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GRICOLA   

12. huhtikuuta 2019   NIMI ________________________ 

 

Tehtävä 1  

Katso Virosta Suomeen muuttaneen Kadin haastattelu. Näet videon kaksi kertaa.  

Vastaa kysymyksiin suomeksi. 

 

 

1. Minkä ikäinen Kadi oli, kun hän tuli Suomeen? 

______________________________________________________ 

2. Missä kaupungissa hän asui ennen kuin muutti Suomeen? 

______________________________________________________ 

3. Kuinka Kadi oppi suomen kieltä? 

______________________________________________________ 

4. Mitä hän kertoo viron kielen taidostaan tällä hetkellä? 

______________________________________________________ 

5. Tunteeko Kadi tällä hetkellä olevansa enemmän suomalainen vai virolainen? 

________________________________________________________ 

6. Mitä hän sanoo suhteestaan Viroon tulevaisuudessa? 

________________________________________________________ 

 

lähde: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/27/kadi-koti-nyt-suomessa 

  

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/27/kadi-koti-nyt-suomessa
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GRICOLA   

12. huhtikuuta 2019   NIMI ________________________ 

 

Tehtävä 2  

Lue seuraavat pikkutarinat ja ratkaise tehtävät lukemasi perusteella.  

 

1. Runoilija Eino Leino tutustui henkilökohtaisesti Viroon Aino Thauvón-Suitsin johdattamana 

keväällä 1921. Matka oli yhtä riemukas niin Tallinnassa kuin Tartossa. Tartossa Leino esiintyi 

yliopiston juhlasalissa. Virolaisten vastaanotosta hurmaantunut Leino anoi lopulta presidentti 

Ståhlbergilta vapautusta Suomen alamaisuudesta. Lisäksi hän anoi riigivanem Pätsiltä Viron 

kansalaisuutta. Hakemuskirjeet haudattiin kaikessa hiljaisuudessa. 

2. Harri Aaltonen tunnetaan kynttilätehtailijana. Viljandiin hänet toi alun alkaen 

tulitikkutehdas, jonka hän yksityisti liikekumppaninsa Tarvo Mossin kanssa vuonna 1995. Tikku-

askien tuotanto päättyi kymmenen vuotta myöhemmin. Liikekumppanit Aaltonen ja Moss olivat 

mukana sytyttämässä Guinessin ennätyskirjan maailman suurinta tulitikkua, kun tehdas vietti 100-

vuotisjuhlaansa. Tikulla oli mittaa yli 6 metriä ja se raapaistiin tuleen metsätyökoneella. 

3. Uravalinnan teki Zetterbergin puolesta sattuma. Hänen varusmiespalveluksensa päättyi 

joulukuussa 1965 ja Helsingin yliopistossa sattui yllättäen olemaan historian laitoksen pääsykokeet 

tammikuussa. Yleensä kokeet olivat kesällä. Hän pääsi kokeista läpi, mutta aikoi jättää historian 

sivuaineeksi ja ryhtyä kielitieteilijäksi. Sattuma puuttui taas peliin marraskuussa vierailulla sota-

arkistoon, jossa arkistonhoitaja kertoi Viron vapaussodan asiakirjoista. Zetterbergin mukaan tuo 

hetki oli "uskoontulo", joka johti lopulta vuonna 1977 valmistuneeseen väitöskirjaan Suomen ja 

Viron poliittisista suhteista itsenäistymisvuosina. Hän on Viron tunnetuksi tekemisen ennätysmies 

Suomessa – ja Suomenlahden eteläpuolella, jossa 670-sivuinen Eesti ajalugu on tähän asti laajin 

viroksi julkaistu yleisesitys maan historiasta.    

4. Anu Marttila salakuljetti käsikirjoituksia Virosta länteen julkaistavaksi. Pienillä paperilapuilla 

olevat käsikirjoitukset teipattiin jalkoihin ja selkään. Työ oli hidasta ja kesti vuosia. Kyse on 

tiettävästi laajimmasta käsikirjoitusten salakuljetusoperaatiosta miehitetystä Virosta länteen. 

Marttila toi myös Viroon kiellettyjä kirjoja. Hän osasi huijata tullitarkastajia.  

5. Armas Lindgren on eniten Viroon rakennuksia suunnitellut suomalainen arkkitehti. Lindgrenin 

nosti Virossa maineeseen ja suosioon Tarttoon vuonna 1906 valmistunut teatteritalo Vanemuine, 

josta tuli heti merkittävä kansallinen symboli ja suomalaisen arkkitehtuurin käyntikortti. Rakennus 

tuhoutui puna-armeijan tykityksessä elokuussa 1944. Lindgren on maininnut tehneensä jo 

Vanemuinen suunnittelussa yhteistyötä opiskelutoverinsa, Suomen ensimmäisiin naisarkkitehteihin 

kuuluvan Wivi Lönnin kanssa. Heidän ensimmäinen virallinen yhteishankkeensa oli Sakalan 

ylioppilastalo (1911), joka oli toimeksianto tulevalta Suomen Tarton-konsulilta Oskar Rütliltä. 

lähde: https://estofilia.finland.ee/ 

https://estofilia.finland.ee/
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12. huhtikuuta 2019   NIMI ________________________ 

Tehtävä 2 

Valitse oikea vaihtoehto ja ympyröi se.  Joka kohdassa on vain yksi oikea vastaus. 

 

1. Eino Leino a) haudattiin Tarttoon b) pyysi Viron kansalaisuutta c) haki Suomen 

kansalaisuutta 

 

2. Harri Aaltosella on a) tulitikkutehdas b) kynttilätehdas c) metsätyökonetehdas  

 

3. Seppo Zetterberg on a) tietokirjailija b) poliitikko c) kielitieteilijä  

 

4. Anu Marttila salakuljetti käsikirjoituksia, koska a) se oli jännittävää b) hänellä ei 

ollut muuta tekemistä c) hän halusi auttaa julkaisemaan Neuvosto-Virossa 

kiellettyjä kirjoja  

 

5. Armas Lindgrenin suunnittelema Vanemuine-teatteri a) toimii Tartossa tähän 

päivään saakka Sakalan ylioppilastalossa  b) paloi sota-aikana c) on nykyisin 

virolaisen arkkitehtuurin symboli  

 

Löydä sanoille tarinoissa esiintyvä synonyymi eli samaa tarkoittava sana.  

 

 synonyymi 

0. iloinen riemukas 

1. pyytää, hakea  

2. partneri  

3. työn valitseminen  

4. yllättävä tapaus  

5. virallinen paperi  

6. tärkeä, huomattava  

 

Mitä yhteistä on kaikilla tehtävässä 2 esiintyvillä henkilöillä? Selitä suomeksi.  

__________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
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 GRICOLA   

12. huhtikuuta 2019   NIMI ________________________ 

 

Tehtävä 3  

Kirjoita aukkoon suomenkielinen vastine oikeassa muodossa. Konjunktio, pronomini tai 

adverbi on keksittävä itse, jos ei ole vironkielistä vihjettä (x). 

 

Jääkiekkoilija Robert Rooba syntyi neuvostoajan jälkeiseen Viroon – 

vanhempien kertomukset antoivat kuvan ajasta, jota hän ei haluaisi muistella  

 

Askeleet vievät Harjulle, kun jääkiekkoilija Robert Rooba esittelee, minkä paikan (koht) hän 

yhdistää Jyväskylässä 1._____________________ (kõige rohkem)  kotimaahansa Viroon. 

– Harjulla aina virolainen rallikuski dominoi. Olen itsekin ollut nyt 2. __________________ (kolm) 

vuonna katsomassa, kun Ott Tänak painaa täällä hanaa, JYPin hyökkääjä kertoo suomeksi. 

 

MM-rallin aikaan Jyväskylän seudulla voi 3. _________________ (näha) runsaasti virolaisia 

sinimustavalkoisine lippuineen. Muina aikoina Rooba, 25, ei ole juuri törmännyt  

 4. _______________________ (linna peal) maanmiehiinsä. Oma ulkomaalaisuus on pyyhkiytynyt 

mielestä. 

– Olen ylpeä virolaisuudestani, mutta olen ollut Suomessa niin pitkään, etten enää ajattele täällä 

virolaisuuttani. Olen maailmankansalainen ja yksi Jyväskylän asukkaista, Rooba sanoo. 

 

  



5 
 

12. huhtikuuta 2019   NIMI ________________________ 

Tehtävä 3  

ROBERT ROOBA 5. ___________________ (sündida) Tallinnassa 1993. Kaksi vuotta  

6. ____________________ (varem) Neuvostoliitto oli romahtanut ja Viro itsenäistynyt uudelleen. 

Lapsena Rooba harrasti jääkiekkoa. Hän kehittyi niin lupaavaksi, 7. ______________ (x) alkoi jo 

teini-ikäisenä tähyillä kotimaataan suuriin ympyröihin. Jääkiekko on Virossa nouseva  

8. ____________________ (spordiala), mutta esimerkiksi  9. ____________________ (Soome) 

verrattuna toiminta on yhä pienimuotoista. 

 

Rooba oli 15-vuotias, 10. ______________(x) jyväskyläläisillekin tuttu pelaajakoordinaattori Jukka 

Holtari keksi hänet Espoon Bluesiin. 

 

Rooban perhe 11. _____________________ (üürida) itselleen kakkosasunnon Espoosta. Isä lähti 

poikansa tueksi ja rahoitti kuviota ajamalla taksia ja rekkaa. Poika suoritti peruskoulun viimeisen 

 12. _____________________ (klass)  ja lukion pääosin etänä. 

 

Sinnikäs Rooba taisteli itsensä Suomessa liigapelaajaksi, vasta historian 13. ___________________ 

(teine) virolaisena. Virossa ylipäätään on vain kourallinen jääkiekon täysammattilaisia. 

 

– Todennäköisyydet päästä virolaisena jääkiekkoilijana tälle tasolle ovat aika pienet. Siksi nautin 

tästä ihan ylivertaisesti. Elän ja 14. _______________________ (hingata) tätä juttua, Rooba sanoo. 

Paljon tavallisempaa on, että Virosta Suomeen tulee 15. _________________ (töö) esimerkiksi  

16. ____________________ (arst) tai rakentaja. 

 

TOISEN KERRAN Jukka Holtari otti roolia Rooban uralla, kun hän pestasi virolaisen JYPiin. 

Rooba kiekkoilee Jyväskylässä kolmatta kauttaan. 

 

Kookas laitahyökkääjä on 17. ___________________ (tugev) luistelija ja kamppailija,  

18. ______________ (x) on nyt kunnostautunut Liigassa myös maalintekijänä.  

 

19. _____________________ (hiljuti) Rooba teki seuran 20. ________________ (x) kahden vuoden 

jatkosopimuksen. Unelmia riittää. 

 

Teksti: Mikko Lundell, muokattu ja lyhennetty 

Lähde: KSML – https://www.ksml.fi/tanaan/J%C3%A4%C3%A4kiekkoilija-Robert-Rooba-syntyi-neuvostoajan-

j%C3%A4lkeiseen-Viroon-%E2%80%93-vanhempien-kertomukset-antoivat-kuvan-ajasta-jota-h%C3%A4n-ei-

haluaisi-muistella/1330623  

https://www.ksml.fi/tanaan/J%C3%A4%C3%A4kiekkoilija-Robert-Rooba-syntyi-neuvostoajan-j%C3%A4lkeiseen-Viroon-%E2%80%93-vanhempien-kertomukset-antoivat-kuvan-ajasta-jota-h%C3%A4n-ei-haluaisi-muistella/1330623
https://www.ksml.fi/tanaan/J%C3%A4%C3%A4kiekkoilija-Robert-Rooba-syntyi-neuvostoajan-j%C3%A4lkeiseen-Viroon-%E2%80%93-vanhempien-kertomukset-antoivat-kuvan-ajasta-jota-h%C3%A4n-ei-haluaisi-muistella/1330623
https://www.ksml.fi/tanaan/J%C3%A4%C3%A4kiekkoilija-Robert-Rooba-syntyi-neuvostoajan-j%C3%A4lkeiseen-Viroon-%E2%80%93-vanhempien-kertomukset-antoivat-kuvan-ajasta-jota-h%C3%A4n-ei-haluaisi-muistella/1330623
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GRICOLA   

12. huhtikuuta 2019   NIMI ________________________ 

 

Tehtävä 4  

 

Yhdistä sananlaskujen alut ja loput. Kirjoita viivalle sananlaskuun kuuluva loppuosa.  

 

0 Yksi hullu kysyy enemmän  sitä huonompi soppa. 

1. Vanha koira… ilman tulta. 

2. Joka kuuseen kurkottaa… joskus jyvän löytää. 

3. Mitä useampi kokki… musta kylki kummallakin. 

4. Kun on lusikalla annettu… ei voi kauhalla vaatia. 

5. Ei savua… kätkeä vakan alle. 

6. Kyllä sokeakin kana… se katajaan kapsahtaa. 

7. Kynttiläänsä ei pidä… ei opi uusia temppuja. 

8. Pata kattilaa soimaa… kuin kymmenen viisasta ehtii vastata. 

 

Valitse jokaiselle sananlaskulle oikea selitys vaihtoehdoista a, b tai c ja ympyröi se.  

       0     Yksi hullu kysyy enemmän kuin kymmenen viisasta ehtii vastata. 

              (a) tyhmä ihminen kysyy liian paljon 

              b) hulluilla on aina paljon kysymyksiä 

              c) vaikea on löytää kymmenen viisasta yhtaikaa 

 

 

1. Vanha koira _____________________________________________  

a) vanhan ihmisen on vaikea tottua uusiin asioihin 

b) vanhat koirat ovat luotettavia 

c)  vanhat asiat ovat parhaita 

                                                       

2. Joka kuuseen kurkottaa __________________________________________ 

a) jos ei ymmärrä, ei onnistu 

b) tikapuita tarvitaan monessa tilanteessa 

c) jos yrittää liikaa, lopputulos voi olla huono            

       

3. Mitä useampi kokki _____________________________________________ 

a) paras tulos saadaan yhteistyön avulla 

b) älä päästä vierasta kokkia pilaamaan ruokiasi 

c) asia muuttuu sitä sekaisemmaksi mitä useampi siihen puuttuu          
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Tehtävä 4  

 

4. Kun on lusikalla annettu_________________________________________ 

           a) minulla on yleensä aina kiljuva nälkä 

           b) köyhinä aikoina ruokaa ei riitä kaikille 

           c) kun on vähän saanut, ei voi paljoa antaa                                                           

 

5. Ei savua _______________________________________________________  

a) ei ole juoruja ilman kertojia 

b) ei ole juoruja ilman että jotain on tapahtunut 

c) ei ole juoruja ellei kertoja valehtele jotain tapahtuneen                                  

 

6. Kyllä sokeakin kana ______________________________________________ 

a) kuka tahansa voi joskus onnistua 

b) sokeakin voi joskus onnistua 

c) kanakin voi joskus onnistua         

                                                                 

7. Kynttiläänsä ei pidä ______________________________________________ 

a) älä kätke taitojasi vaan tuo ne rohkeasti esiin 

b) polttavasta uutisesta ei kannata vaieta 

c) mikään tuli ei ole vaaratonta, mutta kyllä hallittavissa                                      

 

8. Pata kattilaa soimaa_____________________________________________   

a) juoruilija löytää kaikista jotain vikaa 

b) toisia moittivassa on yleensä itsessäkin vikaa 

c) on parasta sanoa suoraan mitä ajattelee                                                              
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Tehtävä 5 

 

Valitse alemmasta taulukosta samaa tarkoittava ajankohta ja merkitse sopiva kirjain 

ylempään taulukkoon esimerkin mukaan.   

 

 

0 On jo mennyttä aikaa H 

1. vuodenvaihteen jälkeen  

2. tulevan yön jälkeen  

3. on kahden päivän päästä  

4. vuosi sitten  

5. on juuri nyt  

6. seuraavan sunnuntain jälkeen  

7. oli kaksi päivää sitten  

8. viikko sitten  

 

 

A viime viikolla 

B toissa päivänä 

C ensi viikolla 

D ensi vuonna 

E ylihuomenna 

F tänään 

G viime vuonna 

H eilen 

J huomenna 
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GRICOLA   

12. huhtikuuta 2019   NIMI ________________________ 

 

Tehtävä 6 

 

Taivuta suluissa oleva sana oikeaan muotoon. 

 

Esim. Osa suomalaisista tunnetaan hyvin myös     Virossa   (Viro). 

 

1. Moni suomalainen on osa Viron ________________ (historia). 

2. Yksi _________________ (he) on Aino Mälkönen, joka leikkasi 

______________________ (18-vuotias) hiuksensa ________________ (lyhyt) ja 

pukeutui mieheksi, koska hän tahtoi osallistua Viron vapautussotaan.  

3. Mälkönen soti useissa____________________ (taistelu). 

4. Nainen jäi ____________ (sota) jälkeen Tarttoon. 

5. Hänet tunnistettiin _______________ (katu), koska lehdet olivat kirjoittaneet 

_______________ (hän). 

6. Mälkönen sai __________________ (kukka) ja vierailukutsuja Tarton asukkailta. 

7. Aino Mälkönen kuoli nuorena ja hänet on haudattu Ruokolahden 

___________________ (hautausmaa). 

 

Lähde: https://estofilia.finland.ee/2018/01/aino-malkonen.html  

  

https://estofilia.finland.ee/2018/01/aino-malkonen.html
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Tehtävä 7 

 

Valitse annetuista verbeistä oikea kuhunkin aukkoon ja taivuta se oikeaan muotoon. 

Käytä jokaista verbiä vain kerran. 

 

Esim. Virolaiset ymmärtävät melko hyvin suomen kieltä. 

 

antaa, matkustaa, säveltää, opiskella, muuttaa, kuulla, ymmärtää, asua, työskennellä, käydä, 

tuntea 

 

1. Suomen kieltä ______________________Virossa Tarton ja Tallinnan yliopistoissa. 

2. Suomessa viron kielen opetusta ______________________ myös useimmissa 

yliopistoissa. 

3. Viroon ______________________ jo tuhansia suomalaisia tähän päivään mennessä. 

4. Sekä suomalaiset että virolaiset ______________________ Aino Kallaksen ja Sofi 

Oksasen teoksia. 

5. Suomalaisen on helppo ______________________ Viroon laivalla. 

6. Suomen ja Viron jakaman kansallislaulun ______________________ Fredrik Pacius.  

7. Tallinnassa ______________________ usein suomen kieltä. 

8. Suomessa ______________________ paljon virolaisia. 

9. Moni virolainen ______________________ Suomessa lääkärinä. 

10. ______________________ sinun perheesi usein Suomessa? 
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Tehtävä 8 

Tutustu materiaaleihin: 

- taulukkoon, joka kuvaa Suomessa puhuttavien kielten lukumääriä ja lukumäärien muutosta 

vuosina 2014–2017 

- kuvioon, joka kuvaa muuttoliikettä Virosta Suomeen (punainen viiva) ja Suomesta Viroon 

(sininen viiva) vuosina 2004–2017 
 

Väestö kielen mukaan 31.12.2017 

Äidinkieli 2014 2015 2016 2017 

suomi 4 868 751 4 865 628 4 857 795 4 848 761 

ruotsi 290 747 290 161 289 540 289 052 

saame 1 949 1 957 1 969 1 992 

muut kielet yhteensä 310 306 329 562 353 993 373 325 

venäjä 69 614 72 436 75 444 77 177 

viro 46 195 48 087 49 241 49 590 

arabia 14 825 16 713 21 783 26 467 

somali 16 721 17 871 19 059 20 007 

englanti 16 732 17 784 18 758 19 626 

kurdi 10 731 11 271 12 226 13 327 

persia, farsi  8 103 8 745 10 882 12 090 

kiina 10 110 10 722 11 334 11 825 

albania 8 754 9 233 9 791 10 391 

vietnam 7 532 8 273 9 248 9 872 

Yhteensä 5 471 753 5 487 308 5 503 297 5 513 130 
 
Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne (https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html) 

 

 Lähde: MDI Väestöennuste 2040 ja Viron tilastovirasto // Petteri Juuti/Yle 

https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html
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Tehtävä 8 

 

Vastaa kysymyksiin suomeksi. 

 

 

1. Mitä kolmea kieltä Suomessa puhuttiin eniten vuonna 2017? 

 

________________________________________________________ 

 

2. Miten viron kielen puhujien määrä Suomessa on muuttunut vuosina 2014–2017? 

 

_________________________________________________________ 

 

3. Kumpaan suuntaan on ollut enemmän muuttoliikettä vuosina 2004–2017 – Suomesta 

Viroon vai Virosta Suomeen? 

 

_________________________________________________________ 

 

4. Millainen muutos muuttoliikkeessä Suomen ja Viron välillä tapahtui vuonna 2017 

(verrattuna aiempiin vuosiin)? 

 

____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

5. Yritä ennustaa, millainen on viron kielen tilanne Suomessa vuonna 2030? Onko 

puhujia enemmän vai vähemmän kuin vuonna 2017? Perustele.  

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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Tehtävä 9 

Valitse laatikosta kontekstiin sopiva sana. Kaikki sanat ovat jo valmiiksi oikeassa muodossa. 

Käytä jokaista sanaa vain kerran. 

 

jo        välttämättä       yleensä         edestakaisin          ulkona    

luo          itse       ehtii        näköiset                     luona      

määrä        alkaa      hakee       joukossa          lautta 

 

ESIM. Jussi, 9, on  jo  tottunut talsinkilainen – Helsingin ja Tallinnan muodostama kaksoiskaupunki 

on arkea yhä useammalle 

 

Uneliaan 1. _____________________ ihmiset jonottavat kahvia laivan aamupalabuffetissa.              

2. _____________________ ikkunoiden takana on vielä pimeää. Tiistaiaamun kello 7.30                 

3. _____________________ Tallinnasta Helsinkiin on rauhallinen kuten 4. ___________________. 

Matkustajat eivät ole täällä lomaristeilyllä, vaan suurinta osaa odottaa Helsingissä työpäivä. 
 

Matkustajien 5. _____________________ ovat myös Mika Pajunen ja hänen 9-vuotias Jussi-

poikansa. Heitä väsyttää. Kolmatta luokkaa käyvä Jussi asuu suurimman osan ajasta Helsingissä 

äitinsä 6. _____________________, mutta matkustaa Tallinnaan isänsä, virolaisen äitipuolensa ja 

pikkusisarustensa 7. _____________________ joka toinen viikko. Isä 8. _____________________ 

Jussin Helsingistä joka toinen perjantai koulun jälkeen ja tuo takaisin Helsinkiin tiistaiaamuna niin 

että poika 9. _____________________ päivän kolmannelle oppitunnille. 
 

– Luokkakaverit välillä ihmettelevät, että taasko sä lähdet, Jussi kertoo. 
 

10. _____________________ hän on jo tottunut kaksoiskaupunkielämään. Väliin jääneet 

koulupäivät ja oppitunnit korvataan kotiopetuksella. Syötyään aamiaisen Jussi kaivaa repustaan 

englannin oppikirjan ja 11. _____________________ tehdä tehtäviä. 
 

– Alle 15-vuotiaat eivät saa matkustaa Tallinnan-lautalla ilman huoltajaa, joten ainakin vielä kuusi 

vuotta reissaan 12. _____________________ hakemassa ja viemässä Jussia, Mika Pajunen kertoo. 
 

Suomen Tallinnan-suurlähetystön lehdistöneuvos Hannele Valkeeniemi arvelee, että 

kaksoiskaupunkilaisten 13. _____________________ tulee tulevaisuudessa kasvamaan. 
 

– Pendelöinti on uusi normaali. Maailma on muuttunut. Enää ei ole 14. _____________________ 

niin, että ihmisellä on yksi koti, jonka ympärillä koko elämä pyörii, Hannele Valkeeniemi sanoo. 

 

Lähde: Ylen uutiset 29.10.2018, tekstiä muokattu (https://yle.fi/uutiset/3-10458681) 

https://yle.fi/uutiset/3-10458681


14 
 

GRICOLA   

12. huhtikuuta 2019   NIMI ________________________ 

 

Tehtävä 10 

 

Kirjoita numeroa vastaava lukusana ja viereiseen laatikkoon järjestysluku.  

 

1 yksi  

2  toinen 

3  kolmas 

4 neljä neljäs 

5   

6 kuusi  

7   

 

 

Täydennä annetuilla sanoilla ja ratkaise tehtävä.  

 

enemmän, vähemmän, yhtä paljon 

 

Sannalla, Tuulalla ja Marialla on kymmenen karkkia kullakin. Kaikilla on siis 

____________________.  Sanna antaa Tuulalle kaksi karkkia ja Marialle neljä karkkia. Nyt 

hänellä on ___________________ karkkeja kuin Tuulalla ja Marialla. Marialla on 

______________________ karkkeja kuin Tuulalla. Kuinka monta karkkia Marian pitää 

syödä, että hänellä olisi ___________________ karkkeja kuin Tuulalla? 

 

Vastaus:  __________________________________________________ 
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Tehtävä 11 

 
Pulmasanoja. Selitä sanat omin sanoin suomeksi. Voit käyttää esimerkiksi synonyymia, 

vastakohtaa tai esimerkkilausetta. 

 

 

Esim.  HALPA          ei ole kallis, on edullinen, maksaa vähän 

 

KORISTAA ___________________________________________________ 

SOITTAA ____________________________________________________ 

RUMA ______________________________________________________ 

VIINERI ______________________________________________________ 

HAKATA ____________________________________________________ 

KIPEÄ  _______________________________________________________ 

HILJAA ________________________________________________________ 

KEKSIÄ _____________________________________________________ 

VENE ________________________________________________________ 

PULMA ________________________________________________________ 
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Tehtävä 12 

 

Kirjoitustehtävä 

Kirjoita suomalaiselle ystävälle kirje, jossa kutsut hänet laulu- ja tanssijuhliin kesällä 2019. 

Kirjoita vähintään 100 sanaa. Voit käyttää apuna juhlien esittelytekstiä (alla). 

Kirjoita näistä asioista: 

 

Miksi kutsut hänet? 

Kerro juhlista. Milloin ne ovat? Mitä tapahtuu ja missä? Kuinka suuret juhlat ovat jne. 

Mitä voisitte tehdä yhdessä? 

Ehdota, missä voisitte tavata ja milloin? 

 

Kirjoita, niin kuin tämä olisi oikea kirje, jonka lähetät oikealle ihmiselle. Muista siis kirjeen tunnusmerkit! 

 

Esittelyteksti 

 
lähde: 
https://www.google.com/search?q=tanssi+ja+laULUJUHLAT&rlz=1C1GGRV_enEE751EE751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW2PKv48fhAhVDjqQKHX6SBUoQ_AUIDigB&biw=1165&bi
h=940#imgrc=GL-_IecOi9PKQM: 

XXVII laulu- ja XX tanssijuhlat 

Tämä suuri kansanjuhla on muovannut virolaisten identiteettiä vuodesta 1869 lähtien. 1900-luvulla 
tapahtumasta kehittyi todellinen kulttuuri-ilmiö, joka järjestetään aina viiden vuoden välein. Laulu- ja 
tanssijuhlille osallistuu tuhansia kansallispukuisia esiintyjiä kaikkialta Virosta ja muualtakin maailmasta.  
 
Vuonna 2019 juhlitaan pyöreitä – ja vieläpä tuplana: ensimmäisistä laulujuhlista on kulunut 150 vuotta ja 
85-vuotiaat tanssijuhlat järjestetään 20. kertaa.  
 
Laulu- ja tanssijuhlat pidetään 4.–7. heinäkuuta 2019. Juhlien teemana on ”Isänmaani – rakkauteni”.   
 

lähde: https://www.visittallinn.ee/fin/matkailija/nae-koe/tapahtumat/eid-8210/xxvii-laulu-ja-xx-tanssijuhlat  

https://www.google.com/search?q=tanssi+ja+laULUJUHLAT&rlz=1C1GGRV_enEE751EE751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW2PKv48fhAhVDjqQKHX6SBUoQ_AUIDigB&biw=1165&bih=940#imgrc=GL-_IecOi9PKQM:
https://www.google.com/search?q=tanssi+ja+laULUJUHLAT&rlz=1C1GGRV_enEE751EE751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW2PKv48fhAhVDjqQKHX6SBUoQ_AUIDigB&biw=1165&bih=940#imgrc=GL-_IecOi9PKQM:
https://www.visittallinn.ee/fin/matkailija/nae-koe/tapahtumat/eid-8210/xxvii-laulu-ja-xx-tanssijuhlat
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Tehtävä 12 

 

 

Kirjoitustehtävä 

 


