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ISO – ISOMPI 

Voit vertailla 2 asiaa -mpi-päätteen kanssa. 

Marialla on talo.                      Myös Kirsillä on talo.

Marian talo on isompi kuin Kirsin talo. 
Kirsin talo on pienempi kuin Marian talo. 

9  Kirjoita sanat. 

iso + mpi  →  isompi
huono  → ________________

kylmä  →  kylmempi    (kyl-mä)   a/ä → e

kuuma  → ________________

sopiva  →  sopivampi   (so-pi-va)

valoisa  → ________________ 

pieni  → pienempi 

suuri  → ________________ 

kaunis  → kauniimpi 

kallis  → ________________ 

Muista!
uusi  →  uudempi
hyvä  →  parempi

M I KÄ  O N  M I L L A I N E N  

Asunto on kallis. 
Piha on suuri.  

KU KA  O N  M I L L A I N E N 

Minä olen iloinen. 
Erica on kaunis. 
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10  Katso 2 omakotitalon kuvaa. Puhu kaverin kanssa, 
millainen on talo 1 ja millainen on talo 2.  
Käytä -mpi-muotoa (esimerkiksi isompi). 

M I K Ä  O N  M I L L A I N E N  

Asunto on kallis. 
Piha on suuri.  

matala >< korkea  pieni >< suuri/iso
 pehmeä >< kova  ahdas >< tilava 
uusi >< vanha  värikäs    kapea >< leveä
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US- TAI YS-LOPPUISET SANAT

Isännöitsijä Martti Sevänen sanoo: ”Laita hakemus netissä.”
Magdalena sanoo: ”Kirjoitan hakemuksen tänään.”

Suomen kielessä samanlaiset sanat toimivat samalla tapaa.  
Us- tai ys-loppuiset sanat muuttuvat, kun niiden loppuun laitetaan pääte.  
hakemus → hakemukse + n 

18 Kirjoita sanat. 

 harrastus   vastaus    yllätys  
             rakennus   kysymys    ilmoitus

A) Kirjoita laatikon sanat perusmuodossa oikeaan paikkaan.

1. Haluan kysyä, minulla on ___________________.

2. Minä osaan vastata, minulla on ___________________.

3. Teksti, jossa myydään tavaraa, on nimeltään myynti-__________________ .

4. Kun ystävät järjestävät sinulle syntymäpäiväjuhlat,  
    mutta et tiedä niistä etukäteen, juhlat ovat sinulle ____________________.

5. Esimerkiksi kirkko, kauppa tai päiväkoti on talo eli ____________________.

6. Esimerkiksi jalkapallo, jääkiekko tai tanssi on ____________________.

B) Kirjoita A-kohdan sanat n-muodossa (minkä?).  
  Ota mallia hakemus-sanasta. 

      Magdalena kirjoittaa vuokra-asuntohakemuksen. 

1. Haluan kysyä _________________________. 

2. Minä tiedän _________________________.

3. Kirjoitan nettiin _________________________.

4. Haluan järjestää isälle _________________________, kun on isänpäivä.

5. Kaupunki omistaa tämän _________________________. 

6. Erica haluaa aloittaa uuden _________________________.
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21  Kirjoita sähköposti. 

Sinun asunnossa on ongelma. Keksi itse, mikä ongelma on.  
Kirjoita sähköposti huoltomiehelle tai isännöitsijälle. Kerro ainakin:
• Missä asut?
• Mikä ongelma on?
• Milloin huomasit ongelman?
• Mitä haluat, että huoltomies tai isännöitsijä tekee ongelmalle?

Muista kertoa, kuka olet. Muista myös aloittaa ja lopettaa kohteliaasti.

Lähettäjä:

Vastaanottaja:

Aihe:

22 Harjoittele tilanne puhuen. 

Menkää 3 opiskelijan ryhmiin: 
• 1 opiskelija on ”myyjä”
• 1 opiskelija on ”ostaja”
• 1 opiskelija on ”ostajan kaveri”

Keksikää yhdessä, mitä ”ostaja” haluaa ostaa kodinkoneliikkeestä.  
Näytelkää yhdessä ostotilanne kodinkoneliikkeessä. 
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TEHDÄ

PUHU KIRJOITA 

Mä oon tehny Minä olen tehnyt

Sä oot tehny Sinä olet tehnyt

Se on tehny Hän on tehnyt

Me ollaan tehty Me olemme tehneet

Te ootte tehty Te olette tehneet

Ne on tehty He ovat tehneet 

1  Kuuntele ja sano. 

1. Kiva nähdä pitkästä aikaa!
2. Missä sä oot ollu?
3. Onnea vielä minunkin puolesta! 
4. Mitä oot tykännyt olla siellä?
5. Mä oon tosi tyytyväinen, että sain töitä.
6. Onko kaikki menny hyvin?
7. Kato, Salla on tuolla.
8. Hei Salla, tuu tänne kahville!

ENNEN 2 

Voit käyttää erilaisia muotoja, kun puhut siitä, mitä tapahtui ennen. 
Kappaleessa 4 opiskelit ENNEN 1 -muodon,  
esimerkiksi ”Vuonna 2015 olin Iranissa.” tai ”Viime vuonna tein töitä kaupassa.”

ENNEN 2 -muodossa on aina 2 verbiä, olla-verbi ja pääverbi.  
Voit käyttää ENNEN 2 -muotoa, kun haluat kertoa menneestä  
mutta et halua sanoa tarkkaa aikaa, esimerkiksi ”Olen tehnyt töitä kaupassa”. 
Kappaleessa 6 opit lisää ENNEN 1- ja ENNEN 2 -muotojen käytöstä.
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Oon ollu tosi väsynyt
Salla on varannut ajan työterveyshuoltoon.  
Hän tapaa työterveyshoitajan.

HOITAJA: Anni-Maija Sinkkonen huomenta. 
SALLA: Huomenta! Salla Ruohonen. 
HOITAJA: No niin. Olet varannut ajan tänne työterveyshuoltoon.  

Mihin asiaan haluaisit apua? 
SALLA: No tota… mmm… Mulla on ollu jo vähän aikaa kaikenlaisia 

juttuja. Yks oire on, että mulla on nykyään päänsärkyä melkein 
joka päivä. Ruokakaan ei maistu normaalisti. Mutta isoin  
juttu on, että oon ollu tosi väsynyt jo pitkään, kun en pysty 
nukkumaan hyvin.

HOITAJA: Tarkoitatko, että sinun on vaikea nukahtaa vai että heräilet 
yöllä?

SALLA:  Vähän molempia. Enemmän sitä, että herään yöllä ja alan 
miettiä työasioita. Ja sitten en saa enää unta ja pyörin vaan 
sängyssä. Ja päivällä oon sitten koko ajan ärtynyt ja suutun 
helposti. Emmä oo sellanen. Mutta kun tuntuu, että mulla ei  
oo energiaa olla positiivinen ja ystävällinen kaikille. 
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13b  Lue teksti ääneen ja tallenna se.  
Vertaa sitten omaa puhetta ja cd:llä olevaa puhetta. 

14  Kuuntele, kun Salla soittaa terveysasemalle,  
 ja kirjoita numerot. Kuulet keskustelun 2 kertaa. 

1.  Samin henkilötunnus on ____ ____ ____ ____ ____ ____ A____ ____ ____ ____

2.  Sallan osoite on Pormestarinkatu _____ C _____.

3.  Samilla on kuumetta _____ , _____ astetta.

4.  Salla ja pojat menevät lääkäriin kello ______________________________.

15  Olet sairas. Keksi itse, mikä sinulla on.  
Soita terveysasemalle ja keskustele hoitajan kanssa.  
Katso vastausohjeet ennen kuuntelua. 

Kieltävästi < kieltävä = ”ei” 

Myöntävästi < myöntävä = ”kyllä”

1.  Hoitaja: ***  

2.  Sinä: Kerro kuka olet ja miksi soitat.   [20 sekuntia]

3.  Hoitaja: ***

4.  Sinä: Vastaa kysymykseen.   [15 sekuntia]

5.  Hoitaja: ***

6.  Sinä: Vastaa kysymykseen.   [30 sekuntia]

7.  Hoitaja: ***

8.  Sinä: Vastaa kieltävästi ja kerro syy, miksi se ei sovi.  [20 sekuntia]

9.  Hoitaja: ***

10.  Sinä Vastaa myöntävästi.   [10 sekuntia]

11.  Hoitaja: ***

12.  Sinä: Lopeta keskustelu kohteliaasti.    [10 sekuntia]



150 151

16  Kuuntele ja laita viiva kohtaan, 
          jossa sana loppuu ja uusi sana alkaa. 

Esimerkki:  m i n ä o l e n i l o i n e n  →  m i n ä | o l e n | i l o i n e n

1.   H a e s a i r a u s l o m a a t e r v e y s a s e m a l t a s i.

2.   M u i s t a n o u d a t t a a a n n e t t u j a o h j e i t a.

3.   H u o l t a j a h o i t a a k i p e ä ä a l a i k ä i s t ä k o t o n a.

4.   L ä h e t t e e l l ä p ä ä s e e e r i k o i s l ä ä k ä r i n h o i t o o n.

5.   S a i r a u s a j a l t a m a k s e t a a n s a i r a u s a j a n p a l k k a a.

6.   T y ö s u h t e e n a l u s s a o n t y ö h ö n t u l o t a r k a s t u s.

17  Keskustele ryhmässä lääkärin ja lääkepakettien 
ohjeista. Ymmärrätkö ohjeista, mitä täytyy tehdä ja 
mitä ei saa tehdä?

1.     Ota 1 ½ tablettia kaksi kertaa päivässä. 
             Älä ota tablettia tyhjään vatsaan.

     

2.     Syö antibioottikuuri loppuun.

3.      Ota 1 kapseli kerran päivässä. 
       Jos oireet eivät helpota viiden päivän kuluessa, 
       ota uudelleen yhteyttä lääkäriin. 

     

4.     Laita kaksi tippaa molempiin silmiin 
        aamuin illoin 10 päivän ajan.

5.    Lääke ei sovellu raskaana oleville 
       eikä imettäville äideille. 

     6.       Alle 10-vuotiaalle annetaan 
             vain puolikas tabletti. 
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18  Kuuntele, mitä henkilöt kertovat tapaturmista.  
Yhdistä oikea kuva ja henkilö. 

      1.  Matti             2.  Olli-Pekka           3.  Eerik            4.  Peetu             5.  Jesse

19  Mitä voit sanoa näissä tilanteissa?  
Keskustele ensin ryhmässä. Tallenna sitten  
oma vastaus puhelimella. 

1.  Olet maanantaina kahvilla työkaverin kanssa.  
 Hän kysyy sinulta viikonlopun kuulumisia. Vastaa työkaverille.

2.  Ystävä kysyy, miten uudessa työpaikassa on sujunut.  
 Vastaa hänelle myönteisesti. 

3.  Ystävä kysyy, miten uudessa työpaikassa on sujunut.  
 Sinulla on ollut ongelmia yhden työkaverin kanssa. Kerro asiasta ystävälle. 

4.  Sinulla on ollut kuumetta pari päivää. Kerro oireista työterveyshoitajalle. 

5.  Sinulla on ollut stressiä, koska olet juuri aloittanut uudessa työssä.  
 Kerro asiasta työterveyshoitajalle ja pyydä häneltä apua.

6.  Sait sairauslomaa. Soita pomolle ja kerro miksi ja kuinka kauan  
 olet pois töistä.
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MUTTA: a-a, e-a ja i-a
sana → sanoja  
hella → helloja    
liha → lihoja

i → i sanat, huom. tässä i → e
    ammatti → ammatteja

A-MONIKKO

Salla sanoo: ”On paljon tärkeitä asioita, mitä sun pitää tietää.”
Samuel sanoo: ”Mä tykkään kokeilla uusia juttuja tietokoneella.”

Monikko tarkoittaa ”monta”, enemmän kuin yksi.  
Kappaleessa 1 tutustuit T-monikkoon, jossa sanan lopussa on t-kirjain:   
sairaanhoitajat, myyjät.  
Monikon lopussa on myös joskus -a/-ä tai -ta/-tä.  
Tällöin monikkoa osoittaa i- tai j-kirjain.

-JA/-JÄ       o-,  u-,  y-  ja ö-loppuiset sanat  →   
tauko  → taukoja  
hattu → hattuja  
hylly → hyllyjä  
tyttö → tyttöjä

 

-IA/-IÄ       a-,  ä-  ja i-loppuiset sanat  →   
käsi → käsiä  
kieli → kieliä   
hyvä → hyviä   
ruma → rumia

  nen-sanat,  huom. nen → s-
ihminen → ihmisiä   
punainen → punaisia

-ITA/-ITÄ     e-loppuiset sanat     
huone → huoneita

  kolmitavuiset sanat 
       astia → astioita   
       vihreä → vihreitä

  sanan lopussa 2 vokaalia  
  Huom. lyhyet sanat → ensimmäinen vokaali pois 

suu →  suita    
vyö → vöitä
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5a  Kappaleessa 7 on paljon sanoja A-monikossa.  
Lue sanat ja kirjoita ne perusmuotoon. 

tärkeitä  _____________________________

asioita ______________________________

kaikkia  ______________________________

tehtäviä  ____________________________

töitä  ________________________________

päiviä  ______________________________

näitä  _______________________________

erilaisia  ____________________________

kursseja  ____________________________

kerhoja  _____________________________

luentoja  ____________________________

tapahtumia  _________________________

uusia  _______________________________

juttuja  ______________________________

ihmisiä  _____________________________

ryhmiä  _____________________________

jäseniä  _____________________________

vapaaehtoisia  ______________________

muita  ______________________________

eri-ikäisiä  ___________________________

erimaalaisia  ________________________

työttömiä  ___________________________

eläkeläisiä  __________________________

mukavia  ____________________________

hyviä  _______________________________

tyyppejä  ____________________________

5b Järjestä a-kohdan sanat päätteen mukaan oikeisiin laati-
koihin. Keksi itse jokaiseen laatikkoon ainakin 2 sanaa lisää. 

-JA/-JÄ                       -IA/-IÄ                        -ITA/-ITÄ
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Suomessa on kohteliasta ilmoittaa, jos ei pääse juhliin 
tai tapaamiseen. Yleensä on tapana kertoa myös, miksi ei pääse. 
Esimerkiksi lääkärin tai hammaslääkärin aika täytyy perua, 
muuten joudut maksamaan käynnin, vaikka et mene sinne. 

9  Lue viestit. Alleviivaa kohdat, joissa sanotaan kohteli-
aasti, että ei voi tulla. Ympyröi kohdat, joissa ehdotetaan 
uutta aikaa. 

10  Katso mallia viesteistä. Keksi parin kanssa tilanne, 
jossa toinen ilmoittaa, ettei voi tulla johonkin tapaamiseen 
tai tilaisuuteen. Harjoitelkaa tilanne puhelinkeskusteluna ja 
esittäkää se ryhmälle. 

Moi! Oon tosi pahoillani, 

mutta mä en voikaan 

tulla sun kanssa kahville 

huomenna. Mun isä 

soitti ja pyysi mua 

auttamaan laskujen 

maksamisessa. Sovitaan 

vaikka ens viikolla joku 

uus aika, jooko? T. Maisa

Vastaanottaja: info@te-toimisto.fi

Lähettäjä: mikko.makkonen@xmail.com

Aihe: Ajanvarauksen siirtäminen

Hei!
Minun täytyy valitettavasti perua huominen ajanvaraukseni teille. 
Lapseni sairastui korvatulehdukseen ja minun täytyy jäädä hänen kanssaan 
kotiin. Olisiko mahdollista saada uusi aika vaikkapa ensi viikolle?
Ystävällisin terveisin
Mikko Makkonen

Hei! Kiitos todella paljon 

hääkutsusta. Olen 

iloinen puolestanne, 

mutta ikävä kyllä en 

pääse osallistumaan 

juhlaan, koska olen 

varannut lomamatkan 

juuri samaan aikaan 

kesäkuuta. Harmi juttu, 

sillä olisin tosi mielelläni 

juhlinut kanssanne tärkeää 

päiväänne. Terveisin Eija
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11  Lue hääjuhlan ohjelma. Kerro ensin parille, mitä 
hääjuhlassa tehdään. Käytä laatikossa olevia verbejä 
tehdään- muodossa. Tallenna sitten puheesi. 

                            Esim. vihkiminen → Ennen hääjuhlaa hääpari vihitään.

onnitella       nostaa malja      syödä    juoda     kuunnella       katsella    
pitää puhe    leikkiä      osallistua      tanssia      seurata        heittää    juhlia   

hääparin onnittelu
•

alkumalja 
•

ruokailu
•

lauluesitys
•

hääkakun leikkaus ja kahvitarjoilu
•

juhlapuheita
•

hääleikkejä
•

häävalssi
•

tanssia
•

hääkimpun heitto
•

yöpala
•

tanssia
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Tilaisuus

tilaisuuden syy: 
miksi?

kenelle: ketä 
kutsutaan?

22a  Suunnittele parin kanssa jokin tilaisuus, 
jonka haluatte järjestää kotona tai koulussa. 
Käytä apuna kuvaa ja siinä olevia apukysymyksiä. 

22b  Tee kutsu tilaisuuteen ja lähetä se. 

Tilaisuuden  
järjestäminen

paikka: missä?

tarjoilu: mitä 
syödään ja 
juodaan?

aika:
mistä mihin 
asti kestää?

kustannukset:
mitä ja kuka maksaa?
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Mielipide kertoo, mitä  
ajattelet jostakin asiasta 

1.        Suku on pahin

Mun mies on ulkomaalainen. Hän on asunut Suomessa jo yli 
kymmenen vuotta ja mekin ollaan oltu yhdessä jo kuusi vuotta. 
Mun mies käy töissä ja hänellä on paljon suomalaisia kavereita. 
Hän on joskus suomalaisempi kuin minä itse. Hänessä on vain 
yksi asia, jota en ymmärrä: suhtautuminen sukulaisiin. Mun mies 
ei esimerkiksi pysty sanomaan vastaan hänen vanhemmille 
miespuolisille sukulaisille vaan hän tekee aina niin kuin kaikki 
sedät ja enot käskevät. Sitten on vielä rahakysymys. Jos joku 
sukulainen on pulassa ja tarvitsee rahallista apua, niin mun 
miehen on pakko antaa rahaa. Takaisinmaksusta ei saa edes 
puhua. Musta tällainen on outoa ja typerää. Meillä on omat 
lapset ja asuntolaina ja vähän rahaa käytössä. En halua elättää 
mun miehen sukulaisia, mutta mun mies ei edes keskustele 
asiasta. Mitä voin tehdä? 

2.      Mikä motivoi työssä?

Vanhan kertomuksen mukaan turisti  
pysähtyi kivenhakkaajien luo. Hän kysyi 
miehiltä, mitä he tekivät. Ensimmäinen 
vastasi: ”Etkö näe, että hakkaan kiviä. 
Saan muutaman kolikon tunnissa.” Toinen 
sanoi: ”Hakkaan kiviä aamusta iltaan, se on 
ammattini.” Kolmas kertoi ylpeänä: ”Minä 
rakennan katedraalia.”

Kaikki hakkasivat kiviä. Kuitenkin he 
näkivät työnsä eri tavalla. Ensimmäinen 
kivenhakkaaja edustaa suurinta osaa 
ihmisistä eli palkan vuoksi työssä käyviä. 
Toinen on esimerkki ihmisistä, jotka vain 
tekevät työtä, koska se on heidän työtään. 
Kolmas näkee työnsä takana suuremman 
tarkoituksen tai päämäärän.




