
Juhani Aho – Yksin 

 

Vastaukset kysymyksiin 

 

Luku I 

1. Anna oli miehen hyvän ystävän sisko. 
2. Ylioppilaat olivat nuoria ja nauttivat elämästä. He saivat jäädä Suomeen, kun miehen täytyi 
lähteä matkalle pois Annan luota. 
3. Mies kertoi, että hän rakastaa Annaa. 
4. Mies luuli, että Anna rakastaa häntä, koska Anna auttoi häntä pakkaamaan. 
5. Mies piti hotellista, koska se oli kuin koti hänelle. 
   
Luku II 

1. Mies tapasi Annan, kun hän meni ensimmäisen kerran käymään ystävänsä luona. Anna oli 
tuolloin vasta lapsi. 
2. Mies meni maalle ystävänsä ja tämän perheen luokse, koska hän halusi olla Annan kanssa. 
3. He kalastivat ja purjehtivat. 
4. He kävivät kalastamassa. 
5. Mies päätti, että hän lähtee Pariisiin. 
   
Luku III 

1. Hän oli mielestään naurettava ja käyttäytyi kuin hullu. 
2. Hän katseli satamaa ja laivoja. Hän näki torin, jossa oli ostajia ja myyjiä. 
3. Mies ajatteli Annaa, kun laiva lähti liikkeelle ja hän katseli vilkuttavia ihmisiä. 
4. Anna oli Helsingissä. 
5. Hän nousi junaan, joka meni Pariisiin Kölnin kautta. 
   
Luku IV 

1. Mies oli ensin tyytyväinen, koska hän oli Pariisissa, mutta kun hän kuuli naisen naurua 
kadulla, hänelle tuli taas ikävä. 
2. Mies kirjoitti kirjettä ystävälleen, eli Annan veljelle. 
3. Mies kertoi, että hän ei olisi uskonut, että Pariisi tekee häneen niin suuren vaikutuksen. Hän 
oli ajatellut elämänsä siellä erilaiseksi. 
4. Mies kertoi, että hän nautti, kun hän aamulla astui ulos kadulle. Kadut olivat täynnä 
kauppiaita, jotka myivät hedelmiä ja vihanneksia. Leipomossa oli vaaleaa leipää. Työmiehet 
joivat ravintolassa viinaa. Koululaisilla oli puvut päällä. Sama sokea vanhus, joka pyytää rahaa, 
menee joka aamu hänen ohitseen. 
5. Kirje oli hienoa ranskalaista paperia, eikä mies halua, että kirje rypistyy. 
   
 



Luku V 

1. Hän oli rauhallinen, koska hän ei voinut muuta, kuin odottaa kirjettä. 
2. Hän työskenteli siellä 
3. Mies sai kirjeen ystävältään, eli Annan veljeltä. 
4. Kirjeessä sanottiin, että Anna on tavannut pojan, jonka kanssa viettää aikaa. 
5. Hän ajatteli, että haluaa olla entistä uskollisempi Annalle. 
   
Luku VI 

1. Tuttava kertoi, että Anna oli mennyt Suomessa kihloihin. 
2. Mies oli vihainen siitä, että Anna oli mennyt kihloihin. Hän myös nautti ensimmäistä kertaa 
kunnolla Moulin Rougessa. 
3. Mies ajatteli, että nainen ei ole samanlainen kuin muut naiset Moulin Rougissa. 
4. Mies kuvitteli, että hänellä tulee olemaan vanhanpojan asunto, jossa on iso työpöytä, kasa 
papereita ja kirjahylly, joka on täynnä kirjoja. Siellä on nahkasohva ja siinä tyynyjä. Mies on 
päivät töissä koulussa ja illalla hän on tohveleissa kotona. Vanha rouva auttaa häntä kotitöissä. 
Mies syö usein ravintoloissa, joissa hän keskustelee vakavasti uutisista. Kesällä hän menee yksin 
saareen ja kalastaa. 
5. Mies tajuaa, ettei koskaan unohda Annaa. 
 
 

Vastaukset sanastoharjoituksiin 

 

Harjoitus 1. Valitse sopiva vaihtoehto 

1. b, 2. a, 3. a, 4. b, 5. c, 6. b 
 
Harjoitus 2. Yhdistä sanat, jotka liittyvät toisiinsa. 

1. f, 2. d, 3. k, 4. j, 5. a, 6. c, 7. b, 8. e, 9. i 
   
Harjoitus 3. Tunteet. Yhdistä samaa tarkoittavat 

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

Vastaukset kielioppiharjoituksiin 

 

Harjoitus 1. Kirjoita adjektiivien (kuvailevien sanojen) vertailumuodot. 

1. nuorempi 
2. kauniimpi 
3. nopein 
4. kovempaa 
5. onnettomampi 
6. parempi 



7. kylmempiä 
8. iloisemmalta 
9. rakkain 
10. kylmemmät 
 
Harjoitus 2. Kirjoita apuverbit ja niihin liittyvät pääverbit oikeassa muodossa. 

1. Täällä vanhakin voi olla nuori. 
2. Minä en tahdo nousta laivasta. 
3. He eivät voineet jäädä. 
4. Minä saan koskea. 
5. Minun täytyy joko mennä tai lähteä. 
6. Sinä et osaa pakata. 
   
Harjoitus 3. Kirjoita verbistä johdettu -va, -vä -muoto. 

1. lähtevä 
2. ohikulkeva 
3. torkkuva 
4. tarjoava 
5. nukkuva 
6. heiluva 
7. loistava 
8. naurava 
9. jatkuva 
10. kävelevä 
   
   
 
 


