Sisällys
GETTING READY
Nice to meet you!
• Aihe: kertaus, itsestä kertominen
• Sanasto: perhesanoja, maita, kieliä
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• Rakenteet: pronomineja, prepositioita,
kysymyssanoja
• Everyday English: opiskeluvinkkejä

COURSE 1
1A What is your job?
• Aihe: työelämä
• Sanasto: ammatit, työpaikat, työntekoon
liittyviä verbejä
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• Rakenteet: be-verbin kertaus, yleis- ja
kestomuoto
• Everyday English: foneettiset aakkoset

1B Looking for a job
• Aihe: työnhaku ja viestintä
• Sanasto: tietokone, työnhaku, sähköposti,
numerot 0–20, puhelinfraasit
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• Rakenteet: be used to, adjektiivien kertaus,
adverbit
• Everyday English: tervehdyksiä ja
toivotuksia

COURSE 2
2A Running errands
• Aihe: asioimistilanteet
• Sanasto: opiskelu, vaatteet, kaupassa
asiointi ja maksaminen

54
• Rakenteet: säännöllinen imperfekti,
kysymyslause
• Everyday English: ostospaikkoja

2B What’s the matter?

4

68

• Aihe: terveys, elämäntavat

• Rakenteet: epäsäännöllinen imperfekti

• Sanasto: kehonosat, oireet ja sairaudet

• Everyday English: brittienglanti ja
amerikanenglanti

COURSE 3
3A My new home
• Aihe: asuminen
• Sanasto: asuntotyypit, asunnon etsintä,
asumisongelmat

82
• Rakenteet: adjektiivien vertailu,
järjestysluvut
• Everyday English: jätteiden lajittelu,
kodinkoneet

3B This is me

94

• Aihe: omasta taustasta kertominen

• Rakenteet: verbin taivutus, perfekti

• Sanasto: elämänvaiheet, asumisympäristöt,
mielipiteen ilmaisu

• Everyday English: tunteet

COURSE 4
4A Save our planet
• Aihe: luonto ja ympäristö
• Sanasto: sää, luonto, ympäristö, aistimukset

106
• Rakenteet: muodolliset subjektit,
futuurin esittely
• Everyday English: Suomen luonnonvaraisia
eläimiä

4B A piece of news
• Aihe: uutiset ja media
• Sanasto: eri mediat

118
• Rakenteet: aikamuotojen kertaus,
omistusmuodot
• Everyday English: ääntäminen
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COURSE 5
5A Bon appetit!
• Aihe: ruokakulttuuri

• Rakenteet: futuuri (will, be going to)

• Sanasto: ruoka, ravintola

• Everyday English: mittoja ja määriä

5B Free time and hobbies
• Aihe: vapaa-ajan vietto, kulttuuri

• Rakenteet: ajan prepositioita

• Sanasto: harrastuksia, mökkeily

• Everyday English: luontosanoja

COURSE 6
6A My country, my language
• Aihe: USA, maan esittely
• Sanasto: maiden kuvailu, kouluarki

• Rakenteet: isot luvut, vuosiluvut ja
mittayksiköt, konditionaali
• Everyday English: maanosat, pääkaupungit

6B My multilingual friends
• Aihe: monikielisyys, kielten osaaminen
• Sanasto: kielet, oppiminen
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• Rakenteet: sanajärjestys,
indefiniittipronominit
• Everyday English: kielet ja kansallisuudet

COURSE 7
7A A trip to Wales
• Aihe: matkustaminen
• Sanasto: matkavalmistelut, lentokentällä
asiointi, kulkuvälineet

• Rakenteet: relatiivipronominit, paikan
prepositioita
• Everyday English: paikkoja kaupungissa,
neuvominen

7B Let's get together!
• Aihe: yhteisöllisyys ja vertaistuki

• Rakenteet: apuverbit

• Sanasto: erilaiset palvelut ja aktiviteetit

• Everyday English: ihmissuhteet

COURSE 8
8A At a job interview
• Aihe: työnhaku
• Sanasto: koulutus, työkokemus,
osaaminen

• Rakenteet: kerrataan perfekti, yleis- ja
kestomuoto, apuverbejä
• Everyday English: vuodenajat ja
päivämäärät

8B Multilingual people
• Aihe: minä kielen oppijana
• Sanasto: oppiminen, kielet

• Rakenteet: kerrataan prepositiot, artikkelit,
konditionaali
• Everyday English: Suomen koulujärjestelmä

Kielioppikooste
Epäsäännöllisiä verbejä
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Zeynab

3

Hi! I’m Zeynab. I come from Somalia. I am
19 years old. I am a student. I speak Somali,
Arabic, English and a little Finnish. I want to
learn more Finnish. I live in Lahti. I am single.
I live with my parents and my sisters.
My dream is to be a teacher one day.

a student [ə stjuːdənt]

opiskelija

a little [ə litl]

vähän

want [wɔnt]

haluta

learn [ləːn]

oppia

with [wið]

kanssa

parents [peərənts]

vanhemmat

a sister [ə sistə]

sisko

a dream [ə driːm]

unelma

Correct the sentences.
Lue lauseet parille. Pari korjaa
virheet tekstin mukaan. Vuorotelkaa.
Esimerkki: – Zeynab is from South Africa.
			
– No, Zeynab is from Somalia.

1
2
3
4
5
6
7
8
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Zeynab is nine years old.
She is married.
Zeynab lives with her parents and her brothers.
She is a secretary.
She speaks Somali and a little Swedish.
Zeynab wants to learn more English.
Zeynab lives in Helsinki.
She wants to be a doctor.

Getting ready

Mohammad

Hello! My name is Mohammad.
I come from Afghanistan. I am 59
years old. I will retire when I am
65. I am married and we have three
children, two sons and a daughter.
Our son got married last year.
His wife is pregnant and I will be
a grandfather next month, so I am
a happy man. But unfortunately
I don’t see my children every week
because they live in Helsinki. I live in
Turku with my wife and our two birds.

I will retire [ai wil riˈtaiə]

minä jään eläkkeelle

a month [ə mʌnθ]

kuukausi

when [wen]

kun

so [səu]

joten

get married [get mærid]

mennä naimisiin

happy [hæpi]

onnellinen

last [lɑːst]

viime

unfortunately [ʌnˈfɔːʧnitli] ikävä kyllä, valitettavasti

pregnant [pregnənt]

raskaana

because [biˈkɔz]

koska

next [nekst]

ensi

a bird [ə bəːd]

lintu
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Ask and answer.
Kysy parilta seuraavat kysymykset.
Pari vastaa englanniksi. Vuorotelkaa.
How old is Mohammad?
Where is he from?
Is he retired?
How many children does he have?
When did their son get married?
What makes Mohammad happy?
Why doesn’t he see his children every week?
Does Mohammad have pets?
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Opiskeluvinkkejä

1

2

Guess the meaning!

Mitä nämä sanat tarkoittavat?
Mitä ne ovat sinun kielellä?
holiday

picnic

fridge

nervous

finish

start

hospital

cake

service

apartment

Miten kirjoitat ja puhut englantia?
Näin kirjoitat sanan

Näin sanot sanan

Suomeksi

a school

skuːl

koulu

a brother

brʌðə

veli

How to write
words and say
them.

Englannin kielessä sinun pitää opetella, miten kirjoitat sanan ja miten sanot
sanan. Foneettiset merkit kertovat, miten sana sanotaan. Suomen kielessä
sana sanotaan samalla tavalla kuin se kirjoitetaan.

3

Opiskeluvinkkejä
1
2
3
4
5
6

Kuuntele ja toista paljon kirjan tekstejä Otso-sovelluksen avulla.
Kirjoita sanoja monta kertaa vihkoon.
Tee läksyt joka päivä.
Opiskele rauhallisessa paikassa.
Pyydä apua, jos et ymmärrä.
Pidä taukoja ja jatka opiskelua.

Mitkä ovat sinun opiskeluvinkit? Mikä auttaa oppimaan englantia?
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TEACHER TALK

OPETTAJAN OHJEITA

Take out your book, please.

Ota kirja esille.

Turn to page 10.

Ota esille sivu 10.

Underline the sentence.

Alleviivaa lause.

Practise these words.

Harjoittele näitä sanoja.

Work in pairs.

Tee parin kanssa.

Repeat.

Toista

Read aloud.

Lue ääneen.

Study
tips!

LEARN MORE
Hi! How are you?
Ella:

Aisha! It’s great to see you! I’m so
happy you could be here. Welcome
to our new home!

Aisha:

Hi Ella! It’s great to see you too!
I love housewarming parties. Thank you
so much for the invitation!

Ella:

Of course! Please, come in.
Make yourself at home!

Aisha:

Thank you!

Aisha:

Hello Mohammad!

Mohammad: Hello Aisha! How are you?
Aisha:

I’m well thanks! How are you?

Mohammad: Very well, thank you! Aisha,
allow me to introduce my wife.
I don’t believe the two of you know
each other?
Aisha:

No, we don’t! Hello, I’m Aisha.
It’s lovely to finally meet you!

Ella:

Hi honey!

Chris:

Hi! It’s so good to see you!

Ella:

You too! I’m so sorry I’m late. The traffic
is just awful at this time of day!

Chris:

Don’t worry, there’s no need to
apologise. You’re here now, that’s
all that matters!

Ella:

Oh, you’re such a great boyfriend!
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COURSE

Tämän kurssin jälkeen sinä osaat:
• kertoa ammateista ja työstä
• kirjoittaa sähköpostin
• puhua puhelimessa
• kuvailla asioita
• numerot 0–20.

1A What is your job?
Hi! I’m Hassan. I’m a teaching
assistant. I work at a school.

Hello! I’m Aisha. I’m a practical
nurse. I work at a hospital.

Hi! I’m Ella. I’m a beautician.
I work at a beauty salon.

Hi there! I’m Chris. I’m a bus
driver. I drive a bus.

JOBS
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a beautician

kosmetologi

a practical nurse

lähihoitaja

a construction worker

rakentaja

a teaching assistant

kouluavustaja

a car mechanic

automekaanikko

a teacher

opettaja

a cook

kokki

a waiter/waitress

tarjoilija

a bus/taxi driver

bussikuski

a shop assistant

myyjä

a dental assistant

hammashoitaja

unemployed

työtön

a hairdresser, a barber

kampaaja/parturi

retired

eläkkeellä

a nursery nurse

lastenhoitaja

a stay-at-home parent

kotivanhempi

a pharmacy technician

lääketeknikko

a youth worker

nuorisotyöntekijä

an accountant

kirjanpitäjä

a food courier

ruokalähetti

a doctor

lääkäri

1A • What is your job?

1

Ask and answer.

1

Keskustele parin kanssa.

a) Sano parille ammatti englanniksi. Pari sanoo sen suomeksi.
b) Sano parille ammatti suomeksi. Pari sanoo sen englanniksi.
Esimerkki: – A secretary
			
– sihteeri

a police officer poliisi

an interpreter tulkki

a caretaker talonmies

a tailor räätäli

a dentist hammaslääkäri

a firefighter palomies

a reporter toimittaja

a scientist tutkija

a secretary sihteeri

a sterile supply technician
välinehuoltaja

an IT specialist
tietotekniikan asiantuntija

a translator kielenkääntäjä
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Adjektiivit
a nice day
Millainen joku on?
a new job
a strong woman
a cold day
a nice car
old friends
reliable workers

7

44

Speak.
mieleen.

Huom.
Adjektiivi on samanlainen,
vaikka olisi yksi tai monta:
an old friend, old friends

Katso kuvia ja kerro parille, mitä adjektiiveja niistä tulee

1B • Looking for a job

1

NUMBERS
0

oh/zero [əu/ziərəu]

11

eleven [iˈlevn]

1

one [wʌn]

12

twelve [twelv]

2

two [tuː]

13

thirteen [θəːˈtiːn]

3

three [θriː]

14

fourteen [fɔːˈtiːn]

4

four [fɔː]

15

fifteen [fifˈtiːn]

5

five [faiv]

16

sixteen [siksˈtiːn]

6

six [siks]

17

seventeen [sevnˈtiːn]

7

seven [sevn]

18

eighteen [eiˈtiːn]

8

eight [eit]

19

nineteen [nainˈtiːn]

9

nine [nain]

20

twenty [twenti]

10

ten [ten]

+ plus [plʌs]
– minus [mainəs]
= is [iz]

8

Say in English.
Lue laskutehtävät parille englanniksi.
Sitten pari lukee ne sinulle. Laskekaa viimeiset laskut.
1+0=1
14 + 5 = 19
5–5=0
16 – 9 = 7
3 + 6 + 4 – 11 = ?
20 – 8 – 3 + 1 = ?

9

Speak.

Sano parille numeroita.

1 Etsi luokasta numeroita ja sano ne englanniksi.
2 Mitä tärkeitä numeroita sinulla on? Sano ne englanniksi.
3 Luettele oma puhelinnumero englanniksi.
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2
Chris is ill
Chris is in London. His friend has a birthday party tonight.
Chris calls Ella before he leaves.

70

Ella:

Hello darling!

Chris:

Hi! Are you at home?

Ella:

Yes, I just got back from work. Are you okay? You don’t sound well.

Chris:

I feel a bit funny. I have a headache and I am freezing.
But I am getting ready for Sam’s party …

Ella:

Oh dear! What other symptoms do you have?
Do you think you can go?

Chris:

I have a sore throat, a runny nose and I feel very tired.
Maybe I should just cancel.

Ella:

Well, I think you should first take your temperature.

Chris:

I’m trying to find a thermometer. And tissues.

Ella:

Bless you! Maybe you had better stay at home and rest. I’m sorry!

Chris:

You’re right of course. I’ll call Sam and talk to you later. Bye Ella!

Ella:

Bye. Get well soon!

2B • What's the matter?

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

Find the word.
Etsi sana tekstistä. Lue lause, jossa sana on.
Sinun pari kertoo, mitä lause tarkoittaa. Vuorotelkaa.
birthday party
don’t sound
I feel
freezing
symptoms
sore throat
temperature
bless
had better
get well

What’s the matter?
[wɔts ðə mætə]

Mikä hätänä?

cancel [kænsəl]

peruuttaa

well [wel]

terve

first [fəːst]

ensin

a bit [ə bit]

vähän

take your temperature
[teik jɔː tempriʧə]

mitata kuume

funny [fʌni]

kummallinen, hassu

a thermometer
[ə θə'mɔmitə]

kuumemittari

a headache [ə hedeik]

päänsärky

tissues [tiʃuːz]

nenäliinoja

I am freezing
[ai æm friːziŋ]

palelen, on kylmä

Bless you! [bles juː]

Terveydeksi

get ready for [get redi fɔː] valmistautua

had better [hæd betə]

olisi parasta

oh dear [əu diə]

voi hyvänen aika

stay at home
[stei æt həum]

pysyä kotona

symptom [simptəm]

oire

rest [rest]

levätä

sore throat [sɔː θrəut]

kurkku kipeä

of course [ɔv kɔːs]

tietysti

get well soon
[get wel suːn]

parane pian

a runny nose [ə rʌni nəuz] nenä vuotaa, nuha
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2
An accident
Last year Mohammad had an accident at work.
He fell and hurt himself. He had a terrible pain
in his arm. His workmate called an ambulance
and they took him to the hospital. The X-ray
showed that the arm was broken. He had an
operation the same day and it went well. But
he wore a cast and was on sick leave for many
weeks. Luckily he is well now and doesn’t
have to take painkillers any more. When
something like that happens, you understand
how important your health is. Mohammad is
grateful for all the help and care he got.
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have, had [hæv, hæd]

olla, oli

an operation [ən ɔpəˈreiʃən] leikkaus

an accident [ən æksidənt]

onnettomuus

same [seim]

sama

at work [æt wəːk]

töissä

go, went [gəu, went]

mennä, meni

fall, fell [fɔːl, fel]

pudota (kaatua),
putosi

a cast [ə kɑːst]

kipsi

hurt, hurt [həːt]

loukata, loukkasi

on sick leave [ɔn sik liːv]

sairauslomalla

himself [himˈself]

itsensä

luckily [lʌkili]

onneksi

terrible [terəbl]

kauhea

have to [hæv tuː]

täytyä

a pain [ə pein]

kipu

painkiller [peinkilə]

kipulääke

a workmate [ə wəːk meit]

työkaveri

happen [hæpən]

tapahtua

take, took [teik tuk]

viedä, veivät

health [helθ]

terveys

an X-ray [ən eksˈrei]

röntgenkuva

grateful [greitful]

kiitollinen

show, showed [ʃəu, ʃəud]

näyttää, näytti

care [keə]

hoito

broken [brəukən]

murtunut

get, got [get, gɔt]

saada, sai

2B • What's the matter?

4

Speak.

2

Katso kuvia. Etsi kuvaan liittyvä lause tekstistä ja lue se.

Esimerkki:

			

– They took him to the hospital.

1

2

3

4

5

6

Epäsäännöllinen imperfekti
He hurt himself
Katso esimerkkejä:
I have a temperature now.			
I had a temperature yesterday.			
He hurts himself.					
He hurt himself last week.			
They take him to the hospital.			
They took him to the hospital two days ago.

Minulla on kuumetta nyt.
Minulla oli eilen kuumetta.
Hän loukkaa itsensä.
Hän loukkasi itsensä viime viikolla.
He vievät hänet sairaalaan
He veivät hänet sairaalaan kaksi päivää sitten.

Englannissa on epäsäännöllisiä verbejä. Silloin imperfektin pääte ei ole -ED, vaan sana täytyy opetella
ulkoa. Löydät epäsäännölliset verbit kirjan lopusta.
Esimerkki:
perusmuoto		
have			
hurt			
take			

imperfekti
had
hurt
took
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