
Minna Canth - Anna Liisa 

 

 

Vastaukset kysymyksiin 

 

I. osa 

 

1. Millainen on Anna Liisan ja Johanneksen suhde? 

He rakastavat toisiaan, mutta ovat epävarmoja toistensa tunteista. 

 
2. Kuka on Husso ja mitä asiaa hänellä on? 

Hän on Mikon äiti, joka haluaa, että Anna Liisa ja Johannes purkavat kihlauksensa. Husso vaatii, että 

Anna Liisa palaa yhteen hänen poikansa kanssa. 

 

3. Millainen on Anna Liisan ja Mikon yhteinen menneisyys? 

Miten suhde päättyi? 

Anna Liisa oli nuori, vasta 15-vuotias ja Mikko hänen isänsä renki. Anna Liisa tuli raskaaksi, Mikko 

lähti pois kylästä ja jätti hänet yksin. 

 
4. Miksi Anna Liisa on huolissaan? 

Hän pelkää, että Husso rikkoo Anna Liisan ja Johanneksen välit, ja että salaisuus paljastuu kaikille. 

 
5. Mitä Pirkko lupaa? Miten hän toteuttaa lupauksensa? 

Hän lupaa pitää huolta siitä, ettei Mikko häiritse Anna Liisaa ja Johannesta. Pirkko päästää Mikon 

hevosen tahallaan irti. 

 

II. osa 

 

1. Miksi Mikko palaa kotikyläänsä? 

Hän haluaa mennä Anna Liisan kanssa naimisiin. 

 
2. Miten Anna Liisan vauva kuoli? 

Anna Liisa ei tiennyt, että synnytys on lähellä. Hän yritti päästä metsän läpi Husson luo, mutta vauva 

syntyi keskelle metsää. Anna Liisa painoi kädellään sen suuta niin kauan, ettei se ei enää liikkunut. 

 
3. Miten Husso auttoi Anna Liisaa? 

Husso kaivoi haudan ja peitti kaikki jäljet. 
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4. Millaisia painajaisia Anna Liisa näki? 

Hän näki vauvan edessään ja piti kättä tämän suulla. Hän myös kuuli vauva huudon ja heräsi siihen.   
 
5. Mitä Mikko uhkaa tehdä? 

Hän uhkaa kertoa Johannekselle totuuden. 

 

III. osa 

 

1. Kuinka Anna Liisa reagoi häiden peruuntumiseen? 

Ensin hän haluaa kuolla, mutta löytää sitten Jumalan.   

 
2. Miksi juhlat kuitenkin järjestetään? 

Jotta kyläläiset eivät saisi tietää kihlauksen purkautumisesta ja Anna Liisan salaisuudesta vielä mitään. 

 
3. Miten ymmärrät rovastin lauseen: “me olemme lyhytnäköisiä, me ihmiset”? 

Ihmiset eivät aina tiedä, mitä Jumalan tarkoitusperät ovat. 

 
4. Kuinka Johannes ja Anna Liisan vanhemmat suhtautuvat siihen, että hän 

tunnustaa? 

He ovat surullisia Anna Liisasta puolesta ja toivoisivat, että Anna Liisa ei tunnustaisi. 

 

5. Miksi Anna Liisa on onnellinen, vaikka joutuu vankilaan? 

Hän on onnellinen siitä, että pääsee kärsimään rangaistuksen teostaan, eikä hänen tarvitse enää salata 

asiaa.   

 

 

Vastaukset sanastoharjoituksiin 

   
 

Harjoitus 1. Yhdistä sana ja selitys. 

 

(1) tupa 
(2) kangaspuut / luomapuut 
(3) kangas 
(4) penkki 
(5) jakkara 
(6) kattila 
(7) ämpäri 
(8) sukkapuikot 

  (8) sukan ompeluvälineet  
(3) pehmeä materiaali 
(5) pieni istuin ilman selkänojaa 
(7) tässä voi kantaa vettä 
(6) tässä voi keittää vettä 
(4) istuin monelle henkilölle   
(2) laite, jolla tehdään kangasta 
(1) yksihuoneinen mökki 
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Harjoitus 2. Valitse oikea sanonta. 

   
(1) huijata (2) antaa periksi 
(2) luovuttaa (3) käydä kylässä 
(3) vierailla (6) ottaa selvää 
(4) kokea  (7) panna vastaan 
(5) paljastua  (8) kantaa vihaa  
(6) selvittää  (4) käydä läpi 
(7) vastustaa                                                                                      (1) vetää nenästä 
(8) vihata  (5) tulla ilmi 
   
   

Harjoitus 3. Lisää lauseeseen oikea sana. 

   
hulivili         mustasukkainen              omatunto           renki         ryyppy 
   
1. Kun Mikko oli Anna Liisan isällä töissä, hänen ammattinsa oli renki. 
2. Johannes on epävarma Anna Liisan tunteista. Häntä vaivaa se, onko tuleva morsian aiemmin 
rakastanut toista. Hän on mustasukkainen. 
3. Menneisyyden tapahtumat eivät jätä Anna Liisaa rauhaan. Hänellä on huono omatunto. 
4. Häissä tarjotaan muutama ryyppy, jotta vieraat tulisivat iloisiksi. 
5. Johannes on luonteeltaan vakava ja tasainen. Mikko on hänen vastakohtansa, eli hulivili. 
 
 
 

Vastaukset kielioppiharjoituksiin 

 

   

Harjoitus 1. Translatiivi ja essiivi. 

   
A. Muutos. Kirjoita translatiivi. 

Pelkkä ajatus Mikosta tekee Johanneksen 1) vihaiseksi. 

Mikko on muuttunut tukkimiehen töissä 2) kovaksi. 

Keitto on kiehunut 3) valmiiksi. 

Anna Liisa tuli 15-vuotiaana 4) raskaaksi. 
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B. Olotila. Kirjoita essiivi. 

   
Anna Liisan vanhemmat ovat eläneet 5) rehellisinä ja 6) kunniallisina ihmisinä, eivätkä he 
ole tehneet kenellekään vääryyttä. 
Mikko palaa kotiseudulleen 7) rikkaana miehenä. 
  

C. Muutos vai olotila? Valitse translatiivi tai essiivi. 

   
Miesten keskustelu on muuttumassa 8) riidaksi. 
Mitä ihmettä Anna Liisa aikoo tehdä? Onko hän tullut 9) hulluksi? 
Anna Liisa istuu 10) masentuneena tuvan penkillä. 
 
 
 

Harjoitus 2. Monikon imperatiivi 

 

A. Mitä häitä varten täytyy tehdä? Käytä imperatiivia.  

 
1. Anna Liisa ja Riikka koristelevat tuvan. → Koristelkaa tupa! 
2. Kortelainen ja Johannes ostavat juomat ja ruoat. → Ostakaa juomat ja ruoat! 
3. Riikka ja Pirkko aloittavat siivoamisen.  → Aloittakaa siivoaminen! 

 
B. Mitä Anna Liisa pyytää? 

1. Hän halua olla rauhassa. → Antakaa minun olla rauhassa! 
2. Päästä lapsen luokse. → Päästäkää lapsen luokse! 
3. Lopettaa riiteleminen. → Lopettakaa riiteleminen! 

 
C. Mitä Husso ja Mikko eivät saa tehdä?  

1. Levitellä valheita. → Älkää levitelkö valheita! 
2. Haastaa riitaa. → Älkää haastako riitaa! 
3. Perua häät. → Älkää peruko häitä! 

 
 
 

Harjoitus 3. Passiivi. Kirkko oli täynnä väkeä, mutta kaikki olivat aivan hiljaa, kun 

Johanneksen ja Anna Liisan nimet kuulutettiin.   
 

A. Muuta passiivilause aktiiviksi. 
1. Johanneksen ja Anna Liisan nimet kuulutettiin kirkossa. (pappi) → Pappi kuulutti 

Johanneksen ja Anna Liisan nimet kirkossa. 
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2. Vauva haudattiin metsään. (Husso) → Husso hautasi vauvan metsään. 
3. Ajateltiin, että häät pidetään joka tapauksessa. (Riikka ja Kortesuo) → Riikka ja Kortesuo 

ajattelivat, että häät pidetään joka tapauksessa. 
 
B. Tee kielteinen passiivi. 

1. Pikkukylässä kukaan ei toimi niin rajusti. → Ei pikkukylässä niin rajusti toimita. 
2. Kukaan ei kuullut asiasta mitään. → Ei asiasta mitään kuultu. 
3. Kortesuo ei ole vielä ostanut mitään häitä varten. → Mitään ei ollut vielä ostettu häitä 

varten. 
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