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ELÄMYS
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Pääkirjoitus

Vuoden alussa pyysimme lukijoitamme vastaamaan kyselyyn 
lehden sisällöstä. Sen perusteella olemme päättäneet kehittää 
lehteä seuraavasti: 

 » uutiskatsaus-osion tekstit käännetään englanniksi ymmär-
tämisen helpottamiseksi

 » helppotasoisten tekstien sanaston lisäksi myös keskita-
soisten tekstien sanasto käännetään englanniksi

 » sanastoa voi harjoitella tehtävien avulla

 » joka numerossa julkaistaan yhden Suomessa asuvan ulko-
maalaisen tarina.

Vuoden ensimmäisen numeron Tutustu Suomeen -osiossa esitel-
lään Kangasalaa, jonka maisemat innoittivat Topeliusta kirjoitta-
maan runon. Elämys-osiossa puhutaan Tampereella sijaitsevasta 
Pyynikin näkötornista, jossa voi maistella Suomen parhaimpia 
munkkeja, ja puolalainen Martyna Rantanen kertoo meille oman 
Suomi-tarinansa.

Minna Canthin Anna Liisa -näytelmä jatkuu toisella osalla. Kieli 
ja kielioppi -osiossa jatkamme myös verbin rektion esittelemistä, 
ja Eilisen teeren pojat -juttusarjassa Pekka ja Adrian käyvät kes-
kustelua metsäpolulla.

Lehti ilmestyy vuonna 2016 kuusi kertaa, kuten viime vuonnakin. 
Toivomme, että lehden sisällön kehitys vastaa kyselyyn vastan-
neiden lukijoiden odotuksia.

Mukavia lukuhetkiä lehden parissa!

Florin Dimulescu,
päätoimittaja
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jnk. perusteella kun otetaan huomioon based on

innoittaa innostaa, inspiroida to inspire

käydä keskustelua keskustella to have a conversation

vastata odotuksia olla sitä, mitä odotetaan to meet the expectations

jnk. parissa jnk. seurassa, kanssa in the company of
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SUOMi ON NUOrTEN 
MaailMaNMESTari!

Suomi voitti jääkiekon alle 20-vuo-
tiaiden poikien maailmanmestaruu-
den. Venäjä kaatui MM-kotikisojen 
finaalissa 4–3. Kasperi Kapasen 
maali ratkaisi ottelun heti jatkoerän 
alussa.

Ottelu oli erittäin jännittävä. Venäjä 
johti kahden erän jälkeen Vladislav 
Kamenevin maalilla. Patrik Laine 
tasoitti aivan kolmannen erän alussa, 
mutta Andrei Svetlakov vei Venäjän 
heti uudestaan johtoon. Suomen 
Sebastian Aho tasoitti kymmenen 

minuuttia ennen päätössummeria, ja 
kapteeni Mikko Rantanen teki johto-
maalin vain kaksi minuuttia ennen 
peliajan loppua. Trilleri loppui, kun 
Venäjän Ivan Provorov tasoitti tilan-
teen kun ottelusta oli jäljellä vain 
seitsemän sekuntia. Kapasen maali 
jatkoerän alussa vei Suomen kuiten-
kin voittoon.

Nuorten jääkiekon MM-kulta on 
Suomelle historian neljäs. Aiemmat 
tulivat vuosina 1987, 1998 ja 2014.

aPUa kiElTEN 
OPPiMiSEEN 
UlTraääNilaiTTEElla

Vieraiden kielten opetukseen ja 
puhevikojen korjaamiseen etsitään 
uusia keinoja Turun yliopistossa. 
Turkulaistutkijat aikovat selvittää, 
miten vieraita kieliä ja niiden ääntei-
tä voisi opettaa paremmin.

Ultaraäänilaite näyttää, miten kieli 
liikkuu silloin, kun puhutaan eri kie-
liä. Tutkijat uskovat, että tästä on 

suuri apu erityisesti kielten opiske-
lussa, kun pitäisi muodostaa äänteitä, 
joita ei löydy omasta kielestä.

Tutkijoiden tarkoitus on etsiä erilai-
sia menetelmiä puheen oppimisel-
le. He uskovat, että ultraäänilaitetta 
voidaan käyttää jatkossa myös esi-
merkiksi erilaisten puhevammojen 
korjaamiseen.

kiiNaN TalOUdEN 
kaSvUN hidaSTUMiNEN 
hUOlESTUTTaa 
SUOMESSakiN

Kiinan talouden kasvu on hidastunut 
selvästi. Tämä näkyy myös pörssi-
kurssien voimakkaassa laskussa. 
Maailmanpankin ennuste Kiinan 
talouden kasvusta on tänä vuonna 
6,7 prosenttia. Kasvun vauhti hidas-
tuu myös tulevina vuosina.

Kiina on maailman toiseksi suurin 
talous USA:n jälkeen. Sen talouden 
kehityksellä on suuri vaikutus ▶ 

TEkSTi: anna MERtanEn

UUtISKatSaUS

FiNlaNd iS ThE U-20 hOckEy 

WOrld chaMPiON!

Finland won the U-20 Hockey World 
Championships. Russia was defeated in the 
final 4–3. Kasperi Kapanen’s goal ended the 
game just in the beginning of the extra-time.
The game was extremely exciting. Russia 
was leading after two periods with Vladislav 
Kamenev’s goal. Patrik Laine scored the equal-
izer just in the beginning of the third peri-
od, but Andrei Svetlakov’s goal put Russia 
immediately ahead. Finland’s Sebastian Aho 
scored the equalizer ten minutes before the 
end buzzer and the captain Mikko Rantanen 
scored the leading goal only two minutes 
before time ran out. The thriller ended when 
Russia’s Ivan Provorov scored the equalizer 
with only seven seconds left on the clock. 
Kapanen’s goal in the beginning of the extra-

time gave Finland the victory.
The U-20 Hockey World Championship gold 
medal is the fourth for Finland throughout the 
history. The previous ones were won in 1987, 
1998 and 2014.

UlTraSOUNd dEvicE aSSiSTS 

iN laNgUagE lEarNiNg

Turku University is looking for new methods 
for foreign language learning and treatment 
of speech disorders. Researchers from Turku 
have started to study how foreign languages 
and their sounds could be taught better.
The ultrasound device shows the movements 
of the tongue when speaking different lan-
guages. The researchers believe that this 
will be of great benefit in language learning 
especially when one needs to produce sounds 
that are not present in the native language.

The researchers’ goal is to find different 
methods for speech learning. They believe 
that the ultrasound device can also be used in 
the future, for example, in correcting different 
speech disorders.

chiNa’S EcONOMic grOWTh 

SlOWdOWN WOrriES FiNlaNd

China’s economic growth has slowed down 
considerably. This is also reflected in the sub-
stantial fall in the stock markets. The World 
Bank’s forecast for the economic growth of 
China for this year is 6.7 percent. The growth 
pace will slow down in the coming years as 
well.
China is the world’s second largest economy 
after USA. Its economic development has 
great impact on world economy. The situa-
tion causes distress also in Finland, as five ▶ 
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maailmantalouteen. Tilanne huoles-
tuttaa myös Suomessa, koska viisi 
prosenttia maan viennistä menee 
Kiinaan.

Maailmanpankin mukaan maailman-
taloutta jarruttavat myös Japanin 
talouden hidas kasvu ja raaka-ainei-
den hintojen lasku.

EUrOalUEEN 
TyöTTöMyyS ON 
alhaiSiN NEljääN 
vUOTEEN

Euroalueen työttömien määrä oli 
marraskuussa pienin neljään vuo-
teen. Tilastokeskus Eurostat kertoo, 
että 19 euromaan työttömyys oli 
10,5 prosenttia. Sama tilanne oli vii-
meksi lokakuussa 2011.

Työttömyys on vähentynyt syyskuus-
ta 2013. Silloin se oli 12,2 prosenttia. 
Viime lokakuussa luku oli 10,6 ja 
vuosi sitten marraskuussa 11,5 pro-
senttia.

Eniten työttömiä on Kreikassa (24,6 
%). Vähiten työttömiä on Saksassa 
(4,5 %). Suomessa työttömiä oli 9,4 
prosenttia.

UUSia PakOTTEiTa 
POhjOiS-kOrEaa 
vaSTaaN

Pohjois-Korea on ilmoittanut, että se 
on suorittanut onnistuneesti ydin-
kokeen. YK:n turvallisuusneuvosto 
mukaan ydinkoe on selvä uhka kan-
sainväliselle rauhalle ja turvallisuu-
delle.

Neuvosto on tuominnut Pohjois-
Korean toiminnan voimakkaasti. Se 
on päättänyt, että maata vastaan 
valmistellaan pakotteita.

Muun muassa aseiden ja luksustuot-
teiden vienti kielletään. Pakotelistalla 
on tällä hetkellä 12 henkilöä ja 20 
yhteisöä. Se tarkoittaa sitä, että ne 
eivät voi käyttää rahojansa eikä mat-
kustaa ulkomaille.                       ▣

UUtISKatSaUS

kaatua hävitä to lose

ratkaista päättää to end

jatkoerä erä, joka pelataan, jos 
ottelu päättyy tasan

overtime

johtaa olla enemmän pisteitä 
kuin vastustajalla

to lead

tasoittaa tehdä maali, jonka 
jälkeen molemmilla 
joukkueilla on sama 
pistemäärä

to score an 
equalizer

päätössum-
meri

ääni, jolla ilmoitetaan 
erän loppu

end buzzer

tilanne joukkueiden pisteet 
ottelussa

score

olla jäljellä jäädä to be left

aiempi joka tapahtui aikai-
semmin

previous

ultraääni-
laite

lääketieteellinen 
tutkimuslaite 

ultrasound 
device

vieras joka on toisesta maasta foreign

vika virhe, häiriö fault, disorder

korjata parantaa to correct, to 
treat

keino tapa, menetelmä method

selvittää tutkia to study

erityisesti varsinkin especially

muodostaa luoda to form

vamma vika, virhe, häiriö fault, disorder

huolestuttaa pelottaa to worry

pörssi paikka, jossa myydään 
tai ostetaan esim. 
valuuttaa

stock market

lasku väheneminen fall, decrease

ennuste mitä ajatellaan tulevai-
suudesta

forecast

vauhti nopeus speed, pace

tuleva ensi, seuraava coming

kehitys kasvu, edistys, prosessi development

vaikutus tulos impact

jarruttaa vähentää nopeuttaa to slow down

raaka-aine esim. öljy tai kulta raw material 
like oil or gold

tilasto statistiikka statistics

tilanne miten joku asia on situation

luku numero number

pakote taloudellinen rangaistus sanction

ilmoittaa kertoa to announce

suorittaa 
koe

tehdä testi to run a test

turvallisuus-
neuvosto

joukko ihmisiä, jotka 
valvovat kansainvälistä 
turvallisuutta

Security 
Council

uhka vaara threat

tuomita ei hyväksyä to condemn

päättää sopia yhdessä to decide

valmistella suunnitella to prepare

muun 
muassa

esimerkiksi among others

vienti myynti ulkomaille export

yhteisö yhdistys, yritys tai yms. organization

percent of the country’s export goes to China.
According to the World Bank, the world econ-
omy is also affected by Japan’s slow economic 
growth and by the decrease in raw-material 
prices.

EUrOzONE UNEMPlOyMENT 

lOWEST iN FOUr yEarS

The number of unemployed in the Eurozone 
was the lowest in four years in November. The 
Statistical Office Eurostat reports that the 
unemployment rate in the 19 Euro countries 
was 10.5%. The previous time the same situ-
ation was encountered was in October 2011.
Unemployment has decreased from 
September 2013. Then it was at 12.2 percent. 
Last October the rate was 10.6 percent and in 
November one year ago it was 11.5 percent.

Greece has the highest unemployment rate 
(24.6%) and Germany the lowest (4.5%). In 
Finland the rate was 9.4 percent.

NEW SaNcTiONS agaiNST 

NOrTh kOrEa

North Korea has announced that it has suc-
cessfully tested a nuclear weapon. According 
to the UN Security Council, this is a clear 
threat to international peace and security.
The Security Council has strongly condemned 
North Korea’s actions. It has decided that 
sanctions will be prepared against this Asian 
country.
Among others, the export of arms and luxury 
products will be banned. At the moment there 
are 12 persons and 20 organizations on the 
sanctions list. This means that they can nei-
ther use their money nor travel abroad.     ▣
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UUtISKatSaUS

1. Montako kertaa Suomi on voittanut nuorten jääkiekon MM-kisat?

2. Mihin ultraäänilaitetta voidaan käyttää?

3. Miksi Kiinan taloudellinen tilanne vaikuttaa myös Suomeen?

4. Missä Euroalueen maassa on eniten työttömiä?

5. Miksi Pohjois-Koreaa vastaan valmistellaan pakotteita?

vastaukset

1) Neljä kertaa. 2) Vieraiden kielten oppimiseen ja puhevikojen korjaamiseen. 3) Koska viisi prosenttia Suomen 
viennistä menee Kiinaan. 4) Kreikassa. 5) Koska se on suorittanut ydinkokeen.

vastaa kysymyksiin.
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m
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valitse sopiva sana ja lisää se oikeassa muodossa.

tuleva, jarruttaa, vauhti, olla jäljellä, vieras, huolestuttaa,

päättää, ratkaista, ilmoittaa, valmistella

1. Aloin _________________ joulua pari viikkoa etukäteen: etsin koristeet kaapista, lähetin joulukortit, vaihdoin 
jouluverhot ja ostin pari lahjaakin.
2. Meillä oli monta vaihtoehtoa: Matkustaisimmeko Turkkiin, Espanjaan, Kreikkaan vai Thaimaahan? Lopulta 
________________ matkustaa Espanjaan.
3. Sain palkan viime viikolla. Kun olin maksanut kaikki laskut ja käynyt ruokakaupassa, minulla ________________ 
rahaa enää 200 euroa.
4. Kävin katsomassa monia asuntoja, mutta kun astuin tähän asuntoon, tiesin heti, että tässä on minun 
__________________ kotini.
5. Kun painat jalalla autossa keskimmäistä poljinta, auto ____________________.
6. Kun painat jalalla oikeanpuolimmaista poljinta, auto saa lisää _____________________.
7. Viime kesänä meillä kävi mökillä paljon _____________________. Onneksi kukaan heistä ei viipynyt neljää 
päivää kauemmin.
8. Muista ____________________ opettajalle, jos tulet kurssille myöhässä!
9. Ilmaston lämpeneminen ____________________ minua.
10. Ilmaston lämpeneminen on ongelma, joka ihmisten täytyy ___________________ pian.

vastaukset

1) valmistella; 2) päätimme; 3) oli jäljellä; 4) tuleva; 5) jarruttaa; 6) vauhtia; 
7) vieraita; 8) ilmoittaa; 9) huolestuttaa; 10) ratkaista

Sa
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taPaHtUI ja taPaHtUU

FLoRIn DIMULEScU

TaPahTUMia, FESTivaalEja, UrhEilUa

1.2.–29.2.2016
laSTEN PirkkaSET -laSTENkUlTTUUriviikOT
PirkaNMaa

Pirkanmaan kuntien yhteinen lastenkulttuurifestivaali järjeste-
tään vuosittain helmikuussa. Tapahtuman aikana tarjotaan koko 
perheelle mm. esityksiä, näyttelyitä ja työpajoja.
http://www.tampere.fi/kulttuuripalvelut/lastenkulttuuri/lasten 
menotpirkanmaalla/lastenpirkkaset-lastenkulttuuriviikot.html

1.2.–31.5.2016
aa-PiS-kU-kOT (NäyTTEly)
jyväSkyläN yliOPiSTON kirjaSTO, jyväSkylä

Vaikka 1543 ilmestyi ensimmäinen suomalainen aapinen, Mikael 
Agricolan Abckirja,  Suomalaisissa aapisissa kukko on esiintynyt 
vasta 1700-luvun alusta. Kokoelmanäyttelyssä on esillä 60 aapis-
kirjaa eri aikakausilta.
http://www.menoinfo.fi/jyvaskyla/nayttelyt/aa-pis-ku-kot/572085

12.3.2016
hElSiNki SaUNa day
hElSiNki
Helsinki Sauna Day järjestetään ensimmäisen kerran lauantaina 
12. maaliskuuta. Yhden päivän ajaksi kaupunkilaisten ja yritysten 
yksityiset saunat avaavat ovensa kaikille halukkaille.
http://www.helsinkisaunaday.fi

14.4.2016
laTE NighT ShOPPiNg
dESigNkOrTTEli, hElSiNki

Tapahtuma järjestetään kuusi kertaa vuodessa: 11.2., 14.4., 25.8., 
8.9., 3.11., 8.12. Pidennetyt ostosillat Helsingin sydämessä tarjo-
avat designlöytöjä, omaperäisiä tuotteita ja tarjouksia. Liikkeet, 
jotka ovat mukana tapahtumassa, lupaavat työpajoja, musiikkia 
ja muita elämyksiä.
http://www.designdistrict.fi

yhteinen jossa kaikki ovat mukana common

vuosittain joka vuosi yearly

työpaja verstas, askartelupaikka workshop

ilmestyä tässä: tulla julkisuuteen, tulla 
julkaistuksi

to appear, to be 
published

aapinen ensimmäinen äidinkielenkirja primer (book)

kokoelma tässä: kaikki kirjat collection

aikakausi ajanjakso period, era

halukas joka halua tehdä jotakin, innokas willing

pidennetty tässä: pidempi kuin yleensä prolonged

löytö edullinen tarjous bargain

omaperäinen persoonallinen, erikoislaatuinen original

elämys kokemus experience

avajaisjuhla juhla tapahtuman alussa opening 
ceremony

yöpyä olla yötä jssk. to stay overnight
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MErkkiPäiväT 1.1. - 30.4.2016

5.2. J.L. Runebergin päivä

Johan Ludvig Runeberg (1804–

1877) on Suomen kansallisru-

noilija. Runeberg kirjoitti koko 

tuotantonsa ruotsiksi. Hänen 

tunnetuin teoksensa on Vänrikki 

Stoolin tarinat, joka kertoo vuo-

sien 1808–1809 Suomen sodan 

sankareista. Teoksen avausrunos-

ta Maamme (Vårt land) sävel-

lettiin Suomen kansallislaulu. Runebergin päivän viettoon 

kuuluvat Runebergin tortut.

28.2. Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä

Kalevala on Suomen kansalliseepos. Vuonna 1835 Elias 

Lönnrot (1802–1884) päiväsi ja allekirjoitti Kalevalan ensim-

mäisen version.  Kalevala kuuluu koko maailmalle tärkeään 

kirjalliseen perintöön. Teos on käännetty 48 kielelle.

19.3. Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä

Minna Canth (1844 –1897) oli ensimmäinen suomenkielinen 

lehtinainen, kirjailija, liikenainen ja väsymätön tasa-arvon 

puolestapuhuja. Hän on ainut nainen, joka on saanut oman 

liputuspäivän suomalaiseen kalenteriin.

9.4. Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä

Mikael Agricolaa (1510–

1557) pidetään Suomen 

kirjakielen isänä. Hän loi 

pohjan sille kirjoitetulle 

suomen kielelle, jota edel-

leen käytetään.

päivätä merkitä päivämäärä to date

kansalliseepos tärkeä teos, usein myyttis-histo-
riallinen

national epic

perintö joka siirtyy seuraavalle sukupol-
velle

heritage

kansallisrunoilija tärkeä runoilija, jonka teokset 
ovat arvokkaita kansan kielen ja 
kulttuurin kannalta

national poet

säveltää luoda musiikkia to compose music

puolestapuhuja puolustaja advocate

ainut ainoa; ei ole muita the only one

luoda pohja perustaa to lay the 
foundation/basis
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kaNgaSalla
OllaaN OkSalla yliMMällä 

Harjujen muokkaama, järvien ympäröimä — sellainen on 
Kangasala, runsaan 30 000 asukkaan kunta Pirkanmaalla, 

Tampereen itäpuolella.
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TEkSTi: KaISa HaLME
kUva: aURELIan PoP

Moni suomalainen tuntee Kangasalan parhaiten Zacharias Topeliuksen 
runoon Kesäpäivä Kangasalla sovitetusta laulusta. Vuonna 1853 

kirjoitettu runo kuvailee kunnan luontoa, sen vesistöjä ja harjuja:

Mä harjulla ylimmällä /
oon Harjulan seljänteen.
Niin kauas kuin silmään siintää /
näen järviä lahtineen.

Laulu on Pirkanmaan maakuntalaulu, ja se on hyvin tunnettu ympäri 
Suomea, sillä sitä on laulettu Suomen kouluissa.                                ▶

Topeliuksen runossa yliste-
tään Kangasalan armaita 
aaltoja ja veden hohtelua, 
joita korkeilta harjuilta voi 
ihailla”

tUtUStU SUoMEEn

harju maisemassa pitkänomai-
nen, korkea kohta

ridge

sovittaa laulu 
runoon

tehdä runosta laulu, antaa 
runolle sävel

to set poetry to 
music

seljänne pitkä harjumainen kohoa-
ma maastossa

terrain 
resembling a 
ridge

siintää näkyä to show

ylistää kehua to praise

armas rakas, herttainen dear

hohtelu hohto, loisto shine

piillä olla piilossa to hide, to be 
hidden



Kangasalan lepokoti on 1910 perustettu lomailupaikka.
Yksi kuuluisimmista Lepokodin vieraista oli säveltäjä Jean Sibelius.
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tUtUStU SUoMEEn

Topeliuksen runossa ylistetään Kangasalan armaita aaltoja ja veden 
hohtelua, joita korkeilta harjuilta voi ihailla.

Kangasalan kauneus piilee maiseman vaihtelevuudessa: korkeiden 
harjujen välissä kimaltavat suuret järvet, aukeat pellot vaihtuvat 
rämeiseen suomaastoon ja metsän siimeksestä voi löytää viehättävän 
lammen.

harjuja ja järviä
Kangasalan suurimmat järvet ovat Vesijärvi, Längelmävesi ja Roine. 
Näiden lisäksi kunnan alueella on kymmenittäin muita pienempiä 
järviä ja lampia.

Kunnan läpi halkova harjujono muodostuu Kirkkoharjusta, 
Kuohunharjusta, Keisarinharjusta ja Vehoniemenharjusta, joka on rau-
hoitettu luonnonsuojelualueeksi. Tampereen puolella jonoon liittyvät 
Pispalanharju ja Pyynikinharju.

Kangasalan monipuolinen luonto tarjoaakin asukkaille ja matkaili-
joille paljon tekemistä. Tarjolla on esimerkiksi useita luontopolkuja 
sekä liikunta- ja vaellusreittejä. Kesällä järvistä voi nauttia uimalla ja 
rannalla löhöilemällä, talvella voi luistella Roineelle tehdyllä retkiluis-
teluradalla.

kartanoita ja taitelijoita
Vuonna 1865 perustettu Kangasala on ollut suosittu matkailukohde jo 
1700-luvulta asti.

Maisemien lisäksi kunta on tunnettu kartanoistaan, jotka aikanaan 
myös majoittivat kesävieraita. Kartanoiden upeat päärakennukset ja ▶ 

kimaltaa hohtaa, loistaa to glint, to 
shimmer

rämeinen suoperäinen swampy

maasto vaihteleva, luonnollinen 
ympäristö

terrain

siimes varjoisa paikka shade

halkova joka halkaisee cutting through

rauhoittaa tässä: suojella luontoa to protect

vaellus pitkä kävelymatka hiking

löhöillä maata rennosti to lie (lazy), to 
sprawl

kohde tässä: nähtävyys, fokus destination

puitteet (mon.) olosuhteet conditions

kuuluisuus tunnettu, maineikas 
henkilö

celebrity

aloite ehdotus initiative

säätiö organisaatio, joka 
hallitsee siihen sijoitettua 
omaisuutta

foundation

Kangasalan vaakuna

Kangasala
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Jotta matkailijat ja kunnan omat asukkaat ovat pystyneet naut-
timaan Kangasalan upeista maisemista mahdollisimman hyvin, 
harjuille on rakennettu näkötorneja.

Kirkkoharjulla on ollut näkötorni jo vuodesta 1882, mutta 
nykyinen funkkistorni on rakennettu 1930-luvun alussa. Torni on 
kunnostettu vuonna 2000. Kirkkoharjun näkötornista on upeat 
näköalat Kangasalan keskustaan.

Haralanharjun näkötornilla on ollut epäonnea, sillä se on jouduttu 
rakentamaan kolmeen kertaan. Ensimmäinen torni rakennettiin 
1890-luvulla, mutta se tuhoutui tulipalossa vuonna 1922.

Uusi torni valmistui vasta 10 vuotta myöhemmin juhannuksek-
si 1932, ja se peruskorjattiin vuonna 2003. Vuonna 2007 torni 
tuhoutui jälleen, tälläkin kertaa tulipalossa. Nykyinen torni avat-
tiin vuonna 2009. Haralanharjun maisemat innoittivat Topeliusta 
kirjoittamaan runonsa Kesäpäivä Kangasalla, vaikka näkötornia ei 
harjulla vielä tuolloin ollutkaan.

Vehoniemenharjun laki nousee 60 metriä vedenpinnan yläpuo-
lelle. Näkötornin huipulle kannattaa jaksaa kiivetä, sillä maisema 
palkitsee vaivan. Harjun laella ja rannassa on 4 kilometrin pituinen 
luontopolku ja laaja verkosto muita polkuja.

Vehoniemenharjun nykyinen näkötorni on rakennettu 1920-luvul-
la, mutta ensimmäinen torni harjulle valmistui jo 1892.

Keisarinharjulla ei ole varsinaista näkötornia, vaan siellä sijaitsee 
näköalatasanne Keisarinportaat. Portaat ja harju ovat saaneet 
nimensä keisari Aleksanteri I mukaan.

Haralanharjun näkötorni

tUtUStU SUoMEEn

niitä ympäröivät puistot tarjosivat hienot puitteet lomailijoille, joiden 
joukossa oli myös useita kuuluisuuksia.

Kartanoiden historiassa on jopa kuninkaallista väriä, sillä Liuksialan 
kartanossa asui aikanaan kuningatar Kaarina Maununtytär ja Wääksyn 
kartanossa Juhana herttuan rakastettu Kaarina Hannuntytär.

Myöhemmin, vuonna 1910, Kangasalle syntyi kartanonomistajien aloit-
teesta täysihoitola Kangasalan Lepokoti, joka houkutteli paikalle erityi-
sesti taiteilijoita. Yksi kuuluisimmista Lepokodin vieraista oli säveltäjä 
Jean Sibelius. Nykyisin Lepokoti toimii juhla- ja kokoustilana ja sitä 
ylläpitää säätiö.

Luontokohteiden lisäksi matkailijaa voivat kiinnostaa Kangasalla sijait-
sevat museot, kuten auto- ja tiemuseo Mobilia sekä Vehoniemen auto-
museo.

150-vuotiaan kunnan uusin ylpeydenaihe on kulttuurikeskus Kangasala-
talo konserttisaleineen, Kimmo Pyykkö -taidemuseoineen ja taidegalle-
rioineen.                                                                                       ▣

•	 Asukasluku: noin 30 500

•	 Perustettu: 1865

•	 Kuntaliitokset: Sahalahti (2005) 
ja Kuhmalahti (2011)

•	 Naapurikunnat: Kuhmoinen, Lem-
päälä, Orivesi, Padasjoki, Pälkä-
ne, Tampere ja Valkeakoski

•	 Pirkanmaan maakuntalaulu: Ke-
säpäivä Kangasalla. Alkuperäi-
nen ruotsinkielinen teksti: Zacha-
rias Topelius (1853), suomennos: 
P.J. Hannikainen, sävellys: 
Gabriel Linsen (1864)

FakTa

Ihaile maisemia näkötorneista

funkkis funktionalismi: arkkitehtuu-
rin tyylisuunta, joka korostaa 
käytännöllisyyttä

functional (as 
an architectural 
trend)

tuhoutua rikkoutua to perish

innoittaa innostaa, inspiroida to inspire

laki tässä: huippu, ylin kohta peak

tasanne tasainen alue flat area

Kuva: Cryonic07 / wikimedia.org
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TEkSTi ja kUvaT: MaRtYna RantanEn
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Martyna
rantanen

vantaalla

Olen Martyna Rantanen, olen kotoisin Puolasta ja asun Vantaalla. Tulin 
Suomeen syksyllä vuonna 2013. Muutin tänne, koska minun mieheni on 

suomalainen. Tapasimme vuonna 2004 Saksassa kesälomalla. Kesän jälkeen 
kirjoitimme sähköpostiviestejä toisillemme ja ystävyys muuttui rakkaudeksi. 
Menimme naimisiin kesäkuussa vuonna 2014 ja saman vuoden joulukuussa 
meidän poika syntyi.

Kun muutin Suomeen, minun mieheni näytti minulle paljon mielenkiintoisia 
paikkoja. Matkustimme paljon yhdessä mm. Helsinkiin, Vantaalle, Turkuun, 
Tampereelle ja Tukholmaan. Kävimme museoissa ja muissa nähtävyyk-
sissä, ja tutustuin Suomen historiaan ja kulttuuriin. Kävin myös Vantaan 
aikuisopistossa suomen kielen kursseilla. Aluksi minulle oli vaikeaa, etten 
voinut puhua koko ajan ja kovaäänisesti, kuten Puolassa on tapana. Mutta 
nyt ymmärrän, miten suomalaiset käyttäytyvät. Pidän myös paljon saunasta 
ja rakastan talvea. Talvella on todella kaunista, kun kaikkialla on valkoista 
lunta.

Opiskelen nyt suomen kieltä aikuisten maahanmuuttajien kotoutumis-
koulutuksessa Vantaalla, Arffman Consultingissa. Kurssilla voin myös ▶ 

Elämäni Suomessa

Vantaa
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nähtävyys asia tai paikka, jonka 
turistit haluavat nähdä

touristic 
attraction

aluksi ensin in the 
beginning

kovaääninen kovalla äänellä loud

olla tapana olla tyypillistä käyttäy-
tyä tietyllä tavalla

to be a habit

maahanmuut-
taja

henkilö, joka on 
muuttanut maahan 
ulkomailta

immigrant

kotoutuminen integrointi integration

seurakunta paikallinen uskonnolli-
nen yhteisö

congregation

rohkeasti niin, että ei pelkää courageously

valtio maa, valtakunta state

huolehtia hoitaa, pitää huolta to take care

isyysvapaa vapaa-aika, jonka isä 
saa työstä, kun lapsi on 
syntynyt

father’s leave

lähes melkein almost

poikkeuksetta ilman poikkeusta without 
exception

tasa-arvoinen jolla on samat oikeu-
det kuin muilla

equal

tungos ruuhka traffic-jam

melu kova ääni noise

rentoutua levätä; pitää taukoa to relax

nykyisin nykyään; tänä päivänä nowadays; at 
present
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tutustua  suomen kulttuuriin ja työelä-
mään. Kun olin viime syksynä kielihar-
joittelussa Keravan seurakunnassa, aloin 
puhua rohkeasti suomea. Mielestäni on 
erittäin hienoa, että Suomen valtio huo-
lehtii maahanmuuttajien kotouttamisesta 
ja auttaa meitä niin paljon.

Suomessa mies voi jäädä isyysvapaalle, 
vanhempainvapaalle ja hoitovapaalle. 

Puolassa lähes poikkeuksetta äiti on henkilö, joka jää kotiin hoita-

maan lapsia. Minun mielestäni on upeaa, että nainen ja mies ovat 
tasa-arvoisia. Siksi voin nyt käydä koulua ja opiskella suomen kieltä, 
kun minun mieheni on hoitovapaalla. Hän on maailman paras isä.

Asun nyt Vantaalla, ja minusta se on hyvä paikka asua. Vantaa on 
lähellä Helsinkiä, mutta siellä on paljon luontoa, eikä siellä ole niin 
paljon tungosta, kiirettä ja melua. Kotini lähellä on iso puisto ja 
metsä, joissa voin kävellä perheeni kanssa ja rentoutua rauhassa. Se 
on tärkeää minulle. Kaikki tarvittava on silti lähelle. Voin käydä hel-
posti museoissa, kirjastoissa tai elokuvissa. Vantaalla on myös paljon 
isoja kauppoja ja lentoasemalle pääsee nykyisin helposti junalla.

Toivottavasti koulun jälkeen saan töitä ja puhun hyvää suomea.

▣

Mielestäni on upeaa, että nainen ja mies 
ovat tasa-arvoisia. Siksi voin nyt käydä 
koulua ja opiskella suomen kieltä, kun 
minun mieheni on hoitovapaalla.”

Tiesitkö?

Suomeksi oman mielipiteensä voi kertoa monella 
tavalla. Tavallinen tapa aloittaa lause on Minusta tai 
Minun mielestäni. Tämä aloitus toimii niin tekstissä 
kuin puheessa. Samaa tarkoittavat myös Olen sitä 
mieltä, että ja Minun mielipiteeni/käsitykseni on, 
että. Kun aloitat lauseen näin, kuulija tietää, että 
puhut omista mielipiteistäsi.

Oman mielipiteensä voi ilmaista myös tunteiden tai 
ajattelun kautta. Tällöin aloita lause Minusta tuntuu, 
että tai Minä ajattelen, että. Jos taas aloitat Luulen, 

että, kuulija ymmärtää, ettet ole aivan varma tai että 
asiasta voi olla montaa mieltä.

Kolmas tapa ilmaista mielipiteensä on esittää väit-
tämä kertomatta, kenen mielipiteestä on kyse. Jos 
sanot Koirat ovat parhaita, kuulija todennäköisesti 
ymmärtää, että puhut omasta puolestasi. Tämä ei 
kuitenkaan ole kovin huomaavainen tapa kertoa 
oma mielipide. Vielä selkeämpi tapa yleistää on aloit-
taa lause Kaikkihan tietävät / ovat sitä mieltä, että.

mielipiteen ilmaiseminen
TEkSTi: janIKa HURtIg

Vantaan vaakuna
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PyyNikiN
NäköTOrNi 

TEkSTi: anna BRIncK
kUvaT: aURELIan PoP, anna BRIncK

Vuodesta toiseen yksi Tampereella vierailun kohokohdista on monelle 
uunituoreen sokerimunkin nauttiminen Pyynikin näkötornin kahvilassa. 

Vuonna 1929 rakennetussa näkötornissa toimiva leipomo-kahvila pitää edelleen 
pintansa yhtenä kaupungin suosituimmista, ja näkötornin kahvilan munkki on 
usein äänestetty kaupungin parhaaksi.

Näkötorni sijaitsee aivan Tampereen keskustan tuntumassa, maailman suurim-
malla soraharjulla, yli 150 metrin korkeudella merenpinnasta. Näköalat ylhäältä 
tornista ovat upeat. Nykyinen torni on 26 metriä korkea, ja sen huipulle kauniita 
maisemia ihailemaan pääsee joko sisätiloissa tai ulkona näköalaparvekkeelta, 
joko hissillä tai kapeita portaita ylös kavuten. Etelässä näkyy Pyhäjärvi, pohjoi-
sessa Näsijärvi, ja itään päin avautuu koko kaupungin keskusta.

Alunperin paikalle rakennettiin Tampereen kaupungin toimesta puinen näkö-
torni vuonna 1888. Sitä ennen paikalla oli sijainnut ravintoloitsija Tallqvistin 
huvilahuone. Puinen torni kuitenkin kärsi vuoden 1918 sodassa pahoin ja vih-
doin vuonna 1929 uusi, Ahvenanmaalta tuodusta punagraniitista rakennettu 
kivitorni valmistui kaupungin 150-vuotisjuhlan kunniaksi. Tornin suunnittelija-
na toimi silloinen apulaiskaupunginarkkitehti Vilho Kolho.

Nykyään näkötorni ja sen kahvila ovat paitsi turistien, myös tavallisten kaupun-
kilaisten rakastama päiväkävelykohde keskellä arvokasta kansallismaisemaa. 
Varsinkin aurinkoisina sunnuntaipäivinä kahvilaan saattaa olla kovinkin pitkä 
jono, joka ei kuitenkaan pelota juuri ketään kääntymään, sillä suloinen munkin-
tuoksu houkuttelee herkuttelemaan kaukaakin. Itse asiassa näkötornin munkit 
ovat olleet niin valtavan suosittuja, että hiljattain leipomo avasi toisen myymä-
län Tampereen Keskustorille. Nykyään kuuluisia munkkeja saa siis myös ilman 
Pyynikin harjun luonnonkaunista ympäristöä, vaikkapa työmatkalla linja-autoa 
odotellessa.

Muistathan myös perinteisen munkinsyöntihaasteen: Pystytkö syömään koko-
naisen Pyynikin Näkötornin munkkirinkilän nuolaisematta huuliasi kertaakaan?

▣

kohokohta paras hetki

pitää pintansa selviytyä, säilyttää ase-
mansa

jnk. tuntumassa jnk. läheisyydessä

harju maisemassa pitkänomai-
nen, korkea kohta

kavuta kiivetä

jkn. toimesta niin, että joku on tilannut 
sen

silloinen joka oli silloin

arvokas tässä: rakas

hiljattain ei kauan sitten

haaste vaativa tehtävä
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vastaukset

1) Hän kutsui minua Pertiksi. 2) Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta. 3) Jos Ellen Jokikunnas osaa ranskaa, ehdotan häntä naisjuontajaksi ensi vuo-
delle. 4) Meidän pitää ehtiä junaan. 5) Mun lapsista toinen oppi lukemaan 4-vuotiaana. 6) Luulin suomalaisia reiluiksi. 7) Miten työterveyshuolto tukee työssä jaksamista? 8) 
Presidentti Obama liittyi Facebookiin. 9) Voit jakaa tiedostoja ulkoisille käyttäjille. 10) Metalliyhtiön tulos pysyi tappiollisena. 11) Euroopan pakolaiskriisin ratkaisu riippuu 
suurelta osin Saksan toimista. 12) Suurin osa suomalaisista on sitä mieltä, että lakia täytyy noudattaa, vaikka se olisi ristiriidassa oman moraalin kanssa. 13) Imatran keskus-
liikenneasema muuttui esteettömäksi. 14) Kuljettaja selvisi 30 metrin pudotuksesta. 15) Täyssähköauto sopii hyvin arkiajoon. 16) Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on 
ilmoitettava taloyhtiölle kirjallisesti remontista. 17) Tilanne säilyi muuttumattomana. 18) Lääkäri totesi potilaan kuolleeksi. 19) Miten mä teen yhelle jätkälle selväksi, ettei 
se kiinnosta mua? 20) Yhdysvaltain ulkoministeriö julkaisi perjantaina kolmisensataa ex-ulkoministeri Hillary Clintonin sähköpostia verkossa. 21) Onnistuin taidokkaasti 
heräämään tunnin liian myöhässä. 22) Cheek kielsi toimittajalta pääsyn tiedotustilaisuuteen. 23) Mitä itsenäisyys merkitsee minulle? 24) Palapelistä puuttuu yksi pala. 25) 
IL haastatteli neljää kuljettajaa: Ryhdyimme Uber-takseiksi.
Muistatko vielä, mikä on rektio? Miksi ”Minä rakastan sinua”, mutta ”Minä pidän sinusta”? Rektio tarkoittaa siis sitä, että — 
tässä tapauksessa — lauseen verbi määrää sen, missä muodossa lauseen muut jäsenet eli sanat ovat. Esimerkiksi rakas-
taa-verbi määrää, että lauseen objekti on aina partitiivissa; tykätä-verbi määrää, että 
tykkäämisen kohde on aina elatiivissa (mistä-muodossa). Verbien rektioiden omak-
suminen ja oppiminen on haastavaa hommaa, joten rektioihin kannattaa kiinnittää 
huomiota ja niitä kannattaa harjoitella sinnikkäästi.

Lehden edellisessä numerossa esiteltiin suomen kielen 100 yleisintä verbiä sekä 10 
yleisimmän verbin rektioita. Jatketaan harjoituksia tässä numerossa. Harjoituksen 
verbit ovat sekä viime (1–100 yleisintä verbiä) että tämän (101–222 yleisintä verbiä) 
lehden verbilistoilta.

Hanki käyttöösi Hannele Jönsson-Korholan ja Leila Whiten Tarkista tästä -kirja, ja 
hyppää rektioiden ihmeelliseen maailmaan!

Lista jatkuu seuraavasta numerosta. 
Taajuussanaston lähde: http://personal.inet.fi/koti/kullervo/Sanat_1_1000.htm

Ehditkö opiskella rektioita viime numerosta? 
jatketaanko opiskelemista? verbin rektio. riikka kUNiNgaS

Tehtävä. Lisää annettu sana oikeassa muodossa.

1. Hän kutsui __________________ (minä) __________________ (Pertti).
2. Työnantajalla on velvollisuus huolehtia __________________ (työturvallisuus).
3. Jos Ellen Jokikunnas osaa ranskaa, ehdotan häntä __________________ (naisjuontaja) ensi 
vuodelle. 
4. Meidän pitää ehtiä __________________ (juna).
5. Mun lapsista toinen oppi __________________ (lukea) 4-vuotiaana.
6. Luulin __________________ (suomalaiset) __________________ (reilut).
7. Miten työterveyshuolto tukee työssä __________________ (jaksaminen)?
8. Presidentti Obama liittyi __________________ (Facebook).
9. Voit jakaa tiedostoja _____________________________________(ulkoiset käyttäjät).
10. Metalliyhtiön tulos pysyi __________________ (tappiollinen).
11. Euroopan pakolaiskriisin ratkaisu riippuu suurelta osin Saksan _________________ (toimet).
12. Suurin osa suomalaisista on sitä mieltä, että __________________ (laki) täytyy noudattaa, 
vaikka se olisi ristiriidassa oman moraalin kanssa.
13. Imatran keskusliikenneasema muuttui __________________ (esteetön).
14. Kuljettaja selvisi 30 metrin __________________ (pudotus).
15. Täyssähköauto sopii hyvin __________________ (arkiajo).
16. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle kirjallisesti 
__________________ (remontti).
17. Tilanne säilyi __________________ (muuttumaton).
18. Lääkäri totesi potilaan __________________ (kuollut). 
19. Miten mä teen yhelle jätkälle __________________ (selvä), ettei se kiinnosta mua?
20. Yhdysvaltain ulkoministeriö julkaisi perjantaina kolmisensataa ex-ulkoministeri Hillary 
Clintonin sähköpostia __________________ (verkko).
21. Onnistuin taidokkaasti __________________ (herätä) tunnin liian myöhässä.
22. Cheek kielsi __________________ (toimittaja) pääsyn tiedotustilaisuuteen.
23. Mitä itsenäisyys merkitsee __________________ (minä)?
24. __________________ (palapeli) puuttuu yksi pala.
25. IL haastatteli neljää kuljettajaa: Ryhdyimme __________________ (Uber-taksit).

verbit 101 - 222
101. ryhtyä
102. toimittaa
103. lähettää
104. sijoittaa
105. syödä
106. kuvata
107. sattua
108. selvittää
109. edellyttää
110. pysyä
111. noudattaa
112. säätää
113. lisääntyä
114. tutustua
115. perustua
116. edustaa
117. toteuttaa
118. avata
119. kokea
120. nostaa
121. palata
122. jatkua
123. kantaa
124. osallistua
125. poistaa
126. pyytää
127. sijaita
128. ehtiä
129. liikkua
130. sisältää
131. vallita
132. ilmetä
133. hakea
134. laatia
135. estää
136. onnistua
137. siirtää
138. etsiä
139. painaa
140. vahvistaa
141. vetää
142. kannattaa
143. ilmestyä
144. katsella
145. mitata
146. luulla
147. kohota
148. poiketa
149. tuottaa
150. arvioida
151. soveltaa
152. säilyttää
153. kehittyä
154. kuolla
155. kerätä
156. myydä
157. viettää 
158. ehdottaa
159. lausua
160. kuljettaa
161. pelätä

162. sisältyä
163. valittaa
164. valmistua
165. esitellä
166. vaihdella
167. heittää
168. kääntyä
169. suhtautua
170. kiertää
171. lyödä
172. opettaa
173. pudota
174. tukea
175. varustaa
176. seisoa
177. julkaista
178. viitata
179. erottaa
180. korjata
181. laulaa
182. nauttia
183. soveltua
184. aiheutua
185. hallita
186. kieltää
187. peittää
188. rajoittaa
189. kärsiä
190. parantaa
191. hävitä
192. kuunnella
193. keskustella
194. menettää
195. tuomita
196. huolehtia
197. sulkea
198. taitaa
199. koota
200. nimittää
201. rakastaa
202. sallia
203. väittää
204. lopettaa
205. herättää
206. omistaa
207. selittää
208. unohtaa
209. aikoa
210. ilmaista
211. ohjata
212. palvella
213. erota
214. harjoittaa
215. huutaa
216. liittää
217. olettaa
218. juosta
219. löytyä
220. selvitä
221. säilyä
222. osoittautua
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Sarja MiNNa caNThiN 
aNNa liiSa -NäyTElMäSTä

Viime numerossa julkaisimme Minna Canthin Anna Liisa -näytelmästä ensimmäi-
sen osan, jossa Johannes ja Anna Liisa aloittavat keskustelun tulevista häistään. 
Tässä numerossa julkaistavassa toisessa osassa heidän keskustelunsa jatkuu: 
Anna Liisa haluaa tietää, onko Johannes varma tunteistaan.

HENKILÖT:
KORTESUO, tilallinen
RIIKKA, hänen vaimonsa
ANNA LIISA ja PIRKKO, heidän tyttäriään
JOHANNES KIVIMAA, Anna Liisan sulhanen
MIKKO, tukkimies, Kortesuon entinen renki
HUSSO, hänen äitinsä
ROVASTI, LÄÄKÄRI, NIMISMIES, KAUPPIAS | kirkonkylän herroja
RISTOLAN EMÄNTÄ
HEIMOSEN EMÄNTÄ
KATAJAMÄEN ISÄNTÄ ym. kyläläisiä.

anna liisa
Osa 2.

ANNA LIISA: Minä vaan en tiedä, kuinka alkaisin.

JOHANNES: Ala lopusta.

ANNA LIISA: Ei, eläpäs laske leikkiä. Puhutaan ihan vakavasti.

JOHANNES: Puhu sinä, minä kuuntelen, enkä naura ensinkään.

ANNA LIISA: Ennenkuin mennään pappilaan, minä vielä kysyisin sinulta, 
Johannes: oletko varma siitä ettet tätä koskaan kadu?

JOHANNES: Minkätähden katuisin, kun minä sinua rakastan?

ANNA LIISA: Niin, mutta rakastatko sillä rakkaudella, joka kaikki kestää, kaikki 
kärsii, kaikki anteeksi antaa?

JOHANNES: Eikä koskaan sammu. Juuri sillä, tyttöseni. Ja nyt on minun vuo-
roni puhua.

SEliTykSET ja SaNaSTO:
aIno ojataLo

näytelmä teos, joka esitetään teatterissa

kantaesitys näytelmän tms. teoksen ensimmäinen 
julkinen esitys

tilallinen maatilan omistaja

tukkimies työmies, joka kuljettaa puutavaraa 
vesireittiä pitkin 

renki maalaistalon työmies

kirkonkylä kylä, joka on kirkon ympärillä

herra tässä: merkittävä miespuolinen henkilö 
kylällä

Kuva: Wikimedia.org

Minna Canth (1844 - 1897), ensim-
mäinen suomenkielinen lehtinai-
nen,  oli kirjailija, liikenainen ja väsy-
mätön tasa-arvon puolestapuhuja.
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eläpäs = äläpäs (heikko kielto)

laskea leikkiä vitsailla

enkä naura 
ensinkään

enkä naura ollenkaan

ennenkuin = ennen kuin

katua toivoa, ettei olisi tehnyt 
jotakin tekemäänsä

minkätähden miksi



ANNA LIISA: Puhu.

JOHANNES: Minä sanon nyt ensinnäkin, että—?

ANNA LIISA: Että—?

JOHANNES: Että sinä olet niin—niin ihmeen kaunis, Anna Liisa.

ANNA LIISA: Sitäkö vaan?

JOHANNES: Ei, vielä minä sanon muutakin. Sanon senkin, ettei koko maail-
massa ole toista sinun vertaistasi tyttöä, ei missään suhteessa.

ANNA LIISA: Voi, Johannes, tuohan se minua juuri—

JOHANNES: Elä keskeytä, anna minun puhua loppuun.—Ei missään suhteessa, 
niinkuin jo sanoin. Näes, nyt puhun minäkin vakavasti. Tiedätkös, Anna Liisa, 
mikä se oli, joka sinussa miellytti minua vielä enemmän—paljon, paljon 
enemmän kuin kauneutesi ja solakka vartalosi? Se oli juuri tuo hiljainen, 
tasainen olentosi. Sinä olit minusta ihan toisenlainen kuin muut nuoret. 
Paljon syvempi, paljon kehittyneempi. Niinkuin sinulla olisi ollut enemmän 
tunteita ja enemmän ajatuksia kuin muilla kellään. Ja niinkuin sinä olisit ollut 
paljon ylempänä meitä muita—

ANNA LIISA: Ei—ei! Johannes, lopeta jo.

JOHANNES: Niin, henkisesti ylempänä, tarkoitan, henkisesti ja siveellisesti—

ANNA LIISA: Elä puhu noin. Sinä masennat minut.

JOHANNES: Mikä on totta, se on totta.

ANNA LIISA: Ei, se ei ole totta. Minä en ole muita parempi—huonompi, päin-
vastoin. Se minua juuri kauhistuttaa, kun sinä luulet minusta niin liian paljon 
hyvää.

JOHANNES: Kas nyt! Luuletkos, että olisin sinuun rakastunut, ellen olisi usko-
nut sinusta hyvää?

ANNA LIISA: Sehän se on!

JOHANNES: Taikka että olisin sinuun näin yhä enemmän kiintynyt, jos olisin 
tullut muuta kokemaan?

ANNA LIISA: Minä koetan olla hyvä, Johannes. Minä koetan tehdä parastani.

JOHANNES: Sinun ei tarvitse koettaa. Sinä olet hyvä ilmankin. Sinä et osaa 
olla muuta kuin hyvä. (Painaa hänen päätänsä taaksepäin, katsoo häntä sil-
miin.) No, mitä nyt, Anna Liisa? Sinullahan on kyynelet silmissäsi?

ANNA LIISA: Eikös mitä!

JOHANNES: Ihan selvästi. Elä väitä vastaan, näenhän minä.

ANNA LIISA: Nepä kuivuvat siihen paikkaan. Nyt niitä ei enää olekaan.

Onkosta?

JOHANNES: Ei. Enkä minä päästä niitä sen koomin tulemaan, en vaikka! 
(Sieppaa hänet syliinsä.) Kas noin! Istu siinä nyt kauniisti, että saan katsel-
la sinua. Herran terttu, kuinka ihana sinä olet! Aivan tekisi mieli pusertaa 
sinut—mäsäksi.

ANNA LIISA: No, no, Johannes—tyydyhän sentään vähempään.

KIELI ja KIELIoPPI
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sinun vertaisesi samanlainen kuin sinä, 
yhtä hyvä kuin sinä

ei missään 
suhteessa

ei minkään ominaisuuden 
osalta

elä = älä

näes tässä: katsos, kuulehan

miellyttää tässä: viehättää, ihas-
tuttaa

solakka pitkä ja hoikka

tasainen tässä: tasapainoinen, 
rauhallinen

toisenlainen erilainen

ylempänä meitä 
muita

ylempänä kuin me muut

henkisesti tässä: sielultaan

siveellisesti moraalisesti, eettisesti

päinvastoin aivan toisin, vastakkaisella 
tavalla

kas nyt tässä: jopas nyt jotakin

yhä enemmän jatkuvasti enemmän 

kiintyä tässä: pitää jostakin

tulla muuta 
kokemaan

tässä: saada toisenlaisia/
huonoja kokemuksia

koettaa tässä: yrittää

eikös mitä tässä: eihän ole

väittää vastaan kiistää, kieltää

sen koomin = sen koommin; tässä: ei 
enää tästä lähtien

en vaikka tässä: en varmasti

siepata tässä: ottaa yllättäen

Herran terttu (hellittelyilmaisu) esim. 
kullannuppu

pusertaa mä-
säksi

puristaa niin, että menee 
rikki

tyytyä pitää riittävänä

sentään kuitenkin, silti



KIELI ja KIELIoPPI

TEEMU PalOSaari

EiliSEN TEErEN POjaT

Kieli kuin kieli on täynnä sanontoja, joita on vaikea kääntää. Mutta yrit-
tänyttä ei laiteta. Tässä juttusarjassa seuraamme, miten Pekka ja Adrian 
ystävineen selviävät suomen kielen kiemuroista.

Päin mäntyä
Sattuipa eräänä kauniina päivänä metsässä.

ADRIAN: Paevaa Pekka. Sinäkin olet lähtenyt ulkoilemaan.

PEKKA: Terve Adrian. Aina välillä pitää päästä luontoäidin helmaan.

ADRIAN: On täällä rauhallista. Metsässä mieli lepää. Mistähän se oikein 
johtuu?

PEKKA: Varmaan siitä, että työelämässä on kiirettä ja kaikki menee päin 
mäntyä. Ja sitten kotona tuntee olevansa puun ja kuoren välissä: pitäisi 
seurata sähköposteja ja samalla olla perheen kanssa.

ADRIAN: Täällä kuusten kuiskeessa moiset murheet unohtuu.

PEKKA: Työpäivän jälkeen vapisin kuin haavanlehti, mutta nyt on parempi 
olo. Hengitys kulkee, ajatus virtaa.

ADRIAN: Metsä antaa selvästi sinulle voimaa. Olet metsässä kuin kotonasi.

PEKKA: Niinhän se laulussa sanotaan: “Metsän poika tahdon olla, sankar 
jylhän kuusiston.”

ADRIAN: “Tapiolan vainiolla karhun kanssa painii käyn.” ***
PEKKA: Olisipa muuten hienoa nähdä karhu!

ADRIAN: Kyllä. Mutta sinulla saattaisi mennä pupu pöksyyn ja tulla äitiä 
ikävä.

PEKKA: Nyt syötät pajunköyttä. En minä metsän kuningasta pelkää.

ADRIAN: Asuuko täällä metsässä kuningas? Minä luulin, että Suomessa 
on presidentti.

PEKKA: Otso, mesikämmen, kontio. Suomalaisille karhu on aina ollut met-
sän kuningas.

ADRIAN: Karhu on Suomen kansalliseläin. Sen minä muistan.

PEKKA: Kunnon kävely koivikossa ja taas muistaa, mikä on oleellista elä-
mässä. Näkee kokonaisuuden paremmin.

ADRIAN: Näkee metsän puilta, eikö sitä niin sanota?

PEKKA: Aivan.

ADRIAN: Eiköhän se sinun työstressi jää tänne metsään lopullisesti.

PEKKA: Toivotaan niin, täytyy koputtaa puuta. Nähdään, Adrian.

ADRIAN: Nähdään, Pekka.

*** Metsämiehen laulu -runosta, joka on Aleksis Kiven romaanissa Seitsemän veljestä.

yrittänyttä ei laiteta: aina kannat-
taa yrittää
Puhelinneuvojan olisi pitänyt sanoa soit-
tajalle, että yrittänyttä ei laiteta. Aina 
kannattaa yrittää, vaikka tilanne kantei-
den menestymisten suhteen onkin vielä 
epäselvä.

luontoäidin helma:  luonto; lähellä 
luontoa
Lumikenkäily on mitä parhainta terveys-
liikuntaa luontoäidin helmassa.

Jokainen valistunut isä ja äiti vetää peli-
konsolin töpselin seinästä ja saattelee 
jälkikasvunsa luontoäidin helmoihin.

mennä päin mäntyä: epäonnistua
Naisille ainoa neuvo on: kun kaikki 
menee päin mäntyä, paista pannukakku.

Kun kaikki menee päin mäntyä... Mietin, 
miksi asiat eivät voi koskaan mennä 
hyvin.

olla puun ja kuoren välissä: tuntea 
painostusta kahdelta eri taholta; olla 
tukalassa tilanteessa
Tuttava valitti olevansa puun ja kuoren 
välissä: työnantaja vaatii omistautumista 
ja pitkiä päiviä ja kotona odottaa perhe 
omine vaatimuksineen.

Esimies toimii puun ja kuoren välis-
sä, koska hän on työnantajan edustaja, 
mutta samalla lähellä työntekijöitä ja 
heidän odotuksiaan.
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Empower immigrants to speak Finnish!
Read more on our website.

www.puhutaan-suomea.net/campaign2016

KIELI ja KIELIoPPI

vapista kuin haavanlehti: täristä hallitsemattomasti, kovasti
Nyt kun Venäjän karhu murisee tyytymättömänä, vapisee Suomen 
valtionjohto kuin haavanlehti.

Synnytyksen tukijaksi miehestä ei ollut, kun se vapisi kuin haa-
vanlehti jo melkein siitä saakka, kun kurvattiin sairaalan pihaan.

olla kuin kotonaan: olla mukavan rennosti vieraassa pai-
kassa; tuntea olonsa kotoisaksi
Alkusyksystä asti kuvauksissa mukana ollut Saarinen kertoo ole-
vansa kameroiden edessä kuin kotonaan.

Metsätalousinsinööri on metsässä kuin kotonaan.

mennä pupu pöksyyn: säikähtää niin, ettei uskalla tehdä, 
mitä on aikonut
Taisi mennä AKT:lta pupu pöksyyn paperimiesten kohtaloa seu-
ratessa ja kun alkoi pelottaa, että vastaavanlaista voisi tapahtua 
myös kuljetusalalla, niin nöyrryttiin ja lopetettiin älyttömyyksien 
vaatimiset ja pelleilyt.

Sen verran korkealle telineet nousevat, että meinasi mennä maa-
larilta aluksi pupu pöksyihin, mutta nopeasti tuohon korkeuteen 
tottui ja katonrajassa pääsi ihailemaan myös merinäköalaa.

syöttää pajunköyttä: narrata, valehdella
Mulle olis henkisesti raskasta tehdä myyntityötä, oon surkea 
valehtelija ja saisin tunnontuskia kun pitäis syöttää asiakkaille 
pajunköyttä.

Poliitikko ei voi syöttää kansalle pajunköyttä.

nähdä metsä puilta: nähdä kokonaisuus, ei vain yksityis-
kohtia; keskittyä olennaiseen
Ystävät ovat tärkeitä kuuntelijoita kriisissä. Heiltä voi saada tukea 
ja lohtua, mutta heidän voi olla vaikea nähdä metsää puilta. 
Kokenut psykologi tai terapeutti voi nähdä asian molempien kan-
nalta ja auttaa paria jälleen toistensa luo.

Joskus ei näe metsää puilta, vaan tarvitsee jonkun ulkopuolisen 
ihmisen potkimaan itseään persuksille.

koputtaa puuta: toivotaan, että jokin ääneen lausuttu 
ajatus toteudu; toivotaan, ettei optimistisen lausahduk-
sen jälkeen hyvä onni muutu
Silti järkevä länsimainen ihminen koputtaa puuta kehuttuaan 
onneaan ja sylkäisee mustan kissan perään.

Finneistä en onneksi ole ikinä kärsinyt (täytyy koputtaa puuta).

Esimerkit on poimittu eri internetlähteistä. ▣
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“Olen saanut tartunnan. Sairastunut. Ikävään. Toisin sanoen, Suomi on minulle sydämen asia.” Näin 
Tarja Prüss, radio- ja tv-toimittaja, kuvailee suhdettaan Suomeen. Hän on suomalaisen äidin ja 
saksalaisen isän tytär. Kuten monille muille ulkomailla asuville, joilla on suomalaiset juuret, on 
Tarjallekin ollut hyvin haastavaa pitää yhteyttä Suomeen. Vuonna 2009 hän aloitti matkan, jotta 
löytäisi Suomen uudelleen.

rakkaUS SUOMEEN
Takaisin suomalaisille juurille

TEkSTi:

aIno ojataLo 

FLoRIn DIMULEScU

kUvaT:

taRja PRüSS
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HaaStattELU

Tarja sekä hänen vanhemmat sisaruksensa, Jürgen ja Jaana, ovat 
syntyneet ja kasvaneet Pohjois-Saksassa. Nuorena Tarjan suosik-
kipaikka koulun lomien aikaan oli isovanhempien koti Oulussa.

 — Kun muutin äitini kanssa Etelä-Saksaan, Suomi jäi taakse, ja 
etäännyin siitä sekä fyysisesti että tunnetasolla.

Tarja opiskeli politiikkaa, historiaa ja filosofiaa ja on työskennellyt 
Itävallan valtiolliselle yleisradioyhtiölle (ORF) kahdenkymmenen 
vuoden ajan.

— Aloin löytää rakkauteni Suomea kohtaan uudestaan vuonna 
2009. Menetin äitini ja aviomieheni melko lyhyessä ajassa, minkä 
jälkeen ryhdyin etsimään omaa paikkaani maailmassa, rooliani ja 
tehtävääni. Myös juuriani. Otin sapattivapaata töistä, jotta voisin 
löytää syyn sille, miksi kaipaukseni Suomea kohtaan oli niin vahva. 
Vietin Suomessa useita kuukausia ja matkustin maan halki ilman 
konkreettista suunnitelmaa tai päämäärää.

Tuolloin Tarja alkoi kirjoittaa saksankielistä blogia (www.tar-
jasblog.de) ystävilleen, jotta saisi koottua matkakokemuksensa 
jonnekin. Blogi ei ainoastaan kerro Tarjan henkilökohtaisista koke-
muksista vaan myös tarjoaa melkoisen määrän tietoa Suomesta. 
Ennen matkaansa Suomeen Tarja sai valokuvauskoulutusta, joten 
kuvaustaito yhdessä hänen toimittajataustansa kanssa oli täydel-
linen lähtökohta blogin aloittamiselle. Tarja päivittää blogiaan 
jatkuvasti uusilla tarinoilla ja kuvilla.

— Haluan jakaa intohimoni ja innostukseni tätä maata, sen luon-
toa ja ihmisiä kohtaan. Halusin kertoa maailmalle suomalaisten 
arkielämästä, perinteistä ja keksinnöistä sekä taiteesta, musiikista 
ja designista. Käsittelen kuitenkin myös poliittisia ja taloudellisia 
uutisia sekä asioita, joita voimme oppia toisiltamme. Haluan jakaa 
näkökantani, havaintoni — vietellä sanoilla ja kuvilla.

Blogin suosio on yllättänyt Tarjan. Vierailijoita on joka kuukau-
si 10—15 tuhatta, ja vuodessa sivujen katsomiskertoja kertyy 
800 000. Tarja pysyy silti nöyränä.

— Blogi on vain lahja maailmalle. En tienaa sillä rahaa, vaikka oli-
sikin mukavaa, jos se olisi jonakin päivänä mahdollista.

Tarja käy edelleen Suomessa joka vuosi. Hänen äitinsä sisaruksia 
ja heidän lapsiaan asuu Oulussa, ja lisäksi hänellä on paljon ▶ 

tartunta (lääk.) infektio, taudin tart-
tuminen; tässä: intohimo

infection; 
here: passion

juuret (mon.) tässä: alkuperä roots, origin

haastava vaikea challenging

sisarus sisko tai veli sibling

etääntyä joutua kauemmaksi to grow apart

ryhtyä aloittaa, ruveta to start, to 
begin

kaipaus ikävä, ikävöinti longing

jnk. halki läpi, poikki through

koota kerätä to gather

tausta tässä: koulutus ja 
kokemus

background

lähtökohta alku starting point

jakaa tässä: kertoa muille to share

arkielämä tavallinen, jokapäiväinen 
elämä

daily life

keksintö jokin uusi asia, joka syntyy 
ajattelun ja suunnittelun 
ansiosta

invention

näkökanta näkökulma, mielipide opinion, point 
of view

havainto huomio, joka on tehty 
tarkastelemalla asiaa

observation
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Haluan jakaa intohimoni ja 
innostukseni tätä maata, sen 
luontoa ja ihmisiä kohtaan.”



muita ystäviä ympäri maata.

— Matkustan Suomeen kolmesti tai neljästi vuodessa. Joka kerta, kun 
saavun tänne, minusta tuntuu kuin palaisin kotiin. Koen voimakkaan 
vapauden ja itsenäisyyden tunteen, ja aivan kuin sielullani olisi täällä 
enemmän tilaa kasvaa. Maisemat, kieli, musiikki — nämä kaikki ovat 
kuin taikaa silmilleni ja korvilleni. Jokainen kokemus koskettaa sydän-
täni sekä saa kaihoni ja rakkauteni Suomea kohtaan lisääntymään.

Tarja kirjoittaa parhaillaan kirjaa Suomesta. Berliiniläinen kustantamo 
tilasi työn häneltä nähtyään blogin internetissä.

— Kirjasta tulee osa eri maista kertovaa kirjasarjaa. Kirjan nimeksi 
tulee ”111 syytä rakastaa Suomea”. Olen todella ylpeä ja kiitollinen 
siitä, että saan tehdä tämän! Kirja julkaistaan syksyllä 2016.

Tarja yrittää myös oppia suomea uudelleen. Hän puhui kieltä äitinsä 
kanssa noin 4-vuotiaaksi asti.

— Olen nyt opiskellut suomea kahden vuoden ajan. Välillä ihmettelen, 
kuinka monia sanoja muistan lapsuudestani. Sellaisia sanoja, joita en 
edes tiennyt osaavani ja ymmärtäväni.

Suomen oppiminen on toisaalta hyvin vaikeaa. Tarja ei kuitenkaan 
anna periksi, koska hän on perinyt äidiltään suomalaista sisua, joka 
auttaa eteenpäin.

Opi uutta Tarjasta ja hänen suhteestaan Suomeen hänen blogistaan: 
www.tarjasblog.de.                                                                        ▣

vietellä houkutella to seduce, to 
attract

suosio monien ihmisten positiivi-
nen kiinnostus jtak tai jkta 
kohtaan

popularity

silti siitä huolimatta, kuitenkin however

nöyrä vaatimaton humble

tienata ansaita rahaa to make 
money

kaiho kaipaus longing

kustantamo yhtiö, joka painaa kirjoja publishing 
house

julkaista saada julkisuuteen to publish

välillä tässä: joskus sometimes

periä saada (vanhemmalta 
sukupolvelta)

to inherit
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Aika on pieni arkinen sana, joka vilisee puheessa. Sillä 
tarkoitetaan kellonaikaa, tapahtumajaksoa tai tapaa-
mista (aamuaika, lääkäriaika). Sillä kuvataan myös 
ajan kulumista: “Olen opiskellut suomea kahden vuoden 
ajan” (kaksi vuotta).

Koska aika-sana taipuu moneksi, sen monipuolinen 
käyttö on osoitus vahvasta kielitaidosta. Näin on sik-
sikin, että se voidaan usein korvata muilla rakenteilla: 
“Nuorena Tarjan suosikkipaikka koulun lomien aikaan 
(lomilla) oli isovanhempien koti Oulussa”. Toisaalta 

aika-sanan rinnakkaisia käyttötapojakin on monia, 
esimerkiksi “Menetin äitini ja aviomieheni melko lyhyes-
sä ajassa” (lyhyen ajan sisällä, lähekkäin).

Aikaan liittyvissä sananparsissa on opettelemista. 
Kaiken aikaa on sama kuin jatkuvasti, ja aikansa elä-
nyt on vanhentunut. Koska suomalaisille on tärkeää 
olla täsmällisiä, täsmällisyyttä kuvaavia sanoja on pal-
jon. Muista siis tulla tapaamiseen sovittuun aikaan eli 
sovittuna aikana, toisin sanoen ajallaan tai ajoissa.

aika

käytä sanaa “aika” seuraavissa lauseissa oikeassa muodossa.

1. Sovittiin tapaaminen viiden ______________.
2. Kävin tänä kesänä pitkästä ______________ perinteisissä lavatansseissa.
3. Emme ole nähneet toisiamme pitkään ______________.
4. Äiti laulelee koko ______________, kun hän laittaa ruokaa.
5. En opi uusia asioita nopeasti, vaan tarvitsen vähän ______________.
6. Mikko ei koskaan myöhästynyt mistään, vaan hän oli aina ______________.

H
ar

jo
itt

el
e

vastaukset

1) aikaan / aikoihin; 2) aikaa; 3) aikaan; 4) ajan; 5) aikaa; 6) ajoissa

TEkSTi: janIKa HURtIg
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