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dove  
missä? 
 
dove è? → dov’è? 
missä se on? 
 
HUOM  
heittomerkki: dov' 
(apọstrofo) 
ja painomerkki: è 
(accento)  
ks.s. 58 

UUTISSÄHKE: Rooma, 19.9.2006 (STT–AFP)   
ITALIASSA SUURI MAFIARATSIA 
Italian poliisi on pidättänyt 35 ihmistä laajassa mafian vastaisessa operaatiossa maan eteläosassa. [...] 
Pidätykset tehtiin Calabriassa ja sen naapurimaakunnissa Latiumissa ja Lombardiassa. 

 

Unità 11 (undici)  DOV’È?        
 
Martina – Che cosa dice il comunicato stampa? 
Matti – “Operazione antimafia in Italia meridionale... arresti in Calabria, nel Lazio e in Lombardia...”  
Martina – Come, scusa? Il Lazio e la Lombardia non sono in Italia meridionale. 
Matti – E dove sono, allora? 
Martina – La Lombardia è in Italia settentrionale. In Lombardia ci sono Milano, Monza, il lago di Garda... be’, 
il lago di Garda è tra la Lombardia, il Veneto e il Trentino. Tutti i finlandesi conoscono il lago di Garda, no? 
Matti – Sì, sì, certo, è al nord, vicino alle Alpi. 
Martina – Esatto. 
Matti – Il Veneto è la regione di Venezia? 
Martina – Sì, e anche Verona è in Veneto. Conosci Verona, vero? 
Matti – Sì, la conosco. A Verona c’è l’arena di Verona. 
Martina – Mh-mh. 
Matti – E il Lazio dov’è? 
Martina – Il Lazio è in Italia centrale. 
Matti – È vicino a Roma? 
Martina – Sì e no. Roma è nel Lazio. 
Matti – Aha. Ci sono altre città famose in Italia centrale? 
Martina – Certo. Firenze, Siena e Perugia, per esempio. 
Matti – Sono tutte in Toscana, vero? 
Martina – No. Firenze e Siena sono in Toscana, Perugia è in Umbria.  
Conosci san Francesco d'Assịsi? 
Matti – Sì, più o meno. 
Martina – Assịsi è vicino a Perugia.   
Matti – E la Calabria dov’è? 

Italia 
settentrionale 
(nord) 
 
 
 
 
 
 
Italia centrale 
(centro) 
 
 
 
 
Italia 
meridionale 
(sud) 
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conọscere  tuntea   itsepalvelutaivutus 
 
Perusmuodon lopussa -c(i)are tai -g(i)are 
→ c ja g ääntyvät aina kuten perusmuodossa  
(unità 5 pag. 27). 
 
Perusmuodon lopussa -cere, -scere  tai -gere 
→ c:n ja g:n ääntäminen riippuu perässä olevasta 
vokaalista. 
 
 Taivuta ja lue ääneen: 
 
..................... 
  .............................. 
conosci  

 .............................. 
.....................  conọscono 

Martina – In Italia meridionale. 
Matti – Quali regioni ci sono intorno alla Calabria? 
Martina – La Campania, la Puglia, la Basilicata  
e la Sicilia. 
Matti – Napoli è in Calabria? 
Martina – No, è in Campania. 
Matti – A Napoli c'è il Vesuvio, no?  
Martina – Be', sì, il Vesuvio è vicino a Napoli.                           
Matti – Senti, ma quante regioni ci sono in Italia?          il golfo di Napoli e il Vesuvio 
Martina – Venti.                    
Matti – Sono troppe. In Italia ci sono troppe regioni, troppe differenze, troppi dialetti... 
Martina – Ma cosa dici?! La differenza è ricchezza, anzi, è biodiversità! E poi non conosci il proverbio?  
“Il mondo è bello perché è vario”! 
 
Maakuntien nimien painotus 
 
l'Alto Ạdige  la Lombardịa 
la Calạbria la  Sicịlia  
la Campạnia  l'Ụmbria 
il Lạzio  il Vẹneto     la Ligụria 
  
Tekstin ymmärtäminen 
Sanasto-itsepalveluharjoitus 
 
 Miten sanotaan italiaksi...? 

Etsi seuraavat sanat & ilmaukset edellä olevasta tekstistä 
 
uutissähke ...........................  
operaatio …………………..  
Etelä-Italia .................................  
pidätys ………………………. 
Anteeksi, mitä?! .......................... 
(sekä kirjaimellisessa merkityksessä "en ymmärrä" 
 että laajemmassa merkityksessä "olen eri mieltä") 
Pohjois-Italia .................................     
järvi ...................................... 
pohjoinen ................................. 
aivan   esatto 
maakunta .................................  
Eikö totta? ............................... 
Keski-Italia .................................    
lähellä (jotakin)  vicino a 
kaupunki   città  
kuuluisa ....................................... 
totta kai   certo 
esimerkiksi ................................. 
suurin piirtein ........................... 
ympäri   intorno a  
ero (difference) .............................. 
no...                                             be' (←bene) 
murre .......................................................... 
Mitä sinä (oikein) sanot?! .........................   
rikkaus .................................  
tai oikeastaan   anzi 
biologinen monimuotoisuus .............................. 
sanalasku ....................................... 

quale? quali? mikä? mitkä? PaP I-1 unità 6 pag. 31 
 
altra/o (taipuu adjektiivin tavoin) muu 
 
♀ quante? ♂ quanti? (taipuu adjektiivin tapoin) montako? 
 

♀ troppe; ♂ troppi (taipuu adjektiivin tapoin) liikaa ks.s.4 

dire sanoa  

dico           
dici 
dice 
diciamo 
dite 
dịcono 
 
Taivutusvartalo on 
dic-, joka tulee 
alkuperäisestä 
perusmuodosta dicere.

“Il mondo è bello 
perché è vario” 
 
Maailma on kaunis, 
koska se on 
moninainen. 
 

Che dici? = 
Mitä mieltä olet? 

Ma (che)cosa dici?!
Mitä sinä oikein sanot?! 
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 DOMANDE SEMPLICI CON RISPOSTE IN DISORDINE             
 Yksinkertaisia kysymyksiä, joiden vastaukset ovat väärässä järjestyksessä. Järjestä ne oikein! 

 
1– Dov'è il Colosseo? 
  – E' in Italia. 
3 – Dov'è Roma? 
  – E' in Europa. 
5 – Dov'è l'Italia? 
  – Il Colosseo è a Roma.     
 
1 – Dov'è il Maschio Angioịno? 
  – È un castello.     
3 – Che cos'è il Maschio Angioịno?                                       
  – E' una chiesa di Firenze.     
5 – Che cos'è Santa Maria Novella? 
  – A Napoli. 
 
1 – Dove sono le due torri? 
  – E' una regione. 
3– Dov'è Bologna? le due torri  
  – Sono a Bologna.             
5 –Cos'è l'Emilia? 
  – In Emilia.  
 
1– Dov'è il Vesuvio? 
  – Sono vulcani. 
3 – Dov'è l'Etna? 
  – In Campania. 
5 – Cosa sono il Vesuvio e l'Etna? 
  – In Sicilia.       il Gran Sasso   
 
1– Dov'è il Gran Sasso?      il Volturno a Capua (Campania)                
 – Una montagna. 
3 – Cos'è il Gran Sasso?     
 – In Abruzzo. 
 
1 – Dov'è il Trasimeno? 
   – E' un lago. 
3 – Dov'è l'Umbria? 
   – E' in Umbria. 
5 – Cos'è il Trasimeno? 
   – In Italia centrale.    il lagoTrasimeno 

 
1 – Dov'è il Volturno?       
   – E' un fiume. 
3 – Dov'è la Campania?  
  – In Campania.       
5 – Cos'è il Volturno?     
  – In Italia meridionale.          
 
 A o IN? Inserisci la preposizione giusta.  

 A vai IN? Lisää oikea prepositio. 
 
Helsinki è ___ Finlandia.      Il lago Trasimeno è ___ Umbria. 
Il Volturno è ___ Campania.      Il Gran Sasso è ___ Abruzzo. 
Il colosseo è ___ Roma.            Il Maschio Angioino è ___ Napoli. 
 

L'ANGOLO DELLE PREPOSIZIONI ● PREPOSITIONURKKA 
┌── 
│ A IN 
 
Perusmerkitys: sekä a että in vastaavat kysymykseen 
”missä/mihin?” Näitä kahta prepositiota käytetään 
kuitenkin eri tavalla. 
 
a Roma; a Bologna in Italia; in Emilia 
 
kaupungin nimi  maan tai maakunnan nimi 

 Vocabolario self-service  
           Itsepalvelusanasto  
Che significano queste parole? 
Suomenna ne ja tee monikko. 
 
il castello 
la chiesa 
la torre 
la regione  
il vulcano  
la montagna  
il lago 
il fiume  
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NOMI, ARTICOLI E PREPOSIZIONI• ERISNIMIÄ  ARTIKKELEITA JA PREPOSITIOITA  
 
           Lue sivulla 1 oleva teksti uudelleen ja vastaa kysymyksiin. Vastaukset ovat sivulla 5. 
 
1 Mikä prepositio tarkoittaa samaa kuin välillä/välissä? 
2 Käytetäänkö määräistä artikkelia kaupunkien nimien kanssa?  
3 Käytetäänkö määräistä artikkelia maiden ja maakuntien nimien kanssa? 
4 Mitä muita maantieteellisiä nimiä edeltää määräinen artikkeli? 
5 Milloin artikkelia ei (yleensä)  käytetä? 
6 Mitä tapahtuu, kun artikkelia käytetään preposition kanssa? 
7 Mistä Latiumin nimi eroaa muiden maakuntien nimistä? 
8 Voitaisiinko sanoa ”una Calabria”, ”una Lombardia” tai “un Colosseo”? 
9 Mitä tarkoittaisi ”un lago di Garda” tai ”un’arena di Verona”?  
 

ESSERCI  • OLLA OLEMASSA, OLLA LÄSNÄ, OLLA PAIKALLA, LÖYTYÄ  
(vrt. there is/ there are; det finns; es gibt;) 

 
1Roma, Venezia, Firenze, Bologna      2 In Italia ci sono molte città famose, 
  e Napoli sono in Italia.           per esempio Roma, Venezia, Firenze, 

       Bologna e Napoli. 
3 Il castello è sulla         4 Sulla montagna c'è un castello. 
   montagna.            Vuorella on linna. 
   Linna on vuorella.      6 In casa non c'è nessuno.  
5 Elena non è in casa.             Kotona ei ole ketään. 
   Elena ei ole kotona.      7 Oggi non ci siamo. 
         Tänään emme ole paikalla/kotona 

     8 Non ci sono per nessuno!  
         En ole tavattavissa, jos joku kysyy. 
         (Kirjaim. En ole paikalla kenellekään!) 

 
Esimerkissä 1, 3 ja 5 kerrotaan, missä on lauseen subjekti (kaupungit, linna, Elena). 
Esimerkeissä 2, 4 ja 6 kuvataan paikkoja (Italiaa, vuorta, kotia) kertomalla, mitä niissä on – tai ei ole. 
Esserci-verbiä käytetään kaikissa persoonissa, vaikka c'è ja ci sono ovat sen yleisimmät muodot. 
 
Esserci on erittäin yleinen verbi, johon törmäät joka paikassa ja kaikenlaisissa sanonnoissa. 
 
 
MOLTO, POCO, TROPPO, QUANTO   
 
Määrän ilmaisut molto, troppo, poco ja quanto toimivat sekä adverbeina että pronomineina. Adverbeina ne 
eivät taivu. Ks. unità 5, 9 ja 10: 
 Quanto costa? Paljonko se maksaa? 
 Le tasche sono molto comode. Taskut ovat hyvin käteviä. 
 Questo bikini costa poco. Nämä bikinit ovat halvat. (kirjaim. maksavat vähän) 
 Queste scarpe costano troppo. Nämä kengät maksavat liikaa. 
 
Pronomineina ne taipuvat suvussa ja luvussa adjektiivin tavoin: 
 A Roma ci sono molte fontane. Roomassa on useita suihkulähteitä. 
 In Italia ci sono troppe regioni e troppi dialetti. Italiassa on liikaa maakuntia ja liikaa murteita. 
 Quante regioni ci sono in Italia? Montako maakuntaa Italiassa on? 

– Quante regioni ci sono? – Troppe. – Montako maakuntaa on? – Liian monta. 
 

 
 C’è/ci sono vai è/sono? 

 
A Roma _______ molte fontane.                     
L’arena di Verona _______ famosissima.                                           fontane di Roma                   

ESSSERCI 
ci sono 
ci sei 
c'è 
ci siamo 
ci siete 
ci sono 
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Perugia non _______  in Toscana.  Santa Chiara                 
 
In Toscana ________ molte città famose. 
 
In Italia _________ troppi dialetti? 
 
Assisi _________  molto carina. 
 
Chi _________ in questa fotografia ? 
 
Ad Assisi  _____________ la basịlica di San Francesco e la 
basilica di Santa Chiara.  
Davanti a S.Chiara ________ una macchina rossa.     

Tärkeää kirkkoa, jolla on oma paikallinen  
In questa valigia non ________ niente. hartausperinne (esim pyhän Fransiskuksen kultti 

Assisissa), kutsutaan basilicaksi. Basilica on myös 
La  basilica di S. Francesco _________ ad Assisi. arkkitehtuurin termi, joka kuvaa kirkon pohjapiirrosta. 
 

    RISPOSTE ● VASTAUKSET: NOMI, ARTICOLI E PREPOSIZIONI 
 
1 Mikä prepositio tarkoittaa samaa kuin välillä/välissä?                Tra. 
2 Käytetäänkö määräistä artikkelia kaupunkien nimien kanssa?               Ei. 
3 Käytetäänkö määräistä artikkelia maiden ja maakuntien nimien kanssa? Kyllä.  
 
4 Mitä muita maantieteellisiä nimiä edeltää määräinen artikkeli? 
  Järvien, jokien, vuorien ja kuuluisien rakennusten nimiä: il Trasimeno, il Volturno, il Cervino, l'arena, 
  il duomo di Milano mutta Ø Santa Maria Novella, Ø San Pietro jne. (ei siis kirkon nimi, jos se on samalla 
  pyhimyksen nimi) 
 
5 Milloin artikkelia ei (yleensä) käytetä?  Kun käytetään in-prepositiota: in Italia. 
 
6 Mitä tapahtuu, kun artikkelia käytetään preposition kanssa?  Artikkeli voi sulautua prepositioon: vicino alle 
Alpi. 
 
7 Mistä Latiumin nimi eroaa muiden maakuntien nimistä?  
  Artikkeli ei häviä in-preposition jälkeen vaan sulautuu siihen: in Lombardia mutta nel Lazio. 
 
8 Voitaisiinko sanoa ”una Calabria”, ”una Lombardia” tai “un Colosseo”?   
   Ei, se olisi epäloogista. On olemassa vain yksi Calabria-maakunta, yksi Lombardia ja yksi Colosseum. 
 
9 Mitä tarkoittaisi ”un lago di Garda” tai ”un’arena di Verona”?    
   "Yksi Gardan järvistä" ja "yksi Veronan areenoista". 
 
    PREPOSIZIONI ARTICOLATE ● PREPOSITIOIDEN JA ARTIKKELEIDEN YHDISTELMIÄ 
 
 Yhteenlasku 

 
in + il = ................   Latiumissa = ____________ Lazio 
a + il = ................ pohjoisessa = ____________ nord; tee sitruunan kera = un tè ________limone 
a + la = ................ Calabrian ympärillä = intorno ____________ Calabria 
a + le = ............... lähellä Alppeja = vicino _______________ Alpi 
su + la = ................. vuorella = ________________ montagna 
 
 Luvussa 13 on prepositioiden ja artikkeleiden sulautumisen itsepalvelutaulukko. 

 Lisää siihen oppimasi yhdistelmät ja päivitä taulukkoa joka kerta, kun opit uusia muotoja. 
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QUIZ   
 Vastaukset ovat väärässä järjestyksessä.  

Laita ne oikeaan järjestykseen. 
 
1– Quanto è alto l’Etna? 
  – 175 (centosettantacinque) km (chilometri).                    
 
3 – Quanto è lungo il Volturno?      
 –  Due: L'Etna in Sicilia e lo Strọmboli nelle isole Eolie,  
     a nord della Sicilia. 
 
5 – Quanti vulcani attivi ci sono in Italia? 
 – In parte sì, e adesso è molto pericoloso. 
 
7 – Il Vesuvio non è attivo? 
 – Be', sei o sette: Firenze, Roma, Milano, Siena, Bologna, Triẹste...    

                 lo Stromboli 
9 – Quanto costa un litro di latte?       
 – Circa 3 300 (tremilatrecento) metri, ma cambia continuamente! 
   
11 – Quanto latte c'è in frigorifero?   
    – Diciassette. 
        
13 – Quante città italiane conosci?  
     – Un euro e quaranta centesimi. 
 
15 – Quanti anni ha Elena?  
     – Due litri. 
 
Sanasto 
 
alto  korkea 
cambiare  muuttua 
circa  noin 
continuamente jatkuvasti 
frigorịfero  jääkaappi 
ịsola  saari 
in parte  osittain  
lungo  pitkä                                 l’Etna 
non è vero  ei pidä paikkaansa                             
pericoloso  vaarallinen        
quanti anni hai? kuinka vanha olet? (kirjaim. montako vuotta sinulla on?) 
 
 Molto, quanto vai troppo? 

 
Elena ha _______ amici.  Abbiamo _______ ♂ problemi.  
 
_______ è lungo il Vantaanjoki? Questa camicetta è ________ bella. 
 
– A Roma ci sono ________ fontane.  – ________ costa questa giacca? 
– _______ ?    – 179 (centosettantanove) euro. 
– Non lo so...    –Costa ________! 

–Eh, sì, è un po' cara ma è firmata: è di Versace.... 
–Ma io vorrei una giacca comoda, va bene anche senza firma! 

senza  ilman 
firma  allekirjoitus; nimikirjoitus 
firmato  jossa on suunnittelijan nimikirjoitus 

Quanto è alto/lungo?  
Kuinka korkea/pitkä on..? 
(vuorten korkeutta ilmaistaan metreillä) 
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               LUKUSANAT 100–1 000 000 000 000.... 
 
100 cento; 1000 mille; 10 000 diecimila; 100 000 centomila; 1 000 000 000 un milione 
 
Sana cento on taipumaton:   101 centouno 
    123 centoventitré 

108 centootto (äännetään cento-otto) 
    180 centottanta; 200 duecento 
Mille-sanan monikko on -mila 
2000 duemila; 3000 tremila; 4000 quattromila 101000 centounomila jne.    una banconota  

         da cento euro 
Il Monte bianco è alto 4807 (quattromilaottocentosette) metri. 
In questa biblioteca ci sono 25 000 (venticinquemila) libri. 
 
Firenze ha 935 883 (novecentotrentacinquemila ottocentottantatré) abitanti. (vuonna 2003) 
 
                       l'abitante asukas 
Roma ha circa 3 700 000 (tre milioni e settecentomila) abitanti. 
 
Palermo ha circa  1 000 000 (un milione) di abitanti. 
Palermo ha circa 1 200 000 (un milione e duecentomila) abitanti. 
 
Milano ha circa ___________________ (due milioni e novecentomila) abitanti. 
 
Mạntova ha circa 381 330 ( _______________________________________________ ) abitanti. 
 
Napoli ha 3 075 660 abitanti ( _______________________________________________ ). 
 
il Gran Sasso è alto 2910 metri ( _______________________________________________ ). 
 
il Cervino è alto 4 478 metri. ( _______________________________________________ ). 
 
il Po è lungo 652 chilometri. ( _______________________________________________ ). 
 
l'Ạdige è lungo 410 chilometri. ( _______________________________________________ ). 
 
il Tẹvere è lungo 405 chilometri. ( _______________________________________________ ). 
 
Kertausharjoituksia 
 
 Lisää oikea persoonapronomini. Ks.PaPI-1 unità10. 

 
– Conosci il lago di Garda? – Tutti  _____ conoscono. 
– Conosci san Francesco? – Sì, ______conosco. 
– Conosci Firenze? – Sì, _____ conosco. 
– Conosci le Alpi? – Sì, _____ conosco. 
– Compri questi vestiti? – No, non ____compro. 
 
 
 Käännä lauseet italiaksi. Sanajärjestys voi olla italiassa hiukan erilainen. 

Keitä olette?  
Mitä Adele ja Noemi syövät? (unità 3 e unità 5) 
En ota mitään. (unità 3) 
Paljonko nämä puvut maksavat? (unità 10) 
Montako pukua sinulla on? (unità10)                                          
Kuinka vanha Giulia on? (unità 11, pag.6)  
 

HUOM!  
Kaupunkien nimet ovat ♀: 
Palermo è bella. 
Firenze è famosa. 
(Tämä johtuu siitä, että sana città 
on feminiini) 
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 NIENTE & NESSUNO (vrt. PaP I-1 s. 15) 
 

 
Niente ja nessuno ovat pronomineja, joita käytetään useimmiten kielteisessä lauseessa. 
 
♪♫ HEITTOMERKKI  JA PAINOMERKKI 
 
Tietyt yleiset sanat (mm. jotkut artikkelit ja di-prepositio) menettävät loppuvokaalin, kun niitä seuraava sana 
alkaa vokaalilla. Kadonnut vokaali korvataan heittomerkillä. 
di→ d’ 
ci è→ c’è 
dove è → dov’è 
anche → anch’ 

Vokaali ei katoa erisnimien edellä: di Elena; anche Elena. 
  
Paino- eli aksenttimerkki ilmaisee sanan lopussa olevan painollisen vokaalin sekä erottaa essere-verbin 
muodon è (on) konjunktiosta e (ja) ja dare-verbin muodon dà (unità 13) prepositiosta da. 
 
Heittomerkki on sanan vieressä, painomerkki on vokaalin päällä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unità 11 appendice • liite: LO SPAZIO • TILA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a nord + di 
a sud + di 
a est + di 
a ọvest + di 
 
 
La Lombardia è a nord dell'Emilia. 
La Toscana è a sud dell'Emilia. 
Milano è a ovest di Venezia. 
La Puglia è a est della Campania. 

BRICIOLE DI CULTURA           IL MONDO È BELLO PERCHÉ È VARIO 
Avoimuus ja erilaisuuden hyväksyminen ovat olleet osa italialaista kulttuuria antiikin ajoista asti. 
Antiikin roomalaiset olivat brutaaleja imperialisteja, mutteivät rasisteja: kenellä tahansa oli mahdollisuus
saada Rooman kansalaisuus. Orjaksi joutuminen tai keisariksi tuleminen ei ollut kiinni ihon väristä. 
Eteläitalialaisten halveksunta alkoi Italian yhdistämisestä (1860), kun eri kieliä puhuvat kansat 
pakotettiin yhteen.  
Nykyään massiiviseen maahanmuuttoon  liittyvät ongelmat ja vaikeudet koettelevat avoimuuden ja 
suvaitsevaisuuden perinnettä. Viime vuosina on syntynyt lukuisia rasistisia ryhmiä. Yksi niistä, Pohjois-
Italian itsenäisyyttä ajava Pohjoisen liitto (la Lega) istuu nykyään (v. 2008) hallituksessa. La Legan 
kannattajien puheet "puhtaasta Padanian (Po-joen laakson) rodusta" ovat täysin perusteettomia, sillä 
nyky-Italian kansa koostuu lukemattomien etnisten ryhmien sekoituksesta. Tulevaisuuden Italia on 
varmasti monikulttuurinen maa. Muutos sujuisi helpommin, jos pidettäisiin mielessä, että Italia on ollut 
monikulttuurinen alusta asti. 

Qui non c'è niente. Tässä ei ole mitään
Qui non c'è nessuno. Tässä ei ole ketään.
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SU /SOPRA                        SOTTO 
-Cosa c’è su questo tạvolo?   L'aẹreo passa (kulkee) sopra i campi.        C'è un gatto Sotto il tạvolo! 
-Ci sono due tazze.          (campo = pelto) 
 
 
DAVANTI +A   AL CENTRO DI          IN 
Martina e Akiko sono a Roma,  Questa è Piazza del Popolo.         Questi ragazzi sono in un tram. 
davanti alla fontana del Tritone.  Al centro della piazza c’è un obelisco.        Nel tram ci sono poche persone. 

  
                            
 
 
            
 
 
 
                
 
 
 

  
  

                    (persona = ihminen) 
 
ACCANTO + A                
Akiko è accanto a Martina.            Accanto al letto c'è un comodino. 
 
DIETRO              
La fontana è dietro le ragazze. 
 
INTORNO + A 
Ci sono quattro sedie intorno al tavolino (= tavolo piccolo).   
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L'ANGOLO DELLE PREPOSIZIONI ● PREPOSITIONURKKA 
┌── 
│ A DA 
 
Perusmerkitys: a ilmaisee paikassa olemista, kontaktia ja 
lähestymistä, da ilmaisee etääntymistä. 
 
 

 
 
  
A SINISTRA + DI                        A DESTRA + DI 
A sinistra del portạtile c’è un gatto di legno (di legno = puinen).       il mouse è a destra della tastiera. 

 
TRA / FRA ….E          Il portatile sta fra un gatto e un topo! :-))   

Monza è fra Milano e Bergamo. (topo = hiiri, mutta tietokoneen hiiri = mouse) 
 

            
Monza è vicina a Milano.                      . 
VICINO (adj. ja adv.) + A 
 
 
 
LONTANO (adj. ja adv.) + DA  Milano è lontana da Messina 
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 Lisää oikea prepositio (myös sulautuneena artikkelin kanssa) 
 
Mika è ............ un albero.              

                                   
 

                Accanto ............  letto c’è una sedia.                   ……. sedia c’è un computer. 
   

           Giulio è ......... Fulvio e Martina. 
        
                  

      
   Questa ragazza è ......... un autobus. 
 
 

          
 
 

 
Ci sono 6 aerei ….. sinistra ............                     
terminal e 2 aerei ……. destra.  
 

 
Mitä näkyy alla 
olevassa kuvassa? 
Kirjoita muutama lause. 

 
 
 

 
                       finestra 

 
      

Il cane dorme ........... una sedia.      CD [cidi] ♂    lạmpada 
                              
 
              

 
      cesto    

 
    chiavina USB [u esse bi]                  libro 
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BRICIOLE DI CULTURA ASSISI, RAUHAN PÄÄKAUPUNKI 
 

Assisi on pienen pieni keskiaikainen 
kaupunki Umbrian maakunnassa, 25 
kilometriä Perugiasta kaakkoon Subasio-
vuoren rinteellä. Assisissa vuonna 1182 
syntynyt Fransiskus yritti puhdistaa 
korruptoitunutta katolilaista kirkkkoa 
sisältäpäin. 
 
Fransiskus oli karismaattinen mystikko, 
runoilija ja muusikko, joka kutsui 
itseään ”Jumalan narriksi”. Hän innoitti 
tuhansia ihmisiä luopumaan ahneudesta, 
vihasta ja väkivallasta ja yhtymään 
kerjäläismunkkien joukkoon, jota 
köyhydestä huolimatta luonnehti 
Fransiskuksen mukaan ”täydellinen ilo”. 
Fransiskuksen kuoleman jälkeen 
köyhyyden aatteesta alettiin kuitenkin 

tinkiä ja fransiskaaniliikkeen kasvettua munkeilla oli varaa rakennuttaa upeita kirkkoja ja palkata kuuluisia 
taitelijoita kuten Cimabue, Giotto, Simone Martini ja Pietro Lorenzetti  koristelemaan kirkkoja.  
 
Fransiskuksen vuonna 1224 kirjoittama Veli Auringon hymni eli Luomakunnan hymni (il Cantico di Frate 
Sole tai Cantico delle Creature) on ensimmäisiä merkittäviä italiankielisiä runoteoksia. Hymnissä aurinkoa, 
kuuta, maata, tähtiä, tulta, vettä, ilmaa ja kuolemaa kutsutaan sisariksi ja veljiksi. Legendan mukaan linnut 
kuuntelivat Fransiskusta ja hän osasi rauhoittaa jopa vihaisen suden. Viidennen ristiretken aikana vaeltava 
munkki matkusti Egyptiin, marssi muslimien leiriin ja yritti käännyttää sulttaani Al-Malikia kristinuskoon. 
Yritys tietenkin epäonnistui, mutta lopulta Fransiskus ystävystyi sulttaanin kanssa. Väkivallaton asenne, 
iloisuus ja läheisyys luontoon tekivät ”Assisin köyhästä” symbolihahmon, joka ylittää katolisuuden ja 
kristinuskon rajat: nykyään Assisi on hengellinen kohtaamispaikka, jonka lähistöstä löytyy lukuisia eri 
uskontojen  keskuksia ja ashrameja. Vuonna 1986 Assisissa pidettiin historiallinen kaikkien uskontojen 
kokoontuminen, jossa laadittiin yhteinen asiakirja rauhan, ihmisoikeuksien ja luonnonsuojelun puolesta. 
Tapahtumaan osallistui myös luonnonsuojeluliike WWF. Kahden vuoden välein lokakuun alussa järjestetään 
rauhanmarssi Perugiasta Assisiin.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINKERIA: 
 
 
www.travel.it/relig/saints/francis.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Canticle_of_the_Sun 
www.assisionline.com 
http://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_San_Francesco_d%27Assisi 
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