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Kenen? Whose?

Genitive forms of personal pronouns

minun mine or my
sinun yours your
hänen his, hers his, her 
meidän ours our
teidän yours your
heidän theirs their

Tämä auto on minun. This car is mine. 
Tämä on minun auto. This is my car.

Tämä auto on hänen. This car is his / hers. 
Hänen nimi on Jane. Her name is Jane.

6. 
 Translate into Finnish:

a) This book is mine. b) It is my book. c) This is yours. d) This is your book.  
e) That car is hers. f) It is her car. g) They are ours. h) This is our hotel. i) Robert 
is their son.

Possessive suffixes

In written and formal language we use possessive suffixes, sometimes with 
the genitive forms of the personal pronouns.

(minun) ystäväni my friend
(sinun) ystäväsi your friend
hänen ystävänsä his / her friend
(meidän) ystävämme our friend
(teidän) ystävänne your friend
heidän ystävänsä their friend

Tässä on hyvä ystäväni. This is my good friend. 
Hänen nimensä on John. His name is John.
Mikä sinun nimesi on? What is your name?



- Juotko kahvia?
- En. Juon vain teetä.
- Syötkö lihaa?
- En syö. Olen kasvissyöjä.

- Mitä sinä syöt ja juot aamulla?
- Juon aina kahvia. Joskus syön puuroa, mutta usein en syö mitään.

- Myyttekö te viiniä?
- Me emme myy täällä alkoholia.

- Voitko tulla huomenna?
- Joo, voin. Tuonko jotakin?

- Saanko kysyä jotakin?
- Ole hyvä.

- Voinko tupakoida täällä?
- Täällä ei saa polttaa.

- Minä saan huomenna rahaa.
- Kivaa! Sitten sinä voit ostaa ruokaa.

- Yksi kahvi, kiitos. Mitä sinä juot?
- Minäkin juon kahvia.
- Okei. No sitten kaksi kahvia ja kaksi suklaaleivosta, kiitos.
 Minä voin maksaa.
- Voi kiitos!

voida (2) can; may; to be able to; to be possible to do something
saada (2) a) can; may; to be allowed to; to have permission to do something

b) to get; to receive
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Mitä sinä juot? What are you drinking?
Kahvia. Coffee.6.



Anteeksi, mitä kello on?

- Tasan yksi.  One o’clock sharp.
- Melkein kaksi.  Almost two o’clock.
- Vähän vaille kaksi. Not quite two o’clock.
- Vähän yli kolme. A little past three.

Mitä kello on? What time is it?
Kuinka paljon kello on?
Paljonko kello on?

Kello on kaksi. Kello on viisi (minuuttia) yli yhdeksän.
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Kello on puoli kolme. Kello on viisi (minuuttia) vaille kuusi.
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kello clock; watch; bell minuutti minute
klo (= kello) 6 at six (o’clock) tunti hour
sekunti second

Mitä kello on? What time is it?
Kello on kolme. It’s three o’clock.12.
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Milloin? When?
Mihin aikaan? At what time?

- Milloin tulet?
- Maanantaina.
- Mihin aikaan?
- En ole varma. Ehkä noin kello kolme.

- Milloin filmi alkaa?
- Kello 18.30.
- Milloin se loppuu?
- Kello 20.30.

- Milloin juna lähtee?
- Kello 17.30.
- Milloin se on perillä?

- Koska sä tuut?
- Kello kaks.

elokuva film, movie loppua (1) to end
leffa (colloq.) film, movie, lähteä (1) to leave (for a place)

cinema olla (3) perillä to be (arrive) at one’s
näytös showing destination
alkaa (1) to begin, to start koska? = milloin? when?

1.  Mitä kello on? 
 Use the phrases in the morning, in the evening, at night etc. as  
 necessary. 

a) 10 a.m. b) 8 p.m. c) 1 p.m. d) 1 a.m. e) 11.45 23.45 f) 8.30 20.30 g) 1.30 13.30  
h) 12.05 i) 19.25 j) 19.35

2.  You have already agreed to meet your friend tomorrow but you  
 haven’t agreed when, where or at what time. What would you say?

- Hei hei. Nähdään!
- ...?
- Huomenna.
- ...?
- Kello kuusi illalla.
- ...?
- Aleksanterinkadulla.
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käydä (2) + missä? (ssa, ssä or lla, llä)

a)  to go somewhere, to do something (fairly) regularly

Liisa käy saunassa joka lauantai. 
Käyn suihkussa joka aamu.
Ulla ja Mark käyvät torilla melkein joka lauantai. 
Käyn suomen kurssilla joka maanantai ja keskiviikko. 
Käyn usein teatterissa.

b)  to go and come back (fairly quickly), to pop in and out; to go on a  
 “round trip”, to pay a (quick) visit

 Käyn kioskilla. Tulen heti takaisin. 
 Pieni hetki, käyn vessassa. 
 Käymme ensi viikolla Tallinnassa.

Missä? Where?

The endings

1)  ssa, ssä

Mikä? yliopisto posti huone työ
Mihin? yliopistoon postiin huoneeseen työhön 
Missä? yliopistossa postissa huoneessa työssä

2)  lla, llä

Mikä? tori Mannerheimintie asema
Mihin? torille Mannerheimintielle asemalle 
Missä? torilla Mannerheimintiellä asemalla

 
Notice how the words change before the ending (see p . 118):

nen � se- Olimme italialaisella torilla .
i � e- Asumme pienessä talossa .
e � ee- Peter on kylpyhuoneessa .
is � ii- Olimme kalliissa ravintolassa .
as � aa- Asun vieraassa maassa .
uusi � uude- Olimme uudessa kiinalaisessa ravintolassa .
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• There is no change if the consonants k, p, t are combined with the  
 consonant s; hk and tk-combinations don’t change either.

disko posti taksi Ruotsi suihku pitkä matka
diskossa postista taksilla Ruotsista suihkussa pitkällä matkalla

1.  Missä sinä olit?

a) kirjakauppa b) teatteri c) halpa ravintola d) konsertti e) kirkko f) bussipysäkki 
g) kylpy h) suihku i) ooppera

2.  Mihin sinä menet?

a) halpa kauppa b) kirkko c) tuo pankki d) kylpy e) pysäkki f) Eerikinkatu 

3.  Complete these sentences:

a) Asun (pieni kaunis talo) b) Olin eilen (suomalainen sauna) c) Olimme 
(intialainen ravintola) d) Käytkö usein (teatteri)? e) Olimme (asema) f) Käyn 
(kioski) g) Hän asuu (Kaisaniemenkatu) h) Olimme (loma, Rooma) i) Käytkö 
(suomen kurssi)? j) Oleg asuu (Venäjä)

4.  Say where you went and where you were.

teatteri � Menin teatteriin. Olin teatterissa.

a) sauna b) museo c) kahvila d) tori e) kioski f) loma g) kiinalainen ravintola  
h) työ i) uusi irlantilainen pubi j) kallis tavaratalo

5.  Mitä sinä harrastat? Use these words:

a) kulttuuri b) musiikki c) lukeminen d) teatteri e) urheilu f) taide

6.  Missä hän asuu?

a) Etelä-Amerikka b) Afrikka c) Pohjois-Eurooppa d) Hollanti e) Itävalta f) Turku 
g) Lappeenranta h) Helsinki
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The same construction is used e.g. to express certain feelings, such as hunger, 
thirst, cold etc.

Some expressions of feeling

Minulla on nälkä. I’m hungry. 
Minulla ei ole nälkä. I’m not hungry. (No partitive!)
Onko sinulla jano? Are you thirsty? 
Minulla on kylmä. I feel cold, I am cold. 
Minulla on paha / huono olo. I feel ill.
Minulla on hyvä olo. I feel good. 
Meillä oli hauskaa. We had a good time.
Minulla on kiire. I’m in a hurry. 

- Minulla on paha olo.
- Oletko sairas?
- Taidan olla. Vatsa on kipeä.

- Mikä sinulla on? Oletko sairas?
- Joo, päätä särkee ja minulla on kylmä.
- Onko sinulla kuumetta?
- En tiedä, voi olla.

- Kuinka voit? Onko kaikki hyvin?
- No muuten kyllä, mutta minulla on kamala jano.
- No juo jotakin!

- Minulla on nälkä. Mennäänkö syömään?
- En ehdi. Minulla on kiire.

sairas ill, sick nälkä hunger 
taidan olla I probably am Kuinka voit? How are you? 

How do you feel?
vatsa stomach muuten (here:) otherwise 
kipeä sore, aching kamala awful, terrible 
päätä särkee (my) head is aching jano thirst
kuume, kuumetta fever; temperature

taitaa (1)
This verb is used to express possibility or probability:

Taidan olla sairas. I’m probably ill. / I think I’m ill.
Hän taitaa olla myöhässä. He seems to be late.
Hän ei taida tulla. He’s not likely to come.

He doesn’t seem to be coming.



Kenen kirja tämä on? Whose book is this?
Se on Liisan. It is Liisa’s.23.

- Mikä tuon kauniin naisen nimi on?
- En tiedä. Kysytään!
- En minä kehtaa. Kysy sinä!

- Onko tämä sinun auto?
- Ei. Se on minun ystävän auto.

- Tiedätkö mikä Johnin sukunimi on?
- Totta kai minä tiedän! Sama kuin minun. John on minun veli.

- Tiedätkö mikä on Suomen pääkaupunki?
- No tietysti! Minä asun Helsingissä, Suomen pääkaupungissa.
- No tiedätkö, mikä on Suomen entinen pääkaupunki?

- Minkä maan pääkaupunki on Pariisi?
- Hah! Helppo kysymys! Pariisi on Ranskan pääkaupunki.
- Oikein! No tiedätkö, mikä on Ahvenanmaan pääkaupunki?

en kehtaa I daren’t (I’m too shy) entinen former, ex- 
kehdata (4) to dare, not to be (too) shy oikein correct, right
sama kuin same as

The genitive singular

The genitive singular ending is n. It is added to the stem of a word.  
Notice the changes in the stem of the word.

Kuka? Kenen?

Liisa Liisan Se on Liisan kirja.
nainen naisen Mikä tuon naisen nimi on?
kaupunki kaupungin Mikä on Suomen pääkaupungin nimi? 
John Johnin Mikä on Johnin sukunimi?
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2.  Change the stories so that they happened yesterday:

a)  Seison pysäkillä ja odotan bussia. Pysäkille tulee Kaija. Heti kun hän näkee  
 minut, hän alkaa jutella. Hän puhuu ja puhuu. Vihdoin bussi tulee. Luojan  
 kiitos!

alkaa (1) to begin, start vihdoin at last 
jutella (3) to chat Luojan kiitos! Thank God!

 

b) Ulla ja Risto tapaavat asemalla kello kuusi. Ulla sanoo Hei! Risto halaa  
 Ullaa. Ensin he menevät kahvilaan ja juovat espressot. Kahvilasta he  
 menevät elokuviin. Sen jälkeen he käyvät vielä kaljalla. Pubista Risto  
 saattaa Ullan pysäkille ja odottaa bussia Ullan kanssa. Kun Ullan bussi  
 tulee, Risto antaa Ullalle suukon ja sanoo: ”Hyvää yötä Ulla-kulta.”

halata (4) to hug, to cuddle suukko a kiss
sen jälkeen = sitten after that, then kulta dear, darling
saattaa (1) to see someone off (somewhere) (lit. gold)

c)  Ville soittaa Marjalle ja pyytää häntä leffaan. Marja haluaa nähdä  
 uuden kotimaisen elokuvan. Ville ja Marja tapaavat bussipysäkillä puolen  
 tunnin kuluttua. Kun he tulevat leffaan, lipunmyyjä kertoo, että näytös on  
 loppuunmyyty. Mitähän Ville ja Marja sitten tekevät?

pyytää (1) to ask for, to request lipunmyyjä ticket seller 
nähdä (2) to see kertoa (1) to tell 
kotimainen domestic (here: Finnish) loppuunmyyty sold out
puolen tunnin kuluttua after half an hour later

3.  Mitä sinä teit

a) eilen b) viime viikonloppuna c) tänä aamuna d) viime kesänä?
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2.  Translate into Finnish:

a) My youngest sister lives in Paris. b) My eldest brother is 29 years old.  
c) What is the oldest town in Finland? d) Turku is older than Helsinki. e) Which is 
bigger, Finland or China? f) What is the biggest town in Finland? g) Who is your 
best friend? h) Which is better, this book or that book?

3.  Choose the right question word: kuka? kumpi? mikä?

a) ...on nuorempi, Leena vai Jaana? b) ...on maailman kaunein kaupunki?  
c) ...on vanhin, Liisa, Leena vai Jaana? d) ...on viikon hauskin päivä? e) ...on 
suurempi, Helsinki vai Lontoo? f) ...on paras vuodenaika? g) … on sinun paras 
ystävä?

4.  Ask questions like Mikä on maailman/Suomen vanhin kaupunki?

Use the given phrases. (Do you happen to know the answers?)

a) pitkä joki ’long river ’ b) syvä järvi ’deep lake’ c) korkea vuori ’high mountain’ 
d) rikas valtio ’rich state’ e) suuri eläin ’big animal’ f) kylmä paikka ’cold place’

5.  Miltä se maistuu?

Make up sentences using the following words:
ruoka – hyvä � Ruoka maistuu hyvältä.

a) piimä – paha b) suklaa – makea c) soppa – suolainen d) tämä viini – omituinen

6.  Mistä sinä tykkäät eniten?
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- Mennään pelaamaan biljardia!
- Minä en osaa pelata biljardia.
- Etkö? Minä opetan sinua. Se on ihan helppoa.
- En ikinä opi pelaamaan biljardia.
- Kyllä opit! Tule nyt vaan!

- Missä te olitte eilen?
- Syömässä.
- Ai! Missä?
- Uudessa italialaisessa ravintolassa Kalevankadulla.

- Et ikinä arvaa, missä minä olin eilen.
- No kerro! Missä?
- Olin hiihtämässä Lassen kanssa.
- Osaatko sinä hiihtää?
- Lasse opetti minua hiihtämään. Kaaduin vain viisi kertaa.

- Soitin sinulle eilen, mutta et ollut kotona.
- Olin koko päivän kirjastossa lukemassa. Mitä asiaa sinulla oli?
- Ei mitään erikoista. Halusin vain jutella.

ehtiä (1) to have (enough) time oppia (1) to learn
pitää (1) hauskaa to have fun, to have a hiihtää (1) to ski

good time kaatua (1) to fall (over)
jaksaa (1) to have the energy, Mitä asiaa sinulla on? What do you 

the strength want?
arvata (4) to guess Ei mitään erikoista. Nothing special. 
neg + ikinä never erikoinen special
opettaa (1) to teach

“Syömään, syömässä” forms of the verbs  

To go somewhere in order to do something is expressed with a special 
construction: The first (main) verb is in the personal form and the second verb 
is in maan, mään -form.

When you want to say where you were and what were you doing the second 
verb is in massa, mässä -form.

Menen ravintolaan syömään. I’m going to a restaurant to eat.
Olin ravintolassa syömässä. I was in a restaurant eating.

Menen kirjastoon lukemaan. I’ll go to a library to read.
Olin kirjastossa lukemassa. I was at the library reading.
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2. a) Anteeksi, (minä) en puhu suomea. b) Hän ei puhu suomea oikein hyvin. c) (Minä) olen 
englantilainen. (Minä) puhun vain vähän suomea. d) Totta kai minä puhun englantia oikein 
hyvin. Minä olen Englannista.

3. a) en b) ei c) emme d) et e) ette f) eivät g) ei h) eivät

4. a) En. b) Ei. c) Emme. d) Ei.

5. a) Puhutko (sinä) / Puhutteko (te) englantia? b) Onko hän Suomesta? c) Ovatko he 
Irlannista? d) Maksaako tämä kirja 15 euroa? e) Maksatko (sinä) / Maksatteko (te)? f) Tanssitko 
(sinä) / Tanssitteko (te)? g) Asuvatko he Helsingissä? h) Katsotko (sinä)/ Katsotteko

(te) televisiota illalla?

6. a) Hän ei puhu suomea. b) Kirja ei maksa paljon. c) (Me) emme asu Helsingissä. d) Hän ei 
ole espanjalainen. e) Liisa ei laula hyvin. f) Kuka ei katso televisiota illalla? g) He eivät tanssi. 
h) He eivät ole täällä tänään.

7. a) Etkö sinä ole suomalainen? b) Eivätkö he ole kotona? c) Eikö tämä ole kirjasto? d) Etkö 
sinä / Ettekö te puhu suomea? e) Hän on englantilainen, eikö niin? f) Tänään on keskiviikko, 
eikö niin?

8. a) I wonder whether C speaks Spanish. / Do you think C speaks Spanish? b) Of course. She 
is Chilean. c) I wonder whether this is a good hotel. d) I think so. /Probably yes. e) (S)he is 
German, isn’t (s)he? f) I don’t think so. Or maybe. I’m not sure.

9. a) Eikö tänään ole tiistai? b) Tänään on keskiviikko, eikö niin? c) Ettekö te ole Italiasta?  
d) Etkö sinä puhu englantia?

Kappale 6

2. a) syön b) juo c) juomme d) juovat e) syöttekö f) juot g) syötkö h) syöt

3. a) saan b) saa c) voi d) voi e) saanko

4. a) banaania b) vuotta c) huonetta d) naista e) päivää f) viikkoa g) suomalaista h) sataa

5. a) kiinalaista teetä b) suomalaista opiskelijaa c) halpaa kirjaa d) pientä koiraa e) lämmintä 
olutta f) tuoretta leipää g) punaista tomaattia …vihreää omenaa h) kuivaa valkoviiniä  
i) kuumaa ja makeaa mehua j) kylmää vettä

8. a) tekee b) tee c) teette d) tehdä e) tekevät f) tekeekö g) emme tee

9. a) Minä en tupakoi mutta J. tupakoi. b) Sinä et saa tupakoida täällä. Saanko kysyä jotakin? 
Minä saan rahaa. c) He voivat tulla huomenna. Voitko syödä lihaa? Minä en voi syödä lihaa. 
d) Minä tuon viiniä. He tuovat ruokaa. e) Hän myy viiniä. Myyttekö te kahvia? f) Mitä sinä teet 
/ te teette? Teen pitsaa. Hän ei tee ruokaa. g) Minä en näe mitään. h) Mitä sinä syöt / te syötte 
aamulla? Minä en syö mitään aamulla.

Kappale 7

1. a) tulen, tuleeko b) katselevat, katsele c) kuuntelemme, kuunteletteko d) nouset, nouse  
e) juoksen, juokse f) menee, mene

2. a) tulen b) katselen c) opiskelen d) kuuntelen e) nousen f) menen g) kävelen h) pesen

3. a) Hän menee suihkuun, pesee hampaat ja panee vaatteet päälle. b) Hän juo kahvia tai 
teetä ja syö jugurttia, tomaattia ja banaania. c) Hän kuuntelee radiota. d) Ei. Hän kävelee 
työhön.

4. a) Merja on tyttö. b) Ei. Hän on espoolainen/Espoosta. c) Ei. Hän opiskelee/on opiskelija.  
d) Matematiikkaa. e) Helsingin yliopistossa. f) Hän menee ulos ystävien kanssa. g) Koska hän 
on suomalainen.

5. a-5, b-3, c-1, d-2, e-6, f-4

6. a) I don’t drink coffee. b) Do you eat meat? c) What are you studying? d) Are you working 
or are you studying? e) I’ll come on Friday. f) What are you asking? g) I’m listening to the 
music.
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14. a) Hänellä ei ole tietokonetta b) Minulla ei ole kännykkää. c) Minulla ei ole siskoa.  
d) Minulla ei ole hyvää sanakirjaa. e) Eikö sinulla ole suomalaista ystävää?

Kappale 12

1. a) kymmenen aamulla b) kahdeksan illalla c) yksi päivällä d) yksi yöllä e) viisitoista vaille 
kaksitoista aamupäivällä – illalla f) puoli yhdeksän aamulla – illalla g) puoli kaksi yöllä –  
(ilta)päivällä h) viisi (minuuttia) yli kaksitoista päivällä i) kaksikymmentäviisi yli seitsemän 
illalla j) kaksikymmentäviisi vaille kahdeksan illalla

2. Milloin? – Mihin aikaan? – Missä?

3. a) (Hyvää) huomenta! b) (Hyvää) päivää! c) (Hyvää) iltaa! d) Hyvää yötä!

Kappale 13

1. a) mikä b) mitä c) mitä d) mikä e) millainen f) millainen g) millaista h) millaista  
i) minkämaalaista j) minkämaalainen k) minkämaalainen l) minkämaalaista m) minkävärinen 
n) minkäväristä o) minkäväristä p) minkävärinen

3. a) Millaista olut on? Onko se hyvää? b) Millainen tämä hotelli on? Onko se kallis?  
c) Onko tämä sanakirja hyvä? d) Onko tämä viini hyvää? e) Tämä ei ole kahvia! Tämä on 
ruskeaa vettä! f) Mikä tuo rakennus on? Onko se museo? g) Tämä ruoka on oikein / hyvin 
mielenkiintoista. Mitä se on?

Kappale 14

1. a) Tuoppi olutta, kiitos. b) Kaksi (kuppia) teetä, kiitos. c) Kuppi kahvia. d) Pullo punaviiniä.  
e) Lasi vettä. f) Kaksi juustosämpylää. g) Kaksi Coca-Colaa/kokista. h) Aski tupakkaa.  
i) Ruokalista. j) Lasku. k) Pullo alkoholitonta viiniä.

2. leipää, kaksi litraa maitoa, kaksi desiä/desilitraa kermaa, puoli kiloa voita, paketti teetä, 
kaksisataaviisikymmentä grammaa juustoa, kolme tomaattia, kilo jauhelihaa, kolme 
kanankoipea, kolme pulloa kokista/Coca-Colaa, pussi karkkia/karkkipussi, suklaapatukka

4. a) Käykö luottokortti? / Voinko maksaa luottokortilla? b) (Yksi) muovikassi, kiitos.  
c) Ei muuta, kiitos. d) Ei. – On. e) Ei kiitos/Kiitos ei, minä vain katselen.

Kappale 15

1. a) voinko b) osaatko c) voi d) voitteko e) osaan f) soittaa g) pelaavat h) pelata i) soittavatko 
j) soittavat k) soittaa l) pelaatko

2. a) haluan b) herää c) pelaamme d) asuu e) häiritse f) kysyy g) vastaan h) osaan i) soittavat 
j) tarvitsemme

3. a) tarvitsetko b) haluaa c) häiritsette d) tekee e) heräät f) pelaavat g) nousee h) pärjään  
i) siivoaa

4. a) ei halua b) ei tee c) eivät osaa d) ei häiritse e) ei herää f) en tarvitse g) emme pelaa  
h) en vastaa

5. a) sinua b) teitä c) minua d) häntä e) meitä f) heitä

6. Type 1: puhua, sanoa, kysyä, asua, ostaa Type 2: juoda, syödä, voida, tuoda, tupakoida, 
saada Type 3: opiskella, tulla, katsella, nousta, pestä, kävellä, mennä, panna, juosta Type 4: 
pelata, haluta, herätä, vastata, osata Type 5: häiritä, tarvita, ansaita

7. a) asuu, asu b) kysyy, kysy c) juo, juo d) syövät, syö e) opiskelee, opiskele f) kävelevät, 
kävelee g) pesen, pesee h) menen, mene i) osaan, osaa j) herään, herää k) haluaa, haluatte  
l) tarvitsette, tarvitsemme m) häiritset, häiritse

8. a) Mitä sinä ostat? b) Juotko (sinä) / juotteko (te) kahvia? c) Tulevatko he? d) Mitä sinä teet 
huomenna? e) Tarvitsevatko he rahaa? f) Mitä sinä haluat juoda? g) Mene pois! Sinä häiritset 
minua! h) Minä teen työtä. i) Huomenna olen luultavasti kotona. j) Hän pelaa golfia joka 
lauantai. k) Me juoksemme kotiin.
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