
Juhani Aho - Helsinkiin 

 

 

 

Vastaukset kysymyksiin 

 

 

I. osa 

1. c; 2. a; 3. b; 4. b; 5. c 

II. osa 

1. b; 2. c; 3. b; 4. a; 5. b 

III. osa 

1. c; 2. c; 3. c; 4. a; 5. a 

IV. osa 

1. a; 2. c; 3. b; 4. a; 5. c 

V. osa 

1. b; 2. c; 3. a; 4. a; 5. c 

VI. osa 

1. a; 2. b; 3. c; 4. c; 5. b 

 

 
 
 

Vastaukset sanastoharjoituksiin 

 
 

Harjoitus 1. Valitse sopiva vaihtoehto. 

1. a; 2. c; 3. b; 4. c; 5. c; 6. b 

 
 

Harjoitus 2. Aika. Yhdistä samaa tarkoittavat. 

 
(1) heti (4) kohta 
(2) silloin tällöin (7) juuri nyt 
(3) kuluttua (8) aina 
(4) pian (9) noin klo 12 
(5) kauan (3) päästä 
(6) yhtäkkiä (5) pitkän aikaa 
(7) parhaillaan (2) joskus 
(8) ikuisesti (1) viipymättä 
(9) puoliltapäivin (6) silmänräpäyksessä 
 
 
 
 



Harjoitus 3. Raha. Yhdistä samaa tarkoittavat. 

 
(1) velka (6) rahallinen korvaus työstä 
(2) vähävarainen (8) maksuton 
(3) huonompiosainen (5) omaisuus 
(4) ansaita elanto (1) rahalaina 
(5) varallisuus (2) köyhä 
(6) palkka (4) saada toimeentulo, palkka 
(7) halpa (3) epäonninen 
(8) ilmainen (10) rikas 
(9) olla varaa (7) edullinen 
(10) varakas (9) olla rahaa hankkia jotain 
 
 
 

Vastaukset kielioppiharjoituksiin 

 

   

Harjoitus 1. Mitä hän teki, mitä he tekivät? Kirjoita verbin imperfekti. 

Antti 1) suoritti tutkintonsa edellisenä keväänä. 

Antti 2) hyvästeli perheensä satamassa. 

Äiti 3) tarttui Antin hihaan ja 4) yritti suudella Anttia. 

Äiti 5) murehti, koska hänen poikansa 6) lähti pois kotoa. 

Anttia 7) hävetti, koska äiti oli niin tunteellinen. 

Pekka 8) hillitsi tunteensa ja 9) nyökytteli hyvästit kaikille. 

Laivassa tuntematon herrasmies 10) loikoili sohvalla ja 11) halveksi muita matkustajia. 

Antti 12) ihaili tuntematonta herrasmiestä. 

Antti 13) söi ja  14) joi laivan ravintolassa. 

Antti ja Kalle 15) ryyppäsivät ja 16) polttivat sikareita. 

He 17) rentoutuivat ja 18) huokaisivat syvään. 

 

 

 

 

 



Harjoitus 2. Mitä matkalla tehtiin? Kirjoita verbin passiivin imperfekti. 

Satamassa 1) vietiin tavaraa laivaan. 

Matkustajille 2) toivotettiin onnea. 

Laskusilta 3) nostettiin kapteenin käskystä. 

Matkan alussa 4) oltiin kannella ja 5) heilutettiin nenäliinoja. 

Matkalla 6) syötiin ja 7) juotiin. 

Laivassa 8) kilistettiin laseja ja 9) ryypättiin. 

Illallisella 10) puhuttiin, 11) kerrottiin tarinoita toisille ja 12) pelattiin korttia. 

Kun laivalla 13) tavattiin tuttuja, 14) tarjottiin ryyppyjä, 15) ojennettiin laseja ja 16)                         
huudettiin kovalla äänellä sekä 17) innostuttiin tilaamaan lisää juotavaa. 

Lappeenrannassa 18) kannettiin tavaroita laivasta ja 19) ajettiin hotellille. 

Helsingissä 20) päätettiin ajaa Kappelille. 

Kappelissa Antti 21) esiteltiin uusille ystäville. 

Kappelissa 22) keskusteltiin, mitä syödään ja 23) kuunneltiin myös Antin mielipidettä. 

 

 

Harjoitus 3. Kirjoita ”olla tekevinään” -muoto = teeskennellä, että tekee 

jotain. 

lukea → luke(vat) → lukevinaan 

juoda → juo(vat) → juovinaan 

mennä → mene(vät) → menevinään 

levätä → lepää(vät) → lepäävinään 

häiritä → häiritse(vät) → häiritsevinään 

paeta → pakene(vat) → pakenevinaan 

Antti oli 1) tutkivinaan kalenteria ravintolassa. 

Lotten oli 2) suuttuvinaan Kallelle. 

Antti ei ollut 3) näkevinään Pekkaa. 

Antti ei ollut 4) tietävinään laivan lähdöstä. 

Kalle oli 5) ihmettelevinään ravintolan ovella. 

Antti oli 6) olevinaan ihan selvä. 


