
Palataan 
Suomea aikuisille 

LUKU 1 KENEN KANSSA ASUT? 

Taivuta verbit kaikissa persoonissa. 

VERBITYYPPI 1 

minä sinä hän me te he 

tutustua 

asua 

sanoa 

itsenäistyä 

kysyä 

puhua 

matkustaa 

ostaa 

maksaa 

keksiä 

Muista seuraavissa verbeissä astevaihtelu!  

tietää (t > d)  auttaa (tt > t) antaa (nt > nn) tuntea (nt > nn) 
muuttaa (tt > t)  kertoa (rt > rr) viettää (tt > t) luottaa (tt > t) 
viihtyä (t > d)  oppia (pp > p) leipoa (p > v) huolehtia (t > d) 
pitää (t > d)  lukea (k > -) sopia (p > v) ottaa (tt > t) 
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Palataan 
Suomea aikuisille 

LUKU 1 KENEN KANSSA ASUT? 

Täydennä virkkeet verbien oikeilla muodoilla. 

1. Antonio ja Mika ___________________ (asua) samassa kerrostalossa.

2. ___________________ (tietää) sinä, missä Melek ___________________ (asua)?

3. Minä ___________________ (tietää) sen, koska hän on antanut minulle osoitteensa.

4. Minun tyttäreni on jo täysi-ikäinen. Ensi kuussa hän ___________________ (muuttaa) omaan asuntoonsa 

ja ___________________ (itsenäistyä).

5. Me ___________________ (muuttaa) ensi viikolla isompaan asuntoon, koska tämä asunto on niin pieni.

6. Meidän naapurimme 3-vuotias poika ___________________ (kysyä) koko ajan paljon asioita.
Hän on kyselyiässä.

7. Minä ___________________ (viihtyä) hyvin täällä, koska naapurit ovat mukavia ja talo on rauhallinen. 

Mutta minä ___________________ (tietää), että kaikki eivät ___________________ (viihtyä) täällä, 
koska meidän pihamme on niin pieni ja varjoisa.

8. Dilan ___________________ (puhua) ainakin viittä eri kieltä. ___________________ (tietää) sinä,

mitä kieliä hänen siskonsa Melek ___________________ (puhua)?

9. Minä haluan oppia ranskaa, mutta se on aika haastavaa. Aikuiset eivät ___________________ (oppia) 

kieliä niin helposti kuin lapset. Lapset ___________________ (oppia) kaiken niin nopeasti!

10. Niina ___________________ (lukea) todella paljon. Hän käy usein kirjastossa ja lainaa sieltä paljon kirjoja.

11. ___________________ (lukea) sinä paljon? Millä kielellä sinä ___________________ (lukea)?

12. Antonion lapset ___________________ (leipoa) usein, ja he ___________________ (antaa) maistiaisia 
myös naapureille. 
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Palataan 
Suomea aikuisille 

LUKU 1 KENEN KANSSA ASUT? 

Täydennä virkkeet verbien oikeilla muodoilla. 

13. Me ___________________ (leipoa) melkein aina leivät itse.

14. ___________________ (sopia) me tapaamisen huomiseksi? Mihin aikaan sinulle ___________________ (sopia),
että tapaamme?

15. Meidän naapurilla on koira, joka on hieman arka. Se ei ___________________ (luottaa) ihmisiin.

16. Minun mielestäni sinä ___________________ (luottaa) liikaa toisiin ihmisiin, joita

et ___________________ (tuntea). Sinun täytyy olla varovaisempi!
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Muistatko, miten kielteiset lauseet muodostetaan? 

Lukea: minä luen  lue-  en/et/ei/emme/ette/eivät lue 



Palataan 
Suomea aikuisille 

LUKU 1 KENEN KANSSA ASUT? 

Mitä perhe merkitsee?  
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Perheeseeni kuuluvat minä, puolisoni ja lemmikkimme. 

Meidän perheeseemme kuuluvat mielestäni minä, mies, lapsemme ja minun vanhempani.  
Mieheni vanhemmat ovat jo kuolleet, muuten he ehdottomasti kuuluisivat myös perheeseemme. 

Perheen muodostavat mielestäni henkilöt,  
jotka ovat valmiita tekemään kaikkensa toistensa puolesta. 

Minusta perheeseemme eivät kuulu kumppanini jo aikuiset lapset, 
joita näemme vain muutaman kerran vuodessa.  

Perheeseen voi kuulu joku myös väliaikaisesti.  
Esimerkiksi meillä on joskus asunut vaihto-opiskelija. 

Parhaimmillaan perhe on keidas, jossa voi olla oma itsensä  
sekä saada tukea ja turvaa maailman myrskyjä vastaan.  
Pahimmillaan perhe voi olla ikävä, joskus vaarallinenkin paikka asua. 
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