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AINEISTOLÄHTEET
Jos esimerkin jälkeen ei ole lähdetietoja, se on keksitty eli kielitiedon perusteella tuotettu.

1. JOHDANTO
(1) Olisiko mitenkään mahdollista saada tiedostopankin tiedostot sellaiseen formaattiin, joita
kaikki voisivat hyödyntää? (K: Internetin keskustelupalsta) http://www.sbil.fi/forum/viewtopic.
php?f=5&t=5172 (luettu 27.12.2010)

2. KIELENKÄYTÖN MONINAISUUS JA KIRJAN ESIMERKISTÖ

3. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT
(1) Irrallaan juoksennellut saksanpaimenkoira hyökkäsi kaksivuotiaan lapsen kimppuun Kauhajoella. Äiti ja lapsi olivat juuri astuneet ulos kaupasta, kun koira kävi kiinni lapseen. Eläin
puri lasta jalkaan. Loukkaantunut lapsi vietiin äitinsä kanssa hoidettavaksi Kauhajoen terveyskeskukseen. (K: uutinen) Iltalehti 13.12.2012
(2) ((Lastenkirjan Koiramäen talossa savusaunasta)) Musti on tuonut pirtistä palavan päreen mukanaan saunaan. Sillä hän sytyttää kiukaan alle tulen. Vedet valuvat Mustin silmistä, sillä kaikki savu tulee sisään, savupiippua kun ei savusaunoissa ole lainkaan.
(K: lastenkirja) Mauri Kunnas: Koiramäen talossa (Helsinki: Otava, 1980)
(3) Koiramäen sauna on savusauna. Musti on tuonut pirtistä − − (K: lastenkirja) Mauri Kunnas: Koiramäen talossa (Helsinki: Otava, 1980)

4. ANALYYSIN PERUSTEET
(1) lapsi löysi aseen, mies rikkoi ikkunan, maalari maalasi talon
(2) lasta pelotti, minua suututti, meitä nolotti
(3) a. Kuninkaan puhe on tämän vuoden Oscar-suosikki. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat,
Kulttuuri-osio 4.2.2011 (hieman muunneltu)
b. Kuninkaan puhe on hauska ja viihdyttävä. (K: arvio) http://noyougirlsneverknow.blogspot.com/2011/02/elokuva-arvostelu-kuninkaan-puhe.html (luettu 27.12.2011)
(4) a. Theresa May on Britannian uusi pääministeri. (K: uutinen) Kauppalehti
b. Theresa May on papin tytär (K: uutisen taustajuttu) Helsingin Sanomat
(5) a. tämän vuoden Oscar-suosikki on Kuninkaan puhe
b. hauska ja viihdyttävä on Kuninkaan puhe
(6) a. Britannian uusi pääministeri on Theresa May
b. papin tytär on Theresa May
(7) – – mutta Evelin oli jättänyt siskon seurustelemaan Reetin kanssa ja juossut itse talon
taakse lukemaan viestin (K: novelli) Sofi Oksanen: Sipulikassinainen. Blue Wings. Syyskuu
2009 s. 95.
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(8) On illanpaisto, ja silkavat saijat / luopoissa pirkeinä myörien ponkii: / Surheisna kaikk’
kirjuvat lorokaijat / ja vossut lonkaloisistansa ulos vonkii. (K: runo) Lewis Carroll, Kirsi Kunnaksen suomentama
(9) on illanpaisto ja silkavat saijat luopoissa pirkeinä myörien ponkii surheisna kaikk’ kirjuvat
lorokaijat ja vossut lonkaloisistansa ulos vonkii|. (K: runo) Lewis Carroll, Kirsi Kunnaksen
suomentama
(10) On iltahämärä, ja lipevät liskot / luolissa pirteinä lentäen liikkuu.
(11) On aamu, ja touhukkaat tytöt / kuntosaleissa iloisina pyörien hyppii.

5. SANALUOKISTA
(1) kun sä ajat formulaa, sulla pitää olla hyvä ajotaito
(2) kun ajaa formulaa, pitää olla hyvä ajotaito
(3) Mitä yön aikana tapahtuu, kun menee humalassa nukkumaan? (K: lehtijutun otsikko)
Iltalehti 20.2.2016, https://www.iltalehti.fi/terveys/a/2016021521121706 (luettu 7.6.2016)
(4) Sen vuoksi kunnioitan suuresti miestä joka kykenee myöntämään omat virheensä ja ottamaan niistä opiksi. (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.suomi24.fi/t/2298647/ykkosdokumentti-mita-mielta (luettu 7.6.2016)
(5) Se, mikä tänään oli hyvää ja kaunista, saattaa huomenna olla kadonnutta. (K: lehden
pääkirjoitus) http://docplayer.fi/4674624-Mikaan-ei-ole-ikuista-eika-varmaa-se-mika-tanaanoli-hyvaa-ja.html (luettu 7.6.2016)

6. LAUSEOPIN YKSIKÖT
(1) Näy! (K: heijastimia mainostava ulkomainos, kirjanen Helsingissä 1990–2010 luvuilla)
(2) äidin pikku poika lähtee ulkomaille (K/P: laulu)
(3) äidin pikku poika on lähtenyt viime viikolla kauas pois
(4) poika otti ja lähti keskellä ylioppilaskirjoituksia ulkomaille
(5) tämä poika jonka kanssa asuntoa vaihdatte taitaa lähteä ensi vuonna työpaikkojen väliseen vaihtoon
(6) ulkomaille äidin pikku poika lähtee
(7) Ulkomaisista roduista on tällä hetkellä suosituin persialainen – – (K: lehtiartikkeli) Kau
neus & terveys 10/77: 86–87 (HKV-korpus)
(8) äidin pikku poika ja naapurin tyttö lähtevät ulkomaille
(9) äidin pikku poika on nuori mutta kokenut
(10) äidin pikku poika lähtee Australiaan tai Uuteen-Seelantiin
(11) Tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli Ylen Ykkösaamun vieraana – – (K: uutinen) Yle
17.10.2015, https://yle.fi/uutiset/3-8388624 (luettu 11.9.2018)
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(12) Paavi Franciscuksen autonkuljettaja aiheutti melkoisen liikennehässäkän Brasilian pääkaupungissa Rio de Janeirossa – – (K: uutinen) Iltalehti 23.7.2013, https://www.iltalehti.fi/
ulkomaat/a/2013072317288630 (luettu 30.7.2013)
(13) äidin ja isän pikku poika lähtee ulkomaille
(14) äidin pikku poika lähtee koti- ja ulkomaan matkoille
(kuvio) puolen kilon paketit ovat kadonneet kaupan hyllyiltä
(15) Pihlajanmarjat kypsyvät elo-syyskuussa. (K: artikkeli nettisivulla) http://luonnon.fi/wordpress/?page_id=1891 (luettu 5.1.2015)
(16) Kotipihlaja on suomalaisten vanha pyhä puu. (K: artikkeli nettisivulla) http://luonnon.fi/
wordpress//?page_id=1891 (luettu 5.1.2015)
(17) Kansanlääkinnässä pihlajan marjoja on käytetty reumatismin ja keuhkovikojen hoitoon.
(K: tietosanakirjan artikkeli) https://fi.wikipedia.org/wiki/Pihlajat (luettu 5.1.2015)
(18) Pihlajan lehdistä voi valmistaa teetä. (K: artikkeli nettisivulla) http://luonnon.fi/wordpress//?page_id=1891 (luettu 5.1.2015)
(19) Kameramies oli saada kiekon päähänsä (K: urheilu-uutinen) Yle 29.6.2012,
https://yle.fi/urheilu/3-6199793 (luettu 6.1.2015)
(20) Todennäköisesti presidentin linjauksesta otetaan vaarin. (K: pääkirjoitus) Kaleva 5.8.2012,
https://www.kaleva.fi/mielipide/paakirjoitukset/oikeusvaltio-testissa-venajalla/601807/ (luettu 6.1.2015)
(21) Lisäksi hän kävi käsiksi alaiseensa. (K: uutinen) Savon Sanomat 4.7.2018, https://www.
savonsanomat.fi/kotimaa/Suomalaisupseeri-tuomittiin-palvelusrikoksesta-%E2%80%93-vietti-Afrikassa-itsen%C3%A4isyysp%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4-p%C3%A4ihty neen%C3%A4-ja-k%C3%A4vi-k%C3%A4siksi-alaiseensa/1222235 (luettu 15.8.2018)
(22) Hän meni kotiin lepäämään hetkeksi, mutta lähti sitten ensiapuun. (K: lehtijuttu) Mtv
29.6.2017, https://www.mtv.fi/lifestyle/hyvinvointi/artikkeli/julie-juoksi-111-kilometria-mutta-unohti-yhden-tarkean-asian-karmeat-seuraukset/6486586#gs.3ZcEFOY (luettu 15.8.2018)
(23) Nuori mies kumartui katsomaan ja koetteli kädellään putkien välejä ja lattiaa. (K: Veijo
Meri: Kampa) Veijo Meri: Kampa. Kokoelmassa Tilanteita (Helsinki: Otava, 1962)
(24) Matti ei tahtonut mitään virkkaa, ja Liisa ei tohtinut. (K: Juhani Aho: Rautatie) Juhani
Aho: Rautatie (Helsinki: WSOY, 1884) s. 121
(25) Jos et sinä usko suomalaiseen työhön, niin kuka sitten? (K: mainos) Helsingin Sanomat
4.11.1991
(26) joo
(27) hyvää päivää!
(28) apua!
(29) sisään!
(30) ollapa kärpäsenä katossa
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(31) Jesper Granlund Yhdysvaltojen yliopistoliigaan (K: urheiluseuran lehden otsikko)
12.7.2019, https://www.susijengi.com/jesper-granlund-yhdysvaltojen-yliopistoliigaan/
(32) Nokialle kaupat Thaimassa ja Lontoossa (K: uutisotsikko, Västi 2013: 5) Ks. kirjan lähteet
(33) Maailmanmestarit! (K: otsikko/kuvateksti, johon liittyy kuva kolmesta jääkiekkoilijasta)
5.7.2019, https://www.tappara.fi/liiga/maailmanmestarit/
(34) Elämiä (K: Petri Tammisen novellikokoelman nimi) Petri Tamminen: Miehen ikävä, Elä
miä (Helsinki: Otava, 2001)
(35) Alla kukkivan omenapuun (K: laulun nimi) Alla kukkivan omenapuun, säveltänyt Väinö
Hannikainen, sanoittanut Viljo Johannes Kojo
Esimerkkeja kuin-lausekkeista: hän istui kuin tatti, hän oli kuin enkeli, hän tuli iloisesti
moikkaamaan kuten aina.
(36) a. Veera lähti Ranskaan b. hän voisi lähteä Ranskaan c. hänen kannattaa lähteä Ranskaan
d. hän on lähdössä Ranskaan e. hän otti ja lähti poikaystävänsä kanssa Ranskaan.
(37) Veera lähti Ranskaan tekemään jatko-opintoja.
(38) a. veljeni halusi kokeilla uutta kameraansa ~ b. veljeni halusi kokeilla uutta kameraansa
(39) a. lapseni oppi kävelemään vuoden ikäisenä ~ b. lapseni oppi kävelemään vuoden ikäisenä
(40) a. veljeni halusi nähdä maailmaa ~ b. veljeni halusi nähdä maailmaa
(41) a. lapsi tottui syömään terveellisemmin~ b. lapsi tottui syömään terveellisemmin
(42) Joku enemmän asiaan perehtynyt osannee valaista. (K: keskustelupalsta)
http://keskustelu.suomi24.fi/node/10743695 (luettu 31.10.2012)
(43) Tunneperäiset syyt ovat tiedostamattomia. (K: opinnäyte) http://publications.theseus.
fi/ (luettu 31.10.2012)
(44) tavoitteena on lisätä hyvinvointia (K: blogikirjoitus) http://www.elinasillanpaa.fi/?page_id=70 (luettu 19.4.2017)
(45) naapuri kauhuissaan kertoi heidän lähteneen seuraavana aamuna – – (K: blogikirjoitus) http://syseairis.blogspot.fi/2012/04/50-mailia-jai-tavoitteesta-caskaisiin.html (luettu
19.4.2017)
(46) Hiisien kuvakilpailun tavoitteena on lisätä pyhien luonnonpaikkojen tunnettuutta
sekä kunnioittaa kansojen henkistä perintöä ja luonnonperintöä. (K: Facebook-sivusto)
https://fi-fi.facebook.com/suomenusko/posts/767212359978666 (luettu 19.4.2017)
(47) Bolderin toimitusjohtaja Petri Vilen kertoi saaneensa idean Bolder Academista luettuaan
Miikan kirjan. (K: blogikirjoitus) http://www.tiitula.com/bolder-academissa-opeteltiin-antamisen-iloa/ (luettu 19.4.2017)
(48) ”Ei haittaa vaikka tulisi kaatosade, tässä me pysymme”, Savolainen toteaa. (K: lehtijuttu
One Direction -bandin faneista) Helsingin Sanomat 24.6.2015
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(49) ”En tiedä, onko se enää edes pelkkä lempibändi, ehkä enemmänkin pakkomielle. Niiden
välillä on häilyvä raja”, Kakkuri sanoo. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat 24.6.2015
(50) Ere tilasi heti, niin kuin olisi pelännyt, ja sen jälkeen Kalervo joi nopeasti ja aina hymyili
Eren kysyessä saiko vielä olla, jutteli vilkkaasti kaikesta mahdollisesta, Brandlerista ei enää
puhuttu, niin kauan jutteli vilkkaasti ja seurallisesti kunnes äänteet alkoivat tulla epäselvinä,
ja joskus silloin he siirtyivät salin puolelle, ja Kalervo muisti selvittäneensä monia asioita ja
aina välillä hän oli katsonut keskilattialle jossa Raisa tanssi, hitaan jumputtavan musiikin,
valot ja seinät hän muisti ja muisti puhuneensa monista tärkeistä asioista, ja Selinummi
oli kertonut red light -kortteleista joiden rantoja kiersivät veneet ja veneitten kokissa kirkuvat punaiset lyhdyt, ja lopusta hän enemmän muisteli kuin muisti istuneensa Eren kanssa
taksissa, se oli puhunut viisaita sanoja ja lohdutellut, taputtanut selkään, mutta ei Kalervo
kunnolla muistanut minkä vuoksi. (K: Olli Jalonen: Hotelli eläville) Olli Jalonen: Hotelli eläville
(Helsinki: Otava, 1983) s. 79–80
(51) Matti kulki edellä, Liisa vähän jäljempänä, kokien perästä tulla. Eivät puhuneet mitään
toisilleen. (K: Juhani Aho: Rautatie) Juhani Aho: Rautatie (Helsinki: WSOY, 1884) s. 121
(52) Mikrot, stereot, vaatteet, ulkomaanmatkat. Monet muualla kuin Suomessa tuotettuja
ja tehtyä. Viime vuosikymmenellä me suomalaiset kulutimme ennätysmäärän ulkomaisia
tuotteita ja palveluja. Se merkitsi, että toimme ulkomailta huomattavasti enemmän kulutustavaroita kuin saimme sinne kaupaksi. (K: mainos) Helsingin Sanomat 4.11.1991
(53) Meillä on ollut sinivalkoinen ääni, mustavalkoinen kuva, väritetyt totuudet, puhtaan
valkoiset valheet ja nyt taas yleisurheilun MM-kisoja hallitsevat sinivalkoiset värit.
Pakahduttavaa! Miten kaunis voikaan olla tuo juoksurata! (K: kolumni) Helsingin Sanomat,
Kaisla 31.8.2011
(54) Rintaliivejä myymällä perhe on oppinut yhtä sun toista kiinnostavaa naisista ja naiseudesta. Kuten sen, että Suomessa naiset eivät halua isoja rintoja. Päinvastoin.
”Halutaan, että rinnat olisivat mahdollisimman huomaamattomat. Hirveän paljon ostetaan sileitä t-paitaliivejä. Mielellään vielä sellaisia, jotka vähän pienentävät”, Niemi sanoo.
(K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat 27.10.2018, https://www.hs.fi/elama/art-2000005877003.
html
7. NOMINAALISET LAUSEENJÄSENET: YLEISKUVA JA PERUSKÄSITTEET
Asetelman 4-2 lauseet: kellarissa on pesukone, kellarissa on vettä, pihalla on kalkkuna, ruokapöydässä oli kalkkunaa, kirjassa on hyvä esimerkki, näyttelyn avajaisissa on viinitarjoilua,
joulukuun puolivälissä on hyvä mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, paketissa on uudet silmälasit ravintolassa on häät, pihalla on kahvi- ja pullamyyntiä, liikuntatunneilla oli uimista,
maailmassa on kauneutta, pihalla on fasaaneja, kellarissa on pesukoneita, näyteikkunassa
on silmälaseja
(1) a. otatko viinin b. otatko viiniä
(2) a. teksti on mielenkiintoinen b. teksti on mielenkiintoista
(3) a. portaat ovat korkeat b. portaat ovat korkeita
(4) a. elämä on lyhyt b. elämä on ihanaa!
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8. SUBJEKTI
(1) Lapsi lähti bussilla Turkuun. (K: blogikirjoitus) http://www.kotivinkki.fi/blogit/teini-talossa/suomen-murhapaakaupunki-lieto (luettu 21.2.2017)
(2) Wahlroosin vieraat juhlivat aamuun asti. (K: uutisotsikko) Iltalehti 7.10.2012,
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012100716169137_uu.shtml (luettu 21.2.2017)
(3) Mursu-paita kutistui pesussa melko paljonkin – – (K: keskustelupalsta) http://futisforum2.
org/index.php?topic=40439.725 (luettu 21.2.2017)
(4) Alvar Aallon suunnitteleman talon rakensivat suurelta osin talkoolaiset. (K: lehtijuttu)
Helsingin Sanomat 4.9.2008, https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004595514.html
(5) Ilmaisen rokotteen saavat riskiryhmiin kuuluvat. (K: tiedotteen otsikko)
https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/ajankohtaista/ (luettu 20.12.2018)
(6) Työt ovat edistyneet myös kesäloman aikana. (K: tiedote) http://www.hel.fi/hki/sibel/fi/
ajankohtaista/tilakeskus+tiedottaa (luettu 21.2.2017)
(7) Euromaiden talous kääntyy hitaasti parempaan. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat 31.1.2012
(8) Loppujen lopuksi kaikkea ohjaa kuitenkin sattuma. (K: keskustelupalsta) https://keskustelu.jatkoaika.com/threads/asia-joka-%E2%80%9Davautui%E2%80%9D-minulle.15238/page385 (luettu 2.1.2012)
(9) Meitä suututti hänen välinpitämättömyytensä. (K: keskustelupalsta) http://www.vauva.
fi/keskustelut/
(10) Kirjailija luuli voittopuhelua pilaksi. (K: uutinen) Yle 26.11.2015, https://yle.fi/uutiset/3-8483128
(11) Presidentti on arvojohtaja.
(12) Suomen 12. presidentti on Sauli Niinistö.
(13) Presidentinlinna on Kauppatorin laidalla.
(14) Jos sinä olet omenapuu / tahdon minä olla omena (K: runo) Tommy Tabermann: Jos sinä
olet omenapuu. Kokoelmassa Sallittu hedelmä (Helsinki: Gummerus, 1994)
(15) Hoitohenkilökunta ja lasten vanhemmat ovat yhdessä määritelleet lapsen oikeudet
sairaalassa. (K: lasten oikeuksia koskeva juttu) https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/perheille-ja-kasvattajille/lapsen-oikeudet-sairaalassa (luettu 11.12.2019)
(16) lapsi lähti bussilla Turkuun. (ks. ed. 1)
(17) työt ovat edistyneet myös kesäloman aikana (ks. ed. 6)
(18) euromaiden talous kääntyy hitaasti parempaan. (ks. ed. 7)
(19) meitä suututti hänen välinpitämättömyytensä. (ks. ed. 9)
(20) me lähdettiin syömään vanhaan kaupunkiin (K: romaani) Anna-Leena Härkönen: Akvaa
riorakkautta (Helsinki: Otava, 1991) s. 58
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(21) ne menee kuulemma Tukholmaan häämatkalle (K: romaani) Anna-Leena Härkönen: Ak
vaariorakkautta (Helsinki: Otava, 1991) s. 143
(22) Neljä miestä on loukkaantunut härkäjuoksussa Espanjan Pamplonassa. (K: uutinen)
Mtv 7.7.2011, http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/nelja-loukkaantui-pamplonan-harkajuoksussa/2225678 (luettu 21.2.2017)
(23) Kolme astronauttia laskeutui turvallisesti Kazakstanin maaperälle venäläisellä Sojuzaluksella torstaina. (K: uutinen) Iltalehti 11.6.2015,
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015061119846437_ul.shtml (luettu 21.2.2017)
(24) Kaikki neljä miestä kiistivät syytteet. (K: uutinen) http://www.vanhemmat.com/keskustelu/viewtopic.php?f=25&t=9232&p=53173&sid=373b3bdbf2e66f19bc83e32501c117ba (luettu
21.2.2017)
(25) Noin 60-vuotias mies menehtyi viime yönä – – nelostiellä sattuneessa ulosajossa. Muut
autossa olleet neljä miestä loukkaantuivat. (K: uutinen) 17.3.2016, https://www.radiopooki.fi/
uutiset/uutiset-ja-haastattelut/a-130492 (luettu 21.2.2017)
(26) Ensimmäiset kolme pienpanimoa ovat saaneet uuden alkoholilain mukaiset käsityöläisoluen vähittäismyyntiluvat. (K: uutinen) Yle 23.1.2018, https://yle.fi/uutiset/3-10036498
(27) Tanja ja Asko Selkälän vanhemmuus alkoi traagisesti, kun he menettivät esikoisensa
keskenmenossa. Sittemmin heille syntyi kolme tervettä lasta. – –. Perheen kolme lasta harrastavat liikuntaa eri muodoissaan. (K: radio-ohjelman kuvaus) http://www.radiodei.fi/?sid=266&subgroup=ID166&sel=4a9d7c825cf39d32bca7c2af18b9064d (luettu 7.1.2017)
(28) Turnauksen kaksi parasta joukkuetta kohtasi lopulta yksipuoliseksi näytökseksi osoittautuneessa loppuhuipennuksessa. (K: blogikirjoitus) http://flammerouge1.blogspot.fi/2014/02/
joukkuepelin-kautta-voittoon.html (luettu 7.1.2017)
(29) Meillä kaikki kolme lasta harrastaa jalkapalloa. (K: keskustelupalsta) http://www.vauva.info/foorumi/topic/187-lasten-harrastukset-kuinka-monta-ja-kuinka-usein/page-3 (luettu
7.1.2017)
(30) Tämän vuoden aikana minun pitää laihtua 12 kiloa! (K: blogikirjoitus) http://thinner.
vuodatus.net/blog/category/Painonkehitys (luettu 7.1.2017)
(31) Sivistyneessä yhteiskunnassa elävän koiran täytyy oppia arvaamattoman monia asioita.
(K: novelli) Pentti Holappa: Boman. Kokoelmassa Muodonmuutoksia (Helsinki: WSOY, 1990)
(32) Pankit saisivat kantaa itse vahinkonsa mutta kreikkalaisia meidän on autettava.
(K: keskustelupalsta) http://www.kaleva.fi/juttutupa/ulkomaat/ (luettu 25.2.2012)
(33) Kaikkien on pakko syödä. (K: mielipidekirjoitus) Helsingin Sanomat, Mielipide-palsta
21.4.2011.
(34) Vuoteen 1994 saakka Argentiinan presidentin tuli perustuslain mukaan olla katolilainen.
(K: artikkeli) http://fi.wikipedia.org/wiki/Argentiina (luettu 21.2.2017)
(35) Lapsen pitäisi olla täällä jossain Vrt. Lapsi on täällä jossain.
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(36) Australian pääkaupungin pitäisi olla Canberra. Vrt. Australian pääkaupunki on C
 anberra.
(37) Maahanmuuttaja ei ole koko ajan muuttamassa. Hänen on lupa tulla joskus maahanmuuttaneeksikin. (K: blogikirjoitus) http://mutkimus.vuodatus.net/blog/3215117 (luettu
22.2.2017)
(38) Etelä-Suomen Sanomien mielestä EU:n olisi syytä pohtia vakavasti, mihin unionin taistelujoukkoja oikein tarvitaan. (K: pääkirjoitus) Helsingin Sanomat 29.12.2010
(39) Pojan olisi hyvä vakiintua, eihän poikamieselämää voinut jatkaa miten kauan tahansa.
(K: lehtiartikkeli, ISK 2004: §1583)
(40) Jos sinun on vaikea saada unta, yritä välttää sekä kahvia ja alkoholia. (K: nettisivun
artikkeli) Mtv 7.10.2011, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/5-askelta-hyvaan-yohon-eroon-univaikeuksista/3202644 (luettu 22.2.2017)
(41) Turvallisessa parisuhteessa meidän on mahdollista saada läheisyyttä ja hoivaa.
(K: blogikirjoitus) http://www.city.fi/yhteisot/blogit/suhdeklinikka/122726/ (luettu 22.2.2017)
(42) Tiedekuntaan on mahdollista hakea tutkinnonsuoritusoikeutta avoimen yliopiston
opintojen perusteella. (K: yliopiston hakuohje) http://www.helsinki.fi/bio/hakeminen/avoimen_vayla.html (luettu 22.2.2017)
(43) meidän tulee ikävä sinua (K: blogikirjoitus) http://salasvuo.blogit.kauppalehti.fi/
blog/11474 (luettu 4.1.2013)
(44) Koulun päätyttyä oppilaan tulee viipymättä lähteä kotimatkalle (vrt. kun koulu on päättynyt) (K: koulun käytänteitä) http://www.peda.net/veraja/pieksamaki/perus/vehmaskyla/
koulun_kaytantoja (luettu 4.1.2013)
(45) Nykykoulu antaa lapsen tehdä itse (vrt. lapsi tekee itse) (K: keskustelupalsta) 
https://www.vauva.fi/comment/1094445 (luettu 20.2.2012)
(46) Kesäkuun katsotuin paita on Maria Jokelan tekemä. vrt. Maria Jokela teki paidan
(K: lehtijuttu) Helsingin uutiset 30.6.2011
(47) Tiedekuntaan on mahdollista hakea tutkinnonsuoritusoikeutta avoimen yliopiston opintojen perusteella. (K: yliopiston hakuohje) http://www.helsinki.fi/bio/hakeminen/avoimen_
vayla.html (luettu 22.2.2017)
(48) Hyvälläkin moottoripyörällä on ikävä ajaa jos ajotamineet eivät ole kunnossa. (K: lehtijuttu, ISK 2004: §1111)
(49) lippaassa oli kaunis lasi
(50) lippaassa oli isoädin silmälasit
(51) lattialla oli rikottua lasia
(52) lippaassa oli kauniita viinilaseja
(53) ((Kalajoen Rantajunan)) vaunuissa oli ovet vain toisella puolella, koska radan kaikki
asemalaiturit olivat samalla puolella rataa. (K: blogikirjoitus) http://tve4.1g.fi/kuvat/Rautatiet/
Kapsut/Rantajuna/Rantajuna_02.jpg/web (luettu 3.7.2016)
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(54) a. Muuallakin, esimerkiksi Barbadoksella ja Bermudalla on hyvää juomavettä.
(K: henkilökohtaiset kotisivut) http://koti.welho.com/msuorsa3/pasaati/ruoka15.htm (luettu
2.7.2016)
b. Jos muuta hyvää Lahdessa asumisesta ei löydä, niin se on ainakin taivaan tosi, että
täällä on hyvä vesi. (K: keskustelupalsta) http://kotiolut.com/wiki.php (luettu 4.7.2018)
(55) a. Koneessa oli huonoa ruokaa ja lopulta ruoan saaminen venyi todella pitkälle.
(K: blogikirjoitus) http://www.lily.fi/blogit/begentle/matkastressista (luettu 31.3.2017)
b. Iltaravintolan ruokalista ei pitänyt paikkaansa, siellä oli huono ruoka ja pienet ja kalliit annokset. (K: hotelliarvio) http://www.booking.com/hotel/lv/mercure-riga-centre.fi.html
(luettu 31.3.2017)
(56 a. Kyllä Suomessa on hyviä rinteitä ja mikä parasta täällä pääsee syömään kotiruokaa,
makaronilaatikkoa maailmalla kaipaava Sanni kertoo. (K: matkalehden juttu) Lehtiluukku
b. Kyllä! Kreikassa on hyvät rinteet ja vieläpä hyvään hintaan! (K: matkaesite, tekstin
vieressä kuva ihmisistä laskettelemassa) http://www.hellas-guide.com/elve/indexfin.html
(57) Poliisi piiritti keskiviikkona omakotitaloa Varpaisjärvellä Ylä-Savossa. Talossa oli aseistautunut mies. (K: lehti-uutinen) Ilta-Sanomat 28.04.2010, https://www.is.fi/kotimaa/art2000000215259.html
(58) Ajoneuvossa oli viisi matkustajaa – – (K: uutinen) Aamulehti
(59) ennen Talvisodan alkua kylässä oli viitisenkymmentä taloa. (K: tietosanakirjan artikkeli)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tammiselk%C3%A4
(60) Asemalla oli jonkin verran väkeä. (K: lehtijutun kommentti) http://www.resiinalehti.fi/
havainnot/2007/2/2769.html
(61) Ajoneuvossa ei ollut viittäkään matkustajaa.
(62) Langkawi oli ihana, koska siellä ei ollut paljon turisteja. (K: blogikirjoitus)
https://minimeblogi.blogspot.com/2012/01/honeymoon-langkawi.html (luettu 2.1.2012)
(63) Nyt ei kuitenkaan ollut täysikuu – –, joten saarella ei ollut paljoa turisteja. (K: blogi
kirjoitus) https://varistaakovietnamissa.blogspot.com/2018/11/
(64) Laatikossa oli pieni, likainen ja kirppuinen koiranpentu. (K: lehtijuttu) Helsingin Sano
mat, Sunnuntai-osio 22.8.1999
(65) Onneksi laukussani oli vettä lapselle. (K: mielipidekirjoitus) Helsingin Sanomat, Mielipide-osio 20.10.2007
(66) Ravintola Level 5:n ikkunoissa on reikiä. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat, Sunnuntai-
osio 3.6.2012
(67) Lisäksi paketissa oli ihan oikeat sakset ja pussillinen nuppineuloja. (K: blogikirjoitus)
https://lottasatomaa.wordpress.com/2010/12/18/joulukuun-18/ (luettu 22.12.2012)
(68) Miksi omenalimsassa ei ole omenaa? (K: Helsingin Sanomien Miksi-palstan otsikko)
Helsingin Sanomat 3.8.1994, https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000003354357.html
(69) Politiikassa on aina vaihtoehtoja. (K: mielipidejutun otsikko) Turun Sanomat 25.4.2016,
https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/863193/Politiikassa+on++aina+vaihtoehtoja
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(70) Rakkaudessa on monia sävyjä. (K: lehtijuttu) MeNaiset 8.3.2013, http://www.menaiset.
fi/artikkeli/ajankohtaista/ihmiset/ohjaaja_aku_louhimies_en_ole_niita_joilla_paa_pehmenee_rakkaudesta
(71) Pöytävitriinistä katosi koruja kymmenien tuhansien eurojen edestä (K: tiedote)
http://scapegoating3.rssing.com/chan-3413500/all_p423.html
(72) Kokkolassa syntyy lapsia lähes ennätystahtiin – viime vuoden vauvasaldo oli historian toiseksi paras keskussairaalassa (K: uutisotsikko) Yle 3.1.2020, https://yle.fi/uutiset/3-11141652
(73) BB-taloon ilmaantui perjantai-iltana raskaustesti, ja asukkaat väittivät sen kuuluvan Elisabetille. (K: viihdeuutinen) Iltalehti 20.11.2010, http://www.iltalehti.fi/bigbrother/2010112012733319_bb.shtml
(74) Paikalle saapui useita pelastusyksiköitä. (K: uutinen) http://www.rantapohja.fi/uutiset.
php?article=TULIPALO-KELLOSSA.html
(75) Mikä on katseen nopeus? Siis kuinka nopeasti näen jonkun kohteen kun avaan silmäni?
– – Nopeuteen vaikuttaa eri tekijöitä – – (K: kysymys−vastaus-palsta) http://www.kysy.fi/kysymys/aika-hullu-kysymys-mutta-tatyyhan-minun-kysya-kun-en-kerta-tieda
(76) Pianistin teoksissa yhdistyy elementtejä jazzista, kansanmusiikista sekä rockista.
(K: elämäkerta) http://jazzfinland.fi/artisti/heikki-sarmanto/biografia
(77) Lauantaina Helsingin kadulla kulki enkeli. (K: polttareita kuvaavan kuvan kuvateksti)
Helsingin Sanomat 23.9.2008, lukijoiden kuvat
(78) Viereisellä harjulla pyöräilee lapsia. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat 3.6.2012
(79) Luodaan vielä kerran katse aamuauringossa loistavan Oopperatalon liepeille. Siellä loikkii viime kevään poikasia, jotka tunnistetaan pienemmän koon lisäksi holtittomasta käytöksestä. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat, Kuukausiliite, lokakuu 2007
(80) Tuhoutuneessa talossa asui iäkäs pariskunta. (K: lehtiuutinen) Savon Sanomat 1.2.2012
(81) Talossa asuu pääasiassa ulkomaalaisia. (K: lehtiuutinen) Mtv 21.7.1997,
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/saksan-palo-ei-sittenkaan-tuhopoltto/5389414
(82) Teneriffalla kuoli ihmisiä maanvyöryssä. (K: lehtiuutinen) Verkkouutiset 1.11.2009
(83) 1930-luvulla Tuhka oli yksi oppineimmista graafikoista Pohjoismaissa. Vuonna 1939
hänet kutsuttiin taidegrafiikan professoriksi Leipzigin taideakatemiaan Saksaan. Syttyi sota
ja Tuhkan professuuri Saksassa kariutui. (K: elämäkerta) http://www.tuhka.fi/material.html
(84) 1990-luvulla Suomi oli idänkaupan varassa, ja se romahti. Myös teollisuuden rakenne oli
erilainen. Ei ollut euroa. (K: lehtiartikkeli) Helsingin Sanomat, Kotimaa-osio 31.7.2010
(85) Erityisen dramaattista oli eräällä amerikkalaisella kapteeninrouvalla, joka vuonna
1883 synnytti poikansa Kap Hornin vaikeilla vesillä. Tuolloin oli kova myrsky ja laiva vuoti
(K: opetusmateriaali) http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/vesi/elama_teksti_naiset.htm
(86) Varhainen puutarhaviljely saattoi alkaa Perussa ehkä jo 8500 eaa – – Papujen ja tomaatin käytöstä on jäänteitä noin 3000-luvulta eaa. alkaen. (K: historian kirjoitus)
http://www.wikiwand.com/fi/Etel%C3%A4-Amerikan_historia
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(87) 2020 ja -30 luvulla meillä tulee olemaan suurempi vanhusväestö kuin koskaan aiemmin.
Ihmiset elävät keskimäärin pidempään kuin ennen ja työssäkäyviä veronmaksajia on vähemmän. – – Eläkemaksujen korotukseen on paineita, mutta ei kovin suuria. (K: lehtijuttu) http://
jarvenpaa.sdp.fi/2013/10/06/elakepommi-on-urbaani-legenda-ei-tosiasia/
(88) Lehdot ovat rehevimpiä ja monimuotoisimpia metsiämme. Pirkkalan lehdoista suuri
osa on raivattu pelloiksi tai rakennuspaikoiksi jo ajat sitten, mutta edelleen jäljellä on useita monimuotoisia lehtoalueita. (K: opaskirja) http://www.pirkkala.fi/site/assets/files/5409/
pirkkalan_luonto.pdf
(89) Lukuisille asioille löytyy nykyisin niin sanottu hidas vaihtoehto. Tarjolla on slow foodia,
hitaita kaupunkeja, hidasta matkailua ja monta muuta hidasta kokemusta. (K: tietokirja) Erkki
Leppänen: Markkinointi on tarinankerrontaa (Helsinki: Klaava Media, 2012)
(90) Säästösyistä myös synnytysvalmennuksesta on luovuttu monin paikoin. Valmennus on
siirtynyt yhä enemmän nettiin, missä tarjolla on kaikenlaista tietoa. (K: uutinen) Yle 7.9.2011,
https://yle.fi/uutiset/3-5419303
(91) Tietoliikenneongelmat ovat tosin vähenemään päin, mutta edelleen niitä on esiintynyt.
(K: tiedotuslehti) http://www.helsinki.fi/atk/lehdet/297/unix.html
(92) Tuuli on nostanut Saharan hiekan ilmaan ja voi vitsi, sitä on joka paikassa. (K: blogikirjoitus) https://paraneekovaihtamalla.wordpress.com/
(93) Nykynuorten – ja vanhempienkin – elämähän on suorastaan kyllästetty englannin kielellä. Sitä tulvii televisiosta, radiosta, tietokonepeleistä ja sosiaalisesta mediasta.
(K: blogikirjoitus) http://variblog.wordpress.com/category/kirjoittajat/anne-pitkanen-huhta/
(94) Missä olet ollut? Sinua ei ole näkynyt moneen päivään.
(95) VR lisää joulunajan vilkkaaseen menoliikenteeseen junakalustoa 17. joulukuuta alkaen.
Useita lisäjunia kulkee päivittäin Helsingistä Rovaniemen ja Kolarin suuntaan ja takaisin.
(K: VR:n tiedote) http://www.vrgroup.fi/fi/vakiolinkit/VR-konsernitiedottaa/news_162.html
(96) Viimevuotinen seksuaalivähemmistöjen tapahtuma johti väkivaltaisuuksiin Serbian pääkaupungissa Belgradissa. Yhteenottoja puhkesi, kun äärioikeistolaiset mellakoijat häiritsivät
kulkuetta ja tekivät tihutöitä pitkin kaupunkia. (K: lehtiartikkeli) Länsi-Suomi 30.9.2011
(97) Niin laskematon on ihmisen mieli ja siinä määrin oli faraon totuus sokaissut minut, etten aavistanut mitään pahaa, vaikka paahtavassa päivässä viipyi yhä kytevien raunioiden sauhua ja virrasta nousi ruumiiden haju. Sillä oinasten valtatie oli liputettu kirjavin viirein ja ihmisjoukot reunustivat sitä määrättöminä nähdäkseen faraon ja poikia
oli kiivennyt istutusten puihin ja Pepitaton oli varannut lukemattomia kukkakoreja – –
(K: Mika Waltari: Sinuhe egyptilänen) Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen (Helsinki: WSOY, 1945)
s. 412
(98) Oli kaunis kevätpäivä ja kävin pitkällä kävelylenkillä. Joka paikka alkaa vihertää. Lintuja
hyppeli joka puskassa ja ne lauloivat kovasti. (K: blogikirjoitus) http://oranssibanaani15.blogspot.fi/2015_05_01_archive.html
(99) Lentokentän avustajat tiesivät mitä tekivät ja heitä oli paljon. (K: blogikirjoitus)
http://www.palmuasema.fi/talomme-thaimaassa/
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(100) Tavalliset kotitaloudet maksavat yleensä jätemaksuja sen mukaan, kuinka suuri kiinteistön jäteastia on ja kuinka usein sitä tyhjennetään. Kotitalous säästää, kun jätettä syntyy
vähän. (K: oppimateriaali) https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/koulutus/eyy/yhteinen_ymparisto/jatteet
(101) Valtioneuvosto myönsi viime viikolla 15 uutta radiotoimilupaa. – – Uudet toimiluvat
jaettiin yhteensä kymmenelle eri yhtiölle. Hakijoita oli kaksikymmentä. (K: uutinen) http://
www.radiomedia.fi/ajankohtaista/blogi/lasten-radio-ruotsia-englantia-ja-paikallisuutta
(102) Kävin ensimmäisen luokkani Kallion kansakoulussa. Lapsia oli niin paljon että koulua
käytiin kahdessa vuorossa, ja silti meitä oli luokassa neljäkymmentä. (K: blogikirjoitus) http://
kallionkulma.blogspot.fi/2015/09/torstaina-iltapaivalla.html
(103) Helvillä oli kellohame. (K: novelli) Petri Tamminen: Miehen ikävä. Elämiä (Helsinki:
Otava, 2001) s. 203
(104) Lääkärin mielestä koiralla oli suolistotukos. (K: keskustelupalsta) http://p1.foorumi.
info/lymeborrelioosi/
(105) Pariskunnalla on viisi lasta. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat 21.2.2012 s. A7
(106) Minulla on vahva tarve yhteisöllisyyteen. (K: mielipidekirjoitus) Helsingin Sanomat,
Mielipide-osio 15.10.2010
(107) Minulla on kokemusta myös tiedotteiden ja virallisten kirjeiden kirjoittamisesta – – (K:
työhakemus) Yksityinen työhakemus
(108) Minulla on sinut.
(109) On ihanaa saada kehuja :). (K: blogikirjoitus) helminalle.vuodatus.net/blog/1149602
(110) Tärkeintä on olla oma itsensä. (K: lehtihaastattelu) Suosikki
(111) Mieleeni juolahti tehdä tapaamisesta Oulussa tv-dokumentti. (K: kotisivu)
http://www.ouka.fi/100kuvaa/index.html
(112) minua ärsytti tehdä niin paljon hommia toisten ideoiden eteen (K: haastattelu)
http://www3.jkl.fi/taidemuseo/lumo/2007/taiteilijat/hugo_haast.html
(113) Asiassa kuullun todistajan kertomuksesta ilmeni B:n saaneen isältään rahaa yrityksen
ostamiseen 1970-luvun alussa. (K: KKO:n ennakkopäätös) http://www.kko.fi/50314.htm
(114) Verikokeessa paljastui hänen käyttäneen urheilussa kiellettyä lääkeainetta. (K: urheilu-uutinen) Ilta-Sanomat 2.9.2009, https://www.is.fi/jalkapallo/art-2000000023026.html
(115) Jalka tuntui olevan jo melko hyvässä kunnossa, mutta – – (K: blogikirjoitus)
http://mammanmaailma.blogspot.fi/
(116) Pientalot näyttävät edelleen kiinnostavan suomalaisia. (K: lehtiuutinen) Kaleva
10.10.2006
(117) On sääli, että pienet tanssipaikat lopetetaan. (K: lehtihaastattelu) Aamuposti 4.3.2011,
https://www.aamuposti.fi/artikkeli/64463-on-saali-etta-pienet-tanssipaikat-lopetetaan
(118) Päivän ilonaihe oli, että Kiira Korpi ylitti ensimmäisenä suomalaisluistelijana MMkisoihin vaadittavan teknisen pisterajan. (K: urheilu-uutinen) Aamulehti
13

(119) Kirjassa minua ärsytti, että mielikuvitus oli jäänyt vähän taka-alalle. (K: blogikirjoitus)
http://biologia-maantiede.wikispaces.com/Routasisarukset
(120) Erityisesti Kangasniemeä ärsytti se, että en artikkelissani viitannut Osmo Tiililän ja
Paavo Hiltusen aiheesta kirjoittamiin kirjoihin. (K: lehti-artikkeli) http://www.skepsis.fi/lehti/2002/2002-1erva.html
(121) Se että on päästy tähän pisteeseen, on vaatinut koko tiimiltä tuskaisia ponnistuksia ja
kasvamista – – (K: artikkeli) http://liike.tokem.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=56
(122) Se, että Venäjä on tässä uutisoinnissa yhä erityistapaus, ei liene yllätys. (K: kirja-arvio)
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1872
(123) Että näin pitkälle on päästy, ei ole yllätys. (K: lehtijuttu, J. Leino, 1999: 38) Ks. kirjan
lähteet
(124) Hautapaikkaan vaikuttaa, onko kyseessä arkkuhautaus vai uurnan hautaaminen.
(K: kirkon nettisivut) http://evl.fi/evlfi.nsf/
(125) Vuokra-asuntoon liittyvien kulujen vähentämiseen vaikuttaa se, onko asunnosta peritty
käypä vuokra. (K: vero-ohje) https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Vuokratulot/Vuokran_maara_vaikuttaa_vahennyksiin%2837015%29
(126) Lapsen turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa paljon se, onko lähellä naapureita, joiden
puoleen voi tarvittaessa kääntyä tai voiko vanhempi vastata puhelimeen, jos lapsi soittaa jne.
(K: ohjeita vanhemmille) http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tukivinkit/
(127) Huudossa suurin pelkoni on, että vaikka yritän antaa kohteistani mahdollisimman tarkan kuvauksen, voi joku sivu kuitenkin jäädä tarkastamatta, tai kohde on unohdettu heijastaa valoa vasten, jolloin joku mahdollinen painuma on saattanut jäädä havainnoimatta. (K:
sarjakuvien huutokauppaa koskeva keskustelupalsta) http://www.kvaak.fi/keskustelu/index.
php?topic=3365.95;wap2
(128) (nyt ~ täällä ~ merellä ~ Oulussa) sataa ~ tulee
(129) (täällä ~ ulkona ~ pohjoisnavalla) on kylmä
(130) (nyt) on yö ~ myöhä ~ torstai
(131) Lauantaina taitaa sataa ja sunnuntaina on aurinkoista. (K: keskustelupalsta)
http://www.mckramppi.com/keskustelut/
(132) Huoneessa haisi ummehtuneelta. (K: novelli) http://animu.fi/fic/view/7044/Myrsky_
ja_miehisyytta_osa_2
(133) Koulussa oli tylsää. (K: blogikirjoitus) http://banskuiida.blogspot.com/2011/12/year2011.html
(134) Niin se on satanut täällä Rovaniemelläkin eilen ja tänäänkin koko päivän. (K: keskustelupalsta) http://www.seniorinetti.fi/blogi/araalia/voikukatkin-kukkivat-jo
(135) Lehmät laitumelle Ilmajoella: Se on nyt kesä! (K: lehtijutun otsikko) Ilkka 17.5.2014,
http://www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/lehm%C3%A4t-laitumelle-ilmajoella-se-on-nyt-kes%C
3%A4-1.1613306
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(136) Kaikkein vaarallisin puu kaadettiin aikaisemmin ja loput kymmenen kaadetaan nyt,
((kertoo johtaja Seppo Hiekkala rakennusviraston viherosastolta.)) (K: lehtiartikkeli)
(137) Aiemmin julkaisemattomia Marilyn Monroe -valokuvia paljastettiin perjantaina. Ne otettiin New Yorkissa yhdeksän kuukautta ennen tähden kuolemaa. (K: lehtiartikkeli)
(138) Heinäkuussa 90 vuotta täyttänyt Philip oli hovin mukaan kärsinyt rintakivuista, ja hänet
vietiin Cambridgessa sijaitsevaan sairaalaan tutkimuksia varten. (K: lehtiartikkeli) Helsingin
Sanomat 24.12.2011, https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000004847693.html
(139) Kun yössä yksin vaeltaa, voi kaltaisensa kohdata. (K: laulun sanat) Tehosekoitin: Hetken
tie on kevyt
(140) Voiko laihtua, jos ei harrasta liikuntaa? (K: keskustelupalsta)
https://kaksplus.fi/threads/voiko-laihtua-jos-ei-harrasta-liikuntaa.1032497/
(141) Lippuja voi ostaa Lippupalvelun myyntipisteistä, internetistä tai puhelimitse. (K: ta
pahtuman nettisivut)
(142) Koulussa oppii, kadulla ei (K: keskustelupalstan puheenvuoron otsikko)
http://www.uusimaa.fi/artikkeli/28321
(143) Totta kai valmistuminen viivästyy kun on pakko olla töissä koulun ohella. (K: blogikirjoitus) http://mdreamon.blogspot.fi/2012/10/you-were-there-for-me-when-i-was-in.html (luettu
28.12.2012)
(144) Hamilton: Jos pitää kuolla, kilpa-autoilu on mieluisin tapa (K: lehtiartikkelin otsikko)
Helsingin Sanomat 30.10.2011
(145) Matti kulki edellä, Liisa vähän jäljempänä, kokien perästä tulla. Eivät puhuneet mitään
toisilleen. (K: Juhani Aho: Rautatie) Juhani Aho: Rautatie (Helsinki: WSOY, 1884) s. 121
(146) Puhuja A: Jaakko töni minua. B: Ehkei tahallaan. Puhuja A: Kyllä töni tahallaan.
(K: sarjakuvan dialogi) Tiikeri, Helsingin Sanomat 29.11.2006 s. D14
(147) Viljo Häkkinen Ruokomäeltä toimi ’Savonseudun’ liikekiinteistön talonmiehenä kesällä
1946 (Viljo Häkkinen, sähköposti 18.10.2008): ”Toimin kesällä 1946 talonmiehenä Savonseudun kauppa-, hotelli- ja ravintolakiinteistössä. Talonmiehen homma oli silloiselle pojan
hujopille aika rankkaa hommaa. Aamulla aikaisin piti siivota ja haravoida niin etu- kuin takapihakin. – )” (K: paikan historiikkia käsitelevä nettisivu) http://www.jukkajoutsi.com/kniemi34.html
(148) minua suututtaa ~ oksettaa ~ nukuttaa ~ naurattaa ~ ottaa päähän ~ harmittaa ~
ikävystyttää
(149) polvea särkee – – päänahkaa kutittaa (K: sarjakuva)
(150) yhtäkkiä hänellä välähti
(151) silmissäni musteni
(152) Minua keljutti aihetta käsitelleen Yrjö Soinin asenne – – (K: lehtijuttu) Turun Sanomat
25.9.2005, https://www.ts.fi/lukemisto/1074070980/Isanmaan+vankien+puuhakkaat+sellivuodet (luettu 10.7.2019)
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(153) Minuakin suututti vietnamilaisperheen kohtelu. (K: mielipidepalsta) Helsingin Sanomat,
Mielipide-osio 19.10.2011
(154) Minua suututtavat ylipakatut tuotteet. (K: lehtikirjoitus) Tampereen seudun luonto,
1/2004, Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys.
(155) minua suututti ~ otti päähän ~ ilahdutti se, että hän lähti.

9. OBJEKTI
(1) Presidentti Tarja Halonen on ostanut omakotitalon Karjalohjalta kesäpaikkansa naapurista. (K: lehtiuutinen) Helsingin Sanomat 22.6.2009
(2) Mies vei vaimonsa Samanthan 40-vuotismatkalle Espanjaan (K: lehtijuttu) Iltalehti
8.4.2011, https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/2011040813512515
(3) Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT on perjantaina yllättäen irtisanonut liiton viestintäpäällikkö Hilkka Ahteen. (K: lehtiuutinen) Talouselämä 2.3.2012
(4) Oman talon he rakensivat lopulta vuonna 2004 Kivijärven rannalle – – (K: television
ohjelman kuvaus) http://aamusydamella.yle.fi/node/88
(5) Milloin Akseli Gallen-Kallela maalasi taulun Lemminkäisen äiti? (K: keskustelupalsta)
http://keskustelu.suomi24.fi/node/726760
(6) Vaikka äiti oli vuorotöissä, hän leipoi tosi usein hiivaleipää saunapäivän iltapalaksi.
(K: lehtijuttu) Kodin kuvalehti 9.3.2017, https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/kokkaa/
kun-rappukaytavassa-tuoksui-pulla-lue-koskettavat-muistot-aitien-leivonnaisista
(7) Kakun voi leipoa hyvissä ajoin ennen joulua. (K: ruokaohje) http://www.soppakauha.com/
makeatleivonnaiset/1633_mausteinen_luumukakku.htm
(8) Kaikki konkurssiin ajautuneen Suomi-Soffan Kajaanin tehtaan työntekijät on irtisanottu.
(K: lehtiartikkeli) Kainuun Sanomat 16.6.2011
(9) a. Ostin lasin ~ (silmä)lasit. b. Ostin lasia ~ viinilaseja.
(10) a. Jalkapalloseura osti hänet miljoonalla eurolla.
b. Afrikasta tuoduista orjista: Plantaasin omistajat ostivat heitä.
(11) Muistan kuinka pikkupoikana oli mahtava päästä iskän mukaan kun se osti autoa.
(K: keskustelupalsta) http://www.metsakoneet.fi/keskustelu.php?&cat=&showmsg=73984
(12) Eräs tuttavani soitti. Hän oli ostamassa huoneistoa vanhasta taloyhtiöstä ja tahtoi tietää
– – (K: asianajotoimiston sivusto) http://jarkkomannisto.fi/julkaisut/vinkkeja-asunnonostajalle/
(13) a. hirvi ammuttiin (resultatiivinen) b. hirveä ammuttiin (irresultatiivinen)
(14) a. Lääkärini oli todella mukava ja auttoi minua paljon. (K: keskustelupalsta) http://www.
verkkoklinikka.fi/
b. Hoitaja auttoi minut takaisin sänkyyn (K: kertomus) http://www.kotikone.fi/~y638107/
milla/sivuttext/leikkaus.htm
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(15) a. Irrallaan juoksennellut saksanpaimenkoira hyökkäsi kaksivuotiaan lapsen kimppuun
Kauhajoella. Äiti ja lapsi olivat juuri astuneet ulos kaupasta, kun koira kävi kiinni lapseen.
Eläin puri lasta jalkaan. Loukkaantunut lapsi vietiin äitinsä kanssa hoidettavaksi Kauhajoen
terveyskeskukseen. (K: uutinen) Iltalehti 13.12.2012
b. Poliisikoira puri naiselta käden poikki. (K: keskustelupalsta) https://keskustelu.suomi24.fi/t/3877199/poliisikoira-puri-emantansa-kaden-poikki
(16) a. Vuonna 1990 syntynyt mies ajoi autoa humalassa ja huumausaineiden vaikutuksen
alaisena Jyväskylän keskustassa keskiviikon vastaisena yönä. (K: uutinen) Keskisuomalainen
28.4.2010, https://www.ksml.fi/keski-suomi/Mies-ajoi-autoa-humalassa-ja-huumeh%C3%B6yryiss%C3%A4/123882
b. Humalainen nuorisoporukka ajoi auton ojaan (K: uutisotsikko) Sotkamo-lehti 1.1.2012
(17) a. Lastenhoitaja työnsi rattaita, ja kolme lasta käveli vieressä rattaista kiinni pitäen.
(K: uutinen) Ilta-Sanomat 24.4.2012, https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000498026.html
(luettu 15.12.2019)
b. Lopulta hän työnsi rattaat tosi hienosti oven viereen parkkiin ja jätti ne hyvällä mielellä
siihen. (K: blogikirjoitus) https://hyvaatanaan.blogspot.com/2011/05/ (luettu 21.6.2011)
(18) Mies ammuttiin kuoliaaksi Orivedellä (K: uutisotsikko) Helsingin Sanomat 9.5.2015
(19) Hän pudotti kirjeen Puolakoiden luukusta. (K: TV-ohjelman synopsis) Mtv 15.11.2011,
http://www.mtv3.fi/ohjelmat/sivusto2008.shtml/draama/salatut_elamat/
(20) Löysin aviopuolisoni kuusi vuotta sitten deittipalstalta. (K: keskustelupalsta)
http://www.etlehti.fi/keskustelu/2601794/ketju/oletko_etsinyt_seuraa_netin_deittipalstoilta
(21) Hetken kuluttua hän huomasi miehen vedessä. (K: uutinen) Ilta-Sanomat 5.7.2013, https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000636898.html
(22) Lentokone pudotti ruokaa ihmisille ja hevosille. (K: kirjoitus suvun historiasta)
https://sites.google.com/site/koivusaari1939/095-saarenpaeae-harilainen-talot-111-159/121-hilska-eeva
(23) Ulkoilun ajaksi päätimme tänään lähteä pienelle kävelylenkille. Ajattelimme kiertää saman lenkin, jonka varrella aiemmin näimme lumikon. – – Kentällä lapset huomasivat uusia
jälkiä. (K: blogikirjoitus) http://helmiajatimantteja.blogspot.fi/2014/12/mita-taas-jalkia-lumessa.html (luettu 2.1.2015)
(24) Etsin elämänkumppania. (K: keskustelupalsta) https://keskustelu.suomi24.fi/t/929303/
etsin-elamankumppania
(25) Fouganthine heilutteli leikkiasetta baarissa. (K: uutinen) Helsingin Sanomat 5.6.2011
(26) Japanin koillisosaa on ravistellut voimakas maanjäristys. (K: uutinen) Keskisuomalainen
30.7.2011
(27) yhtiö irtisanoi työntekijät / hänet yhtiö ei irtisanonut työntekijöitä / häntä
(28) hänet vietiin sairaalaan / häntä ei viety sairaalaan
(29) Ota banaani! (K: sketsisarjan nimi) älä ota banaania
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(30) robotit eivät vielä ole korvanneet sotilaita millään rintamalla (K: keskustelupalsta) http://
www.pokeritieto.com/keskustelu/ (luettu 2.1.2015)
(31) Miksei minulle ole maksettu asumislisää? (K: nettisivuston Kelan ”usein kysyttyjä”)
http://www.kela.fi/
(32) Laskua ei kannata maksaa liian aikaisin. (K: uutisotsikko) Kaleva 26.3.2011
(33) En ostanut autoa. Olisitko sinä ostanut autoa jossa moottorin vikavalo vilahtelee – – (K:
keskustelupalsta) http://www.vrcf.fi/foorumi/
(34) Ostoksista en osaa juurikaan sanoa koska en ostanut paljoa tavaroita (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.suomi24.fi/t/630092/maltalle-lokakuussa
(35) uutena vuotena emme ostaneet paljon raketteja (K: keskustelupalsta)
http://www.akuankka.fi/keskustelu/9244/ketju/kaikki_raketti_narkomaanit_tanne_
(36) Sinikka Nopola muistaa Mariankadun kodin väljänä, mutta ehkä se ei ollut sitä vanhempien mielestä, sillä vuonna 1968 Nopolat möivät asunnon ja muuttivat isompaan rivitaloasuntoon, jossa lapset saivat omat huoneet. (K: lehtijuttu) Ilta-Sanomat 13.3.2008, https://
www.is.fi/asuminen/art-2000000038062.html
(37) Otetaan paitaa pois! (vrt. Otetaan paita pois!)
(38) Minua janotti jatkuvasti. (K: raskautta koskeva blogikirjoitus) http://aitiytta.blogspot.
fi/2012/05/myytti-nr2
(39) Sinä päivänä oli suunnilleen 30 astetta lämmintä ja päätäni särki ja minua väsytti
(K: blogikirjoitus) http://amia.vuodatus.net/blog/2509235/koettelemuksia/
(40) Minuakin suututti vietnamilaisperheen kohtelu. (K: mielipidepalsta) Helsingin Sanomat,
Mielipide-osio 19.10.2011
(41) Opiskeluaikana häntä harmitti kunnollisen opiskelumateriaalin puute, sillä palopommi
oli tuhonnut TKK:n kirjaston. (K: nekrologi) Helsingin Sanomat 15.9.2010
(42) Tulevaisuus pelottaa minua. (K: itsearvointitesti) https://www.irecover.com/
(43) Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma (sd.) miettii vielä omaa e hdokkuuttaan SDP:n
presidenttiehdokasvaaliin. (K: uutinen) Yle 10.8.2011, https://yle.fi/uutiset/3-5404426
(44) Suomalaiset rakastavat ruotsalaisia ja toisin päin! (K: kuvateksti) https://twitter.com/
rautamike/media
(45) Konservatiivit ja liberaalidemokraatit muodostivat ensimmäisen sodanjälkeisen koalitiohallituksen. (K: uutisen taustaa käsittelevä juttu) Helsingin Sanomat 14.3.2012
(46) Salasana voi sisältää pieniä ja isoja kirjaimia. (K: ohje)
(47) Teatterinjohtaja Kirsi-Kaisa Sinisalo näyttelee tytärtä. Toinen tytär on Sari Suominen ja maalaispappi Timo Julkunen. (K: arvostelu) http://www.ur.fi/viihde/%C3%A4lytt%C3%B6m%C3%A4n_hauskaa__ja_sitten_taatusti_ei_3021887.html
(48) Miika juoksi hyvän juoksun, mutta maalissa selvisi, että kartta oli väärä. (K: suunnistusseuran sivusto) http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=uutiset&select=7&head=Ajankohtaista&uid=1721
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(49) Yhdysvaltalainen Salinger kuoli luonnollisen kuoleman 91-vuotiaana kotonaan New
Hampshiressä. (K: lehtiartikkeli) Helsingin Sanomat 29.1.2010
(50) Vielä kahdeksan vuotta sitten Adi eli onnellista, perheellisen ja työssäkäyvän kongolaisen elämää vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa Kongon pääkaupungissa Kinshasassa.
(K: lehtiartikkeli) Helsingin Sanomat 26.7.2009
(51) Köyliöläinen laulajatar Johanna Toivanen laulaa rakkauslauluja ja säestyksestä vastaavat
Jorma Perko piano, Linda Hievanen sello ja – – (K: lehtijuttu) http://jps.capnova.com/~alueviesti/alueviesti_ajankohtaiset.php?tiedote_id=143&tiedotteetPage=1
(52) Hän ((Chopin)) soitti pianoa mieluiten intiimeissä piireissä valikoidulle ystäväyleisölle,
sillä – – (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat, Kulttuuri-osio 30.5.2010
(53) Perjantaina miehet pelasivat shakkia puolen yön tienoilla Töölönlahden rannassa, Hesperian puistossa. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat, Kulttuuri-osio 18.10.1995
(54) Irakilaislapset leikkivät sotaa Fallujan kaduilla lauantaina. (K: uutisen kuvateksti) Turun
Sanomat 14.10.2007, http://www.ts.fi/uutiset/maailma/1074234105/USAn+entinen+Irakinkomentaja+suomi+Bushin+sotapolitiikkaa
(55) Hän ((valokuvaaja Sami Kero)) on tehnyt työtä Irakissa, Haitissa ja Egyptissä. (K: kulttuuriuutinen) Helsingin Sanomat, Kulttuuri-osio 22.3.2012
(56) Väyrysen mukaan Suomi teki virheen liittyessään euroalueeseen. (K: lehtiartikkeli) Hel
singin Sanomat, Kotimaa-osio 30.10.2011
(57) Samana vuonna hän teki läpimurron Saksassa. (K: nettisivu) http://www.youtube.com/
watch?v=11oiRLts8S4
(58) 5–17-vuotiaat nuoret ottivat vallan valtionneuvoston linnassa lasten oikeuksien päivän
kunniaksi. (K: uutisen taustajuttu) https://www.facebook.com/yleuutiset/posts/517-vuotiaat-nuoret-ottivat-vallan-valtionneuvoston-linnassa-lasten-oikeuksien-p/10157669408959931/
(59) Manchester United kesti paineet ja otti askeleen lähemmäs kohti jalkapallon Englannin
Valioliigan mestaruuden uusimista. (K: urheilu-uutinen) Helsingin Sanomat 16.4.2012
(60) Torpan Pojat otti Korisliigassa Hanno Möttölän johdolla henkisesti tärkeän voiton, kun
Kouvot kaatui runkosarjan päätöskierroksella yhdeksällä pinnalla. (K: urheilu-uutinen) Hel
singin Sanomat 31.3.2010
(61) Hongan valmentaja soitti suutaan dopingtestaajalle (K: uutisotsikko) Helsingin Sanomat
15.2.2011
(62) Tarja sai kenkää Nightwishistä. (K: keskustelupalstan aihe) http://rumbafi.virtual35.nebula.fi/elitisminurkka/viewtopic.php?p=4268&sid=89f1b2a28d7556263dbbcf7cc26ef4d1
(63) Puhuiko pahis sittenkin totta? (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.suomi24.fi/
node/9368015
(64) Kaloinen kirjoitti potaskaa, ja olen samaa mieltä hänen kurjasta suomen kielen taidostaan kuin edellinen kirjoittaja. (K: vastaus lehden blogikirjoitukseen) http://boardreader.com/
thread/Sara_Kaloisen_blogi_h_meensanomissa_65cvaX5wwb5.html
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(65) a. tahdon vettä b. tahdon mennä (Penttilä 1963: 587)
(66) a. haluaisin veneen b. haluaisin purjehtia maailman ääriin (ISK 2004: §499)
(67) 1990-luvulla Merja Juurinen halusi kokeilla uutta lääkettä. (K: lehtiartikkeli)
http://www.valomerkki.fi/aiheet/elama/pois-alta-polttavan-auringon (luettu 25.3.2015)
(68) Alan opiskella venäjää! (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.suomi24.fi/t/12565931
(69) Krp:n tutkija yritti kaupata poliisin salaisia tietoja. (K: uutisotsikko) Turun Sanomat
14.11.2014, https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/700066/Epaily+Krpn+tutkija+yritti+kaupata+poliisin+salaisia+tietoja
(70) Pitkän harkinnan jälkeen päätin lähteä ehdolle eduskuntavaaleihin. (K: Facebook-julkaisu) https://www.facebook.com/ehdokasjennilampela/posts/393109344204988?comment_
id=393224204193502&reply_comment_id=393349784180944&total_comments=2&comment_tracking={%22tn%22%3A%22R0%22}
(71) Ajattelimme ostaa uudemman auton. (K: keskustelupalsta) http://www.vauva.fi/keskustelu/3945752/ketju/
(72) Hän lupasi antaa kuukausittain tietyn summan rahaa tärkeinä pitämiini kohteisiin. (K:
paikallislehden pääkirjoitus) Länsiväylä 9.3.2015, https://www.lansivayla.fi/artikkeli/270976-kaduttaako-tehty-aanestyspaatos-aanestin-suomen-tussuinta-presidenttia
(73) Luulin / tajusin / kuulin / näin hänen lähtevän ~ lähteneen taksilla kotiin.
(74) Hän sanoi / kertoi / vakuutti lähtevänsä ~ lähteneensä taksilla kotiin.
(75) Terroristijärjestö Isis väittää olevansa iskun takana. (K: uutinen) Yle 21.12.2019,
https://yle.fi/uutiset/3-9628835
(76) Luulisin myös narsissien ja krookusten menestyvän. (K: keskustelupalsta)
http://www.suomalaiset.de/forum/archive/index.php/t-10987.html
(77) Ekonomistit odottavat EKP:n laskevan korkoa. (K: talousuutinen) Kauppalehti 27.6.2012,
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ekonomistit-odottavat-ekpn-laskevan-korkoa/171bd1ca-652e-3ebd-b2c2-666df015dabf
(78) Viestintätoimisto Studio Totalin välittämässä valokuvassa lelunalleja leijailee Minskin
keskustaan. Sananvapaustempauksen on kerrottu tapahtuneen 4. heinäkuuta. (K: uutisen
kuvateksti) Helsingin Sanomat 28.7.2012
(79) Lasten epäillään saaneen tartunnan päiväkodin ruuasta. (K: uutinen) Helsingin Sanomat
3.7.2012
(80) EKP:n odotetaan laskevan korkoa ennätysalas. (K: talousuutinen) Kauppalehti 5.7.2012
(81) Välillä tunteet kuumenivat katsomossa, milloin naisista, milloin autoista, mutta itse ottelusta emme nähneet riideltävän. (K: blogikirjoitus) http://matkailuautolla.blogspot.fi/2011/11/
new-york-islanti.html
(82) Tuhlaajapojan vertauksessa isä antoi pojan lähteä kodistaan (K: blogikirjoitus)
http://andreinajatuksia.blogspot.fi/2012_02_01_archive.html
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(83) Säästöpankki ei antanut minun avata tiliä. (K: keskustelupalstan viestin otsikko)
https://keskustelu.kaksplus.fi/threads/saeaestoepankki-ei-antanut-minun-avata-tiliae.2091731/ (luettu 2.1.2012)
(84) Pomo käski minun itse hankkia sijaisen. (K: keskustelupalsta) https://www.vauva.fi/
keskustelu/1612522/ketju/joudun_jaamaan_aitiyslomalle_odotettua_aiemmin_pom (luettu
2.1.2012)
(85) Sauli Niinistö sanoi, että lastensuojeluasioita käsittelevät viranomaiset. (K: uutinen)
Hämeen Sanomat
(86) Miikka Kiprusoff luuli, että omalta tontilta saa kaataa puita ilman lupaa. (K: uutinen)
Helsingin Sanomat 8.10.2009
(87) Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä kertoi torstaina tiedotustilaisuudessa, miksi hän
alkaa rakentaa uutta hallitusta kolmen puolueen – keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten – varaan. (K: uutinen) Helsingin Sanomat 7.5.2015, https://www.hs.fi/hstv/uutiset/
art-2000002942237.html
(88) Ellen halusi tietää, kuka ohjelmassa esiintyvistä näyttelijöistä on surkein ja heikoin lenkki. (K: televisio-ohjelmaan liittyvä juttu) Nelonen 14.8.2015, https://www.nelonen.fi/uutiset/
viihde/1978455-kuka-on-syksylla-kaynnistyvan-tripla-viihdeohjelman-surkein-nayttelija
(89) Mietteliäänä erittäin valveutunut lapsi kysyi: ”Miksi Al Gorea ei valittu presidentiksi?” (K:
blogikirjoitus) http://turpeinen-saari.net/blogi/?k=demokratiavaje (luettu 7.9.2012)
(90) ”Elämä on ihmisen parasta aikaa” sanoi Matti Nykänen. (K: blogikirjoitus)
http://karmakas.blogspot.fi/ (luettu 30.5.2012)
10. PREDIKATIIVI
(1) Heikkoja ne kansakunnat, joiden täytyy toitottaa vahvuuttaan. (K: blogikirjoitus) Helsingin
Sanomat 26.7.2015, http://www.hs.fi/blogi/kuolemantanssi/a1305972995834
(2) Minun mielestäni suomalaisen ei tulisi sekoittaa keskenään lahjoja ja lahjontaa. Jokaisen
suomalaisen bisnes- tai virkamiehen kuten myös tavallisen vierailijan on hyvä osata lahjojen
antamisen taika Venäjälle mennessään. Hyviä lahjoja ovat syötävät asiat kuten suklaa, kakut
tai kenties pullo viiniä tai jopa vodkaa − − (K: blogikirjoitus) https://venajablogi.wordpress.
com/2008/11/
(3) Mä olen komea ja tiedän sen. (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.suomi24.
fi/t/8778246/ulkonako-keskeista-porukkaa-liikkeella (luettu 8.1.2009)
(4) Puhujana hän on karismaattinen, mukaansatempaava ja jopa vangitseva. (K: henkilöesittely) http://www.speakersforum.fi/arman.alizad
(5) Itse kirkkorakennus ei ole kovin vanha. (K: tietosanakirjan artikkeli) http://fi.wikipedia.org/
wiki/Bangor (luettu 8.1.2009)
(6) Vaikka ongelma on monimutkainen, ratkaisu on varsin yksinkertainen (vaikka ei toki helppo). (K: blogikirjoitus) http://vaasacentralhospitalblog.com/2014/09/
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(7) Jos on terve, ei liene mitään syytä tehdä kehoaan alttiimmaksi sairauksille vain muodin
takia? (K: keskustelupalsta) http://karppaus.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=66094 (luettu
8.1.2009)
(8) Jos kuitenkin pennun molemmat silmät ovat siniset, kuurouden riski on silloin aika suuri.
(K: keskustelupalsta) http://www.devonrex.fi/foorumi (luettu 8.1.2009)
(9) Kaiken kaikkiaan juhlat olivat ikimuistoiset! (K: blogikirjoitus) http://hanenlattarielama.
blogaaja.fi/varttisatasjuhlat/ (luettu 28.12.2012)
(10) Nesteenä aine on punaista. – – Veteen joutuessaan aine on eliöstölle vaarallista.
(K: tietosanakirja) https://fi.wikipedia.org/wiki/Nitrosyylikloridi (luettu 28.12.2012)
(11) Eukonkannon menestys perustunee siihen, että sonkajärveläinen hulluus on tarttuvaa.
(K: lehtijuttu) Savon Sanomat 3.7.2010, http://www.savonsanomat.fi/mielipide/artikkelit/hulluus-jai-pysyvaksi/1043630 (luettu 28.12.2012)
(12) Mainonnan pitää olla rehellistä ja tutkimusten luotettavia. (K: lehtijuttu) Helsingin Sano
mat 7.10.2014, https://www.hs.fi/kuluttaja/art-2000002767385.html
(13) Ison talon hoitaminen on työlästä. (K: lehtijuttu) www.pellervo-e-lehdet.fi/pellervo/2010/12/data/texts.xml (luettu 28.12.2012)
(14) Tupakointi on hengenvaarallista. (K: varoitus) tupakka-aski
(15) Parhaat ratkaisut ovat yksinkertaisia. (K: blogikirjoitus) http://erkka.vuodatus.net/
lue/2009/03/parhaat-ratkaisut-ovat-yksinkertaisia-yle-mobi (luettu 28.12.2012)
(16) Helsinkiläiset ovat erittäin tyytyväisiä saamiinsa terveyspalveluihin. (K: uutinen)
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/laura-raty-helsingin-apulaiskaupunginjohtajaksi/066b9fe6-cfda-36bd-8279-4e696c193be4 (luettu 16.6.2011)
(17) Suomalaiset mansikat ovat 6 kertaa puolalaisia kalliimpia ja ne erottaa vain geenitesteillä
(K: keskustelupalsta) https://kaksplus.fi/threads/kotimainen-pakastemansikka-pakattu-puolassa-pitaeaekoe-kuumentaa.2432692/ (luettu 6.1.2016)
(18) Kristiina on luotettava ihminen. Äänestäkää Kristiina eduskuntaan)! (K: nettisivusto)
https://fi-fi.facebook.com/kristiinamustakallio2012 (luettu 6.1.2016)
(19) Alec Baldwin on yhdysvaltalainen näyttelijä. (K: tietosanakirjan artikkeli)
http://fi.wikipedia.org/wiki/Alec_Baldwin (luettu 6.1.2016)
(20) Sofi Oksanen oli merkittävä kirjailija jo ennen Puhdistusta. (K: aikakauskirjan artikkeli)
http://www.parnasso.fi/2011/05/ (luettu 6.1.2016)
(21) On meillä näitä ”tohtoreita” eri aloilla, siellä sun täällä. Miksi pääministerin muuten
pitäisi olla aito tohtori? (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.suomi24.fi/t/12436406 (luettu
6.1.2016)
(22) Talo on vanha puutalo pienen mäen päällä. (K: blogikirjoitus) http://nousevamyrsky.
blogspot.fi/2012/07/
(23) Tiesitkö, että vesinokkaeläin on muniva nisäkäs. (K: eläimiä käsittelevä nettisivusto)
http://www.lemmikki.se/faktaa-200/ (luettu 6.1.2016)
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(24) Turvallisuus on moniulotteinen ilmiö. (K: tukiasuntojen tiedotteen otsikko) http://www.
aspasaatio.fi/suuntaaja/suuntaaja-32013/turvallisuus-moniulotteinen-ilmi%C3%B6
(25) Jaakko Iloniemen käyttämät sukset olivat hyvät kotimaiset murtsikkasukset
(K: ISK 2004: §946)
(26) Tavallisesti ehtoollisviini on punaviiniä (K: nettisivusto) http://evl.fi/evlfi.nsf/Documents/A2D00E5C44E25D8CC225728B003F66AC?openDocument&lang=FI
(27) Kastike oli vetistä mössöä. (K: arvio) https://fi-fi.facebook.com/pages/Narran-Levi/550689571638604
(28) Mökillä puuhastelu on terapiaa (K: lehtijuttu) http://www.y-lehti.fi/arkisto/artikkeli/3289/
(29) Turvallisuus on oven avaamista (K: kirjan nimi) Klaus Törnudd: Turvallisuus on oven
avaamista (Helsinki: Edita, 2005)
(30) Alec Baldwinin tavoin myös hänen nuoremmat veljensä Daniel, Stephen ja William ovat
näyttelijöitä. (K: tietosanakirjan artikkeli) http://fi.wikipedia.org/wiki/Alec_Baldwin (luettu
6.1.2016)
(31) Maailmalla tunnettuja meksikolaisia ovat etenkin taidemaalarit Diego Rivera ja Frida
Kahlo. (K: matkaopas) http://www.matkaopas.info/meksiko/ (luettu 3.1.2013)
(32) Kristiinankaupungin keskustan talot ovat vanhoja puutaloja. (K: blogikirjoitus) http://
marianhuoneessa.blogspot.com/2012/07/kristiinankaupungissa.html (luettu 3.1.2013)
(33) Pahimmillaan lukeminen on mekaanista sivun kääntämistä ajatusten liidellessä aivan
toisissa maailmoissa. (K: opetusmoniste) http://www15.uta.fi/arkisto/verkkotutor/lukupro.htm
(34) a. Parasta paikassa on upea sisäjärvi. Vesi oli puhdasta ja lämmintä. (K: blogikirjoitus)
http://charlottaff27.blogspot.fi/2014/07/laguunia-ja-pupuja.html (luettu 29.12.2014)
b. Uima-altaan vesi oli puhdas ja lämmin ja siinä mahtui uimaan! (K: hotelliarvio)
http://www.booking.com/hotel/es/apartamentos-eden.fi.html (luettu 7.1.2016)
(35) a. Kiitos, risteilykokemus oli tosi onnistunut: ruoka oli hyvää ja laiva miehistöineen
hieno. (K: asiakaspalaute) http://www.ihalines.fi/suomeksi/saannolliset/asiakkaamme.html
(luettu 7.1.2016)
b. Ruoka oli hyvä ja hintakin vain 130 pesoa! (K: blogikirjoitus) http://www.diccons.com/
matkailu/nacozari2.html (luettu 7.1.2016)
(36) a. Kun Rebekka Naatus tanssi ensimmäistä kertaa, hän oksensi. Hän oli kolmekymppinen, ja siihen asti hänelle oli kerrottu, että tanssiminen on synti. (K: lehtijutun ingressi) Kodin
Kuvalehti 2.5.2016, https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/lue/ihmiset/rebekka_naatus_kasvoi_lestadiolaiskodissa_tiukka_usko_laukaisi_minussa
b. Edelleen joidenkin uskonnollisten ryhmien mielestä tanssiminen on syntiä. (K: blogi
kirjoitus) http://movement-to-music.blogspot.fi/2015/03/tanssi-ihmisia-dance-for-people.
html (luettu 6.7.2015)
(37) a. Liikunta on lääke (K: potilaille tarkoitettu esitteen otsikko) http://www.terveyskirjasto.
fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=khp00077 (luettu 6.7.2015)
b. Liikunta on lääkettä (K: personal trainerin nettisivun otsikko) http://www.artotarvainen.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=13:palvelut&catid=8&Itemid=102
(luettu 6.7.2015)
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(38) Pohdiskeleva poliitikko oli uutta. (K: Mauno Koivistoa esittelevä uutinen) Yle 25.11.2013,
http://yle.fi/uutiset/mauno_koiviston_pohdiskelevuus_oli_aikanaan_uutta_politiikassa/6936176
(39) Sanna on kallista. (P: arkikestelu) ((Nimi muutettu.)) Ystävä sanoi näin minulle.
(40) a. Suomen kansa on tyhmä ja eduskunta on sitten Suomen kansa pienessä mittakaavassa. (K: keskustelupalsta) http://www.muskleforum.com/show (luettu 6.7.2015)
b. Lähes ainoa jäsenyyden järkevyyttä arvostellut henkilö oli Vasemmistoliiton Paavo
Arhinmäki, joka ihmetteli tilaisuuden henkeä. ”Kansa on tyhmää, kun ne ei vaan ymmärrä
Natoon liittymisen etuja”, kummasteli Arhis herätyskokouksen tunnelmaa. (K: blogikirjoitus)
http://jaakkoalavuotunki.fi/wp/2009/04/06/best-friends-forever/
(luettu 6.7.2015)
(41) a. Opettajat tietävät, että tytöt ovat harjoitelleet myös vapaa-ajallaan. He ovat todella motivoitunut porukka. (K: lehtijuttu) www.rauhantervehdys.fi/liitteet/rauhantervehdys-00011963-4.pdf (luettu 7.7.2015)
b. Itse työssä tai työtehtävissä ei ole mitään vikaa ja työkaverit ovat hyvää porukkaa.
(K: blogikirjoitus)
http://elaparemmin.fi/blogi/tarvitseeko-epamieluista-tyota-vihata/ (luettu 7.7.2015)
(42)a. HS:n onnellisuusretkikunta selvitti: Suomalaiset ovat onnellinen kansa. (K: lehtijutun
otsikko) Helsingin Sanomat 20.3.2015, https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002810008.html
(luettu 20.3.2015)
b. Tilastojen mukaan suomalaiset ovat onnellista kansaa. (K: radio-ohjelman esittely) Yle
Areena 29.10.2015, https://areena.yle.fi/1-3118815 (luettu 30.12.2015)
(43) a. Kitalakihalkioisena ja muutenkin sairaalloisena Marun elämä oli vaikea. (K: kirjan
synopsis) http://www.kirjasampo.fi/fi/node/2402#.VZoevGOIe4Y (luettu 30.12.2015)
b. ”Suuren venäläisen kirjailijan Maksim Gorkin elämä oli vaikeaa. Niin on minunkin
elämäni…” (K: Matti Pellonpään biografia)
(44) a. Owenin jalka murtui jo vuodenvaihteessa, mutta toipuminen oli hidas. (K: urheilu-
uutinen) Mtv 29.5.2006, http://www.mtv.fi/sport/jalkapallo/uutiset/artikkeli/englanti-ja-ruotsi-taistelevat-jatkopaikasta-b-lohkossa/3678602
b. Leikkauksesta toipuminen oli hidasta. (K: sairauskertomus) http://www.ipaa-yhdistys.
fi/index.php?id=1092
(45) a. Lapsi syntyi vihdoinkin tuo täyttymysten helistin / Elämä on juhla. (K: laulun sanat)
Samuli Putro: Elämä on juhla
b. Mutta tänään on ilon ja juhlan aika. Tänään elämä on juhlaa ja ruusuilla tanssimista.
(K: blogikirjoitus) http://aulikkinurminen.vuodatus.net/lue/2014/07/ruusuilla-tanssimista
(46) a. Pyhiinvaellus oli köyhälle maalaiselle harvinainen tauko raadannasta ja tilaisuus nähdä
kotimaata oman kylän ulkopuolella. Pitkä matka oli seikkailu, ja kotiväen ja naapurien silmien
ulottumattomissa saattoi hyvin uskaltaa tehdä vähän syntiäkin. (K: televisio-ohjelman esittely) Yle 3.8.2015, http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/08/03/simon-reeve-pyhiinvaeltajien-matkassa
b. Matka oli aikamoista seikkailua, koska tienviittoja ja opasteita ei ollut kuin suurimpiin
kaupunkeihin ja kyliin. (K: matkakertomus) http://soanlahti.fi/kirjoituksia/teuvo-naatanen.
html
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(47) Silti Raamatussa sanotaan, että hän oli nöyrä mies. (K: saarna) http://evl.fi/hartaudet.
nsf/webhartaus?ReadForm&type=ilta&id=9580927E464EA6AEC2257B970040E0FC
(48) Ville Tiisanoja oli nöyrää miestä. (K: urheilu-uutisen otsikko) Helsingin Sanomat
31.8.2006 s. B10
(49) Mikael Lustig oli nöyrä mies Ukraina-pelin jälkeen. (K: urheilu-uutinen) http://extralimital2.rssing.com/browser.php?indx=2591639&item=1690
(50) Käsivarret ~ polvet ~ jäsenet ~ nivelet ~ ikenet … olivat kipeät.
(51) Kooltaan Einsteinin aivot olivat tavalliset, eivät erityisen suuret. (K: lehtijuttu) Helsingin
Sanomat 28.11.2012, https://www.hs.fi/tiede/art-2000002595890.html
(52) Ripseni ovat melko pitkät ja taipuisat luonnostaankin – mutteivät tuuheat. (K: kosmetiikkapalsta) Mtv 17.11.2011, http://www.mtv.fi/teemasivut/kauneusvinkit/meikit/artikkeli/
kauniit-ripset-vaativat-mascaraa-tallainen-on-hyva-ripsivari/3314142
(53) Lauran vaatteet olivat kauniit ja sopivat Lauran kropalle hyvin. (K: keskustelupalsta)
http://www.vauva.fi/keskustelu/4416632/ketju/rakenna_sisusta_asu_messut_laura_ruohola
(54) Auton lasit olivat likaiset mutta eivät niin likaiset, ettei vaalea auto olisi näkynyt.
(K: blogikirjoitus) http://ajelut.blogspot.fi/2014/10/kesakuu-2010.html
(55) lastenhuoneen seinät ovat keltaiset (K: laulun sanat) Sielun Veljet: Peltirumpu
(56) Maan rajat ovat siirtomaaisäntien vetämät, ja sen sisällä heimoristiriidat ovat jämähtäneet etelän ja pohjoisen vastakkainasetteluksi. (K: tietosanakirjan artikkeli) https://fi.wikipedia.org/wiki/Togo
(57) Kesäajan aukioloajat ovat normaalit (K: museon tiedote) http://www.ilmailumuseo.visiotech.fi/uploads/Bulletin_060711.pdf
(58) Naisten ansiot ovat journalistisissa töissä edelleen miehiä alemmat. (K: artikkeli) http://
tutka.pro/?p=4102
(59) Yliopistolla oli jos jonkinlaista järjestöä ja harrastuskerhoa. Vapaa-ajan mahdollisuudet
olivat hyvät. (K: kertomus opiskelijavaihdosta) http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Opiskelu/
Opinnot-ja-opiskelu/Opiskelija--ja-harjoittelijavaihtoon-ulkomaille/Opiskelijavaihto/Vaihtokokemuksia/University-of-Aberdeen,-Iso-Britannia
(60) Euroopan kisojen puitteet olivat kieltämättä hienot − − (K: urheilu-uutinen) Kansan
Uutiset 10.7.2015, http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/ulkomaat/3400091/kisaturistina-kaspianmeren-oljydiktatuurissa
(61) Häkkisen lähtökohdat ovat huonot ennen sunnuntain GP:tä. Flunssan kouriin joutunut Häkkinen esiintyi eilisessä tiedotustilaisuudessa huonotuulisena ja vähäsanaisena.
(K: lehtijuttu) Ilta-Sanomat 11.5.2001, https://www.is.fi/urheilu/art-2000000102622.html
(62) Puukauppa piristyi Kaakkois-Suomessa – näkymät ovat valoisat. (K: lehtijuttu)
(63) Näyttelykohtaiset poikkeavat aukioloajat ovat mahdollisia. (K: museon esittely)
http://www.keuruunmuseo.fi/info/aukioloajat
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(64) Äidit kertoivat, että lapsen ja isän välit olivat hyvät. (K: tieteellinen artikkeli) Matti Kuorelahti & Reijo Viitanen (toim.) Holtittomasta hortoilusta hallittuun harhailuun – nuorten syr
jäytymisen riskit ja selviytymiskeino (NUORAn julkaisuja, 1999) s. 22
(65) Meidän välimme olivat mutkattomat. (K: haastattelu) http://www.studio55.fi/vapaalla/
article/lahipiirilainen-speden-kanssa-piti-synkata/137066
(66) a. Energian kustannukset ovat korkeat ja ne vain kasvavat tulevaisuudessa energian
hinnan noustessa. (K: tuoteselostus) http://www.evgroup.fi/tuotteet-ja-palvelut/ev-heat-recovery-laemmoentalteenotto
b. Karhuilta suojaavien aitojen kustannukset ovat korkeita ja niiden huoltaminen aiheuttaa mehiläistarhaajille ylimääräistä työtaakkaa. (K: tiedote) http://www.mehilaishoitajat.fi/@
Bin/563289/SML_Karhuvahinkotiedote.pdf
(67) a. Bussilippujen hinnat ovat halvat ja bussit kulkevat hyvin. (K: vaihto-opiskelijan palaute) http://www.oulu.fi/external/feedbacks/vaihtaripalautteet/paltartu8.htm
b. EasyJetin lippujen hinnat ovat halpoja siksi, että kustannukset ovat alhaisia. (K:
keskustelupalsta) http://keskustelu.jatkoaika.com/threads/halvalla-ja-edullisesti-englantiin.15675/page-2
(68) a. Salakavala tauti on usein vuosia oireeton, sitten seuraukset ovat rajut. (K: lehtijuttu)
Talouselämä
b. Asuntokupla oli suurempi kuin muualla, ja myös sen puhkeamisen seuraukset ovat
rajuja. (K: televisio-ohjelman esittely)
(69) a. Myynti on kasvanut kesän aikana, ja myös odotukset ovat myönteiset. (K: talous
uutinen) http://tekninen.fi/ajankohtaista/uutiset
b. Suomen teollisuuden tuotanto-odotukset ovat myönteisiä. (K: talousuutinen) Suo
menmaa
(70) a. Kanadalaisnäyttelijät Aaron Ashmore ja Shawn Ashmore ovat kaksosia. (K: viihde
uutinen) Ilta-Sanomat
b. – – keskusrikospoliisi kertoi tutkivansa terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä 11 murhaa, joista epäillään kahta 23-vuotiasta irakilaismiestä. Miehet ovat kaksoset ja he ovat
saapuneet Suomeen syksyllä. (K: uutinen) Iltalehti 11.12.2015, http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015121120817758_uu.shtml
(71) a. Ministeri Mauri Pekkarinen ja Kevan Kauppinen ovat serkuksia. (K: lehtijuttu) Mtv
24.6.2009, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pekkarinen-ja-kevan-kauppinen-ovat-serkuksia/1860000
b. Victor Hartwall ja Jonna Gylling ovat serkukset. (K: lehtijuttu) Talouselämä 17.10.2003,
https://www.talouselama.fi/uutiset/hartwallius-velvoittaa/4efd440b-4dd3-39c1-9b24-a4bcc5b48f3e
(72) a. Sinikka ja Tiina Nopola ovat siskoksia. (K: esittely) http://www.peda.net/verkkolehti/
tuusula/jokelaan?m=content&a_id=29
b. MTV Oy:stä tutut Lauri ja Pekka Karhuvaara ovat veljekset. (K: viihdeuutinen) Iltalehti
8.5.2014, http://www.iltalehti.fi/viihde/2014050718269275_vi.shtml
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(73) Rauhannobelistit Kofi Annan ja Martti Ahtisaari ovat ystäviä ja kollegoita jo vuosikymmenten takaa. (K: lehtijutun kuvateksti) https://www.kepa.fi/uutiset/8312
(74) Loe ((koira)) ja Satu (( Miss Finland)) ovat ystävät ja työkumppanit. (K: lehtijutun kuvateksti) Iltalehti 21.5.2015, https://www.is.fi/lemmikit/art-2000000929005.html
(75) Anna Puustjärvi ja hänen siskonsa Emmy ovat parhaita ystäviä. Kohta Emmystä tulee myös isosiskon esikoisen kummi. (K: lehtijutun ingressi) MeNaiset 17.6.2010,
http://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/ihmiset/anna_puu_kerron_siskolleni_kaiken
(76) Jenna Rantajoki ja Riikka Nurminen ovat parhaat ystävät. – – Riikka on Jennan omaishoitaja: läheinen, joka herää yöllä siihen, kun rintasyöpää sairastava ystävä tarttuu lääkepurkkiin.
(K: lehtijutun ingressi) http://www.rapport.fi/rapport/artikkeli.php?aid=225208
(77) a. Jenni Haukion puku on fuksian väristä shantung-silkkiä – – (K: lehtijutun kuvateksti)
Salon Seudun Sanomat
b. Makuuhuoneeseen tulevat verhot ovat silkkiä. (K: lehtijuttu) http://www.rannikkoseutu.fi/
Uutiset/1194805474646/artikkeli/putiikki+roosa+on+kolmas+tytar.html
(78) a. Tatuointi on taidetta iholla (K: lehtijutun otsikko) Lapin Kansa 7.5.2015,
https://www.lapinkansa.fi/tatuointi-on-taidetta-iholla/12236
b. Tatuoinnitkin ovat taidetta. (K: keskustelupalsta) http://www.vauva.fi/keskustelu/4471530/
ketju/tatuoidut_ihmiset
(79) a. Oulunsalo on Oulua, mutta tämä ei ihan vielä näy käytännön elämässä. (K: keskustelupalsta) ttps://www.adressit.com/keskustelu/119102
b. Kartasta sen verran että – – Myyrmäki ja Rajatorppa ovat Vantaata – – (K: keskustelupalsta)
http://taloforum.fi/viewtopic.php?f=7&t=119&start=30
(80) a. Mökillä puuhastelu on terapiaa (K: lehtijuttu) http://www.y-lehti.fi/arkisto/artikkeli/3289/
b. Harrastukset ovat terapiaa kaiken arkisen ohessa. (K: blogikirjoitus) http://taloforum.fi/
viewtopic.php?f=7&t=119&start=30
(81) a. Ayurveda-sana on sanskritia ja tarkoittaa Elämän tiedettä. (K: yrityksen nettisivut)
http://www.lotusenergy.fi/fi/ayurveda-3/
b. Esimerkiksi monien yritysten ja tuotteiden nimet ovat latinaa tai pseudolatinaa, kuten
volvo (pyörin). (K: Wikipedian artikkeli) https://fi.wikipedia.org/wiki/Latina
(82) a. Mikäli nimesi on ulkomaalaista alkuperää – –, niin liitä mukaan puhelinnumerosi
mahdollista tarkistussoittoa varten. (K: blogikirjoitus) http://jussi-halla-aho-europarlamenttiin.blogspot.fi/
b. Monet muutkin perinteiset joululaulut ovat ulkomaalaista alkuperää (K: lehtijuttu)
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/
(83) a. – – se Christopher Sandfordin kirja on roskaa! (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.
suomi24.fi/t/623062
b. Noh, omasta mielestäni kirjat ovat roskaa – – (K: keskustelupalsta) http://vuotis.net/
index.php?topic=22001.95;wap2
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(84) a. Ja lisäksi tuo väite on valhetta. (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.ellit.fi/threads/
suomalaisten-ulkonaekoe.1739240/
b. Keltamäen väitteet olivat totta myös siinä mielessä, että hän todellakin piti puolueasioissa yhteyttä vain muutamaan tamperelaiseen kommunistiin. (K: historiankirja) Ulla
Aatsinki, Mika Lampi & Jarmo Peltola: Hirmuvallan huolena vankilat ja tuonela. Luokka, liike
ja yhteiskunta 1918–44 (Tampere: University of Tampere, 2007) s. 118
(85) a. Lippahattu on viimeistä muotia kesän lähestyessä. (K: blogikirjoitus) http://arjaroosa.
blogspot.fi/2015/04/lippahatut-paahan-ja-matkalle-ulko.html
b. Värilliset piilolinssit ovat viimeistä muotia, mutta niitä käyttäessä on hyvä muistaa – –
(K: silmäklinikan nettisivut) http://www.silmalaserleikkaus.fi/category/ei-kategoriaa/
(86) a. Tukholman ja Tallinnan välisestä reitistä suurin osa oli avomerta, mutta aluksen kahdella aikaisemmalla reitillä avomeriosuus oli huomattavasti lyhyempi. (K: raportti) http://
turvallisuustutkinta.fi/material/attachments/otkes/tutkintaselostukset/fi/vesiliikenneonnettomuuksientutkinta/mvestonia/1izoaJRlP/Estonia_loppuraportti.pdf
b. Estonian turma vaati 852 henkeä. Heistä suurin osa oli ruotsalaisia ja virolaisia. (K:
uutinen) http://www.uutisvuoksi.fi/Online/2015/11/02/T
(87) a. Tersan tulot olivat yhteensä 404 367 euroa, josta yli puolet oli pääomatuloa.
(K: lehtijuttu) Kauppalehti 11.6.2015, http://www.kauppalehti.fi/uutiset/luomumustikan-poimintatulot-yli-viisi-miljoonaa/hEX7uDGu
b. Runsaasta miljoonasta vakinaisesti asutusta kerrostaloasunnosta yli puolet oli vuokra-asuntoja. (K: uutinen) Yle 12.11.2010, http://yle.fi/uutiset/3-5668396
(88) a. Tästä ajasta enintään neljännes saa olla ns. työntekoon rinnastettavaa aikaa, johon
lasketaan myös perhevapaajaksot. (K: perhevapaiden opas) www.akava.fi/files/469/Perhevapaat_isien_ja_aitien_oikeus.pdf
b. Asiakkaista vajaa neljännes oli ulkomaalaisia. (K: raportti) http://www.rktl.fi/julkaisut/j/437.html
(89) a. Javier on pitkä b. Javier on koulun opettajista pisin
(90) a. Javier on opettaja b. Javier on koulun ainoa espanjan opettaja
(91) a. Olga ja Suvi ovat ruotsin opettajia b. Olga ja Suvi ovat koulun ainoat ruotsin opettajat
(92) Tarja Halonen on Suomen ensimmäinen naispresidentti.
(93) Suomen ensimmäinen naispresidentti on Tarja Halonen.
(94) Halonen on ensimmäinen naispresidentti.
(95) Ensimmäinen naispresidentti on Halonen.
(96) Obama on ensimmäinen musta presidentti. (K: uutinen) Helsingin Sanomat 6.11.2012,
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002578081.html
(97) Paavo Pautio on kolmas vasemmalta. (K: kuvateksti) http://wirsuanttila.blogspot.
fi/2008/04/sukujuhlat-kuusamossa-heinkuussa-2007.html
(98) Lempirunoilijani on ehkä Tommy Tabermann, hänellä on todella maanläheisiä mietelmiä
ja runoja. (K: keskustelupalsta) http://www.kysypois.com/2013/06/04/entapa-runot/
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(99) Garnierin tuotteista paras on Bodysensitive. (K: keskustelupalsta) https://keskustelu.
anna.fi/threads/laadukkain-marketin-vartalovoide.1866940/ (luettu 20.6.2015)
(100) Piia oli tuhannes kävijä ja tämä Rauha-neiti lähti hänelle siitä muistoksi. (K: tonttuja
käsittelevä sivusto) https://raikku.vuodatus.net/lue/2007/04/pajunkissatonttu-rauha
(101) Kuhmolainen kylä on Suomen vähälapsisin postinumeroalue. (K: lehtijuttu) Helsingin
Sanomat 22.2.2015, https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002803015.html
(102) Ystäväperheen lapset olivat ainoat lapsiulkoilijat Brysselissä. (K: uutisen kommentti) Yle
15.2.2011, http://yle.fi/uutiset/paivakodissa_ei_ulkoilla_paukkupakkasella/5080175
(103) Minna ja Heidi ovat naisista kauneimmat. (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.ellit.
fi/threads/diilin-kotkat.1801866/page-2 (luettu 20.6.2015)
(104) Eduskunnasta pudonnut perussuomalaisten Kettunen: ”Kansanedustajan ainoat kaverit ovat televisio ja herätyskello”. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat 20.4.2015,
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000002817923.html
(105) Maailman eniten kopioidut sakset ovat Fiskarsin oranssit sakset. (K: tietosanakirja)
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sakset (luettu 31.7.2015)
(106) VII kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun 2014 voittajat ovat ukrainalainen
sopraano Kateryna Kasper ja korealainen tenori Beomjin Kim. (K: uutinen) Yle 13.8.2014,
http://yle.fi/aihe/klassinen/mirjam-helin-laulukilpailu-2014 (luettu 31.7.2015)
(107) Maratoonarit olivat viimeiset suomalaiskilpailijat näissä Olympialaisissa. (K: urheilu-
uutinen) http://www.noc.fi/olympialaiset/?x32964=1131223
(108) 90-luvulla luin paljon Barbie-lehtiä ja kirjoja, kun olin silloin pieni. Niissä Barbien siskot
olivat Skipper, Stacie ja Kelly. Wikipedian mukaan siskot ovat Skipper, Stacie ja Chelsea. (K:
keskustelupalsta) http://www.vauva.fi/keskustelu/4517388/ketju/barbien_siskot_kuka_tietaa
(109) Äiti, isä ja mummu ovat ainoat aikuiset, joille 4-vuotias Frida puhuu. (K: lehti-artikkeli)
http://seura.fi/ihmiset/tarinat/lapseni-ei-puhu-vieraille-ei-edes-paivakodin-tadeille/
(110) Merihevosurokset ovat ainoat eläinkunnassa, jotka hoitavat poikasiaan. (K: eläimiä
käsittelevä nettisivusto) http://www.lemmikki.se/faktaa-14884 (luettu 28.12.2012)
(111) Mäkitalo-Aho on opettajista ollut se, joka on soitellut ympäri kuntaa, jotta oppilaiden projekti on tullut mahdolliseksi. (K: blogikirjoitus) http://riihenmaenreksi.blogspot.
fi/2014/05/oppilaat-osallisia-kylla-vaan.html
(112) Dallas Buyers Club -elokuvan kohtauksesta tekee hienon Ronia esittävä näyttelijä. Tyrmäävää on, että roolin tekee Hollywoodin kaunis poika. Näyttelijä, jonka kykyjä on epäilty,
ja joka on vuosia tehnyt kevyttä Hollywoodin hömppää ja esittänyt omahyväistä machoa
romanttisissa komedioissa.
Näyttelijä on Matthew McConaughey. (K: kulttuuri-uutinen) Helsingin Sanomat 1.2.2014
(113) a. Paavo Pautio on kolmas vasemmalta. (K: kuvateksti) http://wirsuanttila.blogspot.
fi/2008/04/sukujuhlat-kuusamossa-heinkuussa-2007.html
(114) a. Ystäväperheen lapset olivat ainoat lapsiulkoilijat Brysselissä. (K: uutisen kommentti)
Yle 15.2.2011, http://yle.fi/uutiset/paivakodissa_ei_ulkoilla_paukkupakkasella/5080175
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(115) a. Äiti, isä ja mummu ovat ainoat aikuiset, joille 4-vuotias Frida puhuu. (K: lehtiartikkeli)
http://seura.fi/ihmiset/tarinat/lapseni-ei-puhu-vieraille-ei-edes-paivakodin-tadeille/
(116) Obama on ensimmäinen musta presidentti. (K: uutinen) Helsingin Sanomat 6.11.2012,
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002578081.html
(117) Minä olen ainoa homo kylässä. (K: haastattelun sitaatti) http://www.megafoni.org/arvostus-ja-vastarinta/
(118) Marjukka Halttunen on ilakoivan ketterä, teräväpäinen kamarineitsyt Lisette – –
(K: teatteriarvio) HKV-korpus, http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014032622
(119) Naiset ovat ne jotka synnyttävät – – (K: keskustelupalsta) http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=914225&page=27
(120) Auto oli isän ja isä valitsi sille myös nimen – – (K: blogikirjoitus) http://kaloriinankamari.blogspot.fi/2014/10/raisa-in-memoriam.html
(121) Tie on naapurin ja meillä on siihen käyttöoikeus. (K: palaute) http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/29782_Asolan_katukohtaiset_palautteet.pdf
(122) Vastuu on vanhempien. (K: lehtiartikkelin kommentti) http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/372000/Mopokeskusteluun-syyttelyn-sijasta-vastuun-korostamista
(123) Onko tämä (esim. takki tai kynä) sinun?
(124) Koulutuksen tasa-arvo on tärkeä tutkimusteema, ja nyt se on saanut oman professuurin Helsingin yliopistoon. (K: blogikirjoitus) https://fi-fi.facebook.com/otusowl/
posts/10153565895715512?stream_ref=10
(125) Kodin turvallinen ilmapiiri on lapsen kehityksen kulmakivi. (K: vanhemmille tarkoitettu koulutusmoniste ) http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/sosiaali--ja-terveys/lapsiperheiden-palvelut/kouluth/liitteet/vanhemmille-koululaisen-hyvinvointi.pdf
(126) Joskus tuntuu, että herkkujen syöminen on ainoa ilo mun elämässä – – (K: keskustelupalsta) https://www.vauva.fi/comment/4759403 (luettu 3.7.2012)
(127) Opettajien naisvaltaisuus on ongelma! (K: keskustelupalstan otsikko)
http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?p=18415373
(128) Pitkän linjan vihannesviljelijä keskittyy tätä nykyä muutamaan kasvilajiin ja panostaa
niiden hoitoon. Erityinen ilonaihe ovat omat perunat. (K: lehtijuttu)
http://www.suomela.fi/piha-puutarha/Hyotykasvit/syksy-on-keittiotarhan-kultakausi-51066
(129) Noviisi-ikäiset juniorit ovat ainoa ilonaihe. (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.suomi24.fi/t/11187937
(130) Isä oli todellinen luontoihminen, jonka suurin rakkaus olivat linnut. (K: paikallislehden
muistokirjoitus) http://pirkkalainen.com/lehtiarkisto/2012/Nro%2016%20Pirkkalainen%20
18.4.12.pdf
(131) Hämähäkit ovat suurin pelkoni. (K: jutun kommentti) http://yle.fi/ylex/uutiset/hamahakin_imurointi_voi_olla_rikos_miksi_kukaan_haluaisi_havittaa_naita_suloisia_otuksia/3-7547297
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(132) Pysäköidyt ajoneuvot haittaavat lumenpoistoa, ja jumiin jääneet autot ovat riesa
monelle kaupunkilaiselle. (K: uutinen) Iltalehti 11.12.2012, https://www.iltalehti.fi/autot/a/201212110122326
(133) Myös ilmavaivat olivat ongelma. (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.suomi24.
fi/t/12275809
(134) Linja-autot olivat vuosikymmenet sitten erittäin tärkeä liikkumismuoto. (K: historiikki)
http://www.slhs.fi/fi/osastot/pohjois-karjala/
(135) Lapseni ovat ilonaiheita, kaikki kolme. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat
(136) Liian innokkaat siivoojat olivat riesoja. (K: blogikirjoitus) http://bang.foorumini.net/
t164p20-i-ll-make-a-man-out-of-you
(137) Nykyinen alkoholilainsäädäntö on hyvä esimerkki epäonnistuneesta yrityksestä muuttaa kansalaisten kulutustottumuksia. (K: mielipide) http://www.esaimaa.fi/Mielipide---Sana-on-vapaa/2015/08/03/Alkoholilait%20on%20jo%20aika%20uudistaa/2015119354764/68
(138) Kotkan vammaisten yhteisjärjestö ry:n tilat ovat esimerkki siitä, miten asiat voi mennä
mönkään kun menevät. (K: uutinen) Kymen Sanomat
(139) Eräs varteenotettava tekijä arki- ja työelämässä jaksamiseen ja onnellisuuteen on
varmaan miehen eläkkeelle jäänti ja kotiarjesta huolehtiminen. (K: blogikirjoitus)
https://rita-ritanhuone.blogspot.com/2012/11/ (luettu 29.7.2019)
(140) Viime aikoina keskustelu paperittomuudesta on lisääntynyt Suomessa. On myös
syntynyt toimia, joiden avulla paperiton voi saada apua. Yksi esimerkki on vapaaehtoisten lääkärien pitämä terveyspiste, Global Clinic. (K: pakolaisia koskeva kysymyspalsta)
http://www.paperittomat.fi/?page_id=686
(141) Koko kaupunki on ollut lasten terveyden edistämisessä mukana. Terveyden edistämisen
johtaja Oili Ylihärsilä sanoo, että tärkein työ on tehty perheissä. Vuonna 2009 vuoden ikäisistä lapsista 8 prosenttia oli ylipainoisia ja viisivuotiaista 17 prosenttia. Vuonna 2014 vastaavat
luvut olivat 3,4 prosenttia ja 9,6 prosenttia.
Eräs vaikuttava tekijä on neuvoloissa käyttöön otettu neuvokas perhe -menetelmä.
(K: uutinen) Ilkka 22.1.2015,
http://www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/perheet-onnistuivat-sein%C3%A4jokelaislasten-paino-saatu-laskuun-1.1760099?localLinksEnabled=false
(142) Lapset ovat totta kai tärkeintä elämässä, mutta haluan olla muutakin kuin äiti siinä
samalla. (K: keskustelupalsta) http://kaksplus.fi/threads/oma-elaemae-synnytyksen-jaelkeen.1607030/
(143) Minusta lapsi on arvokkainta, mitä meillä on ja haluamme tarjota hänelle parasta mahdollista hoitoa. (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.ellit.fi/threads/lapsivakuutus.1635796/
page-2
(144) Lomalla parasta ovat pitkäksi venähtäneet lounaat ja kiireettömyyden tuntu. (K: blogikirjoitus) http://www.tiskivuorenemanta.fi/2017/09/lounaalla-langvikissa/
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(145) ”Lomalla parasta on arkiseksi. – – ” (K: lehtijuttu) Ilta-Sanomat 20.6.2016,
https://www.is.fi/seksi-parisuhde/art-2000001204393.html
(146) Paita on ihmiskunnan vanhimpia vaatekappaleita. (K: lehtijuttu) HKV-korpus
(147) Helpin kylä on laajan Kittilän kunnan eteläisimpiä kyliä. (K: kylää esittelevä nettisivu)
http://helppi.lappi.fi/1
(148) Gran Canarian idyllisimpiä kyliä on Puerto De Mogan mutkaisen vuoristotien päässä.
(K: Kanarian saaria koskeva matkaopas) http://www.kanaria24.com/fi/kanaria-nyt/oma-juttu/
puerto-de-mogan-on-gran-canarian-idyllisimpia-kylia
(149) Mashadin basaari on maan kauneimpia ja tunnelmallisimpia. (K: matkakertomus) https://www.pallontallaajat.net/pt3/keskustelu/index.php?topic=14971.80
(150) Ulkomaalaisten työttömyysaste on Kymenlaaksossa edelleen maan korkeimpia.
(K: uutinen) Yle 5.9.2013, https://yle.fi/uutiset/3-6813918
(151) NW E oli itävaltaunkarilaisen Nesselsdorfer Wagenbaun vuosina 1904–1906 valmistama
henkilöauto. – – Auton huippunopeus oli 52 km/h ja maavara 277 mm. Malli oli viimeisiä,
joissa oli vielä nähtävissä hevosvaunumaisia piirteitä. (K: tietosanakirjan artikkeli) https://
fi.wikipedia.org/wiki/NW_E
(152) Jani on Sievisiä.
(153) Michael Monroe on yksi Senaatintorin uudenvuodenjuhlien esiintyjistä. (K: uutinen)
Helsingin Uutiset,
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/99285-jussi-pajunen-ja-michael-monroe-siirtavat-helsingin-vuoteen-2013 (luettu 12.12.2012)
(154) Partalan kylä on yksi Jämsän teollisuuskylistä. (K: kylää esittelevä nettisivu)
http://www.partalankyla.fi/k
(155) Tasa-arvo on yksi keskeisimmistä suomalaisen yhteiskunnan perusarvoista.
(K: hankkeen esittely) http://www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi/mina-ja-kulttuuri/tasa-arvo-on-perusoikeus/
(156) Suomi on eri tutkimusten mukaan yksi Euroopan kärkimaita etätyösovelluksissa.
(K: lehtijuttu) Iltalehti 8.10.2015, https://www.iltalehti.fi/tyoelama/2015100820481391_
tb.shtml
(157) Hengellisyyden kasvu on eräs tärkeimmistä nousevista trendeistä sekä Suomessa
että Euroopassa, uskoo yhteiskunnallisten arvojen liikettä pitkään seurannut Ilkka Halava.
(K: lehtiartikkeli) http://www.ulkopolitiikka.fi/artikkeli/49/ilkka_halava_uskonnollisuus_on_
vastareaktio_materialismille/
(158) a. Työt ovat samat, ihmiset ovat samat, vain työtehtävien keskinäisessä jaossa tapahtuu
muutos. (K: blogi, joka esittelee työpaikan työmotivaatiota kohentavaa menettelyä) http://
luontaisettaipumukset.fi/2015/05/04/motivaatiota-tyhjasta/
b. Miksi kiinteistöyhtiöt ottavat liikaa taloja. Me vaihdoimme kiinteistöyhtiötä ja samalla hinnalla saamme parempaa palvelua. Sovitut työt ovat samoja, mutta jälki on parempaa. (K: ke-
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skustelupalsta) http://www.kaleva.fi/juttutupa/oma-elama/kerrostalojen-huoltoyhtiot-ja-isannoitsijat-laistavat-toistaan/316401
(159) a. Joukot X ja Y ovat samat, eli X = Y, jos niiden alkiot ovat samat. (K: luentokalvot)
http://s-mat-pcs.oulu.fi/~mpa/GrKalvV3v2014.pdf
b. Joukko-opin merkintöjä käsittelevä lista: x = y alkiot x ja y ovat samoja (K: opetusmoniste) http://www.math.tut.fi/courses/ima/A1/pruju.pdf
(160) Siirrä tarvittaessa runkorakennetta etureunasta niin, että molemmat mittauslukemat
ovat samoja, jotta runko on ristimitassaan. (K: rautakaupan terassin rakennusohjeet) http://
www.rautiaratkaisee.fi/remppareseptit_terassi_terassi.php
(161) – –. Kysyimme tuon tunnin alussa opettajalta: ”Saadaanks me tänään pistärit?” Opettaja vastasi: ”Vastaus on nelikirjaiminen sana, jonka ensimmäinen ja viimeinen kirjain ovat
samat, samoin keskimmäiset kirjaimet ovat samat.” Mikä on tuo nelikirjaiminen sana? (K:
keskustelupalsta) http://www.aspalsta.net/viewtopic.php?p=167880&sid=b29e839c79b7a6c07cbd96443061971b
(162) Laitteiden profiilit. Vasemmalla perusmalli, oikealla Edge. Näytöt ovat samankokoiset,
mutta Edgen näyttö on taivutettu sivuille. (K: tuotevertailu) http://www.digitoday.fi/vimpaimet/2015/04/07/testi-samsungin-galaxy-lippulaivat-ovat-riemuvoitto--vaikka-ominaisuuksia-katosi/20154171/66
(163) Pyy painaa noin kolmasosakilon. Naaras- ja urospuoliset pyyt ovat samankokoisia.
(K: esittely) https://riistakolmiot.fi/riistaelaimet/pyy-bonasa-bonasia/
(164) Eilen törmäsin entiseen työkaveriini. Aikaisimmin pidimme melko tiiviisti yhteyttä,
ja esikoisemmekin ovat samanikäiset. (K: blogikirjoitus) http://ihmeenodotus.blogspot.
fi/2012/11/vauvauutisia.html
(165) Minulla on yksi 6 vuotta nuorempi kaveri. Olen tutustunut häneen, koska esikoisem
me ovat samanikäisiä. (K: keskustelupalsta) http://www.meidanperhe.fi/keskustelu/547608/
ketju/_mita_tekisitte_minun_tilanteessani_kaveriasiaa_
(166) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen dna-testin mukaan päijäthämäläinen mies ei ollut
pikkulapsen isä 99,999 prosentin varmuudella. – – Päijät-Hämeen käräjäoikeus – – lähetti
miehen tämän vastustuksesta huolimatta uuteen dna-testiin samasta lapsesta. Uusi tulos:
mies on kyseisen lapsen isä 99,999 prosentin varmuudella. Testattava vahvistaa testin omalla
nimikirjoituksellaan. Kahta nimikirjoitusta on verrattu laitoksessa, ja ne ovat erilaiset. (K:
uutinen) Etelä-Suomen Sanomat 13.11.2014, http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2014/11/13/
taysin-vastakkaiset-tulokset-mies-tuli-isaksi-vasta-toisessa-dna-testissa
(167) Klassisten lyseoiden rinnalle tulivat vuonna 1883 reaalilyseot. Kummatkin olivat 8-luokkaisia. Tyypiltään ne olivat erilaisia; vain niiden I luokka oli samanlainen. (K: kouluhistoria)
http://materiaalit.internetix.fi/fi/opintojaksot/9historia/kouluhistoria/oppikoulun_uudistuminen_autonomian
(168) Pituuteni on 162 ja painoni on 64,7 kg. (K: lehden kysymyspalsta) http://www.terve.fi/
kysy-asiantuntijalta-anonymous-mika-normaali-paino-25-august-2004-753
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(169) torimyyjän mansikat ovat 6 euroa litralta (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.ellit.fi/
threads/mansikat.1716204/
(170) matkan hinta oli sata puntaa (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.suomi24.
fi/t/8880029
(171) Kohtuullinen vuokra on mielestäni 25 prosenttia käteen jäävistä tuloista. (K: lehti
haastattelu) Helsingin Sanomat
(172) Aamun lämpötila ei ollut kymmentä astettakaan. (K: romaani) Leena Lehtolainen: Kuo
lemanspiraali (Helsinki: Tammi, 1997)
(173) matka ei ollut edes 20 kilometriä (K: blogikirjoitus)
(174) Ajasta jo voimme päätellä, että 5 km lenkki ei ollut aivan viittä. (K: blogikirjoitus) http://
www.juoksufoorumi.fi/index.php?/forums/topic/2965-esakallion-h%C3%B6lkk%C3%A4-somerolla-vinkkej%C3%A4/#comment-120063
(175) Kello oli kuusi, kun istuimme ruokapöytään. (K: blogikirjoitus) http://blogit.fit.fi/sairaankaunismaailma/kun-tajuaa-itsekin-etta-eihan-tassa-touhussa-ole-mitaan-jarkea/
(176) kello ei ollut edes kahta (K: blogikirjoitus) http://arjenpieniasuuriaseikkailuja.blogspot.
fi/2014_07_01_archive.html
(177) Vastuullinen sijoittaminen on sitä, että suljetaan pois epäeettiset kohteet. (K: blogi
kirjoitus) http://www.aaltoee.fi/blog/viisi-virhekasitysta-vastuullisesta-sijoittamisesta
(178) Kunnioitus parisuhteessa on sitä, että pidän jatkuvasti auki sen mahdollisuuden, että
toinen on oikeassa ja minä käyttäydyin kurjasti. (K: blogikirjoitus) http://lupaollamina.fi/blog/
kunnioitus-ja-luottamus-parisuhteessa/
(179) Hyvin yllättävää ~ hienoa oli voittaa MM-titteli ~ että Kiira Korpi voitti kansainvälisen
taitoluistelukilpailun.
(180) Pahin pelkoni ~ suuri ilonaihe on jäädä yksin ~ että hän tulee takaisin.
(181) On helppoa kadottaa itsensä someen ja tykkäyksiin. (K: blogikirjoitus) http://iramakinen.
blogspot.fi/2015/04/hetki-ilman-somea.html
(182) Tärkeää on huolehtia mm. riittävästä ravintokuidun saannista. (K: terveyslehden artikkeli) http://terveyskirjat.fi/features/b12-vitamiini-on-tarkeaa-muistille-ja-hermostolle/
(183) – – ennen keskiyötä on parasta lähteä kotia kohti. (K: kolumni) Ilkka 27.9.2014,
http://www.ilkka.fi/mielipide/kolumnit/komiat-pimi%C3%A4ss%C3%A4-1.1691149
(184) Nykyisessä turvallisuustilanteessa on hyvä, että Baltian maat ovat sekä EU:n että Naton
jäseniä. (K: uutinen) Ilta-Sanomat 14.4.2015, https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000909113.
html
(185) Se mitä välillämme tapahtui, oli aitoa. (K: televisiosarjan tekstitys) TV2 Deception: Kuka
murhasi rikkaan perijättären? 15.7.2015
(186) Kaksi Helsingin kaupungin työntekijää sai perjantaina tuomion tuottamuksellisesta
virkavelvollisuuden rikkomisesta. Mitä tästä seuraa, on vielä epävarmaa. (K: uutinen) Hel
singin Sanomat
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(187) Lapseni hoitotäti pussasi lastani suulle ja minusta se oli mahtavaa! (K: keskustelupalsta) http://www.meidanperhe.fi/keskustelu/878393/ketju/_lapseni_hoitotati_pussasi_lastani_suulle_ja_minus
(188) Kiusaamista Tuomas sai osakseen koko ala-asteen ajan. Siitä tuli paha olo. Sen seurauksena hän kiusasi itse muita kostoksi. Jälkeenpäin mietittynä se oli tyhmää. (K: lehtijuttu)
http://www.mll.fi/nuortennetti/idolikortit/tuomas-kauhanen/
(189) Pahin pelkoni on kadottaa lompakkoni. (K: keskustelupalsta) www.meidanperhe.fi/keskustelu/124085/ketju/_pahin_pelkoni_on_kadottaa_lompakkoni_no_menin_sit
(190) Päivän ilonaihe oli, että Kiira Korpi ylitti ensimmäisenä suomalaisluistelijana MM-
kisoihin vaadittavan teknisen pisterajan. (K: urheilu-uutinen) Aamulehti
(191) Pikku yllätys oli, että vaikka ilma oli aurinkoinen, niin rannalla ei ollut mitenkään erityisen lämmin. (K: matkakertomus) http://alkoaltianseniorit.yhdistysavain.fi/alaosastojen-toiminta/ita-suomi/missa-mennaan/
(192) Tästä tyypillinen esimerkki on, että naisten on havaittu olevan varovaisempia sijoitustoiminnassaan kuin miesten. (K: artikkeli) http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/
uploads/2015/03/KAK12015saarela.pdf
(193) Uutisoinnin seuraus on, että mielenterveyden ongelmiin kohdistuvat ennakkoluulot vahvistuvat. (K: mielipide) Helsingin Sanomat 3.4.2015, http://www.hs.fi/mielipide/
a1427946498425
(194) Vuonna 2013 voimaan tulleen vanhustenpalvelulain seurausta oli, että laitoshoitoa vähennetään. (K: blogikirjoitus) https://tapsantahtiin.wordpress.com/
(195) Täällä on kylmä ~ kuuma.
(196) Lauantaina taitaa sataa ja sunnuntaina on aurinkoista. (K: keskustelupalsta)
http://www.mckramppi.com/keskustelut/
(197) Rantapuistoon oli kokoontunut paljon nuorisoa, ja poliisin mukaan siellä oli rauhatonta. (K: mielipide) Ilkka 11.5.2008, https://www.ilkka.fi/mielipide/yleisolta/alavuden-poliisi-ei-tuonut-vaaria-henkiloita-putkaan-1.643660
(198) Koulussa oli tylsää paitsi tekstiilissä oli kivaa. (K: koululaisten blogi) http://3a-luokka.
blogspot.fi/2008_05_01_archive.html
(199) Onneksi oli yö ja liikenteessä hiljaista. (K: keskustelupalsta) http://www.moottoripyora.
org/keskustelu/showthread.php/252220-Soitatko-poliisille/page3
(200) Kun haimme Kirpun, oli sunnuntai, mutta kauppa oli poikkeuksellisesti auki. (K: keskustelupalsta) www.petsie.fi/forums/15214-elainkaupat-ja-niiden-asiantuntemus/page/4
(201) Silloin oli kesä ja tein lähes päivittäin kahden tunnin metsälenkin. (K: blogikirjoitus)
http://nooranelamaa.blogspot.fi/2015/02/viikon-spurttailut.html
(202) Tänään laitoin kurpitsasosekeittoa ja tyttären toiveita kuunnellen kaiversin kurpitsasta
lyhdyn. Keitosta tuli hyvää ja lyhdystä hauska. (K: kokkisivuston keskustelupalsta)
http://www.kotikokki.net/keskustelut/nayta/52d6d2f3d074a9ec0e000952/T%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20laitoin%20kurpitsasosekei...
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(203) Ensi kesästä tulee kuivempi ihan varmasti. Mistäkö tiedän? Kysyin sammakolta!
(K: lehtijuttu) http://www.e-pages.dk/extras/28/15
(204) Koulukiusatusta pojasta kasvoi euroviisuvoittaja (K: viihdeuutinen) Iltalehti 25.5.2015,
https://www.iltalehti.fi/viihde/a/2015052519750525
(205) Mobiilipelejä kehittävä Rovio Oy perustettiin joulukuussa 2004. Yhtiöstä kehittyi varteenotettava mobiilien Java-pelien kehittäjä ja se työllisti vuoden 2005 loppuun mennessä n.
30 työntekijää. (K: raportti) https://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/verso_vertical-software-solutions_307_2014.pdf
(206) Initiaatioriittien jälkeen pojista tuli miehiä ja tytöistä naisia – – (K: blogikirjoitus) http://
timo-vihavainen.blogspot.fi/2011/10/me-ollaan-nyt-pentuja-kaikki.html
(207) Sprite teki pieninäkin määrinä boolista meidän mielestämme liian makean. (K: keskustelupalsta) http://www.naimisiin.info/yhteiso/topic/15133-karpalobooli/page-2
(208) ”Mutta kuumuus, ikävystyminen, väsymys paljastivat hänelle sen kirouksen, itkettävän
typerän työn jonka loputon yksitoikkoisuus teki päivistä liian pitkiä ja elämästä liian lyhyen.”
(K: Albert Camus’n sitaatti romaanissa) Juha Seppälä: Paholaisen haarukka (WSOY, 2008)
(209) Isän suhde poikiin näkyi puolestaan selkeämmin tavoitteellisena: pojista tehtiin miehiä. (K: tutkimusraportti) http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sites/default/files/verkkojulkaisut/IsyydenIhanteetArkiJaKokemukset_painoversio.pdf
(210) Itse asiassa Strömbergistä ei tullutkaan kuuluisaa. (K: romaani) Jyrki Pellinen: Luotsi
katu (Helsinki: ntamo, 2012) s. 15.
(211) Opiskelusta ei tule mitään, työnhausta ei tule mitään, edes olemisesta ei tule mitään.
(K: blogikirjoitus) http://saksanmarjat.blogspot.fi/2014/08/girlfriend-gone-crazy.html
(212) Tiura ei yrittänyt loikata kepuun, kun hänestä ei tehtykään äänikuningattarena kokoomuslaista ministeriä. (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.suomi24.fi/t/9959185/etsi-rehllinen-demari
(213) Mikähän Elsa Saision kasvatuksessa meni pieleen, kun hänestä ei kasvanutkaan lesboa?
(K: keskustelupalsta) http://keskustelu.ellit.fi/threads/satteenkaariperheet.1846195/
(214) Koulussa mä joskus leuhkin poikakaverista, mutta paskat, ei mulla semmoista ole.
Mustahan rakennetaan kitkerän katkeraa vanhapiikaa – – (K: lehden nuorten mielipidepalsta)
Helsingin Sanomat 28.1.1984 s. 21. Ks. Shore: Onko suomessa passiivia s. 24
(215) SAS odottaa myös tästä vuodesta tappiollista, tanskalaisen Jyllands-Posten -päivälehden
haastattelema SAS:n pääjohtaja Jan Lindegaard arvioi. (K: talousuutinen) Kaleva 8.2.2002,
http://www.kaleva.fi/uutiset/talous/sas-jakaa-bonuksia-tappioista-huolimatta/457991/
(216) Perhe toivoi hänestä konserttipianistia, mutta toisin kävi. (K: kulttuuriuutinen) Yle
13.8.2015, http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/08/13/kuusi-kuvaa-kaari-martinin-elamasta
(217) Laadultaan mansikan sadosta odotetaan hyvää. (K: uutinen) http://www.ruokatieto.fi/
uutiset/juhannukseksi-mansikkaa-etela-ja-lounaisrannikolta
(218) Hänestä veikattiin uutta pääministeriä, mutta hän ei ole mukana edes uudessa hallituksessa. (K: uutinen) http://www.tusky.fi/uutiset/354-ranska-hollande-ei-kannata-hollannin-mallia
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11. ADVERBIAALI
(1) Nieriä maistui hyvältä ~ hyvälle. (K: ravintola-arvio) http://satunnaisetsyomarit.blogspot.
fi/2015/07/lonna.html
(2) Ismo Alanko on pysynyt kansan kestosuosikkina (K: uutisotsikko) Savon Sanomat
11.11.2010, http://www.savonsanomat.fi/viihde/ismo-alanko-on-pysynyt-kansan-kestosuosikkina/1039319
(3) Ihmiset tulevat onnellisiksi liikkumalla, kertoo tuore tutkimus. (K: kolumni)
http://www.kotivinkki.fi/lukijakolumnit/napa-piiri
(4) Susan luuli ensin Vanhasta Niinistöksi (K: lööppi ja lehtijutun otsikko) Ilta-Sanomat
27.11.2006
(5) Setä keksi itselleen uuden harrastuksen, mielikuvituskaverit. Setä puhui niistä oikeina ihmisinä ja lopulta alkoi itsekin uskoa niiden olemassaoloon. (K: blogikirjoitus)
http://www.city.fi/blogit/2398/satuseta/119656
(6) Kävelin tunnin paljasjaloin leirintäalueen uimarannalla. (K: blogikirjoitus)
http://www.rantapallo.fi/tatjaana/
(7) Kuukauden päästä juoksin kilometrin ilman taukoa. (K: blogikirjoitus)
http://kevyetkilometrit.blogspot.fi/2012/03/aloitus.html
(8) Olen sen jälkeen lukenut Ecce homon useita kertoja. (K: blogikirjoitus)
http://filosofia.fi/node/6234
(9) ”Julius pudotti painoaan ainakin viisi kuusi kiloa. – – ”, sanoi Piironen. (K: urheilu-
uutinen) Helsingin Sanomat 27.8.2015, http://www.hs.fi/urheilu/a1440568921753
(10) Hän on pieni ja siro, painaa tuskin viittäkymmentä kiloa. (K: romaani) Pirjo Tuominen:
Tuonelan joutsen (Helsinki: Tammi, 2011)
(11) Sellaista miestä, joka ei kohtele naistaan kuin prinsessaa, ei kannata kahta kertaa katsoa.
(K: keskustelupalsta) http://www.vauva.fi/keskustelu/4371577/ketju/miehen_taytyy_kohdella_naista_kuin_prinsessaa
(12) Kävele tunti, hölkkää tai juokse tunti. (K: ohjeet) http://ksml.menoinfo.fi/viitasaari/urheilu-ja-liikunta/kunniakierros/488721
(13) Peitä uudelleen ja anna kohota vielä tunti. (K: ruokaohje) http://www.tamperelainen.fi/
artikkeli/261999-uusi-klassikko-pataleipa
(14) Meijän ryhmä suuntas heti tanssilattialle ja tanssittiin tunti melkeen taukoomatta.
(K: blogikirjoitus) http://lauranjenkkivuosi.blogspot.fi/2009/05/prom-2009.html
(15) Nykyinen Kreikka on kuin kaivo, jonne täytyy koko ajan kantaa ulkoapäin euroja.
(K: mielipide) Etelä-Saimaa
(16) Verot ovat pääosin prosenttiperustaisia. Hallituksen kannattaisi ennemminkin miettiä
miksi jo itsestään euromäärissä skaalautuvat verot eivät riitä, vaan verotuksen tasoa pitää
koko aika kiristää. (K: uutisen kommentti) Turun Sanomat 14.8.2015, http://www.ts.fi/uutiset/
kotimaa/805330/Noin+joka+neljas+maksoi+kiinteistoveronsa+myohassa+viime+vuonna
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(17) Sunnuntaina 29. syyskuuta kotikatsomoissa päästään todistamaan historiallista hetkeä,
kun lottoarvonta esitetään viimeisen kerran Yle TV1:llä. (K: uutinen) Satakunnan Kansa
(18) Vielä viime vuonna ateria maksoi 8,30 euroa. (K: uutinen) Mtv 17.2.2015, http://www.
mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/nain-paljon-helsinki-saastaa-kotihoidossa-onko-saasto-iso-vai-pieni-se-on-mielipideasia/4791956
(19) Jarin väsyttelemä lohi panoi 6,8 kg ja pituutta sillä oli 85 cm. (K: blogikirjoitus)
http://kalajuttuja.vuodatus.net/lue/2008/06/honkasuvannolla
(20) Kaarlen viimeisin hallituskausi ei kestänyt kolmea vuottakaan. (K: romaani) Kristiina
Vuori: Neidonpaula (Helsinki: Tammi, 2015)
(21) Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle laski 10 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta
puolestaan pieneni neljä prosenttia. (K: uutinen) Yle 7.4.2015, http://yle.fi/uutiset/3-7912092

12. APPOSITIO JA LAUSEEN LISÄYKSET
(1) Keikkaa oli katsomassa myös Krissen veli Eppu Salminen. (K: blogikirjoitus) http://lovelotta.blogspot.fi/2006/01/yven-koomikko.html
(2) Tasavallan presidentillä Tarja Halosella oli uudenvuodenpuheessaan viimeinen tilaisuus
puhutella kansakuntaa laajasti. (K: uutinen) Helsingin Sanomat
(3) Kansalaisoikeusaktivistien marssi kulkee 1 385 kilometrin reitin Selmasta Alabamasta
Yhdysvaltain pääkaupunkiin Washingtoniin. (K: uutinen) Yle 2.8.2015, http://yle.fi/uutiset/
usan_mustat_aloittivat_46_paivan_marssin__taistelua_ei_ole_viela_voitettu/8197956
(4) Tiesitkö, että Suomen kansallislintu laulujoutsen oli 1950-luvun alussa vähällä kuolla sukupuuttoon metsästyksen ja munien ryöstämisen vuoksi. (K: keskustelupalsta)
http://reinoblog.blogspot.fi/2006/11/laulujoutsen-suomen-kansallislintu.html
(5) Lauantai-illan pelastaja YleLeaks ottaa kantaa viikon kuumimpiin tapahtumiin ja töppäyksiin. (K: televisio-ohjelman esittely) http://areena.yle.fi/1-2388658
(6) EU:n ja Venäjän välillä on tasavallan presidentin Sauli Niinistön mielestä liian vähän
keskustelua. (K: lehtijuttu) http://www.e-pages.dk/savonsanomatplus/96/
(7) Metroaseman uusi nimikyltti luovutettiin rehtori Jukka Kolalle 20. tammikuuta. (K: yliopiston uutiskirje) http://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=1091
(8) Kevään 2015 EU-puheenjohtajamaa Latviaan tutustutaan lyhytelokuvan ja alustusten kautta. (K: tapahtumasivu) http://www.eurooppalainensuomi.fi/fi/event/208/1/
(9) Presidentti Tarja Halosella on vaikeuksia nykypuhelimien kanssa. (K: radioaseman haastattelusta kertova juttu) http://www.radionova.fi/ajankohtaista/uutiset/Presidentti-Tarja-Halosella-vaikeuksia-nykypuhelimien-kanssa--En-ole-koskaan-pitanyt-itseani-isokatisena---26076.
html
(10) Presidentti Halonen pitää viimeisen uudenvuodenpuheensa (K: uutinen) Yle 1.1.2012,
http://yle.fi/uutiset/presidentti_halonen_pitaa_viimeisen_uudenvuodenpuheensa/5004399
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(11) Tasavallan presidentti Tarja Halonen pitää parhaillaan viimeistä uudenvuodenpuhettaan.
Puhetta voi seurata monilla YLE:n kanavilla. (K: edellisen esimerkin uutisen ingressi) Yle
1.1.2012, http://yle.fi/uutiset/presidentti_halonen_pitaa_viimeisen_uudenvuodenpuheensa/5004399
(12) Päähenkilöt, professori Kimmo ja hänen oppilaansa Anna, esitelmöivätkin kirjallisuudesta hartaasti. (K: kirja-arvio) Helsingin Sanomat 30.9.2010, https://www.hs.fi/kulttuuri/
art-2000004759343.html
(13) Einojuhani Rautavaaralta oli ohjelmaan otettu varhainen Die Liebenden. Dramaattisen
sarjan käänteistä havaitsi heti, että sävellys oli tehty Rautavaaran ensimmäiselle puolisolle,
Mariaheidi Rautavaaralle. (K: musiikkiarvio) Turun Sanomat 3.2.2012, http://www.ts.fi/kulttuuri/musiikki/306487/Romantiikan+jalkimainingeissa
(14) Meiltä suomalaisilta puuttuu päätöksentekotaito, neuvottelun kiemurat sen sijaan
osaamme hyvin. (K: mielipide) Pohjalainen
(15) Silti toivon, että te helsinkiläiset saisitte äänenne kuuluviin ja päättäjien päitä kääntymään. Teillähän on rahaakin enemmän kuin meillä. (K: mielipide) http://prokirjasto.blogspot.
fi/2009/11/kirjoitus-helsingin-sanomissa-28112009.html
(16) Viime torstaina äiti oli tosiaan käymässä täällä Oulussa, ja päätettiin kokkaamisen
sijaan käydä kokeilemassa Phuket Thai Take Away -nimistä thairuokapaikkaa keskustassa.
(K: blogikirjoitus) http://colours-and-carousels.blogspot.fi/2013/02/thairuokaa-oulussa.html
(17) Jouluna mennään käymään kotona vanhempien luona – –. Silloin on yleensä aikaa olla
vanhempien kanssa – –. Samalla voi myös tarkkailla, että miten siellä kotona oikeastaan
pärjätään. (K: tiedote) http://www.osol.fi/miten-siella-kotona-parjataan/
(18) Kysyn teiltä äidiltä ja isiltä, että oletteko ostaneet lapsellenne kännykän, jossa on värinäyttö ja gprs- yhteys? Jos vastaatte, että kyllä, niin miettikääpä seuraavaa. (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.suomi24.fi/t/412343/onko-lapsellasi-pornokannykka
(19) Haluaisin kysyä teiltä, isiltä ja äidiltä, jotka annatte lapsillenne ilmakivääreitä lahjoiksi,
että tiedättekö mitä lapsenne niillä tekevät? (K: ISK:n [2004: §1063] esimerkki)
(20) Blogin takana olen minä, 28-vuotias raakaruoka- ja terveysentusiasti Helsingistä.
(K: blogikirjoitus) https://dailynutblog.wordpress.com/author/dailyblogi/page/4/
(21) Voisitko Pekka Ervasti selvittää itsellesi ja muille, miten Jari Lindströmiin istuu ammattinimike ”paperimies”. (K: Ylen politiikan toimittajan Pekka Ervastin blogiin liittyvä keskustelupalsta) http://yle.fi/uutiset/pekka_ervasti_aijamattoa/7074435
(22) Kansainvälinen oikeudenmukaisuus? Voi Pekka-raukka, Venäjähän ei sellaisesta käsitteestä ole piitannut pitkään aikaan mitään. (K: keskustelupalstan vuoro, joka on osoitettu
Pekka-nimiselle keskustelijalle) http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/sky_news_venalaislaki_lykkaa_julkaisua-37196
(23) Hyvä lukija, kädessäsi on historian toinen tabloidi-Kaleva. Uusi koko voi tuntua aluksi
oudolta, mutta – – (K: kolumni) Kaleva 15.2.2015, http://www.kaleva.fi/mielipide/kolumnit/
ruokapoytaan-sankyyn-sohvalle/689626/
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(24) Älä lapsi kulta harrasta seksiä, jos et a) osaa huolehtia ehkäisystä, b) tiedä mikä on
e-pilleri, – – ja e) tajua ettei raskaus selviä demistä kysymällä vaan raskaustestin tekemällä.
(K: keskustelupalsta) http://www.demi.fi/keskustelut/suhteet/voinko-olla-raskaana#.VehGPEYp11g
(25) Repo muistuttaa, että työllisyysastetta tulisi kohentaa myös – ja etenkin – työurien keskeltä. (K: uutinen) http://samok.fi/2013/02/20/tilastokeskuksen-asiantuntija-tyourien-pidennettava-etenkin-keskelta/
(26) ”Monet ajavat kotoa työpaikalle ja istuvat työpöydän ääressä koko työpäivän. – – Tunti
fyysistä urheilua – tai ainakin hyötyliikuntaa – joka päivä vähentää huomattavasti riskiä sairastua ja kuolla ennenaikaisesti”, toteaa Ulf Ekelund. (K: yrityksen kotisivuilla oleva tiedeuutinen)
https://www.matchoffice.fi/uutiset/vinkki-toimistotyontekijoille
(27) Prosessijohtaminen nimittäin perustuu perusoletukseen, että ihminen – siis työntekijä – on tyhmä, yksinkertainen ja korvattavissa. (K: lehden blogi) http://www.tivi.fi/Arkisto/2011-10-13/Prosessijohtaminen-olettaa-ett%C3%A4-ty%C3%B6ntekij%C3%A4-on-tyhm%C3%A4-3187389.html
(28) Nuo 26 eurooppalaista hallitusta ilmoittavat motiivikseen euroalueen pelastamisen.
Soini taas, mikäli olen tulkinnut oikein, haluaisi lakkauttaa sen. (K: kolumni) http://www.
esaimaa.fi/Mielipide---Kolumnit/2011/08/28/Eurofarssi/2011111980392/67
(29) a. Irtiotto arjesta, vaikka lyhytkin, kannatti ja rentoutti meitä molempia. (K: blogikirjoitus) http://joutsentalo.fi/pieni-irtiotto-arjesta/
Vrt. b. Vaikka lyhytkin irtiotto arjesta
(30) a. Korkeintaan juomisesta ja sen lopettamisesta puhutaan paljon ja hyvä niin, kun raittius kannattaa aina, vaikka lyhytkin. (K: keskustelupalsta ) http://www.paihdelinkki.fi/keskustelu/viewtopic.php?p=620414&sid=990e9ff1e65db0d5bc87d3e5ee42a624
Vrt. b. kun vaikka lyhytkin raittius kannattaa aina.
(31) a. Mies kertoo The Province -lehdelle, että hän ei vielä ole ollut Tinder-treffeillä. Hän
myös tietää, että kaikista tytöistä tykkääminen varmasti herättää kritiikkiä.
Se on ehkä hieman kiistanalaista. Tiedän kuitenkin, että monet ihmiset tekevät niin,
etenkin miehet. Ystäväni kutsuu sitä kyllä pinnalliseksi”, hän tunnustaa. (K: blogikirjoitus)
http://www.tivi.fi/Arkisto/2014-08-15/N%C3%B6rtti-koodasi-Tinderiin-ep%C3%A4ilytt%C3%A4v%C3%A4n-lis%C3%A4osan-joka-johtaa-kontaktiin-edes-jonkun-naisen-kanssa---ainakin-teoriassa-3147589.html
Vrt. b. monet ihmiset etenkin miehet tekevät niin.
(32) Kätilö Helena (Krista Kosonen) kiertää Petsamon torppia avustamassa synnyttäviä naisia ja toivoo pääsevänsä pois tietämättömyyden, taikauskon ja suoranaisten lastenmurhien
kehästä. (K: elokuva-arvio) Helsingin Sanomat 3.9.2015, https://www.hs.fi/kulttuuri/elokuva-arvostelu/art-2000002849779.html
(33) Viktoriaanisen ajan realismia edustanut kirjailija Thomas Hardy (1840-1928) on yhä
iso nimi Britanniassa, mutta ei meillä. Suomennoksiakin löytyy vain puolisen tusinaa. Esimerkiksi Hardyn läpimurtoromaania Far from the Madding Crowd (1874) ei ole ilmestynyt
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suomeksi. (K: elokuva-arvio) Helsingin Sanomat 27.8.2015, https://www.hs.fi/kulttuuri/elokuva-arvostelu/art-2000002848017.html
(34) Suomessa ei ole julkaistu monen monta puhtaasti yliopistomaailmaan sijoittuvaa romaania. Nuoremmat kirjailijat ovat kyllä opiskelleet, mutta – –. Opiskelu on pakollinen välivaihe, kohtauspaikka, elämän esiaste. (K: kirja-arvio) Jukka Koskelaisen kirja-arvio Matti
Larjavaaran kirjasta Ketunmorsian, Helsingin Sanomat 30.9.2010
(35) Äidin ja tyttären läheisyys paljastuu kuitenkin näennäisyydeksi, todellisten tunteiden peittämiseksi. (K: kirjan mainosteksti) https://kirja.elisa.fi/ekirja/avoimien-ovien-paiva
(36) Vanhentumisaika on suhteellisen pitkä, kymmenen vuotta perittävän kuolemasta.
(K: lakia käsittelevä artikkeli) http://www.laki24.fi/pepe-perinnonvanhentuminen-vanheneminen/

13. LAUSEEN TEKSTUAALINEN JÄSENNYS
(1) (a) Karhupuistossa Helsingissä on järjestetty istutustalkoita jo 20 vuoden ajan. (b) Talkoisiin ovat olleet tervetulleita kaikki, (c) ja ne ovatkin olleet hyvin suosittuja. (d) Tämän vuoden
talkoot pidetään keskiviikkona. (K: paikallislehden lehtijuttu) Metro 9.6.2016 s. 1.
(2) Tämä kuva on otettu Kouvolan torilla toukokuun lopulla. (K: kuvateksti) Etelä-Saimaa
29.6.2016, http://www.esaimaa.fi/Online/2016/06/29/Presidentti%20Niinist%C3%B6%20
tapaa%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20imatralaisia%20Koskenpartaalla%2020%20
minuuttia/2016520997330/4 (luettu 2.7.2016)
(3) (a) Moikka! (b) Olen 23-vuotias opiskelija ja valmistun tradenomiksi toukokuussa. (c)
Muutan Helsinkiin kesäkuun alussa, (d) joten etsin siis huonetta kimppakämpästä. (e) Minulla on koira, (f) joka on rodultaan terrieri. (g) Se on todella rauhallinen ja ystävällinen
kaveri, (h) joka on tottunut kerrostaloasumiseen (i) mutta EI tule muiden eläinten kanssa
toimeen. (j) Laitathan sähköpostia (k) jos olet kämppistä vailla! :) (K: asunnonhakijan ilmoitus) http://www.kimppakamppa.fi/vuokralainen (luettu 2.7.2016)
(4) Minä olen juuri se kaveri, joka pudotetaan viimeisellä rekrykierroksella, kun palkasta
yritetään neuvotella. (K: mielipide) Helsingin Sanomat, Mielipide-osio 21.10.2018
(5) Jos minä lähden asunnosta ja muu perhe jää sinne, koira saa hepulin (K: keskustelupalsta) http://www.koiraneuvola.fi/keskustelu/viewtopic.php?p=35991 (luettu 2.7.2016)
(6) Jos sinä et usko itseesi niin ei varmasti kukaan muukaan. (K: blogikirjoitus) https://roosaeveliina.com/2017/10/06/vastoinkaymiset-ja-oikeat-ihmiset/ (luettu 2.5.2018)
(7) Tämä oli tämän bloggarin ensimmäinen wine tasting -tilaisuus. Aluksi seurasin pikkasen
huuli pyöreänä touhua mutta kohta minäkin maistelin makuja ja sylkäisin ammattilaisten
ottein viinit pois mustaan astiaan. (K: blogikirjoitus) http://www.tuulanneli.fi/2016/05/lasillinen-goes-barbeque-2016.html (luettu 2.5.2018)
(8) Toisen maailmansodan puhjettua Euroopassa Yhdysvallat julistautui puolueettomaksi.
Sen sympatiat olivat kuitenkin alusta lähtien paljon selvemmin liittoutuneiden puolella kuin
edellisen maailmansodan syttyessä. Kun Saksa keväällä 1940 aloitti hyökkäyksensä länteen,
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Yhdysvallat ryhtyi toimittamaan sotamateriaalia Englannille. Presidentti Roosevelt vertasi
sotilasavun antamista briteille puutarhaletkun lainaamiseen naapurille, jonka talo on tulessa.
Keväällä 1941 Yhdysvallat ja Saksa ajautuivat lähes täysimittaiseen merisotaan Atlantilla.
Samaan aikaan Japani haastoi Yhdysvallat Tyynellämerellä. Joulukuun alussa 1941 Japanin
ilmavoimat tekivät tuhoisan yllätysiskun Havaijin Pearl Harbourin laivastotukikohtaan. (K:
historian oppikirja) Aikakirja-oppikirjasta. Melajärvi, Kata 2007: Informaatiorakenne lukion
oppikirjateksteissä. S. 98. Pro gradu -tutkielma. Suomen kielen oppiaine. Helsingin yliopisto.
(9) − − Alueiden välinen lähentyminen on vähäisintä Italiassa ja seuraavaksi vähäisintä
Espanjassa. Italiassa tilanne ei ole juurikaan parantunut vuoden 1996 jälkeen, kun taas
koko EU:n alueella työllisyysasteiden alueellinen vaihtelu on pienentynyt jonkin verran.
(K: raportti) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A52003DC0773
(luettu 4.7.2016)
(10) − − D-asparagiinihappo vaikuttaa nisäkkäiden aivolisäkkeeseen, kasvattaen luteinisoivan
hormonin tuotantoa. Naisilla tämä hormoni stimuloi munasolun irtoamista ja on suurimmillaan ovulaation aikana. Miehillä se taas stimuloi kivesten Leydigin solujen androgeenituotantoa. Kyseiset solut taas tuottavat koirashormoneja joihin kuuluu mm. testosteroni. (K:
lisäravinteita koskeva blogi) http://lisaravinnetieto.com/d-asparagiinihappo/ (luettu 4.7.2016)
(11) − − Muusikko päätyi lukion jälkeen opiskelemaan Sibelius-Akatemian jazzmusiikin osastolle. Hän kertoo tehneensä 20–30-vuotiaana ammatillisen pohjatyön. Siihen aikaan hän
soitti paljon muutakin kuin jazzia. (K: lehtijuttu) http://www.valomerkki.fi/kirkko-ja-kaupunki/
kirkko-ja-kaupunki-arkisto/timo-lassy-soittaa-saksofonia-kirkossa (luettu 4.7.2016)
(12) − − Frog aloitti yliopisto-opintonsa Minnesotan yliopistossa vuonna 1990. Siellä hän
suoritti BA-tutkinnon kirjallisuudessa ja uskomuksissa sekä pohjoismaiden tutkimuksessa.
(K: henkilökuvaus) http://www.helsinki.fi/hum/humanisti/2008/0308.htm (luettu 6.7.2016)
(13) − − Kappale on peräisin Westin keväällä ilmestyneellä albumilta The Life of Pablo, ja
singlenä se julkaistiin jo toukokuussa. (K: kolumni) Helsingin Sanomat 29.6.2016 s. B5
(14) Entisen Turun ja Porin läänin viimeinen maaherra Pirkko Työläjärvi, 61, viettää nykyisin
rentoja eläkeläispäiviä. Aika ajoin hän matkaa Espanjan lämpöön golfaamaan, ruokaa laittamaan ja lukemaan. Juuri tällä viikolla hän on miehensä kanssa taas palannut loskaiseen
kotimaahan, Helsingin kautta Raumalle. Pysyvä asunto on Turussa. Mahdollisen paluunsa
päivänpolitiikkaan hän tyrmää vahvasti ”ei koskaan, ihan varmasti ei!” – – (K: lehtijuttu) Turun
Sanomat 12.3.2000 (verkkolehti)
(15) Jos minulta kysytään, niin minä ainakin syön mieluiten tuoretta kotimaista ruokaa, vapaan kanan munia ja luomua – jos sitä saa siedettävään hintaan.
Myös ulkomaalaiset hedelmät kelpaavat, ja durum-pasta ja parmesaani. Israelilaisia minitomaatteja en osta, en ainakaan, jos espanjalaisia on tarjolla. Ja geeniruokaan en kyllä koske. Suurin osa eurooppalaisista on ruoka-asioissa kanssani aika samanlaisilla linjoilla. – –
(K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat 21.4.2002 s. D1
(16) Pettäjä rikkoo rakkauden
Vaikka pettäjillä on monet selitykset, petettyjen tuska on sama. Uskottomuus järisyttää
ihmisen psyykkisiä perusrakenteita, ja terapeutit luokittelevat sen osastoon: suuret kriisit.
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Mutta voiko siitä seurata jotakin hyvääkin? (K: lehtijutun otsikko ja ingressi) http://www.
hyvaterveys.fi/artikkeli/mieli/pettaja_rikkoo_rakkauden (luettu 7.7.2016)
(17) Volgan ja sen sivujokien alueilta sekä Dneprin rannoilta Venäjältä ja Ukrainasta on löytynyt vanhimpia koiriksi ehdotettuja löytöjä, 30 000 vuotta vanhoja fossiileja. Nämä protokoiriksi nimitetyt eläimet asuivat ihmisasumuksilla ja ihmisen seuralaisina. Ne olivat paljon Okia
isompia, suuren suden kokoisia. Vastaavia tunnetaan myös Uralilta ja Kiinasta.
Protokoirat ovat tieteelle arvoitus. Olivatko ne leirin vartijoita vai metsästyskumppaneita?
(K: blogikirjoitus) https://kkpp71.vuodatus.net/lue/2016/03/suomessa-haukkuu-muinaiskoira
(luettu 7.7.2016)
(18) – – Nailonin hyvä puoli lienee sen merkityksessä naisten muodille: nailonsukat olivat
halvempia ja käytännöllisempiä kuin silkkisukat, joten ne toivat muodin vähävaraisempienkin
ulottuville. Sitä paitsi, olivathan ne osaltaan vauhdittamassa hameenmittojen lyhentymistä.
(K: lehtijuttu) Mtv 20.1.2015, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/varo-naita-vaatteita-huonot-materiaalit-pilaavat-asun/4708614#gs.jun3p9
(19–20) OTSIKKO: Sipilä: On selvää, että Britannia lähtee EU:sta – kostopuheet unohdettava
INGRESSI: Pääministeri Juha Sipilän (kesk) mukaan Britannian pitäisi mahdollisimman nopeasti päästä varsinaiseen eroprosessiin Euroopan Unionista, ettei väliaika äänestyksen ja
prosessin käynnistämisen välillä veny liikaa.
Sipilän mukaan on selvää, että Britannia lähtee EU:sta ja eroon tarvitaan asiallinen yhteinen prosessi.
– Kosto- ja muut puheet täytyy unohtaa, Sipilä linjasi.
Sipilän mukaan on selvää, että Britannia tarvitsee kuitenkin hieman aikaa omien riviensä
suoristamiseksi. Hän uskoo, että realistinen aika eroprosessin aloittamiseen on alkusyksyllä.
Pääministeri kommentoi brexit-tilannetta tiedotusvälineille vierailtuaan eduskunnan suuressa valiokunnassa. Valiokunta evästi häntä Brysselissä huomenna alkavaa EU:n huippukokousta varten.
Pääministeri totesi, että Britannia tulee jatkossakin olemaan äärettömän tärkeä kumppani
sekä EU:lle että Suomelle.
Lisäksi Sipilä muistutti, että Britannia säilyy vielä ainakin kaksi vuotta jäsenenä, eli erolla
ei ole välittömiä muutoksia.
Sipilä ei usko, että Britannian osalta tulee samanlaista järjestelyä kuin Norjalla on EU:n
kanssa, vaan että maalle tulee jokin oma rakenne, josta neuvotellaan eroprosessin aikana.
Norjan mallissa maa maksaa EU:lle, jotta sillä on pääsy unionin sisämarkkinoille.
Pääministeri ei myöskään usko, että brexitillä olisi välitöntä vaikutusta Suomen ensi vuoden
budjettiin. (K: uutinen) Iltalehti 27.6.2016, http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016062721803340_
uu.shtml (luettu 29.7.2016)
14. LAUSEEN INTERPERSOONAINEN JÄSENNYS
(1) Pirkanmaalla on ollut useita liikenneonnettomuuksia. Tiet ovat todella liukkaassa kunnossa koko maakunnassa. Vakavia onnettomuuksia ei ole sattunut. Kaikki ovat olleet tieltä
suistumisia, Havukainen sanoo. (K: uutinen) Aamulehti 23.1.2016, http://www.aamulehti.
fi/kotimaa/tiet-ovat-nyt-todella-liukkaita-pirkanmaalla-ollut-useita-liikenneonnettomuuksia-23408761/
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(2) Elokuvan päähenkilö on ”mies vailla menneisyyttä”. Hän saapuu junalla Helsinkiin, ilmeisesti työnhakuun, ja hänet hakataan jo Kaisaniemen puistossa. Sairaalassa hän kuolee,
jolloin lääkäri pääsee jatkamaan työtään synnytysosastolle. (K: elokuva-arvio) Helsingin Sa
nomien Nyt-liite 9/2002 s. 39
(3) Pariisi on yksi maailman suosituimmista turistikaupungeista. Suur-Pariisiin saapuu yli
45 miljoonaa turistia vuodessa, joista 27 miljoonaa on kansainvälisiä kävijöitä. Kaupunkia
pidetään yhtenä maailman tärkeimmistä kulttuurin, politiikan, gastronomian ja muodin keskuksista. (K: tietosanakirja-artikkeli) https://fi.wikipedia.org/wiki/Pariisi (luettu 7.1.2013)
(4) Miksi lihakset kipeytyvät vasta päivä harjoitusten jälkeen?
Heikki Rusko, liikuntateknologian professori, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus
Lihasten viivästynyt kipeytyminen tunnetaan lääketieteessä nimellä doms (delayed onset
muscular soreness). Siinä tottumattomiin lihaksiin muodostuu rasituksen seurauksena mikrovaurioita. Vaurioita syntyy erityisesti niin sanotussa eksentrisessä kuormituksessa, jossa
lihas jännittyessään samalla pitenee. Näin käy esimerkiksi alamäkeä juostessa. – – (K: tiedelehden palsta) Tiede 8/2001 s. 70?71
(5) ((Asiakkaan kysymys)) Kuinka paljon talon rakentaminen keskimäärin maksaa neliöltä
ilman tonttikuluja?
((Yrityksen sivulla annettu vastaus)) Rakennustutkimus RTS:n mukaan vuonna 2010 1530
€/ bruttoala. (K: yrityksen nettisivut) http://www.kastelli.fi/Rakentamisesta/Rakentajien-kysymyksia/ (luettu 7.1.2013)
(6) Hinnan on oltava selkeä
Markkinoinnissa pitää kertoa kuluttajien kannalta oleelliset tiedot. Hintatietojen täytyy
pitää paikkansa. Esimerkiksi mainoksen kuva-, teksti- ja hintatietojen tulee vastata toisiaan.
Tavaran tai palvelun yksittäinen hinnan osatekijä ei saa korostua kokonaishinnan kustannuksella. Sänkyä ei esimerkiksi voida mainostaa tyyliin ”X euroa per yö” tai palvelua koskevaa
määräaikaista tilaussopimusta ”X euroa per päivä”. (K: Kilpailu- ja kuluttajaviraston nettisivusto) http://www.kkv.fi/ (luettu 29.12.2014)
(7) Paloja tutkitaan törkeänä vahingontekona – –. Poliisi kaipaa vihjeitä silminnäkijöiltä
tai asiasta muuten tietäviltä. Heitä pyydetään ottamaan yhteyttä numeroon 0295413 031
tai sähköpostitse vihjeet.espoo@poliisi.fi. (K: uutinen) Keskisuomalainen 19.5.2016 http://
www.ksml.fi/kotimaa/Tuhopolttajan-ep%C3%A4ill%C3%A4%C3%A4n-iskeneen-j%C3%A4lleen-p%C3%A4%C3%A4kaupunkiseudulla-%E2%80%93-poliisi-tutkii/771678
(8) Kursseille voi ilmoittautua netissä tai liikuntapaikan asiakaspalvelussa. Maksu suoritetaan
aina varauksen yhteydessä. Ilmoittautumisajankohdista uutisoimme nettisivuillamme. (K:
Suomen urheiluhallien ohjeet) http://www.urheiluhallit.fi/uinti-uimakoulut/info-uimakoululaiselle.html
(9) Vuokrasopimuksen irtisanominen on tehtävä aina kirjallisesti, helpoin tapa on täyttää
irtisanomislomake. – – Voit myös tehdä irtisanomisilmoituksen kirjeellä tai henkilökohtaisesti Hoasin palvelukeskuksessa. (K: ohjeet Hoasin vuokra-asunnon irtisanomiselle)
https://www.hoas.fi/muuttavalle/#irtisanominen
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(10) Puhdistettu ja huuhdeltu sampi paloitellaan, suolataan, pippuroidaan, pyöritetään jauhoissa ja ruskistetaan kevyesti pannulla. Tatit ja samoin renkaiksi leikattu sipuli ruskistetaan.
– – (K: ruokaohje) http://www.venajaseura.com/node/603
(11) Mitä kuvassa rakennetaan ja missä? Entä onko paikka sinulle tuttu ja onko sinulla
jotain siihen liittyviä muistoja? (K: lehtijutun kuva-arvoitus) Helsingin Sanomat 30.6.2016
s. B16
(12) Kuka on vaalikelpoinen?
Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa on henkilö, 1) jonka kotikunta
kyseinen kunta on, 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa ja 3) joka ei
ole holhouksen alainen (vajaavaltainen). – –
Milloin vaalikelpoisuus määräytyy?
Se, missä kunnassa henkilö on vaalikelpoinen, määräytyy lähtökohtaisesti samassa aikataulussa kuin henkilön äänioikeuskuntakin eli – – (K: tiedote) http://www.kokemaki.fi/paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/vaalit-ja-aanestaminen/kuntavaalit-2012/ehdokkaaksi (luettu
6.10.2013)
(13) Oletko koskaan kysynyt itseltäsi, miksi oikeastaan treenaat? (K: kolumnin otsikko) http://
www.voice.fi/terveys-ja-hyvinvointi/kolumni-oletko-koskaan-kysynyt-itseltasi-miksi-oikeastaan-treenaat-122517 (luettu 16.07.2016)
(14) Kiire on hyvä! – – Onko sitä pakko kutsua kiireeksi? Eikö sitä voi kutsua toiminnantäyteiseksi elämäksi? (K: kolumni) Kirsi Pihan kolumni, Gloria-lehti tammikuu 2010 s. 31
(15) Milloin saadaan Tampereen Sepänkadulta turvallinen käynti Onkiniemeen?
Henki kallis. (K: lehdessä julkaistu tekstiviestimielipide, Nieminen 2010: 87) Aamulehti
21.3.2005
(16) Uuden kauden avausjaksossa kokkikisaan Hansin haastaa juontaja ja mediapersoona
Vappu Pimiä. – –
– Kukapa ei haluaisi tällaista naista kotiinsa. Ihan selkeä keittiömestari on kyseessä, Välimäki ylistää Vappua. (K: viihdeuutinen) Nelonen 24.3.2015, http://www.nelonen.fi/uutiset/
viihde/1851472-hans-valimaki-vaikuttuu-vappu-pimian-kokkaustaidoista-kukapa-ei-haluaisi-tallaista-naista-kotiinsa
(17) – Aluksi sen painin piti olla leikkiä, mutta se tuli vähän totisemmaksi. Kun Eero jäi alle,
sellainen raivo rupesi tulemaan. Sanoin, että nyt loppuu, lähdetään jatkamaan matkaa. Hän
uhkasi ampua, ystävä kertoi. (K: uutinen) Iltalehti 17.1.2013, http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000000576564.html
(18) Rakennetaanpa kitara! Tässä blogissa selvitetään kuvin ja sanoin, millaista puuhaa on
rakentaa akustista kitaraa kotosalla. (K: blogikirjoitus) http://rakennetaankitara.blogspot.fi/
(luettu 20.4.2018)
(19) Suomalainen koulu on maailman paras. Tehdään siitä vielä parempi. (K: blogikirjoitus)
https://ajattelunammattilainen.fi/2016/11/17/oppimisen-uudistaminen-tarvitsee-innostusta-ja-jaita-hattuun/
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(20) Tänä vuonna minä olen yrittänyt opetella suhtautumaan Kiitollisuuteen uudella tavalla.
En nöyränä ja kaikkensa antavana. Vaan avoimena, suorana ja ajoittain tiukkana. – – Ollaan
kiitollisia, kiitollisia sopivassa mittakaavassa, itseämme unohtamatta. (K: blogikirjoitus)
http://www.annuskadalmaso.com/blog/2016/11/26/kiitollisuudesta
(21) – – Nykypäivänä veron suuruus riippuu saatujen tulojen luonteesta ja niihin liittyvistä
vähennyksistä. Vähennykset määräytyvät usein melko monimutkaisesti. Otetaan esimerkiksi työtulovähennys. Sen suuruus on 7,3 % vähennykseen oikeuttavien ansiotulojen 2 500 €
ylittävältä osalta. – – (K: blogikirjoitus) http://vatt.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yksinkertainen-on-kaunista (luettu 9.10.2013)
(22) Nyt Britannian EU-kansanäänestyksessä nähtiin mitä pahimmassa tapauksessa
saadaan aikaan, kun kansa nostetaan laukalle ja erilaiset oman edun tavoittelijat päästetään kansaa villitsemään. – – Mietitäänpä, jos Suomi tekisi päätöksen liittyä Natoon. – –
(K: mielipidekirjoitus)
(23) Jos ilmoitat tietoja paperilla, huomioi seuraavat asiat:
● Merkitse nimesi ja henkilötunnuksesi selkeästi veroilmoituksen ja liitteiden kaikille sivuille.
● Käytä veroilmoituslomakkeena ja liitelomakkeina vain Verohallinnon lähettämiä tai vero.fi:stä tulostettuja lomakkeita. Älä niittaa lomakkeita yhteen. – – (K: Veroilmoituksen täyttöopas)
Veroilmoituksen täyttöopas vuodelta 2015
(24) Levitä kasvikset voidellulle uunipannulle.
Pane kalafilee kasvisten päälle, ripottele kalan pinnalle hiukan suolaa ja sitruunapippuria.
Laita kala 225-asteiseen uuniin.
Sekoita kerma, juustoraaste ja tillisilppu tahnaksi ja levitä se noin 15 minuutin kuluttua fileen pinnalle. Kypsennä kalaa vielä 10 - 15 minuuttia. (K: ruokaohje Kirjolohta uunissa) http://
www.martat.fi/ruoka/reseptit/kirjolohta-uunissa/
(25) Varoitukset ja varotoimet
– – Käytä Lamisil Soloa vain ulkoisesti. Älä käytä valmistetta suuhun tai niele sitä. Jos
lääkettä joutuu vahingossa silmiin, huuhtele huolellisesti juoksevalla vedellä. (K: lääkepakkauksen seloste) http://www.laakeinfo.fi/Medicine.aspx?m=6138&i=GLAXOSMITHKLINE_LAMISIL+SOLO
(26) Osta kaksi Marabou-tuotetta, ota kuva kuitista ja lähetä kuva tekstillä ”Marabou” numeroon 17143. Saat paluuviestinä koodin nettileffaan ja voit viettää leffaillan perheesi kanssa! (K:
mainos) https://www.facebook.com/MarabouSuomi/posts/90394006969
(27) Loppusyksyn lomahelmiä aikuiseen makuun alk. 495 €
Suuntaa loppusyksystä Espanjan itärannikolle Barcelonan tuntumaan nauttimaan rauhoittuneista rannoista ja seesteisestä lomatunnelmasta. Vietä rentouttava aikuisten lomamatka
täynnä maukasta ruokaa, kuuluisia nähtävyyksiä ja – – (K: matkatoimiston asiakkaille lähetetty sähköposti) Aurinkomatkat 21.7.2016
(28) Löydä Pariisin antiikkiarteet (K: lehtijutun otsikko) Viva 10/2016 s. 78
(29) Älä jää kipujen orjaksi! (K: lehtijujun otsikko) Hyvä terveys 3/2016 s. 16
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(30) Lufthansan lennolla Mauritiukselta Frankfurtiin oli väljää, kuten mennessäkin.
Olisikohan kone ollut hieman yli puolillaan. Ainakin koneen takaosassa oli paljolti tilaa.
(K: blogikirjoitus) http://www.rantapallo.fi/havaintoja/2016/03/27/viela-kerran-mauritius-saaren-osista-ja-paluu-eurooppaan/
(31) Chisun uusi albumi ei floppaa (K: lehtiarvion otsikko) Helsingin Sanomat 5.10.2011
(32) Poliisihallitus on kertonut informoineensa ministeriötä jo viime vuonna tietolähdetoiminnan puutteista. Asia on kirjattu jopa ministeriön oikeusyksikön vuosikertomukseen.
Eikö ministeri tai hänen avustajakaartinsa lue oman ministeriönsä vuosikertomuksia?
(K: pääkirjoitus) Hämeen Sanomat
(33) Hakekaa apua masennukseen ajoissa (K: keskustelupalsta) http://www.vauva.fi/keskustelu/2574620/hakekaa_apua_masennukseen_ajoissa
(34) Älkää missään nimessä hakeko apua masennukseen! – – Se on nykyään syy ottaa lapset
pois! (K: keskustelupalsta) http://kaksplus.fi/threads/aelkaeae-missaeaen-nimessae-hakeko-apua-masennukseen-tai-myoentaekoe-kelleen-olevanne-masentuneita.1650371/
(35) Koska junan määränpää on Pietari ja se kolkuttelee matkaa toista vuorokautta, on junassa vain makuuvaunuja. Minunkin oli pakko ostaa makuupaikka – – (K: matkakertomus)
http://personal.inet.fi/koti/jarmo.sutinen/belarus.htm
(36) Miksi meidän pitäisi palkata sinut? (K: työhaastatteluja käsittelevä lehtijuttu)
https://duunitori.fi/tyoelama/yleisimmat-tyohaastattelukysymykset/
(37) Putkimiehen pitää osata myös puhetaidot (K: lehtijutun otsikko) Yle 21.3.2013,
http://yle.fi/uutiset/3-6650208
(38) Koulun on määrä valmistua kesällä vuonna 2019. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat
14.9.2016, http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002920883.html
(39) Merkki oli erotettava merkityksestä ja kuvataide riisuttava kaikenlaisesta symboliikasta
– tämän päämäärän Magrittekin tunnusti omakseen. (K: lehtijuttu) Etelä-Suomen Sanomat
30.10.2009, https://www.ess.fi/paikalliset/606710
(40) Lahjan saajan ikä kannattaa ottaa huomioon eikä ostaa lahjaa oman maun mukaan. (K:
lehtijuttu) Mtv 29.5.2013, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nama-ovat-huonoimmat-ja-hyodyttomimmat-lahjat-nain-valtyt-ostamasta-niita/3306548
(41) Olen vasta Malmille muuton jälkeen hoksannut, kuinka paljon luomua Pirkalla on. Peukku K-ryhmälle. Suosin kuitenkin mielelläni pieniä tuottajia ja ihan pakko onkin mainita ihana
Kuusenkerkkä! (K: blogikirjoitus) http://kemikaalicocktail.blogspot.fi/2011/01/vuoden-parhaat-2010.html
(42) Sunnuntaina, 22.1. ilmestyi uusi väripilkku tähän taloon. Cockerspanielipoika Bono,
mustavalkoinen vauhtiveikko. – – Aivan hurmaavan tomera pikkukaveri. Ja tietysti nyt heti
pitää hänet esitellä monien kuvien kera. (K: blogikirjoitus) http://huimaamenoa.blogspot.fi/
(43) Maahanmuuttaja ei ole koko ajan muuttamassa. Hänen on lupa tulla joskus maahanmuuttaneeksikin. (K: blogikirjoitus) http://mutkimus.vuodatus.net/blog/3215117 (luettu
4.5.2012)
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(44) Etelä-Suomen Sanomien mielestä EU:n olisi syytä pohtia vakavasti, mihin unionin taistelujoukkoja oikein tarvitaan. (K: pääkirjoitus) Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 29.12.2010
(45) Jos sinun on vaikea saada unta, yritä välttää sekä kahvia ja alkoholia. (K: nettisivun
artikkeli) Mtv 7.10.2011, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/5-askelta-hyvaan-yohon-eroon-univaikeuksista/3202644 (luettu 22.2.2017)
(46) Turvallisessa parisuhteessa meidän on mahdollista saada läheisyyttä ja hoivaa.
(K: blogikirjoitus) http://www.city.fi/yhteisot/blogit/suhdeklinikka/122726/ (luettu 3.12.2012)
(47) Viime yö tuli nukuttua todella huonosti. (K: blogikirjoitus) http://ericanvaaleitaunelmia.
blogspot.fi/2015/08/aracnofobia-viime-yo-tuli-nukuttua.html
(48) Joskus tuli sanottua missä EU, siellä ongelma. Mutta ongelmat on ratkaistava, Soini
sanoi. (K: lehtijuttu) Ilta-Sanomat 24.6.2016, https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001207204.
html
(49) Tuliko tissuteltua? (Näin kauan keholla kestää toipua loman alkoholinkäytöstä)
(K: lehtijutun otsikko) MeNaiset 14.8.2016, http://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva_olo/terveys/
tuliko_tissuteltua_nain_kauan_keholla_kestaa_toipua_loman
(50) Haluaisin opiskella englantia siten, että kirjoittaisin äänikirjalta (cd-levyltä) puhetta tekstiksi. Tämä olisi ikään kuin saneluharjoitus. Tämä edellyttäisi sitä, että voisin käyttää tietokoneelta jotakin äänentoistojärjestelmää, jossa puhetta voisi hidastaa ja jonka voisi näppärästi
keskeyttää – – (K: kirjaston kysymys ja vastaus -palsta) http://www2.kirjastot.fi/fi-FI/kysy/
arkistohaku/kysymys/?ID=83d888c9-04ee-483f-9471-3e751028cba9
(51) Jos Minna Canth (1844-1897) eläisi tänään, mistä hän kirjoittaisi. (K: blogikirjoitus)
http://www.annaolkkonen.fi/blogi/2015/03/18/13
(52) Ymmärrän oikein hyvin myös niitä sosialidemokraatteja, jotka ovat olleet huolissaan
rasistiseksi kokemistaan kirjoituksistani. En kirjoittaisi samalla tavalla uudestaan. Pyydän
vilpittömästi anteeksi. (K: kaupungin uutisia ja tiedotteita esittelevät sivut) http://vaasalaisia.
info/maria-tolppanen-en-kirjoittaisi-samalla-tavalla-uudestaan/
(53) Ainakin kirjailijan rooli tuntuu arvoiltaan kovenevassa kustannusbisneksessä muuttuvan.
(K: pääkirjoitus) http://www.kiiltomato.net/tekijasta-tavarantoimittajaksi/
(54) Berner näyttää toimineen kuten huolellinen yksityinen omistaja toimisi. (K: pääkirjoitus)
Suomenmaa 13.9.2016, http://www.suomenmaa.fi/paakirjoitus/finaviasotku-selvitettava-ilman-poliittisia-intohimoja-6.23.153951.d953eb2740
(55) Ainakin päällisin puolin abiturientit vaikuttavat olevan kohtalaisen hyvin perillä eri koulutusvaihtoehdoista ja niiden laajasta kirjosta. (K: raportin tiivistelmä) http://ruse.utu.fi/
publications/abstr/43
(56) Jokainen ostakoon auton käyttötarkoituksen, ulkonäön ja rahapussin mukaan (K: keskustelupalsta)
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=784.5;wap2
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(57) Citroën DS5:n saa auton tyyliin ja glamouriin suhteutettuna vaihtoautohallista aika lyömättömään hintaan ja vähillä kilometreillä. Tylsämielisemmät ostakoot käytännöllisemmän
Citroën C5:n. (K: lehtijuttu) https://kaasujalka.fi/2015/02/27/kaytetty-citroen-ds5-tyyli-edella/
(58) Huonopalkkaiset työpaikat menkööt ulkomaille. (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.
suomi24.fi/t/14164968/huonopalkkaiset-tyopaikat-menkoot-ulkomaille (luettu 5.3.2016)
(59) Suomalaisesta yhteiskunnasta ja taloudesta tehdään joskus tulkintoja, joiden totuudenmukaisuuden tarkistaminen on unohtunut. (K: pääkirjoitus) Helsingin Sanomat 18.11.2016,
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000004875439.html
(60) Mielipidemittaukset toimivat usein kannatusta vahvistavasti. Voittajien vankkureihin on
helppo hypätä. (K: pääkirjoitus) Kaleva 19.2.2011, http://www.kaleva.fi/mielipide/paakirjoitukset/rakennemuutos-ruokkii-protestia/412468/
(61) Juhannussauna ja suursiivoukset ovat aina kuuluneet suomalaiseen keskikesän juhlaan.
(K: uutisjuttu) Yle 21.6.2013, http://yle.fi/uutiset/3-6698603

15. LAUSE REPRESENTAATIONA
(1) Puhuja A: Jaakko töni minua. Puhuja B: Ehkei tahallaan. Puhuja A: Kyllä töni tahallaan. (K:
Tiikeri-sarjakuvan dialogi) Tiikeri, Helsingin Sanomat 29.11.2006 s. D14
(2) Presidentti Tarja Halonen on ostanut omakotitalon Karjalohjalta. (K: lehtiuutinen) Hel
singin Sanomat 22.6.2009
(3) Perhepäivähoitajan koira puri lasta kesken hoitopäivän. (K: uutinen) Uusi Suomi 24.3.2015
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/79525-koira-puri-lasta-kasvoihin-perhepaivahoitajalle-syyte
(4) Oman talon he rakensivat vuonna 2004 Kivijärven rannalle. (K: tv-ohjelman kuvaus)
http://aamusydamella.yle.fi/node/88
(5) Milloin Akseli Gallen-Kallela maalasi taulun Lemminkäisen äiti? (K: keskustelupalsta)
http://keskustelu.suomi24.fi/node/726760
(6) Vesi – – aiheutti oikosulun reaktorin ohjausjärjestelmässä. (K: tietosanakirja)
https://fi.wikipedia.org/wiki/%C3%85gestan_ydinvoimalaitos
(7) Tulipalo tuhosi talon Sodankylässä (K: uutisotsikko) Yle 14.1.2015, http://yle.fi/uutiset/
tulipalo_tuhosi_talon_sodankylassa/7735811
(8) Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Sodankylässä keskiviikon vastaisena yönä. (K: uutisen
ingressi) Yle 14.1.2015, http://yle.fi/uutiset/tulipalo_tuhosi_talon_sodankylassa/7735811
(9) Kävelin kenkäni puhki (ja vielä monia kilometrejä paljain jaloin.) (K: blogikirjoitus) http://
kelanvihollinen.blogspot.fi/2011/03/luku-7-kauniit-ihmiset.html
(10) Isäni antoi minulle pienen, miljoonan dollarin lainan, Trump kertoi. (K: uutinen)
Ilta-Sanomat 27.10.2015, https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000001025711.html
(11) Valtiovarainministeri Jyrki Katainen vei joukon journalisteja saunaan päivää ennen EU:n
valtiovarainministereiden kokousta. (K: uutinen) Uusi Suomi 19.12.2013, http://www.uusisuomi.fi/viihde/102991-jyrki-katainen-ja-toimittajat-saunassa-%E2%80%93-reutersin-vitsikas-raportti
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(12) Käräjätuomion mukaan isä ja tytär pitivät naista – – vankina – –. (K: uutinen) Keski
suomalainen 2.2.2016,
https://www.ksml.fi/kotimaa/Is%C3%A4-ja-tyt%C3%A4r-pitiv%C3%A4t-naista-vankina-vuosia-%E2%80%93-Uhri-synnytti-vangitsijalleen-nelj%C3%A4-lasta/730862
(13) Lapsi lähti bussilla Turkuun. (K: blogikirjoitus) http://www.kotivinkki.fi/blogit/teini-talossa/suomen-murhapaakaupunki-lieto
(14) kirjoittaja matkusteli Kaakkois-Aasiassa tämän vuoden helmi-maaliskuussa – –
(K: lehtijuttu) http://www.oululehti.fi/etusivu/kaakkoisaasiassa_on_muutakin_kuin_thaimaa_5782917.html
(15) Wahlroosin vieraat juhlivat aamuun asti. (K: uutinen) Iltalehti 7.10.2012,
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012100716169137_uu.shtml (luettu 21.2.2017)
(16) Karhu oli ilmeisesti tullut Rievelin suunnasta – – (K: uutinen) Etelä-Suomen Sanomat
21.5.2010 http://www.ess.fi/arkisto/2010/05/21/karhu-tuli-pihaan-heinolassa
(17) salama iski pihapiirin autotalliin. – – (K: uutinen) Kaleva 5.7.2016, http://www.kaleva.
fi/uutiset/pohjois-suomi/salama-iski-autotalliin-pudasjarvella-ohiajaneet-sivulliset-pelastivat-koiran-tulelta/732365/
(18) Asumaton omakotitalo paloi Aurassa (K: poliisin tiedot) https://www.poliisi.fi/lounais-suomi/tiedotteet/1/0/asumaton_omakotitalo_paloi_aurassa_43163
(19) Joutsenet tarttuivat kalastajan verkkoihin Lappajärvessä (K: uutisotsikko) Ilkka 10.9.2016,
http://www.ilkka.fi/uutiset/poliisiuutiset/joutsenet-tarttuivat-kalastajan-verkkoihin-lappaj%C3%A4rvess%C3%A4-1.2121594
(20) Mies putosi mereen matkustajalaiva Tallink Baltic Princessiltä. (K: uutinen) Ilta-Sanomat
27.7.2011, https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000418497.html
(21) Molemmat miehet loukkaantuivat lievästi ulosajossa. (K: uutinen) Etelä-Suomen Sano
mat 28.6.2013, http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2013/06/28/etelan-miesten-kainuun-reissu-puita-nurin-ja-auto-romuna
(22) 90-luvun laman aikana me velkaannuttiin pahasti. (K: keskustelupalsta) http://www.
vauva.fi/keskustelu/1212829/ketju/vaikka_te_akateemiset_ja_6000kk_ansaitsevat_ette_t
(23) Isä pudotti 13-vuotiaan parvekkeelta (K: uutisotsikko) Ilta-Sanomat 5.8.2006,
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000080591.html
(24) Miika juoksi hyvän juoksun – – (K: suunnistusseuran sivusto) http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=uutiset&select=7&head=Ajankohtaista&uid=1721
(25) Hän soitti pianoa valikoidulle ystäväyleisölle. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat, Kulttuuri-osio 30.5.2010
(26) Väyrysen mukaan Suomi teki virheen liittyessään euroalueeseen. (K: lehtiartikkeli) Hel
singin Sanomat, Kotimaa-osio 30.10.2011
(27) Tutsit ottivat kansamurhan jälkeen vallan Ruandassa. (K: uutisen tausta-juttu) Helsingin
Sanomat 29.5.2012 s. B1
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(28) Ennen vanhaan ihmiset peseytyivät kerran viikossa. (K: keskustelupalsta)
http://keskustelu.suomi24.fi/t/12062636/haiseeko-kelaikiaa-sairastava
(29) Laulujoutsen puhdistautuu (K: kuvateksti) http://eskorajala.kuvat.fi/kuvat/Linnut/Laulujoutsen/
(30) Ville kävelytti koiraansa kadulla. (K: vitsi) http://www.aapeli.com/community/user/V8man/blog/1635024417
(31) Viikonlopun aikana poliisi puhallutti 47 400 kuljettajaa. (K: uutinen) Etelä-Suomen Sano
mat 29.11.2015, http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2015/11/29/poliisi-puhallutti-47-000-kuljettajaa-nain-moni-ajeli-maistissa
(32) Angelina Jolie leikkautti rintansa ehkäistäkseen syövän (K: lehtiotsikko) MeNaiset
14.5.2013, http://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/angelina_jolie_leikkautti_rintansa_ehkaistakseen_syovan
(33) Rakennutimme talomme viitisen vuotta sitten. (K: lehtijutun haastattelu)
https://www.kodinuutiset.fi/piha-ja-parveke/77-kahden-kerroksen-lasiterassi
(34) Roihuvuori-Seura tutkitutti rakennukset yksityisellä asiantuntijalla viime kesänä.
(K: uutisjuttu) Helsingin Sanomat, Kaupunki-osio 23.3.2012
(35) Vaatteen voi myös teettää ompelijalla. (K: lehtijuttu) Vantaan Sanomat
(36) Elintarvikevirasto tutkitutti Tullilaboratoriossa – – Trimbia-laihdutuspillerin koostumuksen. (K: tiedote) http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/ajankohtaista/arkisto/?bid=343
(37) Punkinpurema sairastutti tuottaja Hannele Valkeeniemen. (K: tv-ohjelman esittely)
http://areena.yle.fi/1-1533404
(38) Salasanoja ja käyttäjätunnuksia varastava troijalaisvirus on saastuttanut yli puoli miljoonaa Mac-tietokonetta ympäri maailman. (K: uutinen) Etelä-Suomen Sanomat 5.4.2012, http://
www.ess.fi/uutiset/talous/2012/04/05/troijalainen-saastutti-satojatuhansia-mac-tietokoneita
(39) Moskovalainen stylisti ja laulaja Sergei Zverev moitti pietarilaisia mauttomasta pukeutumisesta. (K: lehtijuttu) http://pietari.info/uutiset/stylisti-pietarilaiset-pukeutuvat-kuin-kodittomat/
(40) Ottelun päätyttyä kiitimme isäntää vieraanvaraisuudesta ja – – (K: blogikirjoitus) http://
vyoryvaara.blogspot.fi/2013/02/eka-ilta-ulkona.html
(41) Alkon myyjä kehui uutta lompakkoani tänään (K: blogikirjoitus) http://ruusuistaelamaa.
livejournal.com/
(42) Sisäministeriön poliisitarkastaja Antti Simanainen arvostelee Helsingin Sanomissa hallituksen kaavailemia leikkauksia harmaan talouden tutkimiseen. (K: lehtijuttu) Talouselämä
15.10.2015, http://www.talouselama.fi/uutiset/tassa-ei-ole-mitaan-jarkea-hs-asiantuntijat-moittivat-leikkauksia-harmaan-talouden-torjuntaan-6058049
(43) Hän puhui japania, ja minä en puhunut. (K: blogikirjoitus) http://artokoykka.blogspot.
fi/2015/08/vain-7-vistinnasta-on-sanoja-roskaa.html
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(44) – – selvästi jo helpottunut Niinistö kertoi vitsin Kataiselle (K: lehtijuttu) Uusi Suomi
5.2.2012
(45) Isäni tilasi pihvin ja uuniperunan. (K: keskustelupalsta) http://www.pallontallaajat.net/
pt3/keskustelu/index.php?topic=3711.80
(46) Sotilasjuntta poltatti kaduilla epäilyttävinä pitämiään kirjoja ja lupasi p
 alkkion etsintäkuuluttamiensa Allenden kannattajien löytäjille. (K: tietosanakirjan artikkeli)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Chilen_sotilasvallankaappaus_1973
(47) Pyysimme rauhallisen huoneen ja saimme sellaisen. (K: matkailukohteen arvio)
http://www.booking.com/reviews/fi/hotel/sokos-kaarle/review/f5611e21d6b8a638.fi.html
(48) Artikkelissaan Rekunen kuvaili omaa kirjoittamisprosessiaan. (K: puheenjohtajan palsta)
http://www.kymenlaaksonjournalistit.fi/ajankohtaista/80kymppinen.html
(49) Suomen täydelliset venäläisnaiset selittivät minitulojaan (K: nettijutun otsikko)
http://www.ruutu.fi/video/2179653
(50) Kaivosteknologiayhtiö Outotec kertoi huonosta osavuosituloksesta – – (K: talousuutinen) Kauppalehti 5.11.2015, https://www.kauppalehti.fi/uutiset/nordean-lista-paljastaa-myydyimmat-osakkeet/SXteqME7
(51) Rajeev Suri luonnehti Nokian viime vuoden tulosta vakaaksi. (K: talousuutinen) Karja
lainen
(52) Trump kutsui häntä valehtelijaksi. (K: lehtijuttu) Iltalehti 18.1.2017, http://m.iltalehti.fi/
ulkomaat/201701182200055416_ul.shtml
(53) Lääkäri kehotti häntä lopettamaan viinan ja tupakan. (K: lehtijuttu) Turun Sanomat
27.7.2007, http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/1074216698/Vayrynen+jai+parin+viikon+sairauslomalle
(54) – – pyysimme nimikkotutkijaamme perustelemaan taustateorioidensa valintaa.
(K: blogikirjoitus) http://blogs.helsinki.fi/kohti-tutkivaa2015/2015/11/26/onnistumisen-kokemuksia-tutkijatentissa/
(55) Saanan ystävä kertoi miehen olevan strippari. (K: viihdeuutinen) Ilta-Sanomat 18.10.2011,
https://www.is.fi/viihde/art-2000000441078.html
(56) Tietoturva-asiantuntijat väittivät löytäneensä viruksen, joka saastuttaa pankkiautomaatit.
(K: uutinen) Kauppalehti 17.9.2015, http://www.kauppalehti.fi/uutiset/venalaisvirus-voi-varastaa-rahasi-pankkiautomaatista/bcmgjERS
(57) August mietti paikkoja, joista voisi löytyä rahaa – – (K: romaani) Ayana Mathi: Huonetta
ja sukua (Helsinki: WSOY, 2014)
(58) Näitkö sinä leskenlehden tai kuohuvan kosken? (K: kuvapyyntö lehdessä)
http://petajavesilehti.fi/2015/04/22/paljasta-kevat
(59) Kaupunkilaiset inhosivat rakennuksen ulkomuotoa. (K: blogikirjoitus)
http://www.rantapallo.fi/aaveetmatkaa/2015/10/22/gaudi-ja-la-pedrera-eli-casa-mila/
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(60) Rakastan sinut kuoliaaksi (K: elokuvan nimi) http://www.telvis.fi/filmiopas/elokuvat/31085/i+love+you+to+death/
(61) Virun kaikkien työntekijöiden joukossa oli vain kymmenkunta KGB:n edustajaa, mutta
silti kaikki tiesivät heidän olemassaolostaan. (K: oppimateriaalia)
http://www.koulukino.fi/?id=1521
(62) Italialainen ystäväni rakastui Suomen kesään ja myös talveen. (K: keskustelupalsta)
https://www.libero.fi/vanhempien-jutut/aihe/70887-tulisko--teille-mieleen-jotakii-suomessa-joka-vois-olla-italialaiselle/sivu2?sortorder=2
(63) Paris Hilton paljastaa myös, että hän uskoi joulupukkiin melkein 16-vuotiaaksi
asti. (K: viihdeuutinen) Ilta-Sanomat 30.12.2009, http://www.iltasanomat.fi/viihde/art2000000034044.html
(64) Pidin koetta helppona. (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.suomi24.fi/t/3022471/
oliko-kukaan-joensuussa-suomen-kielen-paasykokeissa
(65) Susan luuli – – Vanhasta Niinistöksi. (K: lööppi) V. 2006 kerätty aineisto: Matti Vanhasen
ja Susan Rusanen suhdetta koskeva lööppi.
(66) Amerikkalaiset raportoivat poliiseiksi pukeutuneista hyökkääjistä, mutta paikalliset
tiesivät heidän olevan poliiseja. (K: blogikirjoitus) http://joukoyla-liedenpohja.blogspot.
fi/2015_05_01_archive.html
(67) Telegin huomasi heti törmänneensä lahjakkuuteen (K: lehtijuttu) HKV-korpus
(68) Kuulin hänen lähteneen perheensä kanssa ulkomaille. (K: lehtijuttu) Iltalehti 26.4.2011,
https://www.iltalehti.fi/sofiansohva/a/201104260115355
(69) pelkäsimme kissan jääneen auton alle – – (K: keskustelupalsta) http://oikeuttaelaimillenet.adv4.hosting.fi/foorumi/lofiversion/index.php?t203.html
(70) Kirkko on hyvin vanha – – (K: matkaesite) https://www.wimdu.fi/baijeri
(71) Vesi on puhdasta useimmissa Euroopan lomakohteissa. (K: tiedote) http://www.eea.
europa.eu/fi/pressroom/newsreleases/ (luettu 23.5.2012)
(72) Sofi Oksanen oli merkittävä kirjailija jo ennen Puhdistusta. (K: aikakauskirjan artikkeli)
http://www.parnasso.fi/2011/05/
(73) koru on kultaa
(74) Puutarhaa hoitavat ihmiset ovat onnellisia ja pitkäikäisiä (K: liikkeen kotisivu)
http://karkipyora.fi/puutarha/
(75) – – myös hänen nuoremmat veljensä Daniel, Stephen ja William ovat näyttelijöitä.
(K: tietosanakirjan artikkeli) http://fi.wikipedia.org/wiki/Alec_Baldwin
(76) Naaras- ja urospuoliset pyyt ovat samankokoisia. (K: esittely) https://riistakolmiot.fi/
riistaelaimet/pyy-bonasa-bonasia/
(77) työt ovat samat ~ samoja
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(78) painoni on 64,7 kg. (K: lehden kysymyspalsta) http://www.terve.fi/kysy-asiantuntijalta-anonymous-mika-normaali-paino-25-august-2004-753
(79) torimyyjän mansikat ovat 6 euroa litralta (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.ellit.fi/
threads/mansikat.1716204/
(80) matkan hinta oli sata puntaa (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.suomi24.
fi/t/8880029
(81) Kevan sijoitusvuosi oli erinomainen. (K: uutisotsikko) Yle 13.3.2015,
http://yle.fi/uutiset/kevan_sijoitusvuosi_oli_erinomainen/7866319
(82) se Christopher Sandfordin kirja on roskaa! (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.suomi24.fi/t/623062
(83) työkaverit ovat hyvää porukkaa. (K: blogikirjoitus) http://elaparemmin.fi/blogi/tarvitseeko-epamieluista-tyota-vihata/
(84) tekstiilissä oli kivaa. (K: koululaisten blogi) http://3a-luokka.blogspot.fi/2008_05_01_
archive.html
(85) Tärkeää on huolehtia riittävästä ravintokuidun saannista. (K: terveyslehden artikkeli)
http://terveyskirjat.fi/features/b12-vitamiini-on-tarkeaa-muistille-ja-hermostolle/
(86) Obama on ensimmäinen musta presidentti. (K: uutinen) Helsingin Sanomat 6.11.2012,
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002578081.html
(87) Kuhmolainen kylä on Suomen vähälapsisin postinumeroalue. (K: lehtijuttu) Helsingin
Sanomat 22.2.2015, http://www.hs.fi/kotimaa/a1424496064668
(88) Luonnonkukista kauneimmat ovat kielo ja kissankello. (K: keskustelupalsta)
http://umami.fi/vapaa-aika/mervi/kesakalenteri-heinakuu-kukkii/
(89) Antonio Flores on Pekka Haaviston puoliso. (K: iltapäivälehden jutun kuvateksti) Iltalehti
25.1.2012
(90) On myös spekuloitu esim. Linnan juhlia. Olen kuullut aikuisten suomalaisten ihmisten
kysyvän, että kuka sitten Linnan juhlissa on presidentin naisystävä/vaimo? Herätys, presidentin kanssa edustaa hänen puolisonsa. Pekka Haaviston puoliso on Antonio Flores. (K:
blogikirjoitus) http://susannaholmqvist.suntuubi.com/ (luettu 5.2.2012)
(91) Ystäväperheen lapset olivat ainoat lapsiulkoilijat Brysselissä. (K: uutiskommentti) http://
yle.fi/uutiset/paivakodissa_ei_ulkoilla_paukkupakkasella/5080175
(92) Suomessa lapset ulkoilee 1–2 h vähintään päivässä päiväkodeissa, muuten niistä tulee
liian levottomia. Asia on varsin yksioikoinen ja pakollinen. Minulle ei ole selvinnyt, miten
keski-eurooppalaiset lapset selviävät, kun niitä ei ulkoiluteta niin kuin täällä. Onkohan ne
siellä levottomampia?
Ystäväperheen lapset olivat ainoat lapsiulkoilijat Brysselissä. Muilla ei näyttänyt olevan edes ulkoiluvarusteita, joilla pikkupakkasilla voi olla ulkona. – – (K: uutiskommentti)
http://yle.fi/uutiset/paivakodissa_ei_ulkoilla_paukkupakkasella/5080175
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(93) Marjukka Halttunen on ilakoivan ketterä, teräväpäinen kamarineitsyt Lisette – –
(K: arvio) HKV-korpus
(94) Yläkerrassa sijaitseva Saimin ja Eeron makuuhuone on nyt vierashuone. (K: lehtijuttu)
Meidän talo 11/2016 s. 86
(95) Nieriä – – maistui hyvältä. (K: ravintola-arvio) http://satunnaisetsyomarit.blogspot.
fi/2015/07/lonna.html
(96) Joskus kun asiat vaikuttavat epäilyttäviltä, ne ovat sitä. (K: blogikirjoitus)
https://sotajakauha.blogspot.com/2012/07/
(97) Hanasta tullut vesi haisi selvästi liuotinaineelta. (K: uutinen) Ilkka 18.2.2015,
http://www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/juomavesi-tuoksui-t%C3%A4rp%C3%A4tilt%C3%A4-sep%C3%A4nkyl%C3%A4ntiell%C3%A4-1.1778085
(98) Pojasta kasvoi mies. (K: kertomus) http://vastavirrankiiski.vuodatus.net/lue/2015/01/
arsenikki
(99) Ensi kesästä tulee kuivempi ihan varmasti. (K: lehtijuttu) http://www.e-pages.dk/extras/28/15
(100) ((Jutun otsikko: ))Vuoden ensimmäinen kouvolalainen syntyi uudenvuodenyönä.
((Kuva vauvasta, johon liittyy kuvateksti:)) Äärin perheen kuopus painoi syntyessään 3 810
grammaa ja oli 51 senttiä pitkä.
((Leipätekstin 1. virke:)) Kouvolalaisen Äärin perheen tyttärestä tuli vuoden ensimmäinen
Kymenlaakson keskussairaalassa syntynyt vauva. (K: lehtijuttu) Kouvolan Sanomat
(101) Armeija tekee pojasta miehen – vai tekeekö? (K: keskustelupalsta)
http://kiekko.tk/forum/topic.cws?id=50870&page=3
(102) Sprite teki boolista liian makean. (K: keskustelupalsta) http://www.naimisiin.info/yhteiso/topic/15133-karpalobooli/page-2
(103) Perhe toivoi hänestä konserttipianistia – – (K: kulttuuriuutinen) Yle 13.8.2015,
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/08/13/kuusi-kuvaa-kaari-martinin-elamasta
(104) Saunalahden vuosituloksesta ennustetaan tappiollista. (K: talousuutinen) Yle 4.8.2005,
http://yle.fi/uutiset/saunalahden_tulos_romahti/5218075
(105) Päätin kokeilla onko minusta kirjailijaksi. (K: blogikirjoitus) http://www.jarkkotontti.net/
blog/esseita-ja-arvostelua
(106) Islantilaisesta tulee jalkapalloilija vain, jos hänestä ei ole käsipalloilijaksi. (K: keskustelupalsta) https://twitter.com/kyostikuure/status/748091464438157312
(107) Naimisiin Lemmy ei koskaan mennyt, mutta hän sai ainakin kaksi lasta. Kummankaan pojan isäksi hänestä ei ollut. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat 24.12.2016,
http://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005019259.html
(108) 1930-luvulla suositut laihdutusvalmisteet sisälsivät usein ruokahalua vähentävää amfetamiinia sekä dinitrofenolia. (K: lehtijuttu) http://www.kauneusjaterveys.fi/treeni-ravinto/painonhallinta/valta-soita-ja-syo-saippuaa-nama-ovat-historian-kummallisimmat-laihdutuskeinot
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(109) Maakaasun hinta koostuu siirtomaksusta, energiaverosta ja energiamaksusta. (K: esite) http://www.elenia.fi/sites/www.elenia.fi/files/Maakaasun%20hinnasto%20kuluttaja%20
alle%2020%20kW%201.1.2016.pdf
(110) Ural-vuoret muodostavat siten Euroopan luonnollisen itärajan. (K: oppimateriaali)
http://www.peda.net/veraja/projekti/centraali/jao/venaja/maant/
(111) Konservatiivit ja liberaalidemokraatit muodostivat ensimmäisen sodanjälkeisen koalitiohallituksen. (K: uutisen taustaa käsittelevä juttu) Helsingin Sanomat 14.3.2012
(112) Työtuolin hinta riippuu laadusta. (K: blogikirjoitus) http://www.hyvaterveys.fi/keskustelu/alue/yleinen
(113) Kivut johtuivat kasvaimesta, joka tukki verisuonen. (K: lehtijuttu) http://www.kumpulankylatila.fi/?p=631
(114) Pieni virhe johti pudotukseen. (K: ratsastuskilpailua koskeva uutinen ) http://www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/estejoukkue_sai_pisteet_kolmannesta_sijasta_linzin_nations_cupissa
(115) Jos työtuoli on laatutavaraa, niin se on kallis ~ Jos työtuoli ei ole laadukas, niin se on
halpa.
(116) Potilas tunsi kipuja, koska kasvain tukki verisuonen.
(117) Kilpailija putosi sijoituksessa, koska hän teki virheen.
(118) Teatterinjohtaja Kirsi-Kaisa Sinisalo näyttelee tytärtä. Toinen tytär on Sari Suominen ja maalaispappi Timo Julkunen. (K: arvostelu) http://www.ur.fi/viihde/%C3%A4lytt%C3%B6m%C3%A4n_hauskaa__ja_sitten_taatusti_ei_3021887.html
(119) Toimipisteemme ovat Tampereella ja Valkeakoskella. (K: yrityksen esitys)
http://www.aki-lasi.fi/yritys
(120) Tilauslomake on sivun lopussa. (K: lehden esityssivu) http://www.soveli.fi/julkaisut/
soveli-lehti/
(121) Hän oli lääkärissä ja sai kovat lääkkeet. (K: blogikirjoitus) https://leenalumi.blogspot.
com/2011/03/viikonloppua.html
(122) ensi-ilta on tammikuussa (K: elokuva-arvio) Helsingin Sanomat 30.11.2018,
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005916866.html
(123) Moskovassa toiminut työtoverimme, 59-vuotias juutalainen Sofia Obuhova kuoli yllättäen – –. Sofian hautajaiset ovat huomenna. (K: lähetyssäätiön uutinen)
http://www.patmos.fi/uutisia/263/rukousaihe_yllattava_kotikutsu_moskovassa
(124) Tämä on ollut hyvin pitkä ja piinallinen viikko. Huomenna ovat hautajaiset. (K: blogikirjoitus) http://valkoinenhuvila.blogspot.fi/2012/04/hautajaiset.html
(125) Peroba Cafe sijaitsee Espoon Leppävaarassa. (K: kahvilan nettisivut)
http://www.perobacafe.fi/index.php/yhteystiedot/
(126) Täytä 2–3 cm vettä ja tarkista, että allas on vaakasuorassa. (K: ohje)
http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=137
56

(127) Mies oli koomassa pari kuukautta (K: uutisen alaotsikko) Ilta-Sanomat 2.8.2011, http://
www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000000419772.html
(128) Kokoomus oli vallassa 8 vuotta. (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.suomi24.
fi/t/13609542/sairasta-etta-kokoomus-mukana-neuvotteluissa
(129) Ritva (Jaana Saarinen) ja Marja-Leena (Katriina Hyvärinen) ovat jo kypsässä iässä,
mikä ei tarkoita, että he olisivat tylsiä ikäloppuja. (K: televisiosarjan ohjelman arvio) Savon
Sanomat
(130) Lopullisen kimmokkeen suunnittelulle antoi sotien aiheuttama valtava asuntopula. Arkkitehtikunta oli huolissaan jälleenrakentamisen laadusta. – – (K: lehtijuttu)
http://www.hiidenkivi-lehti.fi/Digipaper/OldNews.aspx?id=964
(131) Arkkitehtikunta oli huolissaan jälleenrakentamisen laadusta. (ks. ed. 121)
(132) Arkkitehtikunta oli huolissaan jälleenrakentamisen laadusta. (ks. ed. 121)
(133) Laatikossa oli pieni, likainen ja kirppuinen koiranpentu. (K: lehtijuttu) Helsingin Sano
mat, Sunnuntai-osio 22.8.1999
(134) Barbadoksella ja Bermudalla on hyvää juomavettä. (K: henkilökohtaiset kotisivut) http://
koti.welho.com/msuorsa3/pasaati/ruoka15.htm
(135) Vuonna 2010 joka neljännessä hallituksessa oli vain miesjäseniä. (K: talousuutinen) Mtv
25.7.2016, http://www.mtv.fi/uutiset/talous/artikkeli/hs-joka-kymmenes-porssiyhtio-pyorii-ilman-naista-hallituksessa/6002212
(136) Pöytävitriinistä katosi koruja kymmenien tuhansien eurojen edestä. (K: tiedote) http://
scapegoating3.rssing.com/chan-3413500/all_p423.html
(137) 1930-luvulla Tuhka oli yksi oppineimmista graafikoista Pohjoismaissa. Vuonna 1939
hänet kutsuttiin taidegrafiikan professoriksi Leipzigin taideakatemiaan Saksaan. Syttyi sota
ja Tuhkan professuuri Saksassa kariutui. (K: elämäkerta) http://www.tuhka.fi/material.html
(138) Virtsankarkailu saattaa hävettää ja nolottaa. Mikäli oireet pahenevat ja alkavat rajoittaa
elämää, on aiheellista hakeutua hoitoon. Lantiopohjan lihasten vahvistaminen ehkäisee ja
usein myös parantaa virtsankarkailun. Muitakin tehokkaita ja toimivia hoitokeinoja löytyy.
(K: lääketieteellinen artikkeli) https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.plain?p_artikkeli=khp00063 (luettu 12.3.2018)
(139) Varusmiespalveluksen jälkeen Similä pääsi takaisin siviiliin kirvesmiehen töihin. Mutta
vuoden 1941 kesällä syttyi jatkosota ja Suomen armeija tarvitsi jälleen miehiä riveihinsä. (K:
elämänkerta) http://brantberg.fi/Sotasankarit%20-%20Johan%20Simila.htm
(140) Holokaustilla tarkoitetaan natsi-Saksan kansallissosialistien suorittamaa järjestelmällistä kansallisten, etnisten, uskonnollisten ja muiden ryhmien kansanmurhaa 1930-luvun
lopussa ja 1940-luvun alussa – –. 1900-luvulla oli myös muita juutalaisiin kohdistuneita
joukkomurhia ja pakkosiirtoja – – (K: tietosanakirjan artikkeli) https://fi.wikipedia.org/wiki/
Juutalaisten_historia
(141) Lauantaina Helsingin kadulla kulki enkeli. (K: kuvateksti) Helsingin Sanomat, lukijoiden
kuvat 23.9.2008
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(142) Viereisellä harjulla pyöräilee lapsia. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat 3.6.2012
(143) Tuuli on nostanut Saharan hiekan ilmaan ja voi vitsi, sitä on joka paikassa. (K: blogikirjoitus) https://paraneekovaihtamalla.wordpress.com/
(144) Elokuvia on hyviä ja huonoja. Kohdalle sattuu huonojakin elokuvia väistämättä aina
silloin tällöin. Se ei haittaa, sillä katsoessa kokemus karttuu ja leffoja on oikeasti mukava
katsoa ihan katsomisen ilosta – oli kyseessä sitten huono tai hyvä elokuva. Tietenkin hyvistä
elokuvista jää parempi mieli, mutta toisaalta usein myös huonoista elokuvista saa aikaan
hyvän tekstin. (K: blogikirjoitus) https://www.rollemaa.fi/millainen-on-hyva-elokuva/
(145) On rehellisiä ja epärehellisiä ihmisiä olemassa. Epärehellisen ihmisen tunnusmerkki
on se, että hän sanoo olevansa rehellinen. Rehellisen ihmisen ei yleensä tarvitse sitä todistella, ei ainakaan omin sanoin. (K: blogikirjoitus) https://arikeronen.blogspot.com/2014/03/
ei-oikeutta-maassa-saa.html
(146) Lentokentän avustajat tiesivät mitä tekivät ja heitä oli paljon. (K: blogikirjoitus)
http://www.palmuasema.fi/talomme-thaimaassa/
(147) Trafi haki kesällä alustekniikasta kiinnostuneita merenkulun ammattilaisia nimetyn katsastajan tehtäviin. Hakijoita oli runsaasti. (K: vuosikatsaus) http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/
vuosikatsaus
(148) Kävin ensimmäisen luokkani Kallion kansakoulussa. Lapsia oli niin paljon että koulua
käytiin kahdessa vuorossa, ja silti meitä oli luokassa neljäkymmentä. (K: blogikirjoitus) http://
kallionkulma.blogspot.fi/2015/09/torstaina-iltapaivalla.html
(149) Syöttöpiste oli Timosen 396:s. Maaleja hän on tehnyt 104. (K: urheilu-uutinen) Helsin
gin Sanomat 2.3.2012, https://www.hs.fi/urheilu/art-2000002522134.html
(150) Lisäksi lapset ottivat kolmella tabletilla kuvia. – – Kuvia otettiin runsaasti ja − −
(K: raportti)
(151) Haastatellut hakijat edustivat alueellisesti ja aiheiltaan monipuolisesti oikeustieteen
kenttää – –. Haastatteluun kutsuttiin 24 hakijaa. – – Kansainvälis-taustaisia hakijoita kutsuttiin haastatteluun viisi. (K: hakua koskeva päätös) http://www.helsinki.fi/omm/Haku/paatos.
htm
(152) Eniten vastauksia saatiin Italiasta – –. Myös Belgiasta saatiin paljon vastauksia.
(K: raportti) https://ec.europa.eu/epale/fi/kyselytutkimuksen-vastaukset
(153) Weiss on tehnyt 654 ottelussa 145 maalia, 249 syöttöä ja 394 tehopistettä. – – Eniten
maaleja hän on tehnyt kautena 2009–2010, jolloin hän teki 28 maalia. (K: tietosanakirja-
artikkeli) https://fi.wikipedia.org/wiki/Stephen_Weiss
(154) Aallon perheellä on kesämökki Loviisanlahden rannalla. (K: lehtijuttu) Loviisan Sanomat
(155) Pariskunnalla on viisi lasta. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat 21.2.2012 s. A7
(156) Hänellä oli mustat farkut ja tummanruskea villapaita. (K: romaani) Sari Luhtanen: Kaik
kea kaunista (Helsinki: Tammi, 2012)
(157) vain 17 prosentilla maailman väestöstä on siniset silmät. (K: lehtijuttu) Ilta-Sanomat
1.9.2015, http://www.iltasanomat.fi/muoti-kauneus/art-2000000985539.html
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(158) Lääkärin mielestä koiralla oli suolistotukos. (K: keskustelupalsta) http://p1.foorumi.
info/lymeborrelioosi/
(159) Minulla on vahva tarve yhteisöllisyyteen. (K: mielipidekirjoitus) Helsingin Sanomat, Mielipide-osio 15.10.2010
(160) Se, mitä suomalaisuus on, riippuu tietenkin täysin siitä, missä päin Suomea asuu ja
mitä tekee. – – meillä on paljon tilaa, rauhaa ja turvallisuutta. (K: lehtijuttu) http://www.yykl.
fi/fi/verkkolehti/verkkolehti/haastattelussa-jenni-niska-opetustyo-mukavasti-kayntiin.html
(161) Kotona kotona perheeseemme on kuulunut jo vuosien, tarkemmin sanottuna yli 24
vuoden ajan, Raisa. Jollekin muulle kyseessä olisi vain auto, mutta meille kyseinen auto on
aina ollut Raisa. –– Koska meidän Raisamme syntyperä on siellä missä hänelle nimensä
lainanneen kuuluisammankin Raisan Garbatshova, Mihail Gorbatshovin vaimo, oli täysin
loogista, että autosta silloin joskus tuli Raisa. Auto oli isän ja isä valitsi sille myös nimen ja
hänen huumorintajuunsa sopi oikein hyvin nimetä auto maan ensimmäisen naisen mukaan.
(K: blogikirjoitus) http://kaloriinankamari.blogspot.fi/2014/10/raisa-in-memoriam.html
(162) Propositio on ilmaisu, joka sisältää toden tai epätoden väitteen. (K: logiikan oppimateriaali) http://www.sis.uta.fi/~maarvi/lauselogiikkaa.pdf
(163) Runoilija on luova ja taiteellinen kirjailija, joka kirjoittaa runoja. (K: sanakirja)
http://suomisanakirja.fi/runoilija (luettu 28.12.2012)
(164) Raiskaus tai väkisinmakaaminen on toisen henkilön pakottamista sukupuoliyhteyteen
(K: tietosanakirja)
(165) Politiikka on kokonaisnäkemykseen tai aatteeseen pohjautuvaa toimintaa, jolla pyritään
vaikuttamaan valtiollisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin. – – (K: kolumni) http://www.sariniinisto.fi/ajatuksia/lehtikirjoituksia/mita-on-politiikka-ja-populismi/
(166) ((Edellä on käsitelty vartaloita ja affikseja. Sitten sanotaan:)) Affikseja on kolmenlaisia
sen mukaan, miten ne sijoittuvat suhteessa vartaloon. Kyseessä on positionaalinen eli paikkaan perustava luokittelu. Vartalon etiset affiksit ovat prefiksejä, vartalon jälkeiset suffikseja
ja vartalon sisäiset infiksejä. (K: oppikirja) Fred Karlsson: Yleinen kielitiede (Helsinki: Yliopistopaino, 1994)
(167) Tilanteella tarkoitan välitöntä ja tiettyä sosiaalista tilannetta, jonka osana kielenkäyttö
tapahtuu, esimerkiksi tiettyä tekstikokonaisuutta, joka on julkaistu tietyn tieteellisen lehden
numeron tietyllä osastolla ja tietyillä sivuilla. (K: opinnäyte) Mikko T. Virtanen: Akateeminen
kirja-arvio moniäänisenä toimintana. Väitöskirja (Helsinki: Helsingin yliopisto, 2015) s. 34.
(168) Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja ottaa vastatakseen velkojalle toisen henkilön velasta. (K: lakia koskeva artikkeli) http://www.laki24.fi/lave-takaus-takaus/
(169) Kaptatiivisiksi nimitetään verbijohdoksia, jotka ilmaisevat kantasubstantiivin tarkoitteiden pyydystämistä tai keräämistä, esim. kalastaa, marjastaa, rahastaa ( § 326). (K: ISK:n
sanaselityksiä)
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(170) Varsinaiseksi murtoluvuksi kutsutaan murtolukua, jonka osoittaja on itseisarvoltaan
pienempi kuin nimittäjä. Murtolukua, jossa nimittäjä on pienempi kuin osoittaja, sanotaan
epämurtoluvuksi. (K: matematiikkaa koskeva blogikirjoitus) https://hansunblogii.wordpress.
com/murtoluvut/
(171) Eli siis mä oon Jenni! Oon pian 14 vuotta ja oon tän blogin yks kolmesta kirjoittajasta
(K: blogikirjoitus) http://jennisannironja.blogspot.fi/
(172) Nimeni on Crystal Snow (K: blogi, jossa on kuva ”Crystal Snowista”)
http://blogbook.fi/cristalsnow/nimeni-on-cristal-snow-ja-olen-narkomaani/
(173) Järjestyksessään 24. James Bond -elokuva on nimeltään Spectre. (K: viihdeuutinen) Yle
4.12.2014, http://yle.fi/uutiset/seuraava_bond-elokuva_sai_rikollisjarjeston_nimen/7669105
(174) Perimätiedon mukaan pizza on kotoisin Napolista. (K: matkaesite)
http://www.poptravel.fi/matkakohteet/halvat-lennot-Italia/Napoli
(175) Yrjö Loikkasen kuva on Lontoosta ja nimeltään ”Haamu”. (K: Facebook-julkaisu)
https://fi-fi.facebook.com/canonsuomi
(176) Tämä tarina on tytöstä joka sairastaa vaikea-asteista verbaalista dyspraksiaa – –
(K: mielipide) https://ls24.fi/artikkelit/siipirikkoinen-keijukainen-seisoo-pian-taas-yksin-valitunnit-koulun-pihalla (luettu 5.8.2019)
(177) Minua palelsi. (K: kertomus) http://keskustelu.suomi24.fi/t/1061210/pieni-tarina---osa-3
(178) Ruotsi hävisi ja meitä nauratti. (K: blogikirjoitus) http://www.seppooforsagd.com/blogi/?k=suomalainen&p=1
(179) Päätäni oli alkanut pikku hiljaa särkeä. (K: romaani) Leena Lehtolainen: Minne tytöt
kadonneet (Helsinki: Tammi, 2011)
(180) Minua suututtavat ylipakatut tuotteet. (K: lehtikirjoitus ) Tampereen seudun luonto
1/2004
(181) Joitakin osallistujia harmitti se, ettei − − puheenvuoroissa pysytty aikataulussa.
(K: raportti) http://spotidoc.com/doc/3445025/seminaariin-osallistujat
(182) Juttelin Juliuksen(( = kirjoittajan lapsen kanssa)) keliakiasta ja hän sanoi, että eniten
turhauttaa se, kun ihmiset eivät muista hänen sairauttaan. (K: keliakiaa koskeva blogikirjoitus) http://www.gluteenitonsuunta.fi/node/170/201508
(183) Nukuin noin 12 tuntia nyt, silti väsyttää... taitanee se masennus iskeä taas. (K: keskustelupalsta) http://www.tiede.fi/keskustelu/52567/ketju/miksi_masennus_katoaa_kun_ei_ole_
nukkunut_yolla
(184) Masentaako, suututtaako, vihastuttaako, surettaako? Tule avautumaan tähän keskusteluun! (K: nuorten lehden keskustelupalstan otsikko) http://www.demi.fi/keskustelut
(185) Kuvataiteilija Minja Revonkorpi menetti vauvansa kaksi vuotta sitten. Siitä alkoi pitkä
surun tie. − −.
– Suru oli niin fyysistä, että oksetti ja pyörrytti. Kaikki oli epätodellista. Mutta Niila eli
kokonaisen elämän. Olen kiitollinen, että saimme tuntea hänet, Revonkorpi sanoo nyt. (K:
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lehtijuttu) Savon Sanomat 31.10.2014, http://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Suru-oli-niin-fyysist%C3%A4-ett%C3%A4-oksetti-ja-py%C3%B6rrytti/508751
(186) Väsymys tulee aaltoina. Siihen voi vaikuttaa – vähän. Jos väsyttää aina, kannattaa uudistaa jokapäiväisiä rutiinejaan. (K: lehtijuttu) http://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/terveys/
vasymyksesta_voitto
(187) Jos synnytys pelottaa tai joku muu asia sairaalaan menemisessä pelottaa (ei välttämättä
itse synnytys), aina voi pyytää ajan pelkopolille. Itse kävin juttelemassa ja sain moneen kysymykseen vastauksen – – (K: lehden keskustelupalsta) http://www.cosmopolitan.fi/keskustelu/7869/ketju/synnytyspelko_terveys_ja_hyva_olo
(188) Saako myöntää, että oma lapsi ärsyttää ja suututtaa? (K: blogin otsikko)
http://www.terve.fi/blogit/toimituksen-blogi/saako-myontaa-etta-oma-lapsi-arsyttaa-ja-suututtaa
(189) Lakiuudistus suututtaa silakantroolaajaa (K: uutisen otsikko) http://www.aamuset.fi/
naista-puhutaan/saaristo/lakiuudistus-suututtaa-silakantroolaajaa
(190) Johanna Tukiainen on ehtinyt suututtaa monia – – vuosien varrella. (K: viihdeuutinen)
http://www.metropoli.net/julkkikset/tuksun-ja-hennan-sukset-ristiin-potkut/
(191) Lauantaina taitaa sataa ja sunnuntaina on aurinkoista. Vai mitä teidän sääennuste kertoo? (K: keskustelupalsta) http://www.mckramppi.com/keskustelut/viewtopic.php?f=1&t=249
(192) Ulkona sataa vettä ja tuulee. Talvesta ei ole tietoakaan. On vain kylmää. (K: blogi
kirjoitus) http://pienijoulublogi.blogspot.fi/2011/12/huopatossut.html
(193) Nyt on torstai, ja tämä päivä on ollut yhtä hulinaa täynnä!! (K: blogikirjoitus)
(194) Koulussa oli tylsää. Liikuntatunneista tykkäsin, mutta pänttääminen ei sujunut.
(K: lehtijuttu) http://www.valomerkki.fi/vantaan-lauri/vantaan-lauri-arkisto/tuuliajolta-paikalleen
(195) a. Wahlroosin vieraat juhlivat aamuun asti. (K: uutinen) Iltalehti 7.10.2012,
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012100716169137_uu.shtml (luettu 21.2.2017)
b. Walhroosin talossa juhlittiin aamuun asti.
(196) a. Presidentti Tarja Halonen on ostanut omakotitalon Karjalohjalta. (K: lehtiuutinen)
Helsingin Sanomat 22.6.2009.
		 b. Omakotitalo ostettiin Karjalohjalta.
(197) a. Saanan ystävä kertoi miehen olevan strippari. (K: viihdeuutinen) Ilta-Sanomat
18.10.2011, https://www.is.fi/viihde/art-2000000441078.html
		 b. Miehen kerrottiin olevan strippari.
(198) a. Susan luuli ensin Vanhasta Niinistöksi. (K: lööppi) V. 2006 kerätty aineisto: Matti
Vanhasen ja Susan Rusasen suhdetta koskeva lööppi
		 b. Vanhasta luultiin ensin Niinistöksi.
(199) a. Puutarhaa hoitavat ihmiset ovat onnellisia (K: liikkeen kotisivu) http://karkipyora.
fi/puutarha/
		 b. Puutarhassa ollaan onnellisia.
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(200) Kabajevan ja Putinin suhdetta koskeva väite julkaistiin ensimmäisen kerran miljardööri
Aleksander Lebedebin omistamassa lehdessä vuonna 2008. Pian tämän jälkeen lehti lakkautettiin. Huhut kertovat, että lopettamispäätöksellä haluttiin lepytellä Putinia.
Vuonna 1983 syntyneen Kabajevan on myös huhuttu synnyttäneen Putinille kaksi lasta.
Putinilla on kerrottu olleen suhde myös vakoojaksi paljastuneen Anna Chapmanin kanssa.
Tämä on kiistetty jyrkästi. Vuonna 1982 syntynyt Chapman on toiminut myös mallina.
Presidentillä sanotaan olleen rakastajattaria hänen palvellessaan Saksassa 1975–1991. – –
(K: lehtijuttu) Iltalehti 7.6.2013, http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2013060717123325_ul.shtml
(201) Italiassa syödään pitkän kaavan mukaan ja pidetään hauskaa. (K: blogin kommentti)
http://www.city.fi/blogit/lavas/italia+opettaa+italialainen+keittio+plussat+ja+miinukset/127621
(202) Länsi-Virginiassa käydään kirkossa, vastustetaan aborttia, kannatetaan aseenkanto-oikeutta ja heilutetaan uhmakkaasti etelävaltioiden lippua – – (K: lehti-juttu) Helsingin Sanomat
19.8.2018 s. B8
(203) Kanada on autoilun luvattu maa eteläisen naapurin lailla. Minne mennäänkään, niin
sinne mennään autolla. (K: lehtijuttu) Iisalmen Sanomat
(204) Hotellihuoneen oven lukko oli rikki eikä mennyt lukkoon – – Lopulta tutkittiin ja korjattiin oven lukon, minkä jälkeen se meni lukkoon ihan vain vetämällä kiinni – –. Korjaus kesti
kuitenkin turhaan pitkään. (K: matkaa koskeva arvio) https://www.fi.kayak.com/Tbilisi-hotellit-River-Side-Hotel.371785.ksp
(205) Kuitenkin Neuvostoliitolle annettiin mahdollisuus vaihtaa itävyöhykkeen elintarvikkeita
ja hiiltä länsivyöhykkeen teollisuustuotteisiin. Vaihto ei toiminut, ja pian siitä luovuttiin. (K:
historian oppikirja, Melajärvi 2007: 69)
(206) Masennustilan vuotuinen esiintyvyys maailmassa on noin 5 % (2). Esiintyvyydessä ei
ole suuria eroja tulotasoltaan köyhien tai rikkaiden maiden välillä, mutta muutoin alueellinen
vaihtelu on huomattavaa (3). Maailman terveysjärjestö WHO:n mielenterveystutkimuksessa,
jossa käytettiin samoja menetelmiä useissa maissa, esiintyvyys vaihteli Japanin 2,2 %:sta
Brasilian 10,4 %:iin (3). (K: tieteellinen artikkeli) http://www.duodecimlehti.fi/duo13544
(207) Sopivan vertailuryhmän puuttuminen estää hankkeen edullisuuden luotettavan selvittämisen. (K: Heikkilä 2007) http://www.kotus.fi/nyt/kolumnit/kielipakina_(2006_2009)/
substantiivitaudin_oireita
(208) Vein matkalaukun huoneeseeni, (ah, aurinkoinen parveke ja näkymä palmujen yli Välimerelle!) (K: blogikirjoitus) http://www.kolumbus.fi/inkeri.rissanen/Inkeri/Matkakertomukset/200711-Andalusia/HtmFi.htm
(209) Pääministeri Katainen vei yritysvaltuuskunnan Japaniin (K: tiedotteen otsikko)
http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/prime-minister-katainen-in-japan-with-a-delegation-of-business-leaders
(210) Retket vievät nuoret pois perheen ja arjen kontrollista sekä tarjoavat monenlaisia hienoja kokemuksia, joita ei muuten voida saavuttaa. (K: partio-ohjelman kuvaus)
http://ohjelmapartio.virtualserver27.hosting.fi/index.php?title=4.11._Ohjelman_toteuttaminen
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(211) Halosen taiteellinen ura vei hänet ulkomaille, ensin Pariisin ja myöhemmin Italiaan. (K: näyttelyä koskeva uutiskirje) http://lists.greenspot.fi/pipermail/nayttelyposti/2008-March/002001.html
(212) Nuorelle retket tarjoavat mahdollisuuden jakaa vastuut ja velvollisuudet keskenään
tasa-arvoisesti aidoissa olo-suhteissa. Retket vievät nuoret pois perheen ja arjen kontrollista
sekä tarjoavat monenlaisia hienoja kokemuksia, joita ei muuten voida saavuttaa. Tarpojaikäiselle nuorelle retket mahdollistavat tehokkaan ympäristön oman identiteetin etsimiseen ja
kokeilemiseen. (K: partio-ohjelman kuvaus) http://ohjelmapartio.virtualserver27.hosting.fi/
index.php?title=4.11._Ohjelman_toteuttaminen
(213) Ateneumin taidemuseon toisen kerroksen kattava suurnäyttely esittelee Halosen
koko monivaiheisen uran uudessa valossa ja eri teemojen kautta. Pekka Halonen aloitti
taideopintonsa Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa ja oli yksi vastavalmistuneen
Ateneum-rakennuksen ensimmäisiä oppilaita. Halosen taiteellinen ura vei hänet ulkomaille,
ensin Pariisiin ja myöhemmin Italiaan. Pariisissa ollessaan hän opiskeli taidemaalari Paul
Gauguinin (1848-1903) johdolla – – (K: näyttelyn esittely) http://lists.greenspot.fi/pipermail/
nayttelyposti/2008-March/002001.html
(214) Megarasta kulkee kaksi tietä pohjoiseen seuraavalle meren rannalle. Toinen vie vain
tuhannen asukkaan Kato Alepochoriin, joka sijaitsee Korintinlahden rannalla. – – Toinen
tie vie korkealla vuorilla sijaitsevan pienen Spatan kylän ohi Egirousaan, meren rannalle.
(K: blogikirjoitus) https://johannahurmerinta.com/category/kreikka/
(215) Varusmiehille tehtyjen psykologisten kokeiden tuloksia ei ole vuodettukaan ulkomaalaisille tutkijoille, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti kertoi viime viikolla, että suomalaisten
tutkijoiden epäiltiin luovuttaneen luvatta niin sanotun palikkatestin tuloksia brittiläisille tutkijoille. (K: lehtijuttu) http://www.tekniikkatalous.fi/tiede/yllatyskaanne-hs-varusmiesten-tuloksia-ei-vuodetukaan-ulkomaille-kysymys-saattaakin-olla-vilpista-6572242
(216) Tuore tutkimus väittää, että kivun lisäksi lääke turruttaa myös tunteet (K: lehtijuttu)
MeNaiset 15.4.2015, http://www.menaiset.fi/artikkeli/sport/terveys/tutkimus_tuttu_kipulaake_turruttaa_myos_tunteet
(217) Poliisin alkometri kertoi miehen olevan tukevassa humalassa (K: uutinen) Karjalainen
11.6.2015, http://karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/77594
(218) Tie kulkee Säkylässä sen keskustaajaman Iso-Säkylän läpi, jossa se ohittaa muun muassa kunnanviraston- ja kirjaston – –. Hiekkarannan sivuutuksen jälkeen tie menee kauemmas
myötäilemästään Pyhäjärvestä syvemmälle idässä olevaan kuusimetsään, jossa se tekee
hevosenkenkämutkana tunnetun mutkan, josta se taas puolestaan jatkuu vielä pari sataa
metriä, kunnes se saapuu – – (K: tietosanakirjan artikkeli) https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdystie_12691

16. ADVERBIAALIEN MERKITYSTEHTÄVIÄ
(1) Jälkiviisaus osoittaa heikkoa luonnetta, mutta aion siitä huolimatta kehua lahtelaistaustaisen näyttelijän, Eppu Salmisen parin vuoden takaista romaania Lasten ristiretki
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−− Muistaakseni kirja jäi loppujen lopuksi ilmestyessään kuitenkin liian vähän huomiolle.
(K: kolumni) http://www.omalahio.fi/?toiminto=429
(2) Italiassa Como järven rannalla oli ihana puutarha muistaakseni nimeltään Villa Charlotta. (K: blogin kommentti) http://mirvasaukkola.com/tauko-teneriffalla-osa-2-puutarhojen-lumoissa/
(3) Urheilutapahtuma on usein jännittävintä katsomon puolelta; nytkin saattoi ehkä luultavasti jollakin mahdollisesti joskus kylmät väreet käydä ja jopa herkistyminen olla lähellä.
(K: urheiluseuran sivusto) http://www.lekiyu.net/home/node/901
(4) ”Sanoma on hyvin mielenkiintoinen yhtiö, johon varmaan sijoitan vielä lisää”, sanoo Antti
Herlin Helsingin Sanomien haastattelussa. – – ”Kaikki nämä yhtiöt ovat minulle tietenkin
tärkeitä”, hän täydentää. (K: lehtijuttu) Kauppalehti 14.11.2016, https://www.kauppalehti.fi/uutiset/antti-herlin-sijoitan-sanomaan-varmaan-lisaa/9076bb54-5d0e-3036-9840-eef17c0fe9e6
(5) Oletko varmasti yli 50-vuotias? K-50-diskon bileissä nimittäin kysytään paperit
(K: lehtijutun otsikko) Helsingin Sanomat, NYT-liite 20.2.2016, http://www.hs.fi/nyt/art2000002886680.html
(6) Reilauksen ei toki tarvitse rajoittua vain kesäkauteen! (K: VR:n sivusto) VR InterRailin
Facebook-julkaisu 23.10.2013
(7) – – ja Intia on ehkä ohittanut sen Kiinan maailman väkirikkaimpana valtiona. (K: uutinen)
Yle 24.5.2017, http://yle.fi/uutiset/3-9631679
(8) ((Italian Genovan sillan romahduksesta:)) Kansa syyttää poliitikkoja ja poliitikot sillan omistavaa moottoritieyhtiötä sekä tietenkin EU:ta. (K: uutinen) Aamulehti 7.8.2018,
https://www.aamulehti.fi/a/201143716
(9) Makutuomareilla on usein erilainen käsitys hääpuvusta kuin itse morsiamella.
(K: tv-ohjelman esittely) https://elisaviihde.fi/ohjelmaopas/ohjelma/6406901
(10) Olen maalta, mutta olen aina halunnut elää kaupungissa. (K: mielipide) Helsingin
Sanomat 17.8.2014, http://www.hs.fi/mielipide/art-2000002753990.html
(11) Tiettävästi ensimmäinen Suomessa nähty oopperaesitys esitettiin Turussa vuonna 1768, kun Carl Gottlieb Seuerlingin teatteriseurue vieraili maassa. (K: tietosanakirja)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalainen_oopperamusiikki
(12) Muistaakseni talliin sopi 20 hevosta. (K: kertomus) http://www.kirjastovirma.fi/pudasjarvi/tarinoidensyote/savotta
(13) Yhdysvaltojen uusi presidentti Donald Trump kääntää Naton aivan uuteen malliin: ”jokainen maa saa itse hoitaa puolustuksensa”. Onneksi emme ehtineet liittyä Natoon, olemme
säästäneet miljoonia Naton jäsenmaksuista. (K: mielipidekirjoitus) http://www.kaupunkiuutiset.com/uutiset/276706-onneksi-hallitus-oli-saamaton-naton-kanssa
(14) Päivän tv-tarjonta on ymmärrettävästi keskittynyt sodan ympärille. (K: lehtijuttu) Helsin
gin Sanomat 6.12.2009, http://www.hs.fi/radiotelevisio/art-2000004697417.html
(15) Tavoitteenamme on pitää yksi kasvisruokapäivä viikossa. Kuulostaa surkean vähäiseltä,
mutta rehellisesti sanoen sekin tuntuu olevan hankalaa. (K: blogikirjoitus) http://mallaspulla.
blogspot.fi/2015/04/soijamakaronilaatikkoa-lihansyojille.html
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(16) Hakemianne tietoja ei valitettavasti ole saatavilla valitsemallanne kielellä. (K: elektroninen sanakirja) http://www.sanakirja.org/search.php?id=218851&l2=3
(17) Voisiko joku ystävällisesti kertoa, että miten tasa-arvoinen avioliitto murentaa perinteistä
avioliittoa? (K: lehtijutun kommentti) Itä-Savo 8.2.2014
(18) Tasa-arvossa, naisten ja tyttöjen aseman parantamisessa olisi presidentin mukaan vientituote muualle, missä tilanne ei ole yhtä hyvä. (K: lehtijuttu) Suomenmaa 20.3.2017
(19) Noam Chomskyn sanoin USA:n valtapuolueet ovat kuin kaksi hevosta, joilla on sama
omistaja eli globaalieliitti. (K: keskustelupalsta) http://www.tiede.fi/keskustelu/57549/ketju/9_11_keskustelu_osa_kaksi?page=627
(20) Chomskyn Vietnamin sodan vastainen toiminta oikeastaan tuli julkiseksi hänen esseessään ”The Responsibility of intellectuals”. – – Artikkelissa pohdiskellaan Yhdysvalloissa vallassa olevaa älymystökulttuuria, joka Chomskyn mielestä nöyristelee usein vallan edessä. (K:
blogikirjoitus) http://matka-jakartaan.blogspot.fi/2015/06/amerikkalaiset-ryhdistaytyvat.html
(21) Noam Chomskyn sanoin: Jos kannatat sananvapautta, se tarkoittaa erityisesti sananvapautta sinulle vastenmielisille näkökulmille. (K: blogikirjoitus) https://ajatuskuvia.blogspot.
fi/2015/03/2015-03-29
(22) Kävin Budapestissa ensimmäisen kerran viime lokakuussa. Tämä kaupunki teki minuun
lähtemättömän vaikutuksen. Tässä postauksessa onkin muutama hyvä syy lisää, miksi Budapestiin kannattaa mielestäni matkustaa. (K: blogikirjoitus) http://blogit.kauneusjaterveys.fi/
anukiiveri/tama-kaupunki-on-mielestani-eras-euroopan-kauneimmista/
(23) Onko mielestäsi kohtuullista spekuloida julkisuuden henkilön ulkonäköön liittyviä asioita, kuten painoa? (K: lehden lukijoille suunnattu kysely) http://www.menaiset.fi/onko_mielestasi_kohtuullista_spekuloida_julkisuuden_henkilon_ulkonakoon_liittyvia_asioita_kuten
(24) Hän toimi dramaturgina Tukholman Dramatenissa vuosina 2003–2009. (K: lehtijuttu)
Aamulehti 17.10.2016, https://www.aamulehti.fi/a/24029875
(25) Uuden Musiikin Kilpailun Karsinta 1 esitetään lauantaina 6.2. klo 21 Yle TV2 -kanavalla.
(K: Ylen nettisivut) http://yle.fi/aihe/umk-2016
(26) Anne ja Witsi lähtivät Helsingistä iltajunalla pohjoista kohti. (K: blogikirjoitus)
http://lunowahuskies.blogspot.fi/2011/09/treriksroset-specialty-show.html
(27) Vuoden 2017 alusta lähtien puolustustarvikkeiden vientilupia haetaan sähköisesti
(K: tiedote) http://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet/vuoden_2017_alusta_lahtien_puolustustarvikkeiden_vientilupia_haetaan_sahkoisesti.7972.news
(28) Kainuun kirjastot ovat kiinni 9. joulukuuta asti. (K: uutinen) Yle 13.11.2012,
http://yle.fi/uutiset/3-6373930
(29) Pari lähti ostamaan lähikaupasta karkkia leffaevääksi. (K: lehtijuttu) MeNaiset 8.8.2015,
http://www.menaiset.fi/artikkeli/isan_sairaus_varjostaa_lotta_hintsan_haasuunnitelmia_
olemme_isan_kanssa_niin_laheisia_etta
(30) Perheenlisäys aiheuttaa usein lisätilan tarvetta, ja pienempi asunto taas voi tulla ajankohtaiseksi lasten lähdettyä kotoa. (K: pankin tiedote) https://www.aktia.fi/fi/lainat/asunnon-vaihto
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(31) Osa flunssaa potevista lähtee lääkäriin toisia helpommin. (K: uutinen) Yle 24.11.2015,
http://yle.fi/uutiset/3-8477462
(32) Perjantaina olimme entisen kollegani Jarmon kanssa kaljalla. (K: romaani) Ari Ohvo:
Kymmenen vuoden painajainen (Books on Demand, 2016) s. 48
(33) Peleillä tuotetaan rahaa hyvään tarkoitukseen. (K: Veikkauksen nettisivut)
https://www.veikkaus.fi/
(34) Danske Bank kutsuu kaikki pohjoismaiset pankit mukaan MobilePay-yhteistyöhön
(K: tiedotteen otsikko) https://www.danskebank.fi/fi-fi/tietoa-danske-bankista/media/Tiedotteet/Pages/Danske-Bank-kutsuu-kaikki-pohjoismaiset-pankit-mukaan-MobilePay-yhteistyohon-.aspx
(35) Vasemmistoliitto lähtee hallituksesta. (K: uutisotsikko) Helsingin Sanomat 25.3.2014,
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000002719361.html
(36) Nainen, joka kontrolloi. Ihmiset, jotka eivät ole koskaan nähneetkään häntä, kunnioittavat häntä. Hallitsee tilannetta ja saa hommat hoidettua. Itsevarma, ei koskaan alistu. Vaatii
kunnioitusta ja saa sen.
Edellä mainitulla tavalla voisi aivan hyvin kuvailla Miina Sillanpäätä, naista, jonka kunniaksi
lauantaina 1. lokakuuta on vedetty liput salkoihin ympäri Suomea. – –
Sillanpää nousi vaikutusvaltaiseen asemaan varsin vaatimattomista oloista. (K: lehtijuttu)
Yle 1.10.2016, http://yle.fi/ylex/uutiset/miksi_tanaan_liputetaan_syyna_on_miina_sillanpaa_
todellinen_boss_lady/3-9204533
(37) 28-vuotias Rahami on kotoisin Afganistanista, mutta hänellä on Yhdysvaltain kansalaisuus. (K: uutinen) Mtv 20.9.2016, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/perhe-kotoisin-afganistanista-tuli-isaksi-jo-lukiossa-tallainen-on-manhattanin-pommi-iskusta-epailty/6081982
(38) Viinipullo aukaistu ja täytyy sanoa, että tämä viini on mahtavaa! Viini on Australiasta
– – (K: blogikirjoitus) http://myangelsnails.blogspot.fi/2012/11/one-night-for-myself-only.html
(39) Yrjö Loikkasen kuva on Lontoosta ja nimeltään ”Haamu”. (K: Facebook-sivusto) https://
fi-fi.facebook.com/canonsuomi
(40) Nainen kertoi vaikeista kokemuksistaan avoimesti MTV3:n Enbuske, Veitola & Salminen -keskusteluohjelmassa perjantaina. (K: rikosuutinen) Mtv 4.11.2016, http://www.
mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/isansa-hyvaksikayttama-marlene-kertoi-vuosien-karsimyksesta-evs-ssa-lue-jarkyttava-haastattelu-tasta/6152530
(41) Syyttäjät kuulivat Helsingin huumepoliisin ex-päällikön Jari Aarnion perheeseen kohdistuneesta uhasta vasta aamulla oikeudenkäynnissä, kertoo valtionsyyttäjä Jarmo Hirvonen.
(K: uutinen) Iltalehti 4.2.2016, http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016020421068066_uu.shtml
(42) Ritva (Jaana Saarinen) ja Marja-Leena (Katriina Hyvärinen) ovat jo kypsässä iässä, mikä
ei tarkoita, että he olisivat tylsiä ikäloppuja. (K: televisiosarjan arvio) Savon Sanomat
(43) Täytä 2–3 cm vettä ja tarkista, että allas on vaakasuorassa. (K: ohje) http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=137
(44) Mies oli koomassa pari kuukautta (K: uutisen alaotsikko) Ilta-Sanomat 2.8.2011,
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000000419772.html
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(45) F1-maailmanmestari Mika Häkkinen ja hänen kumppaninsa Marketa Remesova ovat
menneet naimisiin. (K: lehtijuttu) Lapin Kansa 30.12.2016, https://www.lapinkansa.fi/is-mika-hakkinen-meni-naimisiin-avioliitto-siunata/61880
(46) Formula ykköskuski Kimi Räikkönen on jo viikkojen ajan ollut asumuserossa vaimostaan. (K: lehtijuttu) http://www.suomif1.com/2013/02/is-kimi-raikkonen-jo-viikkoja-asumuserossa-vaimostaan/
(47) Pankit, postit ja Alko ovat kiinni loppiaisena 6.1. (K: lehden pyhäpäivämuistio) Helsingin
Sanomat 5.1.2016, http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002878136.html
(48) 650 euron jääkaappi meni rikki noin kolmen vuoden kuluttua ostosta. (K: lehtijuttu)
https://kuluttaja.fi/aiheittain/kodinkoneet/
(49) Ulkomaille vietiin vuonna 2014 meritse hieman enemmän tavaraa kuin vuotta aiemmin.
(K: tiedote) http://www.liikennevirasto.fi/-/raaka-aineiden-vienti-meritse-ja-rautateiden-tavarakuljetukset-lisaantyivat
(50) Lontoosta jatkoimme matkaa Singaporen kautta Australiaan (K: matkakertomus) http://
www.napsu.fi/matkailu/kokemukset/600/7
(51) Jatkan matkaani kapeaa katua pitkin kohti asumusta, jossa olohuone on muuttunut
viiden henkilön etätyötoimistoksi. (K: blogikirjoitus) https://www.mediataivas.com/fi/blogit/t%C3%B6iss%C3%A4-luovassa-yrityksess%C3%A4/
(52) Lähdimme matkaan aamuvarhaisella ja ajoimme Piilaakson läpi kohti Salinasia
(K: blogikirjoitus) https://auringonalla.com/tag/kalifornian-rantatie/
(53) Lunta satelee maakunnan alueella pitkin päivää – – (K: lehtijuttu) Länsi-Savo 23.2.2017,
http://www.lansi-savo.fi/uutiset/lahella/ajokeli-etela-savossa-torstaina-huono-lunta-sataa-pitkin-paivaa-362255
(54) Maahanmuuttoviraston työntekijät ovat paiskineet ylitöitä viikonlopun läpi ja etsineet hätämajoituskäyttöön soveltuvia tiloja. (K: lehtijuttu) Yle 27.9.2015, http://yle.fi/uutiset/3-8335558
(55) Jotkut löytävät tiensä helpommin. Minun täytyi kulkea niin syvällä synkkyydessä, että
yritin itsemurhaa. Vain kärsimyksen kautta osasin haluta jotain parempaa. (K: lehtijutun haastattelu) Iltalehti 11.11.2013, http://www.iltalehti.fi/viihde/2013111117706601_vi.shtml
(56) Kävelimme kymmenen kilometriä Päijänteen suurimmassa saaressa Kelventeessä.
(K: Facebook-julkaisu) https://www.facebook.com/lahdensiniset/posts/916721181718874
(57) Vähän tunkkaista saunakamarissa oli, mutta kyllä siellä pystyi pari yötä nukkumaan.
(K: tietokirja) Kimmo Hoikkala: Kuntoutujan tie (Omakustanne, 2010) s. 340
(58) Kaarlen viimeisin hallituskausi ei kestänyt kolmea vuottakaan (K: romaani) Kristiina
Vuori: Neidonpaula (Helsinki: Tammi, 2015)
(59) Lisäksi tulisi harrastaa lihaskuntoa kehittävää liikuntaa kaksi kertaa viikossa. (K: ohje)
http://www.painoindeksi.org/jutut/
(60) Roihuvuorelaisessa kerrostalossa tehtiin putkiremontti kahdessa viikossa (K: uutisotsikko) Helsingin Sanomat 21.11.2016, http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004875938.html
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(61) Minnesota Wildin Mikael Granlund osui viime yönä kahdesti toistuvuus kotiottelussa
Chicago Blackhawksia vastaan. (K: urheilu-uutinen)
(62) Naisten tulisi itse tunnustella rintansa kuukausittain. (K: lehtijuttu) Iltalehti 7.8.2014,
http://www.iltalehti.fi/nainen/2014080718550895_na.shtml
(63) Vielä viime vuonna ateria maksoi 8,30 euroa. (K: uutinen) Mtv 17.2.2015,
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/nain-paljon-helsinki-saastaa-kotihoidossa-onko-saasto-iso-vai-pieni-se-on-mielipideasia/4791956
(64) Jarin väsyttelemä lohi painoi 6,8 kg ja pituutta sillä oli 85 cm. (K: blogikirjoitus)
http://kalajuttuja.vuodatus.net/lue/2008/06/honkasuvannolla
(65) Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle laski 10 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta
puolestaan pieneni neljä prosenttia. (K: uutinen) Yle 7.4.2015, http://yle.fi/uutiset/3-7912092
(66) Yhdysvaltain keskuspankki Fed laski tiistaina yllättäen korkoa puolella prosenttiyksiköllä. (K: talousuutinen) Kauppalehti 4.3.2020, https://www.kauppalehti.fi/uutiset/korona-laittoi-pisteen-tarinataloudelle/f3f06722-daf3-477d-bea3-4fa6d028c154
(67) ”Tietenkin harmittaa, kun ruokakaupasta ei saa kymmenellä eurolla juuri mitään. – –”
(K: lehtijuttu) http://www.vihrealanka.fi/uutiset/byrokratia-harmittaa-tyotonta
(68) Nainen on nimittäin vakuuttanut säärensä jopa miljardin dollarin edestä. (K: viihde-
uutinen) Mtv 3.10.2011, http://www.mtv.fi/viihde/muut/artikkeli/nain-alyttomia-vakuutuksia-julkkikset-ottavat-vartaloilleen-katso/2990576
(69) Leo Berkovits sai isältään jouluna 1940 Agfa-merkkisen laatikkokameran. (K: kertomus)
http://www.klubi.biz/sotavangit/perus2.php?id=89
(70) Minulla on vielä luottotiedot kunnossa, mutta saanko opiskelijana lainan pankilta?
(K: keskustelupalsta) http://keskustelu.suomi24.fi/t/6992576/pikavippien-yhdistaminen
(71) – – lintunaaras saa munien hedelmöittymiselle tärkeät siittiöt koiraalta. (K: lehtijuttu)
http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/onko-linnulla-monta-munaa-sisallaan/
(72) Instagramissa eräs käyttäjä kysyi pääministeriltä, miten hänen sunnuntainsa oli sujunut.
(K: lehtijuttu) Iltalehti 27.3.2017, https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/201703272200092360
(73) Tämä on sellainen asia, jota pitää kysyä häneltä itseltään. (K: lehtijutun haastattelu)
http://www.lansivayla.fi/artikkeli/432283-jessica-ruokola-antoi-pahoinpitelyn-anteeksi-naimisiinko-sita-pitaa-kysya-miehelta
(74) Lagerstamin mukaan varusmies antoi aseensa toiselle varusmiehelle. (K: uutinen) Uusi
Suomi 13.5.2009, https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/59934-nain-ampumaturma-tapahtui-antoi-aseen-toiselle
(75) Vanhan säännön mukaan puuvartisille kukille annetaan lämpimämpää vettä, pehmeävartisille kukille ja sipulikasveille kylmempää. (K: ohje) Yhteishyvä 10.11.2015,
https://www.yhteishyva.fi/arjen-apu/kukkakimpun-hoito-ohjeet/0564192
(76) Mies on syyttäjän mukaan aiheuttanut eläimille tarpeetonta tuskaa tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta. (K: uutinen) Iltalehti 2.2.2017, http://www.iltalehti.fi/uutiset/201702022200064157_uu.shtml
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(77) Kuurosokean lapsensa omaishoitajana toimiva Maija Hämäläinen, 77, kertoi pääministerille huolensa omaishoitajien jaksamisesta ja avustusten riittämättömyydestä.
(K: lehtijuttu) Iltalehti 21.10.2019, https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/14693900-0791-4895a346-2956beb5d259
(78) Talon rakennutti perheelleen kauppias Aleksander Toropoff (1780–1852) (K: tietosanakirjan artikkeli) https://fi.wikipedia.org/wiki/Heinolan_museot
(79) Tällä viikolla Remekseltä ilmestyi uusi kirja Kiirastuli, jonka kunniaksi Remes tekee poikkeuksen haastattelukäytäntöönsä. (K: lehtijuttu) Iltalehti 23.9.2016, https://plus.iltalehti.fi/
ilkka-remes-kirjoittaa-seuraavaksi-suomen-uudesta-itsenaisyystaistelusta/
(80) Britannian pääministerille syntyi vauva kesken lomamatkan. (K: uutisotsikko) Yle
24.8.2010, http://yle.fi/uutiset/3-5619534
(81) Meiltä loppui rahat, toimitusjohtaja tyytyy toteamaan konkurssihakemuksen syyksi Kainuun Sanomien haastattelussa. (K: uutinen) Kainuun Sanomat
(82) EU-ruokakassien kaurahiutaleet jäivät monelta konginkankaalaiselta käyttämättä.
(K: uutinen) Yle 9.3.2017, http://yle.fi/uutiset/3-9534016
(83) On selvää, että Häkämies on varmistanut, että siirto lobbaajaksi tapahtuu juridisesti
oikein. Sen sijaan häneltä unohtui asian moraalinen puoli. (K: mielipide) Kouvolan Sanomat
(84) Meidän talossa on nuori, pitkätukkainen ja ponihäntäinen reipas siivoojapoika, jota
tahtoisin kiittää. On niin mukavan näköistä katsella, kuinka keveästi työ häneltä sujuu ja silti
tulee puhdasta jälkeä. (K: blogin kommentti) http://vintti.yle.fi/yle.fi/blogit.yle.fi/eve-mantu/
keta-sina-haluat-kiittaa.html
(85) Anaheimille voitto Montrealissa on harvinaista herkkua, sillä lauantaina se onnistui joukkueelta ensimmäisen kerran seitsemään vuoteen. (K: urheilu-uutinen) Yle 11.12.2005, http://
yle.fi/urheilu/3-5984257
(86) Jatkuvat nöyryytykset taistelukentällä ja neuvottelupöydissä saivat Napoleon Bonaparten
yrittämään itsemurhaa huhtikuussa 1814. Edes se ei onnistunut häneltä. (K: lehtiartikkeli)
http://historianet.fi/sota/suuret-sotapaallikot/napoleon-yritti-itsemurhaa
(87) Roihuvuori-Seura tutkitutti rakennukset yksityisellä asiantuntijalla viime kesänä.
(K: uutisjuttu) Helsingin Sanomat, Kaupunki-osio 23.3.2012
(88) Vaatteen voi myös teettää ompelijalla. (K: lehtijuttu) Vantaan Sanomat
(89) Laitinen oli 1913–1914 opettajana Suomussalmen Kiannanniemen kansakoulussa
(K: elämäkerta) https://fi.wikipedia.org/wiki/Artturi_Laitinen
(90) Even on bestmanina Tordin häissä. (K: elokuva-esittely) http://areena.yle.fi/1-640475
(91) Käräjätuomion mukaan isä ja tytär pitivät naista vuosia vankina – – (K: uutinen)
Keskisuomalainen 2.2.2016, https://www.ksml.fi/kotimaa/Is%C3%A4-ja-tyt%C3%A4r-pitiv%C3%A4t-naista-vankina-vuosia-%E2%80%93-Uhri-synnytti-vangitsijalleen-nelj%C3%A4-lasta/730862
(92) Tänään tiistaina 21.4. ei majan tunteja. Ohjaaja on sairaana. (K: tiedote)
http://www.mellunkylankontio.net/?x103997=163567
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(93) Prinssi palasi kotiinsa surullisena, sillä hän olisi kovasti halunnut löytää itselleen juuri
sen oikean prinsessan. (K: satu) http://iltasatu.org/lue-selaimessa/
(94) Tyylikäs Sanna on opettajana innostava ja lempeä (K: tanssikoulun esite)
http://www.himoclub.fi/ohjaaja
(95) Tiina Merikanto on naisena hyvä esimerkki muille naisille ja tytöille. (K: palkintokomitean lausunto) https://zonta.fi/wp-content/uploads/2016/11/ZID20NAISENTEKOKUNNIAMAININTA2016.pdf
(96) Niin nuoreksi ihmiseksi hän on kauhean konventionaalinen! (K: romaani) Leena Lehtolainen: Kun luulit unohtaneesi (Helsinki: Tammi, 2002)
(97) Kaisa tuntee olevansa oikeanikäinen äidiksi juuri nyt. (K: lehtijuttu) http://www.tamperelainen.fi/artikkeli/108376-ensisynnyttajien-ika-nousee-kaisasta-tuli-onnellinen-aiti-nelikymppisena
(98) Lisäksi tupakoivat naiset kuolevat todennäköisemmin rintasyöpään kuin tupakoimattomat. (K: lehtijuttu) http://www.terve.fi/tupakointi/tupakointi-ja-rintasyopa-vaarallinen-yhdistelma
(99) Vanha kuningas itki ilosta nähdessään tyttärensä taas terveenä. (K: satu)
http://emantakoulussa.blogspot.fi/2016/10/ihastuttava-iltasatu-vastarannan-akka.html
(100) Argentiinan ja Brasilian välinen jalkapallon MM-karsintaottelu jouduttiin siirtämään
kovan sateen takia. (K: urheilu-uutinen) Yle 13.11.2015, http://yle.fi/urheilu/3-8452329
(101) Muutosverokorttia varten tarvitset tiedot alkuvuoden tuloista ja veroista. (K: vero-ohje)
https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Verokortti/Verokortti_etuuksille(32529)
(102) Jopa yksi isoisä uhrautui vesiliukumäkeen lastenlastensa puolesta, vaikka vesi oli kuulemma kylmää! (K: blogikirjoitus) http://ahtarinsanteri.blogspot.fi/2013/08/jos-metsaan-haluat-menna-nyt.html
(103) Työntekijät lähtevät työ- ja yksityiselämän tasapainon sekä palkan vuoksi. (K: raportin
alaotsikko) https://www.manpower.fi/asiakas/fin/human-age/mita-tyontekijat-odottavat-tyoelamalta-ja-tyonantajilta/
(104) Päivä katoamisen jälkeen poliisi aloitti suuretsinnät löytääkseen kadonneen tytön.
(K: uutinen) Mtv 17.6.2015, http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/expressen-kriminologian-professori-lyttaa-poliisin-teorian-lisa-holmin-murhasta/5190204
(105) Alati kasvava määrä kreikkalaislääkäreitä lähtee kotimaastaan etsiäkseen töitä ulkomailta. (K: uutinen) Talouselämä 26.7.2015, http://www.talouselama.fi/uutiset/kreikan-aivovuoto-laajenee-yksi-suurimmista-menetyksista-3480125
(106) Teknisistä ongelmista johtuen puhelin ja internetyhteys on poikki Juumassa.
(K: tiedote) https://www.facebook.com/pg/basecampoulanka/about/?ref=page_internal
(107) Tärkeintä liikennevahingon sattuessa on aina ihmishenkien pelastaminen ja nopea avun
saaminen vahinkopaikalle. (K: ohje) https://www.autokeskus.fi/vauriokorjaamo/kunvahinkotapahtuu/
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(108) Tukiverkoston puuttuessa yksinhuoltajavanhempi on entistä kovemmalla taiteillessaan
työn ja perhe-elämän välillä, kun auttavia ylimääräisiä käsiä ei ole tarjolla. (K: opinnäyte)
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/122424/Huovinen_Seija_Ristiniemi_Sanni.
pdf?sequence=1
(109) Chelsea-manageri harkitsee tähtivahtinsa myymistä Real Madridiin yhdellä ehdolla (K:
urheilu-uutisen otsikko) http://www.suomifutis.com/2017/01/chelsea-manageri-harkitsee-tahtivahtinsa-myymista-real-madridiin-yhdella-ehdolla/
(110) Chelsea-manageri Antonio Conte harkitsee The Sunin mukaan myymistä ensi kesänä,
jos vaihdossa Chelsea saisi Real Madridin hyökkääjä Alvaro Moratan. (K: urheilu-uutinen)
http://www.suomifutis.com/2017/01/chelsea-manageri-harkitsee-tahtivahtinsa-myymista-real-madridiin-yhdella-ehdolla/
(111) Viikonloppuna järjestetyn Tour de Sky -lentonäytöksen lento-ohjelmat saatiin lennettyä
pilvisestä ja sateisesta säästä huolimatta. (K: uutinen) https://www.finavia.fi/fi/tiedottaminen/ajankohtaista/2016/kuopion-lentonaytos-sujui-suunnitellusti-sateesta-huolimatta/
(112) Television asema suomalaisperheissä pysyy vakaana ikään katsomatta. (K: tiedote) https://www.finnpanel.fi/tulokset/tiedote.php?id=207
(113) Punakaartin orkesteri soitti Chopinin surumarssia äärimäisen hitaasti. (K: romaani)
Anna Kortelainen: Ei kenenkään maassa (Helsinki: Tammi, 2012)
(114) – – viereinen koira hyökkäsi vihaisesti Liloa kohti juuri, kun oli Lilon vuoro tarkastuksessa. (K: blogikirjoitus) http://lilokelpie.blogspot.fi/2016/02/kisamaista-treenia.html
(115) Luonnossa papukaijat elävät pareittain ja ovat saman kumppanin kanssa koko elämänsä. (K: televisio-ohjelman esittely) http://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/04/29/elainlaakarilla-hakkilinnut
(116) Nokia hallitsee lujalla otteella Suomen kaapelimarkkinoita. (K: talousuutinen) Helsingin
Sanomat 30.10.1990, http://www.hs.fi/talous/art-2000003023629.html
(117) Ajokiellossa olleella autolla ajanut mies yritti paeta poliisia juosten poliisin pysäyttäessä hänen autonsa Meripellontiellä Itäkeskuksessa keskiviikkona. (K: uutinen) Ilta-Sanomat
19.1.2017, http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005051638.html
(118) Jos nukut suu auki, todennäköisesti myös kuorsaat. (K: mainos) http://www.uneksi.
com/kauppa/asentokuorsaajalle/stop-snoring-solution-leukatuki-duplicate/
(119) Seurasaareen pääsee näppärästi aivan Helsingin ydinkeskustasta bussilla numero 24.
(K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat 21.9.2006, http://www.hs.fi/mielipide/art-2000004426772.
html
(120) Miksi asiakirjoja ei voi lähettää sähköpostitse? (K: mielipidekirjoituksen otsikko) Helsin
gin Sanomat 11.8.2011, http://www.hs.fi/mielipide/art-2000004822760.html
(121) Hän saa kuulijansa kirjaimellisesti kyyneliin kauniilla ja herkällä laulullaan. (K: blogikirjoitus) https://maestra.fi/2010/08/20/kesan-muistoja/
(122) Lisäksi tukiopetusta voidaan antaa eri oppiaineissa myös oppilaan omalla äidinkielellä.
(K: ohje) http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/kieli-_ja_kulttuuriryhmat/
maahanmuuttajataustaiset_oppilaat
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(123) Tampere ohjaa turvapaikan saaneiden asunnon hankintaa ja kotoutumista pakolaiskiintiötä korottamalla (K: tiedotteen otsikko) http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/
ajankohtaista/tiedotteet/2017/02/02022017_8.html
(124) UPM Metsäni -mobiilisovellusta käyttäen oman metsän arvon arviointi on helppoa ja
nopeaa. (K: tiedote) https://www.metsamaailma.fi/fi/News/Sivut/UPM-Metsani-mobiilisovelluksen-voi-nyt-ladata-my%C3%B6s-Applen-laitteisiin.aspx
(125) – – Syksyllä puhuttiin paljon siitä, kuinka äitiysvapaalla olevat äidit masentuvat yksinäisessä vauvakuplassaan. (K: kolumni) Kouvolan Sanomat 13.12.2016, http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/13/Kolumni%3A%20Kamala%20perhearki/2016221646833/68
(126) Eläinlääkäri Karppinen kertoo, että papukaija voi kiintyä omistajaansa suuresti.
(K: televisio-ohjelman esittely) http://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/04/29/elainlaakarilla-hakkilinnut
(127) Narkissos rakastui syvästi omaan kuvaansa eikä malttanut lähteä lähteen ääreltä.
(K: oppimateriaali) http://terveysnetti.turkuamk.fi/index-73.html
(128) Pitkittyvät konfliktit ja internet mahdollistavat terroristien rekrytoinnin ja toiminnan
laajassa mittakaavassa. (K: uutinen) Yle 17.1.2017, http://yle.fi/uutiset/3-9406466
(129) Uusia sairastuneita on nyt hälyttävässä määrin myös Honkolan kylässä nelostien tuntumassa. (K: uutinen) Ilta-Sanomat 20.10.2016, http://www.is.fi/kotimaa/art-2000001934414.
html
(130) Etsin hullun lailla hukkaamaani kirjaa. (K: kolumni) Hämeen Sanomat 10.2.2017, http://
www.hameensanomat.fi/kolumnit/323133-johdatus-hulluuden-kohtaamiseen
(131) Joskus ohjaussuhde ei lähde toimimaan toivotulla tavalla ja yrittäjällä on tarvetta valita
mentorinsa uudelleen. (K: yrityksen nettisivusto) https://mentoripankki.recit.fi/fi/usein-kysyttyja-kysymyksia
(132) Talouskirjailija ja emeritusprofessori Sixten Korkmanin korkea arvostus kestää Sauli
Niinistön tavoin vankkumatta vuodesta toiseen. (K: lehtijuttu)
(133) Tässä Pertti ja Kati istuvat kuten kuninkaalliset konsanaan omassa kolmen huoneen
huoneistossaan. (K: matkakertomuksen kuvateksti) http://docplayer.fi/8050496-Matkakertomus-moottoripyorilla-albaniaan-3-6-19-6-2014-sisallys.html
(134) Kisassa jännitti kuten aina, ja nyt on aika sekava olo. (K: lehtijutun haastatteluosuus)
http://www.levinyt.fi/uutiset/1/298/Levin%20Ihkun%20Ant
(135) Suorapuheisena kirjailijana tunnetulle Härköselle töksäyttelevän äidin ja anopin rooli
sopii kuin valettu. (K: televisiosarjan arvio) Ilta-Sanomat 25.11.2015, http://www.is.fi/viihde/
art-2000001041500.html
(136) Peltomäki oli vaimoineen kelkkailulomalla Ylläksellä, kun reissun lopulla silmiin osui
myynti-ilmoitus vanhasta paritalon puolikkaasta Ylläsjärvellä. (K: lehtijuttu)
http://www.metsafi-lehti.fi/luonto-retkeily-ja-era/yllas-lumosi-peltomaet-117
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(137) Huuhtele riisit ja pane ne voin kanssa kuumaan veteen. (K: ruokaohje)
http://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001051459.html
(138) Puolivuotias ihmevauva osaa nyt kävellä noin kaksi metriä ilman apua tai tukea.
(K: lehtijuttu) http://www.terve.fi/vauvaika/puolivuotias-vauva-kavelee-laakarit-ihmeissaan
(139) Mies päätti suhteen ilmoittamatta mitään ja vain katosi, miksi? (K: lehtijuttu) Mtv
3.10.2015, http://www.mtv.fi/lifestyle/tunteet/artikkeli/mies-paatti-suhteen-ilmoittamatta-mitaan-ja-vain-katosi-miksi-miehet-vastaavat/5332350
(140) Pääluottamusmiesten mukaan kesätyöntekijöiden tärkein motiivi pitäisi olla rahan sijaan työkokemuksen kartuttaminen. (K: lehtijuttu) Pohjalainen 19.2.2017, https://ilkkapohjalainen.fi/mielipide/yleisolta/lukijoilta-rahan-sijaan-tyokokemusta-1.2221246
(141) Paitsi velalliselle, velkojien monilukuisuus teettää työtä ja päänvaivaa monille viranomaisille. (K: lehtijuttu) Helsingin Uutiset 8.1.2013, https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/101696-maksuhairiot-yha-pahempia-monella-niskassaan-kymmenia-velkojia
(142) Koko Suomen lukuun verrattuna Pohjois-Pohjanmaan työttömyys on yhä korkealla tasolla. (K: lehtijuttu) Kaleva 22.11.2016
(143) Suomessa tulipaloissa kuoli keskimäärin 2,03 ihmistä suhteutettuna 100 000 asukkaaseen vuosina 2008–2010. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat 23.1.2016,
http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002881761.html
(144) Opiskelija osaa käyttää tietokonetta, sen oheislaitteita ja hallitsee tiedostojen sekä hakemistojen käytön. Lisäksi hän selviytyy yleisimmistä tietoteknisistä ongelmatilanteista, hallitsee Internetin käytön perusteet ja tuntee ”netiketin” eli Internetin verkko-etiketin perusteet.
(K: opintojakson kuvaus) https://weboodi.helsinki.fi/hy
(145) Digitaalinen tiedon tai informaation esitystapa on seurausta pitkästä monisyisestä kehityksestä. Samaten digitaalisuuden vaikutukset ja mahdollisuudet ovat moninaiset, ja niitä
on ruodittu monissa yhteyksissä laajasti. (K: artikkeli) http://agricola.utu.fi/julkaisut/tietosanomat-1998-2005/numero3-01/digilahteet.html
(146) Kela hyvittää asiakkailleen perustoimeentulotuen viivästyksistä aiheutuneen haitan.
Asiakkaat voivat vaatia Kelalta myös vahingonkorvausta. (K: tiedote) http://www.kela.fi/ajankohtaista/-/ (luettu 24.4.2017)
(147) Aivan liian moni suomalainen keskusteluohjelma perustuu valheeseen: studiossa on
muka ihmisiä, jotka muka keskustelevat. Oikeasti studioissa on roolihahmoja: ”toimittajan”
lisäksi esimerkiksi ”poliitikko”, ”asiantuntija”, ”artisti” tai ”ärhäkkä mediapersoona”. Ja ”keskustelu” on kunkin valmiiksi miettimien kysymysten tai vastausten latelua.
Sellaisesta ei tunnista ihmistä, saati vuorovaikutusta tai pohdiskelua.
Mutta onneksi on poikkeuksiakin. Yksi sellainen on Runoraati. (K: televisio-ohjelman arvio)
Helsingin Sanomat, Nyt-liite 49/2009
(148) Anzenedien dokumentti on otsikoitu yhden alueelle ominaisen nisäkkään, musta
hämähäkkiapinan (Ateles paniscus) mukaan. Mutta ne eivät ole, kymmenen minuutin osuudellaan, ohjelman pääosassa.
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Ja ymmärrettävistä syistä: rauhaisaa elämää viettävien mustahämähäkkiapinoiden kuvaaminen on hyvin vaikeaa, sillä ne elävät korkealla latvustoissa ja laskeutuvat maan pinnalle
vain poikkeustapauksissa. (K: televisio-ohjelman esittely) Helsingin Sanomat 13.4.2002 s. D12
(149) Pienituloisuuden raja oli yhden hengen kotitalouksissa 14 230 euroa kulutusyksikköä kohden vuonna 2015. Toisin sanoen yhden hengen taloudessa asuva on pienituloinen, jos hänen nettotulonsa ovat alle 1 185 euroa kuukaudessa. (K: raportti)
http://www.stat.fi/til/tjt/2015/01/tjt_2015_01_2016-12-21_kat_001_fi.html
(150) Joen perkaaminen uiton tai tulvasuojelun takia − − sekä maa- ja metsätalouden, turvetuotannon ja asutuksen ravinne- ja kiintoainepaastot −− ovat heikentäneet lajien elinmahdollisuuksia. Tämä on johtanut kantojen tuottokyvyn heikentymiseen ja suurempaan altistumiseen kalakantaa rasittavien tekijöiden yhteisvaikutuksille. Esimerkiksi Kiiminkijoen lohikanta
hävisi 1970-luvulle tultaessa, kun jokiympäristön laatua oli heikennetty mm. koskiperkauksilla
ja samanaikaisesti lohenkalastus merellä voimistui. (K: selvitys) http://mmm.fi/documents/
1410837/1708289/2014+91+%281-2014%29+Lohistrategian+taustaselvitykset/0ec03048-0a4
e-4030-9f06-536f2c73acab
(151) Wayne Rooney oli myös mukana ottelussa, mutta kovasta kilpailuvietistä tunnettu englantilaishyökkääjä ei osannut ottaa löysin rantein. Rooneyn nimittäin huomattiin TV-kuvissa
huutavan tuomarille rivouksia. (K: urheiluseuran juttu) http://www.suomifutis.com/2017/06/
wayne-rooneylta-melkoinen-ylilyonti-joukkuetoverin-juhlaottelussa-haista-vttu/
(152) Suomessa on suunnilleen 3 000 rekisteröityä parisuhdetta. Vuosittain niitä rekisteröidään kolmisen sataa, suunnilleen prosentti avioliittojen määrästä. Mikä tämän lakimuutoksen mukana muuttuu? Parisuhteen nimi muuttuu avioliitoksi ja lisäksi tulee adoptio-
oikeus. Adoptio-oikeuden myöntäminen on hyvä asia, vaikka jotkut sitä kauhistelevatkin.
Parien soveltuvuus vanhemmiksi tarkistetaan aina, joten tässä en näe kauhistelun aihetta.
Kaiken kaikkiaan asia tuntuu aika pieneltä. (K: lehden blogin kommentti) http://blogit.iltalehti.fi/perttu-hillman/2014/11/29/maailma-tuli-valmiiksi/
(153) Keuruun Latu ry järjestää monipuolista liikuntaa toiminta-alueellaan. Toiminta painottuu kuntoliikuntaan ja retkeilyyn eri muodoissaan. Lyhyesti sanottuna Keuruun latu on ulkoiluyhdistys. (K: seuran esittely) https://www.keuruunlatu.net/toiminta/
(154) Tällaisten koirakriisien keskellä sydäntä lämmittävää on, kun joku treenikentällä toteaa,
miten huippu koira mulla on. Kun aina vain uudelleen kuulee sanottavan, miten epätyypillisen avoin ja sosiaalinen collie Koda on. Kun koirankouluttaja toteaa Kodan olevan ensimmäinen hänen tapaamansa collie, jonka voisi harkita ottavansa itselleen. Kun Kodan kanssa
pienellä metsälenkillä käynyt tätisi toteaa, että totteleepa se hienosti, ei edes hevosia käynyt
härnäämässä. Kun koiria pelkäävä kaverisi sanoo koirankoulutuskriisisi keskellä Kodan olevan
ainoa koira, jota hän ei pelkää ja josta hän oikeesti jopa tykkää. Kun − −.
Silloin sen voi ehkä itsekin myöntää, että on se loppujen lopuksi ihan hieno koira. − −
(K: blogikirjoitus) http://pehkonelamaa.blogspot.fi/2017/01/loppujen-lopuksi-se-on-ihan-hieno-koira.html
(155) Teoksen toimittajat ja taustatyöryhmä ovat tehneet kerrassaan hyvää työtä. Ensinnäkin
pitää kiittää teoksen suunnittelua ja taittoa − −. Toiseksi on kiitettävä teoksen uudenlaista
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ja oivaltavaa kuvitusta − −. Kolmanneksi kiitellään julkaisutyöryhmää ja kirjoittajia, joita ei
seuraavassa erikseen esitellä. (K: kirja-arvio) Hiidenkivi 1/2012
(156) Merkityksenteko perustuukin järjestelmään, joka on perusluonteeltaan dynaaminen
ainakin kahdella tavalla. Se on ensinnäkin jatkuvassa – joskin melko hitaassa – muutoksessa. Järjestelmän muutos voi tapahtua vain käyttöpohjaisen vakiintumisen kautta – –. Kaikki
vakiintuminen ei kuitenkaan johda järjestelmän muutokseen, sillä järjestelmä on dynaaminen
toisellakin tapaa: sen merkityspotentiaalia pystytään laajentamaan sitä mukaa kuin siihen on
tarvetta. (K: opinnäyte) Yrjö Lauranto: Direktiivisyyden rajoja: Suomen kielen vaihtokauppasyn
taksia. Väitöskirja, (Helsingin yliopisto, 2015) s. 19.
(157) Aiempi raskaudenkeskeytys ei ole useinkaan este tulevaisuuden lapsentekohaaveille.
Itse asiassa abortin tehneet naiset ovat usein keskimääräistä hedelmällisempiä. (K: lehtijutun
ingressi) Iltalehti 16.2.2017, https://www.iltalehti.fi/pinnalla/a/201702132200068738
(158) Viehättävä asiantuntija vaikutti jotenkin tutulta. Haastattelun päätyttyä hän katsoi minua silmiin ja totesi, että sinähän olet vaihtanut minulle vaipatkin. Tosiaan hoidin naapurin
vauvaa murkkuna silloin tällöin. (K: kolumni) Keskisuomalainen 18.5.2017, https://www.ksml.
fi/mielipide/kolumni/Vuodet-karttuvat-mutta-koska-minusta-tulee-vanha/987822
(159) Foster kertoo, että kun aikuisia ihmisiä ohjataan harjoitusten avulla liikkumaan intuitiivisesti ja vapaasti, pintaan voi nousta myös vaikeita tunteita. Joku saattaa itkeäkin. Keho ja
mieli tosiaan toimivat yhdessä. (K: lehtijuttu) http://www.aviisi.fi/2017/05/
(160) Nykyistä työuraani ennen olen tehnyt erinäisiä kesätöitä mm. siivoajana, kahvilatyöntekijänä ja lääkepakkaajana. “Aikuisena” haluaisin päätyä esimerkiksi kulttuuritoimenjohtajaksi.
Joka tapauksessa työ on minulle tärkeää ja ennen kaikkea toivon saavani tehdä työtä, jossa
viihdyn ja saan tavata ihmisiä. (K: blogikirjoitus) https://laurarissanen.net/laurasta/
(161) Kunnalle yhteisöveroa on tilitetty vuoden alusta syyskuun loppuun 562 981 euroa. Kiinteistöveroja puolestaan kunnan arvioidaan saavan 1,216 miljoonaa euroa. (K: uutinen) Koil
lissanomat
(162) Kirkosta erotaan aaltoina, kirkkoon liittyvien määrä sen sijaan kasvaa tasaisesti mutta
hyvin hiljaa (K: uutisotsikko) Länsi-Savo 11.1.2016
(163) Helsingin yliopiston mukaan Selkämerellä on silakkaa enää kolmannes 80-luvun alun
määristä. RKTL:n mukaan kannat ovat päinvastoin kasvaneet samassa ajassa. (K: uutinen)
Yle 18.7.2014, https://yle.fi/uutiset/3-7361618
(164) Se, että olemme jatkuvasti usean median ulottuvilla, ei siis näytä tarkoittavan, että
meillä olisi erityisen hyvä kyky keskittyä useaan asiaan yhtä aikaa. Pikemminkin kyse näyttää
olevan vaikeudesta keskittyä yhteen asiaan kaiken hälyn keskellä. (K: blogikirjoitus) http://
www.psykologia.fi/maanantaiblogi/82-kannattaako-olla-koko-ajan-useiden-medioiden-ulottuvilla
(165) Trooppisilla alueilla sammakkoeläinten monimuotoisuus on suurta. Monet sammakkoeläinlajit ovat kuitenkin uhanalaistuneet. (K: oppimateriaali) https://peda.net/p/simo.veistola/symbioosi3-0901156/5ue/lis%C3%A4tietoa/ue/tasmosmsoku
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(166) Tiesitkö, että hammaskiille on kehon vahvinta ainetta? Siitä huolimatta hampaat eivät
kestä mitä vain, vaan tarvitsevat suojausta. (K: mainos) http://www.furka.fi/hammaskiille-kehon-vahvin-aine
(167) Stagehandien tehtävä on roudata artistien esiintymiskalusto lavalle ja lavalta pois lavamanagerin ohjeistuksen mukaan. Työ on fyysisesti vaativaa ja raskasta, mutta toisaalta
pääset näkemään festivaalit täysin uudesta kulmasta ja saat varmasti erilaisen kokemuksen
muistoksi. (K: työnkuvaus) http://www.simerock.com/index.php/info
(168) Kuulemistilaisuudessa keskusteltiin ulkoistussopimusten luonteesta alueellaan.
Yhtäältä niitä luonnehdittiin monopolisopimuksiksi, toisaalta niiden tehtävänä nähtiin
olevan hyvän palvelutason ja lähipalvelujen turvaaminen sopimusalueella. (K: muistio)
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4663611/Yhteenveto+kuulemisesta+ulkoistussopimuksista+valinnanvapauslaissa.pdf/5afe8420-e3a8-4aca-9a8c-f5542d37d920
(169) Niinistö totesi, että presidentti on väistämättä siirtynyt yhä kauemmas puoluepoliittisesta elämästä. Siksi hän ei halua toisen kauden ehdokkaaksi ainoastaan Kokoomuksen
tukemana. (K: lehtijuttu) KD-lehti 29.5.2017, http://www.kdlehti.fi/2017/05/29/niinisto-haluaa-toiselle-kaudelle-yllatti-ehdottamalla-valitsijayhdistys-mallia/
(170) Talven pimeinä kuukausina innostuin paritanssikursseille. – – Mukavat tanssikumppanit ja iloiset, kannustavat opettajat koukuttivat jatkamaan. Niinpä tangot, valssit, humpat,
hitaat tulivat jollain tavoin tutuiksi. (K: kolumni) Satakunnan Viikko
(171) Mä rakastan eläimiä. Sen takia en pysty käymään Korkeasaaressakaan. Meidän piti tehdä Kioskia sieltä, mutta sitä ei tehty, kun suutuin niin paljon. Niistä eläimistä näkee, kuinka
masentuneita ja stressaantuneita ne on. (K: lehtihaastattelu) Maailman kuvalehti 30.3.2017,
https://www.maailmankuvalehti.fi/2017/2/pitkat/barbaari-ilman-paineita
(172) Ahdistavatko häävalmistelut, paisuva budjetti ja kaikkien huomion keskipisteenä oleminen? Siinä tapauksessa voi ottaa mallia näiltä julkkispareilta, jotka astelivat vihille salassa. (K:
lehtijutun ingressi) Ilta-Sanomat 21.4.2010, http://www.is.fi/viihde/art-2000000003356.html
(173) Kyseessä on lannerangan hermojuurten vaurio, joka vie alaraajoista refleksit ja lihas
voimat. Syndrooma vaatii pikaista leikkaushoitoa. Muuten se voi johtaa halvaukseen, pysyvään rakon ja suolen velttouteen sekä seksuaalisiin toimintahäiriöihin. (K: lehtijuttu) Iltalehti
8.3.2017, https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/201703082200082253
(174) Poliisin partio lähti seuraamaan moottoripyörän kuljettajaa, kun hän yllättäen kiihdytti voimakkaasti ja ampaisi poliiseja karkuun Radiokadun ja Rahakamarinkadun kulmassa.
Moottoripyöräilijä ohitti edellä ajaneen auton vastaantulijoiden kaistaa pitkin ja jatkoi matkaansa kohti Ilmalankatua suurella nopeudella. Lopulta mies kääntyi sisään avonaisesta portista ja päätyi umpikujaan, jossa hän kaatui moottoripyörällään. (K: uutinen) Helsingin Uutiset
24.4.2017, http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/511863
(175) Edellisen kerran 33-vuotias Filppula oli Leijonien mukana kevään 2012 MM-kotikisoissa.
Silloin Suomi hävisi pronssiottelun Tshekille. (K: urheilu-uutinen) SuomiKiekko 10.4.2017,
http://www.suomikiekko.com/2017/04/j
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(176) Mutta pitää ottaa huomioon, että keskustelupalstalle kuka tahansa on voinut kirjoittaa
mitä tahansa, joten siihen sinun lähteeseenkin pitää varautua kriittisesti. Tietenkin asia voi
pitää myös paikkaansa, mutta sitäkään ei saa oikein todistettua. (K: keskustelupalsta) https://
www.murha.info/phpbb2/viewtopic.php?f=5&t=162&start=105
(177) Kuinka moni meistä muistaa muutama kuukausi sitten sosiaalisessa mediassa levinneen videon, jossa ranskalainen kauppaketju tarjosi asiakkaille “rumia” kasviksia? Muistan
pohtineeni olisiko tämä sama mahdollista täällä Suomessa. Valitettavasti rumat kasvikset
eivät päädy ruokakauppaan, sillä tuottajat heittävät ne pois, koska ne eivät täytä kasviksille
asetettuja laatuvaatimuksia. (K: blogikirjoitus) http://blogi.satokausikalenteri.fi/ovatko-kasvisten-laatuvaatimukset-kaantyneet-meita-vastaan/

17. LAUSEKKEISTA JA MUISTA LAUSEEN OSISTA TARKEMMIN
(1) Vielä viime viikolla Katy Perryn jalat vaikuttivat olevan kunnossa. (K: viihdeuutinen) Il
ta-Sanomat 23.6.2010, https://www.is.fi/viihde/art-2000000173677.html
(2) a. Pientalojen suosio näyttää säilyneen (otsikko) (K: lehtiuutinen) Kaleva 10.10.2006
(2) b. Pientalot näyttävät edelleen kiinnostavan suomalaisia (ingressin ensimmäinen lause)
(K: lehtiuutinen) Kaleva 10.10.2006
(3) Huomasin tehneeni virheen ja olen tyytyväinen, että huomasin sen näin aikaisin.
(K: blogikirjoitus) http://healingblue.com/tag/sitruuna-puu/ (luettu 22.6.2015)
(4) Yksi miehistä kertoi tulleensa seurueen mukana Norjasta Suomeen – –. Hän sanoi tekevänsä työnantajansa pyynnöstä laajaa, kansainväliseen jakeluun tarkoitettua artikkelisarjaa –
–. (K: poliisin lehdistötiedote) http://www.mynewsdesk.com/fi/pressreleases/13-09-2011-tiedote-keski-uudenmaan-poliisilaitos-680868
(5) Olen täysin varma, että hallitus ajaa vielä kuntauudistuksen läpi niin, että pakkoliitoksiltakaan ei vältytä. (K: mielipidekirjoitus) Satakunnan Kansa, mielipidekirjoitus 11.1.2012
(6) Ryöstäjät ajoivat autolla kultasepänliikkeen ikkunan läpi (K: lehtiuutinen) Keskisuomalai
nen 10.1.2012
(7) Internet tulee pelastamaan maailman (K: blogikirjoitus) http://keronen.blogspot.
fi/2009/04/
(8) Mälli haavoittuu ja Elli joutuu puna-armeijan upseerin vangiksi. Tani tulee pelastamaan
Elliä, Mällin onnistuu ampua punaupseeri, jonka jälkeen hän kuolee Ellin syliin. (K: elokuvaa
koskeva artikkeli) http://fi.wikipedia.org/wiki/Tyttö_astuu_elämään (luettu 13.8.2012)
(9) Ulkomailla julkaistujen kyselyjen mukaan Francois Hollande on voittamassa Ranskan
vaalit noin 53 prosentin kannatuksella. (K: uutinen) Uutisaalto 6.5.2012
(10) Yhdysvaltain presidentti Barack Obama on matkustamassa Britanniaan puhumaan
maan EU-jäsenyyden jatkamisen puolesta / the Independent -lehden mukaan Obaman matkaa kaavaillaan huhtikuussa (P: televisio-uutiset 14.3.2016) Ylen televisio-uutiset 14.3.2016
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(11) Tampereen kaksi perinteistä halpakauppaa on miettimässä myymälänsä lopettamista.
(K: uutinen) Aamulehti 18.1.2017, https://www.aamulehti.fi/a/24213028
(12) Kolme ihmistä on kuollut yhteenotossa Israelin Egyptin-vastaisella rajalla. – – Hyökkäyksen kohteena olleet työläiset olivat rakentamassa aitaa Israelin ja Egyptin rajalle.
(K: uutinen) Yle 18.6.2012, https://yle.fi/uutiset/3-6185656
(13) Isä kävi rakentamassa mulle pienen kasvihuoneen. (K: blogikirjoitus)
https://www.lily.fi/blogit/elamanmeno/pihassa-ja-puutarhassa/ (luettu 24.7.2016)
(14) Pintapelastajat löysivät miehen merestä ja auttoivat hänet ylös. Mies oli uimassa kohti
rantaa. Hän oli kylmettynyt ja sekava. (K: uutinen) Iltalehti 8.4.2009,
http://www.iltalehti.fi/turku/200904089380944_tu.shtml
(15) Jos rahat ovat loppu, opiskelija ei ole opiskelemassa vaan töissä. (K: mielipidekirjoitus)
Helsingin Sanomat, Mielipide-osio 16.5.2012
(16) Mies putosi ahkion kanssa jäihin tänään aamupäivällä Hangon saaristossa.
Putoaminen tapahtui Bengtsårin ja Äspholmenin saarien välillä. Mies loukkaantui putoamisessa, eikä hänellä ollut mitään pelastusvälineitä. Hän sai kuitenkin itse soitettua hätäkeskukseen ja kerrottua sijaintinsa. Puhelimen paikannus heitti paljon oikeasta paikasta.
Mies joutui olemaan kylmän veden varassa 40 minuuttia. – –
Sisukas mies onnistui pysyttelemään pinnalla styroksisen eväslaatikon avulla. Häntä pelastettiin veden varasta neljän pelastuslaitoksen yksikön – – voimin. (K: uutinen) Iltalehti 28.7.2016,
https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2016012821032016
(17) Haastatteluun paikalliselle hotellille rouva Haukio saapuu tyylikkäästi pukeutuneena ja innostuneena. Hän on aloittanut päivänsä seuraamalla YK:n yleiskokouksen alkua
paikan päällä. – – (K: lehtijuttu) Ilta-Sanomat 21.9.2017, https://www.is.fi/ulkomaat/art2000005377702.html
(18) ((Otsikko:)) Isä soitti apua uppoavasta autosta
((Ingressi:)) Isä ja tytär odottivat noin 45 minuuttia autossa meren pohjassa. Isä ja tytär
kamppailevat hengestään.
Noin 30-vuotias tammisaarelainen mies ajaa maaseutuautollaan Knippäsin uimarannalle
Tammisaaressa. Mukana autossa ovat hänen 2-vuotias tyttärensä ja perheen kaksi koiraa.
Perheenisä päättää ajaa merenjäälle. Hän ajaa noin 70 metriä ja alkaa kääntyä kaislikon jälkeen loivasti oikealle rantaviivan suuntaisesti. Edessä näkyy Bäggöntien silta. Yhtäkkiä noin
sadan metrin ajon jälkeen jää pettää maastoauton alta. Auto uppoaa nopeasti jäihin. – – (K:
(uutinen) Ilta-Sanomat 23.1.2004 s. 2.
(19) Thorne ja Thomas kertovat Ericille visionsa unelmatiimistä: toimitusjohtaja Eric, pääjohtaja Thorne ja varapääjohtaja Thomas. Rickillä on kiire Mayan näytökseen, mutta hän
jää poikien painostuksesta kuuntelemaan, kun Caroline esittelee Hope for the Future
-malliston uuden logon ja uusia vaatteita. Tyttö kiittää Rickin johtamistaitoja. – – (K: televisio-ohjelman selostus) http://www.telvis.fi/sarjaopas/index.jsp?view=serie&id=1958&progid=5_1388762700000&o=770
(20) Päivän kuva: Kettu juoksee henkensä edestä (K: kuvateksti) https://vivas.fi/paivan-kuva-kettu-juoksee-henkensa-edesta/
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(21) Pulitzerilla palkitun kuvan ottamisesta tulee kuluneeksi 40 vuotta. Siinä pikkutyttö juoksee tuskissaan napalmpommin aiheuttamassa sekasorrossa. (K: lehtijuttu) Yle 1.6.2012, https://yle.fi/uutiset/3-6147749
(22) Kirsi Peuran väitöstutkimus tarkastelee sitä, miten yrittäjyyden edistämisen työ kietoutuu
sitä tekeviin ammattilaisiin yksilöinä. Peura haastatteli tutkimuksessaan yrittäjyyden parissa
toimivia eri alojen ammattilaisia. Väitöstutkimuksen tavoitteena on rakentaa uudenlaista ja
vivahteikkaampaa kuvaa yrittäjyyden edistämisestä. Väitöskirja nostaa esille ammattilaisille
kokemuksellisesti tärkeitä asioita ja korostaa heidän yksilöllisiä näkemyksiään yrittäjyyden
edistämisen työstä. – – (K: opinnäytteen esittely yliopiston nettisivuilla) https://www.utu.fi/
fi/yksikot/tse/ajankohtaista/uutiset/Sivut/vaitostutkimus-siirtaa-yrittajyyden-edistamisen-nakokulman-rakenteista-ja-malleista-toimijoihin-vaitos-kirsi-peura.aspx
(23) Moni palkkaa treeniavuksi hyvinvointivalmentajan tai personal trainerin. Alalla toimii
myös epäpäteviä valmentajia, joilla on vähäinen koulutus mutta hienot nettisivut, sanoo
liikuntapsykologian professori Taru Lintunen. (K: lehtijutun ingressi) Helsingin Sanomat
13.10.2016, https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000002925194.html
(24) ((Otsikko)) Kolumbian presidentti ilmoitti ennätyssuuresta kokaiinitakavarikosta
((Leipätekstin alusta)) Kolumbiassa poliisi on takavarikoinut ennätyssuuren määrän
kokaiinia, kertoo presidentti Juan Manuel Santos. Asiasta toimittajille keskiviikkona kertoneen Santosin mukaan poliisi takavarikoi kokaiinia 12 tonnia, mikä on suurin huume
takavarikko Kolumbian historiassa. (K: uutinen) Etelä-Suomen Sanomat 9.11.2017,
https://www.ess.fi/uutiset/ulkomaat/art2413700
(25) Kolmekymppinen Kirsi kertoo Helsingin Sanomissa, millaista on olla rakkaus- ja seksiaddikti. Riippuvuuden ollessa pahimmillaan Kirsi jäi töistä kotiin harrastaakseen seksiä. (K:
lehtijuttu) MeNaiset 7.1.2018, https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/seksi/kotiporno-naisten-orgasmit-ja-muut-vuoden-2018-seksitrendit
(26) tässä oli Bel-Air ja tässä oli Taoro Parque (P: karkeasti litteroitu keskustelu) Kirjoitettu
muistiin Teneriffalla v. 2015.
(27) Hyvä ryhti tekee ihmisen 10 vuotta nuoremman näköiseksi kuin hän oikeasti on.
(K: lehtijuttu) Yle 17.12.2010, https://yle.fi/uutiset/3-5689559
(28) Olen lukijana sen tyyppinen, joka lukee hitaasti ja useampaa kirjaa yhtä aikaa,
joten tällainen kirja kuukaudessa -tahti ei oikein sovi minulle. (K: keskustelupalsta)
https://www.goodreads.com/topic/show/18212584-villijoutsenet-koko-kirja
(29) – Kun jostakin paikasta tulee sen näköinen, että siitä ei enää pidetä huolta, niin
ilkivaltaa on sitten enemmän – – (K: uutisen haastatteluosuus) Yle 10.5.2016,
https://yle.fi/uutiset/3-8870682
(30) Itse olen sen tyyppinen, että sanon asiat melko lyhyesti ja ytimekkäästi. (K: ehdokkaan
esittely vaalikoneessa) https://www.minnalehtovaara.fi/kuntavaalit-2017
(31) Jos vihreää väriä haluaa pois, niin hiukseen pitää laittaa vähän punaista . (K: blogin
kommentti) http://www.lily.fi/blogit/id-rather-hair-you-now/makeover-raitojen-kevatfreesaus
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(32) Lomareissullamme lapsemme harjoittelivat neuvottelutaitoja rannalla ollessamme:
”Ella, neuvotellaanko?”
”Joo se sopii. Vaihdatko kaksi pientä kiveä minun isooni. Entä jos minä otan vihreän, niin
saanko sinulta sinisen?”
Oli hauska seurata kuinka neuvottelu eteni ja mihin lopputulokseen lapset pääsivät ilman
vanhempien puuttumista. (K: blogikirjoitus) http://www.vauhtitenava.fi/sopiiko-niin-etta/
(33) Muistaakseni meidän neuvolassa oletettiin nelivuotiaan osaavan ainakin päävärit. Kolmivuotisneuvolassa niitä kysyttiin ja siellä lapsi tunnisti punaisen ja keltaisen. (K: keskustelupalsta) https://keskustelu.anna.fi/threads/minkae-ikaeisenae-osataan-vaerit.1754503/
(34) Sitten se katosi yhtä nopeasti kuin oli tullutkin (K: kertomus) http://lopujo.fi/kokemuksia-pahoinvoinnista/sitten-se-katosi-yhta-nopeasti-kuin-oli-tullutkin/
(35) Jos autoilijat käyttäisivät vilkkua yhtä laiskasti kuin pyöräilijät näyttävät kädellä suuntamerkkiä, liikenteessä ei selviäisi hengissä kukaan. (K: blogikirjoitus) jasmineilinen.blogspot.
com/feeds/posts/default?orderby=updated
(36) Suomi-Seura ry tarjoaa ulkosuomalaisjärjestöille monia jäsenetuja. Lisäksi Suomi-Seura jakaa avustuksia ulkosuomalaisten kulttuuri- ja harrastustoimintaan kaksi kertaa vuodessa opetus- ja kulttuuriministeriön tähän tarkoitukseen myöntämistä avustusvaroista.
(K: yhdistyksen tiedote) https://suomi-seura.fi/jasenetuja-ulkosuomalaisjarjestoille/
(37) Suomen välierävastustaja selviää huomisten otteluiden jälkeen. Suomi kohtaa MM-isäntä Kazakstanin.
Norjan lisäksi Suomi on voittanut Yhdysvallat ja hävinnyt Ruotsille sekä Venäjälle. (K: urheilu-uutinen) Ilta-Sanomat 1.2.2012, https://www.is.fi/muutlajit/art-2000000473599.html
(38) EU-kriitikoiden toimesta on toteen näytetty, ettei Suomi tarvitse unionia mutta Suomi
tarvitsee kauppakumppaneita. Sen lisäksi Suomi tarvitsee takuut rauhasta ja tämä tarkoittaa
hyvien välien säilyttämistä Venäjään. (K: kolumni) https://www.nykysuomi.com/2018/03/27/
suomi-ampuu-itseaan-jalkaan-karkoittamalla-venalais-diplomaatin/
(39) Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan varausmaksu, joka on 90 euroa – –. Varausmaksun maksaneet ovat sitoutuneet maksamaan myös loppuosan. (K: kurssiesite)
http://iltakoulu.org/opiskelijaksi/valmennuskurssi-2018/
(40) Lastauksesta tai purkauksesta vastaavan henkilön on varmistettava, että kaikkia kansiluukkujen lähellä olevia varoitetaan ennen kansiluukkujen avaamista tai sulkemista.
(K: turvallisuusohje) http://portofkalajoki.fi/en/turvallisuus/
(41) Lakisääteisen eläketurvan lisäksi Neste Oil Eläkesäätiössä on järjestetty lisäeläketurvaa
ennen vuonna 1994 töihin tulleille. (K: uutinen) Yle 7.12.2009, https://yle.fi/uutiset/3-5972446
(42) Kulttuuritalo on kokonaistaideteos, jossa niin ovenkahvat kuin huonekalutkin ovat Aallon suunnittelemia. (K: esite) https://fi.wikipedia.org/wiki/Alvar-Aalto-Kulturhaus
(43) Mielipidemittausten tutkimusprosessi ja tiedon kulku sanomalehden sivuille on monimutkainen – – tutkimusraportin pohjalta kirjoitettavaa uutista varten tulokset punnitaan vielä
kerran ja niistä valitaan osa yleisölle esitettäväksi. (K: artikkeli) https://www.utu.fi/fi/yksikot/
soc/yksikot/valtio-oppi/oppiaine/henkilokunta/wiberg/julkaisut/Documents/Mielipide_pdf.
pdf
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(44) Helsinki vielä rauhoittuu juhannuksen jälkeen mukavasti hyriseväksi kesäkaupungiksi,
kun puolet väestöstä suuntaa hyttysten syötäviksi. (K: keskustelupalsta) https://keskustelu.
jatkoaika.com/threads/kaupunki-nimelt%C3%A4-turku.17611/
(45) Minua huvittaa vain olla. (K: blogikirjoitus) http://hello2helene.blogspot.fi/2010/11/laserleikkaus-ja-fiilikset.html
(46) Olli Rehn myönsi, että oli virhe ottaa Kreikka euromaihin, eikö sitä virhettä voisi korjata ja
heittää kreikka ulos? (K: blogin kommentti) https://www.aamuposti.fi/blogit/matti-putkonen/102315-brysselin-kymmenykset
(47) Järvenpään kaupungin pyrkimyksenä on suojella kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, rakennusryhmät ja kulttuuriympäristön piirteet ensisijaisesti asemakaavalla. (K: esite)
https://www.jarvenpaa.fi/jarvenpaa/attachments/text_editor/640.pdf
(48) Syksyllä 1890 Halonen lähti Pariisiin opiskelemaan Académie Julianissa. (K: tietosanakirjan artikkeli) https://fi.wikipedia.org/wiki/Pekka_Halonen
(49) Kävimme pääsiäisen aikoihin perheen kanssa pohjoisessa katsomassa sukulaisia ja
maisemia. (K: blogikirjoitus) https://pollompaa.wordpress.com/2011/05/10/mihin-ne-nytjo-ehtivat-kadota/
(50) Moni normaalipainoinenkin voisi nukkua paremmin ja kokea muutoinkin olonsa elinvoimaisemmaksi syömällä vähemmän, kertoo uusi tutkimus. (K: lehtijuttu) Savon Sanomat
17.5.2016, https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Tutkimus-Normaalipainoinenkin-voi-paremmin-sy%C3%B6m%C3%A4ll%C3%A4-v%C3%A4hemm%C3%A4n/771056
(51) Kortinhaltija voi käyttää lähimaksuominaisuutta maksaakseen pieniä summia PIN-koodia antamatta. (K: kortin käyttöehdot) https://eurocard.fi/doc/fi/XXPI0W-allmanna-villkor-FI-1803.pdf
(52) Tutustu historialliseen Helsinkiin kävellen! (K: lehtijutun otsikko) https://www.naistenpankki.fi/tapahtumat/opastetut-kavelykierrokset/
(53) Hän oli poistunut paikalta juosten Pyörönkaarta kohti itää. (K: uutinen) Ilta-Sanomat
19.1.2017, http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005051638.html
(54) Opettajat ja opiskelijat ovat kritisoineet koulutuksen rakennetta ja tiiviyttä. (K: opinnäyte)
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/234940/klaveerit_rinnakkain_kirj_ty.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(55) Etsimme laatuinsinööriä ja kehitysinsinööriä! (K: työpaikkailmoituksen otsikko)
https://www.stalatube.com/fi/Uutiset-ja-tapahtumat/2018/etsimme-laatuinsinooria-ja-kehitysinsinooria/
(56) Venäläisasiakas on vaativa mutta palkitseva (K: uutisotsikko) Yle 28.10.2011,
https://yle.fi/uutiset/3-5443974
(57) Meiltä löydät tuoreen salaattibuffetin, vaihtelevia pääruokia, päivittäin vaihtuvan keiton
ja jälkiruokia. (K: ravintolan mainos)
(58) Saat renkaat autosi alle meiltä nopeasti ja vaivattomasti. (K: mainos) https://oulunhalparengas.com/
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(59) Suomessa olen asunut Turussa ja Kaarinassa. (K: elämäkerta) http://www.villeniinisto.
fi/mina/
(60) Voit ottaa palveluneuvojiin yhteyttä käymällä paikan päällä, puhelimitse, sähköpostitse
tai Facebookin kautta. (K: tiedote) http://www.joensuu.fi/maahanmuuttajapalvelut
(61) Suomessa olen asunut Turussa ja Kaarinassa. – –. Sen lisäksi olen asunut opiskelu
aikanani Jakartassa Indonesiassa sekä Lontoossa ja myöhemmin Tukholmassa. (K: elämäkerta) http://www.villeniinisto.fi/mina/
(62) Barbie-näyttelyn tulo Kansallismuseoon on herättänyt hirveästi muistoja ja keskustelua.
(K: kolumni) https://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/mieli/anna-stina-nykanen-barbien-salaisuus
(63) Lapin yliopiston audiovisuaalisen mediakulttuurin opettajat ja opiskelijat ovat sopineet
viestintäpalveluiden kanssa videoiden valmistamisesta Lapin yliopiston käyttöön. (K: tiedote)
https://www.ulapland.fi/news/Opiskelijat-valmistavat-videoita-yliopistolle-/y0fvxt5z/a4fcc7308bb3-4a2e-9d39-c55664fe6cd6
(64) Kurkkumätä on vakava mutta nykyään harvinainen sairaus. (K: tietosanakirjan artikkeli)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kurkkumätä
(65) Haemme yrityskehityksen ja -rahoituksen asiantuntijaa vakinaiseen tehtävään. (K: työpaikkailmoitus) https://sivustot.kaleva.fi/oulustakuuluu/2018/05/21/etsimme-joukkoomme-yrityskehityksen-ja-rahoituksen-asiantuntijaa/
(66) Pinnalta konventionaalinen novelli on kertomus rakkaudesta ja vääjäämättömästä yksinäisyydestä. (K: kirja-arvio) Turun Sanomat 15.12.2016, http://www.ts.fi/kulttuuri/kirjat/arviot/2966706/Kirjaarvio+Seikkailuja+tekstuaalisuudessa
(67) Hakijalta edellytämme käytännön kokemusta asiakaspalvelusta ja töiden organisoinnista. (K: työpaikkahakemus) https://www.elido.fi/elidon-työpaikat/tuotantoassistentti-espoon-juvanmalmille
(68) Asiantuntijalta edellytämme käytännön kokemusta yritysten kehittämishankkeiden
työstämisestä sekä yritysrahoitukseen liittyvien suunnitelmien ja laskelmien laadinnasta. (K:
työpaikka-ilmoitus) https://sivustot.kaleva.fi/oulustakuuluu/2018/05/21/etsimme-joukkoomme-yrityskehityksen-ja-rahoituksen-asiantuntijaa/
(69) ((Otsikko:)) Beckhamin jalkavamma sai Britit sekaisin Englantilaisten sanomalehtien
etu- ja takasivut kuvitettiin perjantaina pääosin karvaisen jalan kuvilla dramaattisten otsikoiden kehystäminä. (K: urheilu-uutinen) Mtv 12.4.2002, https://www.mtv.fi/sport/jalkapallo/
uutiset/artikkeli/beckhamin-jalkavamma-sai-britit-sekaisin/3984140#gs.f_dKT7o
(70) Kaikki tarjolla olevat taide- ja taitoaineiden tunnit ja valinnaiset aineet eivät toteudu, jos
kyseiseen ryhmään ei saada riittävästi oppilaita. (K: koulun aineopas) http://www.riihimaki.
fi/wp-content/uploads/sites/3/2015/02/Riihimaen-ylakoulujen-valinnaisaineopas-2018.pdf
(71) Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi sanoi maanantaina Ylen
A-studiossa, että lehti seisoo kohua aiheuttaneen tietovuotojutun takana. (K: uutinen) Yle
18.12.2017, https://yle.fi/uutiset/3-9983284
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(72) Myyntimies Jethro saapuu eteläisen Puolan suurimpaan kaupunkiin Krakovaan.
(K: televisio-ohjelman kuvaus) http://www.telkku.com/ohjelmat/myyntimies-jethro-matkoilla/155508/tv5/4178277
(73) Helsingin Sanomien lähteiden mukaan yksi syy vastaavan päätoimittajan Mikael Pentikäisen potkuihin oli tyytymättömyys hänen johtamistapaansa, itsepäisyyteen ja ajoittaiseen
ylimieliseksi tulkittuun käytökseen. (K: uutinen) Ilta-Sanomat 28.5.2013, https://www.is.fi/
kotimaa/art-2000000616273.html
(74) Baseballhan on tunnetusti amerikkalainen versio pesäpallosta, Suomen lahjasta maailmalle. (K: blogikirjoitus) http://aleksiamerikassa.blogspot.fi/2013/09/amerikkalainen-valitusvirsi.html
(75) Kätilö Helena (Krista Kosonen) kiertää Petsamon torppia avustamassa synnyttäviä naisia ja toivoo – –(K: elokuva-arvio) Helsingin Sanomat 3.9.2015, https://www.hs.fi/kulttuuri/
elokuva-arvostelu/art-2000002849779.html
(76) Prosessijohtaminen nimittäin perustuu perusoletukseen, että ihminen – siis työntekijä – on tyhmä, yksinkertainen ja korvattavissa. (K: blogikirjoitus) http://www.tivi.fi/Arkisto/2011-10-13/Prosessijohtaminen-olettaa-ett%C3%A4-ty%C3%B6ntekij%C3%A4-on-tyhm%C3%A4-3187389.html
(77) Irtiotto arjesta, vaikka lyhytkin, kannatti ja rentoutti meitä molempia. (K: blogikirjoitus)
http://joutsentalo.fi/pieni-irtiotto-arjesta/
(78) Potilas on ehkä kenties mahdollisesti saattanut hyötyä lääkityksestä (K: lääkärien saneluita käsittelevä keskustelupalsta) https://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.
jspa?threadID=138808

18. LAUSEKOMPLEKSIT
(1) 1Mies kuoli 2 ja vaimo jäi yksin kauppaa hoitamaan. (K: lehtijuttu) http://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_teos=kpi&p_artikkeli=kpi00204
(2) 1 Aineopintotason lopussa opiskelija sekä ymmärtää kieltä järjestelmänä 2 että osaa tuottaa ja analysoida rakenteellisesti korrektia ranskankielistä tekstiä. (K: opinto-opas) http://
www.uva.fi/fi/
(3) 1 Niinistöä kosiskeltiin kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi jo vuoden 2000 vaaleihin,
2 mutta tuolloin hän kieltäytyi. (K: lehtijuttu) Yle 29.5.2017, https://yle.fi/uutiset/3-9637368
(4) 1 Toukokuussa 2011 suomalaiset matkustivat Viroon 2 tai lähtivät Ruotsin risteilylle (K:
tiedotteen otsikko) https://www.stat.fi/til/smat/2011/05/smat_2011_05_2011-07-01_tie_001_
fi.html
(5) 1 Siirtolaiset maksoivat joko itse matkansa 2 tai sitten jo Amerikassa olevat sukulaiset
lähettivät heille laivalipun. (K: lehtijuttu) Helsingin Uutiset 3.2.2016
(6) 1 Status on kamppailulla hankittua 2 eli mies on voittanut kilpailijansa ja edennyt
hierarkiassa muita korkeammalle. (K: lehtijuttu) Keskisuomalainen 31.3.2009,
http://www.ksml.fi/tanaan/Kaunis-nainen-rikas-mies/459544
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(7) 1 Esityksen ympärille syntyi muutenkin jännitystä, 2 sillä ohjaaja Otso Kautto joutui yllättäen hyppäämään lavalle yhden näyttelijän estyessä näyttelemästä. (K: muistelmat) Maria-Liisa Nevala: Mieleni talot – Totta, tarua ja tulkintaa (Helsinki: WSOY, 2013)
(8) 1 Kävin jokin aika sitten työmatkalla Tukholmassa 2 ja koska oli kyse vain yhden yön
visiitistä, matkustin pelkillä käsimatkatavaroilla. (K: blogikirjoitus) https://liiallisuuksia.fi/
shoppailu-tukholma-sephora/
(9) 1 Tukevatko diasi sanomaasi 2 vai ovatko ne täyteen ahdettuja bulletlistoja? (K: tietokirjan
mainos) https://www.kauppakamarikauppa.fi/lisaa-otsikko-napsauttamalla-asiantuntijan-kasikirja-diaesityksiin-ja-presentaatioihin.html
(10) 1 Riisukaa päällysvaatteet 2 ja ottakaa kela-kortti esille. (K: ohje) https://www.islab.fi/
naytteenottoon_tulevalle/ohjeita
(11) 1 Jari Aarnio -dokumentti kertoo Suomen poliisin korruptiosta, 2 mutta voiko elokuvaan
luottaa? (K: lehtijutun otsikko) Helsingin Sanomat 27.6.2017, http://www.hs.fi/kulttuuri/art2000005269786.html
(12) 1 Kontilla on patjoja riittävästi, 2 mutta ottakaa mukaanne omat lakanat, makuupussi tai
kunnon petivaatteet (makuupussi ei yksin riitä, alla pitää olla lakana) ja tyyny. (K: ohje) http://
www.kohinaa.com/blog/tapahtuma/alkeiskurssi-6/
(13) Luvut ((lukusanat)) eivät ole vain matematiikkaa, ne ovat myös kieltä. (K: lehtijuttu)
Helsingin Sanomat 29.6.2017, http://www.hs.fi/mielipide/art-2000005271335.html
(14) Koiralla on omistaja, kissalla henkilökuntaa (K: blogikirjoitus) http://varovaan.blogspot.
fi/2004/04/koiralla-on-omistaja-kissalla.html
(15) Työntekijät lähtevät, koska joku toinen tarjoaa mielenkiintoisempia töitä, laajempia kehittymisnäkymiä, parempaa asemaa tai lisää liksaa. (K: blogikirjoitus) http://ellunkanat.fi/
kannattaako-kuuluisat-viimeiset-sanat-jattaa-sanomatta/
(16) Jos kuvattu kieltää kuvan julkaisemisen, saako sen kiellosta huolimatta julkaista?
(K: juristin blogin kommentti) http://www.jussikari.fi/oikeus-omaan-naamaan-ja-sen-puute/
(17) Älä koskaan aja, jos olet juonut. (K: ulkomainos) Helsingissä kesällä 2017
(18) Asioiden todellinen laita paljastui vasta, kun asunnon ovi saatiin auki. (K: lehtijuttu)
Helsingin Sanomat 29.6.2017, http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005272303.html
(19) Kun sopimus astui voimaan, Kreikan saarille saapuneet pakolaiset ja siirtolaiset suljettiin säännönmukaisesti säilöönottokeskuksiin. (K: tiedote) 14.2.2017, https://www.amnesty.fi/
eu-turkki-sopimuksen-inhimillinen-hinta-liian-korkea-muualla-kopioitavaksi/
(20) Kunhan ei satuta muita niin kaikki on sallittua. (K: blogikirjoitus) http://silfvernagel.
fitfashion.fi/tisseja-muiden-mielipiteita/
(21) Myös aikuisten on hyvä miettiä omaa sosiaalisen median käyttöään ennen kuin lähtee
opettamaan fiksua käyttäytymistä lapsille. (K: opas) https://www.liiku.fi/kesis/yleista/tietoa-huoltajille-lasten-some-kaytosta/
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(22) Elokuvan synkästä ja problemaattisesta ihmiskäsityksestä johtuen katsojan lopputuntemus on kirpeän katkera, kuten ohjaaja on tarkoittanutkin. (K: elokuva-arvio) http://www.
laajakuva.com/petra-von-kantin-katkerat-kyyneleet-1972/
(23) Teemme jatkuvasti yhteistyötä, jotta kaikki projektimme osat toimisivat sopusoinnussa.
(K: yrityksen esittely) https://www.vaimo.fi/asiantuntemus/osaamisalueet
(24) MM-välierissä Tshekki piinasi Suomea aivan loppuun saakka kunnes Suomi iski voittomaalin seitsemän sekuntia ennen loppua. (K: pelin esittely) http://paakallo.fi/2017/07/video-tshekki-on-yksi-world-games-osallistujamaista-nain-sujui-mm-kisoissa/
(25) Asetta on aina käsiteltävä kuin se olisi ladattu. (K: opas) https://riista.fi/wp-content/
uploads/2013/03/Turvallisen-ampumaharrastuksen-opas.pdf
(26) Vanhemmalla on vahva tarve tulkita kaikkea vauvan toimintaa ikään kuin se olisi tarkoituksellista viestintää. (K: tietoteksti) http://papunet.net/tietoa/varhaiset-vuorovaikutuskokemukset
(27) Onko pakko asua eksän kanssa kunnes hän löytää oman kämpän? (K: keskustelupalsta)
http://www.vauva.fi/keskustelu/1655011/ketju/onko_pakko_asua_eksan_kanssa_kunnes_
han_loytaa_oma
(28) Miksi tätä tilannetta tarvisi miettiä ikään kuin se olisi jotenkin hypoteettinen? (K: keskustelupalsta) https://www.demi.fi/keskustelut/syvalliset/ala-muista-aanestaa
(29) Odotan innolla, että pääsen syksyllä opiskelemaan lisää valokuvauksesta, vaikka kyllähän tässä on oppinut jo paljon pelkästään tekemällä. (K: blogikirjoitus) http://stuffabout.
fitfashion.fi/poseeraus/
(30) SDP:n Erkki Tuomioja kannattaa Sauli Niinistön uudelleen valintaa. Tämä Tuomiojan
kannanotto ratkaisi lopullisesti presidentinvaalien lopputuloksen, jos se nyt oikeasti oli epäselvä ennen tätäkään. (K: kolumni) Karjalainen 6.6.2017, https://www.karjalainen.fi/mielipiteet/mielipiteet/kolumnit/item/144691-niiniston-voitto-jo-ensimmaisella-kierroksella-ratkesi
(31) Perinteinen huuto on bravo ja jopa superlatiivi bravissimo on mahdollinen. Jos ollaan
tarkkoja, naisille voisi huutaa brava ja useille esiintyjille bravi. (K: lehden kysymys−vastaus-palsta) Et-lehti 6.8.2016, http://www.etlehti.fi/artikkeli/vapaa-aika/vinkki-oopperajuhlille-saako-oopperassa-huutaa
(32) Nuo 26 eurooppalaista hallitusta ilmoittavat motiivikseen euroalueen pelastamisen.
Soini taas, mikäli olen tulkinnut oikein, haluaisi lakkauttaa sen. (K: kolumni) Etelä-Saimaa
(33) Oman suosikin löytämiseen täytyy käyttää hetki aikaa ja se kannattaa tietysti tehdä päivällä. Vaikka voihan sen tehdä yölläkin, jos ei nukuta. (K: unettomuutta koskeva blogikirjoitus) http://blogit.apu.fi/hannasumari/nukahda-seitseman-keinoa-saada-unen-paasta-kiinni/
(34) Narsisti ei usein tiedä olevansa narsisti, ja toisaalta narsistin uhri ei usein tiedä olevansa narsistin uhri. Ennen kuin on myöhäistä. (K: kolumni) http://www.sana.fi/sana/kolumni/
valoa_kohti
(35) Monissa urheilutapahtumissa ja festareilla käyneenä voinkin todeta, että kaikki lähtee
perusasioista. Kun ihminen saa ruokaa ja juomaa ja pääsee halutessaan vessaan, on syytä
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olla tyytyväinen. Siihen päälle musiikkia, teatteria, urheilua tai muuta viihdettä, ja kaikki on
hyvin. Kunhan ei tarvitse maksaa liikaa. (K: mielipide) Uudenkaupungin Sanomat 17.6.2017,
http://www.uudenkaupunginsanomat.fi/2017/06/risuja-ja-ruusuja/
(36) ”Hän ((Trump)) oikeastaan käyttäytyi herrasmiesmäisesti”, May sanoi. (K: uutinen) Hel
singin Sanomat 21.3.2017, http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005136438.html
(37) Pikku-Kalle luimisteli ja vastasi: ”En ole varastanut yhtään ruusunpunaista omenaa.”
(K: kolumni) http://matiasturkkila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238888-pikku-kalle-ja-iso-harski
(38) – Miten hallitus voi nyt jo ilmoittaa tekevänsä sote-uudistuksen 1.1.2019 kokonaisuutena kun perustuslakivaliokunta edellyttää vaiheistamista, Ville Niinistö kysyy Twitterissä.
(K: uutinen) Uusi Suomi 29.6.2017, https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/224240-vaarana-akuutti-jarjestelmakriisi-kevaalla-2019-ville-niinisto-miten-hallitus-voi
(39) Jos Eloisa nyt kuuntelisi, Otto kysyisi: – Mistä se saa voimansa, jonka pitää yksin tukea
muita? (K: romaani) Johanna Venho: Kaukana jossain onnenmaa (Helsinki: WSOY, 2015)
(40) Tekstiyhteys: Kertomus rikkaasta miehestä, joka yritti olla maksamatta palvelijoilleen
palkkaa lähettämällä heidät markinnoille ostamaan olemattomia tavaroita, Aita ja Voivoita.
Kerran pestautui rikkaan miehen palvelukseen oikea älyniekka. – – Poika palveli rikasta miestä
kunnolla kokonaisen kuukauden. Eräänä päivänä kitupiikki lähetti palvelijansa markkinoille
ostamaan Aita ja Voivoita.
Silloin poika sanoi:
– Ostetaan, ostetaan, herra kulta. Mutta sinun täytyy antaa minulle sata realia. Ai ja Voivoi
ovat kallistuneet. Rikas mies antoi hänelle sata realia.
– Kissan kontit sinä mitään ostat, senkin hölmö, hän tuumi itsekseen. (K: kertomus)
http://woomal.partio.fi/ohjelmat-ja-aktiviteetit/afrikkalaisia-kertomuksia/
(41) Tekstiyhteys: Kertomus julistajasta, joka saarnasi teltassa, jonka peränurkassa nukkui
krapulainen mies. Hän ((= saarnaja)) ajatteli: ”Voi hyvänen aika, tuleekohan tästä tänä iltana
mitään!” (K: julkaistu saarna) http://jaritasanen.com/index.php?sivu=kirja&ID=kuningas3
(42) Rouva Koiviston kauhuksi presidentin haaveissa on myös lento liitovarjolla, mutta
asia on toistaiseksi vasta harkinnassa. – Siinä on menoa ja melskettä, presidentti pohtii.
(K: lehtijuttu) Yle 22.5.2017, https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/05/22/mauno-koivisto-sai-olla-inkoon-tahtelassa-luova-puuhastelija
(43) − Jos olen Holmenkollenilla neljäs, olen todella tyytyväinen, brittihiihtäjä nauroi.
(K: urheilu-uutinen) http://www.kestavyysurheilu.fi/hiihto/15742-neljanneksi-kirinyt-musgrave-kotimaansa-penkkiurheilijoista-tottenhamin-ja-evertonin-ottelu-kiinnostaa-enemman
(44) – Totta puhuen, Otto puuskahti, – tämä maapallo on ihan mahdoton. Joka paikassa
epävakaa. Täälläkin voi maa järistä. Mistään ei löydy paikkaa yksille ydinjätteille. (K: romaani)
Veronica Pimenoff: Maa ilman vettä (Helsinki: Tammi, 1999)
(45) – Eihän tämä ole hyvää promoa artisteille. Olisi kiva, jos ihmiset jaksaisivat lukea tiedotteet asiasta. Asiasta on olemassa informaatiota. Tiedän, että on ihmisiä, jotka haluavat kaiken
olevan ilmaista, joten tämä on heille hyvä tapa purkaa tunteitaan. On helppo syyllistää, että
on rahanahne poppari. Tämähän oli heille oikea lottovoitto, Chisu kertoi suorassa lähetyk-
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sessä. (K: viihde-uutinen) Mtv 1.12.1012, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/chisu-ei-saastellyt-sanojaan-piraattikeskustelussa/2871490
(46) Tutkija: “Suomen kielen opetus on aivan retuperällä” (K: lehtijutun otsikko) Helsingin
Sanomat 27.1.2002 s. A6
(47) Positiivisuuteen voidaan joskus suhtautua skeptisesti ja sitä voidaan pitää self-help
-kirjallisuuden haihatteluna. Esa Saarisen sanoin, “positiivisuudella on kulttuurissamme
brändiongelma” – – (K: artikkeli) http://systemsintelligence.aalto.fi/elamanfilosofi/LeppanenPartanenLeppanen_PafosPaaoma.pdf
(48) Venäjän Arkangelissa pidetyn Arktisen foorumin yhteydessä torstaina Niinistö ilmoitti,
että Suomi ehdottaa huippukokouksen järjestämistä Arktisen neuvoston puheenjohtajakaudellaan, joka alkaa toukokuussa. Niinistö tapasi Arkangelissa Putinin ja Islannin presidentin
Guðni Thorlacius Jóhannessonin.
– Se, että kokoontuminen voisi tapahtua jotenkin tähän hätään, on ihan mahdoton
ajatus, enkä ole sitä esittänytkään. (K: uutinen) Etelä-Saimaa 31.3.2017, http://www.esaimaa.fi/Online/2017/03/31/Presidentti%20Niinist%C3%B6%3A%20Trumpin%20ja%20
Putinin%20tapaaminen%20Suomessa%20ei%20ole%20ajankohtainen%20kovin%20
pian/2017122084772/4
(49) Rehtori Hallan kanssa samaa mieltä ovat Kulosaaren yhteiskoulun KiVa Koulu -haastevideon tehneet ysiluokkalaiset Olivia, Taija, Amanda, Anna ja Sikkis. Tyttöjä kiinnosti erityisesti
se, mitä heidän ikäluokkaansa kuuluvalla Robinilla on sanottavanaan kiusaamisesta ja sen
ehkäisemisestä.
− Tämä on paljon isompi juttu kuin se, että viranomaiset kävisivät puhumassa kiusaamisesta. Sekin olisi iso juttu, mutta nyt viesti tulee korkeammalta, tytöt kertoivat. (K: uutinen)
YleX 18.11.2015 https://yle.fi/ylex/uutiset/robin_ja_elastinen_tarkealla_asialla_kiva_koulu_-voittajakoulussa__tassa_artistien_tarpit_koulukisaamisen_ehkaisyyn/3-8465722
(50) Patrik Laine kertoi, että hän aikoo jättää väliin osan lauantain testeistä. (K: urheilu-uutinen) Iltalehti 3.6.2016
(51) 2010-luvulla on toistuvasti väitetty, että eläisimme erityistä totuudenjälkeistä aikaa.
(K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat 18.8.2018, https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005794662.
html
(52) Haastattelun aikana Arman kertoi, että vaikka hän ja kuvaaja Tuukka Tiensuu näkevät
reissujensa aikana paljon epätoivoa ja surullisuutta, samalla he kohtaavat ihmisten sisälle rakennettuja selviytymisen ja jälleenrakentamisen halun. (K: viihdeuutinen) Nelonen 27.8.2015,
http://www.nelonen.fi/uutiset/viihde/1997108-arman-alizad-kertoi-naisompelijan-jarkyttavan-tarinan-sairaalassa-han-synnytti-kuolleen-vauvan
(53) Sokrates itse sanoi, että elämä ilman tutkiskelua ei ole elämisen arvoista. (K: tietosanakirjan artikkeli) https://fi.wikipedia.org/wiki/Sokrates
(54) Kampanjansa aikana Trump uhkasi, että Yhdysvallat vetäytyy pois Pariisin ilmastosopimuksesta. (K: uutinen) Mtv 30.4.2017, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/trump-vakuutti-puheyleisolle-muuri-rakennetaan/6410856
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(55) Salminen sanoi, että he toimivat parhaaksi näkemällään tavalla saatuaan asiakirjat
eikä heidän tarvitse ilmoittaa hakijalle vaikka heidän antamiinsa tietoihin tulisi muutoksia. Ja että heillä ei ole mitään velvollisuutta kertoa arvioituja käsittelyaikoja, koska hänen
mukaansa ei mitenkään voi tietää miten kauan hakemusten käsittelemiseen menee aikaa.
(K: hallintokantelu) http://loimaa.tjhosting.com/kokous/2008582-11-128.PDF
(56) – Ja minne sinä sitten täältä aioit?
Zara veti keuhkonsa täyteen ilmaa ja onnistui sanomaan yhdellä puhalluksella, ettei tiennyt. Ja että rahattomuus teki asioista hieman hankalia. (K: romaani) Sofi Oksanen: Puhdistus
(Helsinki: WSOY, 2008) s. 29
(57) Kuulustelun paineessa Comey ((FBI:n johtaja)) myönsi, ettei hän ollut ottanut huomioon kaikkia seuraamuksia, jos oikeus määrää Applen avaamaan iPhonen. Hän ei ollut
esimerkiksi ajatellut sitä, että Kiina voi ottaa Yhdysvalloista mallia ja pakottaa Applelta asiakkaiden tietoja samalla tavalla. (K: uutinen) Ilta-Sanomat 2.3.2016, http://www.is.fi/digitoday/
art-2000001905355.html?ref=og-ref-www.google.fi
(58) Pääministeri Theresa May sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että laillisesti Britanniassa olevia EU-kansalaisia tullaan kohtelemaan kuin Britannian kansalaisia. Brexitin jälkeen
heidän on haettava todistusta oleskeluoikeudestaan. (K: uutinen) Ilta-Sanomat 26.6.2017,
http://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005268963.html
(59) Heidi ajatteli, että heidän rakkautensa kestäisi kuolemaan saakka. (K: lehtijuttu)
http://www.eeva.fi/artikkeli/heidi-pakarinen-%E2%80%9Dtoivoin-etta-olisimme-menneet-naimisiin%E2%80%9D
(60) Enemmistö osanottajista halusi, että apteekkien tulee toimia jatkossakin alan ammattilaisten vastuulla ja omistuksessa. (K: uutinen) Etelä-Suomen Sanomat 6.7.2017,
http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2382974
(61) Äiti pelkäsi, että tytär otetaan häneltä kokonaan pois. (K: lehtijuttu) Ilta-Sanomat
6.5.2003, http://www.is.fi/kotimaa/art-2000000306239.html
(62) Luututkimuksen perusteella tiedetään, että kaikilla vainajilla on ampumavammoja.
(K: lehtijuttu) Iltalehti 27.6.2017, http://iltalehti.fi/kotimaa/201706272200230359_u0.shtml
(63) Matkailurintamalta kuulimme, että kiinalaisia on tulossa Kuusamoon tämän talven sesonkina huomattavasti enemmän kuin aiemmin. (K: lehtijuttu) https://fi-fi.facebook.com/
Koillissanomat/posts/1574602715899575 21.12.2006
(64) Perillä huomasimme, että linnaan oli pääsymaksu. (K: blogikirjoitus) https://www.viinilinna.fi/blogi/291
(65) Olen aina kuvitellut, että palvelun myyjä on se joka viime kädessä määrittelee hinnan,
maksuajan ja maksutavan, josta sitten ostaja voi neuvotella itselleen paremman, jos ei tyydy myyjän ehtoihin. (K: blogikirjoitus) https://blogbook.fi/peteposkiparta/iso-vetaa-pienta-takamukseen/
(66) – – Lisäksi hän luuli, että seksin tarkoituksena oli vain lasten hankkiminen. (K: lehtijuttu)
Yle 8.2.2015, http://yle.fi/uutiset/3-7788705
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(67) Jalkapallofinaalissa Unkari-Jugoslavia kaksi miestä muutaman kymmenen metrin
päässä minusta huusi koko ajan ”Tito, Tito”. Luulen, että he olivat humalaisia suomalaisia.
(K: kolumni) Pohjalainen 26.7.2012, http://www.pohjalainen.fi/mielipide/kolumnit/viimeiset-oikeat-olympialaiset-1.1230372
(68) Ei dopingia, ei kaupallisuutta. Tähän perustuu Helsingin olympialaisten ylistäminen
viimeisiksi oikeiksi olympialaisiksi. Luulisi, että jonkinlaista dopingia saattoi olla. (K: kolumni)
Pohjalainen 26.7.2012, http://www.pohjalainen.fi/mielipide/kolumnit/viimeiset-oikeat-olympialaiset-1.1230372
(69) Mikko on kolmekymppinen kehitysvammainen. Hän kertoo, että seksiin ja parisuhteeseen liittyvät kysymykset ovat hänelle vaikea aihe.
– Murrosiässä ajattelin, että kehitysvammani saattaa estää minua menemästä kihloihin
tai naimisiin, Mikko kertoo. – – Lisäksi hän luuli, että seksin tarkoituksena oli vain lasten
hankkiminen. (K: lehtijuttu) Yle 8.2.2015, http://yle.fi/uutiset/3-7788705
(70) − − kansanedustaja Paavo Arhinmäki kysyi, onko pääministeri Sipilä tekemässä historian
kalleinta kuntavaalikampanjaa. (K: uutinen) Verkkouutiset 24.2.2017, https://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/malmi_napit_irti-61983
(71) – – jos liikutte pyörätuolilla, kertokaa onko lähtö- tai kohdeosoitteessa portaita, joita varten tarvitsette porraskiipijän tai avustavan kuljettajan. (K: matkapalvelun ohje)
https://www.hel.fi/palvelukeskus/matkapalvelu-fi/matkojen-tilaukset/
(72) Mietin, kuka pelastaisi kaikki noin sata vankia tulipalotilanteessa. Minunkin oveni on
tuplalukossa. (K: lehtijuttu) Yle 17.12.2016, https://yle.fi/uutiset/3-9342705
(73) Tiedätkö, mitä ripsienpidennykset voivat tehdä kasvoillesi? (K: lehtijutun otsikko) Me
Naiset 18.7.2015, http://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/tiedatko_mita_ripsienpidennykset_voivat_tehda_kasvoillesi
(74) Kerro, mikä saa jaksamaan töissä (K: Ylen nettisivujen kyselyn otsikko) Yle 13.2.2014,
https://yle.fi/uutiset/3-7088015
(75) Hämärissä näimme kun viholliset kävivät hakemassa joesta vettä ja juottamassa hevosiaan. (K: tietokirja) Onni Palaste: Talvisodan ääniä (Helsinki: WSOY, 2014)
(76) – – pari pikkutyttöä uskaltautui juttelemaankin. Hekin kysyivät, jos meillä olisi eurokolikoita täydentämään heidän kansainvälistä rahakokoelmaansa koulua varten, mutta eihän
meillä ollut – – (K: blogikirjoitus) http://hiekka.blogspot.fi/2015/07/127-147-alleppey-ja-houseboat.html
(77) Presidentin sanat olivat koventuneet selvästi kuukausi sitten pidetystä uudenvuoden
puheesta. Tuolloin Niinistö sanoi, että osa Eurooppaan tulijoista ”pakenee hätää, osa hakee parempaa, molemmat luonnollisia ja inhimillisiä motiiveja.” (K: lehtijuttu) Vihreä Lanka
3.2.2016, https://www.vihrealanka.fi/uutiset-kotimaa/n%C3%A4in-niinist%C3%B6n-puhe-koveni-kuukaudessa-%E2%80%93-emme-voi-auttaa
(78) Äkräs luetteli lehdelle sulkemisen taloudelliset syyt ja myönsi, että Nokia teki ”kommunikaatiovirheen”, joka johtui yhtiön tietämättömyydestä saksalaista yrityskulttuuria kohtaan.
Äkräs kuitenkin lisäsi, ettei ”nokialaista” yrityskulttuuria, ”perinteisen rehellistä, jopa naii-
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via”, tulla muuttamaan, vaikka vastaavaan tilanteeseen eli tehtaan sulkemiseen jouduttaisiin
uudestaan. (K: ministeriön katsaus) http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=130247&contentlan=1&culture=fi-FI
(79) ”Olin 20-vuotias, ja velimies oli 16. Oli luppopäivä ja kova kankkunen. Ruvettiin laskemaan, minkä verran on ollut naisia. Velimiehellä oli aika pitkä lista, mutta mulla oli kolmisensataa”, Vili pudottaa.
Siis kertojako? oppilaat kakistelevat.
”Eikun se on pääluku. – –” (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat, Nyt-liite 8/1996 ks. Rahtu
2006: 237−239, ks. kirjan lähteet
(80) Vilin kertomuksen keskeyttää – keski-ikäinen suomalainen nainen. ”Mikä hemmetin
mies sä oikein olet!” nainen kivahtaa ja menee.
”Ja noin ruma akka vielä!” Vili päivittelee naisen perään. ”Ei helvetti! Eihän tuommosta
voisi viedä narikasta ulos. – –.”
Kyllä filippiininainen on toista, Vili sanoo. 23 kertaa hän on käynyt Filippiineillä. ”Joka kertaa tule tulee käytettyä noin kymmentä naista, alkuaikoina useampiakin” hän räknää ja oppi
pojat hämmästelevät.
Filippiinien nainen on kaunis ja tottelevainen, Vili opettaa. (K: lehtijuttu)
Helsingin Sanomat, Nyt-liite 8/1996 ks. Rahtu 2006: 237−239, ks. kirjan lähteet
(81) Rakkautta ravisteli esimerkiksi viina, jota Vililtä putosi riuskasti.
Tuolloin, Vili myöntää, hän oli pehmeämpi mies. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat, Nyt-liite
8/1996 ks. Rahtu 2006: 237−239, ks. kirjan lähteet
(82) Vili siis soitti äidilleen. Ja äiti soitti kaukaa Pohjois-Karjalasta turvakotiin: nyt vaimo
Vilin luokse ja nopeasti. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat, Nyt-liite 8/1996 ks. Rahtu 2006:
237−239, ks. kirjan lähteet
(83) Sivonen kertoo levien olevan fotosynteettisiä organismeja, ravinteiden lisäksi ne tarvitsevat valoa.
Eli jos merellä olisi pimeää, lautoilta vältyttäisiin?
“Ne tarvitsevat valoa”, Sivonen toistaa.
Nopein keino siis olisi peittää meri vaikka betonilaatalla?
Sivonen nauraa. “Minä en sanonut tuota!” (K: reportaasi) Helsingin Sanomat 16.7.2003
s. A6
(84) − − Mies päivitteli erikoista kevättä.
– Kovin on aikaisessa. Mitäköhän tietää?
Aliide nyökytteli ja luikahti polttamaan omaa paperossiaan puiden taakse, ettei vaikuttaisi
julkisella paikalla erikoisuuden tavoittelijoilta. Erikoinen kevät. Erikoisia keväitä ja erikoisia
talvia oli aina pelätty. 1941 oli erikoinen talvi, kovin oli kylmä. Ja 1939 ja 1940. Erikoisia vuosia, erikoisia vuodenaikoja. Päässä hurisi. Tässä se taas oli. Erikoinen vuodenaika. Erikoisten vuositoistavuus. Isä oli ollut oikeassa, erikoiset vuodenajat tietävät erikoisia oloja. Olisi
pitänyt tietää. Aliide yritti selvittää päätään pudistelemalla sitä. Nyt ei ollut aikaa vanhan
kansan jutuille, koska ne eivät sanoneet mitään siitä, miten silloin piti toimia, kun erikoinen
vuoden aika tuli. Paitsi pakata ja varautua pahimpaan. (K: romaani) Sofi Oksanen: Puhdistus
(Helsinki: WSOY, 2008)
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(85) Se ((koira)) kakki eteisen lattialle. ”Minä sanoin, että se korjaa, jonka piti käyttää sitä
ulkona. Tyttö sanoi, että sinun koira. Siivoa ite. − –” (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat, Nyt-liite
8/1996 ks. Rahtu 2006: 237−239, ks. kirjan lähteet
(86) Siinä kohtaa tajusin että okei, tässä on nyt jotain enemmän. (K: blogikirjoitus)
http://www.sukupuolenaihminen.fi/jamie-39-helsinki-2016
(87) Ja sit mä ajattelin, et voi *****! toi yks sopii tolle tyypille ja mulle ei sovi kukaan.
(K: nuorten keskustelupalsta) http://koululainen.fi/kerhot/koululaiset/ihastuminen/rakastunut-sydan/keskustelu/t42872
(88) Kerran eräs uskis varoitti mua helvetistä. Mä sanoin, että onko päähäsi juolahtanut, että
jospa me olemmekin NYT siellä helvetissä? – − (K: keskustelupalsta) https://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=55374.15
(89) – Kun joukkuetreeni oli ohi, meidät laitettiin pelaamaan yksi vastaan yksi. Katsottiin,
kumpi on kovempi jätkä. Kyseinen tyyppi tuli esittäytymään mulle, ja sanoi, että terve, tämä
on kaikkein epämiellyttävin tilanne, jossa olen ikinä ollut, Nenonen kertoo. (K: urheilu-uutinen) Yle 10.1.2017, https://yle.fi/urheilu/3-9396221
(90) – Joskus tuntuu, että kauneuskilpailut ovat tärkeämpiä tyttöjen vanhemmille kuin tytöille
itselleen. Aluksi, kun olin lähdössä juhannusneitokilpailuihin, äiti sanoi että älä mene. Kuitenkin kun voitto selvisi, äitiä itketti. Oli kiva kun äiti sai olla minusta ylpeä, Essi sanoo. (K:
lehtijuttu) Savon Sanomat 30.6.2001, https://www.savonsanomat.fi/teemat/juhannusneito/
quotKauneudelle-en-el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4ni-perustaquot/689484
(91) Väite, että raha tuo vain huolia, ei pidä tämän tutkimuksen valossa paikkaansa. Rikkaat näkevät tulevaisuutensa yleensä valoisana. (K: uutinen) Kauppalehti 15.4.2011,
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/haluatko-miljonaariksi-vasta-5-miljoonaa-tuo-rikkauden-tunteen/73Lwczpm
(92) Argentiinassa ihmetellään Aki Kaurismäen väitettä että tango on syntynyt Suomessa. (K:
tv-ohjelman kuvaus) https://www.telsu.fi/poski+poskea+vasten
(93) Historiantutkijat kumoavat Sofi Oksasen väitteen siitä, että suomalaiset koulukirjat tarkistutettiin Moskovassa (K: lehtijutun otsikko) Helsingin Sanomat 1.6.2016,
http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000002904153.html
(94) – Oli jotenkin väistämätöntä, että kansallismielisyys nousee vastareaktiona globalisaatiolle.– – Kansallismielisyys perustuu kuitenkin ajatukseen, että maailmassa voitaisiin palata
menneisyyteen. (K: uutinen) Verkkouutiset 4.3.2017, https://www.verkkouutiset.fi/politiikka/
HS_lauantaivieras_Hautala-62355
(95) Suosituimmaksi nousi sunnuntaina toive, että kaikilla olisi hauskaa, eikä ketään kiusattaisi. (K: lastenvaaleja koskeva lehtijuttu) http://www.aamuposti.fi/artikkeli/506708-lastenvaalikopin-suosituin-toive-oli-tama-kaikilla-olisi-hauskaa-eika-ketaan
(96) Suomessa ja muuallakin EU:ssa elää yhä vieno toive siitä, että Britannian EU-ero peruuntuisi. (K: kolumni) Helsingin Sanomat 16.5.2017, http://www.hs.fi/paivanlehti/17052017/
art-2000005213573.html
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(97) Ilmaiskut lisäävät paikallisten pelkoa, että sitä Douman kaupunkia ryhdytään pommittamaan samalla tavalla kuin Aleppoa. (K: uutinen) Kansanuutiset 4.10.2016, http://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3610445-suomi-tuomitsee-jyrkasti-siviilikohteiden-pommittamisen-syyriassa
(98) Kun avaat lomakkeen, tietokoneesi voi esittää kysymyksen, onko tiedosto luotettavasta
lähteestä (K: ohje) http://mmm.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/lomakkeet-ja-ohjeet
(99) − Naapuri laittoi rappukäytävään lapun, että oli löytänyt kissan. (K: lehtijuttu) Ilta-
Sanomat 16.7.2012, http://www.is.fi/kotimaa/art-2000000522692.html
(100) Perinne perustuu ideaan, että karkauspäivänä kaikki on nurinkurista. (K: lehden kysymys–vastaus-palsta) Helsingin Sanomat 28.2.2016
(101) (Ammattilaisten avusta, hoidosta tai läheisten tuesta huolimatta jotkut itsemurhat
toteutuvat silti. Silloin on hyväksyttävä se tosiseikka, että joskus parhainkaan apu ei vain
riitä. (K: blogikirjoitus) https://blogi.thl.fi/parempi-kysya-kuin-katua-ala-jata-itsetuhoista-ihmista-yksin/
(102) Moni näkee unta siitä, että yrittää turhaan soittaa jollekin, mutta kukaan ei vastaa.
(K: lehtijuttu) http://www.terve.fi/terveyden-abc/alastomana-julkisesti-mita-yleisimmat-painajaiset-tarkoittavat
(103) ((Tutkija Maiju)) Parviainen törmää mielestään turhan usein myös siihen ajatukseen, että seksistä kieltäytyminen on vallankäyttöä. (K: lehtijuttu) MeNaiset 6.5.2017,
http://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/seksi/miksi-suomalaiset-harrastavat-yha-vahemman-seksia-tutkijalla-teoria
(104) En itsekään jaksa uskoa siihen väitteeseen, että maakuntavero ei nostaisi verotuksen
tasoa. (K: blogikirjoitus) http://www.varsinais-suomi.fi/fi/blogi/itemlist/tag/maakuntavero
(105) Tukitoimilla on pelattu aikaa, ja nyt jotkut tuudittautuvat sellaiseen ajatukseen, että
kaikki on taas ihan hyvin. Mutta mikään ei viittaa siihen, että näin olisi, Laurila sanoo.
(K: lehtijuttu) http://aikalainen.uta.fi/2013/01/25/kriisi-ei-ole-ohi/
(106) Olen yhä useammin törmännyt sellaiseen väitteeseen, että se ja se pelastustoimi olisi ihan hyvä toteuttaa, mutta kun se ei ole taloudellisesti kannattavaa! (K: kolumni)
http://www.jarki.fi/fi/jarjen_aani_kolumni_ilkka_herlin
(107) Jotenkin Saurin puheista välittyy sellainen käsitys, että jos ihmiset ymmärtäisivät, mistä
maailmassa todella on kysymys, he olisivat kaikki samaa mieltä Saurin kanssa. Että maailmassa ei ole varsinaisesti pahoja ihmisiä, on vain eräitä, jotka eivät ole vielä tutustuneet
Saurin argumentteihin. (K: kolumni) Helsingin Sanomat 18.2.2001 s. D6
(108) – Laxnessin kuoleman jälkeen näin unen, että hän makasi niityllä pukeutuneena tyylikkääseen kolmiosaiseen pukuun kuin hautajaisissa. Sitten paikalle tuli pieni poika, joka
tökki hänet hereille. Heräsin siihen ja ajattelin, että poika oli kuin suoraan eräästä Laxnessin
kirjasta. (K: kulttuuri-uutinen) Turun Sanomat, Kulttuuri-osio 30.9.2006
(109) Silmälasien lisäksi muun muassa hiusten väri ja lävistykset ovat olleet syy siihen, että lukijoilta on jäänyt työpaikka saamatta. (K: lehtijutun ingressi) Iltalehti 4.7.2017,
http://m.iltalehti.fi/kotimaa/201707032200242714_u0.shtml
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(110) Johanna on elävä esimerkki siitä, että äärimmilleen viritetty terveysruokavalio voi pahimmillaan sairastuttaa. (K: lehtijuttu) MeNaiset 6.8.2012, http://www.menaiset.fi/artikkeli/
sport/ravinto/superruoka_oli_vieda_terveyteni
(111) Olin sataprosenttisen varma, että nolaan itseni. (K: lehtijuttu) Turun Sanomat 18.3.2006
https://www.ts.fi/lukemisto/1074108041/Julkiset+salat+Tanssii+omia+polkujaan
(112) Jos minua puree punkki niin mikä on todennäköisyys, että puremasta voi saada borrelioosi-infektion tai aivokalvotulehduksen? (K: nettisivuston kysymyspalsta) http://www.terve.
fi/kysy-asiantuntijalta-anonymous-tartunnan-todennakoisyys-puremasta-23-august-2011-702
(113) Kiinnostaako sijoittaminen, mutta et ole ihan varma miten lähtisit liikkeelle? (K: pankin
mainos) https://www.s-pankki.fi/fi/artikkelit/2017/video-rahastot--helppoa-sijoittamista/
(114) Monilla vuorotteluvapaata pohtivilla on epävarmuus voiko vapaata hakea myös yksityiseltä työnantajalta. (K: tiedote) http://vuorotteluvapaa.com/voiko-vuorotteluvapaata-hakea-yksityisella-puolella/
(115) Pula-aika oli hyvä siinä, että se opetti ihmisille kohtuullisuutta. (K: lehtijuttu) Lapin
Kansa 13.5.2015, https://www.lapinkansa.fi/lappi/elaman-kasvattama-14772004/
(116) Myrskystä selviytyneet ovat onnellisia siitä, että ovat ylipäätään elossa. (K: lastenkirja)
Timo Parvela & Virpi Talvitie: Maukan ja Väykän satukirja (Helsinki: Tammi, 2013)
(117) Aika menee niin nopeasti että haluan ottaa siitä kaiken irti. (K: blogikirjoitus)
https://blogit.kaksplus.fi/desirenyman/2017/04/04/meidan-maaliskuu/
(118) Virvelin päässä ollut hauki oli niin iso, että tytöillä oli melkoinen työ saada kala kaksistaan veneeseen. (K: lehtijuttu) Mtv 26.6.2017, https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kuusamolaiset-teinisiskot-virveloivat-valtavan-hauen-en-ole-koskaan-noin-isoa-saanut/6484288
(119) Osat on joskus sullottu niin pieneen tilaan, että niiden vaihtaminen on liki mahdotonta.
(K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat 25.4.2017, http://www.hs.fi/talous/art-2000005183106.html
(120) Uudenkaupungin autotehtaalla on niin paljon töitä, että yhtiö siirtyi kolmivuoroon
(K: lehtijutun otsikko) Iltalehti 10.7.2017, http://www.iltalehti.fi/talous/201707102200256380_
ta.shtml
(121) Tätä nykyä hän on johtava nuoren polven kääntäjä, jolle tarjotaan enemmän töitä kuin
hän ehtii ottaa vastaan. (K: pääkirjoitus) http://www.kiiltomato.net/kulttuuriviennin-puoliajalta/
(122) Housut venähtivät enemmän kuin olin odottanut, joten piti pistää tilaukseen kokoa
pienemmät. (K: blogikirjoitus) http://www.menaiset.fi/blogit/tyylia_metsastamassa/avainsana/28716/28748
(123) Sitten se katosi yhtä nopeasti kuin oli tullutkin (K: kertomus) http://lopujo.fi/kokemuksia-pahoinvoinnista/sitten-se-katosi-yhta-nopeasti-kuin-oli-tullutkin/
(124) Opettajat tunnistavat helposti ne lapset, jotka ovat oppineet kirjaimet jo kotona.
(K: artikkeli) http://www.vaukirja.fi
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(125) – – Luopioisten Linjan toimintaedellytyksiin ei luonnollisestikaan haluta puuttua,
vaan kutsutaksiliikenne aiotaan rajoittaa ajankohtiin, jolloin bussit eivät kulje. (K: uutinen)
http://pohja4.rssing.com/browser.php?indx=67377008&item=4
(126) ((Jonkin aikaa sitten muutimme uuteen kotiin, viimeinkin. – –)) Talo joka ostettiin ei ole
missään täydellisessä kunnossa, – – (K: blogikirjoitus) http://villenpiha.blogspot.fi/2014/10/
remppa-sijoutuksena.html
(127) Saaren toinen ruokakauppa sijaitsee lentokentän lähellä ja on ainoa paikka mistä voi ostaa alkoholia. (K: blogikirjoitus) http://www.rantapallo.fi/reppureissaaja/category/rantaloma/
(128) ((Alkon tuoteviestintäpäällikkö Taina Vilkuna on saavuttanut Master of Wine -tittelin.))
Vilkuna on vasta kolmas suomalainen, joka on läpäissyt tämän arvostetun koulutuksen. (K:
lehtijuttu) Iltalehti 10.9.2015, http://www.iltalehti.fi/viinikellari/2015091020323886_vk.shtml
(129) kaikki mikä kiiltää ei ole kultaa (K/P: sanonta)
(130) Mielestäni jokainen lapsi, joka tulee kilpailemaan, on voittaja. (K: lehtijuttu)
http://www.yleisurheilu.fi/uutinen/jokainen-lapsi-on-voittaja
(131) Kunnoitan suuresti miestä, joka uskaltaa sitoutua. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat
(132) Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Suomi oli selviytynyt suoraan EM-karsinnan pääkierrokselle, niin sanotulle Main Roundille. (K: urheilu-uutinen) Keskisuomalainen 14.4.2017,
http://www.ksml.fi/urheilu/Suomen-tie-tyss%C3%A4si-dramaattisesti-futsalin-EM-karsinnoissa/967365
(133) Pari talvea sitten Mäkiskälle oli muuttanut pohjalainen nuoripari. Kyläläiset eivät pitäneet heistä. − − Kunnon elämän eli vain perheen sekarotuinen koira, jonka Mäkiskä otti
omakseen ja syötti kunnes sen takaraajat halvaantuivat. Teurastaja‑Lahtinen ampui sen Mäkiskän liiterin takana. (K: novelli) Hannu Salama: Muistelo. Kokoelmassa Tienviitta ja muita
novelleja (Helsinki: Otava, 1974)
(134) Ruumiin löysivät lapset, jotka ilmoittavat löydöstä isälleen. Isä puolestaan ilmoitti asiasta poliisille. (K: uutinen) Iltalehti 21.4.2008, http://www.iltalehti.fi/oulu/200804217549677_
ou.shtml
(135) En etsi heille täältä isäehdokasta, sillä heillä on hyvä isä, jota he tapaavat säännöllisesti.
(K: kontakti-ilmoitus, Visapää 2012) Ks. kirjan lähteet
(136) Mulla on vakkarityö, hyvä mies, kaksi enimmäkseen hyvin käyttäytyvää lasta ja tottelevainen koira. Meillä on kiva talo, joka ostettiin hyvään aikaan kymmenisen vuotta sitten.
(K: blogikirjoitus) http://mielikaunis.blogspot.fi/2014/04/
(137) Tarina perustuu Thomas Harrisin samannimiseen kirjaan, joka on bestseller-sarjan neljäs teos. (K: elokuva-arvio, Visapää 2012) Ks. kirjan lähteet
(138) Nousiaisiin kokoontuu sunnuntaina 18. elokuuta kolmisensataa Karjalankannaksen
Uudellakirkolla syntynyttä ja heidän jälkeläistään Uudenkirkon pitäjäjuhliin. Pitäjäjuhlan juhlapuheen pitää rouva Jenni Haukio, jonka omat sukujuuret ovat Uudenkirkon pitäjässä. (K:
lehtijuttu) http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/uutiset/jenni-haukio-uudenkirkon-pitajajuhlille-nousiaisiin
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Esimerkin (133) toisto: Pari talvea sitten Mäkiskälle oli muuttanut pohjalainen nuoripari.
Kyläläiset eivät pitäneet heistä. − − Kunnon elämän eli vain perheen sekarotuinen koira, jonka
Mäkiskä otti omakseen ja syötti kunnes sen takaraajat halvaantuivat. Teurastaja‑Lahtinen ampui sen Mäkiskän liiterin takana. (K: novelli) Hannu Salama: Muistelo. Kokoelmassa Tienviitta
ja muita novelleja (Helsinki: Otava, 1974)
Esimerrkin (138) toisto: Nousiaisiin kokoontuu sunnuntaina 18. elokuuta kolmisensataa
Karjalankannaksen Uudellakirkolla syntynyttä ja heidän jälkeläistään Uudenkirkon pitäjäjuhliin. Pitäjäjuhlan juhlapuheen pitää rouva Jenni Haukio, jonka omat sukujuuret ovat Uudenkirkon pitäjässä. (K: lehtijuttu) http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/uutiset/jenni-haukio-uudenkirkon-pitajajuhlille-nousiaisiin
(139) Lontoo on kaupunki missä kaikki on saatavilla – – (K: blogikirjoitus) http://www.suomiblogit.com/tag/matkabloggaajat
(140) Olen urheilullinen opiskelun ohella työssäkäyvä nuorimies, jolle elämässä tärkeitä asioita ovat ystävät, luonto ja toivottavasti tulevaisuudessa myös perhe. (K: kontakti-ilmoitus,
Visapää 2012) Ks. kirjan lähteet
(141) a. Kengännumero 49, pituutta 194 senttiä ja kun vaa’alle nousee, aina on satanen lasissa. Paavo Lipponen, 68, on iso mies, joka on alusta lähtien poikennut muusta joukosta niin
hyvässä kuin pahassakin. (K: Paavo Lipposen Muistelmia koskeva kirja-arvio) Keskisuomalai
nen 21.10.2009, http://www.ksml.fi/kulttuuri/Paavo-Lipponen-Muistelmat-I/459868
(141) b. Pienenä poikana Pellon Ruuhijärvellä hän kertoo erottuneensa porukasta tervaamalla
naapurin alastoman vauvan raidalliseksi ja saaneensa siitä itselleen ”Terva-Paavon” kutsumanimen. (K: Paavo Lipposen Muistelmia koskeva kirja-arvio) Keskisuomalainen 21.10.2009,
http://www.ksml.fi/kulttuuri/Paavo-Lipponen-Muistelmat-I/459868
(142) Hakijan tulee aina ilmoittaa oma tilinumeronsa. Tämä johtuu siitä, että jos asumistuki maksetaan vuokranantajantilille ja tuen saaja muuttaa pois asunnosta, siirretään tuen
maksu saajan omalle tilille välitarkistushakemuksen ratkaisemiseen saakka. (K: Kelan ohje)
https://www.kela.fi/documents/10180/2123415/Uusi_hakemus_tayttoohje_sisallysluettelo.
pdf/1dcf9730-d180-4d92-bc04-2a0ea67d37f6
(143) Vihaan sitä, joka keksi ryhmätyöt. (K: blogikirjoitus) http://www.rastor.fi/blogi/vihaan-sita-joka-keksi-ryhmatyot
(144) Vihaan sitä, että joudumme jatkuvasti leikkimään ryhmissä.
(145) Sibelius näki Finlandian orkesteriteoksena. Häntä ärsytti se, että Finlandiaa sovitettiin
muille kokoonpanoille. (K: kulttuuri-uutinen) Yle 11.11.2015, https://yle.fi/uutiset/3-8447830
(146) Kirjassa minua ärsytti, että mielikuvitus oli jäänyt vähän taka-alalle. (K: blogikirjoitus)
http://biologia-maantiede.wikispaces.com/Routasisarukset
(147) Erityisesti minua miellytti se, että Oksanen ulottaa tarkastelunsa myös pohdintoihin
ympäristötiedon luonteesta ja sen merkityksestä eettiselle pohdinnalle. (K: kirja-arvio) Ville
Lähde: Muhkea mutta hämmentävä ympäristöetiikan esitys. Niin & näin 4/2013 s. 130
(148) Erityisesti minua miellytti, että sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta koskevat koulutustarpeet oli erikseen mainittu. (K: blogikirjoitus) http://elinavainikainen.blogspot.
fi/2017/04/kohti-yhdenvertaista-helsinkia.html
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(149) Eniten mua suututti se, että poikaystäväni valehteli minulle. (K: keskustelupasta) https://keskustelu.suomi24.fi/t/150083/epatoivon-partaalla--(150) Nykyisessä turvallisuustilanteessa on hyvä, että Baltian maat ovat sekä EU:n että
Naton jäseniä. (K: uutinen) Ilta-Sanomat 14.4.2015, http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art1428990798587.html
(151) On selvää, että kaikkea tehtävissä olevaa ei ole tehty mestaruuden eteen. (K: keskustelupalsta) http://keskustelu.jatkoaika.com/
(152) Varmaa on, että Suomessa tuotetaan koiria tavoilla, jotka ovat koirien edun vastaista.
(K: tietokirja) Esa Koivuranta, Päivi Kerola, Kati Pehkonen, Tuija Sorjanen & Annina Vainio:
Kaikenkarvainen kansa: Miten koirista tuli miljoonabisnes (Helsinki: WSOY, 2017)
(153) On siis mahdollista, että eteeriset öljyt toimivat, mutta yhtä mahdollista on se, että ne
eivät toimi. (K: lehtijuttu) Iltalehti 27.4.2017,
https://www.iltalehti.fi/terveys/201704272200111781_tr.shtml
(154) Tosi oudolta tuntuu se, että nykyiset tietokonepelit horjuttavat sarjakuvien asemaa. (K:
keskustelupalsta) http://www.kvaak.fi/keskustelu/
(155) BBC:n mukaan on mahdollista, että Lontoon tornitalon palossa on kuollut jopa 70
ihmistä. (K: uutinen) Ilta-Sanomat 18.6.2017, http://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005259314.
html
(156) Suurin virhe oli se, että Kymenlaakson energiajärjestelyyn lähdettiin eurot edellä.
(K: pääkirjoitus) Kouvolan Sanomat
(157) Yleinen uskomus on, että kuukkeli on onnenlintu ja sen tappaneen ihmisen metsäs
tysonni katoaa lopullisesti. (K: tietosanakirjan artikkeli) https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuukkeli
(158) Logoterapian keskeisin ajatus on se, että elämän tarkoituksen tunteminen on mielenterveydelle ratkaisevaa. (K: yhdistyksen nettisivut) http://www.logoterapiayhdistys.fi/logoterapiasta-laajemmin/
(159) Tuloskerroin eli P/E-luku kertoo sijoittajalle, kuinka monessa vuodessa yhtiö maksaa
osakkeen nykyhinnan takaisin liiketoimintansa nettotuloksen kautta. Tässä yhteydessä melko
suoraviivaisena oletuksena on se, että yhtiön nettotulos säilyy täysin muuttumattomana tulevina vuosina. (K: blogikirjoitus) https://blogi.nordnet.fi/kertaus-tulostuoton-merkityksesta/
(160) Tutkintoon sisällytettävän työharjoittelun ehtona on, että opiskelijalle on järjestetty
työpaikalla ohjausta. (K: työharjoittelusopimus) HY: humanistinen tiedekunta 2012
(161) – – Turun isku ei jää viimeiseksi. Syy tähän on, että eräillä on unelma, joka on meille
muille painajainen (K: Twitter) https://twitter.com/keronen/status/898611887574851585
(162) Tehtailuun ja muuhun epäeettiseen koirakauppaan on vaikea puuttua. Yksi syy on se,
että iso osa koirista syntyy muualla kuin Suomessa. Toinen syy on, että huijareiden on helppo
peittää jälkensä. (K: tietokirja) Esa Koivuranta, Päivi Kerola, Kati Pehkonen, Tuija Sorjanen &
Annina Vainio: Kaikenkarvainen kansa: Miten koirista tuli miljoonabisnes (Helsinki: WSOY, 2017)
(163) Jo vuosia hankkeissa ollut koulutalon lisärakennustyö saatiin alkuun lukuvuonna 1952–
1953. Asiaa joudutti se, että Kouluhallitus halusi talostaan pois Norssin käytössä olleen vanhan voimistelusalin. (K: historiikki) http://www.norssit.fi/
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(164) Voisiko kiukkuisimpia asiakkaita rauhoittaa se, että he voisivat antaa heti pikapalautetta asiakaspalvelutilanteesta niin sanotulla hymiölaitteella? (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat
10.4.2016, http://www.hs.fi/ura/art-2000002895415.html
(165) Se että on päästy tähän pisteeseen, on vaatinut koko tiimiltä tuskaisia ponnistuksia ja
kasvamista – – (K: artikkeli) http://liike.tokem.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=56
(166) Työn pyhänä pitämisen mahdollisti se, että työaika ja vapaa-aika erotettiin toisistaan.
(K: tietokirja) Jukka Hankamäki: Työttömän kuolema: Johdatus uuteen työyhteiskuntaan ja työn
filosofiaan (Books on Demand, 2005) s. 324
(167) Keskustorin pahoinpitelyn tutkintaa on vaikeuttanut se, että osa valvontakameroista on
pois käytöstä ratikkatyömaan takia. (K: uutisotsikko) Aamulehti 13.10.2018,
https://www.aamulehti.fi/a/201250565
(168) Rintaperillisen asemaan ei vaikuta se, onko hän perittävän ja eloon jääneen lesken
yhteinen lapsi tai esimerkiksi avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi. (K: hääopas)
http://www.naimisiin.info/haaopas/uusperhe.html
(169) Harvat miehet kestivät sen, että olivat naista lyhyempiä. (K: romaani) Leena Lehtolainen: Hilja, henkivartija (Helsinki: Tammi, 2013)
(170) Yöpakkaset aiheuttivat sen, että pinnassa oleva sammakonkutu pääsi jäätymään.
(K: uutinen) Yle 9.5.2017, https://yle.fi/uutiset/3-9602539
(171) Lapsuudenkotini sijainti Töölön kisahallin kainalossa mahdollisti sen, että saatoin harrastaa läpi vuoden lähes kaikkia suosikkilajejani – – (K: kolumni) http://blogit.iltalehti.fi/
juha-vuorinen/2017/07/22/saispa-kerrankin-kunnon-seniorimailaa/
(172) Intohimoinen vastustaja Väyrynen tukijoukkoineen sai aikaan sen, että Ruotsi sai äänestää EU‑jäsenyydestä ennen meitä. (K: blogikirjoitus) http://blogit.apu.fi/sananvoimalla/
jorn-donner-sitkea-vayrynen-saattaa-presidenttiehdokkaana-viela-89-vuotiaana/
(173) Vastuullinen sijoittaminen on sitä, että suljetaan pois epäeettiset kohteet. (K: blogikirjoitus) http://www.aaltoee.fi/blog/viisi-virhekasitysta-vastuullisesta-sijoittamisesta
(174) Kunnioitus parisuhteessa on sitä, että pidän jatkuvasti auki sen mahdollisuuden, että
toinen on oikeassa ja minä käyttäydyin kurjasti. (K: blogikirjoitus) http://lupaollamina.fi/blog/
kunnioitus-ja-luottamus-parisuhteessa/
(175) Minna Hellettä tuomaristo kiitti siitä, että Helle on onnistunut raikastamaan perinteistä,
etäiseltä vaikuttavaa työmarkkinaratkaisujen neuvottelukulttuuria. (K: uutinen) https://www.
tekniikkatalous.fi/tyoelama/kahden-viikon-putkiremontti-poiki-kunniaa-firan-toimitusjohtajasta-vuoden-johtaja-6655323
(176) Kauppakeskuksen edustalla koettu välienselvittely päättyi siihen, että yksi haavoittui
käsiaseen luodista jalkaan ja yhtä puukotettiin. (K: uutinen) Mtv 30.8.2016, https://www.
mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/riita-paattyi-ampumiseen-ja-puukotukseen-poliisi-valottaa-oulunkylan-tapahtumien-taustoja/6051382#gs.Cw=8PS8
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(177) Sarveispiisienet olivat maailman ensimmäisiä monisoluisia eläimiä. Uusi löytö viittaa
siihen, että niitä on ollut jo sata miljoonaa vuotta luultua aiemmin. (K: tiedeuutisen ingressi)
Helsingin Sanomat 18.10.2018, https://www.hs.fi/tiede/art-2000005869031.html
(178) Orkesterin taso ja kehitys riippuvat siitä, että sillä on korkealuokkaisia vierailijoita ja
solisteja ja haasteellista soitettavaa. (K: lehtijuttu) https://www.lehtiluukku.fi/esikatselu/kulttuurihaitari-2-2011/9938.html
(179) Häpeä ja opetuksen karsiminen johtivat siihen, että ruotsinsuomalaisten toinen
sukupolvi ei oppinut suomea lainkaan tai sitten huonosti. (K: lehtijuttu) Yle 2.6.2017,
https://yle.fi/uutiset/3-9646905
(180) Työhuonevähennyksen määrä riippuu siitä, onko tulonhankkimistoiminta päätoimista
vai onko kyse vain satunnaisten sivutulojen hankkimisesta. (K: verotoimiston ohjeet) https://
www.vero.fi/henkiloasiakkaat/
(181) Norjalaisten autojen rekisterikilvissä on kahta eri pohjaväriä. Värien erot johtuu siitä,
onko maksanut tiemaksut ennakkoon vai ei. (K: keskustelupalsta) http://www.masinistit.
com/keskustelupalsta/viewtopic.php?t=52586
(182) Liitelomakkeen valinta riippuu siitä, että onko luovutus veronalaista vai ei. (K: yhdistyksen jäsentiedote) http://jasentiedote.fi/fi/jasentiedote/helsingin-seudun-kauppakamari/
jasentiedote-20163/asiantuntija-ja-lakiartikkelit/veroilmoitus-taytettava-huolellisesti/
(183) Opettajana Välitän toki tietoa, mutta yhtä lailla kyse on siitä, että yritän houkutella
opiskelijoita löytämään kiinnostavia kysymyksiä ja näkökulmia eteenpäin kehiteltäviksi ja testattaviksi. (K: henkilöesittely) https://50tieteentekijaa.fi/tieteentekija/terhi-utriainen/
(184) Alustusten jälkeisissä yleisön puheenvuorossa ihmeteltiinkin tilaisuuden pientä sisäpiiriä: mitä hyötyä on siitä, että humanistit vakuuttelevat toisille humanisteille tärkeyttään.
(K: blogikirjoitus) https://seontottuus.vuodatus.net/lue/2017/04/mita-hyotya-on-humanistisesta-tutkimuksesta
(185) Viipaloi kukkakaali tukeviksi viipaleiksi (noin 1,5 cm) siten, että viipaleet pysyvät koossa kantaosan avulla (K: ruokaohje) https://www.k-ruoka.fi/reseptit/grillatut-kukkakaalipihvit
(186) Kuolinpesä voidaan jakaa niin, että leski saa asuinhuoneiston yksin omakseen, jos
lapset eivät vaadi lakiosaansa. (K: lehtijuttu) Et-lehti 12.8.2015, http://www.etlehti.fi/artikkeli/
raha/perinto/voiko-kuolinpesan-jakaa-niin-etta-leski-saa-asunnon
(187) Ne, joiden tulot ovat alle 7 352 euroa vuodessa, eivät joudu maksamaan veroa lainkaan. (K: Yle-veroa koskeva uutinen) Ilta-Sanomat 8.8.2013, http://www.is.fi/kotimaa/art2000000646383.html?nomobile=4
(188) Autuas on se, jonka synnit on annettu anteeksi (K: kirjan nimi) http://www.suomalainen.com/webapp/wcs/stores/servlet/fi/skk/autuas-on-se--jonka-synnit-on-annettu-anteeksi
(189) Jaa sinä olet niitä, jotka ottaa maksun omalta äidiltäkin. (K: keskustelupalsta)
https://kaksplus.fi/threads/kummityttoe-kysyy-teenkoe-haenelle-ripsipidennykset-teen-tyoekseni-niitae-ottaisinko-maksun-niistae.2402544/

98

(190) Kimmo Kinnunen: ”Keihään kolmas MM-paikka on sen, joka sen ansaitsee”
(K: urheilu-uutisen otsikko)
(191) Toiseksi pyöräksi otimme sen, joka oli jo aluksi vaikuttanut lupaavalta. (K: blogikirjoitus)
http://kulkuritarinat.net/2013/05/serranon-perheen-jaljissa-osa-1/
(192) Poliisi pyytää niitä, jotka muistavat nähneensä tuntomerkkeihin sopivaa miestä, ottamaan yhteyttä poliisiin – – (K: uutinen) Ilta-Sanomat 7.8.2017, http://www.is.fi/kotimaa/
art-2000005317748.html
(193) Hyvä liikeidean lähde on siellä, missä on rahakin. (K: tietokirja) Ari Pitkämäki: Strategos
2: Liikeidea lähteillään (Books on Demand, 2017)
(194) Tuuli tuule sinne missä muruseni on. (K/P: laulun lyriikka) Jenni Vartiainen: Missä
muruseni on
(195) ”Terrorismi sikiää siellä, missä ihmiset ovat epätoivoisia, nöyryytettyjä, köyhiä ja sorrettuja ja missä valtiot ovat liian heikkoja turvatakseen lain ja järjestyksen. − − ”, Haavisto
totesi puhuessaan tiistaina Pietarissa Etyjin ja IVY-maiden parlamentaaristen yleiskokousten
järjestämässä yhteiskonferenssissa. (K: lehtijuttu) Demokraatti 28.3.2017, https://demokraatti.fi/pekka-haavisto-terrorismi-sikiaa-siella-missa-ihmiset-ovat-epatoivoisia-noyryytettyja-koyhia-ja-sorrettuja/
(196) En katsele hintoja, ostan mitä tarvitsen. (K: keskustelupalsta) https://kaksplus.fi/
threads/onko-muita-jotka-eivaet-todellakaan-tiedae-maitolitran-hintaa-katso-koskaan-hintaa-ruokakaupassa-tai-joudu-pohtimaan-rahan-riittaemistae.1676632/
(197) Tietenkin aina missä on raha on myös vilppi ja ahneus. (K: keskustelupalsta)
http://uskonaskel.foorumi.eu/viewtopic.php?f=2&t=197
(198) – – joka vaivojansa valittaa, on vaivojensa vanki. (K: elämäkerta) http://www.naistenaani.fi/aitini-tyyne-immonen-vieraanvarainen-karjalaisemanta/
(199) Mervi on varakas henkilö ja saa ottaa kenet haluaa. (K: lehden kommenttipalsta) http://
www.kaleva.fi/juttutupa/oma-elama/mervi-tapola/4421
(200) Tämä näkemys tiivistyy Wittgensteinin kuuluisassa lausahduksessa, jonka mukaan
”siitä mistä ei voi puhua täytyy vaieta” (K: tietosanakirja) https://fi.wikipedia.org/wiki/Analyyttinen_filosofia
(201) Kuten filosofi Ludwig Wittgenstein sanoi: ”Mistä ei voi puhua on vaiettava.”
(K: lehtijutun kommentti) http://www.kansanuutiset.fi/scripts/edoris/edoris.dll?app=server&com=sqlxml&tem=d_aihe_aika.tpl&topicid=78958&from=91&count=10
(202) Wittgenstein sanoi, että mistä ei voi puhua, siitä pitää vaieta. (K: blogikirjoitus) http://
www.lily.fi/blogit/kahjona-kahviin/mista-ei-voi-puhua-puhutaanpa-siita-silti
(203) Nyt tuli tuomio ylhäältä: Paavi kertoi, kuka on maailman paras jalkapalloilija!
(K: lehtijutun otsikko) Iltalehti 1.8.2016, http://www.iltalehti.fi/jalkapallo/2016080121987642_
jp.shtml
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(204) Hyvä esimerkki oli, kun kerran viisikymppinen nainen tuli pyytämään nimmaria, että
onko sulla vielä kynää. Pekka sanoi, ettei ole kuin kumeja. (K: elämäkerta) Antti Arvaja &
Tuomas Mustikainen: Topi Sorsakoski – Viimeiseen korttiin (Helsinki: Johnny Kniga, 2016)
(205) ”Mitä hauskaa siinä sitten enää on, jos ei saa olla oma itsensä, vaan pitää väkisin juoda?” (K: lehtijuttu) http://www.oulunylioppilaslehti.fi/kostean-kapinan-kuolema/
(206) Olo oli kuin olisi ollut jatkuvasti lievässä humalassa ja oli koordinaatiovaikeuksia.
(K: keskustelupalsta) https://keskustelu.suomi24.fi/t/3398433/huimaus-sekava-olo-ym--oireet
(207) Kaikki uunot luulee tätä mun biisiksi, mikä on tietysti mulle aika kova krediitti.
(K: laulaja Pelle Miljoona lehtijutun haastattelussa)
(208) Jälkiviisaus osoittaa heikkoa luonnetta, mutta aion siitä huolimatta kehua lahtelaistaustaisen näyttelijän, Eppu Salmisen parin vuoden takaista romaania Lasten ristiretki (Gummerus, 2009). Opus osui käteeni vasta äskettäin, mikä on sääli. (K: kolumni)
http://www.omalahio.fi/?toiminto=429
(209) Tulet työskentelemään useissa kohteissa Turun ja Naantalin talousalueella, minkä takia työ soveltuu itsenäiselle ja vastuuntuntoiselle henkilölle. (K: työpaikkailmoitus)
https://duunitori.fi/tyopaikat/tyo/siivoojia-kotisiivoukseen-1088994
(210) Suomessa kunnostetaan ja uudistetaan energiantuotantolaitoksia sekä sähkö- ja kaukolämpöverkkoja jatkuvasti, mistä syystä katkoja ja häiriöitä on vähän. (K: tietoteksti) https://
energia.fi/perustietoa_energia-alasta
(211) Meillä on oma talli pihassa ja hevosiani siis hoidan itse joka päivä, tämä on siis aika
sitova elämäntapa, mutta onneksi minun upeat vanhemmat auttavat minua välillä niin pääsen minäkin jossain käymään. (K: blogikirjoitus) http://www.spartan.fi/blog/tag/hevoset/
(212) Jos asiakkaalla ei ole tarvetta (siis asiakas ei “tiedosta” tarvettaan), täytyy luoda tarve,
eikä todistaa hyötyä. (K: blogikirjoitus) http://www.yrittajalinja.fi/blogi/2015/04/24/1135/?page2
(213) Sipulissa oli varmaankin tauti jo valmiiksi, sitä ei saa loppumaan ja se leviää vain
muihin amarylliksiin. Näistä asioista tietävä kaveri valisti, ja kertoi senkin että sipulit tulevat
valtaosin Afrikasta. (K: blogikirjoitus) http://mustettaruudulla.blogspot.com/2010/03/jouluon-joka-paiva.html
(214) Ymmärrän, että kyseessä oli ehkä yksittäistapaus. Ymmärrän, että tämä saattaa jostakin tuntua nipotukselta. Ymmärrän senkin, että ravitsemusliikkeiden on pidettävä vessansa
lukittuna. (K: blogikirjoitus) http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2010/06/17/kertakayttoasiakkuuksia/
(215) Pariskunta tuntuu tiedostavan hyvin myös sen, että ikä tuo ajamiseen ja liikkumiseen
auttamatta omat rajoitteensa. Reaktiot ja liikkeet hidastuvat eikä huomiokykykään ole kuten
nuorempana. – –. Sekin on selvää, että jonain päivänä autoilu loppuu kokonaan. (K: lehtijuttu) https://www.liikenneturva.fi/fi/liikennevilkku/tien-paalla/autokuume-tarttuu-ikaan-katsomatta
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(216) – Alustavissa puhutteluissa miehet olivat vähän kuin Suomen Hiihtoliitto aikoinaan:
kiistivät tietävänsä edes sitä, että eivät tiedä mistään mitään, toteaa rikosylikonstaapeli Erkki
Laine. (K: uutinen) Yle 7.1.2011, https://yle.fi/uutiset/3-5303000
(217) – Isäni, isoäitini ja isoisäni olivat matkalla juhlapaikalle, ja me emme olleet vielä lähteneet. Tiesimme vain sen, että he olivat olleet kolarissa ja auto oli romuttunut. Sillä hetkellä
emme tienneet mahdollisista vammoista. (K: lehtijutun haastattelu-osuus) Ilta-Sanomat
14.10.2015, http://www.is.fi/perhe/art-2000001018586.html
(218) Leena Gäddnäs ei vieläkään tiedä, mitä hänen Reino-pojalleen tapahtui kymmenen
vuotta sitten. Vain se on varmaa, että Reino kuoli. (K: lehtijuttu) Seura 9.7.2015, https://seura.
fi/ihmiset/selviytyjat/17-vuotiaan-reinon-kuolema-yha-mysteeri-tekiko-itsemurhan-vai-pudotettiinko/
(219) Miten voin ilmaista kiitollisuuteni ja sen, että henkilön apu on koskettanut minua syvästi? (K: kysymys−vastaus-palsta) http://www2.kirjastot.fi/fi-FI/kysy/arkistohaku/kysymyksen-katselu/?Id=972016E8-F9AC-49AE-989F-B0BB76E1396E
(220) Resilienssillä tarkoitetaan tapauskohtaista ketteryyttä ja muuntautumiskykyä ja sitä,
että toimintaa kehitetään ja tilanteita ennakoidaan jatkuvasti. (K: työterveyslaitoksen oppimateriaali) https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyon-kehittaminen/
(221) Tulevan viikon aikana pessimisti ei varmaankaan pety, mutta optimisti saa toivoa
parasta, eli sitä, että Brysselin huippukokouksessa korostuvat sittenkin Naton yhtenäisyys ja vahvuus. (K: pääkirjoitus) Iltalehti 10.7.2018, https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/201807102201065809/
(222) Kysyttäessä rokotteen ottaneilta vastaajilta tärkeimpiä syitä rokotuksen ottamiseen,
kärkeen nousi se, että rokotus alentaa riskiä saada influenssa (83 %). Toiseksi useimmin
mainittiin se, että rokotus hoitui helposti neuvolakäynnin yhteydessä (45 %). Noin kolmasosa
mainitsi sen, että vanhemmilla on vastuu lapsen rokottamisesta – –. (K: raportti) https://
www.thl.fi/documents/605812/831501/Vanhempien+mielipiteet+lasten+influenssarokotuksista/0bb98ddc-aa4e-4029-bbf3-e98436df4a31
(223) Puhuin vähän asioistani keski-ikäisen naisen kanssa – –. 1 Hän ei kauheasti osannut
sanoa, 2 mutta sanoi sen, että on hyvä, että olen lähtenyt hakemaan apua. (K: blogikirjoitus)
https://minunpaivakirja.vuodatus.net/lue/2014/06/phuuuh
(224) 6 ruokaa tai juomaa, jotka voivat pilaavat fiiliksen.
((Ingressi:)) Tunnesyöminen on monelle tuttu ilmiö, mutta tiesitkö sen, että syöminen voi
myös vaikuttaa tunteisiisi? (K: lehtijuttu) Iltalehti 1.7.2016, https://www.iltalehti.fi/terveys/a/2016070121827176
(225) – Haluaisin ajatella, että samalla lailla me ollaan yksilöitä, eläviä ja tuntevia olentoja
niin ihminen kuin eläinkin. Ymmärrän sen, että ihminen on ihan eri tavalla itsestään tietoinen kuin eläin, mutta se ei vähennä eläinten arvoa. Kissani ovat minulle perheenjäseniä. (K:
lehtijuttu) Yle 14.7.2015, https://yle.fi/uutiset/3-7985375
(226) a. Sipilä myös torjui väitteen, että hänen hallituksensa olisi merkittävästi kiristänyt
Suomen turvapaikkapolitiikkaa. (K: lehtijuttu) Suomenmaa 22.4.2017
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b. Historiantutkijat kumoavat Sofi Oksasen väitteen siitä, että suomalaiset koulukirjat tarkistutettiin Moskovassa (K: lehtijutun otsikko) Helsingin Sanomat 1.6.2016,
http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000002904153.html
(227) a. Suosituimmaksi nousi sunnuntaina toive, että kaikilla olisi hauskaa, eikä ketään
kiusattaisi. (K: lastenvaaleja koskeva lehtijuttu) http://www.aamuposti.fi/artikkeli/506708-lastenvaalikopin-suosituin-toive-oli-tama-kaikilla-olisi-hauskaa-eika-ketaan
		 b. Suomessa ja muualla
kin EU:ssa elää yhä vieno toive siitä, että Britannian
EU-ero p
eruuntuisi. Se on turha toive. (K: kolumni) Helsingin Sanomat 16.5.2017,
http://www.hs.fi/paivanlehti/17052017/art-2000005213573.html
(228) a. – Laxnessin kuoleman jälkeen näin unen, että hän makasi niityllä pukeutuneena
tyylikkääseen kolmiosaiseen pukuun kuin hautajaisissa. Sitten paikalle tuli pieni poika, joka
tökki hänet hereille. Heräsin siihen ja ajattelin, että poika oli kuin suoraan eräästä Laxnessin
kirjasta. (K: kulttuuri-uutinen) Turun Sanomat, Kulttuuri-osio 30.9.2006
		 b. Moni näkee unta siitä, että yrittää turhaan soittaa jollekin, mutta kukaan ei vastaa.
(K: lehtijuttu) http://www.terve.fi/terveyden-abc/alastomana-julkisesti-mita-yleisimmat-painajaiset-tarkoittavat
(229) Asiakasjonot kertovat sen, että tarvetta tälle työlle riittää. (K: lehtijuttu)
http://www.haminansininauha.fi/wp-content/uploads/2017/02/SiniSanomat2017_pitka.pdf
(230) Toki monille rivimiehille sota oli ollut pettymys, ja tappio tarkoitti sitä, että monien
arvomaailma muuttui. (K: tietokirja) Antero Holmila & Simo Mikkonen: Suomi sodan jälkeen:
Pelon, katkeruuden ja toivon vuodet 1944–49 (Jyväskylä: Atena, 2015)
(231) Se, että Venäjä on tässä uutisoinnissa yhä erityistapaus, ei liene yllätys. (K: kirja-arvio)
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1872
(232) Se että on päästy tähän pisteeseen, on vaatinut koko tiimiltä tuskaisia ponnistuksia ja
kasvamista niin ammatillisesti kuin ihmisinä. (K: artikkeli) http://liike.tokem.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=56
(233) Tosiasiassa Pentik teettää suuren osan tuotteistaan muualla kuin kotimaassa, muun
muassa Aasiassa. Kotimaisuuden harhaa ruokkii se, että tuotteissa ei ole mainintoja valmistusmaasta. (K: pääkirjoitus) Savon Sanomat 18.2.2009, https://www.savonsanomat.fi/
paakirjoitukset/Yhteiskuntavastuu-punnitaan-nyt/614275
(234) Keskustorin pahoinpitelyn tutkintaa on vaikeuttanut se, että osa valvontakameroista
on pois käytöstä ratikkatyömaan takia. (K: uutisotsikko) Aamulehti 13.10.2018, https://www.
aamulehti.fi/a/201250565
(235) Yöpakkaset aiheuttivat sen, että pinnassa oleva sammakonkutu pääsi jäätymään.
(K: uutinen) Yle 9.5.2017, https://yle.fi/uutiset/3-9602539
(236) Lapsuudenkotini sijainti Töölön kisahallin kainalossa mahdollisti sen, että saatoin harrastaa läpi vuoden lähes kaikkia suosikkilajejani – –. (K: kolumni) http://blogit.iltalehti.fi/
juha-vuorinen/2017/07/22/saispa-kerrankin-kunnon-seniorimailaa/
(237) Luontainen hapenottokyky mahdollisti, että Kiekara (o.s. Sandell) nousi sangen maltillisilla treenipohjilla maailman huipulle 90-luvun puolivälissä. (K: lehtijuttu) Iltalehti 3.6.2019,
https://www.iltalehti.fi/yleisurheilu/a/f4f31e98-d575-441e-ade3-57d4a8079d8f
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(238) Vastuullinen sijoittaminen on sitä, että suljetaan pois epäeettiset kohteet. (K: blogikirjoitus) http://www.aaltoee.fi/blog/viisi-virhekasitysta-vastuullisesta-sijoittamisesta
(239) Ensinnäkin tilannetta voidaan verrata siihen, että omenatarhuri maksaa putkimiehelle
palkan omenoina. (K: talousuutinen) Ilta-Sanomat 22.4.2008, https://www.is.fi/digitoday/
art-2000001565669.html
(240) Esi-isämme tottuivat siihen, että ympärillä vallitsee ainoastaan luonnonäänien sävyttämä hiljaisuus. (K: lehtijuttu) MeNaiset 16.4.2017, https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/
terveys/se-valtaa-minut-kokonaan-lumoihinsa-7-tapaa-joilla-hiljaisuus-hellii
(241) Kauppakeskuksen edustalla koettu välienselvittely päättyi siihen, että yksi haavoittui
käsiaseen luodista jalkaan ja yhtä puukotettiin. (K: uutinen) Mtv 30.8.2016, https://www.
mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/riita-paattyi-ampumiseen-ja-puukotukseen-poliisi-valottaa-oulunkylan-tapahtumien-taustoja/6051382#gs.Cw=8PS8
(242) Kesä tuoksuu siltä, että seuraavana päivänä voi taas tapahtua mitä vain. (K: blogi
kirjoitus) http://aamukahvilla.fi/2017/07/milta-kesa-tuntuu/
(243) Orkesterin taso ja kehitys riippuvat siitä, että sillä on korkealuokkaisia vierailijoita ja
solisteja ja haasteellista soitettavaa. (K: lehtijuttu) https://www.lehtiluukku.fi/esikatselu/kulttuurihaitari-2-2011/9938.html
(244) Pidän siitä, että asiat hoidetaan jämäkästi ja oikeudenmukaisesti. (K: työntekijän kuvaus) http://www.connectionhouse.fi/rekrytointi/
(245) Rintaperillisen asemaan ei vaikuta se, onko hän perittävän ja eloon jääneen lesken
yhteinen lapsi tai esimerkiksi avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi. (K: opas) http://www.
naimisiin.info/haaopas/uusperhe.html
(246) Jokainen lääkäri voi itse päättää, liittyykö hän valtakirjamenettelyyn, ja voi halutessaan
myös irtautua siitä. SV-korvauksen määrään ei vaikuta, onko liittynyt järjestelmään vai ei. (K:
pääkirjoitus) Lääkärilehti 20.5.1999, https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset/valtakirjamenettely-parantaa-asiakaspalvelua/
(247) Työhuonevähennyksen määrä riippuu siitä, onko tulonhankkimistoiminta päätoimista vai onko kyse vain satunnaisten sivutulojen hankkimisesta. (K: verotoimiston ohjeet)
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/
(248) Norjalaisten autojen rekisterikilvissä on kahta eri pohjaväriä. Värien erot johtuu siitä,
onko maksanut tiemaksut ennakkoon vai ei. (K: keskustelupalsta) http://www.masinistit.
com/keskustelupalsta/viewtopic.php?t=52586
(249) Liitelomakkeen valinta riippuu siitä, että onko luovutus veronalaista vai ei. (K: yhdistyksen jäsentiedote) http://jasentiedote.fi/fi/jasentiedote/helsingin-seudun-kauppakamari/
jasentiedote-20163/asiantuntija-ja-lakiartikkelit/veroilmoitus-taytettava-huolellisesti/
(250) a. Ruoka oli todella hyvää ja palvelu kiitettävää. Puoliso kehui, että pippuripihvi oli
parasta hänen syömäänsä nautaa. (K: blogikirjoitus) http://naisenoma.blogspot.fi/2014/06/
hotelliloma-tallinnassa.html
		 b. Kastike oli maukasta, mutta annoksen tilannut kehui sitä, että linnun luonnollista
aromia ei peitetty liian monilla ja hyökkäävillä mauilla. (K: arvio) http://www.savusuolaa.fi/
ravintolat/arvostelu-roimasti-petrannut-roast/
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(251) a. Freud ei kuitenkaan halunnut julkaista teosta tuolloin, koska hän pelkäsi, että Itävallan katolinen kirkko suuttuisi ja psykoanalyysin harjoittaminen kiellettäisiin. (K: tietosanakirjan artikkeli) https://fi.wikipedia.org/wiki/Mies_nimelt%C3%A4_Mooses_ja_yksijumalinen_uskonto
b. Sen kirjan mukaan äiti Teresa ei halunnut, että hänet nostettaisiin muiden ihmisten
yläpuolelle. Hän pelkäsi sitä, että ihmiset ylistäisivät häntä vain vapautuakseen omasta vastuustaan. (K: tietosanakirjan artikkeli) https://fi.wikipedia.org/wiki/%C3%84iti_Teresa
(252) a. Routasisarukset -kirjan ovat kirjoittaneet Eija Lappalainen ja Anne Leinonen vuonna 2011. Kirjassa eletään 2300-luvulla ekokatastrofin jälkeisessä maailmassa. ((4. kappaleen
alku:)) Kirjassa minua ärsytti, että mielikuvitus oli jäänyt vähän taka-alalle. (K: blogikirjoitus)
http://biologia-maantiede.wikispaces.com/Routasisarukset
b. Luin ensin kirjan Tyttö ja helmikorvakoru ja sitten näin elokuvan. Kirjassa minua
ärsytti se, että nuori tyttö kuvattiin kaiken tietäjäksi ja taitajaksi ja vielä erinomaisen kyvykkääksi analysoimaan ja ymmärtämään tilanteita. (K: blogikirjoitus) http://sooloilija.blogspot.
com/2010/01/colin-firth-taiteilija-vermeerina.html
(253) a. Kissanpentu oli hylätty roskikseen Suonenjoella. Hyväksi onneksi ohikulkijat löysivät
pennun, joka toimitettiin löytöeläinsuojaan. Löytöeläinsuojan pitäjä totesi tapauksesta tulleen
epätodellisen olon. Häntä suututti, että joku voi tehdä tällaista. (K: blogikirjoitus) https://
blogs.helsinki.fi/socialethics/2017/09/25/miten-kohtelemme-toista/
b. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Salolaista raivostutti aamulla televisiossa. Häntä suututti se, että Suomi ei nyt ole niissä pöydissä, joissa Libyan asioista
tulevaisuudessa oikeasti päätetään. (K: blogikirjoitus) https://blogit.apu.fi/uuninpankkopoikasakutimonen/2011/04/05/sotapaallikot/
(254) a. Erityisesti minua miellytti, että sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta koskevat koulutustarpeet oli erikseen mainittu. (K: blogikirjoitus) http://elinavainikainen.blogspot.
fi/2017/04/kohti-yhdenvertaista-helsinkia.html
b. Erityisesti minua miellytti se, että Oksanen ulottaa tarkastelunsa myös pohdintoihin
ympäristötiedon luonteesta ja sen merkityksestä eettiselle pohdinnalle. (K: kirja-arvio) Ville
Lähde: Muhkea mutta hämmentävä ympäristöetiikan esitys. Niin & näin 4/2013 s. 130.
(255) Juttu käsittelee salaa kuvattuja videoita, jotka paljastavat väkivaltaa teurastamoilla. Näkyvin reaktio sosiaalisessa mediassa tuntui alkuun olevan syvä raivo teurastajia kohtaan. Joitakin suututti sekin, että teurastajien kasvot ja identiteetti olivat julkaisijan toimesta piilotettu. (K: lehtijuttu) Voima 15.11.2015, http://voima.fi/artikkeli/2015/sokkikuvat-turtumuksesta/
(256) Nuoret pelkäsivät leikkauksen ja nukutuksen epäonnistumista. Yksi nuorista pelkäsi
sitä, että leikkaus ei sujukaan teknisesti suunnitelmien mukaan ja jokin asia menee pieleen.
(K: tutkielma) https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/92981/gradu00744.pdf?sequence=1
(257) a. Esimerkkinä hän mainitsi sen, että ulkomailla työskentelee 4 000 suomalaista sairaanhoitajaa, kun tänne vastaavasti on tullut töihin tuhat. (K: lehtijuttu) Helsingin Uutiset
b. Esimerkkinä hän mainitsi, että muutama kyläluokka on saanut valtion maksaman
erityisopettajan. (K: lehtijuttu) Seurakuntalainen 16.7.2015, https://www.seurakuntalainen.fi/
uutiset/suomen-huippuosaaminen-vammaistyossa-vaarassa/
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(258) a. Mies myönsi teon ja kertoi syyksi, että ”meni hermot” pullonpalautusautomaatilla.
(K: lehtijuttu) Keskisuomalainen 3.5.2016, https://www.ksml.fi/kotimaa/Meni-hermot-kun-pullonpalautusautomaatti-ei-toiminut/764807
b. Mies myönsi teon ja kertoi syyksi sen, että ”meni hermot” pullonpalautusautomaatilla. (K: lehtijuttu) Karjalainen 3.5.2016, https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/104287
(259) Poliisi: ”Se on varma, että tästä kaupungista ei prostituutio häviä” (K: lehtijutun otsikko) Helsingin Sanomat 3.7.2017, https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005277514.html
(260) Arhinmäki: ”Se on selvä, että Alexis Tsipras on seuraava pääministeri” (K: lehtijutun
otsikko) Helsingin Sanomat 25.1.2015, https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002795365.html
(261) Kansan Uutisissa puolestaan muuan SDNL:n keskushallituksen jäsen, joka kehuu
läpäisseensä Mensan älykkyystestin, paheksuu sitä, että lehden pakinoitsijat (esim. Aarne
Saarinen) ovat kirjoittaneet tupakoinnista ja yksi heistä esiintyy jopa kuvassa piippu suussa.
(K: lehtijuttu, J. Leino 1999: 41) Ks. kirjan lähteet
(262) Keskustan kauhavalainen kansanedustaja Antti Kurvinen paheksuu, että perustus
lakivaliokunnan kuultavana olleet professorit ovat kertoneet kantansa valmisteilla olevasta
sote-lainsäädännöstä julkisuuteen. (K: lehtijuttu) Ilkka 23.11.2016, https://www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/kurvinen-paheksuu-professoreiden-julkituloa-1.2167055
(263) Ajattelen, että porukallapa aikanaan hoitavat hommat. (K: lehtijuttu, J. Leino 1999: 41)
Ks. kirjan lähteet
(264) Hiuksilla on jo vuosituhansien ajan ollut ihmiselle hyvin syvä symbolinen merkitys –
ajatellaanpa vain Raamatun kertomusta Simsonin ’kastraatiosta’ tai sitä, että ensimmäinen
tunnettu lääkeresepti hiustenlähtöön on 5000 vuoden takaa. (K: lehtijuttu, J. Leino 1999:
41–42) Ks. kirjan lähteet
(265) JanJ.... oletko jo kuullut sen että Modano-Hull-Lehtinen olisi käyneet itseään tarjoamassa IFK:hon. Kuulin tämän juuri kaupungilla luotettavasta lähteestä. Vahvistatko tämän vain
hoitaako Matikainen tiedottamisen? (K: urheilulehden keskustelupalsta) http://keskustelu.
jatkoaika.com/threads/varmistetut-pelaajauutiset-pikapalana.1801/

19. KOHEESIO ELI SIDOKSISUUS
(1) Minun kansallisaarteeni on isäni vanha matkalaukku. Hän osti sen ollessaan armeijassa
50-luvulla. Laukku on kulkenut mukanani opiskeluajoista lähtien. – – (K: kilpailun teksti, jossa
taustoitetaan vanhan laukun kuvaa) http://kansallisaarteenetsinta.fi/269/isan-matkalaukku/
(2) Nuorena aikuisena Makkaratalo oli luonteva paikka tehdä treffit. Siellä oli aikansa edelläkävijäliikkeitä, kuten kosmetiikkaliike Kaunis nainen ja Pukevan liike. (K: kertomus) https://
www.citycenter50.fi/tarinoiden-makkaratalo/
(3) Lue lapselle, se tekee hyvää itsellesi myös! (K: blogikirjoitus) http://www.oimutsimutsi.
fi/2018/03/
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(4) Tänään (17.08.2017) ilmestyneessä Ylen puoluekannatusmittauksessa vihreiden kannatus
on suurempi kuin koskaan aiemmin. Kohtalaisen suuresta virhemarginaalista huolimatta voi
varmuudella sanoa kannatuksen olevan historiallisen suuri. Se on sitä myös kansainvälisesti
vertaillen. (K: blogikirjoitus) https://blogit.utu.fi/poliittisetkuplat/2017/08/17/vihreista-on-tullut-uusi-poliittinen-keskusta/
(5) Samasta syystä ((rahan vähyys)) talokin ostettiin Hikiältä; Helsingissä se olisi maksanut
omaisuuksia. (K: lehtijuttu, ISK 2004: §1436)
(6) Kansanedustaja-näyttelijä Jani Toivola, 40, kertoo Me Naisten uusimmassa numerossa
uusperheestään. Uupumuksensa jälkeen hän on saanut voimaa uudesta parisuhteestaan.
(K: lehtijuttu) MeNaiset 1.2.2018, https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/ihmiset/
jani-toivola-kertoo-uutuuskirjassa-kahden-miehen-uusperheen
(7) Ensimmäisen kerran näyttelijän ongelmat tulivat julkisuuteen 2008, jolloin hänet vietiin katkaisuhoitoon. (K: viihdeuutinen) Ilta-Sanomat 18.6.2018, https://www.is.fi/viihde/art2000005725201.html
(8) Monet naisten asiaa ajaneista sosialisteista olivat vakuuttuneita, ettei naisten asemaa
voi parantaa ilman antikapitalistista vallankumousta, ja siksi he vastustivat jyrkästi aikansa
feminismiä. (K: kolumni) http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247554-intersektionaalinen-feminismi-ja-sosialismi
(9) Maanantaina Silminnäkijä kertoi löytäneensä pätevää näyttöä Vanhasen saamasta kalliista rakennustarvike-erästä. Ohjelman mukaan sen maksoi Nuorisosäätiölle kerrostaloja
urakoinut rakennusliike. (K: uutinen) Ilta-Sanomat 28.9.2009, https://www.is.fi/kotimaa/art2000000007869.html
(10) Maton pesu ei ole aivan yksinkertaista. Yhtä oikeaa pesuohjetta matolle on turha etsiä – sitä ei ole olemassakaan. Jo uutta mattoa hankkiessa on hyvä tietää, miten juuri se
pitää puhdistaa. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat 26.6.2008, https://www.hs.fi/ruoka/art2000004579465.html
(11) Kun isäni toi taloon äitinsä leipäkorvon Savosta, siihen oli siis saatava ruisjuuri. Sellainen
löytyi lopulta eräältä perhetutulta, joka oli puolestaan hankkinut oman juurensa Hämmämäen tilalta. (K: kolumni) Etelä-Suomen Sanomat 29.12.2017, https://www.ess.fi/Mielipide/
esalaiset/art2426309
(12) Erinäköisiä sateita saadaan alkuviikolla eri puolilla maata, mutta lunta tupruttaa etelämpänäkin keskiviikosta alkaen. Ilmatieteen laitoksen mukaan silloin alkaa etelässäkin terminen
talvi eli vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvästi nollan alapuolelle. Viimeksi talvi alkoi
näin aikaisin vuonna 2002. (K: lehtijuttu) Maaseudun tulevaisuus 31.10.2016, https://www.
maaseuduntulevaisuus.fi/ympäristö/talvi-alkaa-koko-maassa-tällä-viikolla-1.166729
(13) Nuorena aikuisena Makkaratalo oli luonteva paikka tehdä treffit. Siellä oli aikansa edelläkävijäliikkeitä, kuten kosmetiikkaliike Kaunis nainen ja Pukevan liike. (K: kertomus) https://
www.citycenter50.fi/tarinoiden-makkaratalo/
(14) Andrew Chesterman muutti Lontoosta Suomeen vuonna 1968. Hänestä tuli ”suomalainen britti”, tai kuten eräs tutkijaseminaarilainen asian ilmaisi ”meidän hovimamumme”.
Työuransa hän aloitti englannin kielen opettajana Savonlinnassa. Vuonna 2010 hän siirtyi
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emeritukseksi Helsingin yliopiston monikielisen viestinnän professuurista. (K: henkilön esittely/elämäkerta) http://375humanistia.helsinki.fi/humanistit/andrew-chesterman
(15) Tikka ja hänen seurassaan olleet kuvaaja ja autonkuljettaja eivät suostuneet miesten
vaatimuksiin ennen kuin nämä todistivat olevansa poliiseja. Sen jälkeen yksi miehistä näytti
merkkinsä ja heidät vietiin autolla poliisiasemalle. – – Poliisiasemalla heidät vietiin erillisiin
huoneisiin, joissa heitä kuulusteltiin. Heidän laitteensa takavarikoitiin ja vaadittiin niiden
salasanoja. (K: uutinen) Mtv 20.2.2016, https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/poliisi-otti-mtv-n-toimittajan-kiinni-tshetsheniassa-tuhosi-aineistoa-juttumatkalta/5748680#gs.
wSW=P9A
(16) Ovella mä pysähdyin katselemaan patjalla lojuvaa miestä tarkemmin. Mä en oikein tiennyt olisko se pitäny luokitella mieheksi vai pojaksi. Sen kasvot oli kapeat ja kalpeat. Sillä oli
samanvärinen tukka ku sokeitten kaupan rottinkituolit. (K: romaani) Anna-Leena Härkönen:
Akvaariorakkautta (Helsinki: Otava, 1991)
(17) Seurasimme venäläisiä iltahämäriin saakka. Mentiin niin pitkälle kuin päästiin, mutta
niillä oli niin pitkä etumatka, ettemme tavoittaneet niitä. Ne veivät lotat mennessään. (K:
sotamuistoa koskeva kertomus) http://www.veteraanienperinto.fi/vepe/index.php/SE/valineistoa/muistoristeja/267-suomeksi/siviilivaesto/siviilivaesto-2/kertomukset-4/s3-15/254-lottia-vangeiksi-jouluaattona
(18) Pihlajan marjat ovat syötäviä ja sisältävät runsaasti C-vitamiinia, mutta suuren omenahappopitoisuutensa vuoksi ne ovat sellaisenaan hyvin happaman makuisia. Niitä on kuitenkin käytetty ravinnoksi jo kauan, ja niistä voi tehdä esimerkiksi hilloa. (K: tietosanakirjan
artikkeli) Wikipedia 7.1.2012
(19) Varmuuskopiot ja muut tiedot suojataan pilvipalvelussa siten, että ne salataan, kun niitä
siirretään internetissä ja säilytetään palvelimella tallentamalla ne salattuun muotoon, sekä
käyttämällä suojaustunnuksia todentamiseen. (K: tietosuojaseloste) https://www.finfamiuusimaa.fi/tietosuojaseloste/
(20) Aki Kaurismäen uutuus Mies vailla menneisyyttä on kolmastoista pitkä näytelmäelokuva
hänen melkein 20 vuotta kestäneellä ohjaajanurallaan. Se on tuhlailevan ja mahtipontisen
EU-Suomen määrätietoinen kritiikki ja samalla Kaurismäen vapautunein elokuva. Se on värikylläinen ja hitaasti hauska kuvaus aikuisesta miehestä. (K: elokuva-arvio) Helena Ylänen:
Helsingin Sanomat, Nyt-liite 9/2002 s. 39
(21) Metsästäjät kohtasivat karhun lauantaina aamupäivällä, kun se oli rynnännyt hirvipassissa seisovaa miestä kohti. Metsästäjä ampui sitä, kun se oli noin 20 metrin päässä. Metsästäjien mukaan karhuun osui, ja se pyllähti takamuksilleen. Sen jälkeen se nousi ja lähti
juoksemaan poispäin. (K: lehtiartikkeli) Helsingin Sanomat, Kotimaa-osio 29.9.2008.
(22) Aapuva!
Mä oon ihastunu yhtee mun luokan poikaa, enkä tiiä, mitä mä teen! Mun yks kaveri lähetti
sille pojalle textarin, et mä tykkään siitä, mut se ei ota siihe mitää kantaa! Meiän koko koulu
tykkää siitä, mut se poika tuntuu tykkäävän yhest 6-luokkalaisest, ja se on lyhyempi ja nuorempi ku mä! Siis se poika on nuorempi ja lyhyempi.
Mitä teen (K: nuorten kysymyspalsta) http://jiipeenetti.fi/luojan-lahella?tmpl=component&catid=0&id=72&limit=5&start=25
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(23) Ravintolaruoan tilaus- ja kuljetuspalvelu Wolt Enterprises laajenee vauhdilla uusiin maihin. Vuoden loppuun mennessä se toimii 6 maassa ja 15 kaupungissa, joista 10 kaupunkia
on tullut mukaan vasta tänä vuonna. – –
”Kun menemme uuteen kaupunkiin, hankimme mukaan ensimmäiset ravintolat, ensimmäiset 50 lähettiä ja alamme tehdä asiakashankintaa, kestää 6-18 kuukautta ennen kuin se
kaupunki on meille kannattava”, Kuusi arvioi. (K: talouslehden juttu) Talouselämä 20.10.2017,
https://www.talouselama.fi/uutiset/ei-hitto-mita-tarpomista-ruotsin-avaaminen-oli-ravintolaruuan-tilauspalvelu-wolt-laajenee-vauhdilla-eurooppaan/23e1451c-edf9-3ec6-bdd4-3af052b8fcbd
(24) Viikonlopuna soi puhelin. Hätääntynyt nuori nainen soitti ja kertoi kolaroineensa Juniorin kanssa. – – ((Poistettu tapaturman kuvaus.)) Nainen piti omaa syyllisyyttään aivan selvänä. – – ((Poistettu kokonainen kappale, joka koskee muita ihmisiä ja muuta tapahtumaa.))
No tänään sitten se nainen soitti. Oli tullut lopputulokseen, että Juniori oli yrittänyt ohittaa
häntä samalla kun hän oli kääntymässä vasempaan. (K: blogikirjoitus) http://iskakokkaa.
blogspot.com/2011/08/kolarointeja-kaksipyoraisilla.html
(25) Vuosi 1980 oli Riihiladun kymmenvuotis juhlavuosi. Sinä vuonna myös Riihipolku valittiin Suomen ladussa valtakunnalliseksi polkuretkeksi. Sinä vuonna myös polussa oli uutuutena kaksipäiväisyys ja silloin osallistujia oli jopa 750 – – (K: historiikki) http://www.riihilatu.
fi/historia/
(26) Vuonna 1964 auton ostohinta oli 5 570 puntaa, mikä oli huima hinta autosta siihen
aikaan. (K: lehtijuttu) https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/autot/2013-10-03/Aikansa-nopein-nelipaikkainen---Ex-Beatlen-klassikkotykki-huutokaupataan-3315506.html
(27) Raffaele Saracinon sydämessä yksi auto on ylitse muiden. Se auto on Alfa Romeo. (K: lehtijutun ingressi) Helsingin Sanomat 23.12.2015, https://www.hs.fi/autot/art-2000002874578.
html
(28) Viron presidenttinä vuosina 1992–2001 toiminut Lennart Meri piti vuonna 1994 Hampurissa saksalaisten mieleen painuneen puheen. Myöhemmin puhe on tullut tunnetuksi sen
aikana tapahtuneesta yhden miehen mielenosoituksellisesta ulosmarssista. Se mies oli tuleva
Venäjän presidentti ja silloinen Pietarin varapormestari Vladimir Putin. (K: lehtijuttu) Verkko
uutiset 11.7.2017, https://www.verkkouutiset.fi/tama-viron-presidentin-puhe-sai-vladimir-putinin-ryntaamaan-vihaisena-ulos-salista-67714/
(29) ((Piirros neulakintaan aloituksesta.)) Tässä kintaan aloituksessa on käsityöntekijä yhdistänyt loistavasti kahden käsityötekniikan työtapoja ja hän on selvästikin pyrkinyt helpottamaan aloituksen tekemistä – –. (K: käsityötieteellinen tutkielma, ks. Valo 2012) Ks. kirjan
lähteet
(30) ((Lordi-yhtyeen Sexorcism-albumista:)) Albumin uusista kappaleista ei ole vielä tietoa,
mutta yhtye hehkuttelee Facebook-sivuillaan materiaalinen olevan ”kiistanalaisin” koskaan
eli ilmeisesti rankkaa hirviötarinaa sieltä on tulossa. Samalla yhtye paljasti tulevan albumin
kansikuvan. – – Katso kansikuva alta. Olemmeko ainoita, joille tulee tuosta hieman mieleen
Guns N’ Rosesin Appetite for Destructionin pahamaineinen kansilehdykästä löytynyt kuva?
(K: lehtijuttu) Rumba 8.3.2018, https://www.rumba.fi/uutiset/lordin-tulevan-albumin-kansikuva-paljastettiin-eikohan-tasta-raiskausvihjailusta-nouse-viela-melko-helvetillinen-kohu/
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(31) ((Otsikko:)) Ulvilan murhatalo taas myynnissä: ”Rauhallisella alueella ja omalla tontilla
heti vapaa koti” ((Kuva talosta.)) ((Kuvateksti:)) Jukka S. Lahti murhattiin talossa vuonna
2006.
– Rauhallisella alueella ja omalla tontilla heti vapaa koti. Talon yhteydessä autotalli ja varasto. Takapihalla katettu iso terassi, kylmä varasto ja leikkimökki. Iso avara nurmipiha, jossa
tilaa leikkiä, sanotaan Ulvilassa sijaitsevan talon myynti-ilmoituksessa Etuovi.comissa.
Jukka S. Lahti surmattiin tuossa talossa keskellä yötä joulukuun 1. päivä vuonna 2006. – –
(K: lehtijuttu) Iltalehti 14.7.2016, https://www.iltalehti.fi/uutiset/2016071421907094_uu.shtml
(32) Kotkassa poliisi etsii kadoksissa olevaa seitsemänvuotista poikaa. Tämä oli lähtenyt Otsolan koulusta maanantaina puoliltapäivin – – (K: uutinen) Lapin Kansa 30.4.2018,
https://www.lapinkansa.fi/poliisi-etsii-kadonnutta-7-vuotiasta-poikaa-kotkas/125600
(33) Vessojen puuttuminen sisätiloista on aiheuttanut paljon keskustelua Intiassa. Muun
muassa viime vuonna miesjoukko tappoi kaksi tyttöä, kun nämä olivat lähteneet pellolle, koska heidän kotonaan ei ollut vessaa. (K: lehtijuttu) Mtv 4.7.2015, https://www.mtv.fi/uutiset/
ulkomaat/artikkeli/17-vuotias-tappoi-itsensa-vanhemmat-eivat-suostuneet-rakentamaan-vessaa-sisalle/5212518#gs.tB7vjR4
(34) ((1. kappale: Kääpiörasbora – – on pieni särkikala. – –))
((2. kappale)) Aikuisena kääpiörasboran pituus on tavallisesti noin 2,5 cm ja korkeus noin
0,6 cm. Ruumiinmuodoltaan tämä kala on puikulan muotoinen. Koiras on väritykseltään
punakampi, naaras taas ruumiinmuodoltaan pyöreämpi. (K: tietosanakirjan artikkeli)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kääpiörasbora
(35) Potilaille kerrottiin, että kyseessä oli uusi, pistoksena annettavan lääkkeen testi. Lääkkeen
kerrottiin vaikuttavan dopamiinin tuotantoon. Potilaille kerrottiin, että tutkimuksessa oli mukana tästä lääkkeestä kahta eri versiota, joiden molempien arvellaan vaikuttavan yhtä hyvin,
mutta joista toinen maksaa 15 kertaa enemmän kuin toinen. (K: lehtijuttu) Iltalehti 26.1.2018,
https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/201801262200697677_we.shtml
(36) Lohjanlinnassa avattiin Lohjan ensimmäinen alkoholiliikkeen myymälä, ”viinakauppa”,
heti kieltolain kumoamisen jälkeen. Tämä laki oli voimassa maassamme 1919–32, ja se kielsi alkoholijuomien valmistuksen, maahantuonnin, myynnin ja hallussapidon. (K: lehtijuttu)
Länsi-Uusimaa, https://www.lansi-uusimaa.fi/artikkeli/31428-ennevvanhaa-lohjal
(37) Tutkimuksen mukaan millenniaalien 2000-luvulla aikuisiän saavuttaneiden heikompi
terveydentila myöhäisessä aikuisiässä johtuu työllisyyteen, ihmissuhteisiin ja asumiseen liittyvistä ongelmista.
Näihin elämän merkittäviin osa-alueisiin liittyvä stressi ja ahdistus altistavat pitkällä aikavälillä sairauksille, kuten syövälle, diabetekselle ja sydän- ja verisuonitaudeille. (K: lehtijuttu)
Tekniikan maailma 25.6.2018, https://tekniikanmaailma.fi/epavakaa-elama-kostautuu-millenniaalit-ehka-ensimmainen-sukupolvi-jotka-ovat-edeltajiaan-sairaampia-keski-iassa/
(38) Matkalle kannattaa aina lähteä avoimin mielin, mutta on hyvä muistaa, että joka kohteeseen mahtuu myös yksi mätämuna, joka voi pilata juuri sinun lomasi.
Suomalaisten suosimalla Palma de Mallorcan lentokentällä näitä mätämunia on tavattu niin paljon, että paikalliset viranomaiset näkivät tärkeäksi varoittaa kentän läpi kulkevia turisteja uusin ohjein. (K: lehtijuttu) Iltalehti 23.5.2018, https://www.is.fi/matkat/art2000005691775.html
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(39) Pattyn ainoa tytär Mary, kovin nuorena saatu esikoinen, saa kaiken sen rikkinäisen rakkauden, jota Patty sisällään kantaa. Tästä rakkaudesta tulee kuitenkin selli, joka vangitsee
kirjaimellisesti. (K: blogikirjoitus) http://ainajokukesken.blogspot.com/2015/12/villit-koirat-ja-vapaa-ruoho.html
(40) ((Kappaleen alusta)) Sisäpiirintietojen käyttäminen on kiellettyä. Silloin, kun henkilöllä
on hallussa sisäpiirintietoa, hän ei saa tämän tiedon perusteella:
•

hankkia tai luovuttaa rahoitusvälinettä omaan tai toisen lukuun suoraan tai välillisesti

•

suostutella tai houkutella toista henkilöä hankkimaan tai luovuttamaan rahoitusvälinettä – – (K: vero-ohje) https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48747/sisapiiritietojen_kasittelyohj/

(41) ((Mannerheimin)) Talo jakautui kahteen kerrokseen, joista ylempi oli asumiseen makuuhuoneineen ja kylpyhuoneineen. Alakerrassa oli ruokasali ja työhuone. Koko talon sisustuksen on suunnitellut omistaja itse. Esimerkkinä mainittakoon yksinkertaisesti sisustettu
makuuhuone kovalla laverisängyllä, yhdellä vaatekaapilla ja peilillä varustettuna. Tuo huone
oli vastakohta muutoin ylellisesti sisustetulle talolle. Ajan henki huokuu restauroidusta talosta edelleen. (K: museovierailua kuvaava teksti) http://museoilua.blogspot.com/2017/02/
mannerheim-museo.html
(42) Suomen tämä on hauska kuvata, kun tietää tuolla pronominilla olevan ainakin pari
tuhatta tarkkaa vastinetta pitkin maailman kieliä. (K: tieteellinen teos) Larjavaara 2007, ks.
kirjan lähteet
(43) Kirjoittamisen historiasta nousee esiin kaksi asiaa: yhtäältä ihmisen tarve olla kirjallisessa vuorovaikutuksessa koskee lähes kaikkia elämänaloja, ja toisaalta tuo tarve on johtanut
yhä uusiin teknisiin keksintöihin, jotka taas ovat jouduttaneet niin kirjallisen kuin suullisen
vuorovaikutuksen moninaistumista. (K: tieteellinen artikkeli) Virtanen, Rahtu & Shore 2018
(ks. kirjan lähteet) s. 11–12, Mikko Virtasen kirjoittama osuus
(44) Tieteellisissä teksteissä viljeltyä tekijäviitteistä yksikön ensimmäistä persoonaa on tutkittu paljonkin, mutta osin eksplikoimattomin käsittein. Tämän artikkelin tavoitteena on
osaltaan tilkitä tuota aukkoa: tarkastelen aiemmassa tutkimuksessa esitettyjä ajatuksia siinä valossa, millaisia teoreettisia alkuoletuksia niihin sisältyy ja millaisia niistä puuttuu. (K:
tieteellinen artikkeli) Virtanen, Rahtu & Shore 2018 (ks. kirjan lähteet) s. 42, Toini Rahdun
kirjoittama osuus
(45) Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa on käynnissä yrittäjien
eläkkeelle siirtymistä koskeva tutkimushankkeeni, jota rahoittaa Suomen Akatemia. Yrittäjien eläkkeelle siirtymisestä ei ole juuri lainkaan tutkittu. Nyt käynnissä oleva tutkimus
paikkaa tätä aukkoa. (K: hankkeen esittely tiedotteessa, jossa haetaan koehenkilöitä)
https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/entrepreneur/osallistu_tutkimukseen
(46) Soluihin tai solujen ulkopuolelle voi syntyä myös aineita tai rakenteita, jotka jäävät pysyvästi solun yhteyteen. Tällaisia ovat esimerkiksi kasvi-, sieni- tai bakteerisolujen soluseinä ja
vanhoihin kasvisoluihin kertyvä soluneste. (K: biologian oppikirja, Karvonen 1995: 79)
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(47) ((Suomen 1920- ja 1930-lukujen historiaa käsittelevissä kirjoissa.)) Kirjoissa on tullut
yhä uudestaan esille urkkijat, ohrana. Nämä soluttautuivat siviilivaatteissa vasemmistolaisten
joukkoon. Siitä huolimatta ohrana ei aina pysynyt salassa. Näiden toiminta johti joskus jopa
sadistisiin virheisiin ja ylilyönteihin. Tuollaisia virheitä tavallisia kansalaisia vastaan viritellään
yhä edelleen. (K: blogikirjoitus) http://juhamolari.blogspot.com/2010/07/urkkijat-nettiaikakaudella.html
(48) Huumori tuoksahtaa vanhalle viinalle ja alapäälle, mutta se oli odotettavissa. Mikäs
kansaa enemmän naurattaisi kuin naukkailu ja vanha kunnon pieruvitsi. (K: teatteri-arvostelu) Karjalainen 25.11.2011, https://www.karjalainen.fi/component/k2/item/1809-jaakko-teppogoes-to-mallorca-ismo-apell-joensuu
(49) ”Koen olevani ihan hyvä kuski”, sanoo lievestuorelainen Katri Ruohonen, 35. Se on
rohkea lausunto naiselta, jolla on ollut ajokortti viime syyskuusta. (K: lehtijuttu) Yhteishyvä
3/2018 s. 80.
(50) Täyteen lontoolaiseen metrovaunuun astui nuori ihminen. Kaksi muuta matkustajaa
pomppasi heti ylös. Se oli erikoista, harvemmin Lontoossa ihan noin kärkkäästi tarjotaan
paikkaa, etenkään nuorelle. (K: blogikirjoitus) https://blogit.apu.fi/avemaria/hei-hsl-tama-kayttoon-valittomasti/
(51) Ratsastusonnettomuuden ja leikkauksen jälkeen. Miten siis eläisin yksin ja huolehtisin
kahdesta lapsestani? Entäs koirani? En ehkä koskaan pystyisi enää nousemaan hevosen selkään. Parantumisestani ei osattu ennustaa mitään. Edessä olisi pitkä taival kuntoutuksien
ja lääkärikäyntien tiimellyksessä. Olin hukassa. Elämäni oli täysin muuttunut eikä kukaan
tiennyt huomisesta. Se oli pelottavaa. (K: blogikirjoitus) https://mutsinsanaarkku.blogspot.
com/2018/02/synkin-syyskuun-paiva.html
(52) Sipoolainen keksijä haluaa muuttaa Töölönlahden kirkasvetiseksi laguuniksi – siihen tarvitaan vain pato ja valtavan pitkä putki avomerelle (K: lehtijutun otsikko) Helsingin Sanomat
1.5.2018, https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005663015.html
(53) Aiemmin ulkona syöminen vapaa-ajalla oli erityistä. Se juhlisti merkkipäivää tai oli juhla
itsessään. Se on sitä edelleenkin, mutta ulkona syömisestä on tullut monille myös osa arkea.
(K: artikkeli) https://www.stat.fi/artikkelit/2012/art_2012-09-24_007.html?s=0
(54) Vantaan kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden ovat korkeammat kuin naapurikunnissa. Tämä johtuu raportin mukaan pääasiassa siitä, että kaupungissa kulkee suuria määriä
liikennettä kehäteillä ja lentokentän kautta. (K: uutinen) Helsingin Sanomat 13.1.2012
(55) Se on kiinnostavaa katsottavaa lapsille, sillä heitä kiehtovat kaikki eläimet. Tämän tietää
jokainen, joka on nähnyt, millainen kuhina kehkeytyy yhdestä madosta päiväkodin pihalla. (K:
televisio-ohjelman arvio) Helsingin Sanomat 28.4.2001 s. D4
(56) Onnettomuudet vähenevät tasaisesti koko maassa. Se johtuu esimerkiksi parannetuista
liikennejärjestelyistä, kertoo Vantaan kaupungin liikennetutkija Timo Väistö. (K: lehtijuttu)
Helsingin Sanomat
(57) Kivun loppuminen ihan itsessäänkin aiheuttaa euforiaa. Sen tietää jokainen. (K: novelli)
Miina Supinen: Apatosauruksen maa (Helsinki: WSOY, 2010)
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(58) Uusi vuosi on hyvä alku kaikelle uudelle. Minä mietin asiakaspalvelun kulutustottumuksiani ihan uusiksi. Tein lupauksen olla entistä tarkkaavaisempi siinä, mitä minulle oikein
myydään. Tässä en tarkoita sitä, että mietin tarkkaan pesukoneen laatua. Aion entistä tarkemmin katsoa, mitä, minkälaisia ja kenen palveluja minulle myydään. (K: blogikirjoitus) Et-lehti
1.1.2018, https://www.etlehti.fi/blogit/liisa-ihmemaailmassa/halvalla-saa-halpaa-mita-sina-ostat-kenet-tyollistat-vuonna-2018
(59) Journalistiliitto aloitti perjantaina 3.5. kello 14.00 ylityökiellon kaikissa lehdistön sopimusalan toimituksissa. Lehdistöä koskeva kielto on voimassa toistaiseksi – – Ylityökielto
on työtaistelumuoto, jossa noudatetaan säännöllistä työaikaa. Sen aikana ei tehdä yli- tai
lisätyötä.
Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että ylityö on aina vapaaehtoista, ja normaalistikin työnantajalla on velvollisuus pyytää ensin työntekijöiltä suostumus ylityön tekemiseen. (K: liiton
ohje) https://journalistiliitto.fi/fi/ylityokielto-on-laillista-toimintaa-tassa-ohje-706/
(60) Tässä artikkelissa käsittelen muokkaamisen vaikutusta tekstiin ylioppilastutkinnon äidinkielen esseekokeen tyyppisissä kirjoitelmissa ja ylioppilaskokeen tyyppisessä kirjoittamistilanteessa. (K: tieteellinen artikkeli, artikkelin 1. virke)
(61) Esimerkki 2 – Asiakas ostaa OP-Verkkopalvelun kautta 10 000 eurolla New Yorkin pörssissä noteeratun yrityksen osakkeita, jotka ovat USD-määräisiä. Valuuttamääräisissä kaupoissa OP tekee valuutanvaihdon automaattisesti asiakkaan puolesta. Valuutanvaihtokulu
on 0,3 % toimeksiannon käsittelyhetkellä noteeratusta OP Yrityspankin keskikurssista. OP
perii toimeksiannosta välityspalkkion, joka on enintään 0,2 % (minimissään kuitenkin 12
euroa) kauppasummasta.
Asiakkaan maksama kokonaissumma on tässä esimerkissä yhteensä 10 050 euroa sisältäen
välityspalkkion 20 euroa ja valuutanvaihtokulun 30 euroa. (K: tiedote) https://uusi.op.fi/documents/20556/25874951/Kulujen+vaikutus+sijoituksen+tuottoon+-tiedote/c1df22a8-2c584440-a844-5296062c8097
(62) Litteroitu asiointikeskustelu, joka on sisennetty tekstissä:
		Asiakas: Hei.
		Virkailija: Hei.
		
Asiakas: Mä lainaisin nämä ja palautan tämän. (Laittaa samalla kirjat tiskille – –.)
		
Virkailija: Noin. (Virkailija antaa kirjat ja kortin.)
		
Asiakas: Kiitos. – –
Asiakkaan vuoroon sisältyy tässä kaksi pyyntöä: konditionaalimuotoinen pyyntö mä lainaisin
nämä ilmaisee virkailijalle osoitettua palvelunpyyntöä, kun taas indikatiivimuotoinen ilmaisu
palautan nämä toimii paitsi pyyntönä myös informaation antona. Eronteko käytettyjen modusten välillä saattaa liittyä tässä myös siihen, pyytääkö asiakas tilanteessa jotain itselleen
–– (K: väitöskirja) Johanna Tanner (2012) s. 98. Ks. kirjan lähteet
(63) Tässä siis vinkki muille odottajille: tilatkaa pakkaus ajoissa. Näin ollen pääsette noutamaan pakettia silloin, kun oman ruhon liikuttaminen ei vielä ole ylivoimaista, ja jaksatte ehkä
kantaa laatikon lähimmälle bussipysäkille tai autoon. Myöhemmillä viikoilla en olisi siihen
pystynyt, ja nytkin kohtuni ilmoitti supistelemalla, että tällainen ei vetele. (K: blogikirjoitus)
https://www.vauva.fi/blogit/keltanokan_hautomo/kelan_lahja
112

(64) Aivan liian moni suomalainen keskusteluohjelma perustuu valheeseen: studiossa on
muka ihmisiä, jotka muka keskustelevat. Oikeasti studioissa on roolihahmoja: ”toimittajan”
lisäksi esimerkiksi ”poliitikko”, ”asiantuntija”, ”artisti” tai ”ärhäkkä media-persoona”. Ja ”keskustelu” on kunkin valmiiksi miettimien kysymysten tai vastausten latelua.
Sellaisesta ei tunnista ihmistä, saati vuorovaikutusta tai pohdiskelua. (K: lehtijuttu) Hel
singin Sanomat, Nyt-liite 49/2009
(65) Tänä aamuna haastateltiin radiossa ivalolaista huoltoasemayrittäjää, jolla bensan hinta
on 1,70€/litra. Perusteeksi hän kertoi korkeaksi nousseen öljyn hinnan.
No hyvä. Ymmärrän tuon. Mutta miksi öljyn hinnannousu aina nostaa bensan hinnan välittömästi, mutta sen laskettua kuullaan aina sama virsi: ”Korkealla hinnalla ostettua polttoainetta on tankeissa eikä sen hintaa voi tappiotta laskea”. (K: keskustelupalsta)
http://portti.iltalehti.fi/keskustelu
(66) Hän rap-laulaja Cheek näkee asian niin, että suhde rakkauden ja vihan välillä on aina
vakio, kun suosio kasvaa, myös vihaaminen kasvaa samassa suhteessa.
”Viimeaikoina myös media on ruvennut ampumaan mua eri lailla kun koskaan aiemmin.
Se on uus juttu nyt, tuollaista ei oo aiemmin ollu mun uralla, vaikka negaa onki ollu paljon”.
(K: lehtijuttu) https://nrj.fi/artikkelit/cheek-vihaamiseen-ei-ikina-totu/
(67) Aamupala tarjotaan vuorohoidossa niille lapsille, jotka ovat hoidossa 8 - 8.30 välisenä aikana. (K: päiväkodin ohjeet) https://www.porvoo.fi/...ja.../vuorohoidon_palveluperiaatteet.pdf
(68) – – Hiukan enemmän on nyt olemassa tutkimustuloksia siitä, että homoseksuaalisuus ei
tartu, että homojen ja lesbojen liitot ovat hyvin samantapaisia kuin heteroiden liitot ja että sateenkaariperheissä kasvaneet lapset eivät näytä kärsineen taustastaan. Suorastaan koominen
on se väite, että avioliiton avaaminen homoille ja lesboille murentaa avioliittoinstituutiota.
– –. (K: kolumni) https://simeonjahanna.com/2014/12/09/itsestaan-selvaa/
(69) Liikkua voi monella tapaa, yhtä oikeaa ei ole, vaan paras liikuntamuoto on se , joka on
myös nautinnollista eikä aiheuta lisäpainetta, stressiä ja siten uutta rasitetta sydämelle ja
aivoille. (K: lehtijuttu) http://www.kansanterveys.fi/sydan-ja-verisuonet/kansantaudin-torjumiseen-tarvitaan-liiketta
(70) Kirjan merkittävä ongelma on se , että siinä on puuduttavan paljon toistoa. (K: kirja-arvio) Mtv 27.5.2018, https://www.mtv.fi/uutiset/mielipiteet/artikkeli/kirja-arvio-itsenainen-suomi-vakoilun-historiassa/6926386#gs.t7bJwJo
(71) Jotenkin Saurin puheista välittyy sellainen käsitys, että jos ihmiset ymmärtäisivät, mistä
maailmassa todella on kysymys, he olisivat kaikki samaa mieltä Saurin kanssa. Että maailmassa ei ole varsinaisesti pahoja ihmisiä, on vain eräitä, jotka eivät ole vielä tutustuneet
Saurin argumentteihin. (K: kolumni) Helsingin Sanomat 18.2.2001 s. D6
(72) Kolumnin otsikko: Suomalainen turisti – älä luota poliisiin. Leipätekstin alusta: Tätä en
olisi arvannut: pakenin poliisia täyttä häkää Intian maaseudulla. – – (K: kolumni) Helsingin
Sanomat 22.9.2017 s. D7.
(73) Ystäväni Lee Clow, jonka olen siis tavannut kahdesti, kertoi tämän tarinan. Olipa kerran Applen uuden kannettavan lanseeraus Yhdysvalloissa. Lanseerauspäivä oli maanantai.
Liikkeet olivat tehneet sisäänostonsa. Kampanja oli touhuttu ja toimitettu mediaan. Koneita
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kuljetettiin lentorahdissa. Herra Jobs saapui paikalle lanseerausta edeltävällä viikolla. – − (K:
blogikirjoitus) http://www.marmai.fi/blogit/laihon_klinikka/mutta-suurin-niista-on-pakkaus-6269536
(74) Nämä ovat parhaat seksiasennot raskaaksi tulemiseen (K: lehtijutun otsikko) https://
www.iltamakasiini.fi/artikkeli/594179-nama-ovat-parhaat-seksiasennot-raskaaksi-tulemiseen
(75) Näin haet opintolainaa (K: ohje) https://www.kela.fi/opintolaina-nain-haet
(76) Tällainen on Kimin uusi avovaimo (K: lehtijutun otsikko) Iltalehti 2.1.2014,
https://www.iltalehti.fi/viihde/2014010217888550_vi.shtml
(77) Aiotko remontoida asuntosi? Tässä kaupungissa se maksaa eniten (K: lehtiotsikko) Län
siväylä
(78) En ollut huomannut aikaisemmin, kuinka hänen nenänsä oli pitkä. Se sojotti laihojen
poskipäitten keskellä, piikkipäinen ukonnenä karvaisine sieraimineen. Puhua hän ei voinut,
kuuli ja ymmärsi kyllä ja sai nostetuksi vasenta kättään tervehdykseen. (K: novelli) Hannu
Salama: Sanottavaa. Kokoelmassa Tienviitta ja muita novelleja (Helsinki: Otava, 1974)
(79) Yritin varata hostellia Broomesta, mutta missään ei otettu mun varausta vastaan kun
mulla ei ole luottokorttia. – – Sain sitten Broomen lentokentältä varattua hostellin kun sanoin
et oon puolen tunnin päästä siellä niin ne sanoi et okei puol tuntia voidaan sulle varata huonetta mut sit ei pidempään. (K: blogikirjoitus) https://iinahelenius.wordpress.com/
(80) Humalassa autoillut mies menetti ajoneuvonsa hallinnan ja törmäsi puhelintolppaan
sunnuntaina Padasjoen Vesijaonraitilla Nuutinkulmantien risteyksen kohdalla kello 17.20
aikaan. (K: uutinen) Etelä-Suomen Sanomat 23.2.2009, https://www.ess.fi/uutiset/paijathame/2009/02/23/humalassa-autoillut-mies-tormasi-puhelintolppaan-ja-karkasi
(81) Poliisipartioiden saapuessa paikalle mies oli ehtinyt poistua, mutta hänet tavoitettiin ja
otettiin kiinni samana iltana. (K: uutinen) Mtv 27.7.2012, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/
vaasan-kelan-puukkouhkailusta-epailty-mies-vangittiin/2050642#gs.zfgo1g
(82) ((Islannin Höfnin)) Kylä sijaitsee lähellä Euroopan suurinta jäätikköä Vatnajökullia ja
toimii tukikohtana jäätikköretkille. (K: blogikirjoitus) http://www.rantapallo.fi/mutkiamatkassa/2018/03/25/islantilainen-kalastajakyla-hofn/
(83) Teoksen tekijä on tanskalainen kuvanveistäjä Dagmar Prior – –. Hän lahjoitti Suomen
Valkonauhaliitolle kaksi kipsiveistosta, joista toinen on Suomen Valkonauhaliiton tiloissa Liisankadulla Helsingissä. Toisen osti Turun Valkonauha ry. – – (K: seuran nettisivusto) http://
www.turunvalkonauha.fi/toiminta/ajankohtaista/
(84) Muut maakunnan varsinaiset rautatieasemat ovat Ratahallintokeskuksen omistuksessa. Osassa asemarakennuksista komeilee kyltti ”vuokrataan”. Moneen on kuitenkin syntynyt
erilaista uudiskäyttöä. (K: lehtijuttu) Turun Sanomat 20.6.2004, http://www.ts.fi/lukemisto/1073974583/Rautateiden+varsilta+loytyy+suomalaisen+arkkitehtuurin+tarina
(85) Turhautuminen ja Venäjän homoja sortava lainsäädäntö melkein saivat Kenworthyn
tulemaan kaapista jo Sotshin kisoissa, mutta hän ei voinut. (K: lehtijuttu) QX 14.2.2018,
https://www.qx.fi/lifestyle/236802/olympiamitalisti-seurustelu-kaapissa-ollessa-on-kidutusta/
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(86) MG:n ((Mikael Gabrielin)) nuoruus ei ollut helppo. Ongelmat alkoivat jo varhain, mutta
vasta kun hän 14-vuotiaana varasti, ryyppäsi ja oli viikkoja kadoksissa, äiti soitti sosiaaliviranomaisille. (K: lehtijuttu) Apu 43/2016, https://www.apu.fi/artikkelit/mikael-gabriel-olen-ollut-ainoa-joka-uskoo-minuun
(87) Kansakoulunsa Mauri Sariola kävi Hattulassa. Oppikoulunsa hän aloitti Hämeenlinnan lyseossa, mutta erosi ensimmäiseltä luokalta ja siirtyi Toijalan yhteiskouluun perheen
muutettua Sääksmäen Tarttilaan. (K: elämäkerta) https://www.sariolaseura.fi/mauri-sariola/
(88) ((Otsikko: TAPOLA Kustaa Anders))
Jalkaväenkenraali, yleisesikuntaupseeri. Syntyi 29.3.1895 Lempäälässä, kuoli 2.4.1971 Helsingissä, haudattu Lempäälään. Ritari 160, 18.11.1944, kenraalimajuri, divisioonankomentaja
5.D.– –
Ylioppilas Tampereen klassillinen lyseo 1916, opiskeli Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja Turun kesäyliopistossa lääketieteen alkututkintoa varten 1916–17 – –
(K: nettisivusto) http://www.mannerheim-ristinritarit.fi/ritarit?xmid=161
(89) Paketit viedään anopille aina jo vähintään 2 päivää ennen joulua vähän niin kuin vihjeenä…. Viimeksi ei sanonut mitään eikä antanut lasten paketteja meille mukaan. Oli tullut
tänne sitten aattoiltana ja jättänyt paketit roikkumaan ovenkahvaan. (K: keskustelupalsta)
http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/2190389-miten-jarjestaa-joulu-vain-perheen-kesken-anoppi-ongelma/
(90) Terveiden elintapojen ja aktiivisuuden merkitys korostuu, kun ikää kertyy. Siksi on tärkeää löytää arkeen asioita, jotka pitävät sekä mielen että kehon kunnossa. (K: terveyspalveluyrityksen esite) https://www.terveystalo.com/fi/Palvelut/Senioriterveys/Vanhusten-terveys/
(91) Lihatiedotuksen syksyllä teettämän kyselyn mukaan 7 prosenttia ei syö lainkaan lihaa,
selviää STT:n saamista ennakkotiedoista. Esimerkiksi vuonna 2014 lihaa syömättömien
osuus oli 5 prosenttia eli hiukan pienempi. (K: lehtijuttu) Talouselämä 3.1.2017, https://www.
talouselama.fi/uutiset/kaksisuuntainen-kehitys-nain-moni-suomalainen-on-lakannut-syomasta-lihaa-mutta-toisaalta/1f158040-17d8-3698-ae68-e3bd57e2c8be
(92) Vanhoihin autoihin, erityisesti kuplavolkkareihin, Pekka on aina tuntenut intohimoa. Erilaisia kuplia on Pekan hallussa ja laitettavana ollut jo kymmenkunta. Hän on kuitenkin pitkin
hampain luopunut viimeksi kolmesta kuplavolkkaristaan, eikä ole ehtinyt hankkia muilta kiireiltään uusia korjattavaksi ja entisöitäväksi. (K: vaalimainos) https://haavisto2018.fi/pekka/
(93) Tutkimukset osoittavat, että kellojen siirtäminen ei ole hyväksi ihmisen terveydelle. Sen takia Suomi on ehdottanut, että EU luopuu kesäajasta. (K: uutinen) Yle 24.3.2018,
https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/lauantai_2432018_radio/10132055
(94) Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen sanoo, että hän aikoo siirtyä Euroopan parlamentista Suomen eduskuntaan alkusyksystä. Väyrynen aikoo sitä ennen tehdä vakavan yrityksen nousta keskustan johtoon kesän puoluekokouksessa. (K: uutinen) Keskisuomalainen
5.3.2018, https://www.ksml.fi/kotimaa/V%C3%A4yrynen-aikoo-palata-eduskuntaan-alkusyksyst%C3%A4-%E2%80%93-haluaa-sit%C3%A4-ennen-keskustan-puheenjohtajaksi/1118750
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(95) Huomenna on juhannusaatto, tuo kaikkien sepalus auki hukkuvien muistopäivä, joten
heitän tähän omat tv-tärppini ”jussiksi”. Tämä on mallia lyhyestä virsi kaunis: Älä avaa televisiota ollenkaan. Ylevämpiäkin perusteita voi toki keksiä, mutta ihan ensimmäinen syy tälle
on se, ettei normikanavilta tule erityisemmin mitään ”pakollista” katsottavaa. – –
No joo, tokihan valtaosa vaikkapa seuraamisen arvoisista sarjoista on saatavilla lähinnä
erilaisista suoratoistopalveluista, varsinkin näin kesäaikaan, joten ei tuo edellä mainittu mikään juhannuksen erityisominaisuus vanhan liiton lineaarisessa televisiossa ole.
Jätä silti juhannuksena ne suoratoistopalvelutkin rauhaan. Asemoi mieluummin itsesi
paikkaan, josta voit sopivan etäisyyden päästä tuijottaa juhannuskokkoa. Liekkien tanssia ja
hiilloksen hiipumista. (K: kolumni) Keskisuomalainen 22.6.2017, https://www.ksml.fi/mielipide/kolumni/Kolumni-On-juhannus-sulje-televisio/1005622
(96) Jos tyylillistä suuntaa etsitään, niin ”Paperimiehen tytär” istuu ehkä jonnekin rockin
ja iskelmän välimaastoon. Tehden sen kuitenkin niin luontevasti, että koko genremäärittely
menettää samalla merkityksensä.
Mutta ok. Tämä levy on iskelmää, jos sillä tarkoitetaan selkeitä muotoja ja sävelkulkuja, suurta tulkintaa ja isoja, jaettaviksi haluttuja tunteita. Ja olkoon tämä rockia, jos sillä
tarkoitetaan yhtyesointia, omakohtaisuutta, tinkimättömyyttä ja itsensä likoon pistämistä.
(K: blogikirjoitus) http://haarma.com/2010/10/hanna-pakarinen-idols-takana-elama-edessa/
(97) Kun välikorva täyttyy tulehduksessa nesteellä, kuulo alenee jopa 40 desibeliä. Jos näin
käy molemmissa korvissa, lapsi ei kuule kunnolla tavallista puhetta. (K: tietokirja) Kirsi Heikkinen & Tiina Huttu: Pää edellä. Näin tuet lapsesi aivojen kehitystä (Helsinki: WSOY, 2017)
(98) Digitoday otti yhteyttä Microsoftiin asian tiimoilta. Microsoftin vastaus oli hieman tavallisuudesta poikkeava, sillä yleensä yhtiö tyytyy ilmoittamaan, ettei se kommentoi markkinahuhuja.
Näin Microsoft teki nytkin, mutta samalla yhtiö muistutti poikkeuksellisen selkeästi puhelimien Suomessa tehtävän alasajon ohessa antamastaan ilmoituksesta: – Mobiili käyttökokemus säilyy Microsoftin More Personal Computing -tavoitteen ytimessä. (K: lehtijuttu)
Ilta-Sanomat 16.9.2016, https://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000001922176.html
(99) Painoa kannattaisi pudottaa. Sen Elvari-korun yrittäjä Sanna Leinonen oli tottunut lääkärikäynneillään kuulemaan.
Niin hän oli tehnytkin. Laihduttanut arvionsa mukaan satoja kiloja elämänsä aikana.
(K: lehtijuttu) Iltalehti 4.2.2018, https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/201802022200714999_
we.shtml
(100) Olanzapin ratiopharm voi aiheuttaa uneliaisuutta. Jos näin tapahtuu, älä aja autoa
äläkä käytä työkaluja tai koneita. (K: lääkkeen pakkausseloste) http://spc.nam.fi/indox/nam/
html/nam/humpil/6/10111826.pdf
(101) I cried more than he did. ‘Itkin enemmän kuin hän.’
(102) Whales do not drink saltwater. If they did, they would die of thirst. ‘Valaat eivät juo
merivettä. Jos ne joisivat, ne kuolisivat janoon.’
(103) Do you like this one or that one? ’Pidätkö tästä vai tuosta?’
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(104) Is Europe headed for a recession? If so, can the euro survive? ’Onko Eurooppa menossa taantumaan? Jos on, voiko euro säilyä hengissä?’.
(105) Ylitorniossa syntynyt Rosa Liksom (s. 1958) tuli 1980-luvun puolivälissä julkisuuteen novellikokoelmilla ”Tyhjän tien paratiisit” ja ”Unohdettu vartti”. Jälkimmäinen oli vuonna 1987
ehdolla ensimmäistä Runeberg-kirjallisuuspalkintoa jaettaessa. (K: lehtijuttu) Yle 8.9.2006,
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/sekatyolainen-rosa-liksom
(106) Luxemburgista on ajan mittaan tullut Euroopan sijoitusrahastoliiketoiminnan keskus.
Perinne, tutuksi muodostunut lainsäädäntö, joustavat mahdollisuudet räätälöidä rahastorakenteita ja alalle syntynyt palveluosaaminen ovat pääsyitä tähän. Isot kansainväliset varainhoitotalot rekisteröivät rahastonsa tyypillisesti Luxemburgiin edellä mainituista syistä. (K: blogikirjoitus) https://www.taloustaito.fi/Blogi/Blogit-2013/Ministerin-puurot-ja-vellit-sekaisin/
(107) Harjoittelija hankkii itse harjoittelutyöpaikan, jota haettaessa on syytä painottaa seuraavia tekijöitä
• harjoittelijalla on mahdollisuus soveltaa kulttuuriantropologian oppineisuutta työelämässä
• harjoittelu kestää vähintään 1,5 kk
• työnantaja voi laskuttaa yliopistoa harjoittelusta takautuvasti sen jälkeen, kun on
maksanut palkan harjoittelijalle (K: tiedote) http://www.oulu.fi/kulttuuriantropologia/
node/33206
(108) Monet virukset aktivoituvat vasta, kun avataan sähköposti tai postin mukana tuleva liitetiedosto. Hankalampia ovat ne virukset/madot, jotka aktivoituvat, vaikkei kyseistä
sähköpostia avattaisikaan. (K: raportti) http://www.cs.uku.fi/tutkimus/publications/reports/B-2002-3.pdf
(109) Poliisi otti kiinni 3,6 promillen humalassa autoilleen miehen torstai-iltana Tornion Kokkokankaalla. Sama mies oli jäänyt edellisen kerran kiinni rattijuopumuksesta vain pari päivää
aiemmin ja menettänyt tällöin ajo-oikeutensa. Lisäksi mies ajoi katsastamattomalla autolla.
(K: uutinen) Yle 28.5.2004, https://yle.fi/uutiset/3-5158298
(110) Tampereen kadut lakaistiin säännöllisesti jo 1820-luvulla. Suurempi edistysaskel kunnallistekniikassa oli katujen kiveämien, se aloitettiin pyöreillä mukulakivillä 1840-luvulla Kauppatorilta kohti pääkatua eli Kauppakatua. (K: historiikki) http://www.historia.tampere.fi/arki/
index2d.htm
(111) Ennen lamaa USA:n työttömyys oli 4,7 prosenttia. Nyt se on kaksi kertaa korkeampi.
Joulukuusta 2007 lähtien USA:ssa on tuhoutunut liki 7 miljoonaa työpaikkaa. Mitään vastaavanlaista ei ole koettu 60 vuoteen. (K: talousuutinen) Talouselämä 11.9.2009, https://www.
talouselama.fi/uutiset/usa-velkaantuu/2d8514c0-1326-31a6-a0d2-df30f39a8d10
(112) Mikko oli hetken hiljaa, kunnes Irmeli alkoi taas puhumaan. Tyttö oli selvästi hyvin
puhelias. (K: kertomus) https://mortimertupa.vuodatus.net/lue/2009/11/hattarakadun-vanhoja-osia-osat-13-15-ja-16
(113) Eduskunnan syysistuntokauden alkaessa syyskuun alussa Arkadianmäelle saapuvat
kesälaitumilta myös toimittajat. Politiikan toimittaja Pekka Ervasti, 61, odottaa jo syksyn herättämiä uusia draamoja.
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Mies liikkuu eduskunnassa paljon.
”Tykkään tehdä työtä, niin että minulla on elävä kontakti ihmisiin, iskuetäisyydeltä.” (K: lehtijuttu) Maaseudun Tulevaisuus 1.9.2016, https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ihmiset-kulttuuri/pekka-ervasti-aloittaa-mt-n-kolumnistina-puskasta-on-kiva-laukoa-nimellä-ja-nimimerkillä-1.160640
(114) Hilander halusi ehdottomasti mennä kouluun opettamaan musiikkia. Hän kävi Hyvinkäältä Helsingissä, ramppasi Varkaudessa poikakaverin luona eikä juurikaan juhlinut – opinnot olivat helppoja ja nuori nainen opiskeli säntillisesti. (K: alumneja käsittelevän sivuston
juttu) https://www.uniarts.fi/en/node/1611
(115) Savonlinnalaisessa laitakaupungin omakotitalossa pieksettiin kotitalousopettaja Elsa
Taavitsaista. Asialla oli hänen mustasukkainen vainohullu miehensä sähköasentaja Paavo
Taavitsainen. Elsa oli mustelmilla ja hänen päässään oli kivistävä kuhmu. Nainen oli lyyhistynyt eteisen lattialle ja itki lohduttomasti. (K: romaani) Arto Paasilinna: Hurmaava joukko
itsemurha (Helsinki: WSOY, 1990)
(116) Matka alkoi sunnuntaina 19.7 kello 17 lähtevällä M/S Silja Symphonylla. Olimme autolähtöselvityksessä hieman ennen neljää. Lähtöselvityksen jälkeen pääsimme melkein suoraan
ajamaan laivaan. (K: blogikirjoitus) http://laivakuvia.blogspot.com/2015/08/
(117) Tamperelainen mobilisti Ari Jokinen osti vuosimallin 1975 Cadillac Eldoradon toukokuussa. Kauppahinta jääköön salaisuudeksi, mutta suurin piirtein saman verran rahaa
hänellä on huvennut sittemmin auton kunnostukseen. (K: lehtijuttu) Iltalehti 21.7.2017,
https://www.iltalehti.fi/autouutiset/201707212200278851_oa.shtml
(118) Kangasalalainen Markus Salo on voittanut The Voice of Finland -laulukilpailun. Kilpailun
finaali käytiin Turun logomossa. Voittaja sai 41,9 prosenttia finaalilähetyksen katsojaäänistä.
(K: lehtijuttu) Aamulehti 26.4.2019, https://www.aamulehti.fi/a/626687c4-05f1-4119-8614b644cfd1e969
(119) Decameronessa on kehyskertomus (ks. s. 45), jossa kymmenen nuorta pakenee kaupungista ruttoa läheiselle maaseudulle. Pakolaiset viihdyttävät toisiaan kertomalla kukin joka
päivä yhden tarinan. (K: oppikirja, Koskinen 2010: 40) Ks. kirjan lähteet
(120) Otsikko: 22-vuotias mies kiipesi kerrostalon parvekkeita pitkin pelastamaan kaiteesta
riippuneen pikkulapsen Pariisissa – –
Silminnäkijän kuvaamalla videolla näkyy, kuinka Gassama kiipeää alle minuutissa parvekkeelta toiselle ja tarttuu lopulta ripeästi pikkulapsen käteen vetäen hänet turvaan parvekkeen
sisäpuolelle. – –. Gassaman urotyön on huomioinut myös Ranskan presidentti Emmanuel
Macron, joka kutsui nuoren pelastajan virka-asuntoonsa Élysée-palatsiin maanantaina. (K:
lehtijuttu) Helsingin Sanomat 28.5.2018, https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005697484.html
(121) Joka kolmas koira ja kissa on ylipainoinen ja joka kahdeskymmenes on lihava. Nämä
eläimet elävät normaalipainoisia lajitovereitansa lyhyemmän ajan ja niillä on selkeästi kohonnut riski sairastua muun muassa sydän- ja verisuonisairauksiin, sokeritautiin ja liikuntaelinten sairauksiin. (K: blogikirjoitus) http://elsuasiamies.blogspot.com/2014/02/
(122) Toisaalta suahilissa yksi ainoa sana merkitsee niin höyryveturia, junaa, autoa, junanvaunua, vankkureita, rattaita, kottikärryjä, lastenvaunuja kuin polkupyörääkin. Se osoittaa,
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ettei erilaisten ajoneuvojen eroilla ole kulttuurissa niin väliä. (K: äidinkielen ja kirjalllisuuden
oppikirja, Koskinen 2010: 48) Ks. kirjan lähteet
(123) Etelä-Euroopan vuoristoseutujen sammakot viettävät suomalaisten sukulaisten tavoin
talvet horroksessa. Kun kevät elvyttää niiden kuukausia uinuneet elintoiminnot, eläimet eivät
pyri ensiksi syömään.
Muutenkin Sammakoiden suuri suku ‑dokumenttiin mahtuu paljon parittelua. – – (K: televisio-ohjelman arvio) Helsingin Sanomat 28.4.2001 s. D4
(124) Antikainen otti pari valokuvaa karhusta autosta. Karhu lähti kiertämään grillikatosta.
— Otin karhun selästä pari kuvaa. Ajattelin, että tämä oli tässä, Antikainen kertaa.
Mesikämmen koukkasikin kasvillisuuden takaa mökin terassin päähän. Välimatkaa Antikaisen
ja karhun välillä oli nelisen metriä. (K: lehtijuttu) Karjalainen 15.10.2014,
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/58195-karhu
(125) Hiukkasfyysikoiden kiihkeästi jahtaaman Higgsin hiukkasen löytymisestä kerrottiin jo
heinäkuussa, mutta pienin varauksin.
Tutkijat toistivat pitkin syksyä löytäneensä vasta ”Higgsin kaltaisen” bosonin, siis voimaa
välittävän hiukkasen.
Nyt varaukset voi unohtaa, arvioi tutkija Mikko Voutilainen, joka työskentelee Cernin
CMS-ilmaisimella: ”Kyllä se on käytännössä varma, että se on Higgsin bosoni.” (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat 14.3.2013
(126) Diandra Danielle Floreshttps://fi.wikipedia.org/wiki/Diandra_Flores - cite_note-päätänurastani-1 (s. 12. elokuuta 1994 Hyvinkää) on suomalainen laulaja, joka voitti Idols-laulukilpailun kuudennen tuotantokauden vuonna 2012.
Diandra aloitti viulunsoiton kuusivuotiaana. Kahdeksanvuotiaana hän aloitti lauluduo-esiintymiset sisarensa kanssa. Syksyllä 2004 Diandra voitti lastenlaulukilpailu Staraoken.
Flores opiskeli lukiossa, mutta keskeytti opinnot kolmannen vuoden syksyllä. Hän kuitenkin jatkoi opintojaan Lahden konservatoriossa, jossa suoritti muusikon perustutkinnon.
Muusikoksi hän valmistui toukokuussa 2013. Diandran isä on kotoisin Chilestä ja äiti on suomalainen. Diandralla on synestesia, josta johtuen hän näkee musiikin väreinä ja muotoina.
(K: tietosanakirjan artikkeli) https://fi.wikipedia.org/wiki/Diandra_Flores
(127) Turun linna on yli 700 vuotta vanha ja Turun hienoimpia nähtävyyksiä. Linnassa toimii
museo. Lukuisat näyttelyt, sisustetut tyylihuoneet ja tapahtumat esittelevät linnan historiaa
ja menneitä aikoja. (K: tekstin ingressi) https://www.turku.fi/turun-linna/turun-linna-pahkinankuoressa
(128) Mä heräsin suuressa huoneessa. Huone oli täynnä valoa. Valo ui mun silmien läpi suoraan päähän ja pää alkoi tikittää kipua. (K: romaani) Anna-Leena Härkönen: Akvaariorakkautta
(Helsinki: Otava, 1991) s. 7.
(129) Nuorelta mieheltä putosi kampa ikkunan alle lämpöpatterin putkien taakse. Nuori mies
kumartui katsomaan ja koetteli kädellään putkien välejä ja lattiaa. Kampaa ei näkynyt. (K:
novelli) Veijo Meri: Kampa. Kokoelmassa Tilanteita (Helsinki: Otava, 1962)
(130) Atwoodin vuonna 1985 julkaisema ”The Handmaid’s Tale” -kirja (suom. Orjattaresi) on
noussut uudestaan menestysteokseksi tänä vuonna, kun HBO julkaisi kirjan pohjalta tehdyn
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sarjan. Atwood kirjoitti kirjaa aikanaan maailmassa, jossa Kylmä sota oli vielä valloillaan ja
Beriinin muuri ei ollut murtunut. (K: lehtijuttu) Savon Sanomat 14.10.2017, https://www.savonsanomat.fi/kulttuuri/Kirjailija-Margaret-Atwood-Olemme-lähempänä-1930-luvun-totalitarismia-kuin-koskaan-ennen/1055540
(131) Puumalassa kadonnut 67-vuotias mies on löytynyt kuolleena. – – . Poliisi keskitti etsinnät
vesistöön ja rantoihin. Miehen auto löytyi mökiltä, mutta rannassa oleva vene puuttui. (K:
uutinen) Etelä-Saimaa 14.10.2019, https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/756a1b01-ae9b-49a1b826-0211bf2531a7
(132) Minun kansallisaarteeni on isäni vanha matkalaukku. Hän osti sen ollessaan armeijassa
50-luvulla. Laukku on kulkenut mukanani opiskeluajoista lähtien. – – (K: kilpailun teksti, jossa
taustoitetaan vanhan laukun kuvaa) http://kansallisaarteenetsinta.fi/269/isan-matkalaukku/
(133) HBO:n tämän vuoden upea ja karmaiseva TV-sarja The Handmaid’s Tale on saanut
monen etsimään käsiinsä Margaret Atwoodin alkuperäisteoksen, samannimisen romaanin
vuodelta 1985. Tammi julkaisikin suomennoksesta tarkistetun uusintapainoksen sopivasti
heti kesäkuussa sarjan päätyttyä. Yhdysvalloissa kirja puolestaan pomppasi myyntilistojen
kärkeen jo alkuvuodesta, useita kuukausia ennen TV-sarjan alkua, ilmeisesti Donald Trumpin uuden hallinnon pelästyttämänä. (K: blogikirjoitus) http://www.lily.fi/blogit/pikkuseikkoja/
orjattaren-tarina-elaa-tvssa-ja-kirjana
(134) Autoa ostaessaan ihminen harvoin pohtii, onko värillä väliä – väliä nimenomaan jälleenmyyntiarvon kannalta. Nyt asia on tutkittu. (K: lehtijuttu) https://www.apu.fi/artikkelit/
yllattava-tutkimus-taman-variset-autot-sailyttavat-parhaiten-jalleenmyyntiarvonsa
(135) Olet lähtenyt ihan muina henkilöinä Prismaan ostamaan piimää. Maitohyllyllä huomaat,
että joku tuntematon tuijottaa. Se tulee lähemmäs, heittää ehkä jotain “pientä puhetta”,
tyyliin “jaa, sääkin juat piimää”.
Tilanne on kiusallinen. (K: lehtijuttu) Yle 12.4.2018, https://yle.fi/uutiset/3-10155387
(136) Vihreät kasvit ovat tuottajia. Ne pystyvät sitomaan Auringon säteilyenergiaa ja valmistavat epäorgaanisista aineksista monimutkaisia orgaanisia yhdisteitä. Tapahtumaa sanotaan
perustuotannoksi. (K: oppikirja, Karvonen 1991: 64) Ks. kirjan lähteet
(137) Raskolnikovin äiti on suurinpiirtein sitä mieltä, että hänen pojastaan voi tulla joko suurmies tai suurrikollinen.
Ajatus on kiinnostava historian esimerkkien valossa. Vallanhimossa on sekä nerokkuutta että
äärimmäistä tuhosuuntaisuutta. (K: arvio Fjodor Dostojevskin kirjasta Rikos ja rangaistus)
Savon Sanomat 3.4.2008, https://www.savonsanomat.fi/kulttuuri/kirjat/Fjodor-Dostojevski-Rikos-ja-rangaistus/575272
(138) Onko naispuolisen rap-artistin yhtä helppo päästä esille kuin miehen? Kysymys
on herättänyt paljon voimakasta keskustelua. (K: lehtijutun ingressi) Iltalehti 19.7.2015,
https://www.iltalehti.fi/viihde/a/2015071920058648
(139) 13-vuotias poika pahoinpideltiin lauantaina Espoon Lähderannassa. Poliisin mukaan
pojan mukiloivat hänelle entuudestaan tuntemattomat, noin 15-vuotiaat pojat. Pahoinpitely
tapahtui iltapäivällä noin kello 16.10. (K: uutinen) Metro 22.9.2014 s. 4
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(140) Kuopion keskustassa lähes kaikki kadut on muutettu muutamassa erässä uudestaan
kaksisuuntaisiksi. Linja-autonkuljettaja Jorma Kuosmasen mielestä muutos ei kaikilta osin ole
liikennettä helpottanut. (K: uutinen) Yle 5.8.2013, https://yle.fi/uutiset/3-6756866
(141) Kuitenkin Neuvostoliitolle annettiin mahdollisuus vaihtaa itävyöhykkeen elintarvikkeita
ja hiiltä länsivyöhykkeen teollisuustuotteisiin. Vaihto ei toiminut, ja pian siitä luovuttiin. (K:
historian oppikirja, Melajärvi 2007: 69) Ks. kirjan lähteet
(142) Useat tahot ovat kritisoineet yritystukia. Osin kritiikki on paikallaan. (K: blogikirjoitus)
https://blog.kauppalehti.fi/tiedosta/tavoittaako-suomi-ruotsin-elintason-20-prosentin-takamatkalta
(143) Murhaajalta tarvitaan vain yksi mikroskooppinen erehdys, kun moderni rikostutkija
vertailee dna:ta ja hiukkasia tai tekee psykologisia profilointeja. Keinot olivat huomattavasti
vähäisemmät, kun Kyllikki Saari surmattiin 47 vuotta sitten. Selvittämätön hirmutyö kummittelee yhä monen suomalaisen alitajunnassa. – – (K: lehtijutun ingressi) Tiede 1.1.2004,
https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/murha_ratkeaa_laboratoriossa
(144) Marraskuun 5. päivä 2012 Mia Stenroosin maailma romahti. Ei ehkä ihan täysin yllät
täen, mutta pahemmin kuin hän oli kuvitellut. Hänet irtisanottiin Maikkarilta 14 vuoden
työuran jälkeen. – – Työnantaja perusteli potkuja töiden vähentymisellä – – (K: lehtijuttu)
https://www.journalisti.fi/artikkelit/2018/5/oikeustaistelija/
(145) Valistusta pidetään nykyisin modernin ajan alkupisteenä: silloin syntyi nykyisenlainen
itsenäisesti ajatteleva ja itseään havainnoiva ihminen, joka toimii ennemmin ympärillään
havaitsemiensa seikkojen perusteella kuin valmiiksi annetun säännöstön tai periaatteiston pohjalta. Valistuksen ajan ihminen kasvoi itsenäisyyteen, josta on tullut pysyvä arvo.
(K: oppikirja, Koskinen 2010: 38) Ks. kirjan lähteet
(146) Edgar Rice Burroughsin luoma Tarzan joutui vuoden vanhana apinoiden kasvatettavaksi. Tullessaan 18-vuotiaana ihmisten ilmoille hän kykeni kirjoittamaan ja oppi pian käyttäytymään sivistyneen nuorenmiehen tavoin. Tarzanin kohtalon kokeneita ihmisiä on todellisuudessakin, mutta heidän elämänvaiheensa osoittavat, että Tarzanin tarina ei voisi olla
täysin totta. Villilapsen kohtalo on paljon surullisempi. (K: oppikirja, Koskinen 2010: 39) Ks.
kirjan lähteet
(147) Jos lapsi tekee äidin liittymällä netissä ostoksia ilman äidin lupaa, ostoksia ei saa laskuttaa äidiltä.
Näin katsoo kuluttajariitalautakunta tuoreessa ratkaisussaan. Alaikäiset, 6- ja 7-vuotiaat
lapset pelasivat äitinsä puhelimella netissä mobiilipelejä. He ostivat peliin lisäosia 108 eurolla ilman äitinsä suostumusta. – – (K: lehtijuttu) Aamulehti 7.7.2017, https://www.aamulehti.
fi/kotimaa/lapset-tekivat-luvattomia-kannykkaostoja-netista-aiti-ei-ole-vastuussa-200251292/
(148) Navalnyi vietiin vankilasta sairaalaan vakavan allergista reaktiota muistuttaneen
tilan vuoksi viime sunnuntaina. Hänen kasvonsa turposivat pahasti ja iho punoitti.
(K: lehtijuttu) Kaleva 3.8.2019, https://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/kremlilla-on-pitkat-perinteet-poliittisten-vastustajien-myrkyttamisessa-uusi-mielenosoitus-suunnitteilla-moskovaan-taksi-paivaksi/824529/
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(149) Moderni arkkitehtuuri tuli suomalaiskoteihin 1930-luvulla. Ja kun se tuolloin saapui
suomalaisiin kerrostaloihin, uusista keittiöistä tehtiin kuin laboratorioita. Seinät ja kaapit
olivat yleensä vitivalkeat, ja tiskipöytä kaatoaltaineen hohti ruostumatonta terästä. Kaasutai sähköhella oli kapea ja valkoinen. Edistyksellisimmissä keittiöissä saattoi nököttää myös
vaalea jäähdytyskaapiksi kutsuttu jääkaappi. (K: lehtijuttu) Helsingin Sanomat, Kuukausiliite
28.7.2018, https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-2000005772014.html
(150) Lähes joka kevät ja alkukesä kaupungeissa kestoaiheeksi nousee koirankakka. Maaseudulla vastaavaa keskustelua herättää silloin tällöin paikallisteille jäänyt hevosenlanta.
(K: lehtijuttu) Maaseudun Tulevaisuus 17.6.2016, https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ympäristö/pitääkö-hevosen-jätökset-kerätä-näin-viranomainen-vastaa-1.151449
(151) Helsingissä paljastuneet mystiset lintujen joukkokuolemat eivät ole ainakaan toistaiseksi yltäneet Turkuun saakka. Pääkaupunkiseudun saaristosta sekä Inkoon ja Porvoon
suunnalta on löydetty runsaita määriä kuolleita, pesimispuuhissa olleita valkoposkihanhia
sekä harmaalokkeja. (K: lehtijuttu) Turun Sanomat 14.7.2017, http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3582846/Turun+hanhet+valttaneet+Helsingin+mysteerikuolemat
(152) Helsingin Sanomat uutisoi, että maksuhäiriöt ovat ennätyslukemissa (HS 3.7). Yhtenä
syynä tähän pidetään löysää luotonantoa ja toisena ihmisten vaikeutta ymmärtää, millaisiin
ehtoihin he lainaa ottaessaan sitoutuvat ja millaisista veloista he voivat selvitä. (K: mielipide)
Helsingin Sanomat 23.7.2018, https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005765847.html
(153) Otsikko: Helsingissä ei ole pian tilaa hengittää Toivon vastuuta ja viisautta niiltä, joille
päätäntävalta on annettu. (K: mielipidekirjoitus) Helsingin Sanomat 6.6.2018 s. B12
(154) Huomasitte varmaan, miten kansainvälistä kilpatennistä käsittelevän keskusteluohjelman nimi on vaihtunut. (K: kolumni) Helsingin Sanomat 6.6.2018 s. B25.
(155) ((Tekstin alusta)) Muutamaa päivää vaille kahdeksan vuotta sitten hieroin vaimoni selkää synnytyssalissa, jotta hänen kokema kipu hieman helpottuisi. Olin siinä hänen lähellään,
puristin kädestä ja kerroin olevani läsnä. Tuntui pahalta, etten voinut tehdä enempää. Isänä
en ollut kantanut tuota lasta sisälläni, en voinut synnyttää häntä, häntä ei nostettu ensimmäisenä minun rinnalleni enkä minä voinut tarjota rintaruokaa hänelle. Siispä minä vain
olin lähellä ja tein kaikkeni tukeakseni vaimoani ja lapseni äitiä. Sanoin ehkä jotain, halasin
turvaksi ja olin paikalla osoittaakseni välittämistä ja rakkautta. (K: blogikirjoitus) http://samueljyrinki.blogspot.com/2016/11/isyyden-veroinen-isa.html 30.5.2018
(156) Seksuaalirikoksen tai -kaltoinkohtelun uhriksi joutuminen aiheuttaa usein erilaisia tunteita ja ajatuksia. Olipa teko tai asia minkälainen tahansa, niin sen kanssa ei kannata jäädä
yksin. Siitä kannattaa aina kertoa jollekin turvalliselle lähiaikuiselle. Yhteyttä voi ottaa myös
poliisiin ja terveydenhuoltoon. Seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksesta ja seksuaalirikoksesta voi toipua, mutta usein siihen tarvitaan toisten ihmisten tukea. (K: neuvoa antava esite)
http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/turvallisuus/
(157) Maalasimme olohuoneen. Kuitenkin asunto, jossa hän asui, oli remontoitu edellisenä
vuonna. Viimekin vuonna oli kylmä kesä. Siksi he lähtivät torstaina tutkimaan asiaa. Rikostutkijat ovat ymmällään.
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(158) Milloin saadaan Tampereen Sepänkadulta turvallinen käynti Onkiniemeen?
Henki kallis. (K: lehdessä julkaistu tekstiviestimielipide, Nieminen 2010: 87) Ks. kirjan lähteet
(159) Voitko tulla vastaan? Puistossa on jo pimeää.
(160) Postilaitos toimi tosi ripeästi
Postilaitos tiedotti uusista järjestelyistään kiitettävän ripeästi.
Tiedote postitoimipaikkojen yhdistämisestä ja palvelujen paranemisesta ehtii joihinkin
postilaatikkoihin jo ennen kuin järjestelyistä oli päätetty.
Tiedosta kiitollinen
Anjalankoski
(K: mielipidekirjoitus, Rahtu 2006: 72) Ks. kirjan lähteet
(161) Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo
on miehen kunnia.
Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä; eikä miestä luotu vaimoa varten,
vaan vaimo miestä varten.
Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden. (K: Raamattu 1933/38 1Kr.11: 7–10)
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