, mutta myös ostaa puuta. 80 prosenttia kaikesta puusta tulee yksityisiltä 

metsänomistajilta, eli kansalaisilta, jotka omistavat metsää. Puu on hyvin arvokasta. 
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Tällä hetkellä kuusesta saa noin 60 euroa kuutiolta. Yksi kuutio on metrin korkuinen, 

metrin levyinen ja metrin pituinen tilavuusmitta. Puun runko on lieriön muotoinen. 

Puun kuutiot mitataan kertomalla puun pituus sen halkaisijan pinta-alalla. Puu 

kasvaa keskimäärin noin 60–80 vuotta, ennen kuin se kaadetaan. Puun elinkaari on 

siis hyvin samanlainen kuin ihmisellä. 

 

Tehtävä 2.15 Piirrä kuutio ja lieriö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä 2.16 Laske puiden hinnat. Kuusesta saa 58 euroa kuutiolta, 

männystä saa 57 euroa kuutiolta ja koivusta saa 47 euroa kuutiolta. 

 

 

 

 

 

 

 

A. kuusi    B. mänty    C. koivu 
pituus 20 metriä   pituus 30 metriä   pituus 10 metriä 
halkaisija 30 senttiä  halkaisija 40 senttiä  halkaisija 10 senttiä 
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Kaavio: Puun hinta. Lähde: 

https://www. 

metsalehti.fi/puunhinta/ 

puunhinta/ 
 

 

 

 

 

 

Jokamiehenoikeudet 
Jokainen metsä on siis jonkun omistama. Siksi on tärkeää ymmärtää, mitä metsässä 

saa tehdä ja mitä siellä ei saa tehdä. Jokamiehenoikeudet kertovat, mitä laki sanoo.  

 

Tehtävä 2.17 Katso video jokamiehenoikeuksista. 

(https://vimeo.com/422726060) 

 

Tehtävä 2.18 Muodostakaa neljä ryhmää. Ottakaa selville tärkeimmät 

jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet. Tehkää oma video tai esitys esimerkiksi 

Powtoonilla. Ryhmät: 

1. Liikkuminen 
2. Telttailu ja leiriytyminen 
3. Sienestys, marjastus ja muu keräily 
4. Tulenteko 

 

Lähdevinkkejä:  

 https://vimeo.com/showcase/jokamiehenoikeudet 
 https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/jokamiehenoikeudet-2.html 
 https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Jokamiehenoikeudet 

 

Tehtävä 2.19 Tee jokamiestesti. Osaatko jokamiehenoikeudet? 

http://www.jokamiehenoikeudet.fi/ 
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3. Vertaillaan Suomen luonnossa 
 

Tehtävä 3.1 Kotitehtävä ennen tuntia. Katso video.  

 

Tehtävä 3.2 Lue teksti ja ympyröi kaikki adjektiivimuodot. Kirjoita vertailumuotojen 

päätteet. 

 

Suomen sää 

Suomessa talvi on pimeä, kylmä ja luminen. Talvella päivä on lyhyt ja pimeä tulee jo 

iltapäivällä. Talvella on pimeä________ kuin keväällä. Talvikuukaudet Etelä-

Suomessa ovat joulukuu, tammikuu ja helmikuu. 

 

Helmikuu on kylme________ kuukausi kuin maaliskuu. Talvella on kylme________ kuin 

keväällä. Kylm________ kuukausi on yleensä helmikuu, jolloin keskilämpötila on noin 

-9 astetta. Keväällä maaliskuu on vähän viileä________ kuukausi kuin huhtikuu. 

Pohjois-Suomessa sataa enemmän lunta kuin Etelä-Suomessa, eli pohjoisessa on 

lumise________ kuin etelässä.  

 

Talvella autoilu on erilaista kuin kesällä. Usein talviaamuna täytyy raaputtaa jäinen 

tuulilasi. Talvella tie voi olla luminen ja liukas. Lumisella ja liukkaalla tiellä voi olla 

vaarallista ajaa lujaa.  

 

Kesä on valoisa, lämmin ja sateinen. Kesäkuukausia Etelä-Suomessa ovat kesäkuu, 

heinäkuu ja elokuu. Elokuussa on lämpimä________ kuin kesäkuussa. Heinäkuu on 

yleensä lämpim________ kuukausi Suomessa. Suomessa heinäkuun keskilämpötila on 

noin 16 astetta. Etelä-Suomessa on lämpimä________ kuin Pohjois-Suomessa. Kun 

lämpötila on yli + 25 astetta, sanotaan, että on helteinen päivä. Esimerkiksi 

Rovaniemellä on keskimäärin seitsemän hellepäivää vuodessa ja Vantaalla 

viisitoista.  
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Kevät on Suomessa vähäsateinen ja kesä sateinen, eli kesä on sateise________ aikaa 

kuin kevät. Sateis________ kuukausi on heinäkuu, toiseksi sateis________ kuukausi on 

kesäkuu ja kolmanneksi sateis________ on elokuu. Kesällä sataa vettä. Muulloin sade 

voi olla vettä, räntää tai lunta. 

 

Normaali kesäpäivä Suomessa voi olla pilvinen, sateinen tai aurinkoinen. Päivä voi 

olla myös tuulinen. Yleensä merellä on tuulise________ kuin manterella. Meren 

rannalla on luonnollisesti myös märkää. Aavikolla ei sada vettä ja siellä on yleensä 

kuivaa. Suomessa ei ole aavikkoa eikä muita kuivia paikkoja. 

 

Tehtävä 3.3 Katso taulukkoa. Kirjoita laatikoihin sanat lämpimin, kylmin, sateisin ja 

vähäsateisin ja piirrä nuoli oikeaan kuukauteen. 
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Tehtävä 3.4 Lue teksti ja ympyröi kaikki adjektiivimuodot. Kirjoita vertailumuotojen 

päätteet. 

 

Helsinki on Itämeren rannalla. Itämeri on pieni meri, jonka keskisyvyys on vain 55 

metriä. Itämeri on siis matala meri. Los Angeles on Tyynenmeren rannalla. Tyynimeri 

on syvä meri ja sen keskisyvyys on 4270 metriä. Tyynimeri on syve________ kuin 

Atlantin valtameri. Atlantin keskisyvyys on 3300 metriä. Atlantti on siis matala________ 

kuin Tyynimeri, mutta syve________ kuin Itämeri. 

 

Lentoliikenne on turvallista. Vuonna 2017 tehtiin maailmalla 7 360 000 lentoa, joista 

yksi lento oli onnettomuuslento. On turvallise________ lentää korkea________ kuin 

näin matalalla. 

 

Kaupungissa on paljon liikennettä ja teollisuutta. Ilma ja vesi voi olla saastunutta. 

Maaseudulla ilma on puhtaa________ kuin kaupungissa. Onneksi Suomessa ilma on 

puhdasta, eikä järvien ja jokien vesi ole saastunutta. Itämeren tilanne on vakava ja 

Itämerta yritetään puhdistaa. 

 

Susi ja koira ovat samaa biologista lajia. Susi on villi, vapaa ja vaarallinen. Koira on 

ihmisen paras ystävä. Susi on villieläin ja se elää metsässä vapaana. Suomessa on 

noin 200 sutta. Koira on kesy eläin ja se on Suomen suosituin lemmikki. Karhu ja hirvi 

ovat Suomen suurimmat villieläimet. Hirvi on vaarallinen liikenteessä. Vuonna 2017 

liikenteessä oli 1824 hirvionnettomuutta. Hirvionnettomuuksissa kuoli kolme ihmistä. 

Sadan vuoden aikana karhu on tappanut yhden ihmisen Suomessa. Kumpi on siis 

vaarallise________ ihmiselle, karhu vai hirvi?  

 

Suomessa on kolme käärmelajia, joista yksi on vaarallinen ja kaksi vaaratonta.  

Kyykäärme on vaarallinen lapsille ja eläimille. Jos kyykäärme puree, on hyvä soittaa 

numeroon 112 ja olla liikkumatta. Rantakäärme elää järvien rannoilla ja se on 

vaaraton käärme. Samoin kangaskäärme on vaaraton. 
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Tehtävä 3.5 Katso video uudelleen ja kirjota vastakohta. 

(https://youtu.be/H4JJAgllyQ4) 

 pimeä  _______________________________ 

 kylmä  _______________________________ 

 luminen  _______________________________ 

 aurinkoinen  _______________________________ 

 viileä  _______________________________ 

 liukas  _______________________________ 

 jäinen  _______________________________ 

 sateinen  _______________________________ 

 tuulinen  _______________________________ 

 märkä  _______________________________ 

 syvä  _______________________________ 

 turvallinen  _______________________________ 

 korkea  _______________________________ 

 puhdas  _______________________________ 

 vaarallinen  _______________________________ 

 kesy  _______________________________ 

 

Tehtävä 3.6 Käytä adjektiiveja ja kuvaile asioita. Käytä vastakohtia ja  

 konjunktiota vaan. Esimerkiksi: Minun puhelimeni ei ole uusi vaan vanha. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
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Tehtävä 3.7 Kirjoita taulukkoihin adjektiivien vertailumuodot. 

-nen adjektiivit komparatiivi superlatiivi 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
lyhyet sanat (2 tavua) komparatiivi superlatiivi 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
muut sanat komparatiivi superlatiivi 
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Tehtävä 3.8 Kirjoita vihkoosi vertailulauseita kuvista. 
 

   

   

   
Kuvat: Taru Toppola 2020  
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Tehtävä 3.9 Valitse yksi aihe ja kirjoita blogipostaus.  

 A. Kotimaani ja Suomen sää 

 B. Eläimet kotimaassani ja Suomessa 

 C. Kaupungissa vai maalla? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

osaansuomessa.fi/ihmettelijasuomessa 
 

 
Ihmettelijä 
Suomessa 
 
 
 

25 seuraajaa 
 
 
Arkisto 
 
2020 

Ø heinäkuu (1) 
Ø kesäkuu (5) 
Ø toukokuu (9) 
Ø huhtikuu (12) 
Ø maaliskuu (3) 
Ø helmikuu (7) 
Ø tammikuu (6) 

 
2019 

Ø joulukuu (13) 
 
 
Asiasanat 

- au pair 
- matkailu 
- Suomi 
- Finland 
- lifestyle 
- mökkeily 
- mökillä 
- luonto 
- hyttyset 
- ympäristö 
- huussi 

seuraa blogia 
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Simpanssi ja ihminen 

Simpanssin ja ihmisen geenit ovat 98 prosenttisesti samoja. Simpanssit käyttävät 

taitavasti työkaluja, osaavat tunnistaa esineitä kuvista ja oppivat jopa viittomakieltä. 

Simpanssi tunnistaa itsensä peilistä. Simpanssi on älykkäin eläin ihmisen jälkeen.  

 
Simpanssit painavat 30–60 kilogrammaa, ja urokset ovat 160 senttimetriä ja naarat 

130 senttimetriä pitkiä. Simpanssit ovat voimakkaita. Niiden lihakset ovat noin 1,5 

kertaa voimakkaampia kuin ihmisen.  

 
Simpanssien kehoa peittää tumma karva. Karvaa ei kuitenkaan ole kasvoissa, 

sormissa, varpaissa, kämmenissä eikä jalkapohjissa.  

 
Tehtävä 3.10 Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 

1. Kuinka paljon urossimpanssi voi painaa? ______________________________________ 

2. Kuinka pitkä naarassimpanssi on?   ______________________________________ 

3. Kumpi on pitempi, ihminen vai simpanssi?  ________________________________ 

4. Kumpi on painavampi, ihminen vai simpanssi?  ________________________________ 

5. Kumpi on karvaisempi, ihminen vai simpanssi?  ________________________________ 

6. Kumpi on voimakkaampi, ihminen vai simpanssi? _____________________________ 

7. Simpanssi on älykäs eläin. Perustele.  ______________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
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Missä simpanssit elävät? 

Simpansseja on luonnossa 150 000 – 250 000 yksilöä. Simpanssit asuvat 

luonnossa Länsi- ja Keski-Afrikan trooppisissa metsissä sekä savanneilla. Eniten 

simpansseja elää Gabonissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Kamerunissa 

ja Norsunluurannikolla. Simpanssit elävät sekä puussa että maassa. Ne voivat kävellä 

lyhyitä matkoja pystysuorassa. Normaalisti ne kävelevät nelinkontin. 

 
Simpanssit elävät yhteisöissä, joissa on yleensä 20–150 jäsentä, 

mutta suurimman osan ajasta ne kulkevat pienissä muutaman 

hengen ryhmissä. Simpanssit ovat sosiaalisia, mutta välillä aggressiivisia eläimiä. 

 
Simpanssit etsivät ruokaa usein pienissä ryhmissä tai yksin. Simpanssien 

yhteiskunnassa tärkeässä asemassa ovat urokset, jotka kiertelevät ympäriinsä ja 

suojelevat ryhmänsä jäseniä ja etsivät ruokaa. Metsästystä varten urokset 

muodostavat ryhmiä. Simpanssit voivat käyttää metsästyksessä omia keihäitä, joilla 

ne tappavat puoliapinoita ja oravia. 

 
Simpanssien ravinto koostuu pääosin hedelmistä, lehdistä, pähkinöistä ja siemenistä. 

Noin 5–10 prosenttia simpanssin ravinnosta on lihaa, linnunmunia ja hyönteisiä. 

Simpanssi on siis kaikkiruokainen. 

 

Tehtävä 3.11 Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 

1. Missä maanosassa simpansseja elää?  ______________________________________ 

2. Kuinka paljon simpansseja on?   ______________________________________ 
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3. Asuvatko simpanssit puussa vai maassa? ______________________________________ 

4. Mitä tehtäviä uroksilla on yhteisössä?  ______________________________________ 

5. Syövätkö simpanssit enemmän hedelmiä ja lehtiä vai lihaa? ___________________ 

6. Miten simpanssin ravinto eroaa ihmisen ravinnosta? ___________________________ 

 

Simpanssin elinkaari 

Vakinaisia ”aviopareja” ei yleensä ole, vaan simpanssien parittelukumppanit voivat 

vaihtua usein eli ne parittelevat monen kumppanin kanssa. Raskaus kestää 

simpansseilla kahdeksan kuukautta. Naaras synnyttää keskimäärin 4–5 poikasta. 

Poikaset vieroitetaan emosta noin neljän vuoden iässä, eli niitä emo ei enää hoida. 

Naaras on sukukypsä 13 -14 vuoden iässä. Luonnossa simpanssin elinikä on noin 

neljäkymmentä vuotta. 

 

Tehtävä 3.12 Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 

1. Kuinka kauan naarassimpanssin raskaus kestää? ______________________________ 

2. Elävätkö simpanssit vakituisessa parisuhteessa?  ______________________________ 

3. Minkä ikäisenä poikaset eivät enää ole naaraan lähellä koko ajan? ____________ 

4. Minkä ikäisenä simpanssien murrosikä alkaa?  ______________________________ 

5. Kuinka vanhaksi simpanssit elävät? ______________________________ 
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Tehtävä 3.13 Verbit. Kirjoita verbit omalla kielellä. 

 

käyttää 

 

tunnistaa oppia painaa peittää 

asua 

 

elää kävellä kulkea kierrellä 

etsiä 

 

suojella muodostaa tappaa koostua 

paritella 

 

vaihtua vierottaa kestää alkaa 

kuolla tappaa metsästää hoitaa synnyttää 

 

 

Tehtävä 3.14 Adjektiivit. Kirjoita vastakohta. 

älykäs karvainen lyhyt painava 

    

voimakas sosiaalinen agressiivinen 

   

 

Tehtävä 3.15 Substantiivit. Kirjoita substantiivit omalla kielellä. 

eläin, eläimet 

 

uros, urokset metsästys lihas, lihakset luonto 

 

 

yhteisö 

 

naaras, naaraat jäsen ravinto yksilö 
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Tehtävä 3.16 Vertaile simpanssia ja ihmistä.  

https://wwf.fi/elainlajit/simpanssi/ 

 simpanssi ihminen 

Populaation koko (lukumäärä)   

Levinneisyys (Missä asuu?)   

Uroksen pituus keskimäärin (cm)  Suomessa 

Naaraiden pituus keskimäärin   Suomessa 

Ravinto   

Raskauden kesto (kk)   

Sukukypsä (naaras) (ikä)   

Elinikä keskimäärin  Suomessa 

Jälkeläisten määrä keskimäärin  Suomessa 

 

Tehtävä 3.17 Vertaile simpanssia ja ihmistä. 

1. Kumpi on älykkäämpi?      ____________________________________________   

2. Kumpi on karvaisempi?   ____________________________________________ 

3. Kumpi elää kauemmin?   ____________________________________________ 

4. Kumpi osaa käyttää työkaluja? __________ _________________________________ 

5. Kumpi on uskollisempi?   ____________________________________________ 

6. Kumpi on pitempi?    ____________________________________________ 

7. Kumpi on suhteessa voimakkaampi? _________________________________________ 

8. Kumpi on painavampi?   ____________________________________________ 

9. Kumpia on enemmän?   ____________________________________________ 

10. Kumpi on kauemmin raskaana?  ____________________________________________ 
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Tehtävä 3.18 Merkitse rastilla, onko kyseessä ihmisen ominaisuus vai ei. 

Ihmislajin ominaisuuksia 
on ihmisen 
ominaisuus 

ei ole ihmisen 
ominaisuus 

Pystyasento ja kädet vapaina.   

Tasalämpöinen (noin 36,5 C).   

Paksu karvakerros iholla.   

Terävät hampaat.   

Peukalo ja hyvä ote.   

Ei osaa puhua.   

Nukkuvat koko talven talviunta.   

Ei osaa tehdä tulta.   

Ei osaa kertoa vitsejä eikä leikkiä.   

Naaras voi tulla raskaaksi vain kesällä.   

Osaa opettaa tapoja ja tietoja lapsilleen.   

Voi hengittää veden alla.   

Ei osaa suunnitella tulevaisuutta.   

Osaa käyttää työkaluja.   

Hikoilee kuumassa.   

Tärkein aisti on hajuaisti.   

Elintoiminnot pysähtyvät talvella.   
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4. Suomen eläimet 
 

Tehtävä 4.1 Lue teksti ja alleviivaa verbit tekstistä.  

 

Karhu 

Karhu on Suomen suurin petoeläin. Sen pituus on 150–250 senttiä ja 

se painaa noin 100–300 kilogrammaa. Uros on paljon suurempi kuin 

naaras. Karhu syö kesällä marjoja, sieniä ja lehtiä. Se on 

kaikkiruokainen. Kesällä se kasvattaa pentuja ja parittelee. 

Suomessa on noin 800 karhua. Eniten karhuja on Itä-Suomessa.  

 

Syksyllä karhu syö paljon ja se lihoo. Karhu tarvitsee vararavintoa, 

koska se nukkuu talvella kuusi kuukautta talvipesässä. Talvella se 

laihtuu. Karhu synnyttää 2–3 pentua tammikuussa. Pennut painavat 

noin 300–400 grammaa. Keväällä karhu on nälkäinen. Pennut 

seuraavat emoa koko kesän ja nukkuvat ensimmäisen talven emon 

pesässä. 

 
Hirvi  

Hirvi on Suomen suurin nisäkäs. Hirvi on kasvissyöjä. Se syö mustikan 

varpuja sekä puiden ja pensaiden oksia. Hirven paino voi olla jopa 

600 kg ja sen korkeus 250 cm. Suomessa on paljon hirviä. Joka syksy 

Suomessa metsästetään 45 000 hirveä. Talvella elää noin 80 000 

hirveä.  

 

Hirven kiima-aika on syys-lokakuussa. Urokset mahtailevat ja 

tappelevat keskenään. Yleensä uros parittelee 3-4 naaraan kanssa. 

Yhdessäolo kestää yleensä viikon. Hirven vasa syntyy tavallisesti 

toukokuussa. Yleensä hirvi synnyttää yhden vasan. 

 

  

Tärkeät sanat 
 
eläin 
 
nisäkäs 
 
peto 
 
naaras 
 
uros 
 
pentu 
 
poikanen 
 
emo 
 
pesä 

Tärkeät sanat 
 
kasvis 
 
mustikka 
 
varpu 
 
pensas 
 
oksa 
 
kiima-aika 
 
vasa 
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Jänis 

Jänis on talvella valkoinen ja kesällä ruskea. Väri suojaa sitä 

viholliselta. Talvella se nukkuu lumessa pallon muodossa. Lumi, 

asento ja karvat suojaavat sitä kylmältä. Jäniksen paino on 2–4 kg 

ja pituus on noin 50 cm. 

 

Jänis on kasvissyöjä. Jäniksen pahin vihollinen on ihminen. Joka 

vuosi metsästetään 50 000–60 000 jänistä. Tämän lisäksi monet 

petolinnut sekä kettu, susi ja ilves syövät jäniksiä. Jäniksellä on 

erittäin hyvä kuulo- ja hajuaisti. Suomessa on yli 200 000 jäniksen 

metsästäjää ja jäniksiä on yli miljoona. 

 

Jänis synnyttää poikasia jopa kolme kertaa vuodessa. Jänikselle syntyy 5–7 poikasta 

kerrallaan. Jänis imettää poikasia vain kaksi viikkoa, ja sen jälkeen ne selviytyvät 

yksin. (Muokattu opetuskäyttöön lähteestä https://www.riistakolmiot.fi/lajitieto/riistaelaimet/) 

 

Tehtävä 4.2 Kirjoita verbit omalla kielellä sanastoon tai kirjoita sama sana 

uudelleen. 

paritella synnyttää syntyä kasvaa kasvattaa 

 

 

    

lihoa laihtua painaa metsästää tappaa 

 

 

    

mahtailla tapella imettää suojautua selviytyä 

 
 
 

    

 

Tärkeät sanat 
 
vihollinen 
 
pallon muoto 
 
asento 

karva 

petolintu 
 
aisti 
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Tehtävä 4.3 Etsi tekstistä tiedot ja täytä taulukko. 

 karhu hirvi jänis 

paino (kg)    

korkeus tai pituus (cm)    

lukumäärä Suomessa    

Kuinka monta pentua eläin 

synnyttää? 

   

Milloin eläin synnyttää?    

Petoeläin vai kasvissyöjä?    

 

Tehtävä 4.4 Sanatyypit. Kirjoita sana eri muodoissa. 

mikä? 
 

monikko minkä? mitä? mitä? 
monikko 

nisäkäs nisäkkäät    

uros  uroksen   

naaras   naarasta  

pentu    pentuja 

poikanen     

vasa     

hirvi     

jänis     

petoeläin     
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Tehtävä 4.5 Etsikää ryhmässä tiedot internetistä. 

https://www.riistakolmiot.fi/lajitieto/riistaelaimet/ 

 http://www.luontoportti.com/suomi/fi/nisakkaat/ 

nimi 

 

pituus (cm) paino (kg) pentujen 

lukumäärä 

metsästettyjen 

eläinten lukumäärä 

 

kärppä 

    

 

lumikko 

    

 

näätä 

    

 

kettu 

    

 

karhu 

    

 

susi 

    

 

ilves 
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Tehtävä 4.6 Etsi tiedot taulukosta. 

1. Mikä eläin on pisin?     ______________________________________ 

2. Mikä eläin on painavin?    ______________________________________ 

3. Mikä eläin on kevyin?    ______________________________________ 

4. Kumpi on pitempi, susi vai kettu?   _____________________________________ 

5. Kumpi on painavampi, näätä vai ilves?  ______________________________________ 

6. Millä eläimellä on eniten pentuja?  ______________________________________ 

7. Millä eläimellä on vähiten pentuja?  ______________________________________ 

8. Kummalla on enemmän pentuja, karhulla vai sudella? ________________________ 

9. Mitä petoeläintä metsästetään eniten?  ______________________________________ 

10. Mitä petoeläintä ei saa metsästää?  ______________________________________ 

11. Minkä eläimen latinankielinen nimi on Mustela erminea? ______________________ 

Tehtävä 4.7 Täytä adjektiivien vertailumuodot. 

perusmuoto komparatiivi superlatiivi 

pitkä   

lyhyt   

painava   

kevyt   

älykäs   

karvainen   

 

Tehtävä 4.8 Täytä adverbien vertailumuodot. 

perusmuoto komparatiivi superlatiivi 

paljon   
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vähän   

hyvin   

huonosti   

 
Tehtävä 4.9 Miten eläimet ääntelevät? Kirjoita ääni ja verbin perusmuoto. Miten 

eläin sinun kielelläsi ääntelee? 

 

 ääni verbi oma kieli 

Kissa naukuu miau naukua tai maukua 

Koira haukkuu _______________ _______________ _______________ 

Hevonen hirnuu _______________ _______________ _______________ 

Lammas määkii _______________ _______________ _______________ 

Lehmä ammuu _______________ _______________ _______________ 

Sika röhkii _______________ _______________ _______________ 

Kukko kiekuu _______________ _______________ _______________ 

Kana kotkottaa _______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ _______________ 

 

Tehtävä 4.10 Piirrä eläin ja kysy luokassa, miten se jokaisella luokan kielellä 

ääntelee.  



 

 

41 

5. Luonnonympäristö Suomessa 
 
Tehtävä 5.1 Katso video (https://youtu.be/zc35b62VUuI), lue teksti ja 

kirjoita karttaan Suomen maisema-alueiden nimet. 

Maisema-alueet 

Suomessa on paljon järviä. Sanotaan, että Suomi on tuhansien järvien maa. Tarkka 

lukumäärä on 187 888 järveä. Järviä on paljon Keski- ja Itä-Suomessa. Tämä alue on 

Järvi-Suomi. Järvi-Suomen kaupunkeja ovat mm. Tampere, Kuopio, Jyväskylä ja 

Lappeenranta. 

 

Hämeenlinnan eteläpuolella on Etelä-

Suomi. Etelä-Suomessa ei ole paljon 

järviä, mutta siellä on peltoa, jokia ja 

meri. Etelä-Suomessa asuu paljon 

ihmisiä. Suurimmat kaupungit ovat 

Helsinki, Espoo ja Vantaa.   

 

Turku ja Maarianhamina ovat Saaristo-

Suomen suurimmat kaupungit. Saaristo-

Suomessa on saaria ja merta. 

Suomessa on paljon saaria. Sisämaassa 

eli manterella on yli 98 000 saarta ja 

merialueilla lähes 81 000 saarta. 

 

Pohjanmaa on Länsi-Suomessa ja siellä 

on paljon jokia ja peltoja. Pohjanmaan kaupunkeja ovat mm. Oulu, Vaasa ja 

Kokkola.  

 

Lappi on Pohjois-Suomessa. Lapissa on tuntureita. Pohjois-Lapissa ei kasva puita eikä 

siellä ole metsiä. Pohjois-Suomen kaupunkeja ovat Kemi, Tornio ja Rovaniemi.  
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Vaara-Suomi on idässä. Vaara tarkoittaa isoa mäkeä, jonka korkeus on vähintään 

50 metriä. Vaara-Suomessa on paljon metsiä ja mäkiä. Vaara-Suomen suurimmat 

kaupungit ovat Joensuu ja Kajaani. 

 

Tehtävä 5.2 Täydennä taulukkoon luontosanojen muodot. 

Mikä? Mitä? 

kaksi… 

Mitä? (monikko) 

monia… 

Minkä? 

näen, tunnen… 

Mitkä? 

kieli kieltä kieliä kielen kielet 

pieni     

lumi     

saari     

suuri     

meri     

 

Mikä? Mitä? 

kaksi… 

Mitä? (monikko) 

monia… 

Minkä? 

näen… 

Mitkä? 

lahti     

lehti     

järvi     

kivi     

niemi     

pilvi     
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Mikä? Mitä? 

kaksi… 

Mitä? (monikko) 

monia… 

Minkä? 

näen… 

Mitkä? 

koski     

joki     

mäki     

 
 

Tehtävä 5.3 Lue teksti ja kirjoita karttaan kaupungit (kirjain) ja järvet (numero). 

 

Saimaa on Suomen suurin järvi 

Suomen suurimmat järvet ovat Saimaa, Päijänne, Inarijärvi, Pielinen ja Oulujärvi. 

Saimaa on Suomen suurin ja Euroopan neljänneksi suurin järvi. Lappeenranta, 

Savonlinna, Mikkeli ja Joensuu sijaitsevat Saimaan rannoilla. Päijänne on Suomen 

toiseksi suurin järvi. Se. on pitkä järvi Lahden ja Jyväskylän välissä. Päijänne on 119 

kilometriä pitkä ja ainoastaan 28 kilometriä leveä. Päijänne on syvä järvi ja sen syvin 

kohta on noin 95 metriä. Helsingissä juodaan Päijänteen vettä. Järven vesi on 

puhdasta, mutta se tietenkin puhdistetaan ennen kuin sitä jaetaan ihmisille. Järvet 

ovat suomalaisille tärkeitä. Monella on kesämökki järven rannalla. Suomessa on yli 

puoli miljoonaa kesämökkiä. Järvessä voidaan uida ja järvellä voidaan kalastaa ja 

kulkea veneillä. Monet kaupungit ovat järven, meren tai joen rannalla. 
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Suomen suurimmat järvet 

1)  _______________________________ 

A  _______________________________ 

 

2)  _______________________________ 

B  _______________________________ 

 

3) _______________________________ 

D _______________________________ 

H  _______________________________ 

 

4) _______________________________ 

 

5) _______________________________ 

E  _______________________________ 

F  _______________________________ 

 G _______________________________ 

 

Tehtävä 5.4 Katso seuraavan sivuun karttaa ja yhdistä kaupungit ja oikeat kirjaimet 

ja joet ja numerot. 

 

Kemijoki on Suomen pisin joki 

Jokia on paljon Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa. Tornionjoki ja Muonionjoki ovat 

jokia Ruotsin ja Suomen välissä. Suomen pisimmän joen, Kemijoen, pituus on 550 

kilometriä. Iijoki on toiseksi pisin joki ja sen pituus on 330 kilometriä. Kolmanneksi pisin 

joki on Ounasjoki. Joessa vesi virtaa. Kemijoen veden virtaus on kova ja sinne on 
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rakennettu 21voimalaitosta tuottamaan energiaa. Joen tai kosken rannalla on usein 

kaupunki. Esimerkiksi Turku, Pori ja Oulu ovat joen varrella. Kosken viereen on 

rakennettu yleensä tehdas. Tällaisia paikkakuntia ovat esimerkiksi Valkeakoski, 

Jämsänkoski, Äänekoski, Forssa ja Tampere. 

 

Yhdistä kaupungit ja kirjaimet 

A, B, C, D, E, F, G, H. 

 Turku 

 Pori 

 Oulu 

 Valkeakoski 

 Jämsänkoski 

 Äänekoski 

 Forssa 

 Tampere 

 

Yhdistä joet ja numerot 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 Kymijoki on Etelä-Suomessa. 

 Kalajoki on Länsi-Suomessa. 

 Kokemäenjoki on Länsi-

Suomessa. 

 Iijoki on Oulun lähellä. 

 Tornionjoki on Ruotsin rajalla. 

 Kemijoki on Pohjois-

Suomessa ja se on pisin joki. 

 Ounasjoki on Kemijoen 

suurin sivujoki. 

 Muonionjoki jatkuu Torniojoesta pohjoiseen. 
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Itämeri on yhdeksän valtion alueella 

Jos haluamme matkustaa Viroon, meidän täytyy mennä laivalla Suomenlahden yli. 

Jos haluamme mennä Keski-Ruotsiin, meidän täytyy mennä Pohjanlahden yli. 

Suomenlahti ja Pohjanlahti ovat osa Itämerta. Itämeri on matala meri. Meren 

keskisyvyys on 55 metriä. Syvin kohta Suomen vesillä on 300 metriä ja se sijaitsee 

Ahvenanmaan lähellä.  Itämereen laskee 250 jokea ja yhdeksän valtiota on sen 

rannoilla. Itämeren suurin saari on Gotlanti ja toiseksi suurin saari on Öölanti. 

Molemmat saaret sijaitsevat Ruotsissa. Muita suuria saaria ovat Viron Saarenmaa ja 

Hiidenmaa. Suomen alueella on Ahvenanmaa saaret. Ahvenanmaan 60 saarella 

asuu alle 30 000 ihmistä. He puhuvat ruotsin kieltä. 

 

Tehtävä 5.5 Etsi kartasta tekstissä alleviivatut paikat. 
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6. Tutustutaan Eurooppaan 
 

Tehtävä 6.1 Lue teksti, katso karttaa ja vastaa kysymyksiin. 

 

Eurooppa on pieni maanosa, jonka väkiluku vuonna 2020 oli 742 452 000 asukasta. 

Sen pinta-ala on 10 180 000 km2. Valtioita Euroopassa on 51. Topografisissa kartoissa 

vihreä väri tarkoittaa alankoa. Alanko on alle 200 metrin korkeudella 

merenpinnasta. Keltaisesta tummanruskeaan tarkoittaa, että alue on selvästi 

merenpinnan yläpuolella. Se on ylänköä ja vuoristoa. 

 

1. Kuinka monta asukasta asuu keskimäärin neliökilometrillä Euroopassa? Laske. 

________________________________________________________________________________ 

2. Kuinka suuri keskimäärin on Euroopan valtio?  ________________________________ 

3. Missä Euroopan maissa on paljon ylänköä ja vuoristoa? 

________________________________________________________________________________ 

4. Missä maissa on paljon alankoa?   ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 6.2 Vedä viiva oikeaan kohtaan kartassa. 

1. Alpit 

2. Kaukasus 

3. Pyreneet 

4. Karpaatit 

5. Balkan vuoristo 

6. Apenniinit 

7. Skandit 
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Tehtävä 6.3 Lue teksti ja merkitse alleviivatut sanat karttaan. 

 

Euroopan raja on pohjoisessa Jäämeri. Lännessä Pohjois-Amerikan ja Euroopan 

välinen raja on Atlantin valtameri. Etelässä Afrikan ja Euroopan välissä on Välimeri.  

 

Euroopan ja Aasian raja on Mustameri, Kaukasus-vuoristo, Kaspianmeri, Uralvuoret 

ja Uraljoki. 

 

Tehtävä 6.4 Vedä viiva oikeaan kohtaan kartassa. 

1. Välimeri 

2. Gibraltarin salmi 

3. Bosporinsalmi 

4. Atlantin valtameri 

5. Mustameri 

6. Itämeri 
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Ilmansuunnat 

Tehtävä 6.5 Kirjoita pää- ja väli-ilmansuuntien eri muodot. 

 

 

 

 

Sijaintia kuvaavat pikkusanat 
Pre- ja postpositiot kuvailevat asioiden sijaintia. Ne kertovat jonkin sijainnin johonkin 

toiseen nähden. 

 

Tehtävä 6.6 Lue teksti. Alleviivaa lauseista sijaintia kuvaavat pikkusanat. Missä 

muodossa sana, johon se liittyy, on? 

 

Suomi sijaitsee Venäjän ja Ruotsin välissä. Suomen vieressä on Itämeri. Suomi on 

kartassa Viron yläpuolella ja Ruotsin oikealla puolella. Suomi on siis Viron 

pohjoispuolella ja Ruotsin itäpuolella. Suomi on kaukana Itävallasta. 

 

Itävalta sijaitsee keskellä Eurooppaa. Itävallan ympärillä sijaitsevat muun muassa 

Saksa, Tsekki, Unkari, Italia ja Sveitsi. Itävallan pohjoispuolella ovat Saksa ja Tsekki, 

itäpuolella Unkari ja eteläpuolella Italia. Sveitsi sijaitsee Itävallan länsipuolella. Myös 

Kroatia on lähellä Itävaltaa. Ennen Itävallan kohdalla sijaitsi Itävalta-Unkari. 

 

Euroopan länsilaidalla on Portugali. Portugalin pääkaupunki Lissabon sijaitsee 

Atlantin rannalla. 

 mihin? missä? mistä? 

pohjoinen    

koillinen    

itä    

kaakko    

etelä    

lounas    

länsi    

luode    
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Tehtävä 6.7 Kerää sijaintia kuvaavat pikkusanat taulukkoon ja taivuta ne. 

sijaintia kuvaava sana mihin? missä? mistä? 

välissä    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Tehtävä 6.8 Valitse yksi Euroopan maa kartalta ja kuvaile sen sijaintia. Pari arvaa, 

mitä maata kuvailet. 
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Tehtävä 6.9 Valitse yksi Euroopan maa ja etsi  

valtion perustiedot internetistä, esimerkiksi 

 https://fi.wikipedia.org/wiki/Eurooppa. 

Valtio:  __________________________________ 

Lippu:  __________________________________ 

Vaakuna:  ________________________________________________________________ 

Valuutta:  ________________________________________________________________ 

Valtiomuoto:  ________________________________________________________________ 

Päämies:  ________________________________________________________________ 

Pääkaupunki:  ________________________________________________________________ 

Itsenäisyyspäivä: _______________________________________________________________ 

Maan lyhenne:  ________________________________________________________________ 

Rajanaapuri idässä (itä):  __________________________________________________ 

Rajanaapuri lännessä (länsi):  __________________________________________________ 

Rajanaapuri pohjoisessa (pohjoinen): ___________________________________________ 

Rajanaapuri etelässä (etelä):  __________________________________________________ 

 

Tehtävä 6.10 Kirjoita naapurivaltioiden nimet karttaan.  

 

Tehtävä 6.11 Etsi paikallisesta sanomalehdestä 

(https://www.uutismediat.fi/sanomalehtihaku/) uutinen jostain Euroopan maasta 

lue se ja kerro omin sanoin kaverille. 
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Tehtävä 6.12 Esittele parillesi tehtävän 5.9 valtio. Parisi esittelee sinulle valtionsa. 

Kysy parilta kysymykset ja merkitse kyllä tai ei. 

Valtion nimi: kyllä ei 

Valtio sijaitsee Etelä-Euroopassa.   

Valtio sijaitsee Keski-Euroopassa.   

Valtio sijaitsee Pohjois-Euroopassa.   

Valtio sijaitsee meren rannalla.   

Valtio sijaitsee sisämaassa.   

Valtio sijaitsee saarella.   

Valtio kuuluu Euroopan Unioniin.   

Valtio on Venäjän rajanaapuri.    

Valtio sijaitsee Välimeren rannalla.   

Valtio sijaitsee Itämeren rannalla.   

Valtio sijaitsee Atlantin rannalla.   

Siellä on paljon ylänköä ja vuoristoa.   

Siellä on paljon alankoa.   

Sen pinta-ala on yli 338 424 km² eli maa on suurempi kuin Suomi.   

Siellä asuu yli 5,5 miljoonaa ihmistä.    
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Tehtävä 6.13 Lue kysymykset ja etsi vastaukset Wikipedian taulukosta 

(https://fi.wikipedia.org/wiki/Eurooppa). Klikkaa pientä nuolta ja järjestä maat  

  suurimmasta pienimpään 

  pienimmästä suurimpaan. 

 

Mitkä ovat Euroopan kolme suurinta maata? (pinta-ala) 

1.  _______________________________________________  

2.  _______________________________________________  

3.  _______________________________________________ 

 

Missä Euroopan maissa asuu eniten ihmisiä?     

1.  _______________________________________________  

2.  _______________________________________________  

3.  _______________________________________________ 

 

Missä Euroopan maissa asuu eniten ihmisiä neliökilometrillä? 

1.  _______________________________________________  

2.  _______________________________________________  

3.  _______________________________________________ 

 

Tehtävä 6.14 Opiskele Euroopan maat ulkoa ja testaa: 

 https://online.seterra.com/fi/vgp/3007 
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7. Vuodenajat Suomessa 
 
Maa kiertää auringon ympäri kerran vuodessa. Kierto kestää 365 vuorokautta. 

Suomessa on neljä vuodenaikaa: kevät, kesä, syksy ja talvi. Vuodenajat johtuvat 

siitä, että maapallon pyörimisakseli on kallistunut noin 23,5 astetta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva: Opetustuubi 

 

Tärkeitä päivämääriä 

21.-22.12.  on talvipäivänseisaus. Se on vuoden lyhyin päivä Suomessa. 

20.3.   on kevätpäiväntasaus. Silloin päivä ja yö ovat yhtä pitkiä joka puolella 

  maapalloa. 

20.6.-21.6.  on kesäpäivänseisaus. Se on vuoden pisin päivä Suomessa. 

22.-23.9.  on syyspäiväntasaus. Silloin päivä ja yö ovat yhtä pitkiä joka puolella 

  maapalloa. 

 

Tehtävä 7.1 Merkitse kuvaan päivämäärät. 

 



 

 

55 

Suomessa on talvi 

Joulukuu on Suomessa pimeintä aikaa ja joulukuun 22. päivä on vuoden lyhyin 

päivä. Eteläisellä pallonpuoliskolla on samaan aikaan kesä, sillä aurinko paistaa 

kohtisuoraan Kauriin kääntöpiirille. Talvella saamme vähemmän valoa ja lämpöä 

kuin kesällä. 

Tehtävä 7.2 Etsi internetistä auringon nousu- ja laskuajat 
esimerkiksi sivuilta: http://www.moisio.fi/taivas/aurinko.php 
https://www.paivyri.fi/index.php?dt=&ref=6&id= 
 
päivämäärä paikkakunta aurinko nousee aurinko laskee päivän pituus 

22.11. Helsinki    

22.11. Utsjoki    

22.11.     

22.12. Helsinki    

22.12. Utsjoki    

22.12.     
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Suomessa on kevät ja syksy 

Kevätpäiväntasauksen ja syyspäiväntasauksen aikana aurinko paistaa 

kohtisuoraan päiväntasaajalle. Päivä ja yö ovat suunnilleen yhtä pitkiä joka puolella 

maapalloa. Kevätpäivätasauksen jälkeen päivä on pitempi kuin yö. 

Syyspäiväntasauksen jälkeen päivä on lyhyempi kuin yö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä 7.3 Etsi internetistä auringon nousu- ja laskuajat 

esimerkiksi sivuilta: http://www.moisio.fi/taivas/aurinko.php 

https://www.paivyri.fi/index.php?dt=&ref=6&id= 

päivämäärä paikkakunta aurinko nousee aurinko laskee päivän pituus 

20.3. Helsinki    

20.3. Utsjoki    

20.3.     

22.9. Helsinki    

22.9. Utsjoki    

22.9.     



 

 

57 

Suomessa on kesä 

Kesällä akselin kallistus tuo Suomen lähemmäs aurinkoa ja saamme enemmän valoa 

ja lämpöä. Talvella sama kallistus tekee Suomesta pimeämmän ja kylmemmän. 

Kesällä pohjoinen pallonpuolisko on siis kallistunut aurinkoon päin ja talvella se on 

kallistunut poispäin auringosta. 

Tehtävä 7.4 Etsi internetistä auringon nousu- ja laskuajat 
esimerkiksi sivuilta: http://www.moisio.fi/taivas/aurinko.php 
 https://www.paivyri.fi/index.php?dt=&ref=6&id= 
päivämäärä paikkakunta aurinko nousee aurinko laskee päivän pituus 

21.6. Helsinki    

21.6. Utsjoki    

21.6.     

21.8 Helsinki    

21.8. Utsjoki    

21.8.     
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Tehtävä 7.5 Lue tekstit ja merkitse, onko väite oikein vai väärin. 

väite oikein väärin 

Vuodenajat johtuvat siitä, että maapallo on kallistunut.   

Maapallo kiertää auringon ympäri.   

Aurinko kiertää maapallon ympäri.   

Kesä on Suomessa valoisa.   

Joulukuu on Suomessa pimeä.   

Päivät lyhenevät 21.6. jälkeen.   

Illat pimenevät lokakuussa aikaisemmin kuin toukokuussa.   

Huhtikuussa valoisa aika on pitempi kuin pimeä aika.   

Juhannuksen jälkeen päivät lyhenevät.   

Joulun jälkeen päivät pitenevät.   

Sää kylmenee, kun aurinko laskee.   

Sää lämpenee, kun aurinko nousee.   

Kesä on kylmempi kuin talvi.   

Pimeä ja valoisa aika ovat suunnilleen yhtä pitkiä 20.3. ja 20.9.   

 

Tehtävä 7.6 Valitse yksi väite ja perustele, miksi se on oikein tai väärin. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Verbityyppi 6 

 

pitkä è pidetä  Päivät pitenevät keväällä. 

lyhyt è lyhetä  Päivät lyhenevät juhannuksen jälkeen. 

pimeä è pimetä  Illat pimenevät nopeasti syksyllä. 

kylmä è kylmetä  Sää kylmenee talvella. 

lämmin è lämmetä Ilma lämpenee, kun aurinko nousee. 

  

Tehtävä 7.7 Kirjoita Suomen vuodenajoista. Käytä verbityypin 6 verbejä. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Vuodenajat jaetaan termisesti eli lämpötilan mukaan 
 

Ilmatieteenlaitos (ilmatieteenlaitos.fi) tutkii Suomen 

säätä. Ilmatieteen laitoksen internetsivuilta voit 

katsoa, millainen on ollut Suomen sää viimeisen 30 

vuoden aikana. Tästä tilastosta on laskettu 

keskimääräiset ajat eri vuodenajoille. Vuodenajat 

jaetaan termisesti eli lämpötilan mukaan neljään 

osaan. Vuodenajat ovat kevät, kesä, talvi ja syksy. 

 

Suomi on pitkä maa ja vuodenajat vaihtelevat 

etelässä ja pohjoisessa hyvin paljon. Suomen 

eteläisin kunta on Hanko ja pohjoisin kunta on 

Utsjoki. Näiden kahden kunnan välimatka on yli 

1100 kilometriä ja vuodenajat ovat hyvin erilaisia 

ja eri pituisia Hangossa ja Utsjoella. 

 

Kevät  

Termisen kevään aikana vuorokauden keskilämpötila on 

0 ja +10 asteen välillä.  Hangossa kevät alkaa maaliskuun 

kahdeksastoista päivä ja Utsjoella huhtikuun yhdestoista 

päivä. 
 

Keväällä päivät pitenevät eli valo lisääntyy ja lämpötila nousee. Kasvien kasvukausi 

alkaa silloin, kun vuorokauden keskilämpötila nousee yli viiden lämpöasteen. Kasvit 

voivat ottaa vettä maasta, silmut aukeavat ja lehdet voivat yhteyttää. Tätä 

kutsutaan fotosynteesiksi. Lämpö ja valo houkuttelevat myös muuttolinnut takaisin 

Suomeen. 

 

 

  

Kuva: Lumet ja jäät sulavat. 
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Tehtävä 7.8 Hahmottele laatikkoon aurinko, kasvi ja idea fotosynteesistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesä 

Suomen kesä on aina valoisa ja joskus lämmin. Kesä 

alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi 

+10 asteen yläpuolelle. Terminen kesä alkaa Suomessa 

keskimäärin toukokuun lopussa ja kestää syyskuun 

puoliväliin asti. Hangossa kesä alkaa toukokuun viidestoista päivä ja Utsjoella 

kesäkuun kahdeskymmenes päivä. Utsjoella on koko kesän valoisaa, sillä aurinko on 

ylhäällä 74 vuorokautta laskematta kertaakaan 17.5. ja 28.7. välisenä aikana. 

Valoisa kesä on hyvä kasveille, sillä ne yhteyttävät koko valoisan ajan. Kasvit sitovat 

auringon energiaa sokeriin ja käyttävät sitä kasvuun. Kasvit kasvavat, lisääntyvät ja 

valmistautuvat lepokauteen.  

 

Syksy 

Syksy alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvästi +10 asteen 

alapuolelle. Hangossa syksy alkaa syyskuun kahdeskymmenestoinen päivä ja 

Utsjoella jo elokuun kolmastoista päivä. Syksyllä valoisa aika lyhenee. Yöllä voi olla 

pakkasta ja päivällä viileää. Kasvien yhteyttäminen ja kasvu hidastuvat. Lehtivihreä 
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hajoaa soluissa ja kasvi varastoi ravinteet runkoon. Puun lehtien väri muuttuu ja 

eletään ruska-aikaa. 

 

Talvi 

Suomen talvi on pitkä ja pimeä. Talvi alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila laskee 

pysyvästi 0 asteen alapuolelle. Talvella järvet ja meri jäätyvät ja maa routaantuu. 

Talvella sataa lunta tai räntää. Kasvit lepäävät talvella ja lumi on tärkeä suoja 

kasveille. Hangossa talvi alkaa kahdeskymmenesensimmäinen päivä marraskuuta 

ja Utsjoella lokakuun kahdestoista päivä. Utsjoella pimeä aika eli kaamos kestää 52 

päivää. Aurinkoa ei näy 26.11. ja 16.1. välisenä aikana. 

 

Tehtävä 7.9 Lue tekstit ja kirjoita päivämäärät taulukkoon.  

Kunta kevät alkaa kesä alkaa syksy alkaa talvi alkaa 

Hanko     

Utsjoki 11.4.    

 

Tehtävä 7.10 Etsi Ilmatieteenlaitoksen sivuilta oman maasi säätiedot. Merkitse 
taulukkoon, milloin aurinko nousee ja laskee kaupungissasi. 
 
päivämäärä paikkakunta aurinko nousee aurinko laskee päivän pituus 

21.6.     

 
Tehtävä 7.11 Kirjoita neljä lausetta oman maasi vuodenajoista. 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Tehtävä 7.12 Milloin eri vuodenajat alkavat kotikunnassasi? 

Kirjoita päivämäärät kuvaan. Kirjoita asioita, joita luonnossa tapahtuu eri 

vuodenaikoina. 
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Tehtävä 7.13 Valitse yksi aihe ja kirjoita blogipostaus.  

 A. Suomen talvi 

 B. D-vitamiinia Suomessa 

 C. Syksy vai kevät? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

osaansuomessa.fi/ihmettelijasuomessa 
 

 
Ihmettelijä 
Suomessa 
 
 
 

25 seuraajaa 
 
 
Arkisto 
 
2020 

Ø heinäkuu (1) 
Ø kesäkuu (5) 
Ø toukokuu (9) 
Ø huhtikuu (12) 
Ø maaliskuu (3) 
Ø helmikuu (7) 
Ø tammikuu (6) 

 
2019 

Ø joulukuu (13) 
 
 
Asiasanat 

- au pair 
- matkailu 
- Suomi 
- Finland 
- lifestyle 
- mökkeily 
- mökillä 
- luonto 
- hyttyset 
- ympäristö 
- huussi 

seuraa blogia 
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Tehtävä 7.14 Lue väitteet ja merkitse, mihin vuodenaikaan väite liittyy. 

 

Väite    kevät kesä syksy talvi 
1. Vuorokauden keskilämpötila on pysyvästi 0 asteen 

yläpuolella, mutta alle +10 asteen alapuolella. 

2. Vuorokauden keskilämpötila on pysyvästi +10 asteen 

yläpuolella. 

3. Vuorokauden keskilämpötila on pysyvästi +10 asteen 

alapuolella, mutta 0 asteen yläpuolella. 

4. Vuorokauden keskilämpötila on pysyvästi 0 asteen 

alapuolella. 

5. Sataa lunta tai räntää. 

6. Kasvit kasvavat ja yhteyttävät. 

7. Puiden lehdet tippuvat. 

8. Kasvit lepäävät. 

9. On erittäin valoisa aika. 

10. On erittäin pimeä aika. 

11. Pohjoinen pallonpuolisko on kallistunut kohti aurinkoa. 

12. Pohjoinen pallonpuolisko on kallistunut poispäin 

auringosta. 

13. Tämä vuodenaika on lyhyt Utsjoella. 

14. Tämä vuodenaika on pitkä Utsjoella. 

15. Aurinko näkyy yölläkin pohjoisessa. 

16. Lumi sulaa. 

17. Järvet jäätyvät. 

18. Järvien jää sulaa. 

19. Tämä on kaamosaikaa. 

20. Tämä on ruska-aikaa. 

21. Muuttolinnut palaavat Suomeen. 

22. Muuttolinnut lähtevät Suomesta. 

 

 
  

1. X   X 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     
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Tehtävä 7.15 Merkitse karttaan tärkeät leveyspiirit ja lämpövyöhykkeet. 

  

Nolla-asteen pituuspiiri 

Läntinen pallonpuolisko Itäinen pallonpuolisko 

Eteläinen pallonpuolisko 
pallonpuolisko 

Pohjoinen pallonpuolisko 
pallonpuolisko 

Nolla-asteen leveyspiiri 
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8. Retkeillään ja raportoidaan 
 
 

Tehtävä 8.1 Suunnitelkaa ryhmässä retki lähimaastoon. Tehkää opettajalle tarkka 

suunnitelma. Parhaat retket toteutetaan koko luokan kanssa. 

 

Retken tavoite: ______________________________________________________________ 

Retkikohde:  ______________________________________________________________ 

Aikataulu:   ______________________________________________________________ 

Kulkuväline:  ______________________________________________________________ 

Ennakkotehtävä: ______________________________________________________________ 

Havainnot:  ______________________________________________________________ 

Raportti:  ______________________________________________________________ 

Tärkeä sanasto: ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

Muistilista: 

 kartta 

 kamera 

 kynä ja kumi 

 kiikarit 

 vaelluskengät 

 eväät 
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Itsearviointi 

Kuinka monta % osaat? 20 40 60 80 100 

Osaan kuvailla ympäristöäni kaupungissa.  

Osaan kuvailla ympäristöäni metsässä.  

Osaan kertoa eri valtioista tarkkoja tietoja.   

Osaan kuvailla Eurooppaa.  

Osaan selittää vuodenaikojen vaihtelun 

suomeksi. 
 

Osaan liikkua luonnossa.  

Osaan nimetä Suomen eläimiä.  

Osaan nimetä eri puita ja kasveja.  

Osaan vertailla luonnossa.  

Osaan kuvailla eri alueita Suomessa.  

Osaan suunnitella ja toteuttaa luontoretken.  

Osaan etsiä ja lukea minua kiinnostavan 

blogitekstin. 
 

Osaan kirjoittaa blogitekstin.  

Osaan etsiä tietoa netistä.   

Minusta on mielenkiintoista opiskella biologiaa.  

Minusta on mielenkiintoista opiskella 

maantietoa. 
 

Minusta on mielenkiintoista opiskella suomea.  

 


