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Tervehdys kirjan tekijöiltä
Kädessäsi on harjoituskirja Kertomus kerrallaan luki-lukkoja
avaamaan – Romanirakkautta. Kirjan on tarkoitus parantaa lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Kirja sopii niin lapsille kuin aikuisillekin. Sen harjoituksia voi tehdä yksin tai ryhmässä ohjaajan
tuella.
Harjoituskirjassa on jatkokertomuksena kolme Tuula Lindgrenin kirjoittamaa tarinaa: Salaisia soittoja, Kaksikko karkaa ja Takaisin kotiin. Molemmat tarinat toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.
Kummankin tarinan jälkeen on erilaisia harjoituksia, jotka kuntouttavat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia monella eri tavalla.
Yhdet tehtävät auttavat löytämään äänne–kirjain-pareja. Toisten
avulla harjoittelet tavujen ja sanojen hahmottamista. Kolmannenlaiset tehtävät auttavat muodostamaan lauseita. Joissakin tehtävissä 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 järjestyksessä. 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 – Romanirakkautta on
tuotettu Verkko-Lukki-hankkeessa. Verkko-Lukki (2006–2009) on Turun kristillisen opiston hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama 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 Salaisia soittoja
Poistuttuaan setänsä talosta Birgitta ajoi autollaan kaupungille
postiin. Sinne oli tullut ompelijalta hänen tilaamansa hameet.
Uusinta uutta hän oli tilannut kesällä tienaamillaan rahoilla.
Birgitta oli päässyt kesätöihin muutamaksi viikoksi tutun rouvan
kasvitarhalle. Työ oli ollut raskasta, mutta palkka oli ollut hyvä.
Nämä tienestit oli Birgitta päättänyt sijoittaa vaatteisiin. Niinpä
hän oli tilannut internetin kautta Helsingin lähellä sijaitsevasta
ompelimosta viimeisintä muotia olevista kankaista valmistetut
hameet. Mitäpä nuori nainen ei tekisi kauneutensa eteen?
Olihan Birgitalla muukin syy uusien vaatteitten hankkimiseen. Mertsi
oli näet soitellut hänelle tiiviisti juhannuksen jälkeen koko kesän
ajan. Nuori mies oli hankkinut Birgitan numeron tuttujen kautta ja
soittanut ensimmäisen kerran heti juhannusta seuraavalla viikolla.
Birgitta oli teeskennellyt yllättynyttä, mutta salaa mielessään hän
oli osannut odottaakin jotain tällaista. Eihän Mertsin tiivis katse ollut
jäänyt huomaamatta häneltä itseltäänkään. Sen jälkeen alkoi tiivis
yhteydenpito puhelimitse. Asian salaamisessa oli oma työnsä, sillä
romaninuorethan eivät seurustele julkisesti. Se ei kerta kaikkiaan
käy laatuun. Vanhemmilta asian täytyi pysyä ehdottoman salassa,
mutta parempi oli, etteivät veljetkään tienneet siitä. Sonja oli
ainoa, joka tiesi asiasta, mutta hän ymmärsi pitää suunsa kiinni.
Jossain vaiheessa tulisi Sonjankin vuoro, ja silloin olisi hyvä omata
tukijoukkoja.
Viimein seurustelu oli edennyt niin pitkälle, että Mertsi oli
kysynyt, lähteekö Birgitta hänen matkaansa. Nuori nainen oli
sanonut haluavansa miettiä. Hän tiesi, ettei asia voisi pysyä enää
kauan salassa, mutta jotenkin päätös lähteä kokonaan omasta
perheestään vieraiden ihmisten joukkoon, ruveta Mertsille akaksi
ja mennä siihen porukkaan miniäksi tuntui yhtäkkiä mahdottoman
suurelta. Lisäksi tapoihin kuului karkaaminen. Siitä nousisi kauhea
mekkala oman perheen kesken. Vanhemmat pitivät heitä vielä
liian nuorina lähtemään maailmalle. Lisäksi he olivat suunnitelleet
lapsilleen jatkokoulutuksia. Se kaikki jäisi taakse, jos hän lähtisi.
Jos hän suostuisi, niin sitten lähdettäisiin yhdessä Mertsin
sukulaisten luokse toiselle paikkakunnalle, ja joku ilmoittaisi hänen
10

vanhemmilleen. Sonjaa ei auttanut sotkea asiaan. Tyttöparka olisi
muutenkin kovilla hänen lähtönsä jälkeen. Vanhemmat eivät tätä
vähällä hyväksyisi. Ehkäpä joku vanhemmista serkuista suostuisi
ilmoittamaan.
Jos vain osaisi päättää, mitä tekisi. Kyllähän Mertsi oli parhaansa
mukaan yrittänyt vakuuttaa olevansa kunnon mies, mutta mitä
ihmettä hän tekisi? Järki puhui yhtä, mutta sydän sanoi toista.
Nuori nainen tunsi olevansa tunteiden ristiaallokossa.
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1. Etsi vokaalilla alkavat sanat
Etsi ja alleviivaa tekstistä sanat, jotka alkavat vokaalilla
(a,e,i,o,u,y,ä,ö). Kirjoita alleviivaamasi sanat viivoille.

Poistuttuaan setänsä talosta Birgitta ajoi autollaan kaupungille
postiin. Sinne oli tullut ompelijalta hänen tilaamansa hameet.
Uusinta uutta hän oli tilannut kesällä tienaamillaan rahoilla.
Birgitta oli päässyt kesätöihin muutamaksi viikoksi tutun rouvan
kasvitarhalle. Työ oli ollut raskasta, mutta palkka oli ollut hyvä.
Nämä tienestit oli Birgitta päättänyt sijoittaa vaatteisiin. Niinpä
hän oli tilannut internetin kautta Helsingin lähellä sijaitsevasta
ompelimosta viimeisintä muotia olevista kankaista valmistetut
hameet. Mitäpä nuori nainen ei tekisi kauneutensa eteen?
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Etsi vokaalilla alkavat sanat
– Oikeat vastaukset
Etsi ja alleviivaa tekstistä sanat, jotka alkavat vokaalilla
(a,e,i,o,u,y,ä,ö). Kirjoita alleviivaamasi sanat viivoille.

Poistuttuaan setänsä talosta Birgitta ajoi autollaan kaupungille
postiin. Sinne oli tullut ompelijalta hänen tilaamansa hameet.
Uusinta uutta hän oli tilannut kesällä tienaamillaan rahoilla.
Birgitta oli päässyt kesätöihin muutamaksi viikoksi tutun rouvan
kasvitarhalle. Työ oli ollut raskasta, mutta palkka oli ollut hyvä.
Nämä tienestit oli Birgitta päättänyt sijoittaa vaatteisiin. Niinpä
hän oli tilannut internetin kautta Helsingin lähellä sijaitsevasta
ompelimosta viimeisintä muotia olevista kankaista valmistetut
hameet. Mitäpä nuori nainen ei tekisi kauneutensa eteen?

ajoi

autollaan

oli

ompelijalta

uusinta

uutta

oli

oli

oli

ollut

oli

ollut

oli

oli

internetin

ompelimosta

olevista

ei

eteen
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2. Tutki äänteiden kestoja
Valitse sanat, joissa on pitkä vokaali eli kaksi vokaalia peräkkäin (aa,ee,ii,oo,uu,yy,ää,öö).

poistuttuaan

raskasta

talosta

mutta

autollaan

palkka

kaupungille

hyvä

postiin

tienestit

sinne

päättänyt

tilaamansa

sijoittaa

uutta

vaatteisiin

hän

niinpä

tilannut

hän

kesällä

oli

tienaamillaan

tilannut

rahoilla

internetin

Birgitta

kautta

päässyt

lähellä

kesätöihin

sijaitsevasta

muutamaksi

ompelimosta

viikoksi

viimeisintä

tutun

olevista

rouvan

kankaista

kasvitarhalle
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Tutki äänteiden kestoja – Oikeat vastaukset
Valitse sanat, joissa on pitkä vokaali eli kaksi vokaalia peräkkäin (aa,ee,ii,oo,uu,yy,ää,öö).

X
X
X
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X
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uutta
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hän
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niinpä

tilannut

hän
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tienaamillaan
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kautta
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lähellä

kesätöihin

sijaitsevasta
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ompelimosta

X

viikoksi

X

X

X

viimeisintä

tutun
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rouvan

kankaista

kasvitarhalle
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3. Etsi sana tekstistä
Etsi tekstistä sanoja. Vihjeeksi on annettu sanan ensimmäinen
ja viimeinen kirjain. Alleviivaa sana ja kirjoita se viivalle. Viivalle saattaa tulla useampikin sana.

Olihan Birgitalla muukin syy uusien vaatteitten hankkimiseen.
Mertsi oli näet soitellut hänelle tiiviisti juhannuksen jälkeen koko
kesän ajan. Nuori mies oli hankkinut Birgitan numeron tuttujen
kautta ja soittanut ensimmäisen kerran heti juhannusta seuraavalla
viikolla. Birgitta oli teeskennellyt yllättynyttä, mutta salaa
mielessään hän oli osannut odottaakin jotain tällaista. Eihän Mertsin
tiivis katse ollut jäänyt huomaamatta häneltä itseltäänkään. Sen
jälkeen alkoi tiivis yhteydenpito puhelimitse. Asian salaamisessa
oli oma työnsä, sillä romaninuorethan eivät seurustele julkisesti.
Se ei kerta kaikkiaan käy laatuun. Vanhemmilta asian täytyi pysyä
ehdottoman salassa, mutta parempi oli, etteivät veljetkään tienneet
siitä. Sonja oli ainoa, joka tiesi asiasta, mutta hän ymmärsi pitää
suunsa kiinni. Jossain vaiheessa tulisi Sonjankin vuoro, ja silloin
olisi hyvä omata tukijoukkoja.
on
nt
nn
vn
ha
et
ts
aa
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Etsi sana tekstistä – Oikeat vastaukset
Etsi tekstistä sanoja. Vihjeeksi on annettu sanan ensimmäinen
ja viimeinen kirjain. Alleviivaa sana ja kirjoita se viivalle. Viivalle saattaa tulla useampikin sana.

Olihan Birgitalla muukin syy uusien vaatteitten hankkimiseen.
Mertsi oli näet soitellut hänelle tiiviisti juhannuksen jälkeen koko
kesän ajan. Nuori mies oli hankkinut Birgitan numeron tuttujen
kautta ja soittanut ensimmäisen kerran heti juhannusta seuraavalla
viikolla. Birgitta oli teeskennellyt yllättynyttä, mutta salaa
mielessään hän oli osannut odottaakin jotain tällaista. Eihän Mertsin
tiivis katse ollut jäänyt huomaamatta häneltä itseltäänkään. Sen
jälkeen alkoi tiivis yhteydenpito puhelimitse. Asian salaamisessa
oli oma työnsä, sillä romaninuorethan eivät seurustele julkisesti.
Se ei kerta kaikkiaan käy laatuun. Vanhemmilta asian täytyi pysyä
ehdottoman salassa, mutta parempi oli, etteivät veljetkään
tienneet siitä. Sonja oli ainoa, joka tiesi asiasta, mutta hän
ymmärsi pitää suunsa kiinni. Jossain vaiheessa tulisi Sonjankin
vuoro, ja silloin olisi hyvä omata tukijoukkoja.
on

olihan

nt

näet

nn

numeron

vn

veljetkään, vaatteitten

ha

huomaamatta

et

eivät, etteivät

ts

tiivis, tiivis

aa

ainoa, asiasta
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4. Poimi alkutavut
Valitse kolmesta vaihtoehdosta sana, joka alkaa samalla tavulla kuin virkkeen lihavoitu sana. Kirjoita oikea sana viivalle
tavuittain.

Birgitta poistui setänsä talosta.
tallettaa / taluttaa / taitella

Hän oli tilannut hameensa ompelijalta.
hangata / haljeta / halata

Mertsi hankki numeron tuttujen kautta.
tutkia / tutustua / tunkeutua

Birgitta oli salaa odottanut Mertsin soittoa.
sairas / salama / saapas

Yhteyttä pidettiin tiiviisti puhelimitse.
puhkua / puida / puhua

Romaninuoret eivät seurustele julkisesti.
_______________________
julma / julistaa / juhannus
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Poimi alkutavut – Oikeat vastaukset
Valitse kolmesta vaihtoehdosta sana, joka alkaa samalla tavulla kuin virkkeen lihavoitu sana. Kirjoita oikea sana viivalle
tavuittain.

Birgitta poistui setänsä talosta.
ta-lut-taa
tallettaa / taluttaa / taitella

Hän oli tilannut hameensa ompelijalta.
ha-la-ta
hangata / haljeta / halata

Mertsi hankki numeron tuttujen kautta.
tut-ki-a
tutkia / tutustua / tunkeutua

Birgitta oli salaa odottanut Mertsin soittoa.
sa-la-ma
sairas / salama / saapas

Yhteyttä pidettiin tiiviisti puhelimitse.
pu-hu-a
puhkua / puida / puhua

Romaninuoret eivät seurustele julkisesti.
jul-ma
julma / julistaa / juhannus
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5. Etsi oikein kirjoitetut sanat
Valitse kolmesta vaihtoehdosta sana, joka on sama kuin lauseen lihavoitu sana. Kiinnitä huomiota sanojen tavutukseen.

Birgitta ajoi autollaan kaupungille postiin.
au-tol-laan
aut-ol-laan
au-tol-aan

Birgitta tilasi hameensa internetin kautta.
Bir-gi-ta
Bi-grit-ta
Bir-git-ta

Birgitta oli päässyt kesätöihin muutamaksi viikoksi.
mu-ta-ma-ksi
muu-ta-mak-si
mut-tam-ak-si

Birgitalla oli eri syitä uusien vaatteitten hankkimiseen.
vaat-eit-ten
vaat-teit-ten
va-at-teit-en

Mertsi oli soittanut Birgitalle juhannuksen jälkeen.
soit-ta-nut
soit-tan-ut
soi-ta-nut
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Birgitta oli teeskennellyt yllättynyttä.
yl-lät-tyn-yt-tä
yl-lät-ty-nyt-tä
yl-lä-tyn-yt-tä

Mertsin katse ei jäänyt huomaamatta häneltä itseltäänkään.
it-sel-tään-kän
it-sel-tään-kään
it-sel-tä-nkään

Seurustelu julkisesti ei käynyt laatuun.
la-tu-un
laa-tun
laa-tuun

Asia täytyi pysyä ehdottoman salassa.
eh-dot-to-man
ehd-ot-tom-an
e-dot-to-man
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Etsi oikein kirjoitetut sanat
– Oikeat vastaukset
Valitse kolmesta vaihtoehdosta sana, joka on sama kuin lauseen lihavoitu sana. Kiinnitä huomiota sanojen tavutukseen.

Birgitta ajoi autollaan kaupungille postiin.
au-tol-laan
X
aut-ol-laan
au-tol-aan

Birgitta tilasi hameensa internetin kautta.
Bir-gi-ta
Bi-grit-ta
Bir-git-ta
X

Birgitta oli päässyt kesätöihin muutamaksi viikoksi.
mu-ta-ma-ksi
X
muu-ta-mak-si
mut-tam-ak-si

Birgitalla oli eri syitä uusien vaatteitten hankkimiseen.
vaat-eit-ten
vaat-teit-ten
X
va-at-teit-en

Mertsi oli soittanut Birgitalle juhannuksen jälkeen.
X
soit-ta-nut
soit-tan-ut
soi-ta-nut
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Birgitta oli teeskennellyt yllättynyttä.
yl-lät-tyn-yt-tä
X
yl-lät-ty-nyt-tä
yl-lä-tyn-yt-tä

Mertsin katse ei jäänyt huomaamatta häneltä itseltäänkään.
it-sel-tään-kän
it-sel-tään-kään X
it-sel-tä-nkään

Seurustelu julkisesti ei käynyt laatuun.
la-tu-un
laa-tun
X
laa-tuun

Asia täytyi pysyä ehdottoman salassa.
eh-dot-to-man
X
ehd-ot-tom-an
e-dot-to-man
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6. Yhdistä sanat
Yhdistä sanat, joissa on yhtä monta tavua.

a)

b)

c)

d)

soitellut

ehdottoman

seuraavalla

salaamisessa

puhelimitse

osannut

oli

huomaamatta

ymmärsi

omata

juhannuksen

suunsa

veljetkään

siitä

tienneet

haluavansa

tukijoukkoja

ainoa

tiivis

perheestään

numeron

oli

karkaaminen

seurustelu
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Yhdistä sanat – Oikeat vastaukset
Yhdistä sanat, joissa on yhtä monta tavua.

a)

b)

c)

d)

soitellut

ehdottoman

seuraavalla

salaamisessa

puhelimitse

osannut

oli

huomaamatta

ymmärsi

omata

juhannuksen

suunsa

veljetkään

siitä

tienneet

haluavansa

tukijoukkoja

ainoa

tiivis

perheestään

numeron

oli

karkaaminen

seurustelu
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7. Etsi sanat kirjainjonoista
Etsi kirjainjonoista merkitykselliset sanat ja alleviivaa ne. Kirjoita löytämäsi sanat viivoille. Kussakin kirjainjonossa on yksi
sana.
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Etsi sanat kirjainjonoista – Oikeat vastaukset
Etsi kirjainjonoista merkitykselliset sanat ja alleviivaa ne. Kirjoita löytämäsi sanat viivoille. Kussakin kirjainjonossa on yksi
sana.
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8. Poista joukkoon kuulumattomat sanat
Alleviivaa sanalistasta sana, joka ei kuulu joukkoon. Kirjoita
viivalle perustelu valinnallesi.

ESIMERKKI:
setänsä
veljetkään
vanhemmat
tyttöparka

Muut sanat tarkoittavat sukulaista.

talosta
postiin
ompelijalta
kasvitarhalle
ompelimosta

rahoilla
palkka
internetin
tienestit

tunsi
ajoi
juhannuksen
puhui
alkoi
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Poista joukkoon kuulumattomat sanat
– Oikeat vastaukset
Alleviivaa sanalistasta sana, joka ei kuulu joukkoon. Kirjoita
viivalle perustelu valinnallesi.

ESIMERKKI:
setänsä
veljetkään
vanhemmat
tyttöparka

Muut sanat tarkoittavat sukulaista.

talosta
postiin
ompelijalta
kasvitarhalle
ompelimosta

Muut sanat tarkoittavat paikkaa.

rahoilla
palkka
internetin
tienestit

Muut sanat liittyvät rahaan.

tunsi
ajoi
juhannuksen
puhui
alkoi

Muut sanat kertovat tekemisestä.
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9. Alleviivaa oikein kirjoitetut sanat
Alleviivaa jokaiselta riviltä oikein kirjoitettu sana. Kullakin rivillä on yksi oikea vaihtoehto.

juhhannuksen

juhanuksen

juhannuksen

kesan

kesän

keesän

vikolla

viikolla

viikola

mielessään

meilessään

mielessän

assian

asian

asiian

töynsä

tyynsä

työnsä

veljetkän

veljekkään

veljetkään

suunsa

sunsa

suunssa

vouro

vuuro

vuoro
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Alleviivaa oikein kirjoitetut sanat
– Oikeat vastaukset
Alleviivaa jokaiselta riviltä oikein kirjoitettu sana. Kullakin rivillä on yksi oikea vaihtoehto.

juhhannuksen

juhanuksen

juhannuksen

kesan

kesän

keesän

vikolla

viikolla

viikola

mielessään

meilessään

mielessän

assian

asian

asiian

töynsä

tyynsä

työnsä

veljetkän

veljekkään

veljetkään

suunsa

sunsa

suunssa

vouro

vuuro

vuoro
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10. Korjaa virkkeet
Seuraavat virkkeet on poimittu tekstistä, mutta yksi sana on
korvattu väärällä sanalla. Etsi ja alleviivaa väärä sana. Kirjoita
virkkeeseen kuuluva sana viivalle.

ESIMERKKI:
Poistuttuaan tätinsä talosta Birgitta ajoi autollaan kaupungille
postiin.
setänsä
Birgitta oli päässyt kesätöihin muutamaksi kuukaudeksi tutun
rouvan kasvitarhalle.

Olihan Birgitalla muukin syy uusien vaatteitten pesemiseen.

Sen jälkeen alkoi tiivis yhteydenpito sähköpostitse.

Viimein seurustelu oli edennyt niin pitkälle, että Mertsi oli
kysynyt, lähteekö Birgitta hänen kotiinsa.

Siitä nousisi kauhea meteli oman perheen kesken.

Lisäksi he olivat hankkineet lapsilleen jatkokoulutuksia.

Sonjaa ei kannattanut sotkea asiaan.
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Korjaa virkkeet – Oikeat vastaukset
Seuraavat virkkeet on poimittu tekstistä, mutta yksi sana on
korvattu väärällä sanalla. Etsi ja alleviivaa väärä sana. Kirjoita
virkkeeseen kuuluva sana viivalle.

ESIMERKKI:
Poistuttuaan tätinsä talosta Birgitta ajoi autollaan kaupungille
postiin.
setänsä
Birgitta oli päässyt kesätöihin muutamaksi kuukaudeksi tutun
rouvan kasvitarhalle.
viikoksi
Olihan Birgitalla muukin syy uusien vaatteitten pesemiseen.
hankkimiseen
Sen jälkeen alkoi tiivis yhteydenpito sähköpostitse.
puhelimitse
Viimein seurustelu oli edennyt niin pitkälle, että Mertsi oli
kysynyt, lähteekö Birgitta hänen kotiinsa.
matkaansa
Siitä nousisi kauhea meteli oman perheen kesken.
mekkala
Lisäksi he olivat hankkineet lapsilleen jatkokoulutuksia.
suunnitelleet
Sonjaa ei kannattanut sotkea asiaan.
auttanut
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11. Muodosta sanoista virkkeitä
Järjestä sanat niin, että niistä muodostuu järkevä virke, ja kirjoita se viivalle. Virkkeet löytyvät tekstistä.

ESIMERKKI:
ompelijalta
hänen
oli tullut
hameet

sinne
tilaamansa

Sinne oli tullut ompelijalta hänen tilaamansa hameet.

eteen
nuori

kauneutensa
mitäpä

nainen
ei tekisi

alkoi
jälkeen

sen
yhteydenpito

tiivis
puhelimitse

maailmalle
heitä
pitivät

vanhemmat
vielä
lähtemään

nuorina
liian
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Muodosta sanoista virkkeitä
– Oikeat vastaukset
Järjestä sanat niin, että niistä muodostuu järkevä virke, ja kirjoita se viivalle. Virkkeet löytyvät tekstistä.

ESIMERKKI:
ompelijalta
hänen
oli tullut
hameet

sinne
tilaamansa

Sinne oli tullut ompelijalta hänen tilaamansa hameet.

eteen
nuori

kauneutensa
mitäpä

nainen
ei tekisi

Mitäpä nuori nainen ei tekisi kauneutensa eteen.

alkoi
jälkeen

sen
yhteydenpito

tiivis
puhelimitse

Sen jälkeen alkoi tiivis yhteydenpito puhelimitse.

maailmalle
heitä
pitivät

vanhemmat
vielä
lähtemään

nuorina
liian

Vanhemmat pitivät heitä vielä liian nuorina lähtemään
maailmalle.
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12. Alleviivaa virkkeet
Alleviivaa tekstistä virkkeet, joissa on erisnimi. Kirjoita löytämäsi erisnimet viivoille. Muista, että erisnimet alkavat aina
isolla alkukirjaimella.

Viimein seurustelu oli edennyt niin pitkälle, että Mertsi oli
kysynyt, lähteekö Birgitta hänen matkaansa. Nuori nainen oli
sanonut haluavansa miettiä. Hän tiesi, ettei asia voisi pysyä
enää kauan salassa, mutta jotenkin päätös lähteä kokonaan
omasta perheestään vieraiden ihmisten joukkoon, ruveta Mertsille
akaksi ja mennä siihen porukkaan miniäksi tuntui yhtäkkiä
mahdottoman suurelta. Lisäksi tapoihin kuului karkaaminen.
Siitä nousisi kauhea mekkala oman perheen kesken. Vanhemmat
pitivät heitä vielä liian nuorina lähtemään maailmalle. Lisäksi he
olivat suunnitelleet lapsilleen jatkokoulutuksia. Se kaikki jäisi
taakse, jos hän lähtisi. Jos hän suostuisi, niin sitten lähdettäisiin
yhdessä Mertsin sukulaisten luokse toiselle paikkakunnalle,
ja joku ilmoittaisi hänen vanhemmilleen. Sonjaa ei auttanut
sotkea asiaan. Tyttöparka olisi muutenkin kovilla hänen lähtönsä
jälkeen. Vanhemmat eivät tätä vähällä hyväksyisi. Ehkäpä joku
vanhemmista serkuista suostuisi ilmoittamaan.
Jos vain osaisi päättää, mitä tekisi. Kyllähän Mertsi oli parhaansa
mukaan yrittänyt vakuuttaa olevansa kunnon mies, mutta mitä
ihmettä hän tekisi? Järki puhui yhtä, mutta sydän sanoi toista.
Nuori nainen tunsi olevansa tunteiden ristiaallokossa.
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Alleviivaa virkkeet – Oikeat vastaukset
Alleviivaa tekstistä virkkeet, joissa on erisnimi. Kirjoita löytämäsi erisnimet viivoille. Muista, että erisnimet alkavat aina
isolla alkukirjaimella.

Viimein seurustelu oli edennyt niin pitkälle, että Mertsi oli
kysynyt, lähteekö Birgitta hänen matkaansa. Nuori nainen oli
sanonut haluavansa miettiä. Hän tiesi, ettei asia voisi pysyä enää
kauan salassa, mutta jotenkin päätös lähteä kokonaan omasta
perheestään vieraiden ihmisten joukkoon, ruveta Mertsille
akaksi ja mennä siihen porukkaan miniäksi tuntui yhtäkkiä
mahdottoman suurelta. Lisäksi tapoihin kuului karkaaminen.
Siitä nousisi kauhea mekkala oman perheen kesken. Vanhemmat
pitivät heitä vielä liian nuorina lähtemään maailmalle. Lisäksi he
olivat suunnitelleet lapsilleen jatkokoulutuksia. Se kaikki jäisi
taakse, jos hän lähtisi. Jos hän suostuisi, niin sitten lähdettäisiin
yhdessä Mertsin sukulaisten luokse toiselle paikkakunnalle,
ja joku ilmoittaisi hänen vanhemmilleen. Sonjaa ei auttanut
sotkea asiaan. Tyttöparka olisi muutenkin kovilla hänen lähtönsä
jälkeen. Vanhemmat eivät tätä vähällä hyväksyisi. Ehkäpä joku
vanhemmista serkuista suostuisi ilmoittamaan.
Jos vain osaisi päättää, mitä tekisi. Kyllähän Mertsi oli parhaansa
mukaan yrittänyt vakuuttaa olevansa kunnon mies, mutta mitä
ihmettä hän tekisi? Järki puhui yhtä, mutta sydän sanoi toista.
Nuori nainen tunsi olevansa tunteiden ristiaallokossa.

Mertsi, Birgitta, Mertsille, Mertsin, Sonjaa, Mertsi

37

13. Valitse samaa tarkoittavat virkkeet
Valitse kolmesta vaihtoehdosta virke, joka tarkoittaa samaa
asiaa kuin yläpuolella oleva tummennettu virke.

1. Nämä tienestit oli Birgitta päättänyt sijoittaa vaatteisiin.
a) Birgitta oli päättänyt koristella vaatteita kauniisti.
b) Birgitta oli päättänyt hankkia palkallaan vaatteita.
c) Birgitta oli päättänyt pukeutua viehkeisiin vaatteisiin.
2. Sonja oli ainoa, joka tiesi asiasta, mutta hän ymmärsi
pitää suunsa kiinni.
a) Sonja oli ainoa, joka ymmärsi pitää suunsa kiinni.
b) Sonja ainoastaan ymmärsi suunsa olevan kiinni.
c) Sonja ainoastaan tiesi asiasta, eikä hän kertonut siitä
kenellekään.
3. Vanhemmat pitivät heitä vielä liian nuorina lähtemään
maailmalle.
a) Vanhemmat ajattelivat, että nuorena pitää lähteä
maailmalle.
b) Vanhempien mielestä oli vielä liian aikaista lähteä
maailmalle heidän ikäisinään.
c) Vanhemmat pitivät nuorista.
4. Sonjaa ei auttanut sotkea asiaan.
a) Sonja ei ollut sotkenut yhtään.
b) Sonja ei auttanut siivoamisessa.
c) Asia oli parempi hoitaa ilman Sonjan apua.
5. Vanhemmat eivät tätä vähällä hyväksyisi.
a) Vanhemmat hyväksyivät asian.
b) Vanhemmat eivät ilman kunnollisia perusteluja asiaa
hyväksyisi.
c) Vanhemmat eivät asiaa vähällä hylkäisi.
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Valitse samaa tarkoittavat virkkeet
– Oikeat vastaukset
Valitse kolmesta vaihtoehdosta virke, joka tarkoittaa samaa
asiaa kuin yläpuolella oleva tummennettu virke.

1. Nämä tienestit oli Birgitta päättänyt sijoittaa vaatteisiin.
a) Birgitta oli päättänyt koristella vaatteita kauniisti.
b) Birgitta oli päättänyt hankkia palkallaan vaatteita.
c) Birgitta oli päättänyt pukeutua viehkeisiin vaatteisiin.
2. Sonja oli ainoa, joka tiesi asiasta, mutta hän ymmärsi
pitää suunsa kiinni.
a) Sonja oli ainoa, joka ymmärsi pitää suunsa kiinni.
b) Sonja ainoastaan ymmärsi suunsa olevan kiinni.
c) Sonja ainoastaan tiesi asiasta, eikä hän kertonut
siitä kenellekään.
3. Vanhemmat pitivät heitä vielä liian nuorina lähtemään
maailmalle.
a) Vanhemmat ajattelivat, että nuorena pitää lähteä
maailmalle.
b) Vanhempien mielestä oli vielä liian aikaista lähteä
maailmalle heidän ikäisinään.
c) Vanhemmat pitivät nuorista.
4. Sonjaa ei auttanut sotkea asiaan.
a) Sonja ei ollut sotkenut yhtään.
b) Sonja ei auttanut siivoamisessa.
c) Asia oli parempi hoitaa ilman Sonjan apua.
5. Vanhemmat eivät tätä vähällä hyväksyisi.
a) Vanhemmat hyväksyivät asian.
b) Vanhemmat eivät ilman kunnollisia perusteluja
asiaa hyväksyisi.
c) Vanhemmat eivät asiaa vähällä hylkäisi.

39

14. Vastaa kysymyksiin
Vastaa kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä.

1. Minne Birgitta ajoi autollaan?

2. Missä hän oli ollut kesätöissä?

3. Minkä kautta Birgitta oli tilannut uudet hameet itselleen?

4. Keneltä Mertsi oli saanut Birgitan puhelinnumeron?

5. Oliko Birgitta yllättynyt Mertsin soitosta?

6. Seurustelevatko romaninuoret julkisesti?

7. Vastasiko Birgitta heti Mertsin kysymykseen?

8. Mitä Birgitan vanhemmat olivat suunnitelleet lapsilleen?

9. Olisiko Birgitan vanhempien helppo hyväksyä Birgitan päätös?

10. Oliko Birgitta epävarma vastauksestaan?
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Vastaa kysymyksiin – Oikeat vastaukset
Vastaa kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä.
1. Minne Birgitta ajoi autollaan?
Birgitta ajoi postiin.
2. Missä hän oli ollut kesätöissä?
Hän oli ollut kesätöissä kasvitarhalla.
3. Minkä kautta Birgitta oli tilannut uudet hameet itselleen?
Birgitta oli tilannut uuden hameen itselleen internetistä.
4. Keneltä Mertsi oli saanut Birgitan puhelinnumeron?
Mertsi oli saanut Birgitan puhelinnumeron tuttavilta.
5. Oliko Birgitta yllättynyt Mertsin soitosta?
Birgitta ei ollut yllättynyt Mertsin soitosta.
6. Seurustelevatko romaninuoret julkisesti?
Romaninuoret eivät seurustele julkisesti.
7. Vastasiko Birgitta heti Mertsin kysymykseen?
Birgitta ei vastannut heti Mertsin kysymykseen.
8. Mitä Birgitan vanhemmat olivat suunnitelleet lapsilleen?
Birgitan vanhemmat olivat suunnitelleet lapsilleen
jatkokoulutuksia.
9. Olisiko Birgitan vanhempien helppo hyväksyä Birgitan päätös?
Birgitan vanhempien ei olisi helppo hyväksyä Birgitan
päätöstä.
10. Oliko Birgitta epävarma vastauksestaan?
Birgitta oli epävarma vastauksestaan.
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15. Numeroi virkkeet
Numeroi virkkeet (1–10) tekstin mukaiseen esiintymisjärjestykseen.

Birgitta haluaa hankkia uusia vaatteita, sillä Mertsi oli
soittanut hänelle juhannuksen jälkeisellä viikolla.
Birgitta ajaa autollaan postiin.
Birgitta miettii, että ehkä joku vanhemmista serkuista
suostuisi ilmoittamaan vanhemmille hänen lähtönsä.
Birgitta toteaa, että lähtemisestä nousisi kamala mekkala
oman perheen kesken, koska vanhemmat pitivät heitä liian
nuorina.
Birgitta muistaa, että juhannuksen jälkeen yhteydenpito
Mertsin kanssa alkoi puhelimitse tiiviinä.
Birgitan tilaamat hameet olivat tulleet postiin.
Birgitta toteaa, että seurustelu täytyi salata vanhemmilta.
Birgitta muistelee, että viimein Mertsi kysyi, lähteekö
Birgitta hänen matkaansa.
Birgitta haluaa miettiä lähtemistä Mertsin matkaan.
Birgitta miettii, että jos hän suostuu lähtemään Mertsin
matkaan, lähdettäisiin toiselle paikkakunnalle, ja joku
ilmoittaisi asiasta hänen vanhemmilleen.
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Numeroi virkkeet – Oikeat vastaukset
Numeroi virkkeet (1–10) tekstin mukaiseen esiintymisjärjestykseen.

3

Birgitta haluaa hankkia uusia vaatteita, sillä Mertsi oli
soittanut hänelle juhannuksen jälkeisellä viikolla.

1

Birgitta ajaa autollaan postiin.

10

Birgitta miettii, että ehkä joku vanhemmista serkuista
suostuisi ilmoittamaan vanhemmille hänen lähtönsä.

8

Birgitta toteaa, että lähtemisestä nousisi kamala mekkala
oman perheen kesken, koska vanhemmat pitivät heitä liian
nuorina.

4

Birgitta muistaa, että juhannuksen jälkeen yhteydenpito
Mertsin kanssa alkoi puhelimitse tiiviinä.

2

Birgitan tilaamat hameet olivat tulleet postiin.

5

Birgitta toteaa, että seurustelu täytyi salata vanhemmilta.

6

Birgitta muistelee, että viimein Mertsi kysyi, lähteekö
Birgitta hänen matkaansa.

7

Birgitta haluaa miettiä lähtemistä Mertsin matkaan.

9

Birgitta miettii, että jos hän suostuu lähtemään Mertsin
matkaan, lähdettäisiin toiselle paikkakunnalle, ja joku
ilmoittaisi asiasta hänen vanhemmilleen.
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II Kaksikko karkaa
Aikansa mietittyään Birgitta viimein teki päätöksen. Hän lähtisi
Mertsin mukaan, kävi miten kävi. Hän oli pitkin kesää vaivihkaa
udellut muilta nuorilta Mertsistä: minkälainen tämä oli, ja
minkälaista porukkaa he olivat? Mitään huonoa ei ollut kuulunut,
ja Birgitta rohkaisikin mielensä, ja viimein nuoren miehen tivatessa
päätöstä puhelimessa hän myöntyi. Sen jälkeen Mertsi antoi hänelle
muutaman päivän aikaa asioiden järjestelemiseen.
Kiireen vilkkaa hameet pois ompelijalta, ja lisäksi oli teetettävä
muutama röijy. Näitä röijyjä Birgitta teetti Elisalla, setänsä
vaimolla. Aivan kuin Elisa olisi aavistanut jotain hänen käydessään
siellä. Birgitta oli yrittänyt olla aivan tavallisesti, mutta yhtäkkiä
oli tuntunut siltä, kuin olisi halunnut kertoa Elisalle kaiken. Hän oli
vielä kääntynyt ovella ja aikonut sanoa jotain, mutta muuttanut
sitten mielensä ja lähtenyt pois. Parempi, kun Elisakaan ei tietäisi
mitään. Eipä joutuisi ikävään välikäteen, kun asiaa alettaisiin tutkia
ja miettiä, kuka oli tiennyt ja mitä. Olisihan se Rainerillekin noloa.
Birgitta ei halunnut loukata setäänsä.
Viimein määräaika oli kulunut umpeen, ja Birgitan oli määrä ajaa
viereiseen kaupunkiin ompelimoon hakemaan muutamia röijyjään.
Sinne Mertsi oli aikonut tulla ja sieltä lähdettäisiin. Topi ja Aili olivat
menneet poikien kanssa raveihin, ja Birgitta ja Sonja olivat jääneet
kotiin. Heidän oli tarkoitus siivota ja laittaa ruoka valmiiksi, kunhan
muut tulisivat raveista. Niin tehtäisiinkin. Sillä erotuksella, että
Sonja hoitaisi kaiken. Illan saapuessa Birgitta ajelisi Mertsin kanssa
ihan muissa maisemissa. Oli vain heitettävä valmiiksi pakatut kassit
autoon, ja sitten mentäisiin.
Jännitys oli laantunut Birgitan saavuttua ompelimon pihaan. Hän
meni sisälle ja sivusilmällä huomasi viereisellä parkkipaikalla
tumman Mersun. Se oli Mertsin auto. Nuori nainen maksoi röijynsä
ja käveli ulos. Mertsi oli ajanut hänen autonsa viereen ja heittänyt
kassit Mersun takakonttiin. Sitten lähdettiin.
Ompelija kurkisti uteliaana ikkunasta: ”Mitä nämä nuoret
touhusivat? Nuoren naisen autohan jäi hänen pihalleen.” Hän
44

käveli etuovelle tarkastamaan tilannetta, mutta ulos saavuttuaan
hän näki vain auton takavalojen katoavan mutkan taakse. ”Jaaa, siinä taisi taas yksi nuoripari karata.” Hän oli ommellut jo niin
kauan romaneille, että oli oppinut tuntemaan näiden tapoja. ”Oi
aikoja, oi tapoja”, hän huokaili lukitessaan Birgitan auton ovia. Pian
sukulaiset jo hakisivat auton pois. Täältähän se löytyisi, tosin ilman
nuorta naista.
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1. Yhdistä sanat
Yhdistä viivalla toisiinsa sanat, jotka alkavat ja päättyvät samalla kirjaimella.

mietittyään

luki

lähtisi

viimein

lukitessaan

muutaman

vain

lähdettiin

kuulunut

töitä

tämä

poikia

puhelimessa

kassit

ei

käveli

rohkaisi

romani

aikansa

autolla

kävi

eleli

nuoren

on

ompelimoon

voisi

välikäsi

niin

välillä

vielä

raveista

setäänsä

siellä

ruoka
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Yhdistä sanat – Oikeat vastaukset
Yhdistä viivalla toisiinsa sanat, jotka alkavat ja päättyvät samalla kirjaimella.

mietittyään

luki

lähtisi

viimein

lukitessaan

muutaman

vain

lähdettiin

kuulunut

töitä

tämä

poikia

puhelimessa

kassit

ei

käveli

rohkaisi

romani

aikansa

autolla

kävi

eleli

nuoren

on

ompelimoon

voisi

välikäsi

niin

välillä

vielä

raveista

setäänsä

siellä

ruoka

47

2. Tutki äänteiden kestoja
Valitse sanat, joissa on kaksi samaa konsonanttia peräkkäin
(kk, ll, mm, nn, pp, rr, ss, tt). Merkitse rasti ruutuun.

aikansa

päivän

mietittyään

aikaa

lähtisi

järjestelemiseen

udellut

vilkkaa

muilta

ompelijalta

nuorilta

käydessään

tämä

siellä

minkälaista

Birgitta

porukkaa

yrittänyt

mitään

olla

huonoa

tavallisesti

ollut

yhtäkkiä

miehen

tuntunut

tivatessa

kertoa

päätöstä

halunnut

puhelimessa

Elisalle

hän

vielä

myöntyi

kääntynyt

hänelle

ovella

muutaman

muuttanut
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Tutki äänteiden kestoja – Oikeat vastaukset
Valitse sanat, joissa on kaksi samaa konsonanttia peräkkäin
(kk, ll, mm, nn, pp, rr, ss, tt). Merkitse rasti ruutuun.

X
X

aikansa

päivän

mietittyään

aikaa

lähtisi

järjestelemiseen

udellut

X

muilta

X

X
X
X

X

vilkkaa
ompelijalta

nuorilta

X

käydessään

tämä

X

siellä

minkälaista

X

Birgitta

porukkaa

X

yrittänyt

mitään

X

olla

huonoa

X

tavallisesti

ollut

X

yhtäkkiä

miehen

tuntunut

tivatessa

kertoa

päätöstä

X

halunnut

puhelimessa

X

Elisalle

hän

vielä

myöntyi

kääntynyt

hänelle

X

ovella

muutaman

X

muuttanut
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3. Valitse oikea tavu
Valitse sanaan oikea lopputavu niin, että sanasta muodostuu
tekstistä löytyvä sana. Kirjoita sana viivalle ja alleviivaa sana
tekstistä.

Aikansa mietittyään Birgitta viimein teki päätöksen. Hän lähtisi
Mertsin mukaan, kävi miten kävi. Hän oli pitkin kesää vaivihkaa
udellut muilta nuorilta Mertsistä: minkälainen tämä oli, ja
minkälaista porukkaa he olivat? Mitään huonoa ei ollut kuulunut,
ja Birgitta rohkaisikin mielensä, ja viimein nuoren miehen
tivatessa päätöstä puhelimessa hän myöntyi. Sen jälkeen Mertsi
antoi hänelle muutaman päivän aikaa asioiden järjestelemiseen.

ke

rää
li
sää

ren
nuo raa
li

ol

la
ki
lut

pit

kin
kä
sa
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Valitse oikea tavu – Oikeat vastaukset
Valitse sanaan oikea lopputavu niin, että sanasta muodostuu
tekstistä löytyvä sana. Kirjoita sana viivalle ja alleviivaa sana
tekstistä.

Aikansa mietittyään Birgitta viimein teki päätöksen. Hän lähtisi
Mertsin mukaan, kävi miten kävi. Hän oli pitkin kesää vaivihkaa
udellut muilta nuorilta Mertsistä: minkälainen tämä oli, ja
minkälaista porukkaa he olivat? Mitään huonoa ei ollut kuulunut,
ja Birgitta rohkaisikin mielensä, ja viimein nuoren miehen
tivatessa päätöstä puhelimessa hän myöntyi. Sen jälkeen Mertsi
antoi hänelle muutaman päivän aikaa asioiden järjestelemiseen.

ke

rää
li
sää

ren
nuo raa
li

ke-sää

nuo-ren

ol

la
ki
lut

ol-lut

pit

kin
kä
sa

pit-kin
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4. Laske tavut
Tekstistä on poimittu sanoja laatikkoon ja viivoille laatikon alle.
Laske näiden sanojen tavujen lukumäärät ja yhdistä keskenään
ne sanat, joissa on yhtä monta tavua. Valitse laatikosta sana
ja kirjoita se oikealle viivalle. Alleviivaa tekstistä sanat, jotka
on poimittu laatikkoon ja viivoille.

Kiireen vilkkaa hameet pois ompelijalta, ja lisäksi oli teetettävä
muutama röijy. Näitä röijyjä Birgitta teetti Elisalla, setänsä
vaimolla. Aivan kuin Elisa olisi aavistanut jotain hänen
käydessään siellä. Birgitta oli yrittänyt olla aivan tavallisesti,
mutta yhtäkkiä oli tuntunut siltä, kuin olisi halunnut kertoa
Elisalle kaiken. Hän oli vielä kääntynyt ovella ja aikonut sanoa
jotain, mutta muuttanut sitten mielensä ja lähtenyt pois.
Parempi, kun Elisakaan ei tietäisi mitään. Eipä joutuisi ikävään
välikäteen, kun asiaa alettaisiin tutkia ja miettiä, kuka oli tiennyt
ja mitä. Olisihan se Rainerillekin noloa. Birgitta ei halunnut
loukata setäänsä.
olisi
se
hameet
Rainerillekin
yrittänyt
siellä
tuntunut
Elisakaan
ja
ompelijalta
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Laske tavut – Oikeat vastaukset
Tekstistä on poimittu sanoja laatikkoon ja viivoille laatikon alle.
Laske näiden sanojen tavujen lukumäärät ja yhdistä keskenään
ne sanat, joissa on yhtä monta tavua. Valitse laatikosta sana
ja kirjoita se oikealle viivalle. Alleviivaa tekstistä sanat, jotka
on poimittu laatikkoon ja viivoille.

Kiireen vilkkaa hameet pois ompelijalta, ja lisäksi oli
teetettävä muutama röijy. Näitä röijyjä Birgitta teetti Elisalla,
setänsä vaimolla. Aivan kuin Elisa olisi aavistanut jotain hänen
käydessään siellä. Birgitta oli yrittänyt olla aivan tavallisesti,
mutta yhtäkkiä oli tuntunut siltä, kuin olisi halunnut kertoa
Elisalle kaiken. Hän oli vielä kääntynyt ovella ja aikonut sanoa
jotain, mutta muuttanut sitten mielensä ja lähtenyt pois.
Parempi, kun Elisakaan ei tietäisi mitään. Eipä joutuisi ikävään
välikäteen, kun asiaa alettaisiin tutkia ja miettiä, kuka oli tiennyt
ja mitä. Olisihan se Rainerillekin noloa. Birgitta ei halunnut
loukata setäänsä.
olisi
se
hameet
Rainerillekin
yrittänyt
siellä

ha-meet

tuntunut

o-li-si

Elisakaan

y-rit-tä-nyt

ja

se

ompelijalta

Rai-ne-ril-le-kin
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5. Tavuta sanat
Kirjoita sanat tavutettuina viivoille.

autolla
määräaika
oli
kulunut
umpeen
ja
Birgitan
määrä
ajaa
viereiseen
kaupunkiin
ompelimoon
hakemaan
muutamia
röijyjään
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Tavuta sanat – Oikeat vastaukset
Kirjoita sanat tavutettuina viivoille.

autolla

au-tol-la

määräaika

mää-rä-ai-ka

oli

o-li

kulunut

ku-lu-nut

umpeen

um-peen

ja

ja

Birgitan

Bir-gi-tan

määrä

mää-rä

ajaa

a-jaa

viereiseen

vie-rei-seen

kaupunkiin

kau-pun-kiin

ompelimoon

om-pe-li-moon

hakemaan

ha-ke-maan

muutamia

muu-ta-mi-a

röijyjään

röi-jy-jään
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6. Lisää sopiva riimi
Lisää runoon oikea riimipari viivalle.

Birgitta lähtisi Mertsin mukaan,
eikä siitä tietäisi _______________.
Seurusteltu oltiin pitkin kesää,
kohta rakennettaisiin omaa ______________.
Asioiden järjestelyyn Mertsi antoi pari päivää aikaa,
ilmassa taisi olla jännitystä ja rakkauden _______________.
Hameet oli haettava ompelijalta pois,
hänellekään Birgitta kertoa ei _______________.
Ompelimon pihalla oli Mertsin tuttu Mersu tumma,
Birgitalla oli ompelijalle kasassa laskun koko ________________.
Ompelija mietti: ”Mitä touhuavat nämä nuoret?”
Birgitta tuumi: ”Rakkaus voi siirtää vaikka _________________!”
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Lisää sopiva riimi – Oikeat vastaukset
Lisää runoon oikea riimipari viivalle.

Birgitta lähtisi Mertsin mukaan,
eikä siitä tietäisi kukaan.
Seurusteltu oltiin pitkin kesää,
kohta rakennettaisiin omaa pesää.
Asioiden järjestelyyn Mertsi antoi pari päivää aikaa,
ilmassa taisi olla jännitystä ja rakkauden taikaa.
Hameet oli haettava ompelijalta pois,
hänellekään Birgitta kertoa ei vois.
Ompelimon pihalla oli Mertsin tuttu Mersu tumma,
Birgitalla oli ompelijalle kasassa laskun koko summa.
Ompelija mietti: ”Mitä touhuavat nämä nuoret?”
Birgitta tuumi: ”Rakkaus voi siirtää vaikka vuoret!”
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7. Päättele oikea sana
Vihjeiden avulla kuvaillaan tarinassa esiintynyttä sanaa. Kirjoita asiaa tarkoittava sana viivalle vihjeiden jälkeen.

A) Kyseessä on vuodenaika.
Tällöin on lämmintä ja monilla ihmisillä on pidempi loma.
Juhannus on tänä aikana.
Tätä aikaa eletään kevään ja syksyn välissä.
Birgitta ja Mertsi olivat soitelleet toisilleen tämän vuodenajan
aikana.

B) Tämä sana merkitsee ihmisjoukkoa.
Sanan synonyymeja (=samaa tarkoittavia sanoja) ovat seurue
ja jengi.
Sana alkaa p-kirjaimella ja loppuu a-kirjaimeen.
Birgitta halusi tietää, millaiseen tällaiseen ryhmään Mertsi
kuului.

C) Tätä esinettä käytetään yhteydenpidon välineenä.
Nykyään lähes jokaisella on oma tällainen esine.
Tätä esinettä kutsutaan monesti kännykäksi.
Mertsi ja Birgitta soittelivat toisilleen tällä esineellä.
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D) Tämä on naisten käyttämä vaate.
Tätä vaatetta käytetään housujen tilalla.
Tämä vaate voi olla joko pitkä tai lyhyt, leveä tai kapea.
Romaninaisen tällainen vaate voi painaa useita kiloja.
Birgitta oli tilannut useamman tällaisen vaatteen ompelijalta.

E) Tämä sana merkitsee naista, joka on naimisissa.
Sana ei ole rouva.
Sanan synonyymi (=samaa tarkoittava sana) on puoliso, ja
sen vastakohta on aviomies.
Sana alkaa v-kirjaimella.
Elisa on Birgitan sedälle tällainen nainen.

F) Kyseessä on miespuolinen sukulainen.
Tämä henkilö on isän veli.
Sanassa on neljä kirjainta.
Raineri oli Birgitan tällainen sukulainen.

G) Kyseessä on eräs aika vuorokaudesta.
Tähän aikaan alkaa pimetä ja yleensä mennään nukkumaan.
Tämän vuorokaudenajan jälkeen tulee yö, ja tätä ennen on
ollut päivä.
Tähän vuorokaudenaikaan Birgitta ja Mertsi ajelisivat jo
muissa maisemissa.
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Päättele oikea sana – Oikeat vastaukset
Vihjeiden avulla kuvaillaan tarinassa esiintynyttä sanaa. Kirjoita asiaa tarkoittava sana viivalle vihjeiden jälkeen.

A) Kyseessä on vuodenaika.
Tällöin on lämmintä ja monilla ihmisillä on pidempi loma.
Juhannus on tänä aikana.
Tätä aikaa eletään kevään ja syksyn välissä.
Birgitta ja Mertsi olivat soitelleet toisilleen tämän vuodenajan
aikana.
kesä

B) Tämä sana merkitsee ihmisjoukkoa.
Sanan synonyymeja (=samaa tarkoittavia sanoja) ovat seurue
ja jengi.
Sana alkaa p-kirjaimella ja loppuu a-kirjaimeen.
Birgitta halusi tietää, millaiseen tällaiseen ryhmään Mertsi
kuului.
porukka

C) Tätä esinettä käytetään yhteydenpidon välineenä.
Nykyään lähes jokaisella on oma tällainen esine.
Tätä esinettä kutsutaan monesti kännykäksi.
Mertsi ja Birgitta soittelivat toisilleen tällä esineellä.
matkapuhelin
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D) Tämä on naisten käyttämä vaate.
Tätä vaatetta käytetään housujen tilalla.
Tämä vaate voi olla joko pitkä tai lyhyt, leveä tai kapea.
Romaninaisen tällainen vaate voi painaa useita kiloja.
Birgitta oli tilannut useamman tällaisen vaatteen ompelijalta.
hame

E) Tämä sana merkitsee naista, joka on naimisissa.
Sana ei ole rouva.
Sanan synonyymi (=samaa tarkoittava sana) on puoliso, ja
sen vastakohta on aviomies.
Sana alkaa v-kirjaimella.
Elisa on Birgitan sedälle tällainen nainen.
vaimo

F) Kyseessä on miespuolinen sukulainen.
Tämä henkilö on isän veli.
Sanassa on neljä kirjainta.
Raineri oli Birgitan tällainen sukulainen.
setä

G) Kyseessä on eräs aika vuorokaudesta.
Tähän aikaan alkaa pimetä ja yleensä mennään nukkumaan.
Tämän vuorokaudenajan jälkeen tulee yö, ja tätä ennen on
ollut päivä.
Tähän vuorokaudenaikaan Birgitta ja Mertsi ajelisivat jo
muissa maisemissa.
ilta
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8. Valitse merkitykselliset sanat
Merkitse rastilla sanat, jotka tarkoittavat jotakin. Kustakin neljän sanan sarjasta löytyy yksi merkityksellinen sana.
piitos
päätös
pootos
pöötäs

____
____
____
____

ryöjy
räyjy
röijy
riöjä

____
____
____
____

udella
adilla
edolla
ödella

____
____
____
____

tevellinen
tavallinen
tovollinen
tuvullinen

____
____
____
____

nauri
neori
nuori
nieri

____
____
____
____

tutkia
tatkia
totkia
tytkiä

____
____
____
____

parekka
porekka
purokka
porukka

____
____
____
____

vaireinen
vyöreinen
väireinen
viereinen

____
____
____
____

myöntyä
mäöntyä
myynteä
mäyntyä

____
____
____
____

erotus
arotus
aretus
eratus

____
____
____
____
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Valitse merkitykselliset sanat
– Oikeat vastaukset
Merkitse rastilla sanat, jotka tarkoittavat jotakin. Kustakin neljän sanan sarjasta löytyy yksi merkityksellinen sana.

piitos
päätös
pootos
pöötäs

____
____
X
____
____

ryöjy
räyjy
röijy
riöjä

____
____
____
X
____

udella
adilla
edolla
ödella

____
X
____
____
____

tevellinen
tavallinen
tovollinen
tuvullinen

____
____
X
____
____

nauri
neori
nuori
nieri

____
____
____
X
____

tutkia
tatkia
totkia
tytkiä

____
X
____
____
____

parekka
porekka
purokka
porukka

____
____
____
____
X

vaireinen
vyöreinen
väireinen
viereinen

____
____
____
____
X

myöntyä
mäöntyä
myynteä
mäyntyä

____
X
____
____
____

erotus
arotus
aretus
eratus

____
X
____
____
____
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9. Muodosta yhdyssanoja
Valitse sanalle loppu niin, että siitä muodostuu tarinassa esiintyvä yhdyssana. Yhdistä yhdyssanan alku- ja loppuosa toisiinsa viivalla. Kirjoita muodostunut sana viivalle.

määrä

minuutti
tunti
aika

sivu

silmällä
hampaalla
karvalla

parkki

tilalla
kentällä
paikalla

taka

reppuun
konttiin
säkkiin

etu

kaapille
ovelle
luukulle
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Muodosta yhdyssanoja – Oikeat vastaukset
Valitse sanalle loppu niin, että siitä muodostuu tarinassa esiintyvä yhdyssana. Yhdistä yhdyssanan alku- ja loppuosa toisiinsa viivalla. Kirjoita muodostunut sana viivalle.

määrä

minuutti
tunti
aika

määräaika

sivu

silmällä
hampaalla
karvalla

sivusilmällä

parkki

tilalla
kentällä
paikalla

parkkipaikalla

taka

reppuun
konttiin
säkkiin

takakonttiin

etu

kaapille
ovelle
luukulle

etuovelle
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10. Jatka virkkeitä
Tehtävässä on annettu virkkeen alku. Valitse virkkeelle sopiva
loppu. Kussakin kohdassa on yksi oikea vaihtoehto.

1. Birgitta päätti olla kertomatta Elisalle suunnitelmistaan,
koska…
a) Elisa oli aavistanut jotain.
b) se oli niin noloa.
c) hän ei halunnut Elisan joutuvan selittelemään asiaa.
d) sitten asiaa alettaisiin tutkia.

2. Sonja siivosi ja laittoi ruokaa Topin ja Ailin ja poikien
ollessa raveissa, koska…
a) Birgitta oli lähtenyt Mertsin mukaan.
b) Birgitta oli puhelimessa.
c) Birgitta kertoi Elisalle.
d) Birgitta lepäsi hetken.

3. Mertsi oli ajanut Mersunsa ompelimon viereiselle
parkkipaikalle, koska…
a) kassit heittelehtivät takakontissa.
b) hän odotti Birgittaa.
c) Birgitta meni maksamaan röijyjään.
d) Birgitta oli kadonnut.

4. Elisa tunsi jo hyvin romanien tapoja, koska…
a) nuoripari oli karannut.
b) hän oli ommellut niin kauan romaneille.
c) sukulaiset hakisivat auton pois.
d) piti ompelijan työstä.
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Jatka virkkeitä – Oikeat vastaukset
Tehtävässä on annettu virkkeen alku. Valitse virkkeelle sopiva
loppu. Kussakin kohdassa on yksi oikea vaihtoehto.

1. Birgitta päätti olla kertomatta Elisalle suunnitelmistaan,
koska…
a) Elisa oli aavistanut jotain.
b) se oli niin noloa.
c) hän ei halunnut Elisan joutuvan selittelemään asiaa.
d) sitten asiaa alettaisiin tutkia.

2. Sonja siivosi ja laittoi ruokaa Topin ja Ailin ja poikien
ollessa raveissa, koska…
a) Birgitta oli lähtenyt Mertsin mukaan.
b) Birgitta oli puhelimessa.
c) Birgitta kertoi Elisalle.
d) Birgitta lepäsi hetken.

3. Mertsi oli ajanut Mersunsa ompelimon viereiselle
parkkipaikalle, koska…
a) kassit heittelehtivät takakontissa.
b) hän odotti Birgittaa.
c) Birgitta meni maksamaan röijyjään.
d) Birgitta oli kadonnut.

4. Elisa tunsi jo hyvin romanien tapoja, koska…
a) nuoripari oli karannut.
b) hän oli ommellut niin kauan romaneille.
c) sukulaiset hakisivat auton pois.
d) piti ompelijan työstä.
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11. Kirjoita virkkeitä
Lue tarina huolellisesti. Vastaa kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä. Vastauksen ensimmäinen sana on annettu valmiiksi.
Virkkeen alussa on aina iso alkukirjain ja lopussa piste.

ESIMERKKI:
Kuka on Raineri?
Raineri on Birgitan setä ja Elisan mies.

Mikä on Birgitan sedän vaimon nimi?
Birgitan

Kenelle Birgitta kertoo suunnitelmistaan?
Birgitta

Minkälainen auto Mertsillä on?
Mertsillä

Minne Birgitta jättää oman autonsa lähtiessään Mertsin mukaan?
Hän
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Kirjoita virkkeitä – Oikeat vastaukset
Lue tarina huolellisesti. Vastaa kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä. Vastauksen ensimmäinen sana on annettu valmiiksi.
Virkkeen alussa on aina iso alkukirjain ja lopussa piste.

ESIMERKKI:
Kuka on Raineri?
Raineri on Birgitan setä ja Elisan mies.

Mikä on Birgitan sedän vaimon nimi?
Birgitan sedän vaimon nimi on Elisa.

Kenelle Birgitta kertoo suunnitelmistaan?
Birgitta kertoo suunnitelmistaan Sonjalle.

Minkälainen auto Mertsillä on?
Mertsillä on tumma mersu.

Minne Birgitta jättää oman autonsa lähtiessään Mertsin mukaan?
Hän jättää autonsa Elisan ompelimon pihalle.
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12. Valitse tarinasta löytyvä virke
Valitse kolmesta vaihtoehdosta virke, joka löytyy alkuperäisestä tarinasta. Kussakin kohdassa on yksi oikea vaihtoehto.

a) Kiireen vilkkaa hameet pois ompelijalta, ja lisäksi oli teetettävä
muutama röijy.
b) Äkkiä hameet pois ompelijalta, ja lisäksi oli teetettävä
muutama röijy.
c) Nopeasti hameet pois ompelijalta, ja lisäksi oli teetettävä
muutama röijy.
a) Illan saapuessa Birgitta ajelisi Mertsin kanssa aivan muualla.
b) Illan saapuessa Birgitta ajelisi Mertsin kanssa jo kaukana.
c) Illan saapuessa Birgitta ajelisi Mertsin kanssa ihan muissa
maisemissa.
a) Oli vain heitettävä valmiiksi pakatut laukut autoon, ja sitten
mentäisiin.
b) Oli vain heitettävä valmiiksi pakatut kassit autoon, ja sitten
lähdettäisiin.
c) Oli vain heitettävä valmiiksi pakatut kassit autoon, ja sitten
mentäisiin.
a) Ompelija tuijotti uteliaana ikkunasta.
b) Ompelija katsoi uteliaana ikkunasta.
c) Ompelija kurkisti uteliaana ikkunasta.
a) ”Oi aikoja, oi tapoja.”
b) ”Voi ihmettä.”
c) ”Hyvänen aika.”
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Valitse tarinasta löytyvä virke – Oikeat tarinat
Valitse kolmesta vaihtoehdosta virke, joka löytyy alkuperäisestä tarinasta. Kussakin kohdassa on yksi oikea vaihtoehto.

a) Kiireen vilkkaa hameet pois ompelijalta, ja lisäksi oli
teetettävä muutama röijy.
b) Äkkiä hameet pois ompelijalta, ja lisäksi oli teetettävä
muutama röijy.
c) Nopeasti hameet pois ompelijalta, ja lisäksi oli teetettävä
muutama röijy.
a) Illan saapuessa Birgitta ajelisi Mertsin kanssa aivan muualla.
b) Illan saapuessa Birgitta ajelisi Mertsin kanssa jo kaukana.
c) Illan saapuessa Birgitta ajelisi Mertsin kanssa ihan
muissa maisemissa.
a) Oli vain heitettävä valmiiksi pakatut laukut autoon, ja sitten
mentäisiin.
b) Oli vain heitettävä valmiiksi pakatut kassit autoon, ja sitten
lähdettäisiin.
c) Oli vain heitettävä valmiiksi pakatut kassit autoon, ja
sitten mentäisiin.
a) Ompelija tuijotti uteliaana ikkunasta.
b) Ompelija katsoi uteliaana ikkunasta.
c) Ompelija kurkisti uteliaana ikkunasta.
a) ”Oi aikoja, oi tapoja.”
b) ”Voi ihmettä.”
c) ”Hyvänen aika.”
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13. Yhdistä henkilö ja toiminta
Yhdistä henkilön nimi oikeaan toimintaan. Kirjoita toiminnan
perään viivalle sen henkilön nimi, keneen toiminta tekstissä
liittyy.

Hän siivoaa ja laittaa ruokaa
Birgitankin puolesta.
Hän on Birgitan sedän vaimo.
Hän on ompelija.
Hän on Birgitan setä.
Hän on Birgitan äiti.
Hän antaa Birgitalle muutaman
päivän aikaa asioiden järjestelemiseen.
Hän lähtee Topin ja poikien
kanssa raveihin.
Hänelle Birgitta haluaisi kertoa
kaiken, mutta muuttaa mielensä.
Hän lukitsee Birgitan auton ovet.
Hän omistaa tumman Mersun.
Hän maksaa Elisalle röijyt.
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Yhdistä henkilö ja toiminta
– Oikeat vastaukset
Yhdistä henkilön nimi oikeaan toimintaan. Kirjoita toiminnan
perään viivalle sen henkilön nimi, keneen toiminta tekstissä
liittyy.

Hän siivoaa ja laittaa ruokaa
Birgitankin puolesta.

Sonja

Hän on Birgitan sedän vaimo.

Elisa

Hän on ompelija.

Elisa

Hän on Birgitan setä.

Raineri

Hän on Birgitan äiti.

Aili

Hän antaa Birgitalle muutaman
päivän aikaa asioiden järjestelemiseen. Mertsi
Hän lähtee Topin ja poikien
kanssa raveihin.

Aili

Hänelle Birgitta haluaisi kertoa
kaiken, mutta muuttaa mielensä.

Elisa

Hän lukitsee Birgitan auton ovet.

Elisa

Hän omistaa tumman Mersun.

Mertsi

Hän maksaa Elisalle röijyt.

Birgitta
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14. Numeroi virkkeet
Numeroi virkkeet (1–10) tekstin mukaiseen esiintymisjärjestykseen.

Elisa kurkistaa uteliaana ikkunasta ulos.
Määräaika on kulunut umpeen, ja Birgitta ajaa viereiseen
kaupunkiin ompelimoon hakemaan muutamia röijyjään.
Kun Mertsi tivaa Birgitan päätöstä, Birgitta myöntyy.
Birgitta on udellut muilta nuorilta Mertsistä.
Birgitta haluaisi kertoa Elisalle kaiken.
Viimein Birgitta tekee päätöksensä Mertsin suhteen.
Birgitta päättää olla kertomatta Elisalle asiasta, sillä on
parempi, ettei Elisa joudu hankalaan välikäteen.
Mertsi on ajanut Birgitan auton viereen ja heittänyt kassit
takakonttiin.
Elisa huomaa Mertsin auton katoavan mutkan taakse ja
huomaa Birgitan auton jäävän ompelimon pihaan.
Birgitta näkee ompelimon viereisellä parkkipaikalla
tumman Mersun, Mertsin auton.
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Numeroi virkkeet – Oikeat vastaukset
Numeroi virkkeet (1–10) tekstin mukaiseen esiintymisjärjestykseen.

9

Elisa kurkistaa uteliaana ikkunasta ulos.

6

Määräaika on kulunut umpeen, ja Birgitta ajaa viereiseen
kaupunkiin ompelimoon hakemaan muutamia röijyjään.

3

Kun Mertsi tivaa Birgitan päätöstä, Birgitta myöntyy.

2

Birgitta on udellut muilta nuorilta Mertsistä.

4

Birgitta haluaisi kertoa Elisalle kaiken.

1

Viimein Birgitta tekee päätöksensä Mertsin suhteen.

5

Birgitta päättää olla kertomatta Elisalle asiasta, sillä on
parempi, ettei Elisa joudu hankalaan välikäteen.

8

Mertsi on ajanut Birgitan auton viereen ja heittänyt kassit
takakonttiin.

10

7

Elisa huomaa Mertsin auton katoavan mutkan taakse ja
huomaa Birgitan auton jäävän ompelimon pihaan.
Birgitta näkee ompelimon viereisellä parkkipaikalla
tumman Mersun, Mertsin auton.
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III Takaisin kotiin
Birgitan karkaamisesta oli arvatenkin noussut iso mekkala. Perheen
saavuttua illalla raveista ei nuorta naista ollut näkynyt missään.
Sonja selitteli vain jotain epämääräistä ompelijalle menemisestä.
Birgitan puhelin ei vastannut, ja viimein Aili soittikin ompelijalle
kysyäkseen, onko Birgittaa näkynyt siellä. ”Kyllähän se täällä kävi
pikaiseen ja lähti sitten jonkun nuoren miehen kyytiin. Auto on täällä
minun pihallani.” Aili valahti puhelimessa kalpeaksi ja sai puhelun
jälkeen viimein sanottua: ”Nyt se tyttö tempun teki!” Sen jälkeen
asia alkoi elää omaa elämäänsä. Soiteltiin sukulaiset ja tuttavat
läpi. Taidettiinpa siinä hieman korottaa ääntäkin. Tapahtunutta ei
ollut vanhempien helppo hyväksyä.
Viimein Raineri ja Elisa tulivat Topin mökille. Elisa jutteli hetken
Sonjan kanssa kahdestaan, ja viimein saatiin tietää, kenen kanssa
Birgitta oli lähtenyt. Sillä välin Sonja livahti omaan huoneeseensa.
Nyt oli parempi pysyä pois näkyvistä. Viimein Birgitan vanhemmat
soittivat Mertsin vanhemmille. Topi oli jyrkkänä. Nuorten olinpaikka
täytyi löytyä, mitä pikemmin, sen parempi. Sinä iltana ei kuitenkaan
kuulunut enää mitään mistään. Aili vain itkeä tihuutti silmänsä
punaisiksi. Ei hän olisi Birgitasta uskonut! Topi oli kuin myrskyn
merkki, eikä kukaan uskaltanut puhua asiasta enää mitään. Heti
kun kuultaisiin, missä nuoret ovat, Aili ja Elisa lähtisivät hakemaan
Birgitan pois. Se kuului romaniäidin velvollisuuksiin. Kunnon tyttö
haetaan ainakin kerran pois. Parempihan se olisi, jos pysyisi kotona,
mutta harvapa enää kotiin jäi lähdettyään kerran.
Parin päivän päästä kuului viesti, että nuoret olisivat Mertsin tädin
luona. Sinne naiset suuntasivat. Aili oli niin tuohduksissaan, ettei
juonut edes tarjottua kahvia, vaan pian lähdettiin ajamaan kolmisin
takaisin. Muutaman sadan kilometrin matka tuntui Birgitasta
iäisyydeltä. Hän istui auton takapenkillä pää alas painettuna. Nyt
täytyisi hävetä vanhempia ihmisiä. Se kuului tapoihin.
Elisan kävi sääliksi nuorta naista. Hän yritti puhua kummallekin
järkeä. ”Sattuuhan näitä. Olisihan tyttö voinut huonomminkin
valita”, hän lohdutteli Ailia. ”Olisit sinä myöhemminkin ehtinyt. Ei
maailmalle ole niin kiirettä. Kaikki sinne ovat ajallaan ehtineet”, hän
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puolestaan jutteli Birgitalle. Birgitta ei vastannut mitään. Hänellä
olisi Mertsin kanssa omat suunnitelmansa. Nyt mennään kuitenkin
kotiin. Kunnon tyttö haetaan ainakin kerran takaisin kotiin.
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1. Yhdistä samat sanat
Yhdistä samat sanat viivoilla toisiinsa.

ILTANA

SADAN

sadan

KIIRETTÄ

kiirettä

iltana

KAHVIA

kahvia

ITKEÄ

tietää

mökille

MISSÄ

TIETÄÄ

itkeä

missä

MÖKILLE

pikemmin

kuului

KUULUI

USKONUT

uskonut

PIKEMMIN

nuoret

NUORET
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Yhdistä samat sanat – Oikeat vastaukset
Yhdistä samat sanat viivoilla toisiinsa.

ILTANA

SADAN

sadan

KIIRETTÄ

kiirettä

iltana

KAHVIA

kahvia

ITKEÄ

tietää

mökille

MISSÄ

TIETÄÄ

itkeä

missä

MÖKILLE

pikemmin

kuului

KUULUI

USKONUT

uskonut

PIKEMMIN

nuoret

NUORET
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2. Etsi alkukirjain
Valitse sanoille oikeat alkukirjaimet annetuista vaihtoehdoista.
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Etsi alkukirjain – Oikeat vastaukset
Valitse sanoille oikeat alkukirjaimet annetuista vaihtoehdoista.

uhelin

k
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ihallani

k
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p

uttavat
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3. Etsi parit
Valitse sanoille riimiparit. Yhdistä ne viivalla toisiinsa. Riimiparit tarkoittavat sanoja, joiden lopputavut sointuvat keskenään
(illalla - sillalla, nuorta - vuorta).

täällä

jäällä

lähti

somaa

lomaa

tähti

itkeä

verran

asiasta

sitkeä

kerran

rasiasta

kahvia

radan

sadan

pahvia

pää

sää

järkeä

huolestaan

ajallaan

majallaan

puolestaan

tärkeä

näitä

me

se

päitä

ei

vei
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Etsi parit – Oikeat vastaukset
Valitse sanoille riimiparit. Yhdistä ne viivalla toisiinsa. Riimiparit tarkoittavat sanoja, joiden lopputavut sointuvat keskenään
(illalla - sillalla, nuorta - vuorta).

täällä

jäällä

lähti

somaa

omaa

tähti

itkeä

verran

asiasta

sitkeä

kerran

rasiasta

kahvia

radan

sadan

pahvia

pää

sää

järkeä

huolestaan

ajallaan

majallaan

puolestaan

tärkeä

näitä

me

se

päitä

ei

vei
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4. Järjestä tavut
Järjestä sekaisin olevat tavut järkeväksi sanaksi. Kirjoita sana
viivalle.

mää-e-pä-räis-tä

ren-nuo

pe-ak-kal-si

rem-pa-pi

kä-nä-jyrk

nai-sik-pu-si

nom-huo-kin-min

na-pai-tu-net

lo-rin-ki-met
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Järjestä tavut – Oikeat vastaukset
Järjestä sekaisin olevat tavut järkeväksi sanaksi. Kirjoita sana
viivalle.

mää-e-pä-räis-tä

e-pä-mää-räis-tä

ren-nuo

nuo-ren

pe-ak-kal-si

kal-pe-ak-si

rem-pa-pi

pa-rem-pi

kä-nä-jyrk

jyrk-kä-nä

nai-sik-pu-si

pu-nai-sik-si

nom-huo-kin-min

huo-nom-min-kin

na-pai-tu-net

pai-net-tu-na

lo-rin-ki-met

ki-lo-met-rin
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5. Laske tavut
Pilko sanat tavuiksi. Merkitse pystyviivat tavujen kohdalle. Laske ja merkitse tavujen lukumäärä viivalle.

s o i t t i k i n
k ä v i
l ä h t i
o n
v a l a h t i
t e k i
s o i t e l t i i n
t a i d e t t i i n p a
t u l i v a t
j u t t e l i
l i v a h t i
o l i
s o i t t i v a t
k u u l t a i s i i n
o v a t
l ä h t i s i v ä t
k u u l u i
h a e t a a n
o l i s i
p y s y i s i
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Laske tavut – Oikeat vastaukset
Pilko sanat tavuiksi. Merkitse pystyviivat tavujen kohdalle. Laske ja merkitse tavujen lukumäärä viivalle.

s o i t t i k i n

3

k ä v i

2

l ä h t i

2

o n

1

v a l a h t i

3

t e k i

2

s o i t e l t i i n

3

t a i d e t t i i n p a

4

t u l i v a t

3

j u t t e l i

3

l i v a h t i

3

o l i

2

s o i t t i v a t

3

k u u l t a i s i i n

3

o v a t

2

l ä h t i s i v ä t

4

k u u l u i

2

h a e t a a n

3

o l i s i

3

p y s y i s i

3
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6. Valitse synonyymi
Tehtävässä etsitään synonyymia eli samaa tarkoittavaa sanaa
tai sanontaa. Valitse kolmesta vaihtoehdosta oikea (esimerkiksi mekkala – meteli). Kirjoita sanapari viivalle.

pikaisesti
nopeasti / vähän / pieni
valahti kalpeaksi
kaatui / valui / järkyttyi
korottaa ääntä
kimittää / äänestää / hermostua
tuohtunut
touhuissaan / tuonut / kiihtynyt
olinpaikka
sijainti / olohuone / maapaikka
kyynelehtiä
elehtiä / kynnys / itkeä
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Valitse synonyymi – Oikeat vastaukset
Tehtävässä etsitään synonyymia eli samaa tarkoittavaa sanaa
tai sanontaa. Valitse kolmesta vaihtoehdosta oikea (esimerkiksi mekkala – meteli). Kirjoita sanapari viivalle.

pikaisesti
pikaisesti – nopeasti
nopeasti / vähän / pieni
valahti kalpeaksi valahti kalpeaksi – järkyttyi
kaatui / valui / järkyttyi
korottaa ääntä
korottaa ääntä – hermostua
kimittää / äänestää / hermostua
tuohtunut
tuohtunut – kiihtynyt
touhuissaan / tuonut / kiihtynyt
olinpaikka
olinpaikka – sijainti
sijainti / olohuone / maapaikka
kyynelehtiä
kyynelehtiä – itkeä
elehtiä / kynnys / itkeä
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7. Valitse vastakohdat
Tehtävässä etsitään sanalle vastakohta. Valitse kolmesta vaihtoehdosta oikea (esimerkiksi iso – pieni). Kirjoita sanapari viivalle.

illalla
pimeällä / huomenna / aamulla
jälkeen
ennen / jäljet / jälkiruoka
helppo
mahdoton / vaikea / iloinen
parempi
huonompi / paras / heikompi
harva
harava / harvinainen / usea
alas
ylös / sivulle / eteen
myöhemmin
yölläkin / aiemmin / pian
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Valitse vastakohdat – Oikeat vastaukset
Tehtävässä etsitään sanalle vastakohta. Valitse kolmesta vaihtoehdosta oikea (esimerkiksi iso – pieni). Kirjoita sanapari viivalle.

illalla
illalla – aamulla
pimeällä / huomenna / aamulla
jälkeen
jälkeen – ennen
ennen / jäljet / jälkiruoka
helppo
helppo – vaikea
mahdoton / vaikea / iloinen
parempi
parempi – huonompi
huonompi / paras / heikompi
harva
harva – usea
harava / harvinainen / usea
alas
alas – ylös
ylös / sivulle / eteen
myöhemmin
myöhemmin – aiemmin
yölläkin / aiemmin / pian
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8. Täydennä sanat viivoille
Muodosta järkeviä virkkeitä. Valitse vaihtoehdoista oikeat sanat
ja täydennä ne viivoille. Kullekin viivalle kirjoitetaan yksi sana.

Perhe saapui
saavuttua
ilta
illalla
kotiin
kotona

raveista

naista ei näkynyt

.

.

nuori
nuorta
missään
kaunis
koti

Aili soitti puhelimella

.

ompelijalle
viimein
selitteli
vastannut
puhelin

Birgitta lähti
nuoren
sielläkään
missään
jonkun

miehen kyytiin.
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olinpaikka täytyi löytää

.

mies
nuorten
piilossa
nopeasti
parempi

naiset suuntasivat

tädin luo.

luona
päivän
Mertsin
tuohtuneet
äiti

tyttö haetaan
kotiin.
ainakin
Mertsin
suunnitelmat
kunnon
kotona
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kerran takaisin

Täydennä sanat viivoille – Oikeat vastaukset
Muodosta järkeviä virkkeitä. Valitse vaihtoehdoista oikeat sanat
ja täydennä ne viivoille. Kullekin viivalle kirjoitetaan yksi sana.

Perhe saapui illalla
saavuttua
ilta
illalla
kotiin
kotona

Nuorta
nuori
nuorta
missään
kaunis
koti

Viimein
ompelijalle
viimein
selitteli
vastannut
puhelin

raveista kotiin

.

naista ei näkynyt missään

Aili soitti puhelimella ompelijalle

Birgitta lähti jonkun
nuoren
sielläkään
missään
jonkun

nuoren
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miehen kyytiin.

.

.

Nuorten
mies
nuorten
piilossa
nopeasti
parempi

olinpaikka täytyi löytää nopeasti

Tuohtuneet
luona
päivän
Mertsin
tuohtuneet
äiti

naiset suuntasivat Mertsin

Kunnon tyttö haetaan ainakin
ainakin
Mertsin
suunnitelmat
kunnon
kotona
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.

tädin luo.

kerran takaisin kotiin.

9. Kirjoita virkkeitä
Tehtävän jokaisessa osiossa on annettu viisi sanaa. Valitse annetuista vaihtoehdoista kolme sanaa ja muodosta niistä järkevä tekstinmukainen virke. Muista iso alkukirjain virkkeen alussa ja piste virkkeen lopussa.

karkaamisesta
noussut
nousi
mekkala
Birgitta

raveista
missään
perhe
saapui
ilta
saavuttua

Aili
vastannut
ompelijalle
epämääräistä
soitti
puhelin
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minä
auto
pihalla
puhelimessa
oli
kyytiin

mökille
Elisa
Topin
tuli
kanssa
ja

lähtenyt
kenen
tietää
Birgitta
oli
hetken
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Kirjoita virkkeitä – Oikeat vastaukset
Tehtävän jokaisessa osiossa on annettu viisi sanaa. Valitse annetuista vaihtoehdoista kolme sanaa ja muodosta niistä järkevä tekstinmukainen virke. Muista iso alkukirjain virkkeen alussa ja piste virkkeen lopussa.

Karkaamisesta nousi mekkala.
karkaamisesta
noussut
nousi
mekkala
Birgitta

Perhe saapui raveista.
raveista
missään
perhe
saapui
ilta
saavuttua

Aili soitti ompelijalle.
Aili
vastannut
ompelijalle
epämääräistä
soitti
puhelin
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Auto oli pihalla.
minä
auto
pihalla
puhelimessa
oli
kyytiin

Elisa tuli mökille.
mökille
Elisa
Topin
tuli
kanssa
ja

Birgitta oli lähtenyt.
lähtenyt
kenen
tietää
Birgitta
oli
hetken
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10. Jatka virkkeitä
Tehtävässä on annettu virkkeen alku. Valitse virkkeelle sopiva
loppu. Kussakin kohdassa on yksi sopiva vaihtoehto.

1. Aili järkyttyi soittaessaan ompelijalle, koska…
a) ompelija oli tehnyt tempun.
b) ompelija korotti ääntäänkin.
c) ompelija kertoi Birgitan lähteneen nuoren miehen kyytiin.
2. Sonja livahti omaan huoneeseensa, koska…
a) häntä nukutti.
b) hän ajatteli, että oli parempi olla poissa näkyvistä.
c) hän vain itkeä tihuutti.
3. Aili ja Elisa lähtivät hakemaan Birgitan kotiin, koska…
a) se kuuluu romaniäidin velvollisuuksiin.
b) myrskyn merkit olivat selvät.
c) Birgitan silmät punoittivat.
4. Aili ei juonut tarjottua kahvia, koska…
a) hän oli niin väsynyt.
b) hän oli niin kiireinen.
c) hän oli niin tuohduksissaan.
5. Birgitta istui autossa pää alas painettuna, koska…
a) tapoihin kuului nyt hävetä vanhempia ihmisiä.
b) hänen kävi sääliksi Elisaa.
c) hän oli niin tuohduksissaan Ailille.
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Jatka virkkeitä – Oikeat vastaukset
Tehtävässä on annettu virkkeen alku. Valitse virkkeelle sopiva
loppu. Kussakin kohdassa on yksi sopiva vaihtoehto.

1. Aili järkyttyi soittaessaan ompelijalle, koska…
a) ompelija oli tehnyt tempun.
b) ompelija korotti ääntäänkin.
c) ompelija kertoi Birgitan lähteneen nuoren miehen kyytiin.
2. Sonja livahti omaan huoneeseensa, koska…
a) häntä nukutti.
b) hän ajatteli, että oli parempi olla poissa näkyvistä.
c) hän vain itkeä tihuutti.
3. Aili ja Elisa lähtivät hakemaan Birgitan kotiin, koska…
a) se kuuluu romaniäidin velvollisuuksiin.
b) myrskyn merkit olivat selvät.
c) Birgitan silmät punoittivat.
4. Aili ei juonut tarjottua kahvia, koska…
a) hän oli niin väsynyt.
b) hän oli niin kiireinen.
c) hän oli niin tuohduksissaan.
5. Birgitta istui autossa pää alas painettuna, koska…
a) tapoihin kuului nyt hävetä vanhempia ihmisiä.
b) hänen kävi sääliksi Elisaa.
c) hän oli niin tuohduksissaan Ailille.
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11. Etsi tekstiin kuulumaton virke
Tehtävään on poimittu otteita tekstistä. Kussakin osiossa on
yksi virke, joka ei kuulu alkuperäiseen tekstiin. Etsi ja alleviivaa tekstiin kuulumaton virke.

Birgitan puhelin ei vastannut, ja viimein Aili soittikin ompelijalle
kysyäkseen, onko Birgittaa näkynyt siellä. Ompelija vastasi
hyvin nopeasti puhelimeen. ”Kyllähän se täällä kävi pikaiseen ja
lähti sitten jonkun nuoren miehen kyytiin. Auto on täällä minun
pihallani.”
Aili valahti puhelimessa kalpeaksi ja sai puhelun jälkeen viimein
sanottua: ”Nyt se tyttö tempun teki!” Sen jälkeen asia alkoi
elää omaa elämäänsä. Birgitan vanhemmat olivat järkyttyneitä.
Soiteltiin sukulaiset ja tuttavat läpi. Taidettiinpa siinä hieman
korottaa ääntäkin. Tapahtunutta ei ollut vanhempien helppo
hyväksyä.
Viimein Raineri ja Elisa tulivat Topin mökille. Elisa jutteli hetken
Sonjan kanssa kahdestaan, ja viimein saatiin tietää, kenen
kanssa Birgitta oli lähtenyt. Sillä välin Sonja livahti omaan
huoneeseensa. Hän oli jo kovin väsynyt. Nyt oli parempi pysyä
pois näkyvistä.
Viimein Birgitan vanhemmat soittivat Mertsin vanhemmille. Topi
oli jyrkkänä. Nuorten olinpaikka täytyi löytyä, mitä pikemmin, sen
parempi. Sinä iltana ei kuitenkaan kuulunut enää mitään mistään.
Aili vain itkeä tihuutti silmänsä punaisiksi. Hänen nenänsäkin
turposi itkusta. Ei hän olisi Birgitasta uskonut! Topi oli kuin myrskyn
merkki, eikä kukaan uskaltanut puhua asiasta enää mitään.
Oli jo yö. Heti kun kuultaisiin, missä nuoret ovat, Aili ja Elisa
lähtisivät hakemaan Birgitan pois. Se kuului romaniäidin
velvollisuuksiin. Kunnon tyttö haetaan ainakin kerran pois.
Parempihan se olisi, jos pysyisi kotona, mutta harvapa enää kotiin
jäi lähdettyään kerran.

102

Etsi tekstiin kuulumaton virke
– Oikeat vastaukset
Tehtävään on poimittu otteita tekstistä. Kussakin osiossa on
yksi virke, joka ei kuulu alkuperäiseen tekstiin. Etsi ja alleviivaa tekstiin kuulumaton virke.

Birgitan puhelin ei vastannut, ja viimein Aili soittikin ompelijalle
kysyäkseen, onko Birgittaa näkynyt siellä. Ompelija vastasi
hyvin nopeasti puhelimeen. ”Kyllähän se täällä kävi pikaiseen
ja lähti sitten jonkun nuoren miehen kyytiin. Auto on täällä minun
pihallani.”
Aili valahti puhelimessa kalpeaksi ja sai puhelun jälkeen viimein
sanottua: ”Nyt se tyttö tempun teki!” Sen jälkeen asia alkoi elää
omaa elämäänsä. Birgitan vanhemmat olivat järkyttyneitä.
Soiteltiin sukulaiset ja tuttavat läpi. Taidettiinpa siinä hieman
korottaa ääntäkin. Tapahtunutta ei ollut vanhempien helppo
hyväksyä.
Viimein Raineri ja Elisa tulivat Topin mökille. Elisa jutteli hetken
Sonjan kanssa kahdestaan, ja viimein saatiin tietää, kenen
kanssa Birgitta oli lähtenyt. Sillä välin Sonja livahti omaan
huoneeseensa. Hän oli jo kovin väsynyt. Nyt oli parempi pysyä
pois näkyvistä.
Viimein Birgitan vanhemmat soittivat Mertsin vanhemmille. Topi
oli jyrkkänä. Nuorten olinpaikka täytyi löytyä, mitä pikemmin, sen
parempi. Sinä iltana ei kuitenkaan kuulunut enää mitään mistään.
Aili vain itkeä tihuutti silmänsä punaisiksi. Hänen nenänsäkin
turposi itkusta. Ei hän olisi Birgitasta uskonut! Topi oli kuin
myrskyn merkki, eikä kukaan uskaltanut puhua asiasta enää mitään.
Oli jo yö. Heti kun kuultaisiin, missä nuoret ovat, Aili ja Elisa
lähtisivät hakemaan Birgitan pois. Se kuului romaniäidin
velvollisuuksiin. Kunnon tyttö haetaan ainakin kerran pois.
Parempihan se olisi, jos pysyisi kotona, mutta harvapa enää kotiin
jäi lähdettyään kerran.
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12. Valitse samaa tarkoittava virke
Valitse kolmesta vaihtoehdosta virke, joka tarkoittaa samaa
asiaa kuin yläpuolella oleva tummennettu virke. Kussakin kohdassa on yksi oikea vaihtoehto.

1. Sen jälkeen asia alkoi elää omaa elämäänsä.
a) Sen jälkeen oman elämän aloittaminen oli asiallista.
b) Sen jälkeen keskusteluissa ja ajatuksissa asia muuttui
erilaiseksi, kuin mikä oli totuus.
c) Sen jälkeen asia tuntui eloisalta.

2. Nyt oli parempi pysyä pois näkyvistä
a) Nyt oli parempi olla toisessa paikassa kuin muut.
b) Nyt oli parempi ottaa silmälasit pois.
c) Nyt oli parempi pukeutua näyttävästi.

3. Topi oli jyrkkänä
a) Topi oli hyvin itsepäinen, eikä antanut periksi.
b) Topi oli hyvin itkuinen ja surullinen.
c) Topi oli hymyilevä ja kertoi vitsejä.

4. Nuorten olinpaikka täytyi löytyä, mitä pikemmin, sen
parempi.
a) Nuoret löysivät paremman olinpaikan nopeasti.
b) Olisi hyvä, jos nuoret löytyisivät mahdollisimman nopeasti.
c) Nuoret löytyivät paremmasta olinpaikasta pian.

5. Aili vain itkeä tihuutti silmänsä punaisiksi.
a) Ailia itketti, koska hänen silmänsä olivat muuttuneet
punaisiksi.
b) Ulkona satoi niin paljon, että Ailia itketti.
c) Aili itki niin paljon, että hänen silmänsä alkoivat punoittaa.
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6. Aili oli niin tuohduksissaan, ettei juonut edes tarjottua
kahvia, vaan pian lähdettiin ajamaan kolmisin takaisin.
a) Takaisin piti lähteä ajamaan niin pian, ettei Aili ehtinyt
juomaan tarjottua kahvia. Hän oli asiasta tuohduksissaan.
b) Aili oli tuohduksissaan, kun ajaessa ei pystynyt juomaan
kahvia. Teetä hän ei juonut, vaikka olisi tarjottu.
c) Aili ei juonut tarjottua kahvia, sillä hän oli niin
tuohduksissaan. He lähtivät kolmestaan ajamaan pian takaisin.

7. Hän istui auton takapenkillä pää alas painettuna.
a) Hän istui auton takapenkillä nolona.
b) Hän istui auton takapenkillä riemuiten.
c) Hän istui auton takapenkillä sairaana.

8. Hän yritti puhua kummallekin järkeä.
a) Hänen mielestään kumpikin oli älykäs ja viisas.
b) Hän yritti saada kummankin ymmärtämään toisen
mielipiteen.
c) Puhuessa hänen päätään alkoi särkeä.

9. Ei maailmalle ole niin kiirettä.
a) Maailma on hyvin kiireinen.
b) Lapsuudenkodista ei tarvitse muuttaa nuorena pois.
c) Maailman ympäri ei voi matkustaa äkkiä ja nopeasti.

105

Valitse samaa tarkoittava virke
– Oikeat vastaukset
Valitse kolmesta vaihtoehdosta virke, joka tarkoittaa samaa
asiaa kuin yläpuolella oleva tummennettu virke. Kussakin kohdassa on yksi oikea vaihtoehto.

1. Sen jälkeen asia alkoi elää omaa elämäänsä.
a) Sen jälkeen oman elämän aloittaminen oli asiallista.
b) Sen jälkeen keskusteluissa ja ajatuksissa asia
muuttui erilaiseksi, kuin mikä oli totuus.
c) Sen jälkeen asia tuntui eloisalta.

2. Nyt oli parempi pysyä pois näkyvistä
a) Nyt oli parempi olla toisessa paikassa kuin muut.
b) Nyt oli parempi ottaa silmälasit pois.
c) Nyt oli parempi pukeutua näyttävästi.

3. Topi oli jyrkkänä
a) Topi oli hyvin itsepäinen, eikä antanut periksi.
b) Topi oli hyvin itkuinen ja surullinen.
c) Topi oli hymyilevä ja kertoi vitsejä.

4. Nuorten olinpaikka täytyi löytyä, mitä pikemmin, sen
parempi.
a) Nuoret löysivät paremman olinpaikan nopeasti.
b) Olisi hyvä, jos nuoret löytyisivät mahdollisimman
nopeasti.
c) Nuoret löytyivät paremmasta olinpaikasta pian.
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5. Aili vain itkeä tihuutti silmänsä punaisiksi.
a) Ailia itketti, koska hänen silmänsä olivat muuttuneet
punaisiksi.
b) Ulkona satoi niin paljon, että Ailia itketti.
c) Aili itki niin paljon, että hänen silmänsä alkoivat
punoittaa.

6. Aili oli niin tuohduksissaan, ettei juonut edes tarjottua
kahvia, vaan pian lähdettiin ajamaan kolmisin takaisin.
a) Takaisin piti lähteä ajamaan niin pian, ettei Aili ehtinyt
juomaan tarjottua kahvia. Hän oli asiasta tuohduksissaan.
b) Aili oli tuohduksissaan, kun ajaessa ei pystynyt juomaan
kahvia. Teetä hän ei juonut, vaikka olisi tarjottu.
c) Aili ei juonut tarjottua kahvia, sillä hän oli niin
tuohduksissaan. He lähtivät kolmestaan ajamaan pian
takaisin.

7. Hän istui auton takapenkillä pää alas painettuna.
a) Hän istui auton takapenkillä nolona.
b) Hän istui auton takapenkillä riemuiten.
c) Hän istui auton takapenkillä sairaana.

8. Hän yritti puhua kummallekin järkeä.
a) Hänen mielestään kumpikin oli älykäs ja viisas.
b) Hän yritti saada kummankin ymmärtämään toisen
mielipiteen.
c) Puhuessa hänen päätään alkoi särkeä.

9. Ei maailmalle ole niin kiirettä.
a) Maailma on hyvin kiireinen.
b) Lapsuudenkodista ei tarvitse muuttaa nuorena pois.
c) Maailman ympäri ei voi matkustaa äkkiä ja nopeasti.
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13. Numeroi virkkeet
Numeroi virkkeet (1–10) tekstin mukaiseen esiintymisjärjestykseen.

Birgitan vanhemmat soittavat Mertsin vanhemmille.

Aili soittaa ompelijalle.

Birgitan vanhemmat soittavat tutuilleen ja sukulaisilleen ja
kertovat Birgitan karanneen nuoren miehen mukaan.

Birgitan vanhemmat saavat tietää, että nuoret ovat
Mertsin tädin luona.

Ompelija kertoo puhelimessa Ailille, että Birgitta on
lähtenyt nuoren miehen mukaan ompelimon pihalta, ja Aili
järkyttyy tiedosta.

Raineri ja Elisa saapuvat Topin mökille.

Sonja kertoo, kenen mukaan Birgitta on lähtenyt.

Aili ja Elisa hakevat Birgitan kotiin.

Matka kotiin tuntuu Birgitasta iäisyydeltä.

Kun perhe tulee raveista kotiin, Birgitta ei ole siellä.
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Numeroi virkkeet – Oikeat vastaukset
Numeroi virkkeet (1–10) tekstin mukaiseen esiintymisjärjestykseen.

7

Birgitan vanhemmat soittavat Mertsin vanhemmille.

2

Aili soittaa ompelijalle.

4

Birgitan vanhemmat soittavat tutuilleen ja sukulaisilleen ja
kertovat Birgitan karanneen nuoren miehen mukaan.

8

Birgitan vanhemmat saavat tietää, että nuoret ovat
Mertsin tädin luona.

3

Ompelija kertoo puhelimessa Ailille, että Birgitta on
lähtenyt nuoren miehen mukaan ompelimon pihalta, ja Aili
järkyttyy tiedosta.

5

Raineri ja Elisa saapuvat Topin mökille.

6

Sonja kertoo, kenen mukaan Birgitta on lähtenyt.

9

Aili ja Elisa hakevat Birgitan kotiin.

10

1

Matka kotiin tuntuu Birgitasta iäisyydeltä.

Kun perhe tulee raveista kotiin, Birgitta ei ole siellä.
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14. Valitse oikeat väittämät
Merkitse rasti niiden väittämien kohdalle, jotka pitävät tarinan
mukaan paikkansa.

Sonja selitteli jotain epämääräistä ompelijalle, kun Birgitta
saapui kotiin.
Birgitta selitteli jotain epämääräistä vanhemmilleen, kun
nämä saapuivat ompelijalta.
Sonja selitteli jotain epämääräistä Birgitan menosta
ompelijalle, kun perhe saapui raveista.
Sonjan ei ollut helppo hyväksyä Birgitan karkaamista
nuoren miehen kanssa.
Vanhempien ei ollut helppo hyväksyä Sonjan karkaamista
Birgitan kanssa.
Vanhempien ei ollut helppo hyväksyä Birgitan karkaamista
nuoren miehen kanssa.
Aili itki kovasti ja Topi oli raivoissaan.
Sonja itki kovasti, sillä Raineri oli raivoissaan.
Elisa itki kovasti ja ompelija oli raivoissaan.
Birgitta lohdutteli kotimatkalla Elisaa ja Ailia.
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Valitse oikeat väittämät – Oikeat vastaukset
Merkitse rasti niiden väittämien kohdalle, jotka pitävät tarinan
mukaan paikkansa.

Sonja selitteli jotain epämääräistä ompelijalle, kun Birgitta
saapui kotiin.
Birgitta selitteli jotain epämääräistä vanhemmilleen, kun
nämä saapuivat ompelijalta.
X

Sonja selitteli jotain epämääräistä Birgitan menosta
ompelijalle, kun perhe saapui raveista.
Sonjan ei ollut helppo hyväksyä Birgitan karkaamista
nuoren miehen kanssa.
Vanhempien ei ollut helppo hyväksyä Sonjan karkaamista
Birgitan kanssa.

X

Vanhempien ei ollut helppo hyväksyä Birgitan karkaamista
nuoren miehen kanssa.

X

Aili itki kovasti ja Topi oli raivoissaan.
Sonja itki kovasti, sillä Raineri oli raivoissaan.
Elisa itki kovasti ja ompelija oli raivoissaan.
Birgitta lohdutteli kotimatkalla Elisaa ja Ailia.
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