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Tervehdys kirjan tekijöiltä

Kädessäsi on harjoituskirja Kertomus kerrallaan luki-lukkoja 
avaamaan – Matkakuumeessa. Kirjan on tarkoitus parantaa lu-
kemisen ja kirjoittamisen taitoja. Kirja sopii niin lapsille kuin ai-
kuisillekin. Sen harjoituksia voi tehdä yksin tai ryhmässä ohjaajan 
tuella.

Harjoituskirjassa on jatkokertomuksena kaksi Juha-Pekka Ihalaisen 
kirjoittamaa tarinaa: Äkkilähtö etelään ja Alanyan auringossa. Mo-
lemmat tarinat toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Kummankin tarinan jälkeen on erilaisia harjoituksia, jotka kuntout-
tavat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia monella eri tavalla. 
Yhdet tehtävät auttavat löytämään äänne–kirjain-pareja. Toisten 
avulla harjoittelet tavujen ja sanojen hahmottamista. Kolmannen-
laiset tehtävät auttavat muodostamaan lauseita. Joissakin tehtä-
vissä autetaan ymmärtämään paremmin sitä, mitä on luettu.

Lukipulma on aina yksilöllinen. Siksi jokainen voi käyttää kirjaa 
omalla tavallaan. Joku voi lukea tarinoita ja tehdä tehtäviä jär-
jestyksessä. Joku toinen taas valitsee itselleen parhaiten sopivat 
tehtävät. 

Tehtäväsivut ovat värillisiä. Tehtävien oikeat vastaukset ovat heti 
seuraavalla sivulla. Näin tarkistaminen on helppoa. Vastaussivu 
kannattaa taittaa piiloon ja yrittää tehtävien tekoa ensin itse.

Kertomus kerrallaan luki-lukkoja avaamaan – Matkakuumeessa on 
tuotettu Verkko-Lukki-hankkeessa. Verkko-Lukki (2006–2009) on Tu-
run kristillisen opiston hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen ra-
hoittama projekti, joka tuottaa aineistoa lukemisen ja kirjoittamisen 
taitojen tukemiseen.

Toivomme, että antaisit palautetta kirjasta lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen lukituki@tk-opisto.fi. Kiitos!

Harjoittelun iloa!
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I Äkkilähtö etelään

Olin säästänyt vähäisistä ansioistani joka kuukausi muutaman 
kympin erilliselle matkatilille. Lähes puolentoista vuoden 
säästämisen jälkeen rahaa oli kertynyt sen verran, että oli aika 
katsella matkoja etelään. Huomasin, että niin sanotut äkkilähdöt 
ovat selkeästi halvempia kuin normaalihintaiset matkat. 

Olin sopinut työnantajani kanssa, että viikon loma järjestyisi 
heti, kun oikea matka napsahtaisi kohdalle. Olin havainnut, että 
viikonlopun sanomalehdessä oli tarjolla eniten matkoja juuri 
tarkoitustani varten. Kävin joka maanantai kirjastossa tutkimassa 
viikonlopun matkatarjonnan. En tiennyt matkakohteista oikeastaan 
mitään, mitä nyt kaverit olivat kertoneet ja mitä olin itse lukenut. 
Päätöksenteko oli todella vaikeaa. Turkki tuntui kiinnostavalta ja 
tarkkailin matkoja sinne.

Oli taas maanantai ja menin katselemaan matkoja. Sunnuntain 
lehdessä oli viikon matka Alanyaan 295 euron hintaan, johon  
sisältyi aamiainen hotellissa. Paikkoja oli sunnuntaina ollut 
yhdeksän jäljellä. Lähtö oli reilun viikon päästä. Kiinnostuin, mutta 
arvelin samalla, että paikat olisi varmaan jo myyty loppuun. Otin 
tiedot lehdestä ja menin soittamaan toimiston numeroon.

Esittäydyin ja esitin asiani. Virkailija kertoi, että kaksi paikkaa 
oli vielä jäljellä. Sanoin ottavani yhden miespaikan. Virkailija otti 
tietoni muistiin ja ilmoitti papereiden lähtevän ensi tilassa. Kirjeessä 
tulisi matkaohjelma ja tietoja kohteesta. Kysyin vielä, mistä saisi 
lisätietoja kohteesta ja maasta. Virkailija sanoi kirjastosta varmasti 
löytyvän materiaalia runsaasti.

Olin todella innostunut asiasta. Mietin heti kaikenlaisia matkaani 
liittyviä asioita. Mitkä vaatteet ottaisin mukaan, minkälainen 
ruoka siellä olisi, ja pärjäisinkö auttavalla englannillani? Palasin 
kirjastoon, ja kirjastovirkailija etsi minulle pari kirjaa Turkista.  
Tuskin maltoin kotona kenkiä riisua, kun aloin etsiä tietoja 
Alanyasta. Illalla kasailin matkavaatteita olohuoneen sohvalle. 
Yhtäkkiä muistin, ettei minulla ole matkalaukkua. Mietin hetkisen 
ja sitten soitin äidilleni. Hän lupasi lainata laukun ja tuoda sen, 
koska oli muutenkin tulossa käymään luonani. Olin kuin kuumilla 
hiilillä ja jatkoin tavaroiden kasaamista sohvalle.
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1. Kirjoita sanat oikein

Lue teksti. Tekstistä on poimittu sanoja ja ne on kirjoitettu vää-
rin. Kirjoita sanat oikein viivalle.

Olin sopinut työnantajani kanssa, että viikon loma järjestyisi 
heti, kun oikea matka napsahtaisi kohdalle. Olin havainnut, että 
viikonlopun sanomalehdessä oli tarjolla eniten matkoja juuri 
tarkoitustani varten. Kävin joka maanantai kirjastossa tutkimassa 
viikonlopun matkatarjonnan. En tiennyt matkakohteista 
oikeastaan mitään, mitä nyt kaverit olivat kertoneet ja mitä olin 
itse lukenut. Päätöksenteko oli todella vaikeaa. Turkki tuntui 
kiinnostavalta ja tarkkailin matkoja sinne.

MALLI:
soppinut  sopinut      

työanttajani        

järjesstyisi        

kohdale         

matkooja         

vikkonloppu        

manantai         

kirjastosa         

kaverrit         



11

Kirjoita sanat oikein – Oikeat vastaukset

Lue teksti. Tekstistä on poimittu sanoja ja ne on kirjoitettu vää-
rin. Kirjoita sanat oikein viivalle mallin mukaan.

Olin sopinut työnantajani kanssa, että viikon loma järjestyisi 
heti, kun oikea matka napsahtaisi kohdalle. Olin havainnut, että 
viikonlopun sanomalehdessä oli tarjolla eniten matkoja juuri 
tarkoitustani varten. Kävin joka maanantai kirjastossa tutkimassa 
viikonlopun matkatarjonnan. En tiennyt matkakohteista 
oikeastaan mitään, mitä nyt kaverit olivat kertoneet ja mitä olin 
itse lukenut. Päätöksenteko oli todella vaikeaa. Turkki tuntui 
kiinnostavalta ja tarkkailin matkoja sinne.

MALLI:
soppinut  sopinut   

työanttajani työnantajani  

järjesstyisi järjestyisi  

kohdale  kohdalle   

matkooja  matkoja   

vikkonloppu viikonloppu  

manantai  maanantai  

kirjastosa  kirjastossa  

kaverrit  kaverit   
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2. Valitse oikeat sanat

Valitse virkkeeseen oikein kirjoitettu sana mallin mukaan.

MALLI:
Oli maanantai ja menin kirjastoon lukemaan ___ lehttiä.
 ___ lehtiä.
 ___ letiä.

Sunnuntain ___ lehbessä oli mainos matkasta Alanyaan.
 ___ lehdesä
 ___ lehdessä

Hintaan sisältyi aamiainen ___ hotellissa.
 ___ hottelissa.
 ___ hotelisa.

Paikkoja matkalle oli jäljellä ___ yhbeksän.
 ___ yhdesän.
 ___ yhdeksän.

Lähtö oli ___ reilun viikon päästä.
 ___ rielun
 ___ reillun

Arvelin, että paikat oli varmaan myyty jo  ___ lopuun.
 ___ loppuun.
 ___ loppun.

X
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Valitse oikeat sanat – Oikeat vastaukset

Valitse virkkeeseen oikein kirjoitettu sana mallin mukaan.

MALLI:
Oli maanantai ja menin kirjastoon lukemaan ___ lehttiä.
 ___ lehtiä.
 ___ letiä.

Sunnuntain ___ lehbessä oli mainos matkasta Alanyaan.
 ___ lehdesä
 ___ lehdessä

Hintaan sisältyi aamiainen ___ hotellissa.
 ___ hottelissa.
 ___ hotelisa.

Paikkoja matkalle oli jäljellä ___ yhbeksän.
 ___ yhdesän.
 ___ yhdeksän.

Lähtö oli ___ reilun viikon päästä.
 ___ rielun
 ___ reillun

Arvelin, että paikat oli varmaan myyty jo  ___ lopuun.
 ___ loppuun.
 ___ loppun.

X

X

X

X

X

X
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3. Järjestä kirjaimet sanoiksi

Lue teksti. Tekstistä on poimittu sanoja. Sanojen kirjaimet 
ovat menneet sekaisin. Mikä tekstissä oleva sana kirjaimista 
muodostuu? Kirjoita sana viivalle mallin mukaan. Lue sanat 
ääneen.

Oli taas maanantai ja menin katselemaan matkoja. Sunnuntain 
lehdessä oli viikon matka Alanyaan 295 euron hintaan, johon 
sisältyi aamiainen hotellissa. Paikkoja oli sunnuntaina ollut 
yhdeksän jäljellä. Lähtö oli reilun viikon päästä. Kiinnostuin, 
mutta arvelin samalla, että paikat olisi varmaan jo myyty 
loppuun. Otin tiedot lehdestä ja menin soittamaan toimiston 
numeroon. Esittäydyin ja esitin asiani. Virkailija kertoi, että kaksi 
paikkaa oli vielä jäljellä. Sanoin ottavani yhden miespaikan. 
Virkailija otti tietoni muistiin ja ilmoitti papereiden lähtevän ensi 
tilassa. Kirjeessä tulisi matkaohjelma ja tietoja kohteesta. Kysyin 
vielä, mistä saisi lisätietoja kohteesta ja maasta. Virkailija sanoi 
kirjastosta varmasti löytyvän materiaalia runsaasti.

MALLI:
a  a  m  n  a  n  a  i  t maanantai    

t  a  m  a  k         

a  u  r  o  e         

n  k  d  y  h  e  ä  s        

ö  l  h  t  ä         

l  a  s  a  l  m  a        

a  i  j  i  r  v  a  i  k  I       

i  t  n  i  s  i  m  u        

a  o  j  e  t  i  t         
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Järjestä kirjaimet sanoiksi – Oikeat vastaukset

Lue teksti. Tekstistä on poimittu sanoja. Sanojen kirjaimet 
ovat menneet sekaisin. Mikä tekstissä oleva sana kirjaimista 
muodostuu? Kirjoita sana viivalle mallin mukaan. Lue sanat 
ääneen.

Oli taas maanantai ja menin katselemaan matkoja. Sunnuntain 
lehdessä oli viikon matka Alanyaan 295 euron hintaan, johon 
sisältyi aamiainen hotellissa. Paikkoja oli sunnuntaina ollut 
yhdeksän jäljellä. Lähtö oli reilun viikon päästä. Kiinnostuin, 
mutta arvelin samalla, että paikat olisi varmaan jo myyty 
loppuun. Otin tiedot lehdestä ja menin soittamaan toimiston 
numeroon. Esittäydyin ja esitin asiani. Virkailija kertoi, että kaksi 
paikkaa oli vielä jäljellä. Sanoin ottavani yhden miespaikan. 
Virkailija otti tietoni muistiin ja ilmoitti papereiden lähtevän ensi 
tilassa. Kirjeessä tulisi matkaohjelma ja tietoja kohteesta. Kysyin 
vielä, mistä saisi lisätietoja kohteesta ja maasta. Virkailija sanoi 
kirjastosta varmasti löytyvän materiaalia runsaasti.

MALLI: 
a  a  m  n  a  n  a  i  t maanantai  

t  a  m  a  k   matka   

a  u  r  o  e   euroa   

n  k  d  y  h  e  ä  s  yhdeksän  

ö  l  h  t  ä   lähtö   

l  a  s  a  l  m  a  samalla   

a  i  j  i  r  v  a  i  k  l virkailija   

i  t  n  i  s  i  m  u  muistiin   

a  o  j  e  t  i  t   tietoja   
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4. Valitse oikea kirjain

Valitse puuttuva kirjain niin, että muodostuu merkityksellinen 
sana.

MALLI: 
kuukaus  a e i

aik   a e i

lom   a e i

matk   a e i

maananta  a e i

läht   y ä ö

virkailij  a e i

kaks   a e i

ruok   a u e

jok   a o y

ett   y ä ö

het   u i ö

juur   u i ö

its   i e u

sinn   e o u
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Valitse oikea kirjain – Oikeat vastaukset

Valitse puuttuva kirjain niin, että muodostuu merkityksellinen 
sana.
 

MALLI: 
kuukaus  a e i

aik   a e i

lom   a e i

matk   a e i

maananta  a e i

läht   y ä ö

virkailij  a e i

kaks   a e i

ruok   a u e

jok   a o y

ett   y ä ö

het   u i ö

juur   u i ö

its   i e u

sinn   e o u
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5. Etsi sanan kirjaimet

Valitse sanaan kuuluvat kirjaimet. Sanan jokainen kirjain löy-
tyy riviltä. Kirjaimet saattavat olla eri järjestyksessä kuin sa-
noissa.

MALLI:  
OLIN  A E I O U Y Ä Ö L N

JOKA  S R T H J A O K E Ö Ä

KYMPIN  Ö Ä Y M I K P W N T Å

LÄHES  Ö Ä Y M E L S R H O Z

VUODEN B G D Ö O W V M N U E

SEN  Z C E M N S L T A K Y

HUOMASIN H U O M A S I R G N Ö

KUIN  N H R I M O U Ä A K J

SOPINUT T U N I B P O Ö Z S C

LOMA  N M Ä A K L Ö O T B V

HETI  M H L T I Ö S R V B E

OIKEA  A E I O U Y Ä Ö H G K

VARTEN W V R P A T L K E M N

KÄVIN  Ö Ä Y L W V O I J N K

MITÄ  A E I O U Y Ä Ö M N T

KAVERIT K A C O V E G Ä R I T
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ITSE  A E I O U Y Ä Ö Z S T

EUROA  A E I O U Y Ä Ö R S T

YHDEKSÄN A E N O S Y Ä Ö H D K

LÄHTÖ  Y Ä Ö O I A W H L F T

REILUN  N U L I E R M A B D T

ARVELIN A E I O U Y Ä L R V N

KERTOI  E I O K B W G N R L T

VIELÄ  W V E I M A Ä L T C O

YHDEN  D Q W H F C Y Ä E M N

YLÖS  Ä Ö Y S N M L K P B A

TUSKIN  T U S K I N M Ö Å Y B

ETSIÄ  Ä A C S Z E L T I Ö U

TUODA  A E I O U B D L T K R

JATKOIN T N K L W J S R A O I
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Etsi sanan kirjaimet – Oikeat vastaukset

Valitse sanaan kuuluvat kirjaimet. Sanan jokainen kirjain löy-
tyy riviltä. Kirjaimet saattavat olla eri järjestyksessä kuin sa-
noissa.

MALLI:  
OLIN  A E I O U Y Ä Ö L N

JOKA  S R T H J A O K E Ö Ä

KYMPIN  Ö Ä Y M I K P W N T Å

LÄHES  Ö Ä Y M E L S R H O Z

VUODEN B G D Ö O W V M N U E

SEN  Z C E M N S L T A K Y

HUOMASIN H U O M A S I R G N Ö

KUIN  N H R I M O U Ä A K J

SOPINUT T U N I B P O Ö Z S C

LOMA  N M Ä A K L Ö O T B V

HETI  M H L T I Ö S R V B E

OIKEA  A E I O U Y Ä Ö H G K

VARTEN W V R P A T L K E M N

KÄVIN  Ö Ä Y L W V O I J N K

MITÄ  A E I O U Y Ä Ö M N T

KAVERIT K A C O V E G Ä R I T
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ITSE  A E I O U Y Ä Ö Z S T

EUROA  A E I O U Y Ä Ö R S T

YHDEKSÄN A E N O S Y Ä Ö H D K

LÄHTÖ  Y Ä Ö O I A W H L F T

REILUN  N U L I E R M A B D T

ARVELIN A E I O U Y Ä L R V N

KERTOI  E I O K B W G N R L T

VIELÄ  W V E I M A Ä L T C O

YHDEN  D Q W H F C Y Ä E M N

YLÖS  Ä Ö Y S N M L K P B A

TUSKIN  T U S K I N M Ö Å Y B

ETSIÄ  Ä A C S Z E L T I Ö U

TUODA  A E I O U B D L T K R

JATKOIN T N K L W J S R A O I
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6. Järjestä tavut

Lue teksti. Tekstistä on poimittu sanoja. Sanojen tavut ovat 
menneet sekaisin. Järjestä tavut uudelleen. Minkä tekstissä 
esiintyvän sanan saat? Kirjoita sana viivalle mallin mukaan. 
Lue sanat ääneen.

Olin todella innostunut asiasta. Mietin heti kaikenlaisia matkaani 
liittyviä asioita. Mitkä vaatteet ottaisin mukaan, minkälainen 
ruoka siellä olisi, ja pärjäisinkö auttavalla englannillani? Palasin 
kirjastoon, ja kirjastovirkailija etsi minulle pari kirjaa Turkista. 
Tuskin maltoin kotona kenkiä riisua, kun aloin etsiä tietoja 
Alanyasta. Illalla kasailin matkavaatteita olohuoneen sohvalle. 
Yhtäkkiä muistin, ettei minulla ole matkalaukkua. Mietin hetkisen 
ja sitten soitin äidilleni. Hän lupasi lainata laukun ja tuoda sen, 
koska oli muutenkin tulossa käymään luonani. Olin kuin kuumilla 
hiilillä ja jatkoin tavaroiden kasaamista sohvalle.  

MALLI: 
in  -  nut  -  nos  -  tu  innostunut    

na  -  luo  -  ni          

val  -  le  -  soh         

as  -  ta  -  a  -  si         

toon  -  kir  -  jas         

ki  -  het  -  sen         

a  -  lai  -  kai  -  ken  -  si       

la  -  ta  -  aut  -  val        

huo  -  o  -  neen  -  lo        
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Järjestä tavut – Oikeat vastaukset

Lue teksti. Tekstistä on poimittu sanoja. Sanojen tavut ovat 
menneet sekaisin. Järjestä tavut uudelleen. Minkä tekstissä 
esiintyvän sanan saat? Kirjoita sana viivalle mallin mukaan. 
Lue sanat ääneen.

Olin todella innostunut asiasta. Mietin heti kaikenlaisia 
matkaani liittyviä asioita. Mitkä vaatteet ottaisin mukaan, 
minkälainen ruoka siellä olisi, ja pärjäisinkö auttavalla 
englannillani? Palasin kirjastoon, ja kirjastovirkailija etsi 
minulle pari kirjaa Turkista. Tuskin maltoin kotona kenkiä riisua, 
kun aloin etsiä tietoja Alanyasta. Illalla kasailin matkavaatteita 
olohuoneen sohvalle. Yhtäkkiä muistin, ettei minulla ole 
matkalaukkua. Mietin hetkisen ja sitten soitin äidilleni. Hän 
lupasi lainata laukun ja tuoda sen, koska oli muutenkin tulossa 
käymään luonani. Olin kuin kuumilla hiilillä ja jatkoin tavaroiden 
kasaamista sohvalle.

MALLI:
in  -  nut  -  nos  -  tu  innostunut  

na  -  luo  -  ni    luonani   

val  -  le  -  soh   sohvalle   

as  -  ta  -  a  -  si   asiasta   

toon  -  kir  -  jas   kirjastoon  

ki  -  het  -  sen   hetkisen   

a  -  lai  -  kai  -  ken  -  si kaikenlaisia  

la  -  ta  -  aut  -  val  auttavalla  

huo  -  o  -  neen  -  lo  olohuoneen  
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7. Kolmitavuiset sanat

Lue teksti. Etsi tekstistä sanat, joissa on kolme tavua. Allevii-
vaa tavut mallin mukaan.

Olin säästänyt vähäisistä ansioistani joka kuukausi muutaman 

kympin erilliselle matkatilille. Lähes puolentoista vuoden 

säästämisen jälkeen rahaa oli kertynyt sen verran, että oli aika 

katsella matkoja etelään. Huomasin, että niin sanotut äkkilähdöt 

ovat selkeästi halvempia kuin normaalihintaiset matkat. Olin 

sopinut työnantajani kanssa, että viikon loma järjestyisi heti, 

kun oikea matka napsahtaisi kohdalle. Olin havainnut, että 

viikonlopun sanomalehdessä oli tarjolla eniten matkoja juuri 

tarkoitustani varten. Kävin joka maanantai kirjastossa tutkimassa 

viikonlopun matkatarjonnan. En tiennyt matkakohteista 

oikeastaan mitään, mitä nyt kaverit olivat kertoneet ja mitä olin 

itse lukenut. Päätöksenteko oli todella vaikeaa. Turkki tuntui 

kiinnostavalta ja tarkkailin matkoja sinne.
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Kolmitavuiset sanat – Oikeat vastaukset

Lue teksti. Etsi tekstistä sanat, joissa on kolme tavua. Allevii-
vaa tavut mallin mukaan.

Olin säästänyt vähäisistä ansioistani joka kuukausi muutaman 

kympin erilliselle matkatilille. Lähes puolentoista vuoden 

säästämisen jälkeen rahaa oli kertynyt sen verran, että oli 

aika katsella matkoja etelään. Huomasin, että niin sanotut 

äkkilähdöt ovat selkeästi halvempia kuin normaalihintaiset 

matkat. Olin sopinut työnantajani kanssa, että viikon loma 

järjestyisi heti, kun oikea matka napsahtaisi kohdalle. Olin 

havainnut, että viikonlopun sanomalehdessä oli tarjolla eniten 

matkoja juuri tarkoitustani varten. Kävin joka maanantai 

kirjastossa tutkimassa viikonlopun matkatarjonnan. En tiennyt 

matkakohteista oikeastaan mitään, mitä nyt kaverit olivat 

kertoneet ja mitä olin itse lukenut. Päätöksenteko oli todella 

vaikeaa. Turkki tuntui kiinnostavalta ja tarkkailin matkoja 

sinne.
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8. Yhdistä tavut ja sanat

Lue teksti. Tekstistä on poimittu sanoja. Tehtävän lopussa on 
lista tavuja. Mikä tavu kuuluu mihinkin sanaan? Yhdistä tavu ja 
sana mallin mukaan numerolla.

Oli taas maanantai ja menin katselemaan matkoja. Sunnuntain 
lehdessä oli viikon matka Alanyaan 295 euron hintaan, johon 
sisältyi aamiainen hotellissa. Paikkoja oli sunnuntaina ollut 
yhdeksän jäljellä. Lähtö oli reilun viikon päästä. Kiinnostuin, 
mutta arvelin samalla, että paikat olisi varmaan jo myyty 
loppuun. Otin tiedot lehdestä ja menin soittamaan toimiston 
numeroon.

maanantai    katselemaan   

matkoja     sunnuntain   

hintaan     hotellissa    

yhdeksän     kiinnostuin   

samalla     lehdestä    

1 maa    6 mal

2 lis     7 des

3 hin    8 nos

4 dek    9 se

5 tain    10 ko

1
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Yhdistä tavut ja sanat – Oikeat vastaukset

Lue teksti. Tekstistä on poimittu sanoja. Tehtävän lopussa on 
lista tavuja. Mikä tavu kuuluu mihinkin sanaan? Yhdistä tavu ja 
sana mallin mukaan numerolla. 

Oli taas maanantai ja menin katselemaan matkoja. Sunnuntain 
lehdessä oli viikon matka Alanyaan 295 euron hintaan, johon 
sisältyi aamiainen hotellissa. Paikkoja oli sunnuntaina ollut 
yhdeksän jäljellä. Lähtö oli reilun viikon päästä. Kiinnostuin, 
mutta arvelin samalla, että paikat olisi varmaan jo myyty 
loppuun. Otin tiedot lehdestä ja menin soittamaan toimiston 
numeroon.

maanantai    katselemaan   

matkoja     sunnuntain   

hintaan     hotellissa    

yhdeksän     kiinnostuin   

samalla     lehdestä    

1 maa    6 mal

2 lis     7 des

3 hin    8 nos

4 dek    9 se

5 tain    10 ko

1 9

10 5

3 2

4 8

6 7
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9. Numeroiden osoittamat tavut

Etsi kustakin sanasta numeron osoittama tavu ja kirjoita se vii-
valle. Tutki, mikä sana kirjoitetuista tavuista muodostuu. Valit-
se lopuksi muodostuneelle sanalle oikea selitys. Yksi kolmesta 
vaihtoehdosta on oikea.

MALLI: 
esittäydyin 3.
järjestyisi  4. täy-si   
 
sanan selitys:
a) Alanyan-matkalle oli kaksi paikkaa jäljellä, eli matka oli 

tällainen.
b) Alanyan-matkalle oli kaksi paikkaa jäljellä, eli matka ei  

ollut tällainen. 
c) Alanyan-matkalle ei ollut tällaisia paikkoja jäljellä.

1.
ansioistani 2.
tulisi   3.
hotellissa  3.
matkoja  2.         

sanan selitys: 
a) Näitä vesikasveja on Turkissa runsaasti.
b) Näitä lintuja elää Turkissa paljon.
c) Näitä eläimiä on Turkissa paljon. 

2. 
reilun  2.
ottavani  2.         

sanan selitys: 
a) Alanyassa on talvella tätä.
b) Alanyassa ei ole talvella tätä.
c) Alanyassa kasvaa kesällä tätä.
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3. 
kertoneet  2.
erilliselle  2.
kohdalle  3.         

sanan selitys:
a) Etelänmatkoilla, myös Alanyassa, ostoksille voi mennä tähän 

paikkaan.
b) Etelänmatkoilla, myös Alanyassa, tanssimaan voi mennä tähän 

paikkaan.
c) Etelänmatkoilla, myös Alanyassa, nukkumaan voi mennä tähän 

paikkaan.

4.
ruoka  2.
menin  1.
oli   2.         

sanan selitys:
a) Näitä eläimiä näkyy Turkissa kaduilla.
b) Näitä liikennevälineitä näkyy Turkissa kaduilla.
c) Näitä eläimiä ei ole Turkissa.

5. 
matkavaatteita  1.
kaverit   1.
kuumilla   1.
menin   1.        

sanan selitys:
a) Tällaiseen voi ”sairastua” ennen matkaa.
b) Tällaisella voi matkustaa matkakohteeseen.
c) Tällaisessa voi yöpyä matkakohteessa.
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Numeroiden osoittamat tavut  
– Oikeat vastaukset

Etsi kustakin sanasta numeron osoittama tavu ja kirjoita se vii-
valle. Tutki, mikä sana kirjoitetuista tavuista muodostuu. Valit-
se lopuksi muodostuneelle sanalle oikea selitys. Yksi kolmesta 
vaihtoehdosta on oikea.

MALLI: 
esittäydyin 3.
järjestyisi  4. täy-si   

sanan selitys:
a) Alanyan-matkalle oli kaksi paikkaa jäljellä, eli matka oli 

tällainen.
b) Alanyan-matkalle oli kaksi paikkaa jäljellä, eli matka ei  

ollut tällainen. 
c) Alanyan-matkalle ei ollut tällaisia paikkoja jäljellä.

1.
ansioistani 2.
tulisi   3.
hotellissa  3.
matkoja  2. si-si-lis-ko  

sanan selitys:
a) Näitä vesikasveja on Turkissa runsaasti.
b) Näitä lintuja elää Turkissa paljon.
c) Näitä eläimiä on Turkissa paljon. 

2. 
reilun  2.
ottavani  2. lun-ta   

sanan selitys:
a) Alanyassa on talvella tätä.
b) Alanyassa ei ole talvella tätä.
c) Alanyassa kasvaa kesällä tätä.
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3.
kertoneet  2.
erilliselle  2.
kohdalle  3. to-ril-le   

sanan selitys:
a) Etelänmatkoilla, myös Alanyassa, ostoksille voi mennä 

tähän paikkaan.
b) Etelänmatkoilla, myös Alanyassa, tanssimaan voi mennä tähän 

paikkaan.
c) Etelänmatkoilla, myös Alanyassa, nukkumaan voi mennä tähän 

paikkaan.

4.
ruoka  2.
menin  1.
oli   2. ka-me-li   

sanan selitys:
a) Näitä eläimiä näkyy Turkissa kaduilla.
b) Näitä liikennevälineitä näkyy Turkissa kaduilla.
c) Näitä eläimiä ei ole Turkissa.

5. 
matkavaatteita 1.
kaverit   1.
kuumilla   1.
menin   1. mat-ka-kuu-me  

sanan selitys:
a) Tällaiseen voi ”sairastua” ennen matkaa.
b) Tällaisella voi matkustaa matkakohteeseen.
c) Tällaisessa voi yöpyä matkakohteessa.
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10. Yhdistä tavut

Muodosta tavuista kolme merkityksellistä sanaa. Käytä jokais-
ta tavua vain yhden kerran. Kirjoita sanat viivoille. 

kym    kun     

lau    pin  kym-pin  

vuo    den     

läh    ma     

lo    lä     

vie    tö     

it    se     

he    ti     

sin    ne     

sa    si     

et    ti     

ot    noi     

vii    ka     

ai    tui     

tun    kon     
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Yhdistä tavut – Oikeat vastaukset

Muodosta tavuista kolme merkityksellistä sanaa. Käytä jokais-
ta tavua vain yhden kerran. Kirjoita sanat viivoille. 

kym    kun  lau-kun  

lau    pin  kym-pin  

vuo    den  vuo-den  

läh    ma  lo-ma  

lo    lä  vie-lä  

vie    tö  läh-tö  

it    se  it-se   

he    ti  he-ti  

sin    ne  sin-ne  

sa    si  et-si   

et    ti  ot-ti   

ot    noi  sa-noi  

vii    ka  ai-ka  

ai    tui  tun-tui  

tun    kon  vii-kon  



34

11. Vastaa annetuilla sanoilla

Tehtävän kussakin kohdassa on annettu sana perusmuodossa. 
Taivuta sanaa niin, että vastaat kysymyksiin kirjoittamalla vii-
valle sanan oikeassa muodossa. 

kuukausi  minkä?        
   mille?        
   miltä?        
   mitä?        
   millä?        
   mistä?        

aika   minkä?        
   mille?        
   miltä?        
   mitä?        
   millä?        
   mistä?        

lähtö  minkä?         
   mille?        
   miltä?        
   mitä?        
   millä?        
   mistä?        

virkailija  kenen?        
   kenelle?        
   keneltä?        
   ketä?        
   kenellä?        
   kenestä?        
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Vastaa annetuilla sanoilla – Oikeat vastaukset

Tehtävän kussakin kohdassa on annettu sana perusmuodossa. 
Taivuta sanaa niin, että vastaat kysymyksiin kirjoittamalla vii-
valle sanan oikeassa muodossa. 

kuukausi  minkä? kuukauden 
   mille? kuukaudelle 
   miltä? kuukaudelta 
   mitä? kuukautta 
   millä? kuukaudella 
   mistä? kuukaudesta 

aika   minkä? ajan   
   mille? ajalle  
   miltä? ajalta  
   mitä? aikaa  
   millä? ajalla  
   mistä? ajasta  

lähtö  minkä? lähdön  
   mille? lähdölle  
   miltä? lähdöltä  
   mitä? lähtöä  
   millä? lähdöllä  
   mistä? lähdöstä  

virkailija  kenen? virkailijan 
   kenelle? virkailijalle 
   keneltä? virkailijalta 
   ketä? virkailijaa 
   kenellä? virkailijalla 
   kenestä? virkailijasta 
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12. Riimittelyt

Kirjoita säkeisiin puuttuvat riimisanat. Käytä tekstiä apunasi. 
Sanojen on löydyttävä tekstistä käyttämässäsi muodossa.

MALLI:
Ei siinä ole mitään pahaa,
olin säästänyt matkaa varten RAHAA.

Kun laitoin rahaa säästöön usean kerran,
oli rahaa nyt säästössä sopivan       .

Ei mikään ollut haikeaa,
mutta päätöksenteko oli       .

Matkan etsintää kirjastossa tehdessä
huomasin matkailmoituksen       .

Työnantajani sanoi, että ”kiinni veti”,
viikon loma järjestyisi       .

En heti pääsisi tästä tulesta ja jäästä,
sillä matkan lähtö olisi vasta viikon       .

Tunteeni olivat välillä vahvoja 
ja välillä taas mietoja,
matkatoimiston virkailija 
lupasi lähettää kohteesta       .

Kirjastossa paljon aikaa vietin 
ja matka-asioita innokkaana       .
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Pitääkö ottaa mukaan kattila ja vuoka
vai maistuukohan turkkilainen       ?

Etten matkalla menisi päin metsiä,
piti Turkista paljon tietoa       .

Otetaanko mukaan uistin
vai otetaanko ehkä luistin?
Eihän minulla ole laukkua,
yht’äkkiä onneksi       .

Jännitin kovin, 
en voinut syödä tai juoda.
Onneksi äitini lupasi
matkalaukkunsa       .

Tästä ei selviä jugurtilla eikä viilillä,
sillä olin kuin tulisilla       .

Tunsin huimausta ja minut valtasi huuma,
ei ollut kylmä, oli valtavan       .
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Riimittelyt – Oikeat vastaukset

Kirjoita säkeisiin puuttuvat riimisanat. Käytä tekstiä apunasi. 
Sanojen on löydyttävä tekstistä käyttämässäsi muodossa.

MALLI:
Ei siinä ole mitään pahaa,
olin säästänyt matkaa varten RAHAA.

Kun laitoin rahaa säästöön usean kerran,
oli rahaa nyt säästössä sopivan VERRAN.

Ei mikään ollut haikeaa,
mutta päätöksenteko oli VAIKEAA.

Matkan etsintää kirjastossa tehdessä
huomasin matkailmoituksen LEHDESSÄ.

Työnantajani sanoi, että ”kiinni veti”,
viikon loma järjestyisi HETI.

En heti pääsisi tästä tulesta ja jäästä,
sillä matkan lähtö olisi vasta viikon PÄÄSTÄ.

Tunteeni olivat välillä vahvoja 
ja välillä taas mietoja,
matkatoimiston virkailija 
lupasi lähettää kohteesta TIETOJA.

Kirjastossa paljon aikaa vietin 
ja matka-asioita innokkaana MIETIN.
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Pitääkö ottaa mukaan kattila ja vuoka
vai maistuukohan turkkilainen RUOKA?

Etten matkalla menisi päin metsiä,
piti Turkista paljon tietoa ETSIÄ.

Otetaanko mukaan uistin
vai otetaanko ehkä luistin?
Eihän minulla ole laukkua,
yht’äkkiä onneksi MUISTIN.

Jännitin kovin,
en voinut syödä tai juoda.
Onneksi äitini lupasi
matkalaukkunsa TUODA.

Tästä ei selviä jugurtilla eikä viilillä,
sillä olin kuin tulisilla HIILILLÄ.

Tunsin huimausta ja minut valtasi huuma,
ei ollut kylmä, oli valtavan KUUMA.
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13. Muodosta yhdyssanoja

Valitse annetuille sanoille loppu niin, että niistä muodostuu ta-
rinassa esiintyviä yhdyssanoja. Alleviivaa oikeat loppuosat ja 
kirjoita yhdyssanat viivalle. 

MALLI:
äkki tulot
 menot
 lähdöt  äkkilähdöt   

viikon alun
 päivän
 lopun        

sanoma lehdestä
 paperista
 kirjasta       

päätöksen keto
 teko
 veto        

olo paikan
 tilan
 huoneen       

kirjasto tirkistelijä
 virkailija
 virkkailija       
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Muodosta yhdyssanoja – Oikeat vastaukset

Valitse annetuille sanoille loppu niin, että niistä muodostuu ta-
rinassa esiintyviä yhdyssanoja. Alleviivaa oikeat loppuosat ja 
kirjoita yhdyssanat viivalle. 

MALLI:
äkki tulot
 menot
 lähdöt  äkkilähdöt   

viikon alun
 päivän
 lopun  viikonlopun   

sanoma lehdestä
 paperista
 kirjasta  sanomalehdestä  

päätöksen keto
 teko
 veto   päätöksenteko  

olo paikan
 tilan
 huoneen  olohuoneen   

kirjasto tirkistelijä
 virkailija
 virkkailija  kirjastovirkailija  
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14. Etsi sanat

Alla olevaan ruudukkoon on piilotettu kymmenen sanaa, jotka 
löytyvät myös tekstistä. Sanat ovat kirjainten joukossa joko 
vaaka- tai pystysuunnassa. Kirjoita sanat viivoille valitsemas-
sasi järjestyksessä.

s b t v s n v f r e t y p o i
u k a v e r i t o p w u s j d
a n k w x p v b s z q w s r a
ä p e s a n o m a l e h t i m
ö v v i r k a i l i j a k f m
k u u k a u s i l e s t a o y
y l v a n r a h a a j p u x t
i j i m b w h r t l e i t p o
j i t f m a a n a n t a i c l
u r m p a h l n e n n p a a o
u t f g d j k i r j a s t o g
m a t k a o h j e l m a s g i
e f g s e k l ö ä u d t ö i a
l q o t u s i l y k t y t ö t
e l a u k k u a r s o h v a h

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        
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Etsi sanat – Oikeat vastaukset

Alla olevaan ruudukkoon on piilotettu kymmenen sanaa, jotka 
löytyvät myös tekstistä. Sanat ovat kirjainten joukossa joko 
vaaka- tai pystysuunnassa. Kirjoita sanat viivoille valitsemas-
sasi järjestyksessä.

s b t v s n v f r e t y p o i
u k a v e r i t o p w u s j d
a n k w x p v b s z q w s r a
ä p e s a n o m a l e h t i m
ö v v i r k a i l i j a k f m
k u u k a u s i l e s t a o y
y l v a n r a h a a j p u x t
i j i m b w h r t l e i t p o
j i t f m a a n a n t a i c l
u r m p a h l n e n n p a a o
u t f g d j k i r j a s t o g
m a t k a o h j e l m a s g i
e f g s e k l ö ä u d t ö i a
l q o t u s i l y k t y t ö t
e l a u k k u a r s o h v a h

1. kaverit  

2. sanomalehti 

3. virkailija  

4. kuukausi  

5. rahaa   

6. maanantai  

7. kirjasto  

8. matkaohjelma 

9. laukku   

10. sohva  
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15. Kirjoita virkkeet

Kirjoita virkkeet viivoille sanaväleineen.

1. Kävinjokamaanantaikirjastossa.
2. Päätöksentekoolitodellavaikeaa. 
3. Lähtöolireilunviikonpäästä. 
4. Esittäydyinjaesitinasiani. 
5. Illallakasailinmatkavaatteitaolohuoneensohvalle.

1.              

             

2.              

             

3.              

             

4.              

             

5.              
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Kirjoita virkkeet – Oikeat vastaukset

Kirjoita virkkeet viivoille sanaväleineen.

1. Kävinjokamaanantaikirjastossa.
2. Päätöksentekoolitodellavaikeaa. 
3. Lähtöolireilunviikonpäästä. 
4. Esittäydyinjaesitinasiani. 
5. Illallakasailinmatkavaatteitaolohuoneensohvalle.

1. Kävin joka maanantai kirjastossa. 

2. Päätöksenteko oli todella vaikeaa.  

3. Lähtö oli reilun viikon päästä. 

4. Esittäydyin ja esitin asiani.

5. Illalla kasailin matkavaatteita olohuoneen sohvalle.
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16. Muodosta virkkeitä

Muodosta kolmen sanan virkkeitä mallin mukaisesti. Kirjoita 
virkkeet viivoille.

Olin     matkustaa   rahaa.

Halusin     säästänyt    etelään.

Äkkilähdöt   kiinnosti    järjestyisi.

Viikon    olivat    minua.

Turkki    loma     halvempia.

Olin säästänyt rahaa.         
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Muodosta virkkeitä – Oikeat vastaukset

Muodosta kolmen sanan virkkeitä mallin mukaisesti. Kirjoita 
virkkeet viivoille.

Olin     matkustaa   rahaa.

Halusin     säästänyt    etelään.

Äkkilähdöt   kiinnosti    järjestyisi.

Viikon    olivat    minua.

Turkki    loma     halvimpia.

Olin säästänyt rahaa.

Halusin matkustaa etelään. 

Äkkilähdöt olivat halvimpia.

Viikon loma järjestyisi.

Turkki kiinnosti minua.
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17. Sanoista virkkeitä

Järjestä sanat järkeviksi virkkeiksi. Kirjoita virkkeet viivoille. 
Käytä tekstiä apunasi. Muista aloittaa virke isolla alkukirjai-
mella ja päättää virke pisteeseen.

MALLI:
aika katsella oli matkoja etelään

Oli aika katsella matkoja etelään.      

A) äkkilähdöt selkeästi ovat halvempia

             

             

B) sanomalehdessä viikonlopun tarjolla oli matkoja eniten

             

             

C) kirjastossa maanantai joka kävin

             

             

D) matkakohteista en oikeastaan mitään tiennyt
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E) kiinnostavalta tuntui Turkki

             

             

F) katselemaan matkoja menin

             

             

G) reilun viikon lähtö oli päästä

             

             

H) soittamaan numeroon menin toimiston

             

             

I) otti muistiin virkailija tietoni
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Sanoista virkkeitä – Oikeat vastaukset

Järjestä sanat järkeviksi virkkeiksi. Kirjoita virkkeet viivoille. 
Käytä tekstiä apunasi. Muista aloittaa virke isolla alkukirjai-
mella ja päättää virke pisteeseen.

MALLI:
aika katsella oli matkoja etelään

Oli aika katsella matkoja etelään.

A) äkkilähdöt selkeästi ovat halvempia

Äkkilähdöt ovat selkeästi halvempia.    

B) sanomalehdessä viikonlopun tarjolla oli matkoja eniten

Viikonlopun sanomalehdessä oli tarjolla eniten matkoja. 
     

C) kirjastossa maanantai joka kävin

Kävin kirjastossa joka maanantai.      
     

D) matkakohteista en oikeastaan mitään tiennyt

En tiennyt matkakohteista oikeastaan mitään.
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E) kiinnostavalta tuntui Turkki

Turkki tuntui kiinnostavalta.       
     

F) katselemaan matkoja menin

Menin katselemaan matkoja.       
    

G) reilun viikon lähtö oli päästä

Lähtö oli reilun viikon päästä.

H) soittamaan numeroon menin toimiston

Menin soittamaan toimiston numeroon.     

 

I) otti muistiin virkailija tietoni

Virkailija otti tietoni muistiin.
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18. Poista ylimääräiset sanat

Tehtävään on poimittu tekstistä virkkeitä. Jokaisessa virkkees-
sä on yksi tai useampi ylimääräinen sana. Yliviivaa ylimääräi-
set sanat.

MALLI:
Kävin joka maanantai, tiistai, keskiviikko kirjastossa 
tutkimassa hutkimassa viikonlopun matkatarjonnan. 

Päätöksenteko oli todella haikeaa vaikeaa. 

Lähtö tulo meno otto oli reilun heilun viikon jäästä päästä.

Vesittäydyin esittäydyin ja esitin rasiani asiani.

Virkailija kertoi, että vettä taksi kaksi paikkaa oli vielä jäljellä.

Sanoin ottavani antavani kahden kolmen yhden miespaikan. 

Kirjeessä tulisi pulisi matkaohjelma ja mietoja tietoja kohteesta.

Olin todella onnistunut innostunut asiasta. 

Vietin mietin veti heti kaikenlaisia matkaani liittyviä asioita.
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Poista ylimääräiset sanat – Oikeat vastaukset

Tehtävään on poimittu tekstistä virkkeitä. Jokaisessa virkkees-
sä on yksi tai useampi ylimääräinen sana. Yliviivaa ylimääräi-
set sanat.

MALLI:
Kävin joka maanantai, tiistai, keskiviikko kirjastossa 
tutkimassa hutkimassa viikonlopun matkatarjonnan. 

Päätöksenteko oli todella haikeaa vaikeaa. 

Lähtö tulo meno otto oli reilun heilun viikon jäästä päästä.

Vesittäydyin esittäydyin ja esitin rasiani asiani.

Virkailija kertoi, että vettä taksi kaksi paikkaa oli vielä jäljellä.

Sanoin ottavani antavani kahden kolmen yhden miespaikan. 

Kirjeessä tulisi pulisi matkaohjelma ja mietoja tietoja 

kohteesta.

Olin todella onnistunut innostunut asiasta. 

Vietin mietin veti heti kaikenlaisia matkaani liittyviä asioita.
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19. Samaa tarkoittavat virkkeet

Kussakin kohdassa on tummennettu mallivirke. Mallivirkkeen 
alapuolella on kolme vaihtoehtoa. Valitse se vaihtoehto, joka 
tarkoittaa samaa asiaa kuin mallivirke. Vain yksi kolmesta vaih-
toehdosta on oikea.

MALLI:
Olin säästänyt vähäisistä ansioistani joka kuukausi 
muutaman kympin erilliselle matkatilille. 
a) Olin säännöllisesti laittanut pienestä palkastani hieman rahaa 

säästöön matkaa varten.
b) Pienet kuukausituloni riittivät, sillä matka maksoi kympin.
c) Säästöni olivat ansiokkaat ja lähdin muutaman kuukauden 

matkalle. 

1. Olin sopinut työnantajani kanssa, että viikon loma 
järjestyisi heti, kunhan oikea matka napsahtaisi kohdalle.
a) Työnantajani nilkka oli napsahtanut, ja hän jäi lomalle.
b) Työnantajani oli luvannut, että saisin loman heti, kun löytäisin 

matkan. 
c) Työnantajani mielestä loma ei ole mikään ilman oikeaa 

matkaa. 

2. Sunnuntain lehdessä oli viikon matka Alanyaan 295 
euron hintaan, johon sisältyi aamiainen hotellissa.
a) Sunnuntaina syödessäni aamiaista ja lukiessani lehteä 

muistelin matkaa Alanyaan.
b) Lehdessä oli ilmoitus Alanyan-matkasta, jossa hintaan sisältyisi 

myös aamiainen hotellissa. 
c) Olin unohtanut lehden hotelliin syödessäni aamiaista. 

3. Virkailija otti tietoni muistiin ja ilmoitti papereiden 
lähtevän ensi tilassa.
a) Virkailija täytti tarvittavat paperit ja lomakkeet ja ilmoitti 

lähettävänsä ne pian eteenpäin. 
b) Virkailija kertoi, että paperini lähtisivät yläkertaan.
c) Virkailija ohjasi minut ylös ja kehotti odottamaan eteistilassa. 
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4. Mitkä vaatteet ottaisin mukaan, minkälainen ruoka siellä 
olisi, ja pärjäisinkö auttavalla englannillani?
a) Millaisiin vaatteisiin englantilaiset pukeutuvat ja mitä ruokaa 

he syövät?
b) Ottaisinko mukaan englannin sanakirjan sekä vaatteita ja 

ruokaa?
c) Millaisia vaatteita käyttäisin, pitäisinkö ruuasta ja osaisinko 

hoitaa asiani englanniksi?

5. Tuskin maltoin kotona kenkiä riisua, kun aloin etsiä 
tietoa Alanyasta.
a) Olin kovin innostunut etsimään tietoa Alanyasta.
b) Etsin tietoa Alanyassa valmistettavista kengistä.
c) Unohdin kengät kotiin, kun lähdin Alanyaan. 

6. Illalla kasailin matkavaatteita olohuoneen sohvalle.
a) Illalla kasasin olohuoneen sohvan ja järjestelin matkavaatteita.
b) Kokosin ja järjestelin mukaan otettavia vaatteita olohuoneen 

sohvalle. 
c) Istuin illalla olohuoneen sohvalla matkavaatteet ylläni. 

7. Hän lupasi lainata laukun ja tuoda sen, koska oli 
muutenkin tulossa käymään luonani.
a) Hän lupasi pyytää laukkua lainaksi käydessään tuttavansa 

luona. 
b) Hän oli tulossa käymään ja lupasi tuoda laukkunsa lainaksi.
c) Hän uhkasi tulla käymään luonani ja ottaa laukun itselleen. 

8. Olin kuin kuumilla hiilillä ja jatkoin tavaroiden 
kasaamista sohvalle.
a) Järjestelin tavaroita sohvalle hyvin jännittyneenä.
b) Minulla oli jo kuuma, sillä olin kasannut tavaroita kauan. 
c) Kasailin hiiliä sohvalle.
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Samaa tarkoittavat virkkeet – Oikeat vastaukset

Kussakin kohdassa on tummennettu mallivirke. Mallivirkkeen 
alapuolella on kolme vaihtoehtoa. Valitse se vaihtoehto, joka 
tarkoittaa samaa asiaa kuin mallivirke. Vain yksi kolmesta vaih-
toehdosta on oikea.

MALLI:
Olin säästänyt vähäisistä ansioistani joka kuukausi 
muutaman kympin erilliselle matkatilille. 
a) Olin säännöllisesti laittanut pienestä palkastani hieman 

rahaa säästöön matkaa varten.
b) Pienet kuukausituloni riittivät, sillä matka maksoi kympin.
c) Säästöni olivat ansiokkaat ja lähdin muutaman kuukauden 

matkalle. 

1. Olin sopinut työnantajani kanssa, että viikon loma 
järjestyisi heti, kunhan oikea matka napsahtaisi kohdalle.
a) Työnantajani nilkka oli napsahtanut, ja hän jäi lomalle.
b) Työnantajani oli luvannut, että saisin loman heti, kun 

löytäisin matkan. 
c) Työnantajani mielestä loma ei ole mikään ilman oikeaa 

matkaa. 

2. Sunnuntain lehdessä oli viikon matka Alanyaan 295 
euron hintaan, johon sisältyi aamiainen hotellissa.
a) Sunnuntaina syödessäni aamiaista ja lukiessani lehteä 

muistelin matkaa Alanyaan.
b) Lehdessä oli ilmoitus Alanyan-matkasta, jossa hintaan 

sisältyisi myös aamiainen hotellissa. 
c) Olin unohtanut lehden hotelliin syödessäni aamiaista. 

3. Virkailija otti tietoni muistiin ja ilmoitti papereiden 
lähtevän ensi tilassa.
a) Virkailija täytti tarvittavat paperit ja lomakkeet ja 

ilmoitti lähettävänsä ne pian eteenpäin. 
b) Virkailija kertoi, että paperini lähtisivät yläkertaan.
c) Virkailija ohjasi minut ylös ja kehotti odottamaan eteistilassa. 
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4. Mitkä vaatteet ottaisin mukaan, minkälainen ruoka siellä 
olisi, ja pärjäisinkö auttavalla englannillani?
a) Millaisiin vaatteisiin englantilaiset pukeutuvat ja mitä ruokaa 

he syövät?
b) Ottaisinko mukaan englannin sanakirjan sekä vaatteita ja 

ruokaa?
c) Millaisia vaatteita käyttäisin, pitäisinkö ruuasta ja 

osaisinko hoitaa asiani englanniksi?

5. Tuskin maltoin kotona kenkiä riisua, kun aloin etsiä 
tietoa Alanyasta.
a) Olin kovin innostunut etsimään tietoa Alanyasta.
b) Etsin tietoa Alanyassa valmistettavista kengistä.
c) Unohdin kengät kotiin, kun lähdin Alanyaan. 

6. Illalla kasailin matkavaatteita olohuoneen sohvalle.
a) Illalla kasasin olohuoneen sohvan ja järjestelin matkavaatteita.
b) Kokosin ja järjestelin mukaan otettavia vaatteita 

olohuoneen sohvalle. 
c) Istuin illalla olohuoneen sohvalla matkavaatteet ylläni. 

7. Hän lupasi lainata laukun ja tuoda sen, koska oli 
muutenkin tulossa käymään luonani.
a) Hän lupasi pyytää laukkua lainaksi käydessään tuttavansa 

luona. 
b) Hän oli tulossa käymään ja lupasi tuoda laukkunsa 

lainaksi.
c) Hän uhkasi tulla käymään luonani ja ottaa laukun itselleen. 

8. Olin kuin kuumilla hiilillä ja jatkoin tavaroiden 
kasaamista sohvalle.
a) Järjestelin tavaroita sohvalle hyvin jännittyneenä.
b) Minulla oli jo kuuma, sillä olin kasannut tavaroita kauan. 
c) Kasailin hiiliä sohvalle.



58

20. Tarinan ajallinen eteneminen

Järjestä virkkeet oikeaan järjestykseen numeroimalla ne (1–10). 
Merkitse numerolla 1 ensimmäiseksi tapahtunut asia ja nume-
rolla 10 viimeisenä tapahtunut asia.

  Tarinan päähenkilön työnantaja on luvannut, että 
loma järjestyy matkan löydyttyä.

  Tarinan päähenkilö tuntee olevansa kuin kuumilla 
hiilillä. 

  Tarinan päähenkilö löytää sanomalehdestä 
ilmoituksen viikon matkasta Alanyaan.

  Tarinan päähenkilö huomaa äkkilähdöt 
halvemmiksi matkoiksi. 

  Tarinan päähenkilö huomaa, että viikonlopun 
lehdessä on eniten matkoja tarjolla.

  Tarinan päähenkilö ottaa Alanyan-matkan tiedot 
lehdestä ja soittaa matkatoimistoon. 

  Tarinan päähenkilön äiti lupaa tuoda matkalaukun 
lainaksi tullessaan käymään.

  Matkatoimiston virkailija ottaa tiedot ja laittaa 
paperit heti eteenpäin. 

  Tarinan päähenkilö on säästänyt puolitoista vuotta 
matkaa varten. 

  Tarinan päähenkilö etsii tietoa Turkista.
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Tarinan ajallinen eteneminen  
– Oikeat vastaukset

Järjestä virkkeet oikeaan järjestykseen numeroimalla ne (1–10). 
Merkitse numerolla 1 ensimmäiseksi tapahtunut asia ja nume-
rolla 10 viimeisenä tapahtunut asia.

  Tarinan päähenkilön työnantaja on luvannut, että 
loma järjestyy matkan löydyttyä.

  Tarinan päähenkilö tuntee olevansa kuin kuumilla 
hiilillä. 

  Tarinan päähenkilö löytää sanomalehdestä 
ilmoituksen viikon matkasta Alanyaan.

  Tarinan päähenkilö huomaa äkkilähdöt 
halvemmiksi matkoiksi. 

  Tarinan päähenkilö huomaa, että viikonlopun 
lehdessä on eniten matkoja tarjolla.

  Tarinan päähenkilö ottaa Alanyan-matkan tiedot 
lehdestä ja soittaa matkatoimistoon. 

  Tarinan päähenkilön äiti lupaa tuoda matkalaukun 
lainaksi tullessaan käymään.

  Matkatoimiston virkailija ottaa tiedot ja laittaa 
paperit heti eteenpäin. 

  Tarinan päähenkilö on säästänyt puolitoista vuotta 
matkaa varten. 

  Tarinan päähenkilö etsii tietoa Turkista.

3

10

5

2

4

6

9

7

1

8
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21. Valitse oikea vaihtoehto

Alla on kysymyksiä tekstistä. Yksi kolmesta vastausvaihtoeh-
dosta on oikea. Käytä tekstiä apunasi.

Kuinka paljon tarinan päähenkilö on säästänyt 
kuukausittain matkaa varten?
a) Hän on säästänyt kympin.
b) Hän on säästänyt muutaman kympin.
c) Hän on säästänyt alle kympin.

Kuinka kauan tarinan päähenkilö on säästänyt matkaa 
varten?
a) Lähes vuoden
b) Lähes puoli vuotta
c) Lähes puolitoista vuotta

Milloin tarinan päähenkilö kävi kirjastossa tutkimassa 
matkatarjontaa sanomalehdestä?
a) Maanantaina
b) Keskiviikkona
c) Perjantaina

Kuinka paljon Alanyan-matka maksoi?
a) Se maksoi 259 euroa.
b) Se maksoi 925 euroa.
c) Se maksoi 295 euroa.

Kuinka monta paikkaa matkalle oli vielä sunnuntaina ollut 
jäljellä?
a) Jäljellä oli ollut yhdeksän paikkaa.
b) Jäljellä oli ollut yhdeksäntoista paikkaa.
c) Jäljellä oli ollut yksi paikka.
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Minä viikonpäivänä tarinan päähenkilö soitti 
matkatoimistoon varatakseen matkan Alanyaan?
a) Perjantaina
b) Keskiviikkona
c) Maanantaina

Kuinka monta paikkaa matkalle oli jäljellä tarinan 
päähenkilön soittaessa matkatoimistoon?
a) Paikkoja oli jäljellä yhdeksän.
b) Paikkoja oli jäljellä kaksi.
c) Paikkoja oli jäljellä kuusi.

Milloin virkailija kertoi tarinan päähenkilön papereiden 
lähtevän eteenpäin?
a) Ne lähtisivät seuraavana päivänä.
b) Ne lähtisivät reilun viikon päästä.
c) Ne lähtisivät heti ensi tilassa.

Kuinka monta Turkista kertovaa kirjaa tarinan päähenkilö 
lainasi kirjastosta?
a) Hän lainasi kymmenittäin kirjoja.
b) Hän lainasi pari kirjaa.
c) Hän ei lainannut yhtään kirjaa.

Kuinka monta matkalaukkua tarinan päähenkilöllä oli?
a) Ei yhtään
b) Yksi
c) Kaksi

Kuka oli tulossa käymään tarinan päähenkilön luona?
a) Hänen isänsä
b) Hänen äitinsä
c) Hänen siskonsa
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Valitse oikea vaihtoehto – Oikeat vastaukset

Alla on kysymyksiä tekstistä. Yksi kolmesta vastausvaihtoeh-
dosta on oikea. Käytä tekstiä apunasi.

Kuinka paljon tarinan päähenkilö on säästänyt 
kuukausittain matkaa varten?
a) Hän on säästänyt kympin.
b) Hän on säästänyt muutaman kympin.
c) Hän on säästänyt alle kympin.

Kuinka kauan tarinan päähenkilö on säästänyt matkaa 
varten?
a) Lähes vuoden
b) Lähes puoli vuotta
c) Lähes puolitoista vuotta

Milloin tarinan päähenkilö kävi kirjastossa tutkimassa 
matkatarjontaa sanomalehdestä?
a) Maanantaina
b) Keskiviikkona
c) Perjantaina

Kuinka paljon Alanyan-matka maksoi?
a) Se maksoi 259 euroa.
b) Se maksoi 925 euroa.
c) Se maksoi 295 euroa.

Kuinka monta paikkaa matkalle oli vielä sunnuntaina ollut 
jäljellä?
a) Jäljellä oli ollut yhdeksän paikkaa.
b) Jäljellä oli ollut yhdeksäntoista paikkaa.
c) Jäljellä oli ollut yksi paikka.
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Minä viikonpäivänä tarinan päähenkilö soitti 
matkatoimistoon varatakseen matkan Alanyaan?
a) Perjantaina
b) Keskiviikkona
c) Maanantaina

Kuinka monta paikkaa matkalle oli jäljellä tarinan 
päähenkilön soittaessa matkatoimistoon?
a) Paikkoja oli jäljellä yhdeksän.
b) Paikkoja oli jäljellä kaksi.
c) Paikkoja oli jäljellä kuusi.

Milloin virkailija kertoi tarinan päähenkilön papereiden 
lähtevän eteenpäin?
a) Ne lähtisivät seuraavana päivänä.
b) Ne lähtisivät reilun viikon päästä.
c) Ne lähtisivät heti ensi tilassa.

Kuinka monta Turkista kertovaa kirjaa tarinan päähenkilö 
lainasi kirjastosta?
a) Hän lainasi kymmenittäin kirjoja.
b) Hän lainasi pari kirjaa.
c) Hän ei lainannut yhtään kirjaa.

Kuinka monta matkalaukkua tarinan päähenkilöllä oli?
a) Ei yhtään
b) Yksi
c) Kaksi

Kuka oli tulossa käymään tarinan päähenkilön luona?
a) Hänen isänsä
b) Hänen äitinsä
c) Hänen siskonsa
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22. Tunnista tarinan henkilöt

Kirjoita tapahtumien perään sen henkilön nimi, keneen kysei-
nen tapahtuma liittyy. Henkilövaihtoehdot ovat: päähenkilö, 
työnantaja, kaverit, matkatoimiston virkailija, kirjastovirkaili-
ja, äiti.

MALLI:
Hän on säästänyt puolitoista vuotta matkaa varten.  
PÄÄHENKILÖ    

A) Hän on antanut luvan lomaan sopivan matkan löydyttyä.

        

B) Hän käy kirjastossa lukemassa sanomalehdestä 
matkatarjonnan.

        

C) He ovat kertoneet matkakohteista jotain tietoja.
 
        
  

D) Hän tarkkailee sanomalehdestä matkoja Turkkiin.

        
   

E) Hän menee soittamaan matkatoimiston numeroon.
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F) Hän kertoo puhelimessa, että Alanyan-matkalle on kaksi 
paikkaa jäljellä.   

        

G) Hän ilmoittaa matkaan liittyvien papereiden ja tietojen 
lähtevän heti eteenpäin.   

         

H) Hän kysyy matkatoimiston virkailijalta, mistä saisi lisää tietoa 
Turkista.   

         

I) Hän kertoo kirjastosta löytyvän lisätietoa Alanyasta. 

         
  

J) Hän ei tiedä, minkälaista ruokaa Turkissa on. 

        

K) Hän on epätietoinen siitä, pärjääkö hän Turkissa auttavalla 
englannillaan.  

         

L) Hän etsii päähenkilölle pari kirjaa Turkista. 
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M) Hän etsii malttamattomana kirjoista tietoa Alanyasta.

         

N) Hän kasaa matkavaatteita olohuoneensa sohvalle.

        

O) Hän soittaa äidilleen. 

        

P) Hän lupaa lainata pojalleen matkalaukun.

        

Q) Hän lupaa tuoda matkalaukun pojalleen tullessaan käymään.

        

R) Hän on kuin kuumilla hiilillä. 
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Tunnista tarinan henkilöt – Oikeat vastaukset

Kirjoita tapahtumien perään sen henkilön nimi, keneen kysei-
nen tapahtuma liittyy. Henkilövaihtoehdot ovat: päähenkilö, 
työnantaja, kaverit, matkatoimiston virkailija, kirjastovirkaili-
ja, äiti.

MALLI:
Hän on säästänyt puolitoista vuotta matkaa varten.  
PÄÄHENKILÖ  

A) Hän on antanut luvan lomaan sopivan matkan löydyttyä.

 Työnantaja   

B) Hän käy kirjastossa lukemassa sanomalehdestä 
matkatarjonnan.

 Päähenkilö   

C) He ovat kertoneet matkakohteista jotain tietoja.
 
 Kaverit    
  

D) Hän tarkkailee sanomalehdestä matkoja Turkkiin.

 Päähenkilö   
   

E) Hän menee soittamaan matkatoimiston numeroon.

 Päähenkilö   
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F) Hän kertoo puhelimessa, että Alanyan-matkalle on kaksi 
paikkaa jäljellä.   

 Matkatoimistovirkailija 

G) Hän ilmoittaa matkaan liittyvien papereiden ja tietojen 
lähtevän heti eteenpäin.   

 Matkatoimistovirkailija 

H) Hän kysyy matkatoimiston virkailijalta, mistä saisi lisää tietoa 
Turkista.   

 Päähenkilö   

I) Hän kertoo kirjastosta löytyvän lisätietoa Alanyasta. 

 Matkatoimistovirkailija  
  

J) Hän ei tiedä, minkälaista ruokaa Turkissa on. 

 Päähenkilö   

K) Hän on epätietoinen siitä, pärjääkö hän Turkissa auttavalla 
englannillaan.  

 Päähenkilö   

L) Hän etsii päähenkilölle pari kirjaa Turkista. 

 Kirjastovirkailija  
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M) Hän etsii malttamattomana kirjoista tietoa Alanyasta.

 Päähenkilö   

N) Hän kasaa matkavaatteita olohuoneensa sohvalle.

 Päähenkilö   

O) Hän soittaa äidilleen. 

 Päähenkilö   

P) Hän lupaa lainata pojalleen matkalaukun.

 Äiti     

Q) Hän lupaa tuoda matkalaukun pojalleen tullessaan käymään.

 Äiti     
   

R) Hän on kuin kuumilla hiilillä. 

 Päähenkilö   
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II Alanyan auringossa

Olin viikkoa aiemmin varannut viikon äkkilähtömatkan Turkin 
Alanyaan. Matkani alkaisi kahden päivän päästä. Oli aika pakata 
matkalaukut. Äitini oli luvannut tulla katsomaan, etten pakkaisi 
liikaa tavaroita. Matka kesti vain viikon, ja helposti tuli otettua liikaa 
tavaraa mukaan. Pakkasimme laukut, ja tilaa jäi vielä tuliaisillekin. 
Rahaa piti olla riittävästi. Äitini varoitteli varkaista ja kehotti tapansa 
mukaan pitämään muutenkin huolta itsestäni. 

Menin linja-autolla Helsinki–Vantaan lentokentälle ja etsin 
matkatoimiston lähtöselvityksen. Odottelin pisteen avautumista. 
Kun tuli minun vuoroni, ilmoittauduin, jätin matkatavarani ja tullin 
jälkeen siirryin odottelemaan koneeseen siirtymistä. Matka meni 
yllättävän nopeasti. Koneessa saimme pienen aterian. 

Perillä oli odottamassa linja-auto, joka kuljetti meidät hotellille. 
Minulla oli kahden hengen huoneessa miespaikka. Sain luottokortin 
näköisen avaimen ja siirryin huoneeseen. Huoneessa oli keski-
ikäinen mieshenkilö purkamassa tavaroitaan. Mies esittäytyi 
Reinoksi. Purimme tavaramme ja levähdimme hetken. Oli 
myöhäisilta ja päätimme lähteä hotellin baariin karistamaan 
matkapölyt kurkuistamme. Otimme oluet ja ne juotuamme 
lähdimme nukkumaan. Seuraavana aamuna menimme aamiaiselle. 
Se vaikutti hyvältä. Oli tuoremehua, kahvia, teetä, sämpylöitä, 
munia, makkaraa, juustoa ja hedelmiä. 

Mietimme, mitä tekisimme päivän aikana. Päätimme Reinon kanssa 
lähteä katselemaan kaupunkia. Vastaamme tuli kaikenlaista väkeä. 
Oli mustiin pukeutuneita naisia, joiden kasvojen edessä oli huntu 
niin, että vain silmät olivat juuri ja juuri näkyvissä. Oli miehiä erittäin 
leveissä pussihousuissa. Oli turisteja ja kovaäänisiä kauppiaita. 
Liikkeellä oli muuleja rattaineen, autoja ja skoottereita. Liikenne 
näytti melko kaoottiselta suomalaisen silmin.

Palasimme puoliltapäivin hotellille ja menimme uima-altaalle. 
Iltapäivällä alkoi tulla nälkä. Päätimme Reinon kanssa lähteä 
kaupungille syömään. Monien ruokapaikkojen ovilla oli  
sisäänheittäjiä, jotka mainostivat ravintolaansa ohi kulkeville 
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ihmisille. Valitsimme paikallisen pizzerian ja sen englanninkielisestä 
listasta ruuan. Syötyämme katselimme kaupungilla kauppoja ja 
ostelimme joitain tuliaisia kotiin. Illalla menimme lähellä hotellia 
olevaan ravintolaan, jossa oli elävää musiikkia. 

Seuraavana aamuna heräsin viiden aikoihin kovaan ulinaan. Menin 
parvekkeelle katsomaan, mitä tapahtuu. Lähellä oli minareetti, 
josta ääni kuului. Muistin lukeneeni, että täällä aamut alkavat 
rukouksella. Kyseessä oli siis muslimien aamurukous. Menin 
jatkamaan keskeytynyttä untani.

Seuraavina päivinä otimme aurinkoa, teimme matkamuisto-
ostoksia, uimme ja kiertelimme lähiseutua. Oli merkillistä, että 
heti kun paikallisten kanssa alkoi hieroa kauppoja, ilmestyi jostain 
kuumaa makeaa teetä. Teetä juotiin ja hintaa tingittiin kohdalleen. 
Tee oli todella hyvää. Ostin sitä runsaasti itselleni ja tuliaiseksikin. 
Alituinen hinnoista tinkiminen alkoi lopulta kyllästyttää. Reino sanoi 
tinkimisen kuitenkin olevan pikemminkin sääntö. Reinon mukaan 
kauppiaat suuttuvat, jos heidän kanssaan ei tinkinyt.

Turkista jäi mukava muisto. Kommelluksia matkalla ei sattunut, 
kiitos Reinon. Hän oli kierrellyt maailmaa aiemminkin.
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1. Valitse oikeat alkukirjaimet

Valitse sopiva alkukirjain niin, että muodostuu merkitykselli-
nen sana.

aoottiselta  k p m

yvältä   k f h

ustaan   n t m

eveissä   v l r

ovaäänisiä  g k h

ovaan   k t s

eskeytynyttä  t k p

erkillistä   n w m

uumaa   r k n

akeaa   m v t

yvää    l h v

ukava   r t m

elposti   j h p

iittävästi   t r n

opeasti   n m v
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Valitse oikeat alkukirjaimet – Oikeat vastaukset

Valitse sopiva alkukirjain niin, että muodostuu merkitykselli-
nen sana.

aoottiselta  k p m

yvältä   k f h

ustaan   n t m

eveissä   v l r

ovaäänisiä  g k h

ovaan   k t s

eskeytynyttä  t k p

erkillistä   n w m

uumaa   r k n

akeaa   m v t

yvää    l h v

ukava   r t m

elposti   j h p

iittävästi   t r n

opeasti   n m v
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2. Muokkaa sanaa

Seuraa tehtävässä annettuja ohjeita huolellisesti ja tee sanoihin 
pyydetyt muutokset. Kirjoita uusi sana viivalle ja valitse sanalle 
sopiva selitys. Yksi kolmesta selitysvaihtoehdosta on oikea.

MALLI:
 sana:  TURKIN
 Vaihda sanan alkukirjain P-kirjaimeksi.
 uusi sana: Purkin    

 a) Elävää musiikkia säilytetään tämän sisällä.
 b) Matkalaukkuja säilytetään tämän sisällä.
 c) Turkkilaista teetä säilytetään tämän sisällä.

A) sana:  TULLA
 Vaihda ensimmäinen kirjain P-kirjaimeksi.
 uusi sana:      

 a) Hotellin aamiaisella oli tarjolla tätä herkkua.
 b) Hotellin aamiaisella ei ollut tarjolla tätä herkkua.
 c) Hotellin aamiaisella oli tarjolla tätä juomaa.

B) sana:  LAUKUT
 Vaihda K-kirjain L-kirjaimeksi.
 uusi sana:      

 a) Miehet menivät ravintolaan, jonka seinällä oli näitä.
 b) Miehet menivät ravintolaan, jossa muusikot esittivät näitä.
 c) Miehet menivät ravintolaan, jossa pelattiin näitä. 



75

C) sana:  LIIKAA
 Poista yksi I-kirjain.
 uusi sana:      

 a) Koska hotellihuone oli siisti, lattialla ei ollut tätä.
 b) Koska hotellihuone oli sotkuinen, lattialla ei ollut tätä.
 c) Koska hotellihuone oli kurainen, lattialla ei ollut tätä.

D)  sana:  RAHAA
 Vaihda alkukirjain P-kirjaimeksi.
 uusi sana:      

 a) Turkkilainen tee oli miesten mielestä tällaista.
 b) Turkkilainen tee ei ollut miesten mielestä tällaista.
 c) Reinon mielestä turkkilainen tee oli aikaisemmin ollut
 tällaista. 

E) sana:   SAIMME
 Vaihda sanan toinen kirjain kirjaimeksi, joka on aakkosissa  
 viimeisenä.
 uusi sana:       

 a) Valitsimme paikallisen pizzerian ja teimme näin.
 b) Valitsimme paikallisen minareetin ja teimme näin.
 c) Valitsimme paikallisen skootterin ja teimme näin.
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Muokkaa sanaa – Oikeat vastaukset

Seuraa tehtävässä annettuja ohjeita huolellisesti ja tee sanoihin 
pyydetyt muutokset. Kirjoita uusi sana viivalle ja valitse sanalle 
sopiva selitys. Yksi kolmesta selitysvaihtoehdosta on oikea.

MALLI:
 sana:  TURKIN
 Vaihda sanan alkukirjain P-kirjaimeksi.
 uusi sana: Purkin    

 a) Elävää musiikkia säilytetään tämän sisällä.
 b) Matkalaukkuja säilytetään tämän sisällä.
 c) Turkkilaista teetä säilytetään tämän sisällä.

A) sana:  TULLA
 Vaihda ensimmäinen kirjain P-kirjaimeksi.
 uusi sana: Pulla    

 a) Hotellin aamiaisella oli tarjolla tätä herkkua.
 b) Hotellin aamiaisella ei ollut tarjolla tätä herkkua.
 c) Hotellin aamiaisella oli tarjolla tätä juomaa.

B) sana:  LAUKUT
 Vaihda K-kirjain L-kirjaimeksi.
 uusi sana: Laulut    

 a) Miehet menivät ravintolaan, jonka seinällä oli näitä.
 b) Miehet menivät ravintolaan, jossa muusikot
 esittivät näitä.
 c) Miehet menivät ravintolaan, jossa pelattiin näitä.
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C) sana:  LIIKAA
 Poista yksi I-kirjain.
 uusi sana: Likaa    

 a) Koska hotellihuone oli siisti, lattialla ei ollut tätä.
 b) Koska hotellihuone oli sotkuinen, lattialla ei ollut tätä.
 c) Koska hotellihuone oli kurainen, lattialla ei ollut tätä.

D) sana:  RAHAA
 Vaihda alkukirjain P-kirjaimeksi.
 uusi sana: Pahaa    

 a) Turkkilainen tee oli miesten mielestä tällaista.
 b) Turkkilainen tee ei ollut miesten mielestä tällaista.
 c) Reinon mielestä turkkilainen tee oli aikaisemmin ollut 
 tällaista. 

E) sana:   SAIMME
 Vaihda sanan toinen kirjain kirjaimeksi, joka on aakkosissa  
 viimeisenä.
 uusi sana: Söimme    

 a) Valitsimme paikallisen pizzerian ja teimme näin.
 b) Valitsimme paikallisen minareetin ja teimme näin.
 c) Valitsimme paikallisen skootterin ja teimme näin.
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3. Täytä ruudukko

Täytä alla annetut sanat riveille. Tutki laatikkojen lukumäärää 
kullakin rivillä ja vertaa sitä sanan kirjainten lukumäärään. 
Tarkista myös riveille valmiiksi annetut kirjaimet, jotta 
saat selville kullekin sanalle oikean rivin. Poimi kirjaimet 
vahvennetuista ruuduista sivun alaosassa olevalle viivalle ja tutki, 
mikä sana muodostuu.

matkapöly  lähtöselvitys  luottokortti

matkamuisto  mieshenkilö  lentokenttä

matkalaukku  iltapäivä   lähiseutu

ö
y

m
t
p

k
i

k
e

Kirjaimista muodostuva sana:         
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Täytä ruudukko – Oikeat vastaukset

Täytä alla annetut sanat riveille. Tutki laatikkojen lukumäärää 
kullakin rivillä ja vertaa sitä sanan kirjainten lukumäärään. Tar-
kista myös riveille valmiiksi annetut kirjaimet, jotta saat selvil-
le kullekin sanalle oikean rivin. Poimi kirjaimet vahvennetuista 
ruuduista sivun alaosassa olevalle viivalle ja tutki, mikä sana 
muodostuu.

matkapöly  lähtöselvitys  luottokortti

matkamuisto  mieshenkilö  lentokenttä

matkalaukku  iltapäivä   lähiseutu

l ä h t ö s e l v i t y s
m a t k a p ö l y
m a t k a m u i s t o
l u o t t o k o r t t i
i l t a p ä i v ä
l e n t o k e n t t ä
l ä h i s e u t u
m a t k a l a u k k u
m i e s h e n k i l ö

Kirjaimista muodostuva sana: ÄKKILÄHTÖ   
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4. Muodosta tavuista sanoja

Yhdistä sanojen alut oikeisiin lopputavuihin. Kirjoita muodos-
tuneet sanat viivoille. 

seuraava  le       

parvekkeel  na seuraavana    

minareet  ti       

tavaroi  ni       

riittäväs  ta       

itsestä  ti       

ilmoittau  duin       

siirtymis  vän       

yllättä  tä       

purkamas  taan       

tavaroi  sa       

esittäy  tyi       

sämpylöi  tä       

juotuam  le       

aamiaisel  me       

katsele  ta       

tekisim  me       

kauppiai  maan        
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Muodosta tavuista sanoja – Oikeat vastaukset

Yhdistä sanojen alut oikeisiin lopputavuihin. Kirjoita muodos-
tuneet sanat viivoille. 

seuraava  le parvekkeelle 

parvekkeel  na seuraavana 

minareet  ti minareetti  

tavaroi  ni itsestäni  

riittäväs  ta tavaroita  

itsestä  ti riittävästi  

ilmoittau  duin ilmoittauduin 

siirtymis  vän yllättävän  

yllättä  tä siirtymistä  

purkamas  taan tavaroitaan 

tavaroi  sa purkamassa 

esittäy  tyi esittäytyi  

sämpylöi  tä sämpylöitä 

juotuam  le aamiaiselle 

aamiaisel  me juotuamme 

katsele  ta kauppiaita  

tekisim  me tekisimme  

kauppiai  maan  katselemaan 
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5. Laske tavuja

Tavuta sanat ja merkitse tavuviivat. Laske, kuinka monta ta-
vua sanoissa on. Merkitse tavujen lukumäärät viivoille. 

t u-l i-a i-s i l-l e-k i n   6 

v a r k a i s t a     

k o n e e s e e n      

h o t e l l i l l e      

t a v a r o i t a a n    

k u r k u i s t a m m e    

a a m u n a       

a a m i a i s e l l e     

k a h v i a       

t e e t ä        

s ä m p y l ö i t ä     

m a k k a r a a     

j u u s t o a      

h e d e l m i ä     

k a u p u n k i a     

s i l m ä t      

r a t t a i n e e n      

k a u p u n g i l l e     

o v i l l a      

r a v i n t o l a a n s a   

t u l i a i s i a     

m u s i i k k i a     
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Laske tavuja – Oikeat vastaukset

Tavuta sanat ja merkitse tavuviivat. Laske, kuinka monta ta-
vua sanoissa on. Merkitse tavujen lukumäärät viivoille. 

t u-l i-a i-s i l-l e-k i n   6 

v a r-k a i s-t a    3 

k o-n e e-s e e n     3 

h o-t e l-l i l-l e     4 

t a-v a-r o i-t a a n   4 

k u r-k u i s-t a m-m e   4 

a a-m u-n a      3 

a a-m i-a i-s e l-l e    5 

k a h-v i-a      3 

t e e-t ä      2 

s ä m-p y-l ö i-t ä   4 

m a k-k a-r a a    3 

j u u s-t o-a     3 

h e-d e l-m i-ä    4 

k a u-p u n-k i-a    4 

s i l-m ä t     2 

r a t-t a i-n e e n    3 

k a u-p u n-g i l-l e    4 

o-v i l-l a     3 

r a-v i n-t o-l a a n-s a  5 

t u-l i-a i-s i-a    5 

m u-s i i k-k i-a    4 
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6. Lisää tavut

Tehtävän sanat on poimittu tekstin neljännestä kappaleesta. 
Jokaisesta sanasta puuttuu yksi tavu. Valitse puuttuva tavu 
kolmesta vaihtoehdosta. 

ai-ka-na na ka ak

läh_____ä se ke te

kaupun_____a hi ki ik

vas_____me taa tam taam

kaiken_____ta lais las lias

vä_____ä ke e ek

pu_____tuneena kue keu ke

e_____sä de des es

näky_____sä vis si vi

e_____täin ri rit rii

le_____sä vei veis vee

kaup_____aita i ip pi

rat____neen tia tai ta

suoma_____sen laa lai la
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Lisää tavut – Oikeat vastaukset

Tehtävän sanat on poimittu tekstin neljännestä kappaleesta. 
Jokaisesta sanasta puuttuu yksi tavu. Valitse puuttuva tavu 
kolmesta vaihtoehdosta. 

ai-ka-na na ka ak

läh-te-ä se ke te

kaupun-ki-a hi ki ik

vas-taam-me taa tam taam

kaiken-lais-ta lais las lias

vä-ke-ä ke e ek

pu-keu-tuneena kue keu ke

e-des-sä de des es

näky-vis-sä vis si vi

e-rit-täin ri rit rii

le-veis-sä vei veis vee

kaup-pi-aita i ip pi

rat-tai-neen tia tai ta

suoma-lai-sen laa lai la
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7. Tavuista sanoiksi

Järjestä tavut niin, että niistä muodostuu järkeviä sanoja. Käy-
tä tekstiä apunasi. Kirjoita muodostuvat sanat viivoille. 

rin au a ko  au-rin-ko-a   

em ai kin min        

kom luk a si mel       

pi aat kaup         

kin pi kem min        

nen a li tui        

tam kur me kuis        

maan hie ro         

te lim me kier        

lin o te dot        

le ar vek keel        

tä it ni ses        

me pa sim la        

tai rat neen         
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Tavuista sanoiksi – Oikeat vastaukset

Järjestä tavut niin, että niistä muodostuu järkeviä sanoja. Käy-
tä tekstiä apunasi. Kirjoita muodostuvat sanat viivoille. 

rin au a ko  au-rin-ko-a  

em ai kin min  ai-em-min-kin 

kom luk a         si mel kom-mel-luk-si-a 

pi aat kaup   kaup-pi-aat  

kin pi kem min  pi-kem-min-kin 

nen ai li tu  tu-li-ai-nen  

tam kur me kuis  kur-kuis-tam-me 

maan hie ro   hie-ro-maan  

te lim me kier  kier-te-lim-me 

lin o te dot  o-dot-te-lin  

le par vek keel  par-vek-keel-le 

tä it ni ses  it-ses-tä-ni  

me pa sim la  pa-la-sim-me  

tai rat neen   rat-tai-neen  
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8. Yhdyssanat

Alleviivaa seuraavasta sanalistasta ne yhdyssanat, jotka löyty-
vät tekstistä.

  matkalaukut
  matkatoimiston
  matkatavarani
  matkakentälle
  matkaselvityksen
  matkapölyt
  lentoselvityksen
  lentokentälle
  lähtöselvityksen
  äkkilähtöselvityksen
  äkkilähtömatkan
  luottokortin
  mieskortin
  miespaikka
  mieshenkilö
  myöhäisikäinen
  keski-ilta
  iltapäivällä
  keskipäivällä
  keski-ikäinen
  pussimehua
  tuoremehua
  pussihousuissa
  linja-altaalle
  uima-altaalle
  iltapaikkojen
  ruokapaikkojen
  puoliltapäivällä
  puoliltapäivin
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Yhdyssanat – Oikeat vastaukset

Alleviivaa seuraavasta sanalistasta ne yhdyssanat, jotka löyty-
vät tekstistä.

  matkalaukut
  matkatoimiston
  matkatavarani
  matkakentälle
  matkaselvityksen
  matkapölyt
  lentoselvityksen
  lentokentälle
  lähtöselvityksen
  äkkilähtöselvityksen
  äkkilähtömatkan
  luottokortin
  mieskortin
  miespaikka
  mieshenkilö
  myöhäisikäinen
  keski-ilta
  iltapäivällä
  keskipäivällä
  keski-ikäinen
  pussimehua
  tuoremehua
  pussihousuissa
  linja-altaalle
  uima-altaalle
  iltapaikkojen
  ruokapaikkojen
  puoliltapäivällä
  puoliltapäivin
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9. Yksiköt ja monikot

Seuraavat sanat löytyvät tekstistä samassa muodossa kuin ne 
ovat tehtävässä. Täydennä sanan yksikkö tai monikko viivalle 
tarpeen mukaan (esimerkiksi matka – matkat).

yksikkö    monikko

     laukut

linja-auto        

keski-ikäinen       

mieshenkilö       

mies         

myöhäisilta       

     matkapölyt

     oluet

     silmät

liikenne        

nälkä        

minareetti       

ääni         

     aamut

tee         

sääntö        

     kauppiaat

muisto        
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Yksiköt ja monikot – Oikeat vastaukset

Seuraavat sanat löytyvät tekstistä samassa muodossa kuin ne 
ovat tehtävässä. Täydennä sanan yksikkö tai monikko viivalle 
tarpeen mukaan (esimerkiksi matka – matkat).

 
yksikkö   monikko

laukku   laukut

linja-auto   linja-autot

keski-ikäinen  keski-ikäiset

mieshenkilö  mieshenkilöt

mies    miehet

myöhäisilta  myöhäisillat

matkapöly  matkapölyt

olut    oluet

silmä   silmät

liikenne   liikenteet

nälkä   nälät

minareetti  minareetit

ääni    äänet

aamu   aamut

tee    teet

sääntö   säännöt

kauppias   kauppiaat

muisto   muistot
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10. Poimi oikea sana

Alleviivaa sanalistoista sanat, jotka eivät kuulu joukkoon. Kir-
joita kullekin viivalle selitys, miksi valitsemasi sana ei kuulu 
joukkoon. Jokaisessa listassa on yksi siihen kuulumaton sana.

MALLI:
tuoremehua
hedelmiä
kahvia
teetä

Muut sanat ovat juomia.

iltapäivällä
aamuna
viikon
myöhäisilta
päivän

            

tavaroita
makkaraa
juustoa
sämpylöitä
munia

            

musiikkia
ulinaan
silmin
ääni
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Poimi oikea sana – Oikeat vastaukset

Alleviivaa sanalistoista sanat, jotka eivät kuulu joukkoon. Kir-
joita kullekin viivalle selitys, miksi valitsemasi sana ei kuulu 
joukkoon. Jokaisessa listassa on yksi siihen kuulumaton sana.

MALLI:
tuoremehua
hedelmiä
kahvia
teetä

Muut sanat ovat juomia.

iltapäivällä
aamuna
viikon
myöhäisilta
päivän

Muut sanat kertovat vuorokaudenajasta.

tavaroita
makkaraa
juustoa
sämpylöitä
munia

Muut sanat ovat ruokia.

musiikkia
ulinaan
silmin
ääni

Muut sanat liittyvät kuuntelemiseen.
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11. Samaa tarkoittavat sanat ja sanonnat

Päättele, mikä sana tai sanonta tarkoittaa samaa kuin malli-
sana. Alleviivaa oikea vaihtoehto. Kussakin kohdassa on yksi 
oikea vaihtoehto.

MALLI:
linja-autolla
raitiovaunulla junalla bussilla

aterian
teen ruuan pullan

esittäytyi
esikuva kertoi olevansa esiintyi

levähdimme
huilasimme levisimme levitimme

kaoottiselta
selkeältä katuvaiselta sekavalta

sisäänheittäjiä
ravintolan mainostajia keihäänheittäjiä heiluttajia

ulinaan
huminaan kurinaan kimeään ääneen

tinkiminen
säästäminen tuhlaaminen hinnasta sopiminen

kommelluksia
hassuja sattumuksia kompastumisia kolahduksia
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Samaa tarkoittavat sanat ja sanonnat  
– Oikeat vastaukset

Päättele, mikä sana tai sanonta tarkoittaa samaa kuin malli-
sana. Alleviivaa oikea vaihtoehto. Kussakin kohdassa on yksi 
oikea vaihtoehto.

MALLI:
linja-autolla
raitiovaunulla junalla bussilla

aterian
teen ruuan pullan

esittäytyi
esikuva kertoi olevansa esiintyi

levähdimme
huilasimme levisimme levitimme

kaoottiselta
selkeältä katuvaiselta sekavalta

sisäänheittäjiä
ravintolan mainostajia keihäänheittäjiä heiluttajia

ulinaan
huminaan kurinaan kimeään ääneen

tinkiminen
säästäminen tuhlaaminen hinnasta sopiminen

kommelluksia
hassuja sattumuksia kompastumisia kolahduksia
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12. Vastakohdat

Alleviivaa kolmesta vaihtoehdosta mallisanalle sopiva vasta-
kohta. Kussakin kohdassa on yksi oikea vaihtoehto.

MALLI:
aiemmin
ennemmin myöhemmin kauniimmin

alkaisi
loppuisi lopettaisi lopultakin

tulla
menettää meno mennä

helposti
vaikeimmin vaikeasti vakavasti

avautumista
suljettu sulkeutumista suloinen

nopeasti
hidas hissi hitaasti

pienen
suuren vauvan aikuisen

aamuna
talvena iltana myöhään

kuumaa
jäätä saunaa kylmää

makeaa
rasvaista suolaista suklaata
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Vastakohdat – Oikeat vastaukset

Alleviivaa kolmesta vaihtoehdosta mallisanalle sopiva vasta-
kohta. Kussakin kohdassa on yksi oikea vaihtoehto.

MALLI:
aiemmin
ennemmin myöhemmin kauniimmin

alkaisi
loppuisi lopettaisi lopultakin

tulla
menettää meno mennä

helposti
vaikeimmin vaikeasti vakavasti

avautumista
suljettu sulkeutumista suloinen

nopeasti
hidas hissi hitaasti

pienen
suuren vauvan aikuisen

aamuna
talvena iltana myöhään

kuumaa
jäätä saunaa kylmää

makeaa
rasvaista suolaista suklaata
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13. Virheelliset sanat virkkeissä

Seuraavissa virkkeissä on yksi sana kirjoitettu väärin. Etsi ja 
alleviivaa väärin kirjoitetut sanat. Käytä tekstiä apunasi. Kir-
joita sanat oikein viivoille.

MALLI:

Matkani alkaisi kahben päivän päästä.

kahden      

Ogottelin pisteen avautumista.

       

Perillä oli odottamassa linja-auto, joka kuljetti meibät hotellille. 

       

Minulla oli kahden henqen huoneessa miespaikka.

       

Purimme tavaramme ja levähbimme hetken.

       

Oli myöhäisilta ja päätimme lähteä hotellin daariin karistamaan 

matkapölyt kurkuistamme.

       

Otimme oluet ja ne juotuamme lähcimme nukkumaan.
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Oli tuoremehua, kahvia, teetä, sämpylöitä, munia, makkaraa, 

juustoa ja hebelmiä.

       

Päätimme Reinon kanssa lähteä kaupunkille syömään.

       

Valitsimme paikallisen pisserian ja valitsimme englanninkielisestä 

ruokalistasta ruuan. 

       

Seuraavana aamuna heräsin viiren aikoihin kovaan ulinaan.

       

Teetä juotiin ja hintaa tinkittiin kohdalleen.

       

Tee oli tobella hyvää.
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Virheelliset sanat virkkeissä  
– Oikeat vastaukset

Seuraavissa virkkeissä on yksi sana kirjoitettu väärin. Etsi ja 
alleviivaa väärin kirjoitetut sanat. Käytä tekstiä apunasi. Kir-
joita sanat oikein viivoille.

MALLI:

Matkani alkaisi kahben päivän päästä.

kahden     

Ogottelin pisteen avautumista.

odottelin     

Perillä oli odottamassa linja-auto, joka kuljetti meibät hotellille. 

meidät     

Minulla oli kahden henqen huoneessa miespaikka.

hengen     

Purimme tavaramme ja levähbimme hetken.

levähdimme    

Oli myöhäisilta ja päätimme lähteä hotellin daariin karistamaan 

matkapölyt kurkuistamme.

baariin     

Otimme oluet ja ne juotuamme lähcimme nukkumaan.

lähdimme    
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Oli tuoremehua, kahvia, teetä, sämpylöitä, munia, makkaraa, 

juustoa ja hebelmiä.

hedelmiä    

Päätimme Reinon kanssa lähteä kaupunkille syömään.

kaupungille    

Valitsimme paikallisen pisserian ja valitsimme 

englanninkielisestä ruokalistasta ruuan. 

pizzerian     

Seuraavana aamuna heräsin viiren aikoihin kovaan ulinaan.

viiden     

Teetä juotiin ja hintaa tinkittiin kohdalleen.

tingittiin     

Tee oli tobella hyvää.

todella     
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14. Valitse sopivat sanat

Täydennä virkkeet. Valitse listasta kuhunkin virkkeeseen sopi-
va sana.

MALLI: 
Olin varannut äkkilähtömatkan Turkin Alanyaan.

Matkani alkaisi kahden        päästä.

Oli aika pakata        .

Helposti tuli otettua liikaa        mukaan.

Laukkuihin jäi tilaa vielä         .

Äiti varoitteli minua         .

Matkustin lentokentälle         .

Etsin         lähtöselvityspisteen.

Tullin jälkeen siirryin odottelemaan        
siirtymistä.

Matka meni yllättävän         .

Koneessa saimme pienen        .

Valitse näistä sanoista:
varkaista   nopeasti  matkalaukut
matkatoimiston tavaraa  linja-autolla
päivän   aterian  äkkilähtömatkan 
koneeseen  tuliaisille
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Valitse sopivat sanat – Oikeat vastaukset

Täydennä virkkeet. Valitse listasta kuhunkin virkkeeseen sopi-
va sana.

MALLI:
Olin varannut äkkilähtömatkan Turkin Alanyaan.

Matkani alkaisi kahden päivän päästä.

Oli aika pakata matkalaukut.

Helposti tuli otettua liikaa tavaraa mukaan.

Laukkuihin jäi tilaa vielä tuliaisille.

Äiti varoitteli minua varkaista.

Matkustin lentokentälle linja-autolla.

Etsin matkatoimiston lähtöselvityspisteen.

Tullin jälkeen siirryin odottelemaan koneeseen siirtymistä.

Matka meni yllättävän nopeasti.

Koneessa saimme pienen aterian.
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15. Virkkeitä kertomuksesta

Alleviivaa kertomuksesta löytyvät virkkeet.

MALLI:
Matkani alkaisi kahden päivän kuluttua.
Matkani alkaisi kahden päivän päästä.
Reissuni alkaisi kahden päivän päästä. 

Matka sujui yllättävän nopeasti.
Matka meni hyvin nopeasti.
Matka meni yllättävän nopeasti.

Mies esitteli itsensä Reinoksi.
Mies kertoi olevansa Reino.
Mies esittäytyi Reinoksi.

Vastaamme tuli monenlaista väkeä.
Vastaamme tuli kaikenlaista porukkaa.
Vastaamme tuli kaikenlaista väkeä.

Tämä oli siis muslimien aamurukous.
Kyseessä oli siis muslimien aamurukous.
Kuuntelin muslimien aamurukousta.

Tee oli oikein hyvää.
Tee oli todella hyvää.
Tee oli todella maukasta.

Turkista jäi mukava muisto.
Turkista jäi hauska muisto.
Turkista jäi kiva muisto.
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Virkkeitä kertomuksesta – Oikeat vastaukset

Alleviivaa kertomuksesta löytyvät virkkeet.

MALLI:
Matkani alkaisi kahden päivän kuluttua.
Matkani alkaisi kahden päivän päästä.
Reissuni alkaisi kahden päivän päästä. 

Matka sujui yllättävän nopeasti.
Matka meni hyvin nopeasti.
Matka meni yllättävän nopeasti.

Mies esitteli itsensä Reinoksi.
Mies kertoi olevansa Reino.
Mies esittäytyi Reinoksi.

Vastaamme tuli monenlaista väkeä.
Vastaamme tuli kaikenlaista porukkaa.
Vastaamme tuli kaikenlaista väkeä.

Tämä oli siis muslimien aamurukous.
Kyseessä oli siis muslimien aamurukous.
Kuuntelin muslimien aamurukousta.

Tee oli oikein hyvää.
Tee oli todella hyvää.
Tee oli todella maukasta.

Turkista jäi mukava muisto.
Turkista jäi hauska muisto.
Turkista jäi kiva muisto.
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16. Täydennä virkkeet

Täydennä virkkeet oikeilla sanoilla. Valitse sopivat sanat lis-
tasta. Kirjoita sanat viivoille.

MALLI:
Mietimme, mitä tekisimme päivän aikana.

Reinon kanssa        lähteä kaupungille.

Vastaamme        kaikenlaista väkeä.

Huntuun pukeutuneiden naisten silmät       
juuri ja juuri.

Puolenpäivän aikaan         hotellille.

Ravintoloiden sisäänheittäjät        
ravintolaansa.

Reinon kanssa         ruokapaikaksemme 
pizzerian.

Syötyämme         tuliaisia kotiin.

Aamulla         moskeijasta kuuluvaan 
rukouskutsuun.

Valitse näistä sanoista:
näkyivät   palasimme
päätimme   mainostivat
ostimme   mietimme
heräsin   tuli 
valitsimme  tekisimme
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Täydennä virkkeet – Oikeat vastaukset

Täydennä virkkeet oikeilla sanoilla. Valitse sopivat sanat lis-
tasta. Kirjoita sanat viivoille.

MALLI:
Mietimme, mitä tekisimme päivän aikana.

 
Reinon kanssa päätimme lähteä kaupungille.

Vastaamme tuli kaikenlaista väkeä.

Huntuun pukeutuneiden naisten silmät näkyivät juuri ja juuri.

Puolenpäivän aikaan palasimme hotellille.

Ravintoloiden sisäänheittäjät mainostivat ravintolaansa.

Reinon kanssa valitsimme ruokapaikaksemme pizzerian.

Syötyämme ostimme tuliaisia kotiin.

Aamulla heräsin moskeijasta kuuluvaan rukouskutsuun.
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17. Järjestä sanat virkkeeksi

Järjestä annetut sanat niin, että niistä muodostuu järkevä 
virke. Virkkeen alku on annettu valmiiksi. Muista piste virk-
keen lopussa.

MALLI:
Olin varannut viikon matkan Turkkiin.
Käytä näitä sanoja: Turkkiin
    varannut
    matkan
    viikon

Matkani            .
Käytä näitä sanoja: hyvin
    alkaisi
    pian
    

Äitini             .
Käytä näitä sanoja: pakkaamisessa
    lupasi
    auttaa

Lentokentällä           .
Käytä näitä sanoja:  tavarani
    lähtöselvitykseen
    jätin
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Matka            .
Käytä näitä sanoja:  yllättävän
    meni
    nopeasti

Lennon            .
Käytä näitä sanoja: pienen
    saimme
    aikana
    aterian

Linja-auto           .
Käytä näitä sanoja: hotellille
    meidät
    kuljetti

Menin            . 
Käytä näitä sanoja:  tavarani
    ja
    huoneeseeni
    purin



110

Järjestä sanat virkkeeksi – Oikeat vastaukset

Järjestä annetut sanat niin, että niistä muodostuu järkevä 
virke. Virkkeen alku on annettu valmiiksi. Muista piste virk-
keen lopussa.

Malli:
Olin varannut viikon matkan Turkkiin.
Käytä näitä sanoja: Turkkiin
    varannut
    matkan
    viikon

Matkani alkaisi hyvin pian.
Käytä näitä sanoja:  hyvin
    alkaisi
    pian
    

Äitini lupasi auttaa pakkaamisessa.
Käytä näitä sanoja: pakkaamisessa
    lupasi
    auttaa

Lentokentällä jätin tavarani lähtöselvitykseen.
Käytä näitä sanoja:  tavarani
    lähtöselvitykseen
    jätin
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Matka meni yllättävän nopeasti.
Käytä näitä sanoja:  yllättävän
    meni
    nopeasti

Lennon aikana saimme pienen aterian.
Käytä näitä sanoja: pienen
    saimme
    aikana
    aterian

Linja-auto kuljetti meidät hotellille.
Käytä näitä sanoja: hotellille
    meidät
    kuljetti

Menin huoneeseeni ja purin tavarani.
Käytä näitä sanoja:  tavarani
    ja
    huoneeseeni
    purin
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18. Poista ylimääräiset sanat

Seuraavat virkkeet ovat tekstistä. Jokaisessa virkkeessä on 
yksi tai useampi ylimääräinen sana. Alleviivaa ylimääräiset sa-
nat. Kirjoita virkkeet oikein viivoille.

MALLI:

Oli aika nakata hakata pakata matkalaukut.

Oli aika pakata matkalaukut.

Matka kesti vain viikon, ja helposti suli tuli otettua likaa liikaa 

likkaa haravaa tavaraa mukaan.

             

             

Äitini varoitteli varpaista varkaista ja hekotti kehotti pitämään 

muutenkin huolta suolta itsestäni.

             

             

Kun tuli tulli tuuli minun vuoroni, ilmoittauduin, jätin 

matkatavarani ja tulin tullin tuulen jälkeen siirryin odottelemaan 

koneeseen siirtymistä.
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Oli myöhäisilta ja päätimme tähteä lähteä hotellin baariin 

varistamaan karistamaan matkapölyt tomaateistamme 

kurkuistamme salaateistamme. 

             

             

Syötyämme lyötyämme katselimme kaupungilla kauppoja ja 

nostelimme ostelimme joitain tulliaisia tuliaisia tuuliaisia kotiin.

             

             

Luistin muistin pukeneeni lukeneeni, että täällä haamut aamut 

alkavat loppuvat jatkuvat rukouksella. 

 
             

             

Seuraavina päivinä otimme auringon aurinkoa aurinkoon, veimme 

teimme matkamuisto-ostoksia, luimme uimme puimme ja 

kiertelimme lähiseutua.
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Poista ylimääräiset sanat – Oikeat vastaukset

Seuraavat virkkeet ovat tekstistä. Jokaisessa virkkeessä on 
yksi tai useampi ylimääräinen sana. Alleviivaa ylimääräiset sa-
nat. Kirjoita virkkeet oikein viivoille.

MALLI:

Oli aika nakata hakata pakata matkalaukut.

Oli aika pakata matkalaukut.

Matka kesti vain viikon, ja helposti suli tuli otettua likaa liikaa 

likkaa haravaa tavaraa mukaan.

Matka kesti vain viikon, ja helposti tuli otettua liikaa 

tavaraa mukaan.

          

Äitini varoitteli varpaista varkaista ja hekotti kehotti pitämään 

muutenkin huolta suolta itsestäni.

Äitini varoitteli varkaista ja kehotti pitämään muutenkin 

huolta itsestäni.

Kun tuli tulli tuuli minun vuoroni, ilmoittauduin, jätin 

matkatavarani ja tulin tullin tuulen jälkeen siirryin odottelemaan 

koneeseen siirtymistä.

Kun tuli minun vuoroni, ilmoittauduin, jätin matkatavarani ja 

tullin jälkeen siirryin odottelemaan koneeseen siirtymistä.
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Oli myöhäisilta ja päätimme tähteä lähteä hotellin baariin 

varistamaan karistamaan matkapölyt tomaateistamme 

kurkuistamme salaateistamme. 

Oli myöhäisilta ja päätimme lähteä hotellin baariin 

karistamaan matkapölyt kurkuistamme.     

    

Syötyämme lyötyämme katselimme kaupungilla kauppoja ja 

nostelimme ostelimme joitain tulliaisia tuliaisia tuuliaisia 

kotiin.

Syötyämme katselimme kaupungilla kauppoja ja 

ostelimme joitain tuliaisia kotiin.

    

Luistin muistin pukeneeni lukeneeni, että täällä haamut aamut 

alkavat loppuvat jatkuvat rukouksella.

Muistin lukeneeni, että täällä aamut alkavat rukouksella. 

Seuraavina päivinä otimme auringon aurinkoa aurinkoon, 

veimme teimme matkamuisto-ostoksia, luimme uimme 

puimme ja kiertelimme lähiseutua.

Seuraavina päivinä otimme aurinkoa, teimme 

matkamuisto-ostoksia, uimme ja kiertelimme lähiseutua.
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19. Jatka virkkeitä

Valitse mallivirkkeille oikeat loput. Alleviivaa oikeat vaihtoehdot.

MALLI:
Oli aika pakata matkalaukut, koska…
 matka alkaisi kahden päivän päästä.
 matka kesti vain viikon.
 äiti tuli käymään.

Äiti oli luvannut tulla auttamaan pakkaamisessa, koska…
 hän odotti minun tuovan tuliaisia.
 hän halusi varmistua, etten pakkaisi liikaa tavaroita.
 hän pelkäsi varkaita.

Perillä oli odottamassa linja-auto, koska…
 minulla oli miespaikka.
 olin kahden hengen huoneessa.
 se kuljetti meidät hotellille.

Sain hotellista huoneeni avaimen, joka…
 oli postikortin näköinen.
 oli luotettavan näköinen.
 oli luottokortin näköinen. 

Illalla päätimme lähteä hotellin baariin, koska…
 huoneeseen tuli siivooja pölyhuiskan kanssa.
 kurkkuni tuntui karhealta ja kipeältä. 
 halusimme karistaa matkapölyt kurkuistamme. 
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Turkin liikenne tuntui kaoottiselta, koska…
 miehet olivat pukeutuneet leveisiin pussihousuihin.
 Suomessa liikenne on toisenlaista ja olimme tottuneet siihen.
 kauppiaat olivat niin kovaäänisiä. 

Ruokapaikkojen ovilla oli sisäänheittäjiä, jotka…
 yrittivät saada asiakkaita ravintolaansa.
 yrittivät saada töitä mainosalalta. 
 yrittivät ohittaa muita ihmisiä. 

Menimme illalla hotellin lähellä olevaan ravintolaan, jossa…
 oli pantomiimiesityksiä.
 oli elävää musiikkia. 
 oli akvarellimaalauksia. 

Ostin teetä runsaasti, koska…
 se oli todella hyvää.
 sitä ilmestyi jostain.
 hieroin kauppoja. 

Alanyassa täytyi tinkiä hinnoista, koska…
       Reinon mukaan kauppiaat suuttuivat, jos heidän kanssaan ei 
 tinkinyt.
 Reinon mukaan kauppiaat alkoivat lopulta kyllästyä.
 Reinon mukaan hinnat olivat aivan liian korkeat. 

Kommelluksia matkalla ei sattunut, koska…
 opetin Reinoa käyttäytymään kunnolla. 
 Reinolla oli paljon kokemusta matkustamisesta. 
 Reino oli kiertänyt aiemmin maailman ympäri. 
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Jatka virkkeitä – Oikeat vastaukset

Valitse mallivirkkeille oikeat loput. Alleviivaa oikeat vaihtoehdot.

MALLI:
Oli aika pakata matkalaukut, koska…
 matka alkaisi kahden päivän päästä.
 matka kesti vain viikon.
 äiti tuli käymään.

Äiti oli luvannut tulla auttamaan pakkaamisessa, koska…
 hän odotti minun tuovan tuliaisia.
 hän halusi varmistua, etten pakkaisi liikaa tavaroita.
 hän pelkäsi varkaita.

Perillä oli odottamassa linja-auto, koska…
 minulla oli miespaikka.
 olin kahden hengen huoneessa.
 se kuljetti meidät hotellille.

Sain hotellista huoneeni avaimen, joka…
 oli postikortin näköinen.
 oli luotettavan näköinen.
 oli luottokortin näköinen.

Illalla päätimme lähteä hotellin baariin, koska…
 huoneeseen tuli siivooja pölyhuiskan kanssa.
 kurkkuni tuntui karhealta ja kipeältä. 
 halusimme karistaa matkapölyt kurkuistamme.
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Turkin liikenne tuntui kaoottiselta, koska…
 miehet olivat pukeutuneet leveisiin pussihousuihin.
 Suomessa liikenne on toisenlaista ja olimme tottuneet 
 siihen.
 kauppiaat olivat niin kovaäänisiä. 
 

Ruokapaikkojen ovilla oli sisäänheittäjiä, jotka…
 yrittivät saada asiakkaita ravintolaansa.
 yrittivät saada töitä mainosalalta. 
 yrittivät ohittaa muita ihmisiä. 

Menimme illalla hotellin lähellä olevaan ravintolaan, jossa…
 oli pantomiimiesityksiä.
 oli elävää musiikkia.
 oli akvarellimaalauksia. 

Ostin teetä runsaasti, koska…
 se oli todella hyvää.
 sitä ilmestyi jostain.
 hieroin kauppoja. 

Alanyassa täytyi tinkiä hinnoista, koska…
 Reinon mukaan kauppiaat suuttuivat, jos heidän 
 kanssaan ei tinkinyt.
 Reinon mukaan kauppiaat alkoivat lopulta kyllästyä.
 Reinon mukaan hinnat olivat aivan liian korkeat. 

Kommelluksia matkalla ei sattunut, koska…
 opetin Reinoa käyttäytymään kunnolla. 
 Reinolla oli paljon kokemusta matkustamisesta.
 Reino oli kiertänyt aiemmin maailman ympäri. 
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20. Tapahtumajärjestys

Järjestä tapahtumat tekstin mukaisesti oikeaan järjestykseen. 
Numeroi tapahtumat (1–9).

  Menimme syömään aamupalaa.

  Menimme hotellin lähellä olevaan ravintolaan
  kuuntelemaan musiikkia.

  Lähdimme Reinon kanssa katselemaan kaupunkia ja
  näimme monenlaista väkeä.

  Linja-auto kuljetti meidät hotellille.

  Syötyämme ostimme tuliaisia kotiin.

  Siirryin huoneeseen purkamaan tavaroitani.

  Palasimme hotellin uima-altaalle.

  Lähdimme huonetoverini kanssa hotellin baariin.

  Lähdimme kaupungille syömään päivällistä.
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Tapahtumajärjestys – Oikeat vastaukset

Järjestä tapahtumat tekstin mukaisesti oikeaan järjestykseen. 
Numeroi tapahtumat (1–9).

  Menimme syömään aamupalaa.

  Menimme hotellin lähellä olevaan ravintolaan
  kuuntelemaan musiikkia.

  Lähdimme Reinon kanssa katselemaan kaupunkia ja
  näimme monenlaista väkeä.

  Linja-auto kuljetti meidät hotellille.

  Syötyämme ostimme tuliaisia kotiin.

  Siirryin huoneeseen purkamaan tavaroitani.

  Palasimme hotellin uima-altaalle.

  Lähdimme huonetoverini kanssa hotellin baariin.

  Lähdimme kaupungille syömään päivällistä.

4

9

5

1

8

2

6

3

7
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21. Valitse oikea vaihtoehto

Valitse oikea vaihtoehto tekstin perusteella.

1. Kaupungilla oli paljon erilaisia ____ taloja
 ____ ihmisiä
 ____ eläimiä.

2. Hunnutettujen naisten kasvoista näkyivät vain ____ nenä ja suu
 ____ silmät
 ____ hiukset.

3. Suomalaisten mielestä liikenne vaikutti ____ hiljaiselta
 ____ kovaääniseltä
 ____ kaoottiselta.

4. Reino ja minä palasimme hotellille ____ noin kello kaksitoista päivällä
 ____ aamuvarhaisella
 ____ myöhään illalla.

5. Iltapäivällä menimme syömään ____ pizzeriaan
 ____ uima-altaalle
 ____ hotelliin.

6. Ruokailun jälkeen  ____ palasimme heti hotellille
 ____ luimme englanninkielistä kirjaa
 ____ ostimme tuliaisia kotiin.
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22. Totta vai tarua?

Merkitse rasti niiden tapahtumien kohdalle, jotka kertomuksen 
mukaan pitävät paikkansa.

  Tarinan päähenkilö matkusti ensin junalla Helsinki-Vantaan 
lentokentälle ja sieltä lentokoneella Turkin Alanyaan. 

  Tarinan päähenkilö matkusti linja-autolla Helsinki-Vantaan 
lentokentälle ja lennettyään Alanyaan hän vielä matkusti 
linja-autolla hotellille. 

  Tarinan päähenkilö matkusti linja-autolla Helsinki-Vantaan 
lentokentälle ja sieltä lentäen Alanyaan, jossa taas 
skootteri kuljetti hänet hotelliin. 

  Tarinan päähenkilö osti matkamuistoksi itselleen erittäin 
leveät pussihousut.

  Tarinan päähenkilö osti itselleen herkullista teetä kotiin 
vietäväksi.

  Tarinan päähenkilö osti tuliaiseksi herkullista teetä.

  Sää oli koko matkan ajan Alanyassa sateinen. 

  Tarinan päähenkilö valitsi hotellin aamiaisella 
englantilaisen aamiaisen.

  Tarinan päähenkilö valitsi pizzeriassa englanninkielisestä 
listasta ruuan.
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