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GRICOLA   

4. kesäkuuta 2021                  NIMI ________________________ 

 

Tehtävä 1  

 

Kuuntelu 

Mun kämppä 

Mun kämppä! - YouTube 

 

Kuulet tekstin yhden kerran. Jutussa tyttö kävelee asunnossa ja kertoo, mitä siellä on. 

Huomaa kaikki kolme osaa. Lue ensin tehtävät huolellisesti. 

 

1. Eteinen 

 

a) Mitä tyttö sanoo vessasta ja suihkusta (3 asiaa)? ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

b) Kuinka suuri asunto on? Montako huonetta ja neliötä?  

_________________________________________________________________________ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0MoH4ul9S2Y
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2. Huone 

c) Valitse huonekalut ja tavarat, joita on huoneessa. Laita rasti (x) oikean kuvan alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Keittiö 

d) Miten keittiössä voi lämmittää tai tehdä ruokaa? (mainitse vähintään 2) 
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Tehtävä 2 

Lue seuraava teksti ja ratkaise tehtävät lukemasi perusteella.  

KUN ELÄMÄ HEITTI HÄRÄNPYLLYÄ  

Kulunut kevät ei ole kyllä mennyt millään tavalla kuten alkuvuodesta vielä suunnittelin. Eipä siinä, 

harvoinhan elämä tuntuu kulkevan sitä rataa kuin itse ajattelee, mutta tänä vuonna kaikki asiat ovat 

heittäneet häränpyllyä ihan huolella. Ja joo, korona tietysti on se suurin villikortti ollut, mutta siitä 

en aio sen enempää enää puhua koska ei jaksa enempää koronajuttuja. Puhutaan sen sijaan 

muuttamisesta. 

Vielä tammikuussa elimme Janitan kanssa tyytyväistä kämppiselämää Suomenlinnassa, molemmilla 

tiedossa se fakta, ettei tätä tule kovin kauaa kestämään. Itse olin ajatellut, että ehkä kesän yli 

mennään, sillä onhan Suokki parhaimmillaan kesäaikaan. Aika pian tajusin kuitenkin, että puolisen 

vuotta tulee vaihtumaan maksimissaan pariin kuukauteen, kun juttelimme Janitan kanssa 

molempien mielihaluista. Suokkielämä talviaikaan vaati tietynlaista suunnitelmallisuutta. Ihan noin 

vain ei lähdetty asioille, tai edes työasioita hoitamaan, vaan kaikki piti suunnitella etukäteen ja 

aikatauluttaa elämä sen mukaan, miten lautat kulki. Tähän vielä itsessään tottui, mutta lauttarumba 

painavien tavaroiden (kuvauskalusto, kuvauslainat, erinäiset pussit ja kassit) kanssa tuotti oman 

päänvaivansa. Tämä oli yhtään valehtelematta väsyttävää niin henkisesti kuin fyysisestikin. Oli kai 

vielä liian aikaista meille duracell-pupuille tässä vaiheessa elämää ”jämähtää” Suomenlinnaan  ja 

päätimmekin irtisanoa rakkaan puutaloasunnon. 

Myönnän hetken miettineeni myös yksin Suomenlinnaan jäämistä, mutta aika nopeasti järki meni 

tunteiden edelle – vuokra olisi ollut yksinkertaisesti liian suuri yksin maksettavaksi. Edessä oli siis 

kämpän etsimisprosessi, johon olin aivan rikki jo pelkästään ajatuksen tasolla. Aina kun tiedossa on 

uusi muutto, tuntuu todella uuvuttavalta selailla asuntoja, löytää ehkä jokin silmää ja sielua 

sykähdyttävä yksilö ja sitten kilpailla tästä asunnosta 20 muun innokkaan asunnonetsijän kanssa 

vailla mitään varmuutta sattuuko arpaonni (tai millä lie keinoin vuokranantajat valikoivat uusia 

vuokralaisia) osumaan kohdalle. 

 Tässä pieni pala mun uutta kotia. 
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Taisin parina iltana selailla vuokra-asuntoja vailla menestystä. Onneksi tuli aika pian mieleen Noli 

Studiot, joista kuulin ekaa kertaa viime syksynä. Kävin katsomassa vapaana olevia studioita Sörkän 

Nolissa, vain todetakseni että tämähän on mahtava konsepti ja tänne mä haluan, vaikka väliaikainen 

ratkaisu tulisikin olemaan. Ja tänne mä pääsin – ilman sen suurempia tuskanhikiä tai kirkuvan 

punaisena huutavia stressileveleitä! Samaan aikaan haikeana, mutta innoissaan muutin mantereelle 

huhtikuun alussa ja olen siitä asti ollut aivan fiiliksissä täällä. On aivan ihanaa, kun voi paiskoa ovesta 

pihalle vaikka keskellä yötä käymään kaupassa, tai kun pitää hoitaa asioita, niin ei tarvitse kuin pukea 

vaatteet päälle ja mennä asioille sen suuremmin suunnittelematta. Olen tainnutkin tiedostamattani 

kaivata kantakaupunkielämää enemmän kuin luulin. Samaan aikaan nykyisen kotini kattoterassilta 

(puhutaan siitä myöhemmin) horisontissa piirtyvää Suomenlinnan kirkkoa tuijotellessa sydämessä 

läikähtää edelleen onnen- ja haikeudensekainen tunne, että tuolla osa mun sydämestä tulee aina 

olemaan. Ehkä joskus vanhempana palaan vielä. 

http://mustarttu.com/kun-elama-heitti-haranpyllya/ (05.12.2020)   Muokattu 

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

1. Mitä tarkoittaa ilmaisu heittää häränpyllyä?  

a) suunnitelmien muuttumista  

b) muuttamista uuteen paikkaan 

c) arpomista 
 

2. Kirjoittaja muutti pois Suomenlinnasta, koska…  

a) hän riitaantui kämppiksensä kanssa.  

b) saaressa asuminen on vaikeaa.  

c) vuokranantaja korotti vuokraa. 
 

3. Millaista uuden kodin etsiminen oli tällä kertaa?  
a) ei ollut vaivatonta 
b) piti kilpailla muiden asunnosta kiinnostuneiden kanssa 
c) sujui helposti 

 
Vastaa kysymyksiin. 

4. Millaista uuden kodin etsiminen on yleensä?  
 

 

 

5. Missä ja millainen uusi koti on?  
 

 

 

6. Mikä uudessa asuinpaikassa on mukavaa?  

 

http://mustarttu.com/kun-elama-heitti-haranpyllya/
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Tehtävä 3 

Kirjoita aukkoon suomenkielinen vastine oikeassa muodossa. Konjunktio, pronomini, 

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

 

Marjo MUUTTI (kolida) pienen lapsensa kanssa keskelle korpea ja opetteli metsästämään 

 

 
 

Kuusamon pohjoisosissa, keskellä metsää seisoo 50-luvun rintamamiestalo. Viisi vuotta 

1._____________________ (x) vanha talo heräsi vuosikymmenien unesta. Hiljainen piha 

keskellä korpea täyttyi kirkkaista 2._____________________  (hääl) ja pirttiin asteli talon 

näkövinkkelistä kaksi hyvin nuorta ihmistä. Talolla oli uusi emäntä – ja elämä. 
 

Nuorena Marjo Kämäräinen lähti Kuusamosta opiskelemaan isompaan 

3._____________________  (linn), mutta tiesi jo lähtiessään palaavansa takaisin. – Tiesin, ettei 

elämä kaupungissa ole minua 4._____________________  (x). Kun Pinja sitten 

5._____________________  (sündida), olin varma, 6._____________________  (x) haluan asua 

metsän lähellä. Halusin lapseni kasvavan vapaasti 7._____________________  (loodus) 

keskellä. 
 

 

Marjolla oli kolme kriteeriä tulevalle 8._____________________  (kodu): kotiportailta pitää 

päästä suoraan metsään haulikon kanssa. Naapurit eivät saa 9._____________________  

(kuulda), jos huutaa omalla pihallaan. Ja se kolmas? – Pitää pystyä hakemaan posti vaikka  
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alasti ilman, että kukaan häiriintyy! 

 

Ystävä löysi myynti-ilmoituksen sopivan kuuloisesta talosta. Kun Marjo saapui talon pihaan 

joulukuisena 10._____________________  (päev), itse rakennus kiinnosti 

11._____________________  (tema) vähiten. – Talon pihalla oli valtava lumikeko. Kiipesin 

12._____________________  (x) päälle ja näin, miten auringonlasku värjäsi Riisitunturin 

huiput. Toiseen suuntaan avautui näkymä Kitkajärvelle. Olin myyty ja sanoin, että jos talo ei 

ole ihan mätä, niin tämä on minun 13._____________________  (koht). 

 

Aivan helpolla ei vanha talo 14._____________________  (uus) emäntäänsä päästä. Tilaa on 

kahdelle ihmiselle vähän liikaakin, ja se aiheuttaa Marjolle omantunnontuskia. Hän pyrkii 

muilla valinnoillaan paikkaamaan haittaa, jonka tekee ympäristölle asumismuodollaan. 

– Sähkönkulutukseni on minimissä, talo 15._____________________  (soojeneda) puulla. 

Polttopuiksi ostan vain jatkuvan kasvatuksen metsästä hakattua puuta tai hakkuujätettä. 

 

Työ ja arki täyttyy metsässä kulkemisesta. Silti Marjo viettää lomansakin luonnossa. Silloin 

16._____________________  (telefon) tai sähköpostiin ei vastata. – Talvella suuntaan yksin 

pohjoiseen ja teen pitkän hiihtovaelluksen tuntureilla 17._____________________  (koer+x). 

Minulla on myös tavoitteena kiertää kaikki Suomen kansallispuistot. Kesällä lomaillessa 

18._____________________  (valida) yhden tai kaksi, joissa käyn. Puolet on jo käytynä! 

 

Loman 19._____________________  (x) talo saa emäntänsä takaisin. Kitkan rannalla kaikuu 

äidin ja lapsen kirkas vuoropuhelu, eikä kukaan muu kuin talo 20._____________________  

(näha), missä asussa postilaatikolla käydään. 

 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/12/03/marjo-muutti-pienen-lapsensa-kanssa-keskelle-korpea-ja-opetteli-

metsastamaan 

  

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/12/03/marjo-muutti-pienen-lapsensa-kanssa-keskelle-korpea-ja-opetteli-metsastamaan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/12/03/marjo-muutti-pienen-lapsensa-kanssa-keskelle-korpea-ja-opetteli-metsastamaan
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Tehtävä 4 

 

Tee käsky tai kielto. 

 

 Sinun pitää mennä kotiin.  Mene kotiin! 

Teidän pitää syödä lounas. Syökää lounas! 

 Et saa yöpyä ulkona. Älä yövy ulkona! 

Ette saa olla pois viikonloppuna. Älkää olko pois viikonloppuna! 

 

1.Sinun pitää nousta ylös sängystä.  

2. Teidän pitää siivota huoneenne.  

3. Et saa mennä juhliin.  

4. Sinun pitää hakea imuri kaapista.  

5. Sinun pitää tehdä ruokaa.  

6. Teidän pitää kirjoittaa ostoslista.  

7. Ette saa pelata tietokoneella.  

8. Teidän pitää lukea sanomalehti.  

9. Et saa muuttaa pois.  

10. Teidän pitää pestä vaatteenne.  
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Tehtävä 5 

 

Löydä tekstistä puhekieliset sanat ja muodot, kirjoita ne yleiskielellä sopivan sanaluokan 

luo esimerkin mukaan. Kirjoita jokainen muoto vain yhden kerran. 

 

Mun systeri on tosi laiska. Eilen me siivottiin ja meidän piti sen kanssa viedä matot ulos, 

mut se vaan makas sängyssä ja nauro mulle, kun mä yritin sanoa, että sen pitäis tulla mun 

mukaan. Onneks mutsi ja faija sano, et sen täytyy olla mukana, kun kaikki muutki siivoaa. 

Se lähti mun kanssa ulos, mut se istui vaan, kun mä nostin mattoja mattotelineelle. 

 

Pronominit (asesõnad)  

1. MUN – MINUN 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

Substantiivit (nimisõnad) 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

Verbit (tegusõnad) 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

Konjunktiot (sidesõnad) 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 
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Tehtävä 6 

 

Lue runo. Vastaa kysymyksiin. 

 

Aura Nurmi (s. 1988) on nuori runoilija, joka tunnetaan intensiivisistä ja kunnianhimoisista 

lavarunoesityksistään. Hän käsittelee runoissaan kaunistelematta lapsuuttaan ja työväenluokkaista 

taustaansa.  

 

Roikotan päätäni junassa kuin maata kallistuva tatti. Voin 
pahoin ja oksennan Hanko Pohjoisen asemalaiturille. Porottaa. 
Kannamme matkalaukkuja ja patjoja raiteiden toiselle puolelle, 
sinne missä tavalliset työtätekevät hankolaiset asuvat.   
 
Tänä kesänä pääsen kerrostaloon asumaan. Ei enää vessattomia 
ja vedettömiä vinttihuoneistoja. Ei telttailua ilman makuualustaa  
tai makuupussia. Äiti on hankkinut kesäksi yksiön.  
 
Vuokra-asuntoamme ei ole kalustettu. Katselemme  
hiljaisina valtavia verhottomia ikkunoita ja jaamme sovussa 
nukkumispaikkoja. Meitä on seitsemän ja olen lapsista vanhin.  
Aurinko tunkeutuu yksiöömme niin kuin nämä ihmiset minun 
alueelleni.  
 
Teen pesän vaaleanpunaiseksi kaakeloituun kylpyhuoneeseen, 
jossa leikkaan kynsiä ja höylään kuivia sääriäni. Kun ukki  
poikkeaa muutaman viikon päästä 15-vuotissyntymäpäivilleni, 
hän katsoo pitkään äitiäni ja sanoo, että etkö sinä saatanan ämmä 
keksinyt mitään muuta lapsillesi.  
 
Aura Nurmi: Leijonapatsailla, Otava, 2020  
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1. Missä runon kertoja on asunut ennen Hankoon muuttoa? Mainitse kaksi paikkaa. 

 

 

 

 

2. Millainen on runon kesäkoti? (kolme asiaa) 

 

 

 

3. Ketkä asuvat runon kesäkodissa? 

 

 

 

4. Miten runon isoisä suhtautuu perheen uuteen kotiin?  
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Tehtävä 7 

 

Tässä on vastaukset. Mitkä ovat kysymykset? 

 

Yöllä kaikki nukkuvat omassa sängyssään.  MILLOIN KAIKKI NUKKUVAT OMASA SÄNGYSSÄ? 

 

1.Kotini on Itämeren rannalla Virossa.  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Koulun jälkeen menen aina kotiin. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Viihdyn olohuoneessani hyvin. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Äiti laittaa iltaisin ruokaa. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Sisarukset tykkäävät kevyestä iltapalasta. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Illalla katsomme kaikki olohuoneessa televisiota. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Vietän usein aikaa omassa huoneessani ystävien kanssa. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Ruokailuhuoneen seinät ovat valkoisia. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9.Naapurin lapset pelaavat pihalla mölkkyä. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Ystävät asuvat toisessa kerroksessa? 

……………………………………………………………………………………………………………………  



12 
 

GRICOLA                 NIMI ________________________ 

 

Tehtävä 8 

 

Löydä yhteenkuuluvat sanat. Kirjoita oikea lukusana sanan eteen. 

 

0 RAKENTAA  kotoisin 
1 toimiva  kotona 
2 maksaa  roskat 

3 viihtyä  taloyhtiö 
4 olla  ikkunoita 
5 viedä  kukkia 
6 pestä  valot 

7 vaihtaa    0 TALO 
8 kastella  vuokraa 
9 pyyhkiä  tapetit 

10 sammuttaa  pölyt 
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Tehtävä 9 

1. Valitse puuttuvan sanan kohdalle vaihtoehdoista sopiva sana. Ympyröi oikea 

vaihtoehto. 

Naapurin vanharouva Irma seisoo pitkään pihalla 

kauppakassi kädessään. 1.____ katselee ympärilleen 

epävarman näköisenä. Hän ei taida tietää, onko tulossa vai 

menossa. 

Alakerrassa asuvan yksinäisen Teuvon luona on alkanut 

majailla 2._______ poikansa, 3.______ näyttää usein 

iltamyöhällä tuovan asuntoon myös rymyävät 

baarikaverinsa. 

Vilho-eno vastaa puhelimeen enää 4.________ ja jos hän 

vastaa, hän on kiukkuinen ja kuin aivan toinen ihminen kuin 

se lapsuudessa tuntemasi mies. 

Samassa lähikaupassa käyvä Taimi haisee metrien 

päähän. Hän ei näytä käyneen pesulla 5. _______, ja hänen 

vaatteensa ovat pinttyneet. Hän ostaa aina vain maidon ja 

makkaralenkin. 

6.________ näistä esimerkistä voisi olla aihe 

vanhustensuojeluilmoitukseen, 7._______ sinäkin voit tehdä. 

Naapuri voi olla ainut ihminen, 8.________ havaitsee, että 

vanhuksen asiat eivät ole niin kuin pitäisi. 

Vanhustensuojeluilmoituksen voi tehdä viranomainen tai 

9.________________, jos syytä on. 

 

 

 

Lähde: 

https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/201806192201022363 
(muokattu) 

1. a) He 
b) Se 
(c) Hän 
 

2. a) hän 
b) hänen 
c) heidän 
 

3. a) joku 
b) jota 
c) joka 
 

4. a) silloin 
b) joka kerta 
c) harvoin 
 

5. a) pitkä aika 
b) pitkään aikaan 
c) pitkän ajan 
 

6. a) Joka 
b) Jokainen 
c) Joku 
 

7. a) joka 
b) jota 
c) jonka 
 

8. a) mikä 
b) joka 
c) joku 
 

9. a) kuka tahansa 
meistä 
b) kenet meistä 
c) joka meistä 

 

2. Vastaa kysymykseen yhdellä tai kahdella kokonaisella lauseella. 

Mistä teksti kertoo? 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Tehtävä 10 

 

Tee yhdyssanoja mallin mukaan. Kirjoita sanan edessä oleva numero sopivan 

sanaan eteen.  

 

0     tiski                   _____sekoitin 

1.    jää                     _____rumpu 

2.    ruohon             __0___kone 

3.    suihku               _____uuni 

4.    mikroaalto       _____kuivain 

5.    liesi                    _____paahdin 

6.   pölyn                  _____allas 

7.    silitys                 _____kaappi 

8.    leivän                _____leikkuri 

9.    hiusten             _____tuuletin 

 10.  teho                 _____imuri 

11.  kuivaus             _____rauta 
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Tehtävä 11 

 

Käytä lauseeseen sopivaa sijamuotoa! 

 

Äiti haluaa aamulla ensin mennä KAUPPAAN (kauppa). 

 
1) Kävimme eilen asuintoverini kanssa ____________________ (näyttely). 

 
2) Olin tulossa ______________________ (koulu) kotiin, kun setä soitti. 

 

3) Markku kiipesi eilen omenapuuhun ja putosi __________________ (maa). 
 

4) Oletteko te tänä iltana tulossa ___________________ (konsertti)? 
 

5) Tuula ei ole käynyt tässä ____________________ (asunto) enää kahteen vuoteen. 
 

6) Etkö haluaisi tulla minun kanssa lomalle _______________________ (Lontoo)? 
 

7) Juuri kun poistuimme __________________ (tavaratalo), näimme ystävämme. 
 

8) Kuka haluaa kotona mennä ensimmäisenä ____________________ (kylpy)? 
 

9) Kun nousin aamulla _______________ (sänky), aloin laittaa aamiaista vierailleni. 
 

10)  Hän on asunut  _________________ (Suomi) jo kymmenen vuotta. 
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Tehtävä 12 

 

Valitse lauseeseen sopiva verbin muoto ja alleviivaa se.  

 

Jari oli/ovat/olimme eilen myöhässä meidän tupaantuliaisiimme. 

1) Viime sunnuntaina me leivomme/leipoisimme/leivoimme kotona korvapuusteja. 

2) Minä ei löytänyt/emme löytäneet/en löytänyt (löytää) leipää mistään paikasta. 

3) Toissa päivänä te kävisitte/kävitte/käytte (käydä) vierailulla Turussa. 

4) Viime kesänä eräs lammas pakenee/pakeni/pakenisi (paeta) isoäidin luona 

puutarhaan. 

5) Maija ja Ville ei halunnut/et halunnut/eivät halunneet (haluta) rakentaa taloa itse. 

6) Vanhemmat paloivat/palasivat/palaavat (palata, 4. verbityyppi) eilen kotiin vasta 

myöhään illalla. 

7) Kävitkö/Kävikö/Käyttekö (käydä) sinäkin viikonloppuna mökilläsi? 

8) Me tapaisimme/tapoimme/tapasimme (tavata) eilen sisustuskaupassa 

tuttavamme. 

9) Salla ei tiennyt/en tiennyt/emme tietäneet (tietää), missä tarkkaan Virtaset asuvat. 

10) Kun kävin vielä koulussa, vietän/vietin/viettäisin (viettää) usein illat kotimme 

puutarhassa. 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

GRICOLA                 NIMI ________________________ 

 

Tehtävä 13 

Yliviivaa sana, joka ei sovi lauseeseen.  

 

Kun keskieurooppalainen rentoutuu hyvän houkuttelevaksi ravintolaillallisen parissa ja on 

myös valmis uhraamaan siihen kunnon summan rahaa, niin suomalainen pakkaa autonsa ja 

lähtee perheineen merimaisemana mökilleen, usein pitkänkin matkan päähän. (2) 

 

Sitä eivät pilaa edes kiusalliset pisteliäästi hyttysparvet eivätkä loputtomat 

ruuhkat kiemurtelevissa mökkiteillä tai saariston lautoilla. (2) 

 

Jos rakennuskustannukset ylittävät kohtuuttomalta kotimaassa oman sietokyvyn, 

rakennetaan olkikattoinen mökki vaikka itäiseksi naapurimaahan Viroon. (2) 

 

Suomalaiset ovat viime vuosina löytäneet Saarenmaan, missä mökki olkikattoisella nousee 

paljon halvemmalla. Samalla saa tutustua mielenkiintoista uuteen maahan ja vieraaseen 

kulttuuriin. (2) 

 

Monet tekevät sen juuri viimemainitusta ymmärrettävällä syystä. (1) 

 

Moni suomalainen vastaakin innostuneessa kysymykseen lempiharrastuksestaan 

”puuhastelu mökillä”. (1) 

 

Se koostuu pienistä asioista, kompostin kääntämisestä, seinälaudan 

kiinnittämisestä sorkkaraudassa parilla naulalla tai linnunpöntön puunoksaksi 

pystyttämisestä. (2)  
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Tehtävä 14 

 

Kirjoitustehtävä 

 

Millaista elämä maapallollamme on 100 vuoden päästä? 

Miten ympäristö ja ihmisten elämä on muuttunut? Mitä meille nyt tavallista ei enää ole tai 

tehdä? Miten ja missä ihmiset asuvat? Miten liikutaan? Miltä näyttää kaupungissa? Ovatko 

asiat paremmin kuin nyt? 

Kirjoita vähintään 100 sanaa.  
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GRICOLA                 NIMI ________________________ 

 

Tehtävä 15 

 

 Keskustelu 

 

Kullan kallis kotiplaneetta 

 

 

Maapallo on yhteinen kotimme. Mitä voimme tehdä, että meillä olisi hyvä asuinpaikka myös 

tulevaisuudessa?  

 

Pohdi, kuinka omasta asuinympäristöstä voi pitää huolta. Voit ajatella kotikaupunkiasi, 

kotimaatasi tai vielä suurempaa aluetta. Mitä sinä teet omassa arkielämässäsi, jotta 

asuinympäristösi pysyisi mahdollisimman hyvässä kunnossa? Mitä voisit vielä tehdä lisää? 

 
Tutustu seuraaviin teksteihin ja valmistu vastaamaan niitä koskeviin kysymyksiin. Niiden 
pohjalta keskustellaan puheenvuoron jälkeen. 
 

• Roska päivässä -liike (http://www.roskapaivassa.net/) 

• Pupulandia-blogi (http://pupulandia.fi/2019/05/26/arjen-pienia-ekotekoja-napparia-

kierratysvinkkeja-kotiin/) 

• Ylen uutinen Kuinka roskattomasti ihminen voi elää (https://yle.fi/uutiset/3-

10451992) 

 

Valmista noin 3 minuutin puheenvuoro. Puheenvuoron on tarkoitus olla vapaata puhetta. 

Ethän siis lue puhettasi suoraan paperista tai opettele sitä sanasta sanaan ulkoa. Valmistaudu 

keskustelemaan aiheesta lisää varsinaisen puheenvuoron jälkeen. 

 

 


