
Maria Jotuni – Kun on tunteet 

Kysymysten vastaukset 

VASTEN MIELTÄ 

1. Miten kertoja kuvailee aviomiestään? Millainen mies hän oli? 

Hyvä ja tavallinen mies, arvokas talonpoika mutta tarkka rahasta. 

2. Kertoja sanoo rakastavansa aiempaa sulhastaan, eikä aviomiestään. Miksi he eivät 

menneet naimisiin? 

Aiempi sulhanen oli juoppo. Kertojan sisko ei antanut tämän mennä juopon miehen kanssa naimisiin. 

UNTAKO LIENEE 

1. Nainen sanoo, että hän ja Kolehmainen pitivät avioliittoa raha-asiana, mutta mikä toinen 

syy naisella oli mennä naimisiin? 

Nainen oli tullut raskaaksi, ja tarvitsi aviomiehen, jottei synnyttäisi aviotonta lasta. 

2. Kolehmaisen lisäksi nainen kertoo Juhanista ja Eerikasta. Kuinka he eroavat toisistaan 

ulkonäöltään ja luonteeltaan? 

Juhani oli kylän paras tanssija ja suosittu naisten keskuudessa. Hän oli pitkä, komea ja ryhdikäs. 

Eerikka oli myös renki, kuten Juhanikin. Eerikka joi alkoholia, tuhlasi rahaa ja oli kertojan mukaan typerä. 

KANSANTAPA 

1. Emäntä ei anna Kaisalle leipää tai kahvia, kun he ovat sisällä talossa. Miksi? 

Isäntä vahtii vaimoaan, eikä halua, että Kaisalle annetaan mitään, koska se on tuhlausta. 

2. Mikä on novellin otsikossa mainittu kansantapa? 

Kotoa varastaminen, eli se, että vaimo käyttää ruoka-aineita tai rahaa mieheltään salaa. 

KYÖKIN PUOLELTA 

1. Kenelle Amalia keittää kahvia? 

Hertta-neidille ja miehelle, joka on tämän kanssa salissa, eli Hertan oletetulle sulhaselle. 

2. Mitä Hertta-neidin isä tekee työkseen? 

Hän on pappi. 



HILDA HUSSO 

1. Kuka herra Lundqvist on? 

Hän on hotelli Francessa työskentelevä mies, jolle Hilda soittaa. Hän on Hilda Husson lapsen isä. 

2. Mistä Hilda on saanut rahaa? 

Hän on säästänyt palkkarahojaan ja saanut miesystävältään Erikssonilta 5000 markkaa. 

KAKSOISKASVETTUMA 

1. Novellissa on kaksi puhujaa. Toinen sanoo olevansa väsynyt. Mitä hän etsii ja haluaa? 

Valoa, rakkautta ja hyvyyttä sekä tarkoitusta elämälle. 

2. Toinen puhuja sanoo, että rakkaus on heikkoutta. Mikä sen sijaan on hänen sydämensä 

vahvin tunne? 

Viha. 

VERIPÄIVINÄ 

1. Mihin Veera tarvitsee asetta? 

Hän aikoo ampua veljensä. 

2. Mitä Veeran sulhanen ei suostu tekemään? 

Tappamaan Veeraa sen jälkeen, kun tämä on surmannut veljensä. 

ELÄMÄN SISÄLTÖ 

1. Mitä työtä Sofia ja Eriikka tekevät? 

He ompelevat kyläläisille. 

2. Kuka Fiina on? 

Sofian ja Eriikan palvelijatar. 

3. Miksi Fiina haluaa naimisiin? 

Hän ajattelee, että he, joilla on perhe, ovat onnellisempia. 

TAHVO TUOMAINEN 

1. Miksi Tahvon ei tarvitse tehdä töitä? 

Hänen sukunsa on saanut rahaa polttamalla viinaa. Nykyään Tahvon tarvitsee vain kerätä korkoa rahasta, jota                             

hän lainaa muille. 



2. Miksi Lampaisilla oli ollut vaikeaa? 

He olivat viinaan meneviä ja olivat aikoinaan menettäneet maansa Tuomaisille. 

3. Minkä suunnitelman avulla Lampainen sai Esterin ja Tahvon menemään naimisiin? 

Hän kehotti Esteriä menemään samaan sänkyyn Tahvon kanssa. Sitten hän tuli itse paikalle rengin kanssa, ja                               

yllätti Tahvon ja Esterin. Tällöin Tahvon oli tehtävä, kuten kunnon mies tekee, ja otti Esterin vaimokseen. 

KUOLEMA 

1. Mitä akka Pärsky odottaa? Miksi? 

Että hänen miehensä kuolisi. Mies on sairastanut jo kauan, ja olisi parempi, että hän kuolee kuin että hän                                   

kärsii. 

2. Mitä Pärskyn kengästä löytyy? 

Sukka, jonka kärkeen on piilotettu rahaa. 

KUN ON TUNTEET 

1. Kuka sanoo novellin alussa, että ei ole onnellinen? 

Viia, novellin loppuosan puhuja. 

2. Minne Viia oli matkalla, kun Matti tuli juttelemaan hänelle ja vei ostamaan 

kihlasormuksia? 

Tiihosen puotiin eli kauppaan. 

3. Miksi Viia itkee omissa häissään? 

Hän on surullinen, koska olisi mieluummin halunnut Antin kanssa naimisiin. 

4. Miksi Antti tuli käymään Viian luona syksyllä? 

Hän oli luvannut tulla hakemaan Viian vaimokseen. 

AAPPO 

1. Pakana on vanhanaikainen sana. Mitä sillä on tarkoitettu? 

Henkilöä, joka ei ole kristitty. 

2. Miten Aappo tutustui Annaan? 

Anna oli piikana Aapon kotona. 

3. Mitä Annan piti tehdä sunnuntaisin? Miksi? 

Hän luki Aapolle lähetysseuran lehteä, koska Aappo ei osannut itse lukea. 



JUSSI PETTERIN NAIMINEN 

1. Kuinka monta lasta Pekka Ratisella on? 

Kolme: kaksi tyttöä ja poika. 

2. Millaista työtä Jussi Petter tekee? 

Hän on hevosrenki isossa talossa. Työ on helppoa. 

3. Miksi Pekka Ratinen pyytää Leenakaisaa luopumaan pojastaan? 

Hänen mielestään Jussi Petter on liian nuori menemään naimisiin – varsinkin, koska Leenakaisa on niin paljon                               

vanhempi kuin Jussi Petter. 

4. Kun Leenakaisa ei suostu luopumaan Jussi Petteristä, kuinka Ratinen reagoi? 

Ratinen ajattelee, että on parempi olla sekaantumatta toisten ihmisten asioihin. Hän alkaa haaveilla, että                           

hänenkin elämänsä muuttuu paremmaksi, kun Jussi Petter on naimisissa. 

NAAPURUKSET 

1. Mitä sukua Esaias ja Petter ovat toisilleen? 

He ovat veljekset. 

2. Mitä Sohvin kissat tekivät? 

Kissa oli syönyt maitoastiasta kermaa ja kaatanut toisen astian lattialle. 

3. Miksi Esaiaksen perhe saa Petteriltä perunoita? 

Petterin siat tonkivat Esaiaksen perunamaata. Perunat ovat korvaus siitä. 

   



Sanastoharjoitusten vastaukset 

Harjoitus 1. Yhdistä samaa tarkoittavat. 

1. f), 2. c), 3. d), 4. a), 5. g), 6. e), 7. b), 8. h) 

Harjoitus 2. Valitse sopivin sana. 

1. a) hennoi 
2. b) vakituinen 
3. c) moittinut 
4. c) ujostutti 
5. a) syypää 

Harjoitus 3. Täydennä sopivalla adjektiivilla. 

1. virheetön 
2. äänetön 
3. ryhdikäs 
4. valheeton 
5. tarmokas 

6. naimaton 
7. voimakas 
8. arvokas 
9. varaton 
10. varakas 

 

Kielioppiharjoitusten vastaukset 

Harjoitus 1. Muuta -mA-infinitiivirakenteet sivulauseiksi. 

1. Kolehmainen oli ollut kotonaan pitkiäkin aikoja ilman, että söi. 
2. Akka Pärsky meinaa polttaa sukan ilman, että avaa sitä. 
3. Aappo tiesi myös ilman, että kysyi, että Anna menee naimisiin hänen kanssaan. 
4. Pekka Ratisen oli parempi maata pellolla ilman, että teki mitään. 
5. Tahvo Tuomainen pärjää hyvin ilman, että käy töissä. 

Harjoitus 2. Muuta sivulauseet -mA-infinitiivi-rakenteiksi. 

1. Juhani teki töitä renkinä menemättä naimisiin. 
2. Jussi Petter otti Leenakaisan vaimokseen puhumatta siitä isälleen. 
3. Hän ei voi elää rakastamatta ja kärsimättä. 
4. Esaias kynti peltoa katsomatta veljensä pihaan. 
5. Sofia-neiti oli tyytyväinen elämäänsä myös saamatta lapsia. 
 



Harjoitus 3. Imperatiivi. 

A. 

1) Leivo 
2) Vie 
3) Älä tee 
4) Laiskottele 
5) Nuku 

B. 

1) Katsokaa 
2) Etsikää 
3) Menkää 
4) Älkää syökö 
5) Älkää pelätkö 

C. 

1) Älkäämme katsoko 
2) Älkäämme etsikö 
3) Älkäämme menkö 
4) Syökäämme 
5) Pelätkäämme 

D. 

1) jääköön 
2) Pysyköön 
3) antakoon 
4) menköön 
5) kuolkoon 

 


