
Avainta etsimässä 

Kansansadun mukaan 

Kaukana täältä, suuren erämaan keskellä oli pieni keidas.  

Keitaalla asusti ukko vuohineen. Eräänä päivänä sattui suuri karavaani keitaalle. 

Ensimmäinen kamelin ajaja huomasi ukon tonkivan maata. 

-Miksi ukko hyvä tongit maata? kamelinajaja kysyi. 

-Etsin avainta, jolla voin avata mittaamattoman kalliin aarteen, ukko selitti. 

Mies pysäytti karavaanin. Hän ajatteli, että ehkäpä ukko jakaisi aarteen avaimen 

löytäjän kanssa.  

Niinpä koko karavaani ryhtyi avainta etsimään. 

Kaikki etsivät ja etsivät. Hiekka pöllysi ja etsijöille tuli hiki. 

Lopulta nuori poika kysyi ukolta: 

-Kadotitko varmasti avaimesi juuri täällä? 

Ukko lopetti hiekan pöllyttämisen ja sanoi: 

-En todellakaan. Minä kadotin avaimen sisällä talossa. 

Etsijät suoristivat selkänsä ja lakkasivat etsimästä. 

-Miksi sitten tuhlaat aikaamme avaimen etsimiseen täällä ulkona? kamelinajaja kysyi. 

-Talon sisällä etsiminen ei onnistu. Siellä on niin pimeää. Täällä ulkona on paljon 

valoisampaa etsiä, ukko selosti. 

 

  



Sanoja 

 

erämaa 

 

keidas (gen. keitaan) 

ukko vanha mies, äijä ryhtyä ruveta, aloittaa 

 

vuohi 
vuohineen = hänen 
vuohen kanssa  

tonkia = kaivella; 
penkoa 

 

aarre 

 

kameli 

(gen.) mittaamattoman kalliin aarteen –  
(nom.) mittaamaton kallis aarre 

kamelinajaja – ihminen, joka istuu 
kamelilla ja ajaa. 

 

pöllytä – tomuta, 
to cloud, to whirl 

 

hiki 

kadottaa 
menettää, hukata, 
hävittää 

lakata 
(+masta) 

lopettaa 

tuhlata 
kuluttaa turhaan, 
haaskata, hukata 

selostaa 
esittää tapahtuman 
asiat, tehdä selkoa 

 

 

  



Tehtäviä 

1. Kirjoita ilmauksen perusmuoto: 

esimerkki:  suuren erämaan → suuri erämaa 

a) Eräänä päivänä → ________________________________________________ 

b) mittaamattoman kalliin aarteen → ___________________________________ 

__________________________________________________ 

c) aarteen avaimen → _______________________________________________ 

d) hiekan pöllyttämisen → ____________________________________________ 

e) etsijöille → ______________________________________________________ 

 

2. Etsi tekstistä ja kirjoita ilmaukset, joissa on pääverbi + toinen verbi MA-infinitiivissä. 

esim.  meni syömään 

a) _______________________________________________ 

b) _______________________________________________ 

 

3. Etsi tekstistä ja kirjoita adverbit, jotka ilmaisevat paikkaa. 

esim.  lähellä 

1) ____________________________ 

2) ____________________________ 

3) ____________________________ 

4) ____________________________ 

5) ____________________________ 

6) ____________________________ 

 

  



Vastaukset 

1. Kirjoita sanojen perusmuoto: 

esimerkki:  suuren erämaan → suuri erämaa 

a) Eräänä päivänä → eräs päivä 

b) mittaamattoman kalliin aarteen → mittaamaton kallis aarre 

c) aarteen avaimen → aarre, avain 

d) hiekan pöllyttämisen → hiekka, pöllyttäminen 

e) etsijöille → etsijä / etsijät 

 

2. Etsi tekstistä ja kirjoita ilmaukset, joissa on pääverbi + toinen verbi MA-infinitiivissä. 

esim.  meni syömään 

a) ryhtyä etsimään (ryhti etsimään) 

b) lakata etsimästä (lakkasivat etsimästä) 

 

3. Etsi tekstistä ja kirjoita adverbit, jotka ilmaisevat paikkaa. 

esim.  lähellä 

1) kaukana 

2) täältä 

3) keskellä 

4) täällä 

5) sisällä 

6) siellä 

 

 


