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 Unità 3 (tre)  CHE COSA PRENDI? 

                  Angelica prende                
     un tè. 

 
 
 
 
 
            

          
                                                                                                �                � 
 
 

   un frullato 

 
     
In un bar ● Kahvilassa                          un tramezzino 
 

1 (uno) 
Angelica – Che cosa prendi? 
Nerina – Io prendo un cappuccino, e tu?                                           
A – Io prendo un tè.             un cappuccino     
N – E voi cosa prendete?          
Miriam – Io prendo un caffè e Duilio prende un frullato. 
 

Angelica, Nerina, Miriam e Duilio prẹndono un cappuccino, un tè, un caffè e un frullato. 
 

2 (due)                una pasta 

Angelica – Cosa prendi? 
Nerina – Un cornetto, e tu? 
A – Una pasta. 
N – E voi che prendete? 
Duilio – Io e Miriam prendiamo un tramezzino. 
 

Angelica Nerina, Miriam e Duilio prendono un cornetto, una pasta  
e due (2) tramezzini. 
 
Miriam prende un tramezzino, anche Duilio prende un tramezzino. 
 

Metti in ordine. ● Järjestä. 
 

Angelica  prende   un cornetto 
Nerina   prendono  un tramezzino 
Miriam e Duilio prende   una pasta 
 

Forma una frase. ● Muodosta lause. Sanat ovat väärässä järjestyksessä. 
 

1. un caffè e un prendo frullato . 
 

2. un tramezzino tramezzino tu prendi , Miriam prende anche un? 
 

Completa le frasi con il verbo. ● Täydennä lauseet verbillä. 
 

Io .................. un cappuccino, e tu cosa ..................? 
Nerina ................. un cornetto. 
Io e Miriam ......................... un tramezzino, 
e voi cosa ................…………….? 
Noi ..................... un caffè e un frullato.  
Miriam e Duilio ........................ un tramezzino. 

che cosa? = cosa? = che?  
mikä / mitä? (engl. what) 

prẹndere ottaa 
 
prẹndo   otan 
prẹndi    otat 
prẹnde  ottaa 
prendiạmo otamme 
prendẹte otatte 
prẹndono ottavat 
 
taivutuspäätteet lihavoitu ja 
kursivoitu 
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3 (tre) 
Angelica – Miriam, cosa prendi? 
Miriam – Un caffè  
Adele – Anch'io prendo un caffè. 
 

Angelica (al barista ● kahvilatyöntekijälle ) – Due caffè, per favore. 
 
4 (quattro)                una tazza 

Martina – Io prendo una pasta e una tazza di tè.               
Raffaele – Anch'io.  
Giulia – Fabrizio, tu prendi un caffè? 
Fabrizio – No, prendo un latte macchiato. 
Giulia – Io non prendo niente. 
 

Martina e Raffaele prendono una pasta e un tè. 
Fabrizio non prende un caffè, prende un latte macchiato.  
Giulia non prende niente.                                                    latte macchiato: kuumennettu       
                                                                                                                maito, jossa on tilkka kahvia                                                                       

 
 

 NO, NON &  NIENTE  
 

– Questa è Giulia? 
– No. 
– Chi è? 
– È Noemi. 
– Noemi è la sorella di Giulia? 
– No, non è la sorella di Giulia, è la sorella di Ottavia. 
 

– Prendi un cappuccino? 
– No, prendo un tè. 
Angelica non prende un cappuccino: prende un tè. 

 

Kaksi kieltosanaa: no ja non. Eikö yksi olisi riittänyt?! Entä 
milloin käy no ja milloin non? 
Mieti ensin itse, tee alla oleva harjoitus ja vertaa sitten 
vastaustasi sivulla 19 olevaan ratkaisuun. 
 

� No o non? ● No vai non? 
 

– Sei Giulia?  – ____ .     – Queste siete tu e Monica?      – ___ , siamo io e Tiziana. 
 

Miriam ___ prende un cornetto.   _____ sono Giulio, sono Raffaele. 
 

Giulia ___ prende niente. 
 

Niente (ei mitään) on kielteinen pronomini, jota käytetään kielteisessä lauseessa eli non-sanan kanssa. 
 

 ♪♫ UN CAFFÈ, DUE CAFFÈ  
 
Yksitavuiset sanat ja sanat, joissa paino on viimeisellä tavulla, eivät taivu monikossa. Kuuntele ja toista: 
 

Prendiamo due caffè.  Prendiamo due tè. 
 

 la città – le città   kaupunki   il re – i re  kuningas  
il papà – i papà   isi   la verità – le verità totuus 

♪♫  anche io → anch'io minäkin 
 

Anche-sana kadottaa loppuvokaalinsa io-
pronominin edellä. Kadonnut vokaali 
korvataan heittomerkillä. 
 

per favore 
please (pyydettäessä) 

Non sono Giulia, 
sono Noemi. 

un tè = una tazza di tè; un cappuccino = una tazza di 
cappuccino  (kupillinen teetä, kupillinen cappuccinoa) 
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♪♫  VERBIEN  PAINOTUS 
 

Verbien monikon 3. persoonassa (he-muoto) paino on yksi tavu aiemmin kuin monikon 2. persoonassa 
melkein kaikissa aikamuodoissa ja tapaluokissa. Vertaa: 
 

prendẹte  otatte  prẹndono he ottavat 
prendevạte otitte (teillä oli tapana ottaa) prendẹvano he ottivat (heillä oli tapana ottaa) 
 
 
♪♫ ÄÄNTÄMINEN JA OIKEINKIRJOITUS        ♪♫ NOUSEVA INTONAATIO  
Kuuntele ja toista:         Kuuntele ja toista: 
C  

[tȓ] 
ciao   
piacere    
Cini   
[k] 
caffè  
che cosa?  
Chiara  
Mọnica  
macchiato 

G      

[dƗ]    
Giulia 
Angẹlica  
cugino 
[g] 
Gabriele 
gatto 
Ghiberti 
Gobbi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Monellako tavalla c- ja g- kirjaimet äännetään? Onko vaihtelu sattumanvaraista? Jos ei ole, mitä 
yleistyksiä voidaan tehdä edellisten esimerkkien perusteella? Mieti, miten alla olevat sanat sekä Italian 
kaupunkien ja kylien nimet äännetään. 
 
ciambellone (rinkelin muotoinen kuivakakku); gatto (kissa); giustịzia (oikeudenmukaisuus) 
 
Campobasso; Cụvio; Cosenza; Cherẹmule; Chiaravalle; Chiạuci; Cianciana;  
 
Gallịcchio; Ghisalba; Ginosa; Gẹnova; Genzano; 
 
Mikä on h-kirjaimen tehtävä sanoissa Chiara, macchiato, che ja Ghiberti? (vastaus sivulla 19) 
 
 
� Tee monikko 
 
la tazza 
il tramezzino 
il frullato 
il caffè 
il cappuccino 
la città 
il fratello 
la cugina 
la realtà  todellisuus 
la nave  laiva 
 
 

Questa è Giulia.  Tämä on Giulia. 
Questa è Giulia?  Onko tämä Giulia? 
Noemi è la sorella di  Noemi on Ottavian sisko. 
Ottavia. 
Noemi è la sorella di  Onko Noemi Ottavian  
Ottavia?    sisko? 
 

Nouseva intonaatio erottaa kysymyksen toteamuksesta, 
kun lauseen alussa ei ole kysymyssanaa. Jos lause alkaa 
kysymyssanalla, intonaatio ei ole kovin tärkeä. Italiassa 
suoraa kysymyslausetta seuraa aina kysymysmerkki. 
 

Chi è Noemi? 
Che cosa prendi? 

� Käännä italiaksi 
 
– Otan leivoksen ja kupillisen teetä. 
– Niin minäkin. 
 
Miriam ottaa kolmioleivän, Giuliokin ottaa kolmioleivän. 
 
En ole Noemi, olen Giulia. 
 
– Mitä otat? 
– Otan kupillisen cappuccinoa. 
 
He eivät ota mitään. 
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� Esercizio di sostituzione-substitution drill-korvausharjoitus:E tu cosa prendi? Entä mitä sinä otat? 
Valitse näistä herkuista jotakin syötävää ja juotavaa. Lue seuraava keskustelu naapurisi kanssa. Korvaa 
alleviivatut sanat kuvateksteillä.  

 

– Che cosa prendi? 
– Io prendo un tramezzino e un tè, e tu? 
– Io prendo un caffè.              
– E voi cosa prendete? 
– Prendiamo un cappuccino e un cornetto. 
esimerkki: 
– Che cosa prendi? 
– Io prendo una fetta di torta e un caffè macchiato, e tu? 
– Io prendo un chinotto.           una torta 

– E voi cosa prendete? 
– Prendiamo un caffè con panna e una fetta di ciambellone. 

                                   
un tè al limone     un caffè macchiato  una fetta di ciambellone           una pasta 
   "tahraantunut kahvi"    

                     
un caffè con panna    un latte macchiato         un panino    una fetta di torta 
          "tahraantunut maito" 

                
un gelato   un aperitivo  un amaro            un chinotto 
 
una spremuta  

       HUOM.   il latte ei ole outo amerikkalainen  
  sekoitus vaan tavallista maitoa. 

 
Il chinotto on italialainen limsaherkku, 

      jota kannattaa kokeilla. Sitä maustetaan  
chinotto-sitrushedelmän uutteella.  
Chinotto-hedelmää viljellään Ligurian  
maakunnassa. 

 



Cira Almenti PaP I-1 unità 3 

PaP I-1 unità 3    copyright   Cira Almenti  

   

18 

KULTTUURINMURUSIA    PASTA E PASTE 
 

pasta 1 taikina 
pasta 2 pasta  
Spaghetti, tagliatelle, ravioli e tortellini sono tipi di pasta 
(pastalajeja). 
 

Ravintoloiden ruokalistoissa pastalajin nimi kerrotaan aina. 
On satoja erilaisia pastalajeja, joten älä tyydy vanhaan tuttuun 
spagettiin, vaan kokeile vaikkapa näitä: orecchiette, ravioli, 
fusilli ja pizzọccheri! Pastalajien nimet ovat monikollisia: spago 
= naru; spaghetto = pikkunaru; spaghetti = pikkunaruja. 
 

pasta 3 leivos 
Cannoli e bignè sono tipi di paste. Questa pasta è un bignè. 
Myös leivoslajeja on satoja: joka maakunnassa on omat herkut. 
 

un piatto         tre tortellini                                                                 un raviolo 
un piatto di ravioli                      

 
            
 
 

 un piatto di spaghetti 

         
una porzione (annos) di tagliatelle                         

            
   

 
    
 

                               
un cannolo siciliano           un bignè   un vassọio di paste       
(Sicilia → siciliano) 
 
 

PREPOSITIONURKKA  
┌── 
│ DI , CON, AL   
 

Kun di-prepositio seuraa määrän ilmausta, sillä on suomen partitiivin merkitys: 
 

una fetta di ciambellone pala (viipale) kuivakakkua; una fetta di torta pala kakkua/piirakkaa;  
un piatto di spaghetti lautasellinen spagettia; un litro di latte litra maitoa; una tazza di tè kupillinen teetä. 
 
│ CON   un caffè con panna  kahvi kermavaahdon kera 
    AL    (= a + il) un tè al limone  tee sitruunan kera     
             
Prepositioita a ja con käytetään, kun kuvataan, millä jokin ruoka tai juoma on maustettu. Artikkelin 
sulautumista prepositioiden kanssa käsitellään luvuissa 11, 12 ja 13.      
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RISPOSTE  VASTAUKSET 
 

Pag. 15 DOMANDA ● KYSYMYS: Milloin käy no ja milloin non? 
 

– No on itsenäinen kieltosana, joten se voi kieltää koko lauseen. Pelkkä No riittää kysymyksen vastaukseksi. 
 

– Sei Giulia?  – No.   – Oletko Giulia? – En. 
 

Non kieltää perässään olevan lauseenjäsenen. Yleensä sitä käytetään verbin kanssa. 
 

Miriam non prende un cornetto.  Miriam ei ota voisarvea.  
Non sono Giulio, sono Raffaele. En ole Giulio vaan Raffaele. 
Sono Noemi, non Giulia.  Olen Noemi enkä Giulia. 
 

Pelkkä non ei riitä kysymyksen vastaukseksi. 
 

Pag. 16 DOMANDA: Mikä on h-kirjaimen tehtävä sanoissa Chiara, macchiato, che ja Ghiberti?  
 

– Kun h lisätään c- tai g-konsonantin ja i- tai e-vokaalin väliin, c ja g äännetään kovana. 

chi [ki], ghi [gi];  vrt.  ci [ tȓi ], gi [dƗi] 
 

� Sanasto-itsepalvelutehtävät 
 

1 Pikkusanat (pronominit, adverbit, konjunktiot yms.) unità 1–4 
� Muistatko, mitä seuraavat pikkusanat merkitsevät? Kirjoita, mitä muistat, ja tarkista sitten suomennokset 
tekstistä. 

 
chi? .............................  pagina sivu 1 (uno)  
che? .............................  pag. 14 (quattọrdici) 
che cosa? ............................. pag. 14 
questo/a ............................. pag. 1,3 (tre) 
io   ............................. pag. 1 
tu ............................. pag. 1 
lei/lui  ............................. pag. 1 
anche  ............................. pag. 9 (nove) 
niente .............................. pag. 15 (quịndici) 
 
2 Etsi sanojen italiankieliset vastineet kappaleen teksteistä ja kuvista. 

 
sitruuna ............................. 
sivu ..................................   tyyppi/laji ............................. 
sämpylä .............................   vastaus ................................... 
tarjotin .............................   viipale ............................. 
tuulihattu .............................   voisarvi .............................  
    
� Käännä italiaksi: 

 
Annos raviolia 
 
Tämä leivos on tuulihattu. 
 
Tämä on voisarvi.       

hedelmäpirtelö ............................. 
kahvila ............................. 
kakku ............................. 
kermavaahto ............................. 
kielioppi ............................... 
kolmioleipä ............................. 
kuivakakku ............................. 
kuppi ............................. 
kysymys ........................... 
lautanen ............................. 
leivos ............................. 
maito ............................. 
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Unità 4 (quattro) RAFFAELE È LO ZIO DI ELENA

 Lisää puuttuvat sukulaisuutta ilmaisevat sanat ( ks. s. 5)

Giulia è la ................... di Elena.
Raffaele è il ................... di Giulia. 

Raffaele è lo zio di Elena.

 Elena è la nipote di Raffaele.    Alberto è l'ex marito di Giulia.

 Lisää epämääräinen artikkeli (pag.10)

Angelica prende .......... tè.      ......pera
Miriam prende .......... caffè. ..        .......mela
Adele prende ..........pasta.

sera ilta; di sera = la sera  iltaisin
mattịna aamu; di mattịna = la mattina  aamuisin
di sọlito yleensä
l'orzo ohra; ohrakahvi (monikkoa ei käytetä) ks. s.23
lo yogurt – gli yogurt  

 sanaa yogurt ei äännetä italiassa ruotsalaisittain. o = o; o≠ u!
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la/il nipote lapsenlapsi
veljenlapsi
sisarenlapsi

- io prendo uno yogurt, tu prendi un caffè? 
- No, di mattina prendo una tazza di orzo.
- Io di solito prendo l'orzo di sera.

l'orzo 
lo zio 
uno yogurt .... ?!? 
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ARTIKKELIN KOKO KIRJO

un’arancia              uno zio    un orolọgio
l'arancia                      lo zio  l'orologio

     
     MALLISANAT

 

 

un piatto di gnocchi 
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epämääräinen artikkeli
♀ ♂

UNA 

una bambina 
una sorella 
una stella 
una psicọloga 
una zia

UN 

un bambino
un fratello 
un orolọgio
un amico
un elefante

UN’ 

un’arancia
un’ọstrica

UNO 

uno gnocco 
uno psicọlogo 
uno stivale 
uno yogurt 
uno xilọfono 
uno zio

 Lisää määräinen ja epämääräinen artikkeli,  
tee monikko

zebra struzzo
orango giraffa
♂ leone delfino
sciacallo ♂ yak

♀ ♂
UNA UN 

UN’ UNO

♀ ♂ 

LA IL yksikkö

LO 

L’ L’

LE I monikko

GLI

 Mikä määrää artikkelin  
muodon?
Päättele säännöt taulukon 
esimerkkien perusteella.Vertaa  
vastaustasi seuraavalla sivulla  
olevaan selitykseen.

LO GNOCCO

Gli gnocchi on pastalaji. Gnocchi di patate ovat 
perunamuusista ja jauhosta tehtyjä pyöryköitä, joka 
keitetään ja maustetaan pastan tavoin. Emilian 
maakunnassa gnocco fritto on palanen friteerattua 
leipätaikinaa. Puhekielessä uno gnocco / una 
gnocca tarkoittaa mm. naiivia ja kömpelöä ihmistä. 

määräinen artikkeli

♀ ♂ 

LA 

la bambina 
la sorella 
la psicọloga 
la stella
la zia

IL 

il bambino 
il fratello

yksikkö

LO 

lo gnocco
lo psicologo
lo stivale 
lo yogurt
lo xilọfono
lo zio

L’ 

l’arancia
l’ọstrica

L’ 

l'orologio
l’amico
l’elefante

LE

le bambine
le sorelle
le 
psicọloghe
le stelle
le zie
le arance
le ostriche

I

i bambini
i fratelli

monikko

GLI 

gli gnocchi
gli psicọlogi
gli stivali
gli yogurt
gli xilọfoni
gli zii

gli orologi
gli amici
gli elefanti
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 KONSONANTTILOPPUISET SANAT  EIVÄT  TAIVU MONIKOSSA

esim. lo yogurt – gli yogurt 
l'ạutobus – gli ạutobus (bussi)
il computer – i computer
il film – i film (elokuva)
lo yak – gli yak

♪♫ARTIKKELIN MUODON VAIHTELU

pag. 21 (ventuno): DOMANDA : Mikä määrää artikkelin muodon? RISPOSTA:

Artikkelin muodon valinta (esimerkiksi maskuliinin yksikössä il, lo tai l' ja feminiinissä la tai l') riippuu 
ainoastaan artikkelia seuraavan sanan alkukirjaimesta.

epämääräinen artikkeli

♀ Jos sana alkaa vokaalilla, käytetään muotoa un'. un'arancia

♂ Jos sana alkaa yhdistelmällä gn, ps, s+konsonantti tai kirjaimilla x, y tai z, käytetään muotoa uno.
uno yogurt

♂Jos sana alkaa vokaalilla, tavallisella konsonantilla tai konsonanttiyhdistelmällä, käytetään muotoa un.
un orologio, un ragazzo, un fratello

määräinen artikkeli

♀ ja ♂
Jos sana alkaa vokaalilla, käytetään muotoa l'. l'orologio, l'ex marito; l'arancia

♂ Jos sana alkaa yhdistelmällä gn, ps, s+konsonantti tai kirjaimilla x, y tai z, käytetään muotoa lo.
lo yogurt

♂Jos sana alkaa tavallisella konsonantilla tai konsonanttiyhdistelmällä, käytetään muotoa il.
il ragazzo, il marito

Heittomerkki osoittaa, että artikkelin viimeinen vokaali on kadonnut. Huomaa, että vokaali katoaa 
artikkelista vain yksikössä. Heittomerkkiä ei ylipäänsä käytetä monikossa.

Monikon feminiinissä artikkelin ainoa muoto on le. Monikon maskuliinissa i vastaa yksikön muotoa il 
ja gli vastaa yksikön muotoja l' ja lo.
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yksikkö ♀ LA / L' ♂ IL     ♂ LO / L' 

         
 

 monikko        LE                   I              GLI

 

yksikkö    ♀ UNA / UN'   ♂ UN       ♂ UNO 

 
monikkoa ei ole



KULTTUURINMURUSIA  L'ORZO

Ohraa  on viljelty Välimeren maissa jo tuhansia vuosia. Sitä käytetään oluen tuotannossa sekä ruoan 
valmistamisessa. Alpeilla käydessä kannattaa kokeilla perinteistä ohranjyväkeittoa "orzetto alla trentina". 
Ohra on hyvin ravitseva ja maukas mutta helposti sulava ruoka, joka sopii lasten, vanhusten ja toipilaitten 
ruokavalioon. Ohra sisältää runsaasti kalsiumia, magnesiumia, kaliumia, fosforia, rautaa sekä hieman piitä. 
Sen hyvät ominaisuudet tunnetaan antiikin ajoista asti. Länsimäisen lääketieteen perustaja, kreikkalainen 
Hippokrates, käytti ohran keitinlientä lääkkeenä sekä sisäisiin että ulkoisiin tulehduksiin. Paahdetuista 
ohrajyvistä valmistettu "kahvi" oli maanviljelijöiden perinnejuoma jo 1800-luvulla. Nykyään kiinnostus 
terveelliseen ruokavalioon on saanut ohrakahvin suosion taas kasvamaan. Kahvilasta voi saada 
ohraespressoa (espresso d'orzo) ja ohracappuccinoa (cappuccino d'orzo). Ohrakahvia voidaan valmistaa 
kotona napolilaisella kahvipannulla (caffettiera napoletana), viime vuosina keksityllä ohrapannulla 
(orziera) tai lisäämällä pikaohraa (orzo solụbile) kuumaan veteen. Reilun kaupan (equo e solidale) ohraa 
tuodaan Ecuadorista. Orzo ei siis ole pelkkä kahvin korvike vaan perinteinen terveysjuoma, joka kaiken 
lisäksi maistuu hyvältä (varsinkin hunajan kera)! 
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 Lisää määräinen artikkeli sanoihin ja tee monikko.  
ạlbero
ex marito
ex moglie
fiore ♂
montagna 
signora     
signore ♂
orziẹra      
yogurt ♂      
zạino  montagna           fiore zaino            albero

caffettiera; caffettiera napoletana; orziera

-ca- ja -ga- päätteisten feminiinisanojen monikko 
on aina -che ja -ghe: 
l’amica – le amiche
la psicọloga – le psicologhe
la sega –le seghe  saha

-co- ja -go- päätteisten maskuliinisanojen monikko vaihtelee: 
l’amico – gli amici
il fuoco – i fuochi  tuli
l’orango – gli oranghi
il sugo – i sughi (tomaatti)kastike
lo psicọlogo – gli psicologi
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 Tee yksikkö

le torri  tornit
i funghi  sienet (ei pesusienet)
le viti  ruuvit/viiniköynnökset
le antenne
gli alberghi hotellit
i falò kokot
le ọpere teokset
gli scanner
i monitor
i mẹdici lääkärit
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SUBSTANTIIVIEN MONIKKO: OIKEINKIRJOITUSMUUTOKSIA

-io-päätteiset maskuliinisanat 

-io  -i 

Kun i on painoton, monikossa on vain yksi i.

l'ọcchio  gli ọcchi silmä
il marinạio i marinại merimies
il bạcio - i bạci suudelma
il viạggio- i viạggi matka

-ịo - ịi 
Kun i on painollinen, monikossa on kaksi i:tä, jotka äännetään molemmat.

lo zịo gli zịi (äännä zi-i) setä, eno
il rinvịo i rinvịi lykkäys, viivästyminen mutta: il dio - gli dèi jumala-jumalat
il fruscịo i fruscịi suhina

-cia- ja -gia-päätteiset feminiinisanat

cịa/gịa  cịe/gịe 
Kun i on painollinen, se säilyy monikossa.

la farmacịa - le farmacịe apteekki
la bugịa - le bugịe valhe
la scịa - le scịe    vanavesi 

cia/gia  cie/ce 
    gie/ge

Kun i on painoton, se katoaa aina, jos päätettä -cia/gia edeltää konsonantti.

l'arạncia - le arance appelsiini
la fạscia - le fasce nauha, vyöhyke
la piọggia - le piogge sade

Kun päätettä cia/gia  edeltää vokaali, i säilyy monikossa. Tämä i  ei vaikuta ääntämiseen, siksi nykyitaliassa 
on taipumus jättää sekin kirjoittamatta. Variantit le valige, le ciliege, löytyvät uusista sanakirjoista. Kirjoita 
kuitenkin valigie ja ciliegie tentipaperiisi, koska kaikki tahot eivät vielä hyväksy tätä muutosta!

la camịcia - le camicie / le camice paita, paitapusero
la ciliẹgia - le ciliegie / le ciliege kirsikka
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