
SANONTOJA, SANANLASKUJA JA PUHEKIELTÄ 

HARJOITUS 1 

 

 

 

MIKÄ LAATIKOIDEN SANONTA SOPII TÄHÄN? 

1. Kun joku on täysin ilmeetön, voit sanoa: 

_______________________________________________________ 

2. Kun joku kiusaa jotakuta, voit sanoa: 

_______________________________________________________ 

3. Kun jossakin asiassa ei pääse mitenkään eteenpäin, voit sanoa: 

_______________________________________________________ 

4. Kun jossakin on tosi paljon ihmisiä, voit sanoa: 

_______________________________________________________ 

5. Kun jossakin asiassa on jotakin vialla, voit sanoa: 

_______________________________________________________ 

ei ole mailla 

eikä 

halmeilla 

joutua 

jonkun 

hampaisiin 

nousta tie 

pystyyn 

olla  naama 

peruslukemilla 

kärpäsestä 

tulee 

härkänen 

panna 

jauhot 

suuhun kaivaa 

maata 

toisen alta 

potkaista 

tyhjää 

polttaa sillat 

takanaan 

niellä 

purematta 

olla koira 

haudattuna 

olla 

porukkaa 

kuin pipoa 



6. Kun joku kuolee, voit sanoa, että: 

_______________________________________________________ 

7. Kun joku henkilö rikkoo välinsä vanhojen ihmissuhteittensa / 

kontaktiensa kanssa, voit sanoa: 

_______________________________________________________ 

8. Kun joku ei usko, mitä hänelle sanotaan, voit sanoa: 

_______________________________________________________ 

9. Kun jotakuta ei näy missään, voit sanoa: 

_______________________________________________________ 

10. Kun pienestä asiasta tulee iso, voit sanoa: 

_______________________________________________________ 

11. Kun joku sanoo jotakin toiselle ihmiselle ja tämä menee ihan 

sanattomaksi, voit sanoa: 

_______________________________________________________ 

12. Kun joku puhuu pahaa toisesta selän takana tai aiheuttaa 

jotakin pahaa toiselle omalla toiminnallaan, voit sanoa: 

_______________________________________________________ 

 



HARJOITUS 2 

 

 

 

 

 

VALITSE LAATIKOISTA SOPIVA ILMAUS. 

1. Minna on aika säikky. Kun hän katsoo kauhuleffaa, hän on melkein koko ajan 

_______________________________________________________________. 

2. Venla on tosi itsekeskeinen henkilö. Oli kysymyksessä mikä tahansa asia, hän 

vain ___________________________________________________________. 

3. Onpas tarkka paikka! Nyt täytyy _____________________________________ 

_______________________________________________________________. 

4. Pekka on tosi vihainen. Hän on varmaankin ____________________________ 

_______________________________________________________________. 

5. Jukka ei uskaltanut tulla tapaamiseen. Hänelle _________________________ 

_______________________________________________________________. 

tuijottaa 

omaa 

napaansa 

pitää päänsä 

kylmänä 

polttaa 

kynttiläänsä 

molemmista 

päistä 

mennä 

toisesta 

korvasta 

sisään ja 

toisesta ulos 

elää kuin 

viimeistä 

päivää 

olla sydän 

kurkussa 
käydä 

kuumana 

ottaa löysin 

rantein 

pitää kieli 

keskellä suuta 

olla pinna 

kireällä 

mennä pupu 

pöksyyn 

puhua seinille nousta 

väärällä jalalla 

sängystä 

mennä kipsiin 

olla kuin 

viilipytty 



6. Liisa on todella rauhallinen ihminen. Katastrofitilanteissa hän _____________ 

_______________________________________________________________. 

7. Miten nuo kaupungin työntekijät taas ovat tauolla? He todella 

_______________________________________________________________. 

8. Miksi sinulla on aina kiire? Sinä ______________________________________ 

_______________________________________________________________. 

9. Sinä et koskaan kuuntele minua! Kaikki, mitä puhun, menee sinulta 

_______________________________________________________________. 

10. No oletpas sinä ärhäkällä päällä! Oletko _______________________________ 

_______________________________________________________________? 

11. Veikko-pappa on uskomaton vanhus! Koko ajan menossa. Hän 

_______________________________________________________________.   

12. Professori ei katso kuulijaa ollenkaan. Hän vaikuttaa siltä, että 

_______________________________________________________________. 

13. Kamalaa, miten vaikea tehtävä sinulla on. Miten selviät? Nyt sinun täytyy 

_______________________________________________________________. 

14. Minun pomo on aika äkkipikainen. Pienimmästäkin syystä hän 

_______________________________________________________________. 

15. Kikka on aika hiljainen. Tosi usein hän ________________________________ 

_______________________________________________________________. 



HARJOITUS 3 
SANONNASTA PUUTTUU SANA. VALITSE LAATIKOSTA SOPIVA SANA 
JA KIRJOITA SE SANONTAAN. APUNA OVAT SANONTOJEN 
MERKITYKSET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. herättää   aiheuttaa katkeruutta 

2. tavoitella   haluta jotakin mahdotonta 

3. katsoa   olla välittämättä, olla niin kuin ei 
huomaisikaan 
 

4. painaa   unohtaa pienet virheet 

5. olla    olla surullinen 

6. olla    riidellä, olla eri mieltä 

7. aukoa   haukkuu toisia, puhuu ikävästi 

8. soittaa   puhuu tarpeettomia 

9. hakea   tarvita jotakin järeämpää asetta,  
työkalua, argumenttia… 

 
10. käyttää   ratkaisee asian yksin, itse, omalla  

tavallaan 

PAHAA VERTA  NAPIT VASTAKKAIN  PÄÄTÄ 

KÄTTÄ PITEMPÄÄ  OMAN KÄDEN OIKEUTTA  SUUTA 

KUIN NALLI KALLIOLLE   SAMALLA MITALLA 

LÄPI SORMIEN  VILLAISELLA    

KUUTA TAIVAALTA  ALAMAISSA    



 
11. jäädä   yksin 

12. maksaa   kostaa, tehdä yhtä pahasti 

HARJOITUS 4 

 

 

 

MIKÄ ELÄIN? 

1. Parempi ___________ pivossa kuin kymmenen oksalla. (Ei kannata 

tavoitella mahdottomia, yksi mahdollinen tavoiteltava riittää.) 

2. ____________ kylpevät. (Aurinko paistaa ja vettä sataa samaan 

aikaan.) 

3. Konstit on monet, sano akka, kun ______________ pöytää pyyhki. 

(On monta tapaa tehdä sama asia .) 

4. Suu on kuin ____________________: korvasta korvaan. (Hänellä on 

leveä suu.) 

5. Naama on kuin _____________________ perse. (Hän ei ole kovin 

kaunis .) 

KORPPI  PIKKULINTU  KÄRPÄNEN  

KETTU 2X  HEVONEN   PETOLINTU 

LEHMÄ   KISSA   PYY 

PYY KETTU   



6. Huoleton on ______________ton mies. (Kun ei omista mitään, ei ole 

myöskään huolia omistettavista.) 

7. Happamia, sano _______________ pihlajanmarjoista. (Kun ei voi 

jotakin toisen omaa saada, halveksii sitä, mitä toisella on.) 

8. Ei korppi ________________ silmää noki. (Saman ryhmän edustajat 

pitävät toistensa puolia.) 

9. Pekka lyö kaksi ____________________ yhdellä iskulla. (Pekka 

tekee samalla työllä / vaivalla kaksi asiaa.) 

10. Hänellä on _______________ hermot. (Hän on tosi rauhallinen 

tilanteessa kuin tilanteessa.) 

HARJOITUS 5 

MIKÄ RUUMIINOSA? 

 

 

 

1. Se oli tämän yrityksen Akilleen _________________________. 

2. Mikko on todellinen mämmi_________________. 

3. No taas sinä sotkit! Olet kyllä kanssa yksi rähmä________________. 

KÄPÄLÄ  NENÄ  SILMÄT  TUKKA 

KANTAPÄÄ KORVAT  KURKKU  SILMÄT 

KOURA  HÄNTÄ  HAMPAAT  SELKÄ 

 



4. Veikolla on taas uusi naisystävä. Uskomatonta! Jo kolmas samalla 

viikolla. Hän on melkoinen _________________heikki. 

5. Onko sinun pakko aina työntää __________________ joka 

paikkaan? Olet tosi utelias! 

6. Puhu hiljaa. Seinilläkin on _________________. 

7. Joko sinä taas olet ollut sinun pomon __________________? Näytät 

ihan siltä kuin olisit jäänyt maantiejyrän alle. 

8. Katsoin tätä asiaa uusin _________________. 

9. Liisalla oli itku _________________, kun hän kertoi asiasta minulle. 

10. Älä koskaan puhu pahaa ihmisistä ________________ takana. 

11. Järki ja _______________ eivät pysy samassa päässä. 

12. Sillä on silmät ____________kin, se huomaa kaiken! 

 


