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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 vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Digitaalisissa taidoissa 

korostuvat toimisto-ohjelmistojen perushallinta. Numerotaidoissa pääpaino on 

sanallisissa tehtävissä ja tilastoiden tulkinnassa. 

 
Tekijät 
Juha Mäkirinta 

Taru Toppola 

 

 
Perustaidot 
Erityisesti tiettyä perustaitoa kehittävät tehtävät on merkitty perustaidon symbolilla. 

 Lukutaito 

 

 Kirjoitustaito 

 

 Numerotaidot 

 

Digitaaliset taidot 

 

Soveltavat ongelmanratkaisutaidot 

 

Kuvat: Papunet, Pixabayn vapaat kokoelmat, Kiia Mäkirinta, Taru Toppola 
 
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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Opintokokonaisuus Osaan vaihtaa vapaalle 

Taitotaso A2.1 

Kesto 70 tuntia 

Luku- ja kirjoitustaito sanojen luokka, johtaminen, referointi 

Tekstilajit: tutkimukset, lehtien tekstilajit 

Numerotaidot sanalliset tehtävät, tilastot 

Digitaaliset taidot taulukointi, toimisto-ohjelmat, diaesitykset 

Kielen rakenteet verbit: passiivit, nesessiivi, verbi – verbi -rakenteet, rektioita 

Sanastosisältö nominit: verbistä substantiivi (-minen, -massa, -masta, -maan) 

 

Opintokokonaisuuden tavoitteet: 
 

 Ymmärrät, miten vapaa-aika eroaa työajasta. 

 Osaat etsiä tietoa uudesta harrastuksesta. 

 Osaat kertoa omasta tai ystävän harrastuksesta. 

 Ymmärrät harrastusten merkityksen fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. 

 Osaat ilmaista mielipiteesi. 

 Osaat lukea lehtitekstejä ja tunnistaa eri tekstilajeja. 

 Osaat poimia teksteistä tärkeimmät tiedot.  
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1. Vapaa-aika 
 

Vuodessa on __________ päivää ja __________ viikkoa. Viikossa on __________ 

vuorokautta. Vuorokaudessa on __________ tuntia. Tunnissa on __________ minuuttia 

ja minuutissa on __________ sekuntia. Montako sekuntia on vuodessa? __________ 

 

Aika jakautuu työ- tai opiskeluaikaan, kodinhoitoaikaan, vapaa-

aikaan ja lepoaikaan. Työaikana meidän pitää työskennellä tai 

opiskella ahkerasti. Kotityöt on pakko hoitaa joka päivä. Kannattaa 

myös nukkua riittävästi. 

 

Vapaa-ajalla jokainen saa tehdä, mitä haluaa. Kukaan ei jaksa 

elää ilman vapaa-aikaa. Vapaa-ajalla ei tarvitse paiskia töitä. Jos 

haluaa urheilla, voi lähteä lenkille tai mennä kuntosalille. Jos 

haluaa rentoutua kotona, voi sisustaa kotia tai hoitaa pihaansa. 

Joku ehkä haluaa viettää aikaa ystäviensä kanssa ja lähtee 

kahville tai elokuviin porukalla. Vapaalla voi tehdä itselleen tärkeitä 

asioita. Jos ei ole vapaa-aikaa, ei voi rentoutua ja tämä voi johtaa 

stressiin. 

 

Vapaalla saa toteuttaa itseään. Kuka tahansa voi harrastaa. Oma 

harrastus voi olla vain ajanviete tai haaveammatti. Harrastus 

auttaa rentoutumaan ja purkamaan stressiä. Jokainen myös pyrkii 

kehittämään itseään, ja harrastus on hyvä tapa kehittyä. 

Harrastuksista saattaa myös löytää uusia ystäviä! 

 

Tehtävä 1.1 Lue teksti ja kirjoita tärkeät sanat vihkoon.  

 

Tehtävä 1.2 Mieti tekstin persoonaa. Kuka tekstin subjekti on? Missä 

muodossa verbit ovat? 

Tärkeät sanat 

kodinhoito 

lepo 

riittävästi 

 

jokainen  

ei kukaan 

paiskia 

lenkki 

sisustaa 

 

porukka 

johtaa 

 

toteuttaa 

harrastus 

ajanviete 

purkaa 

pyrkiä 

kehittää 

kehittyä 

saattaa 
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Tehtävä 1.3 Kuuntele, mitä he tekevät vapaa-ajalla. Merkitse taulukkoon rastilla (X), 

jos lause pitää paikkansa. 

 työskentelee  

paljon 

saa tukea  

Kelalta 

urheilee  

vapaa-ajalla 

on paljon  

ulkona  

viihtyy  

kotona 

mies      

nainen      

 

Kuuntele puheet uudelleen. Kirjoita tarkemmin heidän vapaa-ajastaan:  

 Mitä he tekevät vapaalla? 

Mies:  __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Nainen: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 1.4 Keskustele parin kanssa teidän vapaa-ajastanne. Kuinka paljon sitä teillä 

on ja mihin käytätte sen? Onko kotitöiden teko vapaa-aikaa? Entä kotitehtävien 

teko? 

 

Tehtävä 1.5 Tee taulukointiohjelmalla (esim. Excel) oma tavallinen viikkosi ja 

tee havainnollinen kaavio taulukosta. Kuinka monta tuntia sinulla on viikossa 

keskimäärin työ- tai opiskeluaikaa, kotityöaikaa, vapaa-aikaa ja lepoaikaa? Vertaile 

ryhmässä. 
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Verbi + verbi 
Tehtävä 1.6 Lue sivun 4 teksti uudelleen. Alleviivaa tekstistä ja kirjoita viivoille kaikki 
verbi + verbi -rakenteet. 
pitää työskennellä____________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________

______________________________ ______________________________

1. Kielteiset lauseet ja aikamuodot  

Aikamuodot ovat liittomuotoja, joissa apuverbinä on olla-verbi. Myös negatiivinen lause 

on liittomuoto, jossa kieltoverbi ei on persoonamuotoinen verbi. 

 Olemme asuneet täällä jo10 vuotta. 

 Te ette voi lähteä vielä.  

2. Normaali verbi + toinen verbi 

Joidenkin verbien objektiksi sopii toinen verbi. Näissä muodoissa ensimmäinen verbi on 

tärkeämpi verbi, jota toinen verbi vain täydentää. 

 Tykkäämme juosta sateessa. 

 Haluaisin tulla kurssille. 

3. Verbiketju 

Verbiketjun ensimmäinen verbi on modaalinen tai abstrakti verbi. Verbin tehtävä on 

kuvata todennäköisyyttä, mahdollisuutta tai alkamista ja loppumista. Verbiketjuissa 

tärkeä verbi on toinen verbi, ensimmäinen verbi vain tarkentaa sitä. 

 Saat tehdä, mitä haluat. 

 Hän rupesi itkemään. 
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Tehtävä 1.7 Alleviivaa verbi, joka on persoonamuodossa. Ympyröi verbi, joka kuvaa 

tekemistä tai tapahtumista, verbi, joka on tärkeämpi. 

1. Oletteko rakentaneet jo kauan taloanne? 

2. Autoin rakentamaan tämän talon. 

3. Voin rakentaa talon sinullekin. 

4. En halua rakentaa tätä taloa. 

5. Jokaisen kannattaa rakentaa talo. 

6. Osaatko sinä rakentaa talon? 

7. Suomalaisten pitää rakentaa lämmin talo. 

8. Ette voi oppia rakentamaan taloa ilman apua. 

Tehtävä 1.8 Kirjoita verbin perään sopiva opiskeluverbi. 

Osaan kirjoittaa Osasin kirjoittaa huonosti. 

En osaa ___________________ ________________________________________ 

Haluan ___________________ ________________________________________ 

En halua ___________________ ________________________________________ 

Voin ___________________ ________________________________________ 

En voi ___________________ ________________________________________ 

Saan ___________________ ________________________________________ 

En saa ___________________ ________________________________________ 

Minun pitää ___________________ ________________________________________ 

Minun ei tarvitse ___________________ ________________________________________ 

 
Tehtävä 1.9 Kirjoita toiselle viivalle verbin menneen ajan muoto, imperfektimuoto. 

Lisää sopiva adverbi. Valitse laatikosta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

vähän  jonkin verran  paljon 
väärin      oikein 
huonosti  kohtuullisesti   hyvin 
laiskasti      ahkerasti 
hitaasti      nopeasti 
harvoin  joskus    usein 
ei koskaan      aina    
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Tehtävä 1.10 Kirjoita vihkoosi teksti, jossa käytät tehtävän 1.8 

imperfektilauseita. Mitä osasit ennen huonosti? Mitä halusit usein? Käytä myös 

muita verbi + verbi -lauseita. 
 

Tehtävä 1.11 Vertaile moduuleja 1 ja 2. Mitä et osannut ennen mutta osaat nyt? Mitä 

et halunnut ennen, mutta haluat nyt? Kirjoita kyllä tai ei. Keksi itse kaksi väitettä lisää. 

 1. moduulin alussa 2. moduulin alussa 

Osasin kirjoittaa 50 verbiä suomeksi.   

Osasin kertoa, kuka minä olen.   

Halusin opiskella lisää.   

Halusin jäädä aamulla kotiin.   

Voin jutella suomeksi kaverin kanssa.   

Voin lähettää sähköpostin suomeksi.   

Sain puhua omaa kieltä luokassa.   

Sain mennä retkelle ryhmäni kanssa.   

Minun piti katsoa usein sanakirjaa.   

Minun piti joskus kysyä apua opettajalta.   

   

   

 
Tehtävä 1.12 Haastattele paria. Tee kysymyksiä lauseista ja vertaile vastauksia. 
Kommentoi. Esimerkiksi: 
Osasitko ensimmäisen moduulin alussa kirjoittaa 50 verbiä suomeksi? 

- En osannut.  En mäkään! 

- Osasin.    Niin mäkin! 
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Tehtävä 1.13 Kirjoita tehtävän 1.6 lauseet tekstinkäsittelyohjelmalla, käytä 

imperfektiä ja preesensiä. Lähetä teksti tai jaa se opettajalle. Esimerkiksi: 

 Ensimmäisen moduulin alussa en osannut kirjoittaa 50 verbiä suomeksi, mutta 

nyt toisen moduulin alussa osaan. 

Tehtävä 1.14 Jatka tehtävää 1.8 kun opettaja on korjannut sen. Kirjoita, mitä 

haluat moduulin 2 lopussa osata. Lähetä teksti tai jaa se opettajalle. 

Esimerkiksi: 

 Toisen moduulin lopussa haluan osata käyttää verbiketjuja hyvin. 

Tehtävä 1.15 Pelaa pienessä ryhmässä taitobingoa. Tee ensin oma bingoalusta. 
Kirjoita, mitä osaat tai haluaisit osata. Kirjoita samat asiat pienille lapuille. Kootkaa 
kaikki laput yhteen ja nostakaa vuorotellen lappuja ja lukekaa ne. Voit rastia ruudun, 
jos osaat asian. Voittaja on se, jonka lappu on ensin täynnä rasteja. 

     

     

  Osaan 
kirjoittaa 50 

verbiä 
suomeksi. 
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Vapaa-ajan matematiikkaa 
Tehtävä 1.16 Kellonajat 

A. Merkitse oikea kellonaika. 

1. 8.30 + 1 h 30 min = _________________ 

2. 10.15 + 1 h = _________________ 

3. 11.45 + 30 min = _________________ 

4. 13.00 – 120 min = _________________ 

5. 17.30 + 105 min = _________________ 

6. 18.25 + 1 h 55 min = _________________ 

7. 21.35 – 95 min = _________________ 

8. 23.00 + 7 h = _________________ 

B. Sano kellonajat parille.  

 
Tehtävä 1.17 Päivämäärät 

A. Merkitse oikea päivämäärä. 

1. 11.8. + 2 viikkoa  = _________________ 

2. 20.9. + 5 päivää = _________________ 

3. 1.3. – 1 viikko = _________________ 

4. 11.11. + 2 kuukautta = _________________ 

5. 22.6. – 6 kuukautta = _________________ 

6. 1.1. – 365 päivää = _________________ 

7. 3.5. + 60 päivää = _________________ 

8. 6.12.1917 + 103 vuotta  = _________________ 

B. Sano päivämäärät parille. 

 

Tehtävä 1.18 Sanalliset tehtävät. Lue kysymys ja kirjoita vastaus. 

1. Kuinka pitkä on normaali työpäivä kello kahdeksasta neljään, jos palkaton 

ruokatauko on 30 minuuttia? 

_________________________________________________________________________ 
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2. Jos nukun 8 tuntia, työskentelen 8 tuntia ja teen kotitöitä 2 tuntia päivässä, 

paljonko minulla on vapaa-aikaa? 

 __________________________________________________________________________ 

3. Matti aloittaa kurssin 11.8. Kurssi loppuu 1.12. Kurssi on kaksi kertaa viikossa. 

Kuinka monta päivää kurssi kestää? 

_________________________________________________________________________ 

4. Katri tekee ruokaa. Hän laittaa lasagnen uuniin kello 16.25. Lasagne on 

valmis 50 minuutin päästä. Milloin Katrin pitää ottaa lasagne pois uunista? 

_________________________________________________________________________ 

5. Kotoutumiskoulutus on vähintään viisi oppituntia päivässä. Yksi oppitunti on 

45 minuuttia. Päivässä pitää olla myös kaksi kahvitaukoa (yksi tauko on 15 

minuuttia) ja yksi ruokatauko (ruokatauko on 30 minuuttia). Kuinka pitkä on 

opiskelupäivä? 

_________________________________________________________________________ 

6. Jos kotoutumiskoulutus alkaa kello 8.30, milloin se loppuu? 

_________________________________________________________________________ 

7. Jos kotoutumiskoulutus alkaa 10.15, ja kahvitaukoja on vain yksi, milloin 

opiskelupäivä loppuu? 

_________________________________________________________________________ 

8. Kotoutumiskoulutus kestää 80 päivää. Kuinka monta tuntia opiskelija 

opiskelee kotoutumiskoulutuksessa? 

_________________________________________________________________________ 

9. Kotitehtäviä pitää tehdä kaksi tuntia päivässä joka päivä. Kuinka monta 

tuntia opiskelija tekee kotitehtäviä? 

_________________________________________________________________________ 

10. Kuinka monta tuntia enemmän opiskelee opiskelija, joka tekee joka päivä 

kotitehtävät kuin opiskelija, joka ei koskaan tee kotitehtäviään? 

_________________________________________________________________________ 
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2. Juorutaan 
 
Tehtävä 2.1 Lue lehti ja vastaa kysymyksiin. 
 

perustettu 23.1.2020 

Osaan – Sanomat 
keskiviikkona 1.4.2020. Irtonumeron hinta 2,30 €, kotiin tilattuna 365 €. Ilmestyy silloin tällöin. 
 
Missin ja ministerin salasuhde tuli 
julkisuuteen 
Ilmi Kyttälä 
Portinpieli 
 
Vuoden 2012 Miss Iltalehti Maisa Pientalo 
ja ministeri Ilkka Ljungren on nähty viime 
viikonloppuna yhdessä Hotelli Aulangolla. 
Maisa myöntää, että hän tuntee ministerin 
henkilökohtaisesti. ”Ilkka on aivan ihana 
mies ja olemme kyllä tavanneet 
muutaman kerran, mutta viime 
viikonloppuna olin Jari-Matin kanssa 
kotona.”  Ministeri Ljungren kieltää kaiken 
ehdottomasti. ” En ole koskaan tavannut 
Pientaloa enkä tunne häntä 
henkilökohtaisesti. Viime viikonloppuna 
lähetin ehkä vahingossa hänelle 
tekstiviestin.”  
 
Maisa Pientalon ja taksinkuljettaja Jari-
Matti Kuusenkärjen oli tarkoitus mennä 
naimisiin tänä kesänä. Jari-Matin naapurin 
mukaan Jari-Matti ja Maisa olivat riidelleet 
pihassa viime perjantaina. Huhujen 
mukaan Jari-Matti olisi saanut tietää 
Ljungrenin ja Maisan suhteesta ja oli 
suuttunut tästä asiasta Maisalle.  
   
    
 
 
 
Kuva: Naapuri oli nähnyt parin riitelevän. 

Aikooko hallitus hankkia 
puhelimet kaikille 
kansalaisilleen? 
Helena Huhunperä 
Kaivokselan TB 
 
Luotettavan lähteen mukaan Suomen 
hallitus aikoo hankkia kaikille Suomen 
kansalaisille älypuhelimen. Pääministeri 
Sanna Marin oli nähty Kaivokselan 
Gigantissa, jossa hän oli kysynyt eri 
puhelinmallien hintoja. Marin oli ollut 
erityisen kiinnostunut uudesta iPhonesta, 
mutta se oli ollut kuulemma liian kallis ja 
vaikea käyttää ikäihmiselle. 
Liikenneministeri Timo Harakka oli 
kommentoinut iltauutisissa seuraavasti: ” 
Oliko pääministeri tosiaan Gigantissa? 
Powerissa olisi ollut paljon parempia 
tarjouksia.” 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva: Pääministeri Sanna Marinilla on nähty 
puhelin kädessä. 
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Formulatähti muuttaa 
Hämeenlinnaan? 
Juoru Akkala 
Jukolan parkkipaikka 
 
Formulakuski Kimi Röikkänen on käynyt 
asuntonäytössä Hämeenlinnassa. Huhujen 
mukaan Kimi oli tutustunut muun muassa 
myynnissä olevaan asuntoon Jukolassa. 
Paikalla olleet kertovat, että Kimi oli 
kommentoinut asuntoa ”ihan kivaksi”. 
Röikkänen oli myös todennut, että keittiön 
kaapit olivat ”tylsät” ja makuuhuone oli 
”snadi”. Muut asuntoa katselleet ihmiset 
eivät olleet tehneet tarjousta. Asunnon 
myyjät toivottivat Kimin tervetulleeksi 
Hämeenlinnaan, mutta sanoivat, etteivät 
aio antaa Kimille alennusta vain siksi, että 
tämä on julkkis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva: Onko Kimi jo sopinut lapselleen 
koulupaikan? 

 
Hanna Lehtipuun 
yllätysraskaus 
Tiina Purnaaja 
Huhula 
 
Suosittu laulaja Hanna Lehtipuu jää kesällä 
keikkatauolle. Luotettavan lähteen 
mukaan Hanna Lehtipuu oli puhunut 
managerinsa kanssa tästä asiasta 
ravintolassa. Nimetön lähde oli kuullut, 
että Lehtipuu oli ollut täysin yllättynyt siitä, 
että hän on raskaana. Puolisolleen Antti 
Lumipyrylle hän ei ollut kertonut vielä tästä 
asiasta, joten emme saaneet Antin 
kommenttia huhulle. 
Lehtipuu sen sijaan 
kommentoi asiaa lyhyesti: 
”En ymmärrä, miten tämä 
on tapahtunut. Olemme 
olleet Antin kanssa 
naimisissa vasta puoli 
vuotta. Tämä on kyllä 
niin sanottu 
yllätysraskaus, mutta kyllä 
tästä täytyy jo Antille 
kertoa. 
 
Kuva: Raskaus on yllättänyt Hannan ja Antin 
 
 
 
 

 



 

 

13 

Kysymykset: 

1. Millainen lehti tämä on?  __________________________________________________ 

2. Mistä ensimmäinen uutinen kertoo? ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Mitä puhelimista kerrotaan? __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Miksi uutinen Röikkäsestä ei ole uskottava? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Mitä tarkoittaa yllätysraskaus?  ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 2.2 Ympyröi teksteistä kaikki sanat, jotka kertovat, mistä tieto on tullut. 

Alleviivaa kaikki verbit. Valitse yksi teksti, poista tiedosta kertovat sanat ja muuta se 

imperfektiin. Esimerkiksi: Huhujen mukaan Kimi oli tutustunut… -> Kimi tutustui… 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tehtävä 2.3 Vertailkaa ryhmissä alkuperäisiä tekstejä ja teidän 

kirjoittamianne tekstejä. Mitä eroa teksteissä on? Mistä tieto on tullut, jos 

käytätte imperfektiä? Mitä juorulehtiä Suomessa on? Mitä eroa on sanomalehdellä 

ja iltapäivälehdellä? 
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Todennäköisyyttä kuvaavat adverbit ja partikkelit 
 
Juoru on tarina, jonka olet kuullut jostakusta toisesta ihmisestä tai asiasta ja jonka 

kerrot edelleen muille. Ihmiset juoruavat eli kertovat näitä tarinoita. Pienillä sanoilla 

kuten adverbeilla ja partikkeleilla ihmiset ilmaisevat, että asia ei ole 100 % faktaa 

vaan jostakin kuultua. Asia voi olla siis osin hypoteettinen. 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä 2.4 Kuulet keskustelun. Vastaa kysymyksiin. Kuuntele keskustelut täältä:  

https://osaansuomessa.fi/osaan-vaihtaa-vapaalle/  

Juoru 1. 

1. Kenestä he puhuvat? __________________________________________________ 

2. Mitä on tapahtunut? __________________________________________________ 

3. Mistä tieto on tullut? __________________________________________________ 

Juoru 2. 

1. Kenestä he puhuvat? __________________________________________________ 

2. Mitä on tapahtunut? __________________________________________________ 

3. Mistä tieto on tullut? __________________________________________________ 

Juoru 3. 

1. Kenestä he puhuvat? __________________________________________________ 

2. Mitä on tapahtunut? __________________________________________________ 

3. Mistä tieto on tullut? __________________________________________________ 

Juoru 4. 

1. Kenestä he puhuvat? __________________________________________________ 

2. Mitä on tapahtunut? __________________________________________________ 

3. Mistä tieto on tullut? __________________________________________________ 

Jos kuulit asian:  Jos näit asian:  Jos luulet tietäväsi asian: 
 
kuulemma   näemmä    luultavasti 
    nähtävästi   varmasti 
    näköjään   selvästi 
        taatusti 
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Juoru 5. 

1. Kenestä he puhuvat? __________________________________________________ 

2. Mitä on tapahtunut? __________________________________________________ 

3. Mistä tieto on tullut? __________________________________________________ 

Juoru 6. 

1. Kenestä he puhuvat? __________________________________________________ 

2. Mitä on tapahtunut? __________________________________________________ 

3. Mistä tieto on tullut? __________________________________________________ 

Juoru 7. 

1. Kenestä he puhuvat? __________________________________________________ 

2. Mitä on tapahtunut? __________________________________________________ 

3. Mistä tieto on tullut? __________________________________________________ 

Juoru 8. 

1. Kenestä he puhuvat? __________________________________________________ 

2. Mitä on tapahtunut? __________________________________________________ 

3. Mistä tieto on tullut? __________________________________________________ 

Juoru 9. 
1. Kenestä he puhuvat? __________________________________________________ 

2. Mitä on tapahtunut? __________________________________________________ 

3. Mistä tieto on tullut? __________________________________________________ 

Juoru 10. 

1. Kenestä he puhuvat? __________________________________________________ 

2. Mitä on tapahtunut? __________________________________________________ 

3. Mistä tieto on tullut? __________________________________________________ 

Tehtävä 2.5 Millä sanoilla he aloittavat juorun? Kirjoita fraasit tähän. 

____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ ____________________________________ 
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Tehtävä 2.6 Pelaa ryhmän kanssa juorupeliä. Kerro parille kaksi asiaa, jotka ovat 

totta, ja yksi asia, joka ei ole totta. Pari kertoo ryhmälle asiat, ja he yrittävät arvata, 

mikä ei ole totta. 

 

Tehtävä 2.7 Kirjoittakaa luokan lehden juorupalstalle. Haastatelkaa toisen 

ryhmän opiskelijoita. Käyttäkää fraaseja kuten kuulemma, luotettavan 

lähteen mukaan ja huhujen mukaan. 

 

Tehtävä 2.8 Tehkää luokan lehden juorupalsta esimerkiksi Padletillä tai 

koululehtikoneella: https://koululehtikone.fi/. 

 

Tehtävä 2.9 Lue tarina ja piirrä kuvaan pronominit. 

 

Olipa kerran neljä kaverusta: Jokainen, Joku, Kuka Tahansa ja Ei Kukaan. Muuan 

tärkeä työ piti tehdä, ja Jokaista pyydettiin tekemään se. Jokainen oli varma, että 

Joku tekisi sen. Tästä Joku suuttui, koska se oli Jokaisen työ. Jokainen kuitenkin 

ajatteli, että Kuka Tahansa voisi tehdä sen. Kukaan ei ymmärtänyt, että Jokainen ei 

tekisi sitä. Kuka Tahansa olisi voinut ja osannut sen tehdä, mutta kuka sen teki? Ei 

Kukaan. 
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3. Harrastukset 
 
Harrastus on jokin tekeminen, jota teet vapaa-ajallasi 

usein. Yleensä harrastus on tietyssä paikassa tiettyyn 

aikaan. Voit harrastaa ryhmässä, parin kanssa tai yksin. 

Harrastusta ei ole pakko tehdä kuten kotitöitä, vaan 

harrastat jotakin vapaaehtoisesti ja siksi, että haluat. 

 

Miten kerron harrastuksestani? 

Minä laulan. Se ei ole minun harrastukseni, vaan teen sitä joskus. 

Minä harrastan tanssimista. Tanssiminen on minun harrastukseni. 

Tanssin harrastaminen on suosittua. Tanssi on suosittu harrastus. 

Tanssia voi harrastaa tanssisalissa. Tanssisali on harrastuspaikka. 

Vanajaveden Opistolla käy monia tanssinharrastajia. 

Paljon tanssia harrastavat ovat usein hyvässä fyysisessä kunnossa.  

Harrastuksesta voi tulla myös ammatti.  

Jos harrastelen, teen jotakin vain huvikseni, en työkseni. Olen harrastelija. 

 

harrastaa (1) + partitiivi 

minä  __________________  me  __________________ 

sinä  __________________  te  __________________ 

hän  __________________  he  __________________ 

 

Tehtävä 3.1 Mitkä sanat voit ymmärtää ymmärtämällä verbin harrastaa? 

 

 

 

 

 

 

 

harrastaa = verbi 
Minä harrastan tanssimista. 
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Keskustelut 
 

Katri Kutrisen perheeseen kuuluvat Jaakko-mies ja kaksi 

lasta. Lisäksi heillä kultainen noutaja, Bella. Kutrisen 

perheellä on paljon harrastuksia.  

 

Tehtävä 3.2 Kuuntele keskustelu ja kirjoita Kutrisen perheen 

harrastukset. 

Katri  ____________________________________________________________________ 

Jaakko ____________________________________________________________________ 

Roope ____________________________________________________________________ 

Milla  ____________________________________________________________________ 

Bella  ____________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 3.3 Kuuntele keskustelu uudelleen ja täydennä kalenteriin Kutrisen 

perheen aikataulut. Kuka harrastaa ja mitä? 

kello maanan-

tai 

tiistai keski-

viikko 

torstai perjantai lauantai sunnuntai 

        

        

 

Tehtävä 3.4 Tee oman perheesi harrastuskalenteri vihkoosi. 
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Tehtävä 3.5 Lue teksti ja kirjoita, mistä Partasen perheen perheenjäsenet ovat 

kiinnostuneita. 

 

Paula Partanen on hiukan ylipainoinen nainen, joka tykkää tanssia. Paula on töissä 

illalla. Paula Partasen perheeseen kuuluu myös Simo-mies, joka on kiinnostunut 

puutöistä. Simo on töissä päivällä. Paulan ja Simon teini-ikäinen tytär Katariina 

haluaisi oppia valokuvaamaan. Hän pitää myös käsityöistä. Heidän toinen lapsensa 

Ville on 11-vuotias. Hän on vilkas ja aktiivinen poika, ja hän on hyvin musikaalinen. 

Partasen perhe asuu Hämeenlinnassa, eikä heillä ole autoa. 

Paula  ____________________________________________________________________ 

Simo  ____________________________________________________________________ 

Katariina ____________________________________________________________________ 

Ville  ____________________________________________________________________ 

 
Tehtävä 3.6 Selaa Vanajaveden Opiston kursseja osoitteessa 

https://opistopalvelut.fi/vanajavesi/index.php. Valitse Partasen perheelle 

uudet harrastukset ja tee heille harrastuskalenteri. 

 
kello maanan-

tai 

tiistai keski-

viikko 

torstai perjantai lauantai sunnuntai 
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Tehtävä 3.7 Etsi tiedot internetistä. Vastaa vihkoosi. 
 

1.  Mikä on kotiasi lähin kansanopisto, kansalaisopisto tai aikuisopisto? 

2. Mitä eri harrastusryhmiä opisto tarjoaa? 

3. Mitä kieliä opistossa voi opiskella? Voiko siellä opiskella sinun äidinkieltäsi? 

4. Voiko opistossa harrastaa sinun harrastustasi? 

5. Miten voit ilmoittautua kursseille? 

 
Tehtävä 3.8 Lue tekstit ja laske viikon kokonaisajat. 
 

Katri Kutrinen on myyjä. Hän on kokoaikainen ja vakituinen työntekijä H-marketissa. 

Hänen työaikansa on seitsemästä kolmeen joka päivä. Ruokatauko on 30 minuuttia. 

Arkena Katri nukkuu 7 tuntia ja viikonloppuna 8 tuntia yössä. Katri pitää 

ulkoilemisesta Bella-koiran kanssa, ja hän ulkoilee keskimäärin 1,5 tuntia päivässä.  

 

Työaika:   ______________________________________________________________ 

Uniaika:  ______________________________________________________________ 

Harrastusaika: ______________________________________________________________ 

 

Paula Partanen on myyjä. Hän on osa-aikainen ja vakituinen työntekijä L-Marketissa. 

Hänen työaikansa on yhdestätoista seitsemään neljänä päivänä viikossa. 

Ruokatauko on 30 minuuttia. Arkisin Paula nukkuu kahdeksan tuntia yössä, 

viikonloppuisin yhdeksän tuntia. Paula tykkää katsella elokuvia ja sarjoja Netflixistä. 

Hän katsoo televisiota keskimäärin 2,5 tuntia päivässä. 

 
Työaika:   ______________________________________________________________ 

Uniaika:  ______________________________________________________________ 

Harrastusaika: ______________________________________________________________  
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Tehtävä 3.9 Katso video harrastusverbeistä (https://youtu.be/DSsB-2f6ObI). 

Kirjoita verbit oikean kuvan viereen. Tee imperfektilauseita vihkoon. 
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Tehtävä 3.10 Ryhmittele harrastukset sopiviin ryhmiin. Kirjoita viivalle, mitkä asiat 

yhdistävät harrastuksia. Keksi itse lisää harrastuksia ja harrastusryhmiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joukkueurheilu 
 koripallo 

  

  

  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Yksilöurheilu 

  

  

  

  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-urheilu, pelit, some 

  

  

  

  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Luovat harrastukset 

  

  

   

  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

koripallo käsityöt mökkeily 
marjastaminen jääkiekko näyttelyt 
pyöräily bändiharrastus tanssi    
valokuvaus ystävien tapaaminen shakki  
veneily WarCraft politiikka 
elokuvissa käyminen kuntosalilla käyminen sisustaminen 
maalaaminen voimistelu kuorolaulu 
tuunaaminen retkeily pianonsoitto 
käveleminen bloggaaminen ruoanlaitto 
moottoripyöräily agility    
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Musiikki 

  

  

  

  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Moottoriurheilu, autoilu  

  

  

   

  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

________________________ 

  

  

   

  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Luontoharrastukset 

  

   

  

  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Arkipäivän harrastukset 

  

  

  

  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

________________________ 

  

  

   

  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________

 
 Tehtävä 3.11 Valitse yksi harrastusryhmä ja etsi siitä tietoa verkosta. Tee 

lyhyt esitys esimerkiksi Powtoonsilla tai PowerPointilla. Mitä yhteistä 

harrastuksilla on? Esittele harrastuksia ja kuvaile niiden hyviä ja huonoja puolia.  
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Tehtävä 3.12 Kirjoita taulukkoon harrastuksen tärkeät sanat. 

harrastus verbi väline harrastuspaikka 

valokuvaus ottaa valokuvia kamera luonto 

käsityöt    

lenkkeily    

ruoanlaitto    

pyöräily    

retkeily    

agility juosta este agilitykenttä 

 tanssia   

pianonsoitto    

  kiekko  

  sivellin  

    

    

    

 
Tehtävä 3.13 Tee vihkoon erilaisia lauseita. Muista lausetyypit. Käytä 

jokaista sanaa, esimerkiksi: 

 Kun harrastat valokuvausta, otat valokuvia kameralla luonnossa. 

 Agilitykentällä juostaan koiran kanssa ja ohjataan koira esteelle. 
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Tehtävä 3.14 Kirjoita, missä harrastuksessa tarvitset näitä kenkiä. 

harrastus harrastusvaruste 

 kumisaappaat 

 korkokengät 

 lenkkitossut 

 tennistossut 

 futiskengät 

 luistimet 

 
Tehtävä 3.15 Kirjoita varusteen perään sanan puhekielinen muoto. Valitse oikea 

sana laatikosta. 

 
 
 
 
 
Tehtävä 3.16 Kirjoita, missä harrastuksessa tarvitset näitä varusteita.  
 
harrastus harrastusvaruste 

 verryttelypuku 

 säärisuojat 

 kypärä 

 sivellin 

 uimapuku 

 kompassi 

 koripallo 

 
Tehtävä 3.17 Kirjoita varusteen perään sanan puhekielinen muoto, jos sanalla on 

sellainen. Tee lauseita, esimerkiksi: Juoksemisessa tarvitaan verkkareita. 

 

Puhekielen substantiiveja Quizletissä: 
 
  

futarit kumpparit tennarit 
lenkkarit luikkarit korkkarit 
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Tehtävä 3.18 Puhu parin kanssa harrastuksista. Kysy esimerkiksi: 

 Mitä osaat tehdä hyvin? Miksi? 

 Mitä harrastat? Harrastatko eri asioita kesällä kuin talvella? 

 Mitä välineitä tarvitset harrastuksessasi? Missä harrastat? 

 Miksi harrastat sitä? Milloin aloitit harrastuksen? 

 Kuinka usein käyt harrastuksessasi? 

 Mitä haluaisit harrastaa? Miksi et harrasta sitä? 

 Mitä erilaisia harrastuksia olet testannut? 

 Mitä harrastat perheen kanssa? Entä ystävien kanssa? 

 
Tehtävä 3.19 Lue harrastusesittely. Mitä hyviä ja huonoja puolia harrastuksessa on? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanasto: 

lihas  

leuanveto 

vetää leukoja 

punnerrus 

punnertaa 

kunto 

treenata 

toiminnallinen 

luonnollinen

Crossfit 
 

Info: 

 Crossfit Hämeenlinna 
 Puusepänkatu 5, 13110 Hämeenlinna 
 info@crossfithameenlinna.com 
 050 475 0203 
 hinta 94 € / kk 

Crossfit on urheiluharrastus, jossa tehdään paljon erilaisia lihasharjoituksia. Se on 

fyysisesti raskas harrastus. Crossfitissä muun muassa vedetään leukoja, 

punnerretaan ja nostetaan erilaisia painoja. Se on hyvä harrastus, koska se 

kehittää tehokkaasti kuntoa. Crossfitissä treenataan toiminnallisesti ja 

luonnollisesti eikä siinä käytetä turhia laitteita. Crossfit on hyvin sosiaalista. Sen 

huono puoli on harrastamisen korkea hinta. 
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Tehtävä 3.20 Kirjoita teksti omasta harrastuksesta tai esittele 

uusi harrastus. Tee Powtoons. Katso esimerkki:   

 https://www.powtoon.com/c/c6Sl7mK8Zlp/1/m 
 

Sanojen johtaminen 
Sanoilla on usein yhteinen ”äiti”. Sanat syntyvät toisista sanoista, kun sanaan 

liitetään pääte, joka muuttaa sanaa. Mieti, mitä eroa on sanoilla: 

 op i ske l la  

 opp ia  

 op i ske l i ja  

 op i s to  

 op innot  

Mikä näiden sanojen ”äiti” voisi olla? 

 

Tehtävä 3.21 Katso video (https://youtu.be/Y0fWsy4zRzQ)  
 
Harrastussanojen johtaminen 

piirtää -> piirtäminen, piirtäjä, piirtävä 

juosta  -> juokseminen, juoksija, piirtävä 

 

1. Se, joka juoksee, on juoksija.  

2. Hänen harrastuksensa on juokseminen. 

3. Hän pitää juoksemisesta.  

4. Juokseva ihminen on ihminen, joka juoksee. 

 

Tehtävä 3.22 Kirjoita vihkoon lisää samanlaisia lauseita. 

1. Se, joka __________________, on __________________. 

2. Hänen harrastuksensa on ____________________________________. 

3. Hän pitää ____________________________________. 

4. __________________ ihminen on ihminen, joka __________________. 
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Tehtävä 3.23 Lue teksti ja kirjoita sana. 

1. Paikka, jossa ommellaan vaatteita.  ________________________________ 

2. Paikka, jossa sinulle tehdään kampaus. ________________________________ 

3. Paikka, johon katsot esimerkiksi peliä. ________________________________ 

4. Paikka, jossa korjataan autoja.  ________________________________ 

è johdin _________ tarkoittaa, että kyseessä on paikka, jossa tehdään jotakin. 

5. Runsas määrä kirjoja.    ________________________________ 

6. Lista sanoista.     ________________________________ 

7. Kaikki pianon koskettimet.   ________________________________ 

8. Tietokoneen kaikki ohjelmat.   ________________________________ 

9. Kaikki hampaat.     ________________________________ 

10. Kaikki elimet.     ________________________________ 

è johdin _________ tarkoittaa, että kyseessä on iso määrä tiettyjä asioita. 

11. Tilanne, kun on kylmä.    ________________________________ 

12. Aika, kun olet lapsi.    ________________________________ 

13. Aika, kun olet vanha.    ________________________________ 

14. Aika, kun olet heikko.    ________________________________ 

15. Aika, kun olet jäsen.    ________________________________ 

è johdin _________ tarkoittaa aikaa, jolloin on sanan kuvailema tila tai asia. 

16. Asia, jossa on paljon väriä.   ________________________________ 

17. Ihminen, jolla on paljon ääntä.  ________________________________ 

18. Ihminen, jolla on varaa.    ________________________________ 

19. Asia, jolla on paljon kokoa.   ________________________________ 

20. Ihminen, jolla on paljon asiaa.   ________________________________ 

è johdin _________ tarkoittaa, että jollakin on paljon jotakin. 

 

Tehtävä 3.24 Keksikää ryhmässä lisää sanoja, joilla on samanlainen johdin. 

Mitä johdin tarkoittaa? Mitä sanoja se muuttaa ja millaisiksi se ne muuttaa? 

 
 



 

 

29 

4. Vapaa-ajan asiointi 
 
Tehtävä 4.1 Lue mainokset ja vastaa kysymyksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Musiikkiopisto 
 

Syksyn kurssit alkavat! 
 

Soitto-opetuksen pääsykokeet 
järjestetään 3.8.2020 kello 

16.00 musiikkisalissa 1. 
 

Ilmoittaudu 
musiikkileikkikouluun 

internetissä verkkosivuillamme 
musiikkiopisto.fi. 

 
Tervetuloa musiikin pariin! 

 

Konsertti:  
 

Vivaldin neljä 
vuodenaikaa 

 
Orkesteri Vanajavesi esittää 

Vivaldin ohjelmistoa 19.10.2020 
kello 19.00 musiikkisalissa 2. 

 
Liput: 12 € 

opiskelijalippu – 50 % 
musiikkiopiston oppilaat 

ilmaiseksi 
 

Varaa lippusi puhelimitse: 
040 23 11 769 

Jalkapallon 
ikämiesturnaus 2021 

 
Pullerin kentällä 

 
6.8. aamulla 35-vuotiaat ja yli 
iltapäivällä 45-vuotiaat ja yli 

7.8. aamulla 50-vuotiaat ja yli 
iltapäivällä 55-vuotiaat ja yli 

 
Turnausmaksu: 

200 euroa / joukkue 
Ilmoittautumiset 1.7.2021 
mennessä ikamiesfutis.fi 

 
Lisätiedot Jaakko Pallonen 040-

4767 998 
 

 

Ohjelmistossa viikolla 46 
 

Sali 4 
Yksin karkuteillä 

Koko perheen piirroselokuva 
 

Sali 5 
Hulluna häneen 

romanttinen komedia 
 

Premium 3D 
Kuka seisoo viimeisenä? 

räjähtävä toimintaelokuva 
 

Mysteeri 
palkittu draamatrilleri 

 
Varaa paikat netissä: biokino.fi 
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Kysymykset: 

1. Jos haluaa aloittaa soittotunnit, mitä pitää tehdä? 

__________________________________________________________________________ 

2. Miten muskariin voi ilmoittautua? 

__________________________________________________________________________ 

3. Paljonko konserttilippu maksaa musiikkiopiston oppilailta? 

__________________________________________________________________________ 

4. Millaista elokuvaa voi katsoa salissa 5? 

__________________________________________________________________________ 

5. Jos haluaa ilmoittautua jalkapallon ikämiesturnaukseen, mitä pitää tehdä? 

__________________________________________________________________________ 

6. Milloin 60-vuotiaiden turnaus on? 

__________________________________________________________________________ 

Tehtävä 4.2 A. Valitse yksi mainos ja lähetä viesti ystävälle. Pyydä häntä 

kanssasi mainoksen tapahtumaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Anna kirjasi parille. Pari vastaa sinun viestiisi. 
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Tehtävä 4.3 Kuuntele keskustelut ja vastaa kysymyksiin.  

Keskustelu 1. 

1. Mistä tapahtumasta he puhuvat? ___________________________ 

2. Milloin ja missä tilaisuus on?  ______________________________________ 

3. Miten tilaisuuteen ilmoittaudutaan? ______________________________________ 

Keskustelu 2. 

1. Mistä tapahtumasta he puhuvat? ___________________________ 

2. Milloin ja missä tilaisuus on?  ______________________________________ 

3. Miten tilaisuuteen ilmoittaudutaan? ______________________________________ 

Keskustelu 3. 

1. Mistä tapahtumasta he puhuvat? ____________________________ 

2. Milloin ja missä tilaisuus on?  ______________________________________ 

3. Miten tilaisuuteen ilmoittaudutaan? ______________________________________ 

Keskustelu 4. 

1. Mistä tapahtumasta he puhuvat? ____________________________ 

2. Milloin ja missä tilaisuus on?  ______________________________________ 

3. Miten tilaisuuteen ilmoittaudutaan? ______________________________________ 

Tehtävä 4.4 Lue tehtävänanto ja äänitä oma puhe. Lähetä opettajalle. 

Tilanne 1. 

Haluat ilmoittaa lapsesi musiikkileikkikouluun. Soita musiikkiopistoon ja ilmoittaudu. 

Kysy myös kaksi kysymystä. (30 sekuntia) 

Tilanne 2. 

Haluat varata liput perheellesi konserttiin. Soita lippupalveluun. (30 sekuntia) 

Tilanne 3.  

Sinulla on kaksi lahjakorttia elokuvateatteriin. Pyydä ystävääsi kanssasi elokuvaan, 

valitse itse mihin ja perustele. (30 sekuntia)  

Tilanne 4.  

Olet jalkapalloilija ja haluat osallistua joukkueeseen ja turnaukseen. Soita 

managerille ja perustele. (30 sekuntia)  
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Kuntosalilla 

Tehtävä 4.5 Lue teksti. 

Kuntosalilla käydään, jos halutaan kehittää kuntoa ja lihaksia. Kuntosalilla on 

vähintään sali, jossa on erilaisia aerobisia laitteita ja lihaskuntolaitteita. Joillain 

kuntosaleilla on myös PT- eli personal trainer -palveluita, erilaisia ryhmäliikuntatunteja 

ja saunaosasto. Kuntosalille tarvitaan sisäkengät ja treenivaatteet. 

 

Tanko ja painot 

Tangolla tehdään maastavetoa, kyykkyä ja rintapenkkiä. Kyykyssä kyykätään 

painot niskassa. Maastavedossa nostetaan tanko suoralla selällä maasta lantion 

korkeudelle. Tankoa ei nosteta vain selällä vaan myös jaloilla. Rintapenkissä 

maataan penkillä ja työnnetään tankoa rinnan päältä ylös. Vapailla painoilla 

treenataan hauista, olkavarsia ja rintaa. Hauistreenissä keskikokoisia painoja 

nostetaan ylös niin, että kyynärpää pysyy kyljessä kiinni. Rintatreenissä isot painot 

otetaan rinnalle, mennään makaamaan penkille ja nostetaan painot rinnalta ylös 

ja avataan käsiä sivuille. Käsiä ei avata rintaa alemmas. 

 

Juoksumatto, kuntopyörä ja soutulaite 

Näillä laitteilla kehitetään aerobista kuntoa. Juoksumatolla kävellään tai juostaan, 

kuntopyörällä poljetaan ja soutulaitteella istutaan ja soudetaan. Soutulaitteella ei 

soudeta vain käsillä vaan koko keholla. Yleensä näillä laitteilla lämmitellään ennen 

lihasharjoitusta. 

 

Ylätalja, alatalja ja ristikkäistalja 

Taljoilla treenataan rintaa, selkää ja käsiä. Ylätaljaa vedetään suoralla selällä 

rintaan. Tämä treenaa yläselkää. Alataljaa vedetään suoralla selällä napaan. 

Taljoilla treenataan myös ojentajaa, joka on hauiksen vastakkainen lihas. 

 

Tehtävä 4.6 Alleviivaa kaikki verbit. Mieti tekstin persoonaa. Kuka tekstin 

subjekti on? Missä muodossa verbit ovat?  
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Tehtävä 4.7 Katso video. (https://youtu.be/fsTHk39S5s8) Suunnittele 

oma kuntosaliohjelmasi: Mitä treenaat ja millä laitteella? 

Paljonko sinulla on painoa? Kuinka monta toistoa teet? Kuinka monta 

sarjaa teet? Laske kokonaisnostomäärät ja toistot ja arvioi myös aika jokaista 

harjoitetta kohden (muista tauot). 

Esimerkiksi: 

kohde harjoite painot toistot sarjat kokonaispaino 

ja aika 

jalat kyykky 60 10 3 
1 800 kiloa, 10 

minuuttia 

rinta penkki 50 8 4 
1 600 kiloa, 12 

minuuttia 

 

Tehtävä 4.8 Lue mainokset. Vertaile kuntosaleja parin kanssa. Millaiselle 

ihmiselle salit ovat sopivia? Kummalla salilla itse kävisit mieluummin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntosali Fit 
 

Kaupungin parhaat laitteet ja 
asiantuntevat PT:t!  

 
Kertakäynti 8 euroa, eläkeläisille 

ja työttömille 6 euroa 
 

Vuositarjous: Treenaa koko vuosi 
vain 299 euroa, osta vuosikortti 

kätevästi netissä 
 

Nyt salilla myös toiminnallinen 
puoli, jossa muun muassa 

renkaat! 
 

  
 
 

 

Hyvinvointistudio Body 
 

Hyvinvointi ja lihaskuntotreeni 
 

Joogastudio ja ryhmäliikunta 
 

Kuukausikortti 49 euroa, kaikki 
studion palvelut sisältyvät 

hintaan. 
 

Liity nyt, saat ilmaisen 
saliohjelman kaupan päälle! 

 
Tule ilmoittautumaan osoitteeseen 

Keskuskatu 13. 
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Passiiivi 
Tehtävä 4.9 Lue uudelleen teksti sivulta 32. Tekstillä ei ole subjektia, vaan teksti on 

passiivimuodossa. Miten passiivi muodostetaan? Muista: passiivissa on heikko aste. 

perusmuoto muutos positiivinen ja negatiivinen passiivin preesens 

käydä + än käydään, ei käydä 

tehdä   

kyykätä   

maata   

treenata   

mennä   

avata   

tarvita   

istua   

nostaa   

ottaa   

työntää   

kehittää   

 

Tehtävä 4.10 Kirjoita omasta harrastuksestasi teksti. Mitä siinä tehdään? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Reagointi 
 

Passiivia käytetään puhekielessä me-muodossa: 

 Me lähdetään tänään leffaan! 

 Mennäänkö käymään kahvilla? 

Kun ehdotat jotakin, voit käyttää tätä muotoa.  

 

Ehdottaminen 

 Hei, lähdetäänkö..? 

 Mitä sanot, mennäänkö..? 

 Mites sun tiistai, mennäänkö..? 

 Miltä sun kalenteri näyttää, ehditäänkö..? 

 

Haluat mennä: 

 Sopii hyvin! 

 Hyvä idea! 

 ____________än vain! 

 On mulla kalenterissa vapaata 

silloin. 

  

Et halua lähteä: 

 Se ei ikävä kyllä sovi. 

 Ehkä se ei hyvä idea. 

 En mä taida lähteä. 

 Ehkä joku toinen kerta. 

  

 

Tehtävä 4.11 A. Tutustu oman kaupunkisi menovinkkeihin.  

Hämeenlinnan lista: (https://hameensanomat.menoinfo.fi/) 

 

Valitse kolme kohdetta, johon haluaisit pyytää pariasi. Tee parille ehdotuksia, 

esimerkiksi: 

 Mennäänkö tiistaina illalla konserttiin? 

 B. Parisi ehdottaa sinulle jotakin. Reagoi, esimerkiksi: 

 Hyvä idea, mennään vain!  
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Mielipide 
 

Mielipide on ajatus. Mielipide on jotakin, johon sinä uskot. 

Mielipide ei välttämättä ole totta toiselle ihmiselle. Sinulla on 

oikeus mielipiteeseen ja voit myös kertoa muille ihmisille oman 

mielipiteesi.  

 

Kaikki ihmiset eivät ajattele samalla tavalla, eli he eivät ole 

samaa mieltä kuin sinä. Sinun mielipiteesi voi olla erilainen kuin 

ystäväsi mielipide. Kaikki mielipiteet ovat kuitenkin yhtä 

arvokkaita. Et voi sanoa ystävälle, että hänen mielipiteensä on 

väärä. Mielipidettä ei voi todistaa tutkimuksella vääräksi. 

 

Mielipide ja fakta ovat eri asioita. Fakta on tietoa. Fakta on 

jotakin, joka on totta. Fakta eli tosiasia on tutkimuksella 

todistettua tietoa. Sinun tosiasiasi ja ystäväsi tosiasia ovat 

samanlaisia.  

 

Fiktiota on jokin, joka ei ole totta. Fiktio on väärää tietoa, eli se 

on faktan vastakohta. Fiktio ei myöskään ole mielipide. Voit 

sanoa ystävälle, että hänen faktansa on väärä eli fiktiota, jos 

voit todistaa sen tutkimuksella vääräksi. 

 

Tehtävä 4.12 Kirjoita tärkeät sanat vihkoosi ja käännä ne omalle kielelle. Miten 

selität nämä sanat omalla kielelläsi? 

 
Mielipide  = __________________________________________________________________ 

Fakta  = __________________________________________________________________ 

Fiktio  = __________________________________________________________________  

Tärkeät sanat 

ajatus 

mielipide 

totta 

oikeus 

 

 

samaa mieltä 

arvokas 

todistaa 

tutkimus 

väärä 

 

fakta 

tieto 

tosiasia 

 

 

 

fiktio 

vastakohta 
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Tehtävä 4.13 Kirjoita väite oikean käsitteen alle. 

 

 

 

 

mielipide 

on ajatus______________ 

______________________ 

______________________ 

 

fakta 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

fiktio 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Tehtävä 4.14 Onko väittämä mielipide, fakta vai fiktiota? Kirjoita. 

 

 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

 

 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

Mitä mieltä sinä olet? 
 

Suomalaiset kysyvät usein, mitä mieltä sinä olet.  

 Mitä mieltä sinä olet Suomesta?  

 Mitä mieltä olet opiskelemisesta?  

 Mitä mieltä olet talvesta?  

He haluavat tietää, mitä sinä ajattelet. Pidätkö siitä vai et? Kun kerrot mielipiteesi, 

sinun pitää myös perustella se, eli kertoa, miksi olet sitä mieltä. 

  

  

 

 Jalkapallo on tylsää! Jalkapallo on pyöreä! Jalkapallo on kivaa! 

   Aurinko kiertää 
maapalloa! 

Maapallo kiertää 
aurinkoa! 

Maapallo on 
paras planeetta! 

Mitä mieltä sä olet jalkapallosta?  Mitä mieltä sä olet jalkapallosta? 

on ajatus   voi todistaa vääräksi ei voi todistaa vääräksi 

on tieto   on sama kaikilla  ei sama kaikilla 

on väärä tieto  on totta   ei ole totta 
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Mielipidekysely 
 

Tehtävä 4.15 Tee vapaa-aikaan liittyvä mielipidekysely. Keksi lisää 

kysymyksiä. Toteuttakaa kysely luokassa ja laskekaa vastausten keskiarvot. 

 
1. On tärkeää harrastaa jotakin. 
 
täysin eri mieltä        täysin samaa mieltä 
 
  1 2 3 4 5 
 
2. Jokaisen pitää liikkua päivittäin. 
 
täysin eri mieltä        täysin samaa mieltä 
 
  1 2 3 4 5 
 
 
3. ______________________________________________________________________________ 
 
täysin eri mieltä        täysin samaa mieltä 
 
  1 2 3 4 5 
 
4. ______________________________________________________________________________ 
 
täysin eri mieltä        täysin samaa mieltä 
 
  1 2 3 4 5 
 
5. ______________________________________________________________________________ 
 
täysin eri mieltä        täysin samaa mieltä 
 
  1 2 3 4 5 
 
6. ______________________________________________________________________________ 
 
täysin eri mieltä        täysin samaa mieltä 
 
  1 2 3 4 5  
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 Kuinka kuvailet omia tunteitasi?  
 
Tehtävä 4.16 Katso video (https://youtu.be/vh-nPpZokgQ). Kirjoita verbit ja 
niiden rektiot vihkoon.  
 
Tehtävä 4.17 Vastaa kysymyksiin. 

1. Mistä pidät? _______________________________________________ 

2. Mistä tykkäsit ennen? _______________________________________________ 

3. Mitä rakastat eniten? _______________________________________________ 

4. Mistä stressaat usein? _______________________________________________ 

5. Mitä vihaat? _______________________________________________ 

6. Mitä inhosit ennen? _______________________________________________ 

7. Mistä nautit viikonloppuisin? _______________________________________________ 

8. Ketä kunnioitat? _______________________________________________ 

9. Ketä ihailit lapsena? _______________________________________________ 

10.  Mitä tekemällä rentoudut? _______________________________________________ 

11.  Mitä tekemällä rauhoitut? _______________________________________________ 

 

1. Mikä sinua kiinnostaa? _______________________________________________ 

2. Mikä sinua ärsytti viimeksi? _______________________________________________ 

3. Mikä sinua jännittää? _______________________________________________ 

4. Mikä stressaa sinua? _______________________________________________ 

5. Mihin aikaan sinua alkaa väsyttää?  ________________________________________ 

6. Mikä sinua pelotti lapsena?  _______________________________________________ 

7. Milloin sinua naurattaa? _______________________________________________ 

8. Milloin sinua itketti viimeksi? _______________________________________________ 

9. Millainen käytös harmittaa sinua?  _____________________________________ 

10. Mikä sinua suututti lapsena? _______________________________________________ 

11. Mikä rentouttaa sinua? _______________________________________________ 

12. Huvittaako sinua usein lähteä kävelylle? ____________________________________ 

13. Hävettääkö sinua joskus? _______________________________________________ 

14. Paleltaako sinua usein? _______________________________________________ 
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Mitä mieltä sä oot? Mitä mieltä sinä olet? Mikä on _______a? 

On kivaa kirjoittaa omaa blogia.   Mikä on kivaa? 

On vaikeaa keksiä, mitä kirjoittaa.   Mikä on vaikeaa? 

Ei ole helppoa ymmärtää puhekieltä! 

Ei ole tärkeää harjoitella kirjoittamista, vai onko? 

 

Mitä mieltä sä olit? Mikä oli sun mielestä kivaa, hauskaa, pelottavaa…? 

Mun mielestä oli hauskaa tehdä ryhmätöitä.  Mikä oli hauskaa? 

Mun mielestä oli pelottavaa aloittaa uusi kurssi.  

Opettajan mielestä ei ollut vaarallista, vaikka puhuin joskus väärin. 

Jonkun mielestä ei ollut kiinnostavaa opiskella suomea, vai oliko? 

 

Mutta: Oli kiva tavata! 

  Oli mukava nähdä pitkästä aikaa! 

 

Tehtävä 4.18 Mitä mieltä te olette? Keskustelkaa, mikä on ollut teidän mielestänne 

kivaa, vaikeaa, tärkeää, vaarallista…  

opiskelussa, Suomessa elämisessä, talvessa… 

Esimerkiksi: 

Mikä teidän mielestä on ollut kivaa opiskelemisessa?  

Mikä teidän mielestä on ollut tylsää tässä talvessa?  

Keksikää lisää kysymyksiä! 

 

Tehtävä 4.19 Kirjoita tunteistasi, kun saavuit Suomeen. Mitä ajattelit? Mitä 

tunsit? Mikä ärsytti, mikä pelotti, mikä nauratti? Mikä oli vaikeaa, mikä oli 

mukavaa? Tallenna teksti ja jaa opettajalle. 
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Sähköpostiasiointia 
 

Tehtävä 4.20 Harjoittele sähköpostiasiointia. Lähetä kaikki viestit omasta 

sähköpostistasi opettajan antamaan osoitteeseen. 

 

Osoite, johon lähetät viestit, on _________________________________________________ 

 

1. Viesti tori.fi-myyjälle 

Kirjoita viesti tori.fi-myyjälle. Haluat ostaa jonkin tavaran, mutta haluat kysyä ensin 

jotakin. 

2. Viesti verkkokauppaan  

Kirjoita viesti verkkokauppaan. Olet ostanut tavaran, joka on viallinen eli siinä on 

jokin vika. 

3. Viesti urheiluseuraan 

Kirjoita viesti jalkapalloseuraan. Haluat tai sinun lapsesi haluaa harrastaa 

jalkapalloa. Kysy jotakin asiaa. 

4. Viesti lapsen harrastusohjaajalle 

Kirjoita viesti lapsesi opettajalle. Lapsesi ei pääse kouluun seuraavalla viikolla, keksi 

itse, miksi. Kysy lisäksi jotakin asiaa. 

 5.  Viesti ohjaajalle 

Kirjoita viesti omalle ohjaajallesi. Et pääse kurssille, keksi itse, miksi. Kysy lisäksi jotakin 

asiaa. 

 6.  Viesti löytötavaratoimistoon 

Kirjoita viesti löytötavaratoimistoon. Olet hukannut jotakin, keksi itse mitä ja missä. 

 

Tehtävä 4.21 Valitse yksi viestisi ja lähetä se myös ystävällesi. Ystäväsi 

lähettää sinulle viestin. Vastatkaa toistenne viesteihin, kysykää kaksi 

kysymystä ja jatkakaa viestittelyä. 
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5. Luetaan tekstejä ja tilastoja 
 
Tehtävä 5.1 Lue teksti. Vastaa kysymyksiin. 

 

Vapaa-ajan merkitys lisääntynyt 

Vapaa-aika on suomalaisille entistä tärkeämpää. Vapaa-ajan vietossa erityisesti 

kodin ja perheen merkitys on kasvanut, mutta myös harrastukset koetaan aiempaa 

tärkeämmiksi. Suomalaisten vapaa-ajan muutoksia tarkastellaan Tilastokeskuksen 

julkaisemassa artikkelikokoelmassa Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä. 

Vapaa-ajan muutokset 1981-2002. 

Yli 90 prosenttia suomalaisista kuuntelee musiikkia vähintään kerran viikossa, kaksi 

kolmasosaa päivittäin. Vaikka äänitteitä omistetaan nykyään enemmän kuin 

koskaan, musiikin kuuntelu äänitteiltä on vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana. 

Radio sen sijaan on säilyttänyt paikkansa tärkeimpänä musiikin lähteenä. Musiikin 

kuuntelusta tietokoneelta on tullut suosittua erityisesti nuorten parissa, mutta 

musiikkivideoiden kuuntelu on 10 vuoden aikana romahtanut. 

Liikuntaa harrastaa vähintään kerran viikossa useampi suomalainen kuin 10 vuotta 

sitten, vaikka päivittäin liikkuvien osuus onkin hieman pienentynyt. Suhteellisesti 

eniten on kasvanut 25-44-vuotiaiden vähintään kerran viikossa liikkuvien osuus. 65 

vuotta täyttäneistä kolme neljästä harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa, 

mutta päivittäin liikkuvia on vähemmän kuin aikaisemmin. 

70 prosenttia 10 vuotta täyttäneistä suomalaisista oli lukenut vähintään yhden kirjan 

tutkimusta edeltäneen puolen vuoden aikana. Määrä on jonkin verran laskenut 10 

vuoden ajanjaksolla. Eniten kirjoja lukevat lapset ja nuoret. Aktiivisten lukijoiden eli 

niiden, jotka ovat lukeneet puolessa vuodessa vähintään 10 kirjaa, osuus on nuorten 

keskuudessa selvästi pienentynyt. Vähiten aktiivilukijoita on poikien ja nuorten 

miesten joukossa. Nuoret lukevat myös sanomalehtiä selvästi vähemmän kuin 10 

vuotta sitten. 
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Päiväkirjan kirjoittajien osuus on lisääntynyt 10 vuodessa 14 prosentista 25 prosenttiin. 

Naisilla päiväkirjan pitäminen on lähes kaksinkertaistunut. Nuoret tytöt kirjoittavat 

päiväkirjaa eniten: 10-14-vuotiaista tytöistä päiväkirjaa pitää lähes 70 prosenttia. 

Lähde: Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä. Vapaa-ajan muutokset 1981-2002. Tilastokeskus. 

Kysymykset: 

1. Mitkä asiat vapaa-ajalla ovat nykyään tärkeitä suomalaisille? 

__________________________________________________________________________ 

2. Mitä muutoksia musiikin kuuntelussa on tapahtunut 10 vuoden aikana? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Mitä muutoksia liikunnan harrastamisessa on tapahtunut 10 vuoden aikana? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Mitä muutoksia lukemisessa on tapahtunut 10 vuoden aikana? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Mitä muutoksia päiväkirjan kirjoittamisessa on tapahtunut 10 vuoden aikana? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 5.2 Tee havainnollinen esitys suomalaisten harrastuksista esimerkiksi 

Excelillä. Kuinka paljon suomalaiset harrastavat ja mitä? Katso tilastot: 

 https://www.stat.fi/til/vpa/tie.html 
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Vertailu 

 
Tehtävä 5.3 Kerää laatikkoon sanoja, joilla tekstissä vertaillaan harrastuksia ennen 

ja nyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä 5.4 Katso video ja opiskele komparatiivia: 

https://www.osaansuomea.fi/osaan-vertailla/ 

 

Tehtävä 5.5 Kirjoita taulukosta vihkoosi. Käytä tekstissä käytettyjä sanoja. 

 Taulukko: Musiikin kuuntelu päivittäin ikäryhmän mukaan, % 

 

 

 

 

 

 nuoret nuoret aikuiset keski-ikäiset vanhukset  
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Tehtävä 5.6 Tutki nuorisobarometriä: https://tietoanuorista.fi/wp-

content/uploads/2016/01/NuorisobarometriHQ.pdf 

 

A. Valitse yksi aihe ja tee samasta aiheesta kysely luokassa. Kirjoita 

kysymykset, joilla selvität asiaa. Tee anonyymi kyselylomake ja toteuta 

kysely.  

 

B. Tutki kyselysi vastaukset ja tee raportti. Liitä raporttiin havainnollisia 

kaavioita, esimerkiksi: 

 

 

 
 

 

  



 

 

46 

Konjunktiot 

Konjunktiot sitovat lauseita toisiinsa. Niillä osoitetaan asioiden suhteita. 

Rinnastuskonjunktiot:  

ja   sekä   eli   eikä 

tai   vai   mutta   vaan 

Näillä konjunktioilla yhdistät kaksi itsenäistä lausetta yhteen. Esimerkiksi: 

 Liikunnan harrastaminen on tärkeää. Lukeminen on hyvä harrastus. 

 Liikunnan harrastaminen on tärkeää, ja lukeminen on hyvä harrastus. 

 

Alistuskonjunktiot: 

että   jotta    koska   kun  (sillä) 

jos   vaikka   kuin   kunnes 

Näillä lisäät itsenäiseen lauseeseen selittävän lauseen. Lauseet voivat olla missä 

järjestyksessä vain, mutta vain toinen lause on päälause. Esimerkiksi: 

 Liikunnan harrastaminen on tärkeää. Liikunta ylläpitää kuntoa. 

 Liikunnan harrastaminen on tärkeää, koska liikunta ylläpitää kuntoa. 

 Koska liikunta ylläpitää kuntoa, liikunnan harrastaminen on tärkeää. 

 
Tehtävä 5.7 Lue teksti ja ympyröi kaikki lauseita sitovat sanat. 
 

Suomen nuorilta (15-29-vuotiailta) kysyttiin heidän elämästään. Suurin osa nuorista 

voi ja elää hyvin, mutta suurella osalla on myös ongelmia. 38 prosentille pojista ja 22 

prosentille tytöistä on vaikeaa selviytyä normaaliarjesta.  

 

35 prosenttia nuorista tuntee olonsa joskus yksinäiseksi, vaikka nuoret ovatkin 

pääosin tyytyväisiä elämäänsä. Jos nuori on köyhä, hän on yksinäisempi kuin 

varakas nuori. Kuitenkin vain 52 prosenttia nuorista tapaa kavereitaan päivittäin. 

Suomalaiseen yhteiskuntaan kokee kuuluvansa vain 56 prosenttia nuorista, mutta 91 

% kokee kuuluvansa perheeseensä. 
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6 prosenttia nuorista ei harrasta mitään eikä heillä ole tarpeeksi rahaa elämiseen. 

11 % on joutunut jättämään laskuja maksamatta, koska heillä ei ole ollut rahaa 

maksaa niitä. Kun rahat ovat olleet lopussa, 17 prosenttia on jättänyt tapaamatta 

ystäviään. Kymmenesosa nuorista on ottanut joskus kulutusluottoa, ja 58 prosenttia 

nuorista on saanut rahaa vanhemmiltaan, jotta he voisivat maksaa laskujaan. 

 

75 prosenttia nuorista tekee itse ruokaa kotona. 25 prosenttia ei tee itse ruokaa vaan 

ostaa valmisruokia tai syö jossain muualla. 87 prosentilla on jokin harrastus ja 57 

prosenttia nimeää ruoanlaiton harrastuksekseen. 86 % harrastaa liikuntaa. 70 % 

nuorista on nukkumassa viimeistään kello 23.  86 % nuorista ei nuku yli 10 tuntia yössä 

eikä 85 % syö lihaa. 

 
Tehtävä 5.8 Kirjoita tekstin perusteella oma mielipiteesi suomalaisten nuorten 

elämästä. Mikä on mielestäsi positiivista, mikä negatiivista. Perustele. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  



 

 

48 

Harrastusmatematiikkaa 
 

Tehtävä 5.9 Sanalliset tehtävät. Lue kysymykset ja laske vastaus. 

1. Jos Pauli harrastaa liikuntaa kaksi tuntia päivässä ja kolmena päivänä viikossa, 

kuinka monta tuntia kuukaudessa hän keskimäärin liikkuu? 

 __________________________________________________________________________ 

2. Pauli maksaa kuntosalista joka kuukausi 24 euroa. Kuntosalilla on tarjous, jonka 

hinta on 299 euroa vuodessa. Kannattaako Paulin ottaa vuositarjous? Miksi? 

 __________________________________________________________________________ 

3. Sanna juoksee 5 km 4 kertaa viikossa. Kuinka monta kilometriä hän juoksee 

kuukaudessa?  

 __________________________________________________________________________ 

4. Kuinka monta kilometriä Sanna juoksee vuodessa, jos 40 viikkona hän juoksee 5 

kilometriä 4 kertaa viikossa ja 12 viikkona hän juoksee saman matkan vain kaksi 

kertaa viikossa? 

 __________________________________________________________________________ 

5.  Sanna menee elokuviin. Elokuva alkaa kello 17.30 ja se kestää 1h 50 minuuttia. 

Mihin aikaan elokuva loppuu? 

 __________________________________________________________________________ 

6. Tangon tahtilaji on 4/4. Tämä tarkoittaa, että yhdessä tahdissa on 4 tahtiosaa. 

Valssin tahtilaji on 3/4. Jos taputat tahdissa kahdeksan tahdin ajan, kuinka 

monta kertaa enemmän taputat tangon tahdissa? 

__________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 5.10 Keksi itse lisää harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyviä sanallisia 

matematiikan tehtäviä. Kirjoita vihkoon. 
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Tehtävä 5.11 Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 

Joukkueurheilu opettaa taitoja koko elämään – tässä viisi asiaa, jotka on hyvä 
oppia 
 
Ymmärrys omista ja toisten vahvuuksista on välttämätön taito, joka jalostuu joukkueessa, kirjoittaa 
toimituspäällikkö Kimmo Koski. Yli puolet suomalaisista lapsista ja nuorista on mukana 
urheiluseuratoiminnassa. Iso osa heistä on mukana joukkueurheilussa. Jos et ole vielä mukana 
missään joukkueessa, kehotan vähintäänkin kokeilemaan. Elämäni paras päätös on ollut, kun menin 
8-vuotiaana mukaan koripallojoukkueeseen. Tässä lyhyesti joukkueessa urheilemisen tärkeimmät 
opit: 
 
1. Ystävät ja yhteishenki 
Tämä on tärkein asia kaikessa joukkueurheilussa. On sitten kyse junioreista, harrastelijoista tai 
huippuammattilaisista, joukkueissa ajatellaan aina ensin "meitä". Sen takia papatkin kokoontuvat 
vielä höntsäämään. Yhdessä on mukava olla. Joukkuekaverit muodostavat omanlaisensa yhteisön, 
jossa jokainen hakee paikkansa tavalla tai toisella. Tärkeintä on osallistua ja olla paikalla. 
 
2. Toimi yksin ja yhdessä 
Jotta voi olla osa joukkuetta, pitää osata toimia jopa itsekkäästi, mutta samalla joukkueen jäsenenä 
niin, että kokonaisuus voittaa. Ryhmässä jokainen saa olla vuorollaan tähti. Joukkueessa oppii myös 
ottamaan oman tilan, kun juuri omia taitoja tarvitaan. Joskus täytyy ymmärtää, että joku toinen osaa 
paremmin. Tilan antaminen toiselle on arvokas taito oppia. 
 
3. Hyvät tavat 
Joukkueessa pitää ottaa kaikki jäsenet huomioon. Jos näin ei ole, yhteisö kyllä ohjaa oikeaan suuntaan 
hyvällä tai pahalla. Hyvät tavat korostuvat voiton ja tappion hetkillä. Yhdessä on helpompi oppia 
voittamaan, mutta erityisesti sietämään pettymyksiä. 
 
4. Voita ja häviä 
Joukkuelajeissakin vain yksi joukkue voi voittaa kerrallaan. Tappiota ja voittoja tulee. Lapset oppivat 
ja ymmärtävät tämän asian lähes luonnostaan. Usein aikuisilla on suurempia vaikeuksia ymmärtää, 
että joku todella voittaa ja joku häviää. Myös käsitys tasa-arvoisesta ideaalimaailmasta särkyy. Joskus 
myös tuomarivirhe ratkaisee. 
 
5. Uskalla yrittää 
Jos joukkueeseen liittyminen jännittää, omaa lajia voi harjoitella etukäteen yksin, kavereiden tai 
vanhempien kanssa. Tärkeintä on kuitenkin ottaa selvää, ilmoittautua ja mennä paikalle. 
 
Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.  
 
Muokattu opetuskäyttöön lähteestä Aamulehti, 5.2.2020, Kimmo Koski  
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Kysymykset 

1. Mikä teksti tämä on? ________________________________________________________ 

2. Kirjoita referaatti eli tiivistelmä siitä, mitkä ovat joukkueurheilun hyvät 

puolet. Käytä enintään 80 sanaa. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 5.12 Kirjoittakaa ryhmässä luokkahuoneen viisi tärkeintä asiaa, jotka 

jokaisen tulisi oppia. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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6. Suomalainen kulttuuri 
 
Hämeenlinnassa on alkamassa Häme herää harrastamaan -tapahtuma. 

Hämeenlinnalaisilla on paljon valinnan varaa, sillä tapahtumia on syntymässä joka 

puolelle ympäri kaupunkia. Myös muun muassa museoissa, puistossa ja erilaisissa 

harrastuspaikoissa tapahtuu. Ryhdy harrastamaan Hämeenlinnassa! 

 

Keskustan alue 

Hämeen linnalla esitetään keskiaikainen taistelunäytös ja linnan pihalla voi opetella 

miekkailemaan. Hämeen linnaan pääsee ilmaiseksi ja siellä voi käydä ottamassa 

kuvan itsestään keskiaikaisissa ritarinasusteissa. Uusitussa kirjastossa Lukiokadulla 

myydään vanhoja kirjastokirjoja poistomyynnissä. Kirjastoon voi myös mennä 

testaamaan uusia studiolaitteita, joilla voi tallentaa vaikkapa oman rokki-cd:n. 

Kaurialan urheilustadionilla järjestetään lasten olympialaiset. Stadionille voi mennä 

juoksemaan 60 metriä, hyppäämään korkeutta tai pituutta, työntämään kuulaa ja 

heittämään kiekkoa. Kaikki kilpailijat palkitaan! 

 

Aulangon alue 

Aulangon rannassa Vanajavedellä voi tutustua melontaan. Erilaisilla kajakeilla, 

kanooteilla tai suppilaudoilla voi käydä melomassa järvelle tehdyn radan ympäri. 

Vesipedoille on tarjolla myös muita kulkuneuvoja, sillä Aulangon Heikkilältä voi 

mennä soutamaan soutuveneellä Aulangonjärvelle. Heikkilällä on myös 

vuokrattavia mökkejä, joihin voi pysähtyä lepäämään harrastamisen lomassa. 

 

Muu Hämeenlinna 

Hämeenlinnan itäpuolella Saajan tallilla voi käydä ratsastamassa tai opetella 

vikeltämään suomenhevosilla ja hannoverinhevosilla. Kantolan siirtolapuutarhalla 

voi käydä tutustumassa erilaisiin minimökkeihin, mökkeilyyn ja mökkielämään. 

Ahvenistolle voi mennä tutustumaan suunnistukseen tai pelaamaan 

rantalentopalloa. Päivän päätteeksi Ahveniston kodalle voi jäädä tutustumaan, 

miten makkaraa tehdään ja myös maistelemaan erilaisia makkaroita. 
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Tehtävä 6.1 Lue teksti ja merkitse karttaan kaikki Häme herää harrastamaan -

tapahtuman tapahtumapaikat. 

Tehtävä 6.2 Kirjoita, mitä paikkoihin voi mennä tekemään. 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

Kartta: Muokattu 
kohteesta bing.com 

kirjasto 
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Tehtävä 6.3 Kuuntele keskustelu ja piirrä karttaan, missä he kävivät. 

 

Tehtävä 6.4 Kuuntele keskustelu uudelleen ja kirjoita verbien 

puhekieliset imperfektin me-muodot. 

1. me olimme ____________________________________________ 

2. me kävimme ____________________________________________ 

3. me menimme ____________________________________________ 

4. me suppailimme ____________________________________________ 

5. me pelasimme ____________________________________________ 

 

Tehtävä 6.5 Tee mainos oman kaupunkisi tapahtumista seuraavana 

viikonloppuna. Käytä esimerkiksi Canva-ohjelmaa (https://www.canva.com/) 

 

Tehtävä 6.6 Tutki parisi mainosta ja valitse tapahtuma, johon ystäviesi 

kanssa menette. Kirjoita, mitä te siellä teitte. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Verbistä paikka 
 
Muistatko vielä sijamuodot? 
 
Olen Hämeen linnassa, tulen linnasta ja menen linnaan. 
 
Verbistä voi tehdä myös samanlaisen muodon. 
 
Olen harrastamassa, tulen harrastamasta, menen harrastamaan. 
 

Tehtävä 6.7 Katso video ja vastaa taulukkoon, mitä ihmiset olivat 

tekemässä. (https://youtu.be/KG8CHnVDzAQ) 

 kyllä ei 

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.   

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.   
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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 puluja lentämässä.   

20. Näimme monia lintuja lentämässä ja muuttamassa Suomeen.   

21. Monet olivat eilen golfaamassa.   

22. Jotkut olivat pelaamassa ratagolfia.   

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 6.8 Suomalainen musiikki auttaa oppimaan suomea. Tee oma 

musiikkisoittolista esimerkiksi Spotifyihin. 
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perustettu 23.1.2020 

Osaan – Sanomat 
torstaina 20.3.2020. Irtonumeron hinta 2,30 €, kotiin tilattuna 365 €. Ilmestyy silloin tällöin. 
 

Koiranpentuja on kohta 
enemmän kuin vauvoja 
Turre Karvajalka 
Koirapuisto 
 
Suomen Kennelliitto rekisteröi viime vuonna 45 
111 koiraa. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että 
Suomessa syntyi viime vuonna 45	597 lasta. Määrä 
on 1	980 lasta pienempi kuin vuonna 2018.	
Vauvojen lukumäärä on pudonnut jyrkästi 2010-
luvun aikana. Vielä vuonna 2010 Suomessa syntyi 
lähes 61	000 vauvaa eli yli 15	000 enemmän kuin 
vuonna 2019. 

Kuva: Pixabayn vapaat kokoelmat 
 
Miksi ihmiset hankkivat mieluummin 
koiranpennun kuin lapsen? 
 
Psykologi Mielikki Stimuluksella on tähän asiaan 
oma mielipiteensä. ”Ehkä suurimpana syynä on 
30-vuotiaisden miesten vastuunpakoilu ja Tinder-
kulttuuri”. Miehillä on niin paljon muita asioita 
mielessä kuin lastenteko. Työpaikka ja tulevaisuus 
on monelle naiselle vielä epävarma asia. Koira on 
luotettava kaveri, joka ei petä eikä vilkuile 
Tinderiä. Se lohduttaa ja on aina vierellä.” Kertoo 
psykologi Stimulus ja lähtee koiralenkille. 
 
Tehtävä 6.9 Lue teksti ja keskustele 
parin kanssa aiheesta. Vastaa 
mielipidepalstalle, joka on ___________ 
_____________________________________ 

Labradorinnoutaja on suosituin koirarotu 
Koira on yleisin suomalaisten lemmikki. Joka 
kolmannella suomalaisella on joku lemmikki ja 
suomalaiset ovat maailman koirarakkainta kansaa.  
 
Tilastojen mukaan Suomessa on koiria yhteensä 
noin 700000. Koirien määrä on neljässä vuodessa 
kasvanut lähes 11 prosenttia. Suosituin koirarotu 
on labradorinnoutaja. Syitä on monia. Ne ovat 
sopivan kokoisia ja niiden luonne on mukava. Ne 
ovat kilttejä ja tottelevia koiria. Lisäksi rotu on 
erittäin helppohoitoinen. Kumpi valitaan, 
helppohoitoinen koira vai vauva? Mitä hallituksen 
pitäisi tehdä, että Suomessa vauvakuume nousisi?  
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Harrastuspaikat 

 
Tehtävä 6.10 Lue lauseet ja vastaa kysymyksiin. 

1. Tiesitkö, että HPK eli Hämeenlinnan Pallokerho pelaa jääkiekkoa Ritarihallissa, 
jonka katsomoon mahtuu 5360 katsojaa? 

 
2. Tiesitkö, että HPK eli Hämeenlinnan Pallokerho pelaa naisten lentopalloa 

Elenia-hallissa, joka on rakennettu vuonna 2014? 

 
3. Tiesitkö, että HJS:n eli Hämeenlinnan Jalkapalloseuran juniorit harjoittelevat 

Pullerilla, jossa on kymmeniä jalkapallokenttiä? 

 
4. Tiesitkö, että Ahvenistolla on moottorirata, jossa voi harrastaa autourheilua 

kesällä ja hiihtoa talvella? 

 
5. Tiesitkö, että Ahvenistolla on maauimala, johon pääsee uimaan kesällä? 

 
6. Tiesitkö, että Helsingissä oli olympialaiset vuonna 1952, jolloin myös 

Hämeenlinnan Ahvenistolla kilpailtiin? 

 
7. Tiesitkö, että Aulangolla on näkötorni, jonka korkeus on 33 metriä? 

 
8. Tiesitkö, että Aulangolla on näkötorni, jossa käy lähes 100 000 turistia vuodessa? 

 
9. Tiesitkö, että Aulangolla on kaksi golf-kenttää, joihin pääsee pelaamaan vain 

greencardilla? 

 
10. Tiesitkö, että Aulangon puiston omisti rikas Hugo Standertskjöld, joka oli 

rakastunut saksalaiseen prinsessaan ja halusi hänet Suomeen? 

 
11. Tiesitkö, että Jean Sibelius asui ensimmäiset 20 vuotta Hämeenlinnassa, josta 

lähti opiskelemaan Helsinkiin? 

 
12. Tiesitkö, että Jean Sibelius sävelsi Finlandian, jota monet suomalaiset pitävät 

upeana teoksena? 
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13. Tiesitkö, että Jean Sibelius, jonka lempinimi oli Janne, syntyi 8. joulukuuta 1865 
Hämeenlinnassa? 

 
14. Tiesitkö, että Irwin Goodman, jonka mukaan kauppakeskus Goodman on 

saanut nimensä, oli laulaja? 

 
15. Tiesitkö, että Ahvenistolla on sairaala, joka otettiin käyttöön vuonna 1979? 

 
16. Tiesitkö, että kauppakeskus Goodmanin alla on moottoritie, jota pitkin pääsee 

ajamaan Helsinkiin tunnissa? 

 
17. Tiesitkö, että Suomen ensimmäinen rautatie valmistui vuonna 1862, jolloin 

Suomi oli osa Venäjää? 

 
18. Tiesitkö, että Hämeenlinnassa ilmestyy sanomalehti Hämeen Sanomat, jonka 

tilaaminen maksaa 270 euroa vuodessa? 

 
19. Tiesitkö, että Kaupunkiuutiset on ilmainen lehti, joka ilmestyy keskiviikkoisin ja 

lauantaisin? 

 
20. Tiesitkö, että Verkatehdas on kulttuurikeskus, johon voit mennä kuuntelemaan 

musiikkia ja katsomaan elokuvia? 

 
21. Tiesitkö, että Vanajavedellä kulkee kesällä laiva, jonka kyydissä voit matkustaa 

Tampereelle? 

 
22. Tiesitkö, että Ahvenistolla on hyppyrimäki, josta ei saa enää hypätä? 

 
23. Tiesitkö, että Kumppanuustalo, jonka osoite on Kirjastokatu 1, oli vielä vuonna 

1979 kirjasto? 

 
24. Tiesitkö, että Vanajaveden opisto on Myllymäellä, josta on keskustaan matkaa 

noin kolme kilometriä? 

 
25. Tiesitkö, että Skogsterin talo, jossa kävimme perjantaina, oli aikaisemmin suuri 

kauppa? 
 

26. Tiesitkö, että Hämeen linna, jossa kävimme perjantaina, oli aikaisemmin 
naisvankila? 
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Etsi vastaukset kysymyksiin. 
 
1. Minkä katsomoon mahtuu 5360 katsojaa? ________________________________ 

2. Mikä on rakennettu vuonna 2014?   ________________________________ 

3. Missä on kymmeniä jalkapallokenttiä?  ________________________________ 

4. Missä voi harrastaa autourheilua kesällä ja hiihtoa talvella?  ____________________ 

5. Mihin Ahvenistolla pääsee uimaan kesällä? ________________________________ 

6. Milloin Ahvenistolla kilpaitiin olympialaisissa? ________________________________ 

7. Minkä korkeus Aulangolla on 33 metriä?  ________________________________ 

8. Mihin pääsee pelaamaan vain greencardilla? ________________________________ 

9. Kuka oli rakastunut saksalaiseen prinsessaan? ________________________________ 

10. Mistä Sibelius lähti opiskelemaan Helsinkiin? ________________________________ 

11. Mitä teosta suomalaiset pitävät upeana? ________________________________ 

12. Kenen lempinimi oli Janne?   ________________________________ 

13. Kenen mukaan kauppakeskus on saanut nimensä? __________________________ 

14. Mikä otettiin Ahvenistolla käyttöön vuonna 1979? ____________________________ 

15. Mitä pitkin pääset ajamaan Helsinkiin tunnissa? ______________________________ 

16. Milloin ensimmäinen rautatie valmistui?  _______________________________ 

17. Kuinka paljon Hämeen Sanomien tilaaminen maksaa? _______________________ 
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18. Mikä lehti ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin? _______________________________ 

19. Mihin voit mennä kuuntelemaan musiikkia  ________________________________ 
ja katsomaan elokuvia? 
 
20. Minkä kyydissä voit matkustaa Tampereelle Vanavedellä? ____________________ 

21. Mikä korkea Ahvenistolla on, mistä ei saa enää hypätä? ____________________ 

22. Minkä osoite on Kirjastokatu 1?   ________________________________ 

23. Mistä on keskustaan kolme kilometriä?  ________________________________ 

24. Mikä Skogsterin talo oli ennen?   ________________________________ 

25. Mikä Hämeen linna oli ennen?   ________________________________ 

 
      
Tiesitkö, että Jean Sibelius, jota kutsuttiin 

Janneksi ja joka syntyi Hämeenlinnassa, 

sävelsi Finlandian, joka on Suomen 

kansainvälisesti tunnetuin sävellys?  

 

Tiesitkö, että voit edelleen mennä 

käymään talossa, jossa Sibelius syntyi ja 

istua puistonpenkillä Sibeliuksen-

puistossa ja kuunnella musiikkia, jonka 

Sibelius sävelsi? 

 

Tiesitkö, että Hämeenlinnassa 

Sibeliuksenpuistossa on Jannen patsas, 

jonka juurelle ihmiset tuovat kukkia 

8.12., joka oli Jannen syntymäpäivä?  
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Relatiivipronominit 

1. joka-pronomini = vähentää toistoa ja korvaa edellisen sanan: 

Hämeenlinnassa on linna.  Linna on rakennettu 1300-luvulla. 

è Hämeenlinnassa on linna,   joka on rakennettu 1300-luvulla. 

Joka-pronominin muoto riippuu sivulauseen verbistä tai rakenteesta, ei edellisen 

sanan muodosta: 

Hämeenlinnassa on linna.  Linnassa ei ole asunut kuninkaita. 

è Hämeenlinnassa on linna,   jossa ei ole asunut kuninkaita. 

Pronominin pitää olla heti sanan vieressä: 

Linna sijaitsee Vanajaveden rannalla. Linna on nykyään museo. 

è Linna, joka on nykyään museo, sijaitsee Vanajaveden rannalla. 

2. mikä-pronomini = korvaa koko edellisen lauseen: 

Monet turistit käyvät Hämeen linnassa.  Se on Hämeenlinnan taloudelle hyvä asia. 

è Monet turistit käyvät Hämeen linnassa, mikä on Hämeenlinnan taloudelle hyvä 

asia. 

Tehtävä 6.11 Yhdistä lauseet joka-pronominilla. 

1. Jalkapalloa pelataan yleensä jalkapallokentällä. Jalkapallokenttä on 

pituudeltaan noin sata metriä. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Melomista voi harrastaa esimerkiksi kajakilla. Kajakki on vesikulkuneuvo. 

Vesikulkuneuvolla voi liikkua veden päällä. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Hevosilla voi harrastaa myös vikeltämistä. Vikeltämisessä voimistellaan liikkuvan 

hevosen selässä.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Tehtävä 6.12 Täydennä taulukkoon joka-pronominin tavallisimmat sijamuodot. 
  

 

 

Hän on opiskelija, joka opiskelee ahkerasti.  

He ovat opiskelijoita, jotka opiskelevat ahkerasti. 

 

Hän on opiskelija, jota ihailen paljon. 

He ovat opiskelijoita, joita ihailen paljon. 

 

Hän on opiskelija, jonka lempiaine on suomi. 

He ovat opiskelijoita, joiden lempiaine on suomi. 

 

Hän opiskelee koulussa, jossa minä opiskelen. 

He opiskelevat kouluissa, joissa me opiskelemme. 

 

Hän opiskelee koulussa, josta minä valmistuin. 

He opiskelevat kouluissa, joista me valmistuimme. 

 

Hän opiskelee koulussa, johon pyrin. 

He opiskelevat kouluissa, joihin me pyrimme. 

 

Hän on opiskelija, jolla on paljon ystäviä. 

He ovat opiskelijoita, joilla on paljon ystäviä. 

 

Hän on opiskelija, jolta saan paljon ideoita. 

He ovat opiskelijoita, joilta saan paljon ideoita. 

 

Hän on opiskelija, jolle ystävät antavat lahjoja. 

He ovat opiskelijoita, joille ystävät antavat lahjoja. 

 

Tehtävä 6.13 Kirjota pronomini oikeassa muodossa.  

yksikkö monikko 

__________ __________ 

__________ __________ 

__________ __________ 

__________ __________ 

__________ __________ 

__________ __________ 

__________ __________ 

__________ __________ 

__________ __________ 
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1. Hämeenlinna on vanha sotilaskaupunki, __________ on 67 601 asukasta. 

2. Hämeenlinnassa on linna, __________ alettiin rakentaa 1200-luvulla. 

3. Kaupunginjohtajan nimi on Timo Kenakkala, __________ on ollut 

kaupunginjohtaja jo viisi vuotta. 

4. Hämeenlinna on perustettu vuonna 1638, __________ on nyt 341 vuotta. 

5. Vanajavesi on järvi, __________ on Suomessa 187 888. 

6. Kesällä Vanajavedellä kulkee Hopealinjan laiva, __________ pääsee 

Tampereelle asti. 

7. HPK eli Hämeenlinnan Pallokerho pelaa jäähallissa, __________ mahtuu 5360 

katsojaa. 

8. Irwin Goodman oli muusikko, ___________ kauppakeskus Goodman sai nimensä. 

9. Olet varmasti kuullut suuresta suomalaisesta säveltäjästä, __________ nimi on 

Jean Sibelius. 

10. Kantolan tapahtumapuistossa on esiintynyt kaksi suurta rockbändiä, __________ 

nimet ovat Guns 'n Roses ja AC/DC. 

11. Ruotsi hävisi sodan Venäjälle, __________ Ruotsi luovutti (=antoi) Suomen 1809. 

12. Linja-autoasemalta lähtee monia busseja, __________ voit matkustaa ympäri 

Hämeenlinnaa. 

13. Tiiriössä on paljon kauppoja, __________ voi shoppailla nykyään myös 

sunnuntaisin. 

14. Katumalla, Jukolassa ja Idänpäässä on kaupungin vuokra-asuntoja, __________ 

tehdään hakemus asuntotoimistossa. 

15. Ahveniston moottoriradalla viihtyvät autojen lisäksi talvella myös hiihtäjät, 

__________ hiihtävät 2840 metriä pitkää rataa ympäri. 

16. Hämeenlinnassa asuu 3291 ulkomaalaista, __________ järjestetään 

toimintaa Kumppanuustalolla. 

17. Hämeenlinnan rautatieasemalla on kolme raidetta, __________ junat lähtevät 

pohjoiseen tai etelään. 

18. Vanajaveden Opistossa on Hämeenlinnan parhaat opettajat, __________ kaikki 

Vanajaveden Opiston opiskelijat pitävät hirveästi! 
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7. Oman osaamisen arviointi 

Kuinka monta % osaat? 20 40 60 80 100 

Osaan arvioida oman vapaa-aikani.  

Osaan suunnitella ajankäyttöäni.  

Osaan käyttää verbi + verbi -rakennetta.  

Osaan ilmaista mielipiteeni.  

Osaan ottaa kantaa toisen 
mielipiteeseen. 

 

Osaan kertoa omasta tai ystäväni 
harrastuksesta. 

  

Osaan perustella harrastuksen hyötyjä.  

Osaan lukea tilastoa.  

Osaan kertoa tilastosta.  

Osaan lukea lehden eri tekstilajeja.  

Osaan tunnistaa eri tekstilajeja.  

Osaan poimia tekstistä tärkeimmät tiedot.  

Osaan referoida tekstiä omin sanoin.  

Osaan johtaa uusia sanoja toisista 
sanoista. 

 

Osaan etsiä sanan alkusanan.  

Osaan tuottaa sivulauseita.  

Osaan käyttää toimisto-ohjelmia.  

Osaan tulkita sanallista numerotehtävää.   

Minusta on mielenkiintoista opiskella 
suomea. 

 

 


