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Kielioppi, luku 3 
 

 

Myönteinen imperfekti 

 

Luvussa 1 on kerrottu, miten imperfekti tehdään ja miten sitä käytetään. Tavallisesti imperfekti 

tehdään niin, että verbiin lisätään kirjain i. Jotkin vokaalit muuttuvat, kuten kappaleen 1 taulukossa 

on kerrottu. 

 

Verbityypissä 4 ja joissakin tyypin 1 verbeissä imperfekti on kuitenkin erilainen imperfekti. Tämän 

imperfektin nimi on si-imperfekti. Si-imperfektissä i-kirjaimen tilalle tuleekin -si 

 

  

Yleisin imperfekti: 

 

maksaa → maksavat → maksoivat 

 

tuoda → tuovat → toivat 

 

Si-imperfekti: 

 

haluta → haluavat → halusivat 

 

löytää → löydän → löysin 
 

 

 

Verbityypin 1 verbit, joihin tulee si-imperfekti, kannattaa opetella ulkoa! 
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Tehtävä : si-imperfekti   ** 

 

Valitse laatikosta sopiva verbi ja kirjoita se imperfektimuodossa viivalle. Muista taivuttaa verbiä! 

 

 

 

 tietää  ymmärtää  löytää   metsästää rakentaa hävitä

 arvata  vaeltaa  hajota   varustaa haluta 

 

 

 

1. Jotta löytöretkille päästiin, ruhtinaat _______________________ laivastoja. 

 

2. Ruhtinaat _______________________ päästä mukaan maustekauppaan. 

 

3. Kolumbus luuli, että hän __________________________ merireitin Intiaan. 

 

4. Hän tuskin ______________________________, että edessä olisi toinen manner. 

 

5. Minä ____________________________________, että Kolumbus tuli Amerikkaan. Olen 

lukenut siitä. 

 

6. Vasta myöhemmin toinen löytöretkeilijä _______________________________, että uusi manner 

olikin Amerikka. 

 

7.Osa alkuperäiskansojen heimoista _________________________ paikasta toiseen. 

 

8. Toiset intiaaniheimot _________________________________. 

 

9. Intiaaniheimoja _____________________________, kun siirtolaisia tuli enemmän Amerikkaan. 

 

10. Siirtolaiset _______________________________ maille, jotka olivat ennen kuuluneet 

alkuperäiskansoille. 

 

11. ___________________________ intiaaniheimoja, kun heidät siirrettiin reservaatteihin? 

Siirrettiinkö yksi heimo aina yhteen paikkaan? 
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Tehtävä: si-imperfekti * 

 

 

Muuta sulkeissa oleva verbi imperfektiin. Muista taivuttaa verbiä! 

 

 

 

1. Jotta löytöretkille päästiin, ruhtinaat _______________________  (varustaa) laivastoja. 

 

2. Ruhtinaat _______________________ (haluta) päästä mukaan maustekauppaan. 

 

3. Kolumbus luuli, että hän __________________________  (löytää) merireitin intiaan. 

 

4. Hän tuskin ______________________________(arvata), että edessä olisi toinen manner. 

 

5. Minä ____________________________________(tietää), että Kolumbus tuli Amerikkaan. Olen 

lukenut siitä. 

 

6. Vasta myöhemmin toinen löytöretkeilijä _______________________________(ymmärtää), että 

uusi manner olikin Amerikka. 

 

7. Osa intiaaneista _________________________ (vaeltaa) paikasta toiseen. 

 

8. Toiset intiaaniheimot _________________________________ (metsästää). 

 

9. Intiaaniheimoja _____________________________(hävitä), kun siirtolaisia tuli enemmän 

Amerikkaan. 

 

10. Siirtolaiset _______________________________(rakentaa) maille, jotka olivat ennen 

kuuluneet intiaaneille. 

 

11. ___________________________ (hajota)intiaaniheimoja, kun heidät siirrettiin reservaatteihin? 

Siirrettiinkö yksi heimo aina yhteen paikkaan? 

 

  



  

Hissu -historiaa ja suomea, Sofia Hyötyläinen ja Susanna SainioLisenssin tiedot: Hissu-historiaa ja 
suomea, jonka tekijät ovat Sofia Hyötyläinen ja Susanna Sainio, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-

Eikaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen 

4 

 

Kielioppitehtävä: kaikkien verbityyppien imperfekti ** 

 

 

Valitse laatikosta sopiva verbi ja kirjoita se imperfektimuodossa viivalle. Muista taivuttaa verbiä! 

 

 

riidellä   tehdä  tarvita  käyttää  vastustaa omistaa mennä 

 rikastua voittaa  kannattaa  jakautua 

haluta   sanoa  olla  alkaa  loppua 

 

 

 

 

1.  Monet Yhdysvaltojen eteläosien plantaasit _________________________ orjia. 

 

2. Orjat ____________________ työt ilmaiseksi. Plantaasien omistajat 

____________________________ myös orjat. 

 

3. Etelän osavaltiot ___________________________, että he ________________________ orjia, 

koska orjien avulla he __________________________________________. 

 

4. Pohjoisen osavaltioiden mielestä orjuus _____________________ häpeällistä, ja monet 

_________________________ orjuutta. 

 

5.  Osavaltiot ___________________________myös muista asioista. 

 

6. Pohjoisen osavaltiot ___________________________ tullimaksuja eurooppalaisille tuotteille, eli 

ne ________________________ tullimaksuja. 

 

7. Lopulta Yhdysvallat ______________________________ kahteen osaan ja sisällissota 

________________________. 

 

8.  Lopulta pohjoisen osavaltiot ________________________ sisällissodan. 

 

9.  Sisällissodan jälkeen orjuus _______________________________, mutta __________________ 

paljon aikaa ennen kuin mustat saivat täydet kansalaisoikeudet. 
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Eriyttävä tehtävä: kaikkien verbityyppien imperfektit * 

 

 

Muuta sulkeissa oleva verbi imperfektiin. Muista taivuttaa verbiä! 

 

 

1.  Monet Yhdysvaltojen eteläosien plantaasit _________________________ (käyttää) orjia. 

 

2. Orjat ____________________ (tehdä) työt ilmaiseksi. Plantaasien omistajat 

____________________________ (omistaa) myös orjat. 

 

3. Etelän osavaltiot ___________________________ (sanoa), että he 

________________________(tarvita)  orjia, koska orjien avulla he 

__________________________________________ (rikastua). 

 

4. Pohjoisen osavaltioiden mielestä orjuus _____________________ (olla) häpeällistä, ja monet 

_________________________ (vastustaa) orjuutta. 

 

5.  Osavaltiot ___________________________(riidellä) myös muista asioista. 

 

6. Pohjoisen osavaltiot ___________________________  (haluta) tullimaksuja eurooppalaisille 

tuotteille, eli ne ________________________ (kannattaa) tullimaksuja. 

 

7. Lopulta Yhdysvallat ______________________________(jakautua) kahteen osaan ja sisällissota 

________________________(alkaa). 

 

8.  Lopulta pohjoisen osavaltiot ________________________  (voittaa) sisällissodan. 

 

9.  Sisällissodan jälkeen orjuus _______________________________(loppua), mutta 

__________________(mennä) paljon aikaa ennen kuin mustat saivat täydet kansalaisoikeudet. 


