
Salainen maja 

Sanat 

salainen maja= hemlig koja 

kaukana= långt borta 

kuolla= dö 

viihtyä= trivas 

asunto= bostad 

harvoin= sällan 

metsästää= jaga 

pomo= chef 

laatukala= kvalitetsfisk 

läheisin= närmaste 

peseytyä= tvätta sig 

vartioida= vakta 

varkaita= tjuvar 

purra= bita 

 

Olipa kerran vanha mies. Miehen nimi oli Urmas ja hän asui kaukana metsässä, salaisessa 

majassa. Urmaksen isä oli kotoisin Virosta ja hänen äitinsä Helga kuoli kun Urmas oli vasta 

kuusi vuotta vanha. Urmas ei pitänyt koulusta ja hän lopetti koulun heti yhdeksännen luokan 

jälkeen. Sen jälkeen hän on viihtynyt hyvin metsässä.  

Tänä päivänä Urmaksella on kyllä asunto kaupungissa, kerrostalossa mutta hän on harvoin 

siellä. Hän nukkuu melkein aina salaisessa metsämajassaan. Kukaan ei oikein tiedä missä 

maja on. Urmas metsästää ja kalastaa. Hän myy kaloja eräälle hotellipomolle, joka haluaa 

suomalaista laatukalaa. Urmaksen majalle ei pääse autolla. Majalle pitää kävellä melkein 

kolme kilometriä läheisimmältä tieltä. Talvella sinne voi hiihtää. Majassa on kaksi huonetta. 

Pienessä huoneessa hän nukkuu ja toisessa huoneessa hän syö ja istuu päivisin, kun hän ei 

ole ulkona. Pihalla on saunamökki. Siellä hän peseytyy ja pesee pyykkiä myös.  

Urmaksella on kiltti koira. Koiran nimi on Venna. Venna vartio majaa kun Urmas ei ole siellä. 

Se on kiltti koira, mutta kerran kun majalle oli tulossa varkaita Venna tuli oikein vihaiseksi ja 

puri heitä jalkaan. 

 

 

 

 



Valitse oikea vaihtoehto 

1. Missä salainen maja on? 

a) kaukana metsässä 

b) koulun lähellä 

c) kaupungissa 

 

2. Mistä maasta Urmaksen isä oli kotoisin? 

a) Suomesta 

b) Venäjältä 

c) Virosta 

 

3. Missä hänen äitinsä on? 

a) hän muutti kaupunkiin 

b) hän asuu toisessa talossa 

c) hän on kuollut 

 

4. Miksi Urmas lopetti koulun? 

a) hän ei pitänyt koulusta 

b) hän muutti pois 

c) hän sai työtä 

 

5. Missä hänellä on asunto? 

a) rivitalossa 

b) kerrostalossa 

c) isossa omakotitalossa 

 



6. Mistä Urmas saa rahaa? 

a) hän myy lihaa 

b) hän myy marjoja 

c) hän myy kalaa 

 

7. Kenelle hän myy kalaa? 

a) isälle 

b) hotellipomolle 

c) hyvälle ystävälle 

 

8. Miten pääsee salaiselle majalle? 

a) autolla 

b) kävellen 

c) polkupyörällä 

 

9. Mikä Venna on? 

a) karhu 

b) susi 

c) koira 

 

10. Mitä Venna teki varkaille? 

a) hän ei tehnyt mitään 

b) hän puri heitä 

c) hän ajoi heitä pois 

 


