
Juhani Aho – Juha 

 

Vastaukset kysymyksiin 

 

Luku I 

1. Juha odottaa vaimoaan Marjaa. 
2. Kaisa, Juhan ja Marjan piika. 
3. Marja on vihainen, koska Juha tuli aamulla liian lähelle häntä aamulla. Marjan mielestä Juha 
on vääräsäärinen ja vanha. 
   
Luku II 

1. Shemeikka oli matkalla Juhan ja Marjan pihan poikki ja halusi ostaa ruista. Hänen piti jäädä 
odottamaan apulaisiaan, joten hän tarvitsi nukkumapaikan. 
2. He haluavat ottaa Shemeikan ja muut kauppiaat kiinni ja ryöstää heidän rahansa. 
3. Juha ostaa silkkihuivin ja kauniin soljen (korun) Marjalle. 
   
Luku III 

1. Kotiinsa Karjalaan, Venäjälle. 
2. Shemeikan isä on tappoi Juhan isän ja poltti Juhan veljen. 
3. Juha aikoo pelastaa Marjan. 
   
Luku IV 

1. Talossa, josta hän on kotoisin, sekä pappilassa. 
2. Koska Ruotsin kuningas on sanonut, että venäläisten kanssa ei saa sotia. 
3. Hän sanoo, että Marja juoksi Shemeikan veneen perässä ja halusi lähteä Shemeikan mukaan. 
   
Luku V 

1. Että vene osuu kiveen ja Marja ja Shemeikka hukkuvat. 
2. Saaressa, joka on keskellä koskea. 
   
Luku VI 

1. Hän tekee kalakeittoa ja kerää marjoja. 
2. Hän oli iloinen ja onnellinen. 
   
Luku VII 

1. Marjan aitan avaimen. 
2. Aluksi hän tekee paljon töitä ja päivät ja yöt menevät häneltä sekaisin. Myöhemmin hän on 
päivisin iloinen ja vitsailee paljon. 
3. Hän itkee ja puhuu itsekseen Marjasta. 
   



 
Luku VIII 

1. Ruotsista. 
2. Hänellä on jo aviomies. Pappi ei voi vihkiä toisen miehen vaimoa. 
   
Luku IX 

1. Kotiinsa Juhan luokse. 
2. Että hän on raskaana Shemeikalle. 
   
Luku X 

1. Hän tekee todella paljon töitä. 
2. Luuliko pappi, että Marja halusi mennä Venäjälle? 
   
Luku XI 

1. Shemeikan kodin saunassa. 
2. Hän tuo Marjalle ruokaa ja juttelee, koska Marja ei halua tulla taloon sisälle. 
   
Luku XII 

1. Shemeikka on tullut käymään kotona. Silloin järjestetään juhlat ja kaikki talon tytöt 
pukeutuvat hienoihin vaatteisiin. 
2. Väsyneeltä ja eksyneeltä. 
   
Luku XIII 

1. Kaisa ei usko, että Marja halusi lähteä Shemeikan mukaan. 
2. Marja voi huonosti. Hän laihtunut ja todella väsynyt ja hiukset ovat ohentuneet. 
   
Luku XIV 

1. Anjan. 
2. Hän sanoo, että lapsi on Anjan. 
   
Luku XV 

1. Hän ajattelee, että Shemeikka on tehnyt Marjalle väkivaltaa. 
2. He aikovat hakea Marjan lapsen. 
   
Luku XVI 

1. Hän on pettänyt Shemeikan ja vienyt tämän rahat. 
2. Hän aikoi polttaa talon, jossa Shemeikka on. 
3. Että Marja tuli mielellään Shemeikan mukaan Venäjälle. 
   
Luku XVII 

1. Että Juha hukuttaa heidät. 
2. Hän päättää kuolla. 



 

Vastaukset sanastoharjoituksiin 

 

Harjoitus 1. 

 

a) Yhdistä substantiivi ja verbi. 

1. d, 2. f, 3. g, 4. c, 5. b, 6. e, 7. A 
 
b) Muodosta lauseita a-kohdan sanapareista preesensissä. 

1. Kalamatti soutaa järvellä. 
2. Koski virtaa nopeasti. 
3. Tervanpolttajat kulkevat salmen yli. 
4. Juha ja Marja kasvattavat pellolla ruista. 
5. Vene syöksyy putoukseen. 
6. Veneen pohja osuu kiveen. 
7. Marja kiipeää korkealle mäelle. 
   
Harjoitus 2. Yhdistä sanat oikeaan selitykseen. 

1. f, 2. i, 3. j, 4. e, 5. g, 6. b, 7. a, 8. d, 9. h, 10. c 
   
Harjoitus 3. Valitse sopivin sana. 

1. b, 2. a, 3. b, 4. b, 5. a, 6. c, 7. b, 8. b, 9. a, 10. c 
 
   

Vastaukset kielioppiharjoituksiin 

 

Harjoitus 1. Joka-pronomini. 

1. Marja pitää sylissä vauvaa, joka on pieni. 
2. Näitkö talon, jonka Juha rakensi? 
3. Anja on tyttö, jolle Marja jätti lapsen. 
4. Papilla on nuori vaimo, jota hän rakastaa. 
5. Kukaan ei pääse aittaan, jossa Marja nukkui. 
6. Rajavaara on talo, josta Marja lähti. 
7. Shemeikka on kauppias, jolta Marja osti huivin. 
 
Harjoitus 2. Lisää konjunktio. 

1. kuin 
2. vaikka 
3. jos 
4. koska 
5. että 



6. kun 
7. tai 
8. ja 
9. mutta 
10. vai 
   
Harjoitus 3. Objektin sija. 

1. Juha alkaa korjata aitaa. Juha korjasi koko aidan. 
2. Marja on perkaamassa kaloja. Marja on perannut kaikki kalat. 
3. Juha kaatoi kaikki puut mäenrinteeltä. Juha kaataa paljon puita. 
4. Shemeikka on kantamassa säkkejä. Shemeikka on kantanut säkit rantaan. 
5. Kaisa keräsi pihalta loput oksat. Kaisa alkoi kerätä oksia. 
6. Marja neuloi lapselle kauniin sukan. Nyt Marja neuloo lapselle sukkaa. 
7. Juha ajaa koko päivän heiniä. Juha ajoi viimeiset heinät varastoon. 
8. Kuka pakkasi nämä tavarat reppuun? Hän pakkaa vielä lisää tavaroita. 
   
   
   
 
 


