
OSA 1

Viime yönä Lauantaina

Tänään Päivisin

Iltaisin Aamuisin

Joka vuosi Eilen

Keskiviikkona

Peruslause + konjunktio + omistuslause
Esim. Tänään Anita kirjoittaa nopeasti töissä, 

koska hänellä on tärkeää asiaa.

Milloin? AIKA



äiti minä

Aku Ankka Pertti

minä meidän perhe

presidentti Tom Cruise

Usain Bolt Barack Obama

Jane Austen Matti Meikäläinen

Paavo-serkku Sirkka-täti

koululainen eskarilainen

Kuka? 
HENKILÖ/ HENKILÖT



suomalainen Jussi Koskela

Väinämöinen kirahvi

hevonen sairaanhoitaja

lääkäri opettaja

rakennusmestari maalari

insinööri

juoksee / juoksi kutoo / kutoi

hyppii / hyppi kirjoittaa / kirjoitti

Mitä tekee? / Mitä teki? 



maalaa / 
maalasi puhuu / puhui

työskentelee /
työskenteli

haastattelee /
haastatteli

voittaa / voitti näyttelee / 
näytteli

opettaa / opetti mekastaa /
mekasti

riehui laulaa/lauloi

soittaa/soitti leikkaa/leikkasi

nopeasti hitaasti

kömpelösti taitavasti

Miten?



rauhallisesti surullisesti

iloisesti ammattitaitoisesti

kiinnostavasti loistavasti

kovasti hiljaisesti

jännittävästi pelottavasti

aggressiivisesti intensiivisesti

kauniisti rumasti

häiritsevästi söpösti

suloisesti asiantuntevasti



lyhyesti pitkästi

sopivasti

autotallissa kotona

kylpyhuoneessa sairaalassa

luokassa koulussa

kirjastossa puistossa

torilla kilpailuissa

Tampereella autossa

Missä?



Helsingissä Turussa

Ruotsissa konferenssissa

Eduskuntatalossa Finlandia-talossa

Suomenlinnassa teatterissa

liikuntatunnilla lentokoneessa

laivassa

ja sekä

Konjunktio 
(sana, joka liittää lauseet yhteen)



mutta vaikka

sillä jos

koska kun

kunnes

hänellä on heillä on

isällä on meillä on

Pekalla on Evalla on

Anitalla on koiralla on

Kenellä on?



kissalla on perheellä on

opettajalla on

paljon töitä paha mieli

hyvä mieli hyvä olo

kiitollinen mieli paljon asiaa

vähän asiaa tärkeää asiaa

liian vähän rahaa kuuma

kylmä liikaa ruokaa

Mitä on?



kova nälkä kova kunto

paljon toiveita liian huono kunto

liian hyvä kunto vähän kiire

todella kova kiire työpäivä

vapaapäivä lomapäivä



Viime yönä Lauantaina

Tänään Päivisin

Iltaisin Aamuisin

Joka vuosi Eilen

Keskiviikkona

Verbi + verbi lauseet

Esim. Tänään haluan mennä lenkille.

Milloin? AIKA

OSA 2



äiti minä

Aku Ankka Pertti

minä meidän perhe

presidentti Tom Cruise

Usain Bolt Barack Obama

Jane Austen Matti Meikäläinen

Paavo-serkku Sirkka-täti

koululainen eskarilainen

Kuka? 
HENKILÖ/ HENKILÖT



suomalainen Jussi Koskela

Väinämöinen kirahvi

hevonen sairaanhoitaja

lääkäri opettaja

rakennusmestari maalari

insinööri

aikoo/aikoi haluaa/halusi

Mitä tekee? 
(pääverbi)



alkaa/alkoi jaksaa/jaksoi

viitsiä/viitsi lupaa/lupasi

muistaa/muisti yrittää/yritti

päättää/päätti saa/sai

tahtoo/tahtoi unohtaa/unohti

uskaltaa/uskalsi voi

syödä karkkia juoda kahvia

Pääverbin pari 
(verbin perusmuoto)



keittää teetä paistaa munkkeja

siivota kodin lenkkeillä

nukkua koko 
päivän juosta 

tulla kotiin mennä elokuviin

tehdä 
manga-piirroksia juosta maratonin

jumpata tehdä käsitöitä

ommella 
iltapuvun tanssia salsaa

leikkiä piilosta nikkaroida 
leikkimökin

ohjelmoida 
kännykkäpelin vaihtaa ammattia



mennä 
työhaastatteluun

saada uuden 
työpaikan

lopettaa 
pianonsoiton

aloittaa 
pianonsoiton

tehdä sudokuja käydä kalassa 
(= käydä onkimassa)

OSA 3

autotallissa kotona

kylpyhuoneessa sairaalassa

MISSÄ?

Eksistentiaali-lause
Esim. Helsingissä asuu paljon 

ulkomaalaisia.



luokassa koulussa

kirjastossa puistossa

torilla Tampereella

autossa Helsingissä

Turussa Ruotsissa

konferenssissa Eduskuntatalossa

Finlandia-talossa Suomenlinnassa

teatterissa liikuntatunnilla

lentokoneessa laivassa



Suomessa kaupassa

on/oli asuu/asui

kasvaa/kasvoi istuu/istui

näkyy/näkyi syntyy/syntyi

käy/kävi vierailee/vieraili

kännykkä oppilaita

puhelin tietokone

VERBI (ON)

MIKÄ? MITÄ?



lehtiä kirjoja

opiskelijoita matkustajia

yleisöä asiakkaita

ihmisiä suomalaisia

ulkomaalaisia kahvia

karkkia jäätelöä

asiantuntijoita puita

kukkia lääkäreitä

potilaita autoja



traktoreita pöytiä

tuoleja hyllyjä

ruokaa juomaa

renkaat
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