
Minna Canth – Hanna 

 

 

Vastaukset kysymyksiin 

 

I. osa 

1c, 2a, 3b, 4b, 5a 

II. osa 

1c, 2c, 3a, 4b, 5a 

III. osa 

1b, 2a, 3a, 4c, 5c 

IV. osa 

1c, 2b, 3a, 4a, 5a 

V. osa 

1b, 2c, 3c, 4b, 5b 

VI. osa 

1c, 2c, 3b, 4a, 5a 

VII. osa 

1a, 2b, 3a, 4b, 5c 

 

 

 

Vastaukset sanastoharjoituksiin 

 

Harjoitus 1. Yhdistä vastakohdat. 

a) Adjektiivit: 

1. f 

2. j 

3. i 

4. a 

5. g 

  6. b 

  7. d 

  8. c 

  9. h  

10. e 

 

 



b) Verbit: 

1. i 

2. g 

3. f 

4. e 

5. b 

  6. a 

  7. j 

  8. c 

  9. d 

10. h

 

Harjoitus 2. Oikea sana. 

a) Mikä sana ei kuulu joukkoon? 

1. c) juoppo 

2. b) vastenmielinen 

3. d) onkia 

4. a) tanssiaiset 

5. d) herrasväki 

6. b) järvi 

 

b) Sijoita edellisen tehtävän oikeat vastaukset oikeille paikoilleen. 

Hanna ajatteli, että 1) tanssiaiset eivät olleet mukavia, koska niissä kävi koko kaupungin 2) 
herrasväki. Hänen isänsä oli 3) juoppo mies. Isällä oli 4) vastenmielinen kaveri Vaajasalossa. 
Jussi tykkäsi 5) onkia kalaa, ja Hannankin mielestä 6) järvi oli kaunis paikka. 

 

Vastaukset kielioppiharjoituksiin 

 

Harjoitus 1. Mitä tekemään? 

Lisää lauseisiin puuttuvat verbit 3. infinitiivin illatiivissa. Verbin 3. infinitiivi 
muodostetaan sen vahvasta vartalosta ja tunnuksesta -ma ja -mä. Sitä käytetään 
esimerkiksi verbien mennä, tulla, lähteä, pystyä, oppia, tottua (johonkin) kanssa. 



puhua → puhu(vat) → puhumaan 

käydä → käy(vät) → käymään 

tulla → tule(vat) → tulemaan 

tavata → tapaa(vat) → tapaamaan 

häiritä → häiritse(vät) → häiritsemään 

 

1. Äiti meni avaamaan oven. 

2. Hanna ei pystynyt syömään eikä juomaan. 

3. Hanna ja Edla menivät lukemaan logiikkaa ulos. 

4. Liisa ei koskaan oppinut olemaan hiljaa. 

5. Tule pelaamaan korttia! 

6. Äiti käski Hannan mennä nukkumaan. 

7. Salmela lähti Helsinkiin opiskelemaan papiksi. 

8. Mene valitsemaan tanssiaismekko! 

9. Hanna oli tottunut tekemään paitoja isälle ja Jussille. 

 

Harjoitus 2. Partitiivi. 

Joidenkin verbien kanssa tarvitaan partitiiviobjektia, kun tekeminen on kesken tai 
objekti ilmaisee satunnaista määrää. Muuta sanat partitiiviin. 

1. Isän mielestä äiti antoi huonoa ruokaa. 

2. Hanna ompeli Jussille paitoja. 

3. Tytöt halusivat opiskella koulussa filosofiaa ja logiikkaa. 

4. Hanna halusi rakastaa kaikkia ihmisiä. 

5. Juhlissa juotiin vettä ja viiniä. 

6. Salmela ei enää kirjoittanut Hannalle pitkiä, lämpimiä kirjeitä. 



Harjoitus 3. Eksistentiaalilause. 

Suomen kielessä lauseen predikaatti on yleensä samassa luvussa kuin subjekti. 
Eksistentiaalilauseissa subjekti voi kuitenkin olla monikossa mutta predikaatti yksi-
kössä. Se kertoo, että jossakin on olemassa jotakin. 

Valkoinen liina, lautaset, veitset ja haarukat olivat pöydällä. → Pöydällä oli valkoinen liina, 
lautasia, veitsiä ja haarukoita. 

1. Leipä oli korissa. 

Korissa oli leipää. 

2. Poikien äänet kuuluivat ulkoa. 

Ulkoa kuului poikien ääniä. 

3. Lapset leikkivät torilla. 

Torilla leikki lapsia. 

4. Saaret näkyivät kaukana. 

Kaukana näkyi saaria. 

5. Pojat nukkuivat aitassa. 

Aitassa nukkui poikia. 

6. Ihmiset kokoontuivat pihalle. 

Pihalle kokoontui ihmisiä. 


