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Mikä sinusta tulee isona?7.
Jani, Elina, Rosa-Maria, Sergei ja Tariq istuvat perjantai-iltana Janin kotona. Janin isosisko 
muutti viikko sitten Viroon Tarttoon isovanhempiensa luokse, koska hän aloittaa opiskelun 
Tarton yliopistossa viikon päästä.

Tariq:  Mitä sinun siskosi meni opiskelemaan?
Jani:  Eläinlääketiedettä. Hänestä tulee eläinlääkäri. 
Tariq:  Minä pelkään koiria, en voisi koskaan olla eläinlääkäri. 
Rosa-Maria:  No mitä sinä haluaisit opiskella?
Tariq:  En ole varma siitä. Minä en ole missään hyvä, paitsi skeittaamisessa. Haluaisin  
 tehdä mitä huvittaa. Voisin rakastua johonkin kauniiseen naiseen, jolla olisi  
 suuri talo ja rahaa… 
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Rosa-Maria:  Voisitko lopettaa, Tariq! Kerro oikeasti, mistä sinä olet kiinnostunut? Mitä  
 haluaisit tehdä työksesi? 
Tariq:  No, oikeasti minä haluaisin tehdä skeittivideoita Kaliforniassa. 
Sergei:  Minä voisin tulla mukaan. Se olisi hienoa! Asuisimme rannalla, aurinko  
 paistaisi, ja me ansaitsisimme rahaa skeittaamalla. 
Jani:  Kuulostaa hyvältä, pääsisinkö minäkin mukaan? Minä voisin kuvata ja olla  
 teidän managerinne! Voisimme surfata ja skeitata ja tulla rikkaiksi. 
Elina:  No niin, pojat. Teidän kannattaa ehkä tehdä jonkinlainen varasuunnitelma, jos  
 Kalifornia ei onnistuisi. 
Tariq:  Etkö sinä, Elina, usko meihin? 
Elina:  Tietenkin uskon teihin, mutta kilpailu on kovaa siellä Kaliforniassa, muista se. 
Sergei:  Talvella meidän täytyy päättää tulevaisuudestamme. Pitää varmaan hakea  
 yhteishaussa myös ammattikouluun. Mille linjalle haet, Tariq? 
Tariq:  Autopuolelle, ehkä automaalariksi. Tai sitten voisin mennä lukioon. Tai ruveta  
 puusepäksi tai mennä AV-linjalle. 
Elina:  Opinto-ohjaaja osaisi ehkä auttaa. 

Kielen rakenne 

Verbit: konditionaali 

Tunnus: isi

Jos olisin rikas, matkustaisin maailman ympäri.
Ottaisitko minut mukaasi?

Konditionaalia käytetään   

a) jos tekeminen ei ole todennäköistä tai mahdollista. 

 Jos voisin, lähtisin lomalle. 

b) kohteliaassa pyynnössä tai ehdotuksessa. 

 Olisitko ystävällinen ja hakisit minulle lasin vettä.
 Lähtisitkö kanssani uimahalliin?

c) jos puhuja on epävarma.

 En tiedä, mitä ottaisin.  

d) toiveessa. 

 Olisipa jo viikonloppu! 
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Konditionaalin muodostaminen

Mon. 3. vartalo + isi + persoonapääte

Verbityyppi 1

rakastaa

he rakastavat minä rakastaisin minä en rakastaisi

sinä rakastaisit sinä et rakastaisi

hän rakastaisi hän ei rakastaisi

me rakastaisimme me emme rakastaisi

te rakastaisitte te ette rakastaisi

he rakastaisivat he eivät rakastaisi

soittaa 

he soittavat minä soittaisin minä en soittaisi

lukea 

he lukevat lukisin en lukisi

(e-kirjain katoaa)

oppia 

he oppivat oppisin en oppisi

(i-kirjain katoaa)

Muita saman ryhmän verbejä: ajaa, alkaa, antaa, etsiä, harrastaa, huutaa, istua, katsoa, 
kirjoittaa, laulaa, lentää, lopettaa, löytää, maksaa, matkustaa, muistaa, nauraa, nukkua, 
opettaa, ottaa, pitää, sanoa, seisoa, soittaa, suuttua, tietää, toivoa, täytyä

Verbityyppi 2

saada

he saavat minä saisin minä en saisi

(a-kirjain katoaa) sinä saisit sinä et saisi

hän saisi hän ei saisi

me saisimme me emme saisi

te saisitte te ette saisi

he saisivat he eivät saisi

juoda

he juovat joisin en joisi

(u-kirjain katoaa)

syödä

he syövät söisin en söisi 

(y-kirjain katoaa)
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viedä

he vievät veisin en veisi 

(i-kirjain katoaa)

Muita saman ryhmän verbejä: jäädä, lyödä, myydä, nähdä, saada, tehdä, tuoda, uida, viedä, 
voida

Verbityyppi 3

tulla

he tulevat minä tulisin minä en tulisi

(e-kirjain katoaa)

sinä tulisit sinä et tulisi

hän tulisi hän ei tulisi

me tulisimme me emme tulisi

te tulisitte te ette tulisi

he tulisivat he eivät tulisi

olla

he ovat olisin en olisi

Muita saman ryhmän verbejä: ajatella, harjoitella, katsella, kokeilla, kävellä, nousta, 
opiskella, panna, pestä, tapella, valehdella

Verbityyppi 4

haluta

he haluavat minä haluaisin minä en haluaisi

sinä haluaisit sinä et haluaisi

hän haluaisi hän ei haluaisi

me haluaisimme me emme haluaisi

te haluaisitte te ette haluaisi

he haluaisivat he eivät haluaisi

osata

he osaavat minä osaisin minä en osaisi 

(a-kirjain katoaa)

Muita saman ryhmän verbejä: avata, herätä, hävitä, kammata, kiusata, kerätä, luvata, maata, 
maalata, määrätä, pakata, pelata, pelätä, pudota, siivota, tavata, tilata, tykätä, vastata, vihata 
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Verbityyppi 5

tarvita

he tarvitsevat minä tarvitsisin minä en tarvitsisi

sinä tarvitsisit sinä et tarvitsisi

hän tarvitsisi hän ei tarvitsisi

me tarvitsisimme me emme tarvitsisi

te tarvitsisitte te ette tarvitsisi

he tarvitsisivat he eivät tarvitsisi

valita

he valitsevat minä valitsisin minä en valitsisi

Muita saman ryhmän verbejä: harkita, lukita, mainita, merkitä, punnita

    
Huom!

Puhekielessä 

Konditionaali lyhenee hän-, me- ja he-muodoissa: isi h is.
Hän ja he muuttuvat puhekielessä yleensä pronomineiksi se ja ne.

hän lukisi
se sais
se söis
se olis
se tulis
se haluis
se valitsis

he lukisivat
ne sais
ne söis
ne olis
ne tulis
ne haluis
ne valitsis

h se lukis ne lukis

tarvita
se tarvis ne tarvis

me lukisimme
me saisimme
me söisimme me
me olisimme
me tulisimme
me haluaisimme
me tarvitsisimme

h
h
h
h
h
h
h

me luettais  
me saatais
me syötäis   
me oltais
me tultais
me haluttais
me tarvittais
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Verbejä, jotka vaativat tietyn taivutuksen (= verbin rektio) 

a) Mistä? (elatiivi)

 olla kiinnostunut  Jaakko on kiinnostunut musiikista. 
 olla varma  Oletko varma siitä?
 olla pahoillaan Olen pahoillani viime kerrasta. 
 puhua  Heikki puhuu aina koirista. 
 lukea  Jani lukee lehdistä kaikki musiikkiuutiset.
 kuulla Kuulin onnettomuudesta äsken radiosta. 
 ostaa  Matti ostaa ruokansa aina tästä kaupasta. 
 löytää  En löydä mitään laukustani, se on liian täynnä tavaraa. 

b) Mihin? (illatiivi) 

 ihastua Jaakko on ihastunut naapurin tyttöön. 
 joutua Jouduimme odottamaan kauan, koska auto joutui ruuhkaan.
 kuulua On mukava kuulua hyvään porukkaan. 
 rakastua  Oletko rakastunut häneen? 

c) Missä? (inessiivi) 

 olla hyvä Jaakko on hyvä urheilussa. 
 olla huono Olen aika huono historiassa. 
 onnistua Voi ei, Jenni onnistui hyvin harjoituksissa, mutta hän  
  epäonnistui kilpailussa. 

d) Missä? (inessiivi tai adessiivi) 

 käydä Jaakko käy kaupassa ja kaupungilla. 
 istua Minä istun kahvilassa pyöreässä pöydässä. 
 olla Oletteko te puistossa vai kadulla? 

e) Mille? Kenelle? (allatiivi)

 olla allerginen Jaakko on allerginen kissoille ja koirille. 
 olla sopiva Tämä elokuva ei ole sopiva pienille lapsille. 
 antaa Voitko antaa tämän lapun äidille? 
 kertoa  Haluaisin kertoa sinulle yhden salaisuuden. 

f) Miltä? (ablatiivi) 

 kuulostaa Jaakon puhe kuulostaa hassulta.
 tuntua  Saunan jälkeen olo tuntuu hyvältä.
 näyttää Sinun autosi näyttää ihan uudelta. 
 vaikuttaa Teidän suunnitelmanne vaikuttaa mielenkiintoiselta. 

g) Miltä? Mille? (ablatiivi tai allatiivi) 

 haista Jaakon sukat eivät haise hyvältä/hyvälle.
 tuoksua Tämä pesuaine ei tuoksu miltään/millekään.  
 maistua Jaakon mielestä oliivit maistuvat pahalta/pahalle, minusta ne  
  maistuvat hyvältä/hyvälle.  



100

7. Mikä sinusta tulee isona?

Harjoituksia

1.  Vastaa oikein (O) tai väärin (V). Korjaa väärät väitteet. 

a) Nuoret ovat Janin luona ennen kouluun menoa. _____

b) Janin isoisä ja isoäiti ovat virolaisia. _____

c) Tariq inhoaa koiria. _____

d) Tariqin tulevaisuus on selvä. _____

e) Tariqin harrastuksesta voisi tulla hänen ammattinsa. _____

f) Sergei ja Jani haluavat hyötyä Tariqin suunnitelmasta.  _____

g) Elina ei luota poikien suunnitelmaan.  _____

h) Kaliforniassa on helppo rikastua. _____

i) Yhteisvalinnassa ei tarvitse tietää, minne haluaa. _____

j) Opinto-ohjaaja auttaa löytämään hyvän opiskelupaikan.  _____

2.  Vastaa kysymyksiin.

a) Missä nuoret ovat? 
b) Mitä Janin sisko opiskelee?
c) Onko Tariq omasta mielestään hyvä oppilas? 
d) Mikä Tariqia kiinnostaa?
e) Mikä Sergeitä kiinnostaa? 
f) Miksi Elina ehdottaa varasuunnitelmaa? 
g) Mitä yhteisvalinnassa tehdään? 
h) Mitä opinto-ohjaaja tekee?

3.  Valitse oikea vaihtoehto. 

a) Tariq ei ole kovin kiinnostunut 
• matematiikkaan
• matematiikasta
• matematiikkaa.

b) Hänestä se tuntuu 
• vaikeasta 
• vaikeaa   
• vaikealta.

c) Rosa-Marian mielestä matematiikka on
• helppoa 
• helppo  
• helpolta.

d) Sergei kuuli
• yhdestä kaverista
• yhteen kaveriin 
• yhtä kaveria.
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Ilta Nuorisotalolla9.
Mäntymäen nuorisotalo on pienen kaupungin keskus. Kaikki nuoret menevät sinne 
tapaamaan toisiaan melkein joka päivä. Jotkut istuvat sohvilla ja tuoleilla. Jotkut pelaavat 
biljardia, toiset juovat teetä ja juttelevat.

Musiikkihuoneessa on harjoitukset. Janin bändillä on kohta keikka. Tyttöjen huoneessa on 
meikkauspöytä. Siellä voi harjoitella meikkausta ja kynsien hoitoa. Siellä voi myös ommella 
vaatteita tai uudistaa vanhoja. Rosa-Marialla on aina paljon ideoita. Hän haluaa, että vaatteet 
ovat persoonallisia.

Sergei tulee kerhohuoneeseen iso laukku olallaan. Hänen salibandyjoukkueensa hävisi 
ottelussa, mutta se ei haittaa, sillä pojilla oli hauskaa ja se on tärkeintä. 
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Sergei:  Ne olivat kaikki meitä isompia ja vahvempia. Ei voi mitään, joskus täytyy hävitä. 
Rosa-Maria: Älä välitä. Otatko vähän teetä? 
Sergei:  Kiitos, mielelläni. Muuten, Rosa-Maria, voisitko auttaa minua yhdessä asiassa? 
Rosa-Maria: Ehkä, kerro pois! 
Sergei:  Minun täytyisi tehdä esitelmä koulussa jostakin itselle tärkeästä asiasta, mutta  
 en keksi mitään. 
Rosa-Maria:  Sinullahan on ainakin harrastuksia vaikka kuinka: skeitti, salibandy,  
 kuvaaminen, musiikki… 
Sergei:  Niin, mutta niistä puhuminen on vaikeaa. Enkä ole missään kovin hyvä. 
Rosa-Maria:  Oletpas, älä esitä vaatimatonta! 
Tariq:  Sergei on todella hyvä häviämisessä, miettikää viimeistä ottelua: 5–0 ja Sergei  
 vaan nauraa. Siitä saisi hyvän esitelmän: ”Häviämisen hieno taito”.
Rosa-Maria:  Tuossa on kyllä ideaa. ”Tärkeintä ei ole voitto, vaan hieno ottelu”.
Asha:  Mahtavaa, siitä voi tulla hauskaa. Voisit myös kertoa, miten monella tavalla  
 skeittitemppu voi epäonnistua.
Sergei:  Te saatte sitten kaikki auttaa minua tekemään sen esitelmän! Muuten se voi  
 mennä pieleen! 
Rosa-Maria:  Hyvä, asennetta! Mutta ensin minun täytyisi saada tämä paita valmiiksi, koska  
 tarvitsen sitä viikonloppuna Janin keikalle. Asha, voisitko auttaa minua? 
Asha:  Joo, tähän tarvitaan lisää ompelulankaa ja uudet napit.

Harjoituksia

1.  Vastaa oikein (O) tai väärin (V). Korjaa väärät väitteet. 

a) Nuorisotalolla on usein paljon nuoria. _____

b) Nuorisotalolla on aika tylsää, koska siellä ei saa tehdä mitään. _____

c) Bändin keikka on jo melkein ohi. _____

d) Nuorisotalolla voi tehdä vanhasta vaatteesta uuden ja muodikkaan. _____

e) Sergei ei ole surullinen, vaikka hän hävisi. _____

f) Sergei tarvitsee apua, koska ei tiedä mitään. _____

g) Sergei uskoo aina itseensä.  _____

h) Asha lupaa auttaa Sergeitä. _____

2.  Vastaa kysymyksiin. 

a) Miksi nuoret käyvät mielellään nuorisotalolla? 
b) Mitä kaikkea siellä voi tehdä? 
c) Mistä Sergei on tulossa? 
d) Miksi hän tarvitsee apua? 
e) Mitä Rosa-Maria on tekemässä? 
f) Miksi häviäminen voi olla hyvä asia? 
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3.  Kirjoita kuvan alle oikea sana. Sanat ovat laatikoissa.

a) Liikunta

jalkapallo, jääkiekko, hiihto, laskettelu, juoksu, salibandy, koripallo, uinti, uimahyppy, 
cheerleading, ratsastus, tanssi, luistelu

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________

_____________ _____________ _____________ _____________

_____________ _____________ _____________ _____________

b) Ulkoilma

retkeily, partio, onkiminen/kalastus, pyöräily, lintujen bongaus, purjehtiminen, moottoripyörät

________________ ________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________

K
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c) Musiikki

piano, kitara, rummut, viulu, huilu, basso, haitari, laulu

________________ ________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________ ________________

d) Lemmikit

koiran ulkoiluttaminen, kissan hoitaminen, ratsastus, akvaarion hoitaminen

________________ ________________ ________________ ________________

f) Mitä muita harrastuksia tiedät?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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4.  Mistä harrastuksesta on kysymys. Vastauksia voi olla useita!

a) Tarvitaan pallo ja iso kenttä. 
b) Tarvitaan vene ja vettä.  
c) Tarvitaan vettä, matoja, siimaa, koukku ja kärsivällisyyttä.  
d) Tarvitaan rytmitajua ja notkeutta.  
e) Tarvitaan kynä ja paperia. 
f) Tarvitaan vuorenseinä ja peloton luonne. 
g) Tarvitaan sukset, sauvat ja lunta. 
h) Tarvitaan tasaista jäätä.  
i) Tarvitaan iso metsä, hyvät kengät ja kompassi. 

5.  Valitse oikea vaihtoehto. 

a) Moi, mitä te olette ____________
• tehdä 
• tekemään  
• tekemässä?

c) Me mennään ____________
• metsästämään  
• kalastamaan 
• tanssimaan.

e) ____________ ovat vieheitä.
• Se siellä 
• Nämä tässä 
• Tämä tässä

b) Me ollaan ____________ 
 kalastustarvikkeita autoon.

• pakkaamassa 
• hukkaamassa  
• rikkomassa

d) ____________ te tarvitsette noita kaikkia  
 tavaroita?

• Mihin 
• Minne  
• Mitä

f) Kala luulee, että tässä on ____________  
 ja nappaa kiinni.

• ruoka  
• ruoan 
• ruokaa

g) Tämä taas on haavi, ____________  
 nostetaan kala ylös veneeseen.

• se
• sitä 
• sillä

i) Ei sinun tarvitse ____________ edes  
 hyttysiä. 

• tappaa  
• tappamaan 
• tappamassa

k) Entä jos me emme saa yhtään kalaa  
 ja ____________ tulee nälkä?

• meille 
• meistä 
• meihin

h) Jos tulen mukaan, joudunko  
 ____________ kaloja?

• tappamaan 
• tappamassa 
• tappamasta

j) Järvellä ei ole ____________ 
• ne 
• niitä  
• sen.

l) Sitten me syödään makkaraa ja _________
• airoja  
• voileipiä 
• ankkureita.
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6.  Lue, mitä henkilöistä kerrotaan ja keksi heille sopiva harrastus. 

a) Laila on hyvin liikunnallinen, hän pitää vedestä ja viihtyy hyvin ulkona. 
b) Khalil ei pidä ulkoilmasta, hän viihtyy netissä. 
c) Elena on pitkä ja hän juoksee nopeasti, hän on hyvin energinen. 
d) Matias on lukenut kaikki kirjaston kirjat ja tietää kaiken kaikesta. 
e) Sabina ei pidä urheilusta, mutta hän rakastaa eläimiä. Hän on aika ujo. 
f) Joonas haluaisi saada lisää kavereita ja oppia selviytymään luonnossa. 
g) Lauri ei jaksa olla kauaa hiljaa paikallaan eikä hänestä ole mukavaa olla yksin. 
h) Martina haluaa, että muut katsovat ja kuuntelevat häntä.



136

9. Ilta Nuorisotalolla

ahven, ahvenen
airo, airon
akvaario, akvaarion
ammattitaito, -taidon
ankkuri, ankkurin
asenne, asenteen
autotalli, -tallin
basso, basson
biljardi, biljardin
blogi, blogin
bongaus, bongauksen
cheerleading, cheerleadingin
elämä, elämän
elämäkerta, -kerran
epäonnistua, epäonnistun
erikseen
erityinen, erityisen
esitelmä, esitelmän
esittää, esitän
fillari, fillarin*
fudis, fudiksen*
haavi, haavin
haitari, haitarin
haitata, haittaan
haitta, haitan
hajota, hajoan
harjoitukset, harjoitusten
harvoin
hiihto, hiihdon
hoitaminen, hoitamisen
hoito, hoidon
huilu, huilun
hukata, hukkaan
huomaamatta
huovuttaminen, huovuttamisen
hyttynen, hyttysen

idea, idean
ihan
joka toinen
juoksu, juoksun
järjestö, järjestön
kalastus, kalastuksen
kansallis-, kansallisen; esim. kansallispuisto
katketa, katkean
keikka, keikan
kerho, kerhon
kiinni
kiinnostaa, kiinnostan
kirjasto, kirjaston
kirjoittaminen, kirjoittamisen
kohta, kohdan
kompassi, kompassin
kotieläin, -eläimen
koukku, koukun
kutoa, kudon
kuuluisuus, kuuluisuuden
kynsi, kynnen
kynä, kynän
kärsivällisyys, kärsivällisyyden
käännös, käännöksen
lanka, langan
laskea, lasken
lasketella, laskettelen
laskettelu, laskettelun
lemmikki, lemmikin
levy, levyn
liikunnallinen, liikunnallisen
loputon, loputtoman
luistelu, luistelun
luonne, luonteen
luova, luovan
lätkä, lätkän*

Sanasto

  

17.  Kysele muilta, mitä he harrastavat ja verratkaa harrastuksianne. 
 Tehkää tilasto luokan harrastuksista.  

  
18.  Tee esitelmä harrastuksesta, jota harrastat tai haluaisit harrastaa. 
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9. Ilta Nuorisotalolla

löhötä, löhöän*
meikkaus, meikkauksen
mennä pieleen; jokin menee pieleen 

= epäonnistuu
metsästää, metsästän
mielipide, mielipiteen
muodikas, muodikkaan
muovailla, muovailen
musiikkiopisto, -opiston
mökki, mökin
nikkaroida, nikkaroin
notkeus, notkeuden
nuorisotalo, -talon
näytteleminen, näyttelemisen
olka, olan
ommella, ompelen
ompelu, ompelun
ompelulanka, -langan
onkiminen, onkimisen
paikallaan
paperi, paperin
partio, partion
pelaaminen, pelaamisen
pelastusliivit, -liivien
peloton, pelottoman
perinne, perinteen
persoonallinen, persoonallisen
piano, pianon
positiivinen, positiivisen
prätkä, prätkän*
puhuminen, puhumisen
purjehtiminen, purjehtimisen
pyöräily, pyöräilyn
päivittäin = joka päivä
ratsastus, ratsastuksen
retkeily, retkeilyn
rikkaus, rikkauden
rikkoa, rikon
romaani, romaanin
rumpu, rummun
rytmitaju, -tajun
sarjakuva, -kuvan
sauva, sauvan
seurakunta, -kunnan
siima, siiman
sisätila, -tilan
skede, skeden*
skimba, skimban*
skitta, skitan* 

soitin, soittimen
soittaminen, soittamisen
soppa, sopan
sukset, suksien
suosio, suosion
suunnitella, suunnittelen
syvä, syvän
syötti, syötin
sähly, sählyn
tappaa, tapan
tasainen, tasaisen
tekniikka, tekniikan
temppu, tempun
tietokonepeli, -pelin
tietotekniikka, -tekniikan
todennäköisesti
toimia, toimin
toiminta, toiminnan
torni, tornin
tylsä, tylsän
tähti, tähden
uimahyppy, -hypyn
uinti, uinnin
ujo, ujon
ulkoilma, -ilman
ulkoiluttaminen, ulkoiluttamisen
upota, uppoan
ura, uran
uudistaa, uudistan
vaatimaton, vaatimattoman
vaikka kuinka (paljon)
valtameri, -meren
varsinkin
varusteet, varusteiden
vene, veneen
viehe, vieheen
vihje, vihjeen
vihko, vihkon/vihon
viihtyä, viihdyn
viulu, viulun
voimakas, voimakkaan
voimistelu, voimistelun
välittää, välitän
välttämättä
yleinen, yleisen
yleisurheilija, -urheilijan
älykäs, älykkään
äärellä 


