
         Tehtävät 

 

1. Videossa mainitaan 7 kaupunkia. Kirjoita kaupunkien nimet: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Missä paikoissa he ovat käyneet? Valitse 3. 

a) linna   d)   kylpylä 

b) tori   e)   hiekkaranta 

c) kauppa   f)    ravintola 

3. Oikein vai väärin?    Oikein      Väärin 

a) Rauma on aika iso kaupunki.    

b) Helsingissä he käyvät tuomiokirkossa.   

c) Vaasa on pohjoisessa.     

d) Vaasassa ensin he katsoivat Merenkurkun saaristoa.  

e) Perhe ei yövy Raumalla.     

4. Mitä perhe tekee Raumalla? (3 asiaa – 3 pistettä) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. Mikä Porin hiekkarannan nimi on? 

_________________________________________________________________________________ 

6. Mitä perhe suunnittelee matkan jälkeen? (2 p) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

_____ / 15 p 

  



Tehtävä 2. Korjaa väärä sana. 

 

1) Me käymme viidessä kaupungissa ja katsomme monta nähtävyyttä. 

 

2) Yövymme linnassa ja sitten lähdemme Helsinkiin. 

 

3) Turussa yövymme hyvässä hotellissa ja uimme järvessä. 

 

4) Lähdemme Turusta illalla ja ajamme Raumalle. 

 

5) Raumalta menemme Poriin ja vietämme siellä kolme päivää. 

 

6) Porista lennämme pohjoiseen Vaasaan. 

 

7) Kävelemme ympäri Vaasaa, katsomme kerrostaloja ja kirkkoa. 

 

8) Yövymme hotellissa ja viime päivänä käymme Merenkurkun saaristossa. 

 

9) Pysähdymme kesällä, ostamme marjoja ja syömme ulkona. 

 

10) Ensi kesänä lähdemme Itä-Suomeen ja katsomme muita kaupunkeja. 

 

  



Teksti 

 

Kesällä on kiva matkustaa. Tänä vuonna me haluamme matkustaa autolla Suomessa. Me 

käymme kuudessa kaupungissa ja katsomme monta nähtävyyttä. 

Tampereelta me menemme Hämeenlinnaan. Hämeenlinnassa on vanha linna. 

Yövymme Hämeenlinnassa ja sitten lähdemme Helsinkiin. Helsingissä on monta 

mielenkiintoista paikkaa. Vietämme siellä pari päivää.  

Helsingistä ajamme Turkuun. Turussa yövymme hyvässä hotellissa ja uimme kylpylässä. 

Turussa on myös linna. Käymme myös tuomiokirkossa ja museossa. 

Lähdemme Turusta aamulla ja ajamme Raumalle. Se on vanha pieni kaupunki. Käymme 

Vanhassa Raumassa, istumme terassilla ja syömme jäätelöä. Raumalta menemme Poriin 

ja vietämme siellä pari päivää. Porissa käymme Yyterissä. Se on hieno hiekkaranta.  

Porista ajamme pohjoiseen Vaasaan. Kävelemme ympäri Vaasaa, katsomme 

Kaupungintaloa ja kirkkoa. Yövymme hotellissa ja seuraavana päivänä käymme 

Merenkurkun saaristossa. Siellä on upea maisema. 

Vaasasta lähdemme takaisin Tampereelle. Matka kestää noin kolme tuntia. 

Pysähdymme kerran, ostamme marjoja ja syömme ulkona. Aurinko paistaa ja olemme 

hyvällä tuulella. Ensi kerralla lähdemme Itä-Suomeen ja katsomme muita kaupunkeja. 

 

  



 

1. Videossa mainitaan 7 kaupunkia. Kirjoita kaupunkien nimet: 

____Tampere,      Hämeenlinna,        Helsinki,_______________________ 

_____Turku,     Rauma,     Pori,        Vaasa__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Missä paikoissa he ovat käyneet? Valitse 3. 

d) linna   d)   kylpylä 

e) tori   e)   hiekkaranta 

f) kauppa   f)    ravintola 

3. Oikein vai väärin?    Oikein      Väärin 

f) Rauma on aika iso kaupunki.    

g) Helsingissä he käyvät tuomiokirkossa.   

h) Vaasa on pohjoisessa.     

i) Vaasassa ensin he katsoivat Merenkurkun saaristoa.  

j) Perhe ei yövy Raumalla.     

4. Mitä perhe tekee Raumalla? (3 asiaa – 3 pistettä) 

He käyvät Vanhassa Raumassa, istuvat terassilla ja syövät jäätelöä. 

_________________________________________________________________________________ 

5. Mikä Porin hiekkarannan nimi on? 

_____Yyteri________________________________________________________ 

6. Mitä perhe suunnittelee matkan jälkeen? (2 p) 

Ensi kerralla he haluavat lähteä Itä-Suomeen ja katsoa muita kaupunkeja. 

_________________________________________________________________________________ 

 

_____ / 15 p 

  



Tehtävä 2. Korjaa väärä sana. 

kuudessa 

1) Me käymme viidessä kaupungissa ja katsomme monta nähtävyyttä. 

Hämeenlinnassa 

2) Yövymme linnassa ja sitten lähdemme Helsinkiin. 

kylpylässä 

3) Turussa yövymme hyvässä hotellissa ja uimme järvessä. 

aamulla 

4) Lähdemme Turusta illalla ja ajamme Raumalle. 

pari 

5) Raumalta menemme Poriin ja vietämme siellä kolme päivää. 

ajamme 

6) Porista lennämme pohjoiseen Vaasaan. 

Kaupungintaloa 

7) Kävelemme ympäri Vaasaa, katsomme kerrostaloja ja kirkkoa. 

seuraavana 

8) Yövymme hotellissa ja viime päivänä käymme Merenkurkun saaristossa. 

kerran 

9) Pysähdymme kesällä, ostamme marjoja ja syömme ulkona. 

kerralla 

10) Ensi kesänä lähdemme Itä-Suomeen ja katsomme muita kaupunkeja. 

 

 


