Konjunktiot
Konjunktiot ovat pikkusanoja, jotka yhdistävät kaksi lausetta yhdeksi virkkeeksi. Konjunktiot
eivät taivu.
Virke alkaa aina isolla alkukirjaimella ja päättyy pisteeseen, huutomerkkiin (!) tai
kysymysmerkkiin. Virkkeessä on aina verbi. Virkkeessä voi olla useampia lauseita, jotka on
erotettu toisistaan pilkulla (,).
Kaksi virkettä: Minä en ollut kurssilla. Minä olin sairas.
Yksi virke, jossa kaksi lausetta yhdistetty konjunktiolla: Minä en ollut kurssilla, koska olin sairas.
Konjunktioita on monia, mutta opiskelemme ensin joitain yleisimpiä.
ja voi rinnastaa lauseita tai sanoja: Teimme viime viikolla luetun ymmärtämisen ja kuuntelimme
puhekielen kuuntelun. Söin aamulla puuroa ja join kahvia. Söin leipää ja jogurttia.
eli selittää, mitä sana tarkoittaa, tai se voi rinnastaa synonyymit eli samaa tarkoittavat sanat. Minulla
on tosi kiire, eli tässä kestää vielä ennen kuin pääsen lähtemään. Objekti eli tekemisen kohde on
usein partitiivissa. Hän on meksikolainen, eli hän puhuu espanjaa.
tai on joku vaihtoehdoista. Haluaisin työskennellä lentoemäntänä tai matkaoppaana. Haluatko
kahvia tai teetä? Käykö sinulle lauantaina tai sunnuntaina?
mutta Minulle ei sovi tänään, mutta käykö sinulle perjantaina? Voin tulla perjantaina, mutta en
tänään. Olisin tullut, mutta olin sairas. Luin paljon, mutta koe meni silti huonosti.
vaan tulee negatiiviseen lauseeseen! merkitys on lähellä sama kuin mutta. En tarkoittanut tätä
kahvilaa vaan sitä, joka on Valkeassa. Emme tapaa torstaina vaan perjantaina. Hän ei ole
espanjalainen vaan portugalilainen.
siksi antaa syyn: miksi → siksi. Hän on TE-toimiston tapaamisessa, siksi hän ei ole täällä. En
päässyt koetta läpi ensimmäisellä kerralla, siksi minun pitää tehdä se uudelleen. En ole koskaan
käynyt Aasiassa, siksi haluaisin matkustaa sinne seuraavaksi.
että tulee usein lauseeseen mitä joku sanoi, kertoi, teki. Sanoin hänelle, että hän voi tulla neljältä.
Hän kertoi, että he ostivat uuden asunnon. Ostin sanakirjan, että voin itse tarkistaa sanoja tunnilla.
koska En voi tulla, koska en saa lapsenvahtia. Myöhästyin kurssilta, koska bussi oli vartin
myöhässä. Olen väsynyt, koska nukuin huonosti.
kun ilmaisee aikaa. Lähdetään heti, kun olet valmis! Menen käymään kaupassa, kun olen syönyt.
Kerron sinulle kaiken, kun tapaamme!
jos Olen tosi iloinen, jos saan sen työpaikan! Tulen, jos saan vapaapäivän silloin. Menemme
perjantaina tivoliin, jos on hyvä ilma.

vaikka ilmaisee rajoitusta tai vastakohtaa. Kävin pitkällä kävelyllä, vaikka satoi vettä. Hän
pyöräilee töihin, vaikka hänellä on 15 kilometrin työmatka. Olin siellä onneksi ajoissa, vaikka
minun täytyi etsiä kauan parkkipaikkaa.
kuin -sanaa käytetään vertailussa komparatiivin kanssa. Minusta tuo punainen takki on parempi
kuin tuo musta. Minusta tämä tehtävä on helpompi kuin se ensimmäinen. Oulu on pienempi kuin
Helsinki.

