
Johannes Linnankoski - Laulu tulipunaisesta kukasta 
 
Kysymysten vastaukset 
 

I. OSA 

1. Millainen Olavi on? 

Nuori, ruskettunut, voimakas, hoikka, pitkä ja lihaksikas. Naistenmies. 

2. Mitä tarkoittaa, että Metsänneidon katse "tunki kuin piikki Olavin lävitse"? 

“Katse tunkee kuin piikki” on kielikuva. Metsänneito katsoi Olavia syyttävästi. Olavi tunsi 
olonsa huonoksi, koska hänellä oli jo toisen tytön kanssa ja unohtanut Annikin. 

3. Miksi Olavi kutsuu toista tyttöä “gaselliksi”? 

Hän liikkuu kuin gaselli, nopeasti vaalea tukka hulmuten. 

4. Minkä takia Olavin äiti on häpeissään ja isä vihainen? 

Olavi on yötä piikatytön luona. 

5. Miksi Olavi päättää lähteä pois kotoaan? 

Koska hänellä on iso riita isänsä kanssa. 

 

II. OSA 

1. Olavi tekee tukkimiehen työtä. Millaista se on? 

Se on vaarallista ja vaatii paljon rohkeutta ja voimaa. Se on myös liikkuvaa, koska tukkimiehet 
vaihtavat usein paikkakuntaa. 

2. Muut tukkimiehet ihailevat Olavin rohkeutta. Miksi? 

Hän avaa vaikean padon, mikä vaikutti mahdottomalta tehtävältä. Ja hän laskee alas kosken, 
jota muut eivät pystyneet laskemaan.  

3. Minkä värisiä kukkia ovat pihlaja, verenpisara, palsami, annansilmä, tuomenkukka ja 
elämänlanka?  

Pihlaja, verenpisara, palsami ja annansilmä ovat punaisia. Tuomenkukka ja elämänlanka ovat 
valkoisia. Kyllikin tapaamisen jälkeen kukkien väri muuttuu punaisesta valkoiseksi. Myös 
Kyllikin Häissä pitämän myrttikruunun kukat ovat valkoisia. 



4. Mistä Pihlajanterttu on saanut nimensä? 

Olavi ikävöi mennyttä kevättä ja kesää, mutta tapasi sitten tytön, joka näytti, että syksykin on 
kaunis. 

5. Mikä kukka Kyllikin kohdalla mainitaan? 

Punainen ruusu. 

6. Millä tavalla Kyllikki on erilainen kuin muut tytöt?  

Hän ei antaudu tälle, vaan on yhtä vahva kuin Olavi itse. Hän vastustaa Olavin arvomaailmaa 
ja haluaa olla vain ystävä.  

7. Miksi Olavi on kuin myrskytuuli ja laulaa laulun tulipunaisesta kukasta? 

Kyllikin vanhemmat eivät hyväksy häntä. Hän laulaa suuttuneena: “Tytölleni olisin kelvannut, 
vaan en kelvannut vanhemmille!” 

8. Miten Olavin sisar kuoli? 

Hän kuoli johonkin vaikeaan sairauteen. 

9. Mitä elämänlanka tarkoittaa? Miksi Olavi kutsuu tyttöä sillä nimellä? 

Se on valkoinen kukka, kuvakielessä ihmisen elämä. Tyttö saa Olavin tuntemaan itsensä taas 
nuoreksi, kuin elämä olisi vasta alussa. 

10. Mitä tummat juovat Olavin iholla symboloivat? 

Olavin tekemiä syntejä. “Kyyneleitä ja tyhjiä lupauksia, valloitushalua ja itsekkyyttä. Sammuvia 
lapsuuden ääniä, mielikuvituselämää ja itsensä pettämistä!” 

11. Miksi junassa matkustava hieno rouva on onneton? 

Hän ei rakasta miestään tai lapsiaan. Hänen elämänsä on tyhjää. 

12. Kenet Olavi tapaa yllättävässä paikassa uudelleen? 

Gasellin, piian jonka hän tapasi ja halusi naida romaanin ensimmäisessä osassa. 

 

III. OSA 

1. Mitä Olavin kotitilalla on hänen poissa ollessaan tapahtunut? 

Hänen isänsä on kuollut ja äiti vakavasti sairas. 

2. Minkä takia äiti haluaa antaa pojilleen perinnöksi kaapin? 

Hän haluaa että kaappi muistuttaa siitä, millaisia haavoja isän käytös häneen jätti. Hän ei 
halua, että pojat tekevät samanlaisia virheitä. 

3. Miksi Kyllikki alkaa riisua vaatteitaan isänsä ja Olavin edessä? 



Kyllikin isä vaatii, että hän valitsee joko perheensä tai Olavin. Ja jos hän valitsee Olavin, niin 
tytär joutuu lähtemään samassa asussa kuin taloon tullessaan (eli silloin kun syntyi, 
alastomana). 

4. Miksi Olavi suuttuu omissa häissään? 

Tuntematon mies tulee sanomaan hänelle, ettei Kyllikki ole puhdas. 

5. Tekstissä on paljon symboliikkaa. Mitä symboloivat valkoinen karitsa ja myrttikruunu? 

Puhtautta, viattomuutta ja myrttikruunu myös neitsyyttä. 

 

IV. OSA 

1. Mikä on Kyllikille elämänkysymys? Mitä hän toivoo niin kovasti? 

Lapsen saaminen. Hän haluaa perustaa perheen. 

2. Miksi Elämänlanka lähettää kirjeen Olaville? 

Hän kaipaa ja rakastaa Olavia edelleen, ja haluaa puhua tämän kanssa. 

3. Mikä salaisuus Annansilmällä on? 

Hänellä ensimmäinen lapsensa on aivan Olavin näköinen. 

4. Missä Kyllikki on, kun Olavi kirjoittaa hänelle? 

Synnytyssairaalassa. 

 

  



Sanastoharjoitusten vastaukset  
 
Lisäkysymys: Mikä kirjassa esiintyvä kukka tai kasvi? (Tämä harjoitus ei ole kirjassa) 
 
a) verenpisara b) tuomi, tuomenkukka c) elämänlanka 
d) annansilmä e) ruusu f) myrtti 
g) kuusi, kuusenkukka h) pihlaja, pihlajanterttu i) palsami 
 

 

1. e) ruusu 
2. b) tuomi, tuomenkukka 
3. a) verenpisara 
4. d) annansilmä 
5. i) palsami 

6. g) kuusi, kuusenkukka 
7. f) myrtti 
8. c) elämänlanka 
9. h) pihlaja, pihlajanterttu 



1. Ristikko 
Vaakasuoraan 
3. solakka 
4. hakkuu 
7. taimi 
8. kuopus 
10. toveri 
11. iva 
12. mahla 
13. nuorukainen 

Pystysuoraan 
1. porstua 
2. pato 
5. kamari 
6. huntu 
9. heila 
11. ihanne 
14. käki 
 

 

2. Verbit. 
 
a) Mitä alla olevat verbit tarkoittavat? 
 
kätkeä= piilottaa  
huhuilla= huudella kutsuvasti  
kietoa= sitoa jotakin jonkun ympärille  
vääntelehtiä= liikkua vaikeasti esim. kivun takia  
hulmuta= heilua (vaatteista tai muista kankaista) 
lemahtaa= haista  
horjahtaa= kaatua 
 
b) Lisää edelliset verbit lauseisiin oikeassa muodossa. Käytä imperfektiä. 
 

1. Paimentyttö huhuili lehmiään metsässä. 
2. Tyttö kätki paperikäärön omenan sisälle, niin ettei kukaan sitä nähnyt. 
3. Tanssivien tyttöjen kesähameet hulmusivat tuulessa. 
4. Nuorukainen horjahti tukin päältä ja putosi koskeen. 
5. Annansilmä kietoi kätensä Olavin kaulan ympärille. 
6. Olavi vääntelehti tuskissaan. 
7. Hän lemusi pahalta, vanhalta viinalta ja tupakalta. 

 
3. Valitse oikea sanonta. 
 
1. kyllästyä= f) saada tarpeekseen jstk  
2. olla paikalla, kun joku kuolee= a) saattaa hautaan  
3. kysyä neuvoa tai apua= e) kääntyä jkn puoleen  
4. olla lojaali= b) pysyä uskollisena  
5. kosia= d) pyytää jkn kättä  
6. halata= c) sulkea syliin 



 

 

Kielioppiharjoitusten vastaukset 

 

Harjoitus 1. Muuta VA-partisiipit joka-lauseiksi. 
 
1) Mies, joka vuoti verta, nostettiin koskesta. 
2) Tyttö, joka hyppää alas kalliolta, on pukeutunut mustaan. 
3) Tukkimies, joka syöksyy alas koskea, horjahtaa yllättäen tukin päältä koskeen. 
4) Niitty, joka on iltasumun peitossa, on kaunis. 
5) Äiti, joka seisoo uunin luona, ei sano sanaakaan. 
 
6) Viimeisinä tulevat tukkijätkät jäävät juttelemaan tytön kanssa. 
7) He kuulevat ovelta poistuvia askeleita. 
8) Hän sanoo vaimolleen lohduttavia sanoja. 
9) Olavin vieressä istuvalla naisella on hieno hattu. 
10) Nyyhkyttävän morsiamen maailma on musta. 
 
Harjoitus 2. Päälause ja sivulause.  
Lisää lauseisiin että, jotta, koska, kun, jos ja vaikka.  
 
1. Olavi luulee, että Kyllikki on ollut ennen avioliittoa toisen miehen kanssa. 
2. Elämänlanka kirjoittaa Olaville, koska hän on niin yksinäinen.  
3. Olavi ja Kyllikki muuttavat Koskelaan, kun uusi mökki on valmis. 
4. Tukkijätkät laskevat alas Kohisevan koskea, vaikka se on vaarallista. 
5. Olavi lähtee tapaamaan Moision isäntää, jotta saisi luvan naida Kyllikin. 
6. Sisar-Maiju olisi nyt parhaassa iässä, jos hän eläisi.  
 
Harjoitus 3. Joka-pronominin taivutus. Täydennä joka-sana oikeassa 
muodossa (jossa, jotka, johon...)  
 
1. Olavi meni baariin, jossa tarjoilija kaatoi hänelle lasin sherryä. 
2. Annansilmä on kukka, jonka terälehdet ovat punaiset.  
3. Olavi sai Pihlajantertulta viestin, johon oli kirjoitettu: “Nyt minä tiedän, mitä ikävä on.” 
4. Tukkijätkät ovat miehiä, jotka kiertävät kylästä kylään. 
5. Gaselli oli pieni ja nopea tyttö, jolla oli jalassa punaiset sukat. 


