
Palataan 
Suomea aikuisille 

LUKU 1 KENEN KANSSA ASUT? 

Taivuta verbit kaikissa persoonissa. -vastaukset 
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tietää (t > d): tiedän, tiedät, tietää, tiedämme, tiedätte, tietävät 
muuttaa (tt > t): muutan, muutat, muuttaa, muutamme, muutatte, muuttavat 
viihtyä (t > d): viihdyn, viihdyt, viihtyy, viihdymme, viihdytte, viihtyvät 
pitää (t > d): pidän, pidät, pitää, pidämme, pidätte, pitävät 
auttaa (tt > t): autan, autat, auttaa, autamme, autatte, auttavat 
kertoa (rt > rr): kerron, kerrot, kertoo, kerromme, kerrotte, kertovat 
oppia (pp > p): opin, opit, oppii, opimme, opitte, oppivat 
lukea (k > -): luen, luet, lukee, luemme, luette, lukevat 
antaa (nt > nn): annan, annat, antaa, annamme, annatte, antavat 
viettää (tt > t): vietän, vietät, viettää, vietämme, vietätte, viettävät 
leipoa (p > v): leivon, leivot, leipoo, leivomme, leivotte, leipovat 
tuntea (nt > nn): tunnen, tunnet, tuntee, tunnemme, tunnette, tuntevat 
sopia (p > v): sovin, sovit, sopii, sovimme, sovitte, sopivat 
luottaa (tt > t): luotan, luotat, luottaa, luotamme, luotatte, luottavat 
huolehtia (t > d): huolehdin, huolehdit, huolehtii, huolehdimme, huolehditte, huolehtivat 
ottaa (tt > t): otan, otat, ottaa, otamme, otatte, ottavat 

minä sinä hän me te he 

tutustua tutustun tutustut tutustuu tutustumme tutustutte tutustuvat 

asua asun asut asuu asumme asutte asuvat 

sanoa sanon sanot sanoo sanomme sanotte sanovat 

itsenäistyä itsenäistyn itsenäistytte itsenäistyy itsenäistymme itsenäistytte itsenäistyvät 

kysyä kysyn kysytte kysyy kysymme kysytte kysyvät 

puhua puhun puhut puhuu puhumme puhutte puhuvat 

matkustaa matkustan matkustat matkustaa matkustamme matkustatte matkustavat 

ostaa ostan ostat ostaa ostamme ostatte ostavat 

maksaa maksan maksat maksaa maksamme maksatte maksavat 

keksiä keksin keksit keksii keksimme keksitte keksivät 



Palataan 
Suomea aikuisille 

LUKU 1 KENEN KANSSA ASUT? 

Täydennä virkkeet verbien oikeilla muodoilla. -vastaukset 

1. Antonio ja Mika ASUVAT samassa kerrostalossa.

2. TIEDÄTKÖ sinä, missä Melek ASUU?

3. Minä TIEDÄN sen, koska hän on antanut minulle osoitteensa.

4. Minun tyttäreni on jo täysi-ikäinen. Ensi kuussa hän MUUTTAA omaan asuntoonsa ja ITSENÄISTYY.

5. Me MUUTAMME ensi viikolla isompaan asuntoon, koska tämä asunto on niin pieni.

6. Meidän naapurimme 3-vuotias poika KYSYY koko ajan paljon asioita. Hän on kyselyiässä.

7. Minä VIIHDYN hyvin täällä, koska naapurit ovat mukavia ja talo on rauhallinen. Mutta minä 
TIEDÄN, että kaikki eivät VIIHDY täällä, koska meidän pihamme on niin pieni ja varjoisa.

8. Dilan PUHUU ainakin viittä eri kieltä. TIEDÄTKÖ sinä, mitä kieliä hänen siskonsa Melek PUHUU?

9. Minä haluan oppia ranskaa, mutta se on aika haastavaa. Aikuiset eivät OPI kieliä niin helposti kuin 
lapset. Lapset OPPIVAT kaiken niin nopeasti!

10. Niina LUKEE todella paljon. Hän käy usein kirjastossa ja lainaa sieltä paljon kirjoja.

11. LUETKO sinä paljon? Millä kielellä sinä LUET?

12. Antonion lapset LEIPOVAT usein, ja he ANTAVAT maistiaisia myös naapureille.

13. Me LEIVOMME melkein aina leivät itse.

14. SOVIMMEKO me tapaamisen huomiseksi? Mihin aikaan sinulle SOPII, että tapaamme?

15. Meidän naapurillamme on koira, joka on hieman arka. Se ei LUOTA ihmisiin.

16. Minun mielestäni sinä LUOTAT liikaa toisiin ihmisiin, joita et TUNNE. Sinun täytyy olla 
varovaisempi! 
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