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1 What is Finnish?
Welcome to Listen and Learn Finnish! This course consists of 12 
chapters. Our goal is that, using our material, you will learn enough 
vocabulary and expressions to be able to understand others and 
express yourself in basic situations such as shopping, asking the way, 
going to a hotel and reading signs as well as going to a restaurant or 
making an ap-pointment with the doctor. 

You will have three teachers: one of them speaks English and the others 
speak Finnish as their mother language.
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Pronunciation
Learning to pronounce Finnish is not all that difficult as Finnish words are 
pronounced almost exactly as they are written; there is almost one-to-one 
correspondence between letters and sounds.  All the vowels and almost all the 
consonants can be either short or long. The difference between a short sound 
and a long sound is significant.  A short sound is written with a single letter 
and a long sound with a double letter.  Finnish has 13 consonants and 8 vowels. 

The Vowels

a aa apua aamu

e ee setä tee

i ii iloinen Tiina

o oo ovi ooppera

u uu uni uuni

y yy yksi tyyli

ä ää älä ääni

ö  öö öljy insinööri



6

The Consonants 

The Finnish consonants are d, h, j, k, l, m, n, äng, p, r, s, t, v. In addition to these 
there are the foreign consonants b, c, f, g, q, v, w, x and z.

d sade -

h liha -

j oja 

k kuka kk kukka

l loma ll tulla

m minä mm mummo

n nenä nn mennä

äng kenkä äng kengät

p apua pp pappi

r raha rr marraskuu

s Pasi ss passi

t tulitikku tt tyttö

v ovi -

w pronounced the same as v veesee (WC)  

x taksi (taxi) -

z Zorro (as in English)
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The Alphabet
The Finnish alphabet can come in handy, especially when you need to spell a 
foreign name. Note that the alphabet also includes the Swedish letter å, which 
is pronounced “oo”. 

a aa 

b bee 

c see 

d dee 

e ee 

f äf 

g gee 

h hoo 

i ii 

j jii 

k koo 

l äl 

m äm 

n än 

o oo 

p pee 

q kuu 

r är 

s äs 

t tee 

u uu 

v vee 

w kaksoisvee 

x äks 

y yy 

z tset 

å ruotsalainen oo (Swedish oo)

ä ää 

ö öö 
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Diphthongs 
There are also a number of diphthongs in Finnish.  A diphthong is a combina-
tion of two vowels in one syllable. However, not every combination of vowels is 
a diphthong, because the two vowels might belong to different syllables. 

Finnish has 18 diphthongs. 

ai nainen (woman) 

ei leipä (bread)

oi poika (boy)

ui uida (to swim)

äi Väinö (the mans’ name Väinö)

öi töissä (at work) 

au laulu (song)

iu viulu (violin)

eu leuka (chin)

ou koulu (school)

äy täynnä (full)

öy löytää (to find)

ie mies (man)

uo Suomi (Finland)

yö syödä (to eat)
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Word stress and intonation 
In Finnish, stress is always on the first syllable. 

MOOT-to-ri

EU-roop-pa

In general Finnish sentence intonation is falling. Rising sentence intonation is 
very rare. The only exception to this rule is in the case of single words that are 
meant as questions.  

Kahvia?  Meaning, ‘Would you like some coffee?’ 

Finnish is not like the other languages! 
What separates Finnish and its related languages from other languages spoken 
in Europe is that it doesn’t have any prepositions: words are inflected instead. 
This means that they gain suffixes, endings that are put directly on to the end 
of the word. The Finnish language has fifteen noun cases.

For instance, ‘a house’ in Finnish is ”talo”. 

In the house ”talossa”

In my house ”talossani”

In my houses ”taloissani” 

Also in my houses ”taloissanikin”

Finnish also has plenty of compound words, so sometimes words can be very long 
indeed. 

Another characteristic feature is that Finnish nouns don’t have genders or articles.  
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Plural
The nominative plural suffix is -t.  It is always at the end of the noun. 

For example: houses talot 

In inflected plural forms the suffix is -i-. It may only appear before another suffix.

For example:  in the houses taloissa

Words with K, P or T
Finnish words often undergo a number of changes, especially words that include 
the letters K, P or T.  Sometimes these words have two consonants, sometimes 
only one, and sometimes a consonant can disappear altogether. They can even 
change into other consonants too. 

The basic form The genitive

kukka kukan

pappi  papin 

tyttö  tytön 

onki  ongen 

tapa tavan

satu sadun
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Verbs have many forms
Finnish verbs can be divided into six groups. We will learn four of them during 
the beginners’ course. 

Verbs of the same type have the same conjugation. Dictionaries normally in-
dicate the group of each verb, as does the vocabulary section in this booklet. 

Pay particular attention to the KPT verbs, as consonant gradation affects their 
verb stems. For example: 

There is one -k in lukea (to read) but no -k in luen (I read); 
There are two -t in ottaa (to take) but only one -t in otan (I take). 

Type One
Verbs of the first type end in two vowels: “ottaa” (to take), “ostaa” (to buy) 
and “maksaa” (to pay). This is the largest group of verbs in Finnish.

For example: 
Jussi ostaa karkkia. Jussi buys candy.
Me otamme teetä. We take tea.
He maksavat.  They pay.

Type Two
Verbs of the second type end in -da or -dä: “saada” (to get) “syödä” (to eat) 
and “juoda” (to drink).

For example: 
Minä saan suklaata. I get chocolate.
Liisa syö leipää. Liisa eats bread.
He juovat olutta. They drink beer.
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Type Three
Verbs in the third group end in -la/-lä, as in “olla” (to be), -na/-nä as in 
“mennä”  (to go) or -ra/-rä, like in “purra” (to bite). 

For example: 
Minä olen Liisa. I am Liisa.
Minä menen kotiin. I go home.

Type Four
Verbs in the fourth group end in -ata, -ota, -ytä or -ätä, “haluta”(to want), “tila-
ta” (to order), “pelata” (to play). Remember that verbs of the fourth group 
undergo consonant gradation if at all possible, so be careful with KPT verbs. 
What’s more, this is a very common verb type. 

For example: 
Minä haluan ruokaa. I want food.
Me pelaamme jalkapalloa. We play football.

Type 5
These types of verbs end in -ita or -itä: “tarvita” (to need), “valita” (to choose).
Ocassionally, you will come across verbs that have this ending but do not con-
jugate this way; these verbs belong to type 4.

Minä tarvitsen ruokaa. I need food.
Minä valitsen kalaa. I choose fish.

Type 6
These types of verbs end in -eta or -etä: “lämmetä” (to warm), “paeta” (to escape).

For instance:
Ilma lämpenee. The weather is getting warmer.
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Person and number
Verbs conjugate according to person and number. Each verb form tells you who 
the doer is and whether there are many of them. For instance, the verb ‘to be’ 
(olla) goes like this: 

I am  minä olen or just  olen

You are (singular) sinä olet or just  olet 

He is or she is  hän on 

We are  me olemme or just  olemme

You are  te olette or just  olette

They are  he ovat

I´m not minä en ole   or just en ole

You are not sinä et ole or just et ole

She/He is not hän ei ole

We are not me emme ole or just emme ole

You are not (pl) te ette ole or just ette ole

They are not he eivät ole
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Tense
Finnish verbs decline according to four tenses: 
The past or imperfect tense is formed by adding the tense marker -i and the 
personal suffix to the present-tense stem. This often involves changes to the 
original stem. 
During this beginners’ course we’ll learn the present and past tenses. 

For example:
to be  olla 

Present Past Tense
minä olen minä olin  I am I was
minä en ole minä en ollut I’m not I wasn’t

Past tense:

Type 1 

to buy  ostaa

minä ostin minä en ostanut
sinä ostit sinä et ostanut
hän osti hän ei ostanut
me ostimme me emme ostaneet
te ostitte te ette ostaneet
he ostivat he eivät ostaneet

Hän osti suklaata. She bought chocolate.  
He eivät ostaneet karkkia. They didn’t buy candy. 
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Type 2  

to do  tehdä 
minä tein  minä en tehnyt
sinä teit sinä et tehnyt
hän teki hän ei tehnyt
me teimme me emme tehneet
te teitte te ette tehneet
he tekivät he eivät tehneet

Me teimme sen! We did it!
Minä en syönyt kalaa. I didn’t eat fish.

Type 3  

to be  olla

minä olin minä en ollut
sinä olit  sinä et ollut 
hän oli  hän ei ollut
me olimme  me emme olleet
te olitte  te ette olleet
he olivat  he eivät olleet 

Minä olin koulussa. I was at the school.
Minä en ollut kirkossa. I wasn’t at the church.
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to go  mennä
minä menin  minä en mennyt
sinä menit sinä et mennyt
hän meni hän ei mennyt
me menimme me emme menneet
te menitte te ette menneet
he menivät he eivät menneet

Hän meni kouluun. He went to school. 
He eivät menneet kirkkoon. They didn’t go to the church. 

Type 4 

to want  haluta

minä halusin minä en halunnut
sinä halusit sinä et halunnut
hän halusi hän ei halunnut
me halusimme me emme halunneet
te halusitte te ette halunneet
he halusivat  he eivät halunneet

Minä halusin ruokaa. I wanted food.
Me emme halunneet ruokaa. We didn’t want food.
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Type 5  

to need  tarvita

Minä tarvitsin ruokaa.  I needed food.
Minä en tarvinnut ruokaa. I didn’t need food.

Type 6 
to get warmer  lämmetä
Ilma lämpeni. The weather was getting warmer.
Ilma ei lämmennyt. The weather didn’t get warmer.

Tenses that are not taught in this course: 

The perfect tense 

Olen ostanut talon.  I have bought a house.
En ole ostanut taloa. I haven’t bought a house.

The pluperfect tense 

Olin ostanut talon. I had bought a house.  
En ollut ostanut taloa. I hadn’t bought a house. 
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Basic Expressions Perusilmaisut

Numbers Numerot 
one  yksi
two kaksi
three kolme
four neljä
five viisi
six kuusi
seven seitsemän
eight kahdeksan
nine yhdeksän
ten  kymmenen

Days of the week  Viikonpäivät  
Monday maanantai 
Tuesday tiistai 
Wednesday keskiviikko 
Thursday torstai 
Friday perjantai 
Saturday lauantai 
Sunday sunnuntai 
weekend viikonloppu 
weekday  arkipäivä 
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Months of the year  Kuukaudet
January tammikuu 
February helmikuu 
March maaliskuu
April huhtikuu
May toukokuu
June kesäkuu
July heinäkuu
August elokuu
September syyskuu
October lokakuu
November marraskuu
December joulukuu

Question words  Peruskysymykset
Who? Kuka?
What? Mikä? 
When? Milloin?
What? (in partitive) Mitä? 
Where? Missä?
Where from? Mistä?
Where to? Mihin?
By what? /  What with?  Millä?
Whose? Kenen?
To whom? Kenelle?
What is it like? Millainen se on?
What colour is it? Minkä värinen se on?
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Some adjectives Joitakin adjektiiveja
good hyvä
bad huono
expensive kallis
cheap halpa
cold  kylmä
hot  kuuma
warm  lämmin
big  iso
small  pieni
new  uusi 
old  vanha 
white valkoinen
black  musta
yellow  keltainen
red  punainen
green  vihreä 
blue  sininen
grey  harmaa
brown  ruskea
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Common phrases Tavalliset sanonnat

2 Hei!  Hello!
Yes  Kyllä
No  Ei 

Hello! Hei! Moi! Terve! Päivää! Hyvää päivää!
Good morning! Huomenta! Hyvää huomenta!
Good evening!  Iltaa! Hyvää iltaa! 
Nice to meet you!  Hauska tavata! 
How are you?  Mitä kuuluu?   
I’m fine, thanks. Kiitos hyvää. 
And you? Entä sinulle? Entä Teille? (formal) 
Welcome! Tervetuloa!
Sorry. / Excuse me.  Anteeksi.
Never mind.  Ei se mitään.
Thank you.  Kiitos.
Thanks.  Kiitti. 
Not at all.  Ei kestä.

Please.  Kiitos. (when asking for something)
Here you are. (informal) Ole hyvä. 
Here you are. (formal)  Olkaa hyvä.  
Bye!  Hei, hei! Heippa! Moi! Moi, moi! Moikka!
Good bye!  Näkemiin!
Have a nice day!  Hyvää päivänjatkoa!
Good night!  Hyvää yötä!
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See you!  Nähdään!
Who are you? Kuka sinä olet? 
I am Matti Hämäläinen.  Minä olen Matti Hämäläinen. 
Are you … ?  Oletko sinä…?

Do you speak Finnish?  Puhutko sinä suomea? 
Yes, I speak Finnish.  Kyllä, minä puhun suomea. 
No, I don’t speak much Finnish.  En puhu paljon suomea.

3 Mitä saisi olla?  What can I get you?
What can I get you?  Mitä saisi olla?
How much is the coffee?  Paljonko kahvi maksaa? 
Two euros, please.  Kaksi euroa. Olkaa hyvä. 
Here you are. Anything else?  Olkaa hyvä. Entä muuta?
Do you have stamps?  Onko teillä postimerkkejä?
That’s all, thank you. Ei muuta, kiitos.
I’ll pay. Minä maksan. 
Here you are.   Olkaa hyvä. 

What is it? Mikä se on? 
What´s it like? Millainen se on?
What colour is it?  Minkä värinen se on? 

4 Aamiaisella  Breakfast Time
Do you want coffee or tea? Haluatko kahvia tai teetä?
Do you want some tea?   Otatko teetä?
Can I get some milk?  Saanko maitoa?
A cup of coffee, please. Kuppi kahvia, kiitos.
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I want dark bread and orange juice.   Haluan tummaa leipää ja appelsiinimehua.
Do you want some more?  Haluatko lisää?
No, thank you.  Ei kiitos.
Where is the spoon? Missä on lusikka?
Here you are.  Tässä, ole hyvä.

5 Hyvää ruokahalua!  Have a nice meal!
Is this table free?  Onko tämä pöytä vapaa? 
It’s taken.  Se on varattu.   
A table for two.  Pöytä kahdelle.  

Can I have the menu?  Saanko ruokalistan?  
Could I have the menu?  Saisinko ruokalistan?
Can I have the bill, please?  Saanko laskun? 
Could I have the bill, please? Saisinko laskun?

Leena wants salmon and potatoes. Leena haluaa lohta ja perunoita.
Two glasses of red wine, please.  Kaksi lasia punaviiniä, kiitos. 
I’ll have some meat.  Otan lihaa.
Does it contain pepper? Onko siinä pippuria?
Lassi and Leena order a dessert. Lassi and Leena tilaavat jälkiruokaa.
I’ll take it.  Otan sen.

I’ll pay by card.  Maksan kortilla.  
I’ll pay by credit card.  Maksan luottokortilla.   
I’ll pay in cash.  Maksan käteisellä.  
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6 Missä olet?   Where are you? 
   Minne menet? Where are you going?
Excuse me, where is…?  Anteeksi, missä on… ? 

Go straight ahead. Mene suoraan eteenpäin. 
Turn left. Käänny vasemmalle. 
Turn right.  Käänny oikealle.
Keep going! Jatka. 
Go for 100 metres.  Mene 100 metriä. 

It’s in front of the house. Se on talon edessä. 
It’s behind the house. Se on talon takana. 
It’s between the post office and 
the café.  Se on postin ja kahvilan välissä. 
It’s next to the bar. Se on baarin vieressä. 

the first street to the left ensimmäinen katu vasemmalle 
the second street to the right toinen katu oikealle 

Take bus number 14. Ota bussi numero 14.  
Get off at the hotel. Jää pois hotellin kohdalla.
And you’re there.  Olet perillä.

7 Tervetuloa hotelliimme!   Welcome to our Hotel!
Hello. Do you have any vacancies?  Päivää. Onko teillä vapaita huoneita?  
What time is breakfast?  Milloin aamiainen on?

I would like to book a room.  Haluaisin varata huoneen. 
I would like to rent a car.  Haluaisin vuokrata auton. 
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This is my wife.  Tässä on minun vaimoni.
This is my husband.  Tässä on minun mieheni.
This is my son and my daughter. Tässä on poikani ja tyttäreni.

I live in Germany. Asun Saksassa.
I live in Helsinki. Asun Helsingissä.

8 Mennään bussilla!  Let’s take the bus!
One ticket to the city centre, please. Yksi lippu keskustaan, kiitos.
When does the bus leave? Milloin bussi lähtee? 
Ten past five. Kymmenen yli viisi.

Two tickets to Tampere, please. Kaksi lippua Tampereelle, kiitos. 
When does the next train leave?  Milloin seuraava juna lähtee? 
At half past three. Puoli neljältä.
Single or return? Meno vai menopaluu? 
I am going by bus.  Minä menen bussilla.
Have a nice journey! Hyvää matkaa! 
Have a nice trip! Hyvää matkaa!
What time is it?  Paljonko kello on? 
It’s one o’clock.  Kello on yksi. 
It’s half past one.  Kello on puoli kaksi. 
It’s five to eight.  Kello on viisi vaille kahdeksan. 
It’s 10 past nine.  Kello on kymmenen yli yhdeksän. 
It’s 25 past 11.  Kello on kaksikymmentäviisi yli yksitoista. 
At what time?  Moneltako? 
At one o’clock yhdeltä  
At two o’clock  kahdelta 
At three o’clock kolmelta 
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What date is it today?  Monesko päivä tänään on?   
Today is the first of April.  Tänään on ensimmäinen huhtikuuta. 
It’s noon.  On keskipäivä. 
It’s midnight.  On keskiyö. 

9 Minun perheeni My Family
Whose family is this?  Kenen perhe tämä on?
This is my family. Tämä on minun perheeni.
How many children do you have?  Montako lasta sinulla on? 
I have only one child. Minulla on vain yksi lapsi.
I have a lot of children. Minulla on paljon lapsia. 

Hanna is married. Hanna on naimisissa.
Matti’s wife is dead. Matin vaimo on kuollut.
Vesa is divorced. Vesa on eronnut.
Tero and Tuuli are cohabiting. Tero ja Tuuli ovat avoliitossa.
Pirkko is single. Pirkko on naimaton.

I have a brother.  Minulla on veli. 
I have a sister. Minulla on sisko.
My mother is old.  Minun äitini on vanha. 
She’s 99 years old. Hän on yhdeksänkymmentäyhdeksän  
 vuotta vanha. 

Where do you live?  Missä sinä asut? 
Your home is beautiful.  Sinun kotisi on kaunis.
We have 4 rooms and a kitchen.  Meillä on neljä huonetta ja keittiö. 
What’s your address?  Mikä sinun osoitteesi on? 
My address is Home Street 7.  Osoitteeni on Kotitie 7. 
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What are you doing?  Mitä sinä teet?
I’m making food.  Minä teen ruokaa.   
They are working.  He tekevät töitä.

10 Vaateostoksilla Clothes shopping
Do you have handbags? Onko teillä käsilaukkuja? 
I need a new mobile phone.  Tarvitsen uuden kännykän.
You don’t need a new T-shirt.  Sinä et tarvitse uutta t-paitaa.
We need more money. Me tarvitsemme lisää rahaa. 

I’m looking for a T-shirt and some  
trousers.  Etsin t-paitaa ja housuja.
I want blue jeans. Haluan siniset farkut.
What size? Mitä kokoa?
Size 40. Kokoa 40.
Can I try this dress on?  Voinko sovittaa tätä mekkoa?

What is your size? Mikä on sinun kokosi?
Does it fit? Sopiiko se? 
No, it’s too small.  Ei, se on liian pieni. 
Do you have a bigger one?  Onko teillä isompaa? 
This fits me just fine.  Tämä sopii hyvin. 

This is good. Tämä on hyvä.
This is better.  Tämä on parempi. 
This one is the best.  Tämä on paras. 
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11 Apua! Help!
I’m ill.  Olen sairas.  
I’m sick.  Olen kipeä.  
I feel ill.  Minulla on huono olo.  

I have a sore throat.  Minulla on kurkku kipeä. 
I have a fever.  Minulla on kuumetta.   
I have a headache.  Päätäni särkee.  

It hurts.  sattuu   
It aches.  särkee   
I cough.  yskin   
I sneeze. aivastelen   

Call an ambulance! Soita ambulanssi! 
Go and see a doctor!  Mene lääkäriin!
Go to the pharmacy! Käy apteekissa!

Take your medicine! Ota lääkkeesi! 
Rest well.  Levätkää hyvin.  
Drink a lot.  Juokaa paljon.  
Sleep and rest!  Nuku ja lepää!  
Stay indoors!  Pysy sisällä!  
Stay in bed!  Pysy sängyssä! 
Go to bed and lie down!  Mene sänkyyn ja lepää!
Stop complaining!  Älä valita! 

Help, police! Apua, poliisi!
Catch that thief! Ottakaa varas kiinni!
What’s the matter?  Mikä hätänä?  
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My wallet has been stolen! Lompakkoni on varastettu!
Did you see who took it? Näittekö kuka sen otti?
What did she look like?  Miltä hän näytti?
He was tall and blonde.  Hän oli pitkä ja vaalea. 
Call the police!  Soittakaa poliisi! 

Help! There’s a fire! Apua! Täällä on tulipalo! 
Call the fire brigade!  Soittakaa palokunta! 
Call an ambulance!  Soittakaa ambulanssi! 

12 Millainen sää tänään on?  What's the weather like?
What’s the weather like?  Millainen sää on?  
It’s beautiful weather.  On kaunis ilma. 
It’s nasty weather.  On ruma ilma. 
It’s bad weather.  On huono ilma. 

It’s warm.  On lämmintä.  
It’s cold.  On kylmää.     
It’s dark.  On pimeää.  
It’s light.  On valoisaa.  

It’s raining.  Sataa.   
The sun is shining. Aurinko paistaa.   
It’s windy.  Tuulee.   
It’s stormy.  Myrskyää.
There’s thunder.  On ukkonen.
It’s freezing. On pakkasta.
There’s a blizzard.  On lumimyrsky. 
It’s foggy.  On sumuista. 
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It’s snowing.  Sataa lunta. 
It’s sleeting.  Sataa räntää.
It’s hailing.  Sataa rakeita.

I go swimming. Minä menen uimaan.  
I go fishing. Minä menen kalaan.   
I swim. Minä uin.
I ride a bike. Minä pyöräilen.   
I go Nordic walking.  Minä sauvakävelen. 
I row a boat. Minä soudan.  
I ski. Minä hiihdän. 
I dance. Minä tanssin.

I like the countryside. Minä pidän luonnosta.  
You like the sun.  Sinä pidät auringosta.
We love the summer!  Me rakastamme kesää! 
You love the winter!  Te rakastatte talvea!
I love Finland and you!  Minä rakastan Suomea ja sinua! 
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Food and drink  Ruokia ja juomia  
apple  omena  
banana  banaani
beef  nauta 
beer olut, kalja 
bread  leipä
breakfast  aamiainen
breakfast cereal murot
butter  voi  
cheese juusto  
chicken  kana
coca cola coca cola 
coffee kahvi
cucumber  kurkku  
dark bread  tumma leipä 
fish kala  
fizzy orange jaffa 
fruits  hedelmät
grape  rypäle
ham  kinkku  
jam  hillo   
juice  mehu  
lamb  lammas  
  in partitive:  lammasta
lettuce  salaatti
light coke (diet coke) kevyt cokis 
macaroni makaroni
meat  liha 

milk maito 
mineral water mineraalivesi
onion  sipuli 
orange  appelsiini
pasta pasta
pepper  pippuri
pineapple  ananas
pork sika 
porridge  puuro 
potato  peruna
reindeer  poro
rice riisi
salmon  lohi
  in partitive:  lohta
salt  suola   
sausage  makkara  
steak pihvi 
sugar sokeri
tea tee 
tomato  tomaatti
water vesi 
vegetable  kasvis
  in partitive:   kasvista
vegetables  kasvikset
  in partitive:  kasviksia
white bread  vaalea leipä  
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aamiainen breakfast 
ananas pineapple 
appelsiini orange 
banaani banana 
coca cola coca cola
hedelmät fruits 
hillo jam 
jaffa fizzy orange
juusto cheese
kahvi coffee
kala  fish
kana chicken 
kasvikset vegetables 
kasvis vegetable 
kevyt cokis light coke
kinkku ham 
kurkku cucumber 
lammas lamb 
leipä bread 
liha meat 
lohi salmon 
maito milk
makaroni macaroni
makkara sausage 
mehu juice 

mineraalivesi mineral water
murot breakfast cereal
nauta beef 
olut, kalja beer
omena apple 
pasta pasta
peruna potato 
pihvi steak
pippuri pepper 
poro reindeer 
puuro porridge 
riisi rice
rypäle grape 
salaatti lettuce 
sika pork
sipuli onion 
sokeri sugar
suola salt 
tee tea
tomaatti tomato 
tumma leipä dark bread 
vaalea leipä white bread 
vesi water
voi butter 
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Vocabulary  Sanasto 

ENGLISH SUOMI 

accessories lisävarusteet
ache särkeä, 1
address osoite
aeroplane lentokone 
day after 
  tomorrow 

ylihuomenna

afternoon iltapäivä
age ikä
ambulance ambulanssi
American amerikkalainen
animal eläin 
apartment asunto
apple omena
April huhtikuu
archipelago saaristo 
arctic hill tunturi 
arm käsivarsi
ask kysyä, 1
at the weekend viikonloppuna 
At what time? Moneltako?
August elokuu
autumn syksy

baby vauva
back selkä
bad paha, huono
bag laukku 
baggage matkatavarat
bald kalju
ball pallo
banana banaani
bank pankki 
bar   baari
bar of chocolate suklaalevy 
baseball cap lippalakki
basketball koripallo
bathroom kylpyhuone
bathtub kylpyamme
be olla, 3
beach uimaranta
bear karhu 
beautiful kaunis
bed sänky
bedroom makuuhuone
beef nauta

ba
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beer olut
behind takana
belt vyö
berry marja
best paras
better parempi
between välissä
big iso
big brother isoveli
bike pyörä
bill lasku
bird lintu 
birthday syntymäpäivä
bite purra, 3
black musta
bleed vuotaa verta, 1
block of flats kerrostalo
blonde vaaleatukkainen
blue sininen
boat vene
body keho, vartalo
boiled keitetty 
book  (noun) kirja
book  (verb) varata, 4
boots saappaat  
bottle pullo

bowl kulho
boy poika
bra rintaliivit 
bread leipä
breakfast aamiainen
breakfast cereal murot
breast rinta
breasts rinnat
breathe hengittää, 1 
breathing hengitys
brother veli
brown ruskea
brush harja
bus bussi 
bus station bussiasema
bus stop bussipysäkki 
bus ticket bussilippu
bush pensas 
business trip työmatka 
butter voi 
buy ostaa, 1
by bus bussilla
on foot kävellen
café kahvila 
call soittaa, 1
can voida, 2

c
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car auto
car key autonavain  
card kortti
cardigan villatakki 
carrot porkkana
cash käteinen
cat kissa
ceiling katto
chair tuoli
cheap halpa
cheese juusto 
chewing gum purukumi
chicken kana
child lapsi
chocolate suklaa 
Christmas joulu
church kirkko 
cigarettes tupakka 
city centre kaupungin  

keskusta
clock kello
closed kiinni 
clothes vaatteet
coast rannikko 
coat takki
coffee kahvi

cohabiting avoliitossa
cold kylmä
comb kampa
come tulla, 3
concert konsertti
Congratulations! Onnea!
cough yskiä, 1
country maa
cream kerma
credit card luottokortti
cucumber kurkku
cup kuppi
dance tanssia, 1
dark tumma, pimeä
dark bread tumma leipä
dark-haired tummatukkainen
daughter tytär 
day päivä
days of the week viikonpäivät
December joulukuu 
department 
   store 

tavaratalo 

dessert jälkiruoka
diary kalenteri
dinner päivällinen
divorced eronnut

d
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do tehdä, 2
doctor lääkäri
dog koira
door ovi
double kaksois-
dress mekko
drink (verb) juoda, 2
drink (noun) juoma 
duct tape ilmastointiteippi
eagle kotka
ear korva
East itä
eat syödä, 2
eight, eighth kahdeksan,  

kahdeksas
eighteen kahdeksantoista
eighty kahdeksan- 

kymmentä
eleven yksitoista
engaged kihloissa
entrance eteinen
Estonia Viro
Estonian virolainen
Europe Eurooppa
European eurooppalainen
evening ilta

excuse me anteeksi
expensive kallis
extended family suku
eye silmä
faint pyörtyä, 1
family perhe
far kaukana
fast nopea
fast train pikajuna
fat lihava
father isä
February helmikuu
feel tuntea, 1
feet jalat
ferry lautta 
fever kuume
field pelto 
fifteen viisitoista
fifth viides
fifty viisikymmentä
finger sormi
Finland Suomi
Finnish suomalainen
first ensimmäinen
fish (noun) kala
fish (verb) kalastaa, 1 

e

f
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fishing rod onki
fitting room sovituskoppi
five viisi
fizzy orange Jaffa
flag lippu
floor kerros, lattia
flower kukka 
foggy sumuinen
food ruoka 
foot jalka
forest metsä
fork haarukka
four neljä
fourteen neljätoista
fourth neljäs
forty neljäkymmentä
fox kettu 
free vapaa
Friday perjantai
friend ystävä
from outside ulkoa
front edusta
frost pakkanen
fruit hedelmä
garage autotalli 
garden puutarha

garlic valkosipuli
get saada, 2
Get off! Jää pois!
girl tyttö
glass lasi
gloves sormikkaat
go mennä, 3
go jogging lenkkeillä, 3
good  hyvä
good bye näkemiin
Good luck! Onnea matkaan!
grape rypäle
green vihreä
grey harmaa
gym kuntosali
hairpin hiuspinni
half puoli 
hall sali
ham kinkku 
hand käsi 
handbag käsilaukku
handkerchiefs nenäliinoja 
hands kädet 
harbour  satama 
hare jänis
hat hattu

g

h
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k
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i
hate inhota, 4, vihata, 4
have olla jollakulla, 3 
Have a nice  
   journey! 

Hyvää matkaa!

Have a nice trip! Hyvää matkaa!
Have fun! Pidä hauskaa!
he/she hän
head pää
health centre terveyskeskus 
help apu
here tässä, täällä
here you are olkaa hyvä
his hänen
hobby harrastus
holiday loma
home koti
hospital sairaala 
hot kuuma
hotel hotelli 
hour tunti
house talo 
house keys kotiavaimet
how kuinka, miten
How much? Paljonko?
hundred sata
hurt sattua, 1

husband mies, puoliso
I minä
I feel ill. Minulla on huono 

olo. 
ice cream jäätelö 
ice hockey jääkiekko
ill sairas
in sisään, sisällä
in a minute minuutin päästä 
in front of edessä
indoors sisällä
is served tarjoillaan
island saari 
it se
it aches särkee (kipu)
it hurts sattuu (kipu)
jam hillo 
January tammikuu
jeans farkut
jogging bottoms verkkarit
journey matka
juice mehu
July heinäkuu 
June kesäkuu
Keep going! Jatka!
key avain
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kitchen keittiö
knee polvi
knife veitsi 
lake järvi 
language kieli
large suuri
leave lähteä, 1
left vasen 
leg reisi
leotard trikoot 
Let's go! Mennään!
lettuce salaatti
library kirjasto 
lie down käydä makuulle, 2
lift hissi
light valoisa
light coke kevyt cokis
like pitää, 1
lipstick huulipuna 
listen kuunnella, 3
little brother pikkuveli
little sister pikkusisko
live asua, 1
living room olohuone
lobby aula
long pitkä

look for etsiä, 1
lottery veikkaus 
love rakastaa, 1
lunch lounas
macaroni makaroni
magazine lehti pl. lehdet 
main course pääruoka
make-up meikit
man mies
March maaliskuu
marital status siviilisääty
market place tori 
married naimisissa
matches tulitikut
May toukokuu
meat liha
medicine lääke
menu ruokalista
metre metri
midnight keskiyö
milk maito
million miljoona
mineral water mineraalivesi 
minute minuutti 
Miss neiti
Mister herra

l m
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mittens lapaset  
mobile phone kännykkä
model malli
Monday maanantai
money raha
month kuukausi
months of the 
   year 

kuukaudet

moose hirvi 
more lisää
morning aamu
mosquito hyttynen
mosquito 
   repellent

hyttysmyrkky

mother äiti
mountain vuori 
mouse hiiri 
mouth suu
Mrs rouva
mushroom sieni
my minun
name nimi
napkin lautasliina
nasty ruma
nationality kansallisuus
nature luonto 

near lähellä
neck niska
necklace kaulakoru
need tarvita, 5
new uusi
newspaper lehti pl. lehdet 
next seuraava
next month ensi kuussa 
next to vieressä
next week ensi viikolla
next year ensi vuonna
nice kiva
night yö
nine yhdeksän
nineteen yhdeksäntoista
ninety yhdeksän- 

kymmentä
ninth yhdeksäs
no ei
no more ei enää 
noon keskipäivä
Nordic walk sauvakävely
North pohjoinen
nose nenä
now nyt
November marraskuu 

n
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oars airot
October lokakuu
old vanha
on the left vasemmalla
on the right oikealla
one yksi
one way ticket menolippu
onion sipuli
open auki
or tai, vai
orange appelsiini
our meidän
out ulos
outside ulkona
over there siellä 
pain särky
painkillers särkylääke
parents vanhemmat
park puisto     
past yli
pasta pasta
pastilles pastillit
pay maksaa, 1
pen kynä
pepper pippuri
perfume hajuvesi

person henkilö
petrol station huoltoasema 
pharmacy apteekki 
phone puhelin
photo valokuva
pineapple ananas
plant kasvi 
plaster laastari
plate lautanen 
platform laituri 
play football pelata jalkapalloa, 4
please kiitos (when  

asking for sth)
poles sauvat
police station poliisiasema 
pork sika
porridge puuro
post office posti 
postcard postikortti 
potato peruna
powder puuteri
pullover villapaita
quarter past varttia yli,  

viisitoista yli
quarter to varttia vaille,  

viisitoista vaille

o

p
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railway station rautatieasema
rain sataa, 1
reception vastaanotto
red punainen
red wine punaviini
reindeer poro
relative sukulainen
rent vuokrata, 4
reservation varaus
rest levätä, 4
restaurant ravintola
return menopaluu 
rice riisi
ride a bike ajaa pyörällä, 1
right oikea 
river joki 
road tie
roof katto
room huone
room service huonepalvelu
round the corner kulman takana
row soutaa, 1
rucksack reppu
run juosta, 3
Russia Venäjä
Russian venäläinen

sail purjehtia, 1
salad salaatti
sale alennus
sales alennusmyynti
salmon lohi
salt suola 
Saturday lauantai
sauce kastike
sauna sauna
sausage makkara 
scarf huivi
school koulu 
sea meri
season vuodenaika
second (ordinal) toinen
second (time) sekunti 
September syyskuu 
serve tarjoilla, 3
seven seitsemän
seventeen seitsemäntoista
seventy seitsemän- 

kymmentä
ship laiva
shirt paita
shoes kengät 
shop kauppa

r s
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shopping centre kauppakeskus 
shore ranta 
short  lyhyt
shoulder olkapää
shower suihku
sick kipeä
single naimaton
sister sisko
six kuusi
sixteen kuusitoista
sixth kuudes
sixty kuusikymmentä
size koko
skate luistella, 3
skates luistimet
ski hiihtää, 1
skirt hame 
skis sukset
sled pulkka
sleep nukkua, 1
sleet räntä
slim hoikka
slow hidas
small pieni
snake käärme
sneeze aivastella, 3

snow lumi
socks sukat  
son poika
soon pian 
sore arka, kipeä
soup keitto 
South etelä
spices mausteet
spoon lusikka
sport urheilu
sports kit urheiluasu
spring kevät
squirrel orava 
stamp postimerkki
stand seisoa, 1
standing seisova
starter alkuruoka
station asema 
stay pysyä, 1
steak pihvi
stick maila
stomach vatsa 
Stop  
   complaining! 

Älä valita! 

storm myrsky
straight ahead eteenpäin



44

street katu, tie
sugar sokeri
suit puku
suitcase matkalaukku
summer kesä
sun aurinko
Sunday sunnuntai
sunglasses aurinkolasit
supermarket ruokakauppa
supper illallinen
surname sukunimi
swamp suo 
swan joutsen 
Sweden Ruotsi
Swedish ruotsalainen
sweets karkki 
swim uida, 2
swimming trunks uimahousut
swimsuit uimapuku
table pöytä 
take ottaa, 1
tall pitkä
taxi taksi
tea tee
teeth hampaat
tell kertoa, 1

ten kymmenen
ten thousand kymmenentuhatta
tenth kymmenes
thank you kiitos 
thanks kiitti
that tuo 
That's all. Ei muuta.
theatre teatteri
their heidän
there tuossa, tuolla
they he
thin laiha
third kolmas
thirteen kolmetoista
thirty kolmekymmentä
this tämä
thousand tuhat
three kolme
throat kurkku
thunder ukkonen
Thursday torstai
ticket lippu
tie kravatti
time aika
to the city centre keskustaan
to the left vasemmalle 

t
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to the right oikealle 
today tänään
toe varvas 
toilet WC, vessa
tomato tomaatti
tomorrow huomenna 
tongue kieli
tooth hammas
toothbrush hammasharja 
towel pyyhe
town kaupunki 
town / city centre keskusta
train juna
trainers lenkkitossut
tram raitiovaunu
tram ticket ratikkalippu
tree puu 
trousers housut
try on sovittaa, 1
T-shirt t-paita
Tuesday tiistai
turn kääntyä, 1
TV televisio
twelve kaksitoista
twenty kaksikymmentä
two kaksi

two hundred kaksisataa
ugly ruma
umbrella sateenvarjo
unconscious tajuton
underground metro 
underpants alushousut 
underwear alusvaatteet  
the U.S.A. Yhdysvallat
vacancies vapaita huoneita
waiter tarjoilija
walk kävellä, 3
wall seinä
wallet lompakko
want haluta, 4
warm lämmin
water vesi
we me
weather sää
Wednesday keskiviikko
week viikko
weekday arkipäivä
weekend viikonloppu
vegetables kasvikset 
West länsi
what mikä
what kind of millainen

u
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when kun
white valkoinen
white bread vaalea leipä
white wine valkoviini
who kuka
widow(er) leski
wife vaimo
window ikkuna
windy tuulinen
winter talvi
wolf susi 
woolly hat pipo

y

woman nainen
vomit oksentaa, 1
work tehdä työtä, 2
year vuosi
yellow keltainen
yes kyllä
you sinä, te (pl.)
you te (formal sg.)
You are there. Olet perillä.
young nuori
your (pl. ) teidän
your (sg.) sinun
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SUOMI ENGLISH 

aamiainen breakfast 
aamu morning
aika time
airot oars 
aivastella, 3 sneeze 
ajaa pyörällä, 1 ride a bike
alennus sale
alennusmyynti sales
alkuruoka starter 
alushousut underpants 
alusvaatteet  underwear
ambulanssi ambulance 
amerikkalainen American 
ananas pineapple 
anteeksi excuse me
appelsiini orange 
apteekki pharmacy
apu help
arka sore 
arkipäivä weekday
asema station
asua, 1 live
asunto apartment 
auki open 

aula lobby 
aurinko sun
aurinkolasit sunglasses 
auto car 
autonavain  car key
autotalli garage 
avain key 
avoliitossa cohabiting 
baari bar   
banaani banana 
bussi bus 
bussiasema bus station 
bussilippu bus ticket 
bussilla by bus
bussipysäkki bus stop 
edessä in front of
edusta front
ei no
ei enää no more 
Ei muuta. That's all.
elokuu August
eläin animal
ensi kuussa next month
ensi viikolla next week 

a

b

e
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ensi vuonna next year
ensimmäinen first
eronnut divorced
eteenpäin straight ahead 
eteinen entrance 
etelä South
etsiä, 1 look for
Eurooppa Europe
eurooppalainen European
farkut jeans
haarukka fork 
hajuvesi perfume 
halpa cheap 
haluta, 4 want
hame skirt 
hammas tooth 
hammasharja toothbrush 
hampaat teeth 
harja brush 
harmaa grey
harrastus hobby
hattu hat 
he they
hedelmä fruit 
heidän their 
heinäkuu July

helmikuu February
hengittää, 1 breathe 
hengitys breathing 
henkilö person 
herra Mister 
hidas slow 
hiihtää, 1 ski
hiiri mouse 
hillo jam 
hirvi moose 
hissi lift 
hiuspinni hairpin 
hoikka slim 
hotelli hotel
housut trousers
huhtikuu April
huivi scarf 
huoltoasema petrol station
huomenna tomorrow 
huone room 
huonepalvelu room service 
huono bad
huulipuna lipstick 
hyttynen mosquito
hyttysmyrkky mosquito repellent
hyvä good  

f
h
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Hyvää matkaa! Have a nice  
journey!  (or trip)

hän he/she
hänen his
ikkuna window 
ikä age 
illallinen supper
ilmastointiteippi duct tape 
ilta evening 
iltapäivä afternoon
inhota, 4 hate
iso big 
isoveli big brother 
isä father 
itä East
Jaffa fizzy orange 
jalat feet 
jalka foot 
Jatka! Keep going!
joki river 
joulu Christmas
joulukuu December
joutsen swan 
juna train 
juoda, 2 drink (verb) 
juoma drink (noun) 

i

j

k

juosta, 3 run
juusto cheese
jälkiruoka dessert 
jänis hare
järvi lake 
Jää pois! Get off!
jääkiekko ice hockey
jäätelö ice cream 
kahdeksan,  
   kahdeksas

eight, eighth

kahdeksan- 
   kymmentä

eighty

kahdeksantoista eighteen
kahvi coffee 
kahvila café 
kaksi two
kaksikymmentä twenty
kaksisataa two hundred
kaksitoista twelve
kaksois- double 
kala fish (noun)
kalastaa, 1 fish (verb)
kalenteri diary
kalja beer
kalju bald 
kallis expensive
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kampa comb
kana chicken
kansallisuus nationality
karhu bear 
karkki sweets
kastike sauce 
kasvi plant
kasvikset vegetables 
katto ceiling, roof 
katu, tie street 
kaukana far 
kaulakoru necklace 
kaunis beautiful 
kauppa shop
kauppakeskus shopping centre 
kaupunki town
keho, vartalo body 
keitetty boiled 
keittiö kitchen 
keitto soup 
Kello on yksi. It is one o'clock.
keltainen yellow
kengät shoes
kerma cream
kerros floor 
kerrostalo block of flats 

kertoa, 1 tell
keskipäivä noon
keskiviikko Wednesday
keskiyö midnight
keskusta town / city centre 
keskustaan to the city centre 
kesä summer
kesäkuu June
kettu fox 
kevyt cokis light coke 
kevät spring
kieli language, tongue
kihloissa engaged
kiinni closed 
kiitos thank you 
kiitos (when  
   asking for sth)

please 

kiitti thanks 
kinkku ham 
kipeä sick, sore 
kirja book (noun)
kirjasto library 
kirkko church 
kissa cat 
kiva nice 
koira dog 
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koko size
kolmas third 
kolme three
kolmekymmentä thirty
kolmetoista thirteen
konsertti concert
koripallo basketball
kortti card 
korva ear
koti home 
kotiavaimet house keys 
kotka eagle 
koulu school
kravatti tie 
kuinka, miten how 
kuka who
kukka flower 
kulho bowl 
kulman takana round the corner
kun when
kuntosali gym
kuppi cup 
kurkku cucumber, throat 
kuudes sixth
kuukaudet months of the year 
kuukausi month 

kuuma hot 
kuume fever 
kuunnella, 3 listen 
kuusi six
kuusikymmentä sixty
kuusitoista sixteen
kyllä yes
kylmä cold 
kylpyamme bathtub 
kylpyhuone bathroom 
kymmenen ten
kymmenen 
   tuhatta

ten thousand

kymmenes tenth
kynä pen 
kysyä, 1 ask
kädet hands 
kännykkä mobile phone 
käsi hand 
käsilaukku handbag 
käsivarsi arm 
käteinen cash 
kävellen on foot
kävellä, 3 walk
käydä makuulle, 2 lie down 
kääntyä, 1 turn
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käärme snake
laastari plaster 
laiha thin
laituri platform 
laiva ship 
lapaset  mittens 
lapsi child 
lasi glass 
lasku bill 
lattia floor 
lauantai Saturday
laukku bag
lautanen plate 
lautasliina napkin 
lautta ferry 
lehti pl. lehdet magazine,  

newspaper
leipä bread 
lenkkeillä, 3 go jogging
lenkkitossut trainers 
lentokone aeroplane 
leski widow(er) 
levätä, 4 rest
liha meat 
lihava fat 
lintu bird

l

m

lippalakki baseball cap 
lippu flag, ticket
lisävarusteet accessories
lisää more 
lohi salmon
lokakuu October
loma holiday
lompakko wallet 
lounas lunch
luistella, 3 skate
luistimet skates 
lumi snow
luonto nature 
luottokortti credit card 
lusikka spoon 
lyhyt short  
lähellä near 
lähteä, 1 leave
lämmin warm 
länsi West
lääke medicine 
lääkäri doctor 
maa country
maaliskuu March
maanantai Monday
maila stick 
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maito milk 
makaroni macaroni 
makkara sausage 
maksaa, 1 pay
makuuhuone bedroom 
malli model
marja berry
marraskuu November
matka journey
matkalaukku suitcase 
matkatavarat baggage 
mausteet spices
me we
mehu juice 
meidän our 
meikit make-up
mekko dress 
mennä, 3 go 
Mennään! Let's go!
menolippu one way ticket
menopaluu return 
meri sea 
metri metre
metro underground 
metsä forest 
mies husband, man 

mikä what
miljoona million
millainen what kind of
mineraalivesi mineral water 
Minulla on huono 
   olo. 

I feel ill.

minun my 
minuutin päästä in a minute 
minuutti minute 
minä I
Moneltako? At what time?
murot breakfast cereal
musta black
myrsky storm
naimaton single
naimisissa married
nainen woman
nauta beef
neiti Miss 
neljä four
neljäkymmentä forty 
neljäs fourth 
neljätoista fourteen
nenä nose
nenäliinoja handkerchiefs 
nimi name 

n
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niska neck 
nopea fast 
nukkua, 1 sleep 
nuori young 
nyt now 
näkemiin good bye 
oikea right 
oikealla on the right 
oikealle to the right 
oksentaa, 1 vomit 
Olet perillä. You are there.
olkaa hyvä here you are 
olkapää shoulder 
olla jollakulla, 3 have 
olla, 3 be 
olohuone living room 
olut beer 
omena apple 
onki fishing rod 
Onnea matkaan! Good luck!
Onnea! Congratulations!
orava squirrel 
osoite address 
ostaa, 1 buy 
ottaa, 1 take 
ovi door 

paha bad
paita shirt 
pakkanen frost
Paljonko? How much?
pallo ball
pankki bank
paras best
parempi better
pasta pasta 
pastillit pastilles 
pelata jalka- 
   palloa, 4

play football

pelto field 
pensas bush 
perhe family 
perjantai Friday
peruna potato 
pian soon 
Pidä hauskaa! Have fun!
pieni small
pihvi steak
pikajuna fast train 
pikkusisko little sister 
pikkuveli little brother 
pimeä dark
pipo woolly hat 

o
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pippuri pepper 
pitkä long, tall 
pitää, 1 like
pohjoinen North
poika boy, son
poliisiasema police station
polvi knee 
porkkana carrot 
poro reindeer
posti post office 
postikortti postcard 
postimerkki stamp 
puhelin phone 
puisto     park 
puku suit
pulkka sled 
pullo bottle 
punainen red
punaviini red wine 
puoli half 
purjehtia, 1 sail
purra, 3 bite 
purukumi chewing gum
puu tree 
puuro porridge 
puutarha garden 

puuteri powder 
pysyä, 1 stay 
pysäkki bus stop
pyyhe towel 
pyörtyä, 1 faint 
pyörä bike 
päivä day 
päivällinen dinner
pää head 
pääruoka main course 
pöytä table
raha money 
raitiovaunu tram 
rakastaa, 1 love
rannikko coast 
ranta shore 
ratikkalippu tram ticket 
rautatieasema railway station 
ravintola restaurant 
reisi leg 
reppu rucksack 
riisi rice
rinnat breasts 
rinta breast 
rintaliivit bra 
rouva Mrs 

r
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ruma nasty, ugly
ruoka food 
ruokakauppa supermarket 
ruokalista menu 
ruotsalainen Swedish
Ruotsi Sweden
ruskea brown
rypäle grape 
räntä sleet
saada, 2 get
saappaat  boots
saari island
saaristo archipelago
sairaala hospital 
sairas ill 
salaatti lettuce, salad
sali hall 
sata hundred
sataa, 1 rain
satama harbour  
sateenvarjo umbrella 
sattua, 1 hurt
sattuu (kipu) it hurts 
sauna sauna 
sauvakävely Nordic walk 
sauvat poles 

se it
seinä wall 
seisoa, seistä, 1 stand
seisova standing 
seitsemän seven
seitsemän- 
   kymmentä

seventy

seitsemäntoista seventeen
seitsemäs seventh
sekunti second (time)
selkä back 
seuraava next 
siellä over there 
sieni mushroom 
sika pork
silmä eye 
sininen blue
sinun your (sg.)
sinä, te (pl.) you
sipuli onion 
sisko sister 
sisällä indoors 
sisään, sisällä in, indoors
siviilisääty marital status 
soittaa, 1 call 
sokeri sugar 

s
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sormi finger 
sormikkaat gloves 
soutaa, 1 row
sovittaa, 1 try on
sovituskoppi fitting room
suihku shower 
sukat  socks 
suklaa chocolate 
suklaalevy bar of chocolate 
sukset skis 
suku extended family 
sukulainen relative 
sukunimi surname
sumuinen foggy
sunnuntai Sunday
suo swamp 
suola salt 
suomalainen Finnish
Suomi Finland
susi wolf 
suu mouth 
suuri large 
syksy autumm
syntymäpäivä birthday
syyskuu September
syödä, 2 eat

sänky bed 
särkee (kipu) it aches 
särkeä, 1 hurt
särky pain 
särkylääke painkillers 
sää weather
tai or
tajuton unconscious 
takana behind
takki coat 
taksi taxi
talo house 
talvi winter
tammikuu January
tanssia, 1 dance
tarjoilija waiter 
tarjoilla, 3 serve
tarjoillaan is served 
tarvita, 5 need
tavaratalo department store 
te (pl.) you
te (formal sg.) you
teatteri theatre
tee tea
tehdä työtä, 2 work
tehdä, 2 do 

t
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teidän your (pl.) 
televisio TV
terveyskeskus health centre 
tie road 
tiistai Tuesday
toinen second (ordinal)
tomaatti tomato 
tori market place 
torstai Thursday
toukokuu May
t-paita T-shirt
trikoot leotard 
tuhat thousand
tulitikut matches 
tulla, 3 come
tumma dark
tumma leipä dark bread 
tummatukkainen dark-haired 
tuntea, 1 feel
tunti hour 
tunturi arctic hill 
tuo that 
tuoli chair 
tuolla there
tuossa there
tupakka cigarettes 

u

vw

tuulinen windy
tyttö girl 
tytär daughter 
työmatka business trip 
tämä this
tänään today 
tässä here
täällä here
uida, 2 swim
uimahousut swimming trunks
uimapuku swimsuit 
uimaranta beach
ukkonen thunder
ulkoa from outside
ulkona outside
ulos out
urheilu sport
urheiluasu sports kit 
uusi new 
vaalea leipä white bread 
vaaleatukkainen blonde 
vaatteet clothes
vai or
vaimo wife 
valkoinen white
valkosipuli garlic 
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valkoviini white wine
valoisa light
valokuva photo 
vanha old
vanhemmat parents 
vapaa free 
vapaita huoneita vacancies 
varata, 4 book (verb)
varaus reservation 
varpaat toes 
varttia vaille quarter to
varttia yli quarter past
varvas toe 
vasemmalla on the left 
vasemmalle to the left 
vasen left 
vastaanotto reception 
vatsa stomach 
vauva baby 
WC toilet
veikkaus lottery 
veitsi knife 
veli brother 
vene boat 
Venäjä Russia
venäläinen Russian

verkkarit jogging bottoms 
vesi water
vessa toilet 
vieressä next to
vihata, 4 hate
vihreä green
viides fifth
viikko week 
viikonloppu weekend
viikonloppuna at the weekend
viikonpäivät days of the week 
viisi five
viisikymmentä fifty
viisitoista fifteen
viisitoista vaille quarter to
viisitoista yli quarter past
villapaita pullover 
villatakki cardigan 
Viro Estonia
virolainen Estonian
voi butter 
voida, 2 can
vuodenaika season
vuokrata, 4 rent 
vuori mountain 
vuosi year 
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vuotaa verta, 1 bleed 
vyö belt 
välissä between
yhdeksän nine
yhdeksän- 
   kymmentä

ninety 

yhdeksäntoista nineteen
yhdeksäs ninth
Yhdysvallat the U.S.A.

y

ä

yksi one
yksitoista eleven
yli past
ylihuomenna day after tomorrow
yskiä, 1 cough 
ystävä friend
yö night
äiti mother 
Älä valita! Stop complaining!



The teachers in this audiobook are David Hackston, Matti Laine
and Elina Latva. Presenting also Jasmin Hamid and Eero Järvinen.




