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Kappale 1

Hei! Hello!
ja and
Tervetuloa! Welcome!
Moi! Hi!
Anteeksi! Excuse me!
onko is
täällä here
suomen kurssi course in Finnish
joo yes
Kuka sinä olet? Who are you?
minä I
olla be
entä what about
sinä you
Hauska tutustua! Nice to meet you!
Kiitos samoin! Likewise!
Mitä sinulle kuuluu? How are you?
Minulle kuuluu hyvää. I’m fine.
Entä sinulle? And you?
Ihan hyvää, kiitos. I’m fine, thank you.
hän he, she
Kuinka vanha sinä olet? How old are you?
opettaja teacher
tulla (to) come
Huomenta! Good morning!
Mikä sinun nimi on? What’s your name?
Minun nimi on… My name is...
Miten se kirjoitetaan? How do you spell it?
etunimi first name
sukunimi last name
Huomenta! Morning!
Hyvää huomenta! Good morning!
Päivää! Afternoon!
Hyvää päivää! Good afternoon!
Iltaa! Evening!
Hyvää iltaa! Good evening!
Hyvää yötä! Good night!
Nuku hyvin! Sleep well!
Hei! Hello!
Moi! Hi!
Terve! Hi!
Nähdään! See you!
Hei hei! Bye bye!
Nähdään huomenna! See you tomorrow!
Moi moi! Bye bye!
Moikka! Bye!
Heippa! Bye!
Näkemiin! Goodbye!

Joo. Yeah.
Ei. No.
Kyllä. Yes.
Ole hyvä! There you are!
Kiitos! Thank you!
Ei kestä! You’re welcome!
Anteeksi! Sorry!
Ei se mitään! It’s all right!
Tervetuloa! Welcome!
viikonpäivät days of the week
Mikä päivä tänään on? What day is it today?
milloin when
Hauskaa viikonloppua! Have a nice weekend!
maanantai Monday
tiistai Tuesday
keskiviikko Wednesday
torstai Thursday
perjantai Friday
lauantai Saturday
sunnuntai Sunday
viikonloppu weekend
toissapäivänä day before yesterday
eilen yesterday
tänään today
huomenna tomorrow
ylihuomenna day after tomorrow
nolla zero
yksi one
kaksi two
kolme three
neljä four
viisi five
kuusi six
seitsemän seven
kahdeksan eight
yhdeksän nine
kymmenen ten
yksitoista eleven
kaksitoista twelve
kolmetoista thirteen
neljätoista fourteen
viisitoista fifteen
kuusitoista sixteen
seitsemäntoista seventeen
kahdeksantoista eighteen
yhdeksäntoista nineteen
kaksikymmentä twenty
kaksikymmentäyksi twenty-one
kaksikymmentäkaksi twenty-two
kolmekymmentä thirty
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neljäkymmentä forty
viisikymmentä fifty
kuusikymmentä sixty
seitsemänkymmentä seventy
kahdeksankymmentä eighty
yhdeksänkymmentä ninety
sata hundred
satayksi one hundred and one
kaksisataa two hundred
kolmesataa three hundred
tuhat thousand
kaksituhatta two thousand
viisisataatuhatta five hundred thousand
miljoona million
kaksi miljoonaa two million

Kappale 2

puisto park
loppua (to) end
kello o’clock; clock
muu other
opiskelija student
mennä (to) go
koti home
mutta but
kioski kiosk
ostaa (to) buy
jäätelö ice cream
maksaa (to) cost; (to) pay
euro euro
säästää (to) save
raha money
sitten then
istua (to) sit
puhua (to) speak
nauraa (to) laugh
minkämaalainen Where are you from?
brasilialainen Brazilian
venäläinen Russian
entä what about
mistä where
kotoisin from
Etelä-Afrikka South Africa
ai jaa okay
kieli language; tongue
minun my
äidinkieli mother tongue
englanti English
myös also
vähän a little
espanja Spanish
-ko/kö (expresses a question)
sinun your

portugali Portuguese
ai niin right
tietysti of course
ajaa (to) drive
auto car
bussipysäkki bus stop
missä where
asua (to) live
numero number
vaan but
nyt now
maksaa (to) cost; (to) pay
pallo ball
ahaa oh, I see
haluaisin I would like
suklaa chocolate
okei okay
sinulle for you
-kin also
vanilja vanilla
mansikka strawberry
selvä right
tuleeko muuta anything else
tässä here
euro euro
maa country; land
kansalaisuus nationality
kieli language; tongue
Suomi Finland
Ranska France
Kreikka Greece
Islanti Iceland
Egypti Egypt
Venäjä Russia
Pakistan Pakistan
suomalainen Finnish
ranskalainen French
kreikkalainen Greek
islantilainen Icelandic
egyptiläinen Egyptian
venäläinen Russian
pakistanilainen Pakistani
suomi Finnish
ranska French
kreikka Greek
islanti Icelandic
arabia Arabic
venäjä Russian
urdu Urdu
Mistä sinä olet kotoisin? Where are you from?
Minkämaalainen sinä Which country are you from?

olet?
Mitä kieltä sinä puhut? What language do you speak?
olla kotoisin come from
puhua (to) speak
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(polku)pyörä das Fahrrad 7
3 huonetta ja keittiö 3 Zimmer und eine Küche 6
4-vuotias 4-jährig 4

a
aamiainen das Frühstück 7
aamu der Morgen 3
aamupala das Frühstück 5
aamupäivä der Vormittag 3
aamuyö die Morgenstunde 3
Aasia Asien 2
Afrikka Afrika 2
ahaa ah 2
Ahvenanmaa Ålandinseln 7
ai jaa ach so 2
ai niin ach so 2
aika ziemlich 6
aikataulu der Zeitplan 9
ajaa fahren 2
ajo-ohjeet die Anfahrtsbeschreibung 8
alakerta das Erdgeschoss 6
alas nach unten 6
alkaa anfangen 4
alkuruoka die Vorspeise 9
ammatti der Beruf 9
ananas die Ananas 8
antaa geben 5
Anteeksi! Entschuldigung! 1
appelsiini die Apfelsine 8
apu die Hilfe 6
arabia Arabisch 2
arkkitehti der Architekt; 5

die Architektin
asema die Station (der Bahnhof, 8

die Metrostation,
die Polizeiwache, 
die Feuerwehr)

asiakas der Kunde 9
assistentti der Assistent; 9

die Assistentin
aste der Grad 3
astia das Geschirr 8
astianpesukone die Geschirrspülmaschine 6
asua wohnen 2
asukas der Bewohner 6
asunto die Wohnung 6
auki offen 6
aurinko die Sonne 3
aurinkoinen sonnig 3
Australia Australien 2

auto das Auto 2
automaatti der Automat 9
automekaanikko der Automechaniker; 9

die Automechanikerin
autotalli die Garage 6
avain der Schlüssel 7
avata öffnen 5

b
baari die Bar 7
banaani die Banane 8
brasilialainen der Brasilianer; 2

die Brasilianerin
bussi der Bus 7
bussikuski der Busfahrer; 4

die Busfahrerin
bussipysäkki die Bushaltestelle 2

c
CD-soitin der CD-Spieler 6

d
disko die Disko 8
DVD-soitin der DVD-Player 6

e
edullinen preisgünstig 8
Egypti Ägypten 2
egyptiläinen der Ägypter; 2

die Ägypterin
Ei kestä! Gern geschehen! 1
Ei se mitään! Nichts passiert!; 1

Macht nichts!
Ei. Nein. 1
eilen gestern 1
eksynyt verlaufen 8
elektroniikka die Elektronik 9
elokuu August 3
eläkkeellä pensioniert 4
En tiedä. Ich weiß nicht. 3
En ymmärrä. Ich verstehe nicht. 3
englanniksi auf Englisch 3
englanti Englisch 2
ensimmäinen kerros das Erdgeschoss 6
ensin zuerst 5
entä und 1
Entä sinulle? Und dir? 1
epäkohtelias unhöflich 4
epäterveellinen ungesund 8
epäystävällinen unfreundlich 4
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erikseen getrennt 9
eronnut geschieden 4
esimies der/die Vorgesetzte 9
esitellä vorstellen 9
espanja Spanisch 2
eteenpäin geradeaus 8
eteinen der Flur 6
etelä der Süden 2
Etelä-Afrikka Südafrika 2
Etelä-Amerikka Südamerika 2
Etelämanner Antarktis 2
etikka der Essig 8
etsiä suchen 4
etsiä töitä Arbeit suchen 3
että dass 3
etunimi der Vorname 1
euro der Euro 2
Eurooppa Europa 2

f
faksi das Faxgerät 9
firma die Firma 9

h
haarukka die Gabel 8
hakea holen 9
halpa billig 2
haluaisin ich hätte gerne 2
haluta wollen; möchten 4
hammaslääkäri der Zahnarzt; 9

die Zahnärztin
hampurilainen der Hamburger 8
hapan sauer 8
harmaa grau 3
hassu komisch 3
Hauska tutustua! Sehr angenehm!; 1

Freut mich, dich kennen
zu lernen!

Hauskaa viikonloppua! Schönes Wochenende! 1
hautajaiset die Beerdigung 8
hedelmä die Frucht 8
Hei hei! Tschüs! 1
Hei! Hallo! 1
heille (he) für sie (sie Pl.) 8
heinäkuu Juli 3
Heippa! Hallo!; Tschüs! 1
heistä (he) sie (Pl.) 8
helikopteri der Hubschrauber 7
hella + uuni der Herd + der Ofen 6
helle die Hitze 3
helmikuu Februar 3
helppo leicht 3
helsinkiläinen der Einwohner von 4

Helsinki; die Einwohnerin
von Helsinki

henki die Person 7
henkilöstöpäällikkö der Personalchef; 9

die Personalchefin
henkilötiedot die Personalien 4
henkilötiedot die Kontaktdaten 7
herkullinen köstlich 7
herne die Erbse 8
herätyskello der Wecker 5
herätä aufwachen 5
heti sofort 5
hetkinen der Augenblick 4
hieno prima 6
hiiri die Maus 9
hiljainen still; ruhig 4
hillo die Marmelade 8
hinta der Preis 2
hissi der Aufzug 5
hoikka schlank 4
hotelli das Hotel 7
hotellivirkailija der Hotelangestellte 7
huhtikuu April 3
hunaja der Honig 8
huoltomies der Hausmeister 6
huoltoyhtiö die Wartungsfirma 6
huomenna morgen 1
Huomenta! Morgen! 1
Huomiseen! Bis morgen! 6
huone das Zimmer 4
huonekalut die Möbel 6
huono schlecht 3
hymyillä lächeln 5
hyvä gut 3
hyvännäköinen gut aussehend 4
Hyvää huomenta! Guten Morgen! 1
Hyvää iltaa! Guten Abend! 1
Hyvää päivää! Guten Tag! 1
Hyvää yötä! Gute Nacht! 1
häiritä stören 5
hän er; sie 1
häät die Hochzeit 8

i
idea die Idee 7
ihan genau 5
Ihan hyvää, kiitos. Danke, ganz gut. 1
ihana fantastisch 5
ikkuna das Fenster 6
ilma das Wetter 3
ilmansuunnat die Himmelsrichtungen 2
ilmoittautua sich anmelden 4
iloinen fröhlich 4
ilta der Abend 3
Iltaa! Abend! 1
iltapäivä der Nachmittag 3
imuri der Staubsauger 6




