
SISÄLLYS

1. Tervetuloa!

KAPPALE KAPPALETEEMA JA SANASTO TEEMA JA SANASTOVIESTINTÄTILANTEITA 
JA TEKSTEJÄ

VIESTINTÄTILANTEITA 
JA TEKSTEJÄ

RAKENTEET RAKENTEET

numerot
aakkoset
maita ja kieliä
tervehdykset
fraaseja

tervehtiminen
esittäytyminen
henkilötietojen 
antaminen

verbit olla, puhua ja 
asua

2. Susanin    
 naapurit

minä ja perheeni
perheenjäsenet

yksinkertaisia 
kysymyksiä

ko-kysymys
genetiivi
puhekielen 
persoonapronominit

arkielämä
päivärytmi
verbejä
kellonajat
viikonpäivät

3. Keskiviikkona   
 kesällä

omasta arkipäivästä 
kertominen
opasteita
pieniä viestejä

verbityypit 1–5
negatiivinen 
verbintaivutus

4. Ruokakaupassa ostostilanteita
ruokasanoja
puhekielen numerot

ostoslista
mainos
opasteita

partitiivi

5. Tässä kaupungissa kotisanastoa
värit
kierrätys
huonekalut
paikkoja kaupungissa

oman asunnon 
kuvaileminen
sähköposti
ilmoitusten lukeminen

minulla on -rakenne
-ssa vai -lla?
perusasioita nominien 
kpt-vaihtelusta

6. Kylmä päivä sää
vaatteet
kuukaudet
vuodenajat
missä: päällä, alla, 
edessä, takana

vaatekaupassa
asioiminen
säästä puhuminen

kpt verbityypissä 1

7. Matkaan! kulkuneuvoja
maantuntemus: 
suomalaisten 
kaupunkien nimiä

matkalippujen 
ostaminen
ajan kysyminen
opasteita

missä, mistä ja mihin-
muodot

8. Mikä hätänä? ruumiinosat ja 
tuntemuksia

ajan varaaminen
voinnin kysyminen ja 
kysymykseen 
vastaaminen
poissaolosta 
ilmoittaminen

verbit täytyy ja 
ei tarvitse
i, nen ja si-sanat

9. Yllätysjuhlat juhlat
lisää ruokasanoja

kutsun kirjoittaminen ja 
kutsuun vastaaminen
kertominen
pyytäminen

verbit osata, voida ja 
saada
kpt-vaihtelu verbi-
tyypeissä 3 ja 4 
predikatiivilause

10. On hauskaa         
       auttaa ystävää

adjektiiveja avun pyytäminen
asioiden ja ihmisten 
kuvaileminen
sähköpostin kirjoit-
taminen

in-, us- ja e-sanat
perustietoja 
objektista

11. Minun urapolkuni ammatteja
työelämän tärkeitä 
sanoja
perusasioita 
suomalaisesta
koulujärjestelmästä

elämäntarinan 
kertominen
koulutus- ja 
työhistoria
hakulomakkeen 
täyttäminen

perustietoja 
imperfektistä

12. Mökillä luontosanoja
tietoja jokamiehen-
oikeuksista

ympäristön 
kuvaileminen 
mielipiteen kertominen
keskusteluun 
osallistuminen
tarkistuskysymyksiä 
tilastotietojen 
lukeminen

lisää imperfektistä
is- ja as-sanat

13. Pikku-uutisia uutissanastoa
pikkusanoja: lauseiden 
yhdistäminen 

uutistekstin 
lukeminen
tarinan kertominen

negatiivinen imperfekti
konjunktiot 
lausetyyppien kertausta

6

24

50

76

98

108

134

156

182

206

212

236

258

276

298

314
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ruokakaupassa
kysyminen ja 
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Kertaus: 
kappaleet 1-4

Kertaus:
kappaleet 5-8

Kertaus:
kappaleet 9-13
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TEKSTIT JA KIRJOITTAMINEN

a. Mikä tämä kortti on? 

b. Mikä hänen sukunimi on?

 

c. Mikä hänen etunimi on? 

d. Mikä hänen henkilötunnus on? 

e. Missä hän asuu?    f. Onko hän mies vai nainen? 

Kysy parilta kysymyksiä Millasta.25

Kirjoita Millasta 5 lausetta.26

Kela-kortti Fpa-kort Kela card
Sukunimi: 
HABIBI
Etunimet: 
ALFONSO MOHAMEDHenkilötunnus: 210378-3210HKotipaikka: OULU

Allekirjoitus:

Lue lauseet ja täytä taulukko.23

Vastaa kysymyksiin.24

Suomalainen on 65-vuotias.

Oscar on 37 vuotta.

34-vuotias on kanadalainen.

Ranskalainen on Marie.

Kuubalainen puhuu espanjaa. 

65-vuotias puhuu suomea.

Ranskalaisen puhelinnumero on 012 9568

36-vuotias puhuu ranskaa.

Tyynen puhelinnumero on 04312987.

Kanadalaisen puhelinnumero on 07169352.

Kanadalainen puhuu englantia.

36-vuotias on ranskalainen.

Oscar puhuu espanjaa.

Minkä 
ikäinen?

Mitä kieltä
puhuu?

Minkä
maalainen?

Puhelin-
numero?

r a n s k a a

Susan

Tyyne

Oscar

Marie

34

suomalainen

05022761

1 1

20 21



2 SUSANIN NAAPURIT
TÄSSÄ KAPPALEESSA OPIT– Kertomaan perheestä– Tavallisia kysymyksiä– Genetiivin
– Puhekielen pronominit

Susan ja Jere Mäntylä. 
Naimisissa. Ei lapsia. Pekka Mäkelä ja Kalle Koponen. 

Asuvat yhdessä.

Tyyne ja Juhani Virtanen. 
Naimisissa. 

Oscar Henrique. 
Eronnut.

Samuli ”Soppa” Suominen 
ja Sunee Somani. Avoliitossa.

Heikki Kosonen. Naimaton.

Marja Hirvelä.
Eronnut yksinhuoltaja. 
Tyttö Julia, 7 vuotta.

Anna ja Erik Ström. 
Naimisissa. 2 lasta: Lilli 
10 kuukautta ja Markus 
4 vuotta.

Minun nimi on Oscar. 
Olen kuubalainen. Asun Susanin 
naapurissa. Olen 37-vuotias.
En ole nyt naimisissa, olen 
eronnut. Minulla ei ole lapsia. 
Olen yrittäjä, minulla on oma 
kahvila. Puhun hyvin suomea. 
Minun vanhemmat ja sukulaiset 
asuvat Kuubassa.

Me olemme Samuli Suominen ja Sunee Somani.  
Minun ammatti on kokki. Olen 29 vuotta. 
Minun avovaimo Sunee on 26-vuotias ja hän on 
kampaaja. Olemme avoliitossa. Meillä ei ole lapsia.

Olen Anna Ström ja 
tässä on minun mies 
Erik. Olemme naimisissa. 
Meillä on kaksi lasta. 
Markus on 4 vuotta ja Lilli 
on vauva, vain 10 kuu-
kautta. Meidän äidinkieli 
on ruotsi. Kotona 
emme puhu suomea, 
puhumme ruotsia. Töissä 
puhumme suomea. Minä 
olen lääkäri ja Erik on 
insinööri.

Olen Marja Hirvelä. Olen 
eronnut yksinhuoltaja. 
Minun tytön nimi on Julia. 
Hän on 7-vuotias. Olen 
sairaanhoitaja. Me asumme 
Julian kanssa Helsingissä, 
Susanin naapurissa, mutta 
Julian isä asuu Tampereella.

Hei kaikki! Olen Heikki. Olen kotoisin Jyväskylästä. 
Asun nyt Helsingissä, koska opiskelen täällä. Olen Oscarin ystävä 
ja naapuri. Puhun venäjää ja englantia. Asun yksin, olen sinkku. 
Minulla on koira. Sen nimi on Murri.

Olen Kalle Koponen ja tässä on minun 
kumppani Pekka Mäkelä. Asumme yhdessä. 
Pekka on laborantti ja minä olen toimittaja. 
Meidän koti on kiva. Puhumme suomea ja 
englantia. Opiskelemme espanjaa.

2 2
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sinkku
eronnut
naimisissa
yksinhuoltaja
avoliitossa / asuvat yhdessälapsi

vauva

a.    opiskelija          laborantti          tyttö      kokki

1 Kirjoita kuvan alle oikea sana. 3

b.    avovaimo         kumppani          mies      sairaanhoitaja

c.    vanhemmat          naapuri           isä        sukulaiset

Lue tekstit sivuilta 24–25. Onko lause oikein (O) vai väärin (V)?

a. Susan on naimisissa.

b. Susanin mies on Erik.

c. Pekka on Kallen naapuri.

d. Oscar ei ole naimisissa.

e. Annalla ja Eerikillä on 3 lasta.

f. Samuli ja Sunee asuvat yhdessä.

g. Heikki ei ole naimisissa.

h. Tyyne on Juhanin lapsi.

i. Marjan sukunimi on Virtanen.

j. Markus on Lillin veli.

a. Oscar on        ruotsalainen / kuubalainen.

b. Oscar on        naimisissa / eronnut.

c. Oscar asuu        Suomessa / Kuubassa.

d. Heikki on kotoisin       Jyväskylästä / Helsingistä.

e. Heikki on Oscarin       veli / naapuri.

f. Heikki on        sinkku / eronnut.

g. Marja on        naimisissa / eronnut.

h. Marja on        äiti / isä.

i. Annalla on        kaksi / kolme lasta.

j. Anna ja Erik puhuvat       ruotsia / kiinaa.

k. Samuli on        29 / 26 vuotta.

2 Mikä on erilainen?   Ympyröi. 

4 Ympyröi     oikea vaihtoehto.

O V

2 2

a. b.

c.

d. e.

f. g.
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Kuuntele, mitä Kalle kertoo perheestään. 
Valitse laatikosta oikea nimi ja kirjoita sukupuuhun oikealle kohdalle nimi ja ikä.

a. Kenen vaimo Sirkka on? 

b. Kuka on Kallen veli?

c. Kuka on Kallen sisko?

d. Kuka on Kallen isä?

e. Kenen poika Kalle on? 

f. Kenellä on kaksi lasta?

g. Kuka on sinkku?

h. Kenellä on isosisko?

i. Kuka ei ole naimisissa?

30 Katso vielä Kallen sukupuuta ja  vastaa kysymyksiin.

Kuka soittaa summeria? Katso kuvia ja kuuntele, kuka puhuu.
Kirjoita kuvan viereen sopiva kirjain.

31

H i s k i  K o p o n e n

 62-v u o t i a s

S i r k k a o n H i s k i n  v a i mo .

K a l l e Pe k k a

Sirpa 

Sirkka

Mirka 

Onni

Olli

Ossi

Lili   

Ninni  

Lilli

Lena  

Leena  

Nella

Mila  

Minna 

Milla

Mikko  

Miko  

Miikka

Esko

Hiski

29
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Inkeri

Jussi

Marjatta

Harri

Riitta

Onko naimisissa? Kuinka monta lasta? Ikä

Kuuntele, mitä he kertovat itsestään. 34

80

10

100

60

40

90

30

20

50

70

Kuuntele ja toista. Kuuntele tarkasti a – aa, e – ee…32 33 Yhdistä. Lue parin kanssa.

asuu                

hitaasti           

eronnut         

Eero                 

kiva                  

kiitos               

kokki               

               

Espoo              

kumppani      

kuukautta     

ystävä             

kysyy               

vähän              

ymmärtää     

ymmärrätkö 

insinööri   

Hän asuu täällä.

Sano vielä kerran, hitaasti.

Oscar on eronnut.

Eero on naimisissa.

On kiva asua täällä.

Kiitos kahvista!

Oletko sinä kokki?    

Mun kotikaupunki on Espoo.

Tässä on mun kumppani, Satu.

Olen asunut Suomessa kuusi kuukautta.

Tässä on mun ystävä.

Mitä ’kysyy’ on englanniksi?

Minä puhun vähän suomea.

Hän ymmärtää hyvin venäjää.

Ymmärrätkö englantia?

Erik on insinööri.

10 + 20

30 + 60

70 – 20

80 – 60

100 – 90

20 + 50

30 + 10

80 – 20

70 + 10

10 + 90

2 2
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%

aika 
ananas, ananaksen
appelsiini, -n
aueta (6)
broileri, -n
gramma, -n
halpa, halvan
henkilöllisyystodistus, -todistuksen
homejuusto, -n
hylly, -n
ihan
jauheliha, -n
jono, -n
jotain
juhlat
juusto, -n
jäätelö, -n
kaali, -n
kaappi, kaapin
kala, -n
kallis, kalliin
kana, -n
kananmuna, -n
kanta-asiakas, -asiakkaan
karkki, karkin
kassa, -n
kassi, -n
kasvis, kasviksen
kasvissyöjä, -n
kauppalista, -n
keitto, keiton
kerma, -n
kiire, kiireen
kilo, -n
kinkku, kinkun
kissanruoka, -ruoan
kokonainen, kokonaisen
kortti, kortin
kuitti, kuitin
kurkku, kurkun
kylmä, -n

kysyä (1), kysyn
kävellä (3), kävelen
käyttää (1), käytän
laittaa (1), laitan
laktoosi, -n
leipä, leivän
liha, -n
litra, -n
lohi, lohen
lopuksi 
lyhenne, lyhenteen
G + lähellä
lämmin, lämpimän
makea, -n
makkara, -n
mauste, mausteen
mehu, -n
minkä hintainen?
muovi, -n
muovikassi, -n
muuttua (1), muutun
myyjä, -n
nauta, naudan
omena, -n
ostos, ostoksen
ostoskärryt
painaa (1), painan
paisti, -n
pakaste, pakasteen
pakata (4), pakkaan
paketti, paketin
pakkaus, pakkauksen
pantti, pantin
paprika, -n
patukka, patukan
perinteinen, perinteisen
peruna, -n
pippuri, -n
pitkä, -n
porkkana, -n
pussi, -n

rasia, -n
rasvaton, rasvattoman
riisi, -n
rulla, -n
saada (2), saan
salaatti, salaatin
sauna, -n
sika
sipuli, -n
sokeri, -n
suola, -n
suolainen, suolaisen
sämpylä, -n
tilli, -n 
tiski, -n
tomaatti, tomaatin
tonnikala, -n
tumma, -n 
tuo, -n
tuore, tuoreen
tuoremehu, -n
vaalea, -n 
valkosipuli, -n
vielä
vihannes, vihanneksen
voi, -n
vuoronumero, -n

limu, -n = limsa, virvoitus-
juoma
tää, tän = tämä
toi, ton = tuo

SANASTO

Puhekielen sanat

Sunee haluaa tehdä hedelmäsalaattia ja Soppa haluaa tehdä lohipastaa. 
Katso mainoksia ja kerro parille, mitä he voivat ostaa ja mistä.  

27

4 4

96 97



a.     sinä               ?  – Olen Pekka Mäkelä.

b.    te           ?  – Asumme nyt Oulussa.

c.   hän                                        ?   – Hän opiskelee suomea.

d.    he                  kotoisin? – He ovat kotoisin Puolasta.

e.    kurssi          ? – Se alkaa maanantaina kello 9.

a. Paljonko on 2 + 7?

b. Paljonko on 1 + 5?

c. Paljonko on 8 + 4?

d. Paljonko on 3 + 5?

e. Paljonko on 9 + 2?

f. Paljonko on 6 + 7?

g. Paljonko on 34 - 21?

Kertaus: kappaleet 1-4

Kysy parilta. Muista, että + on plus ja - on miinus.3

Sano numerot vuorotellen parin kanssa. Aloita pienimmästä. 4

h. Paljonko on 76 - 35?

i. Paljonko on 98 - 16?

j. Paljonko on 101 + 45?

k. Paljonko on 374 + 6?

l. Paljonko on 582 - 131?

m. Paljonko on 999 - 617?

n. Paljonko on 1013 - 201?

Kirjoita kysymyssana ja verbi.2

215 672 314

5

17

85049

168

1 254 6 798

12 901

411

3 679

24 116

245 629

0

618 375

950 174

K u k a o l e t

f.     lasta Tyynellä    ? – Hänellä on kolme lasta.

g.    äiti Maria               ? – Hän on Julian äiti.

h.                   Susan           ? – Hän on kanadalainen.

i.    sinä             kello 6? – Koska työt alkavat jo kello 7.

j.    Oscar          suihkussa? – Hän laulaa.

k.    te              yöllä? – Me nukumme.

1 Kirjoita kysymykset.

Hän on Susan.

Se on Mäntylä.

Se kirjoitetaan  S - u - s - a - n    M - ä - n - t - y - l - ä.

Hän on kanadalainen.

Hänen mies on suomalainen.

Hän asuu Suomessa. Hän ei asu Kanadassa.

Hän puhuu englantia ja ranskaa.

?

?

?

?

?

?

?

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

1–4 1–4

98 99



Katso kappaletta 2 ja yhdistä.5

Katso viereisen sivun kuvia ja kirjoita vastaukset.6

a. Heikki on Oscarin

b. Anna on Erikin

c. Marja on Julian

d. Erik on Lillin

e. Pekka on Kallen

f. Anna ja Erik ovat Lillin ja Markuksen

vaimo

isä

ystävä

kumppani

vanhemmat

äiti

b. Aaro on     

    ja           .

c. Kaisa on 

    ja           .

d. Teemu on     

    ja            .

e. Esko on 

    ja           .

f. Iina on 

    ja

    ja            .

g. Sanna on

 ja            .

Minun poika 
rakastaa 
jäätelöä.

Minun
ystävällä 
on kolme 
kissaa.

Minun tyttö on 
töissä sairaalassa.

Minun pojan 
tyttöystävä on Ella.

Minun poika-
kaverin äiti on 
Sanna.

Minun 
naapuri on 
Aaron äiti.

a. Ella on   

Minun sisko on Kaisa.

Esko

Kaisa

Teemu

SannaIina

Aaro

Ella

A a r o n t y t töys tävä .

1–4 1–4

100 101



10 ON HAUSKAA AUTTAA YSTÄVÄÄ

Apua!
Oscarin ovikello soi. Oscar avaa oven, ja ovella seisoo huolestunut Anna.

Moi Anna, mikä hätänä?
Voitko sä auttaa? Mä menin pesutupaan ja unohdin avaimen kotiin. 
Mun vauva, Lilli, nukkuu yksin makuuhuoneessa, enkä pääse sisään. 
Eikä mulla oo puhelinta, mä unohdin myös puhelimen sisään.
Voi ei! Tuu sisään, soitetaan huoltoyhtiöön.
Kiitos. Mä oon niin hermostunut.
Ei mitään. Ota rauhallisesti ja istu sohvalle. Puhutko itse vai soitanko mä?
Kyllä mä voin soittaa.

Oscar:
Anna:

Oscar:
Anna:
Oscar:
Anna:

Mitä mä nyt teen? Mä pelkään, että Lilli herää ja putoaa sängyltä. 
Se on vasta 10 kuukautta. Se ei osaa edes kävellä vielä.
Älä hermostu. Mä oon varma, että kaikki menee hyvin. Lähetän 
huoltoyhtiön numeroon vielä tekstiviestin. Missä sun mies on nyt? 
Voitko sä soittaa sille?
Se on jossain kokouksessa. Se ei voi vastata puhelimeen.

Anna:

Oscar:

Anna:

Anna yrittää soittaa huoltoyhtiöön, mutta huoltoyhtiön numero ei vastaa.

– In-, us- ja e -sanat
– Perustietoja objektista
– Kuvailemaan asioita ja ihmisiä

TÄSSÄ KAPPALEESSA OPIT

Lue teksti ja kirjoita parin kanssa yhdessä kuusi omaa lausetta, joissa kerrotte 
omin sanoin, mitä tekstissä tapahtuu.

2

Olen todella pahoillani. Toivottavasti vauvalla 
on kaikki hyvin.

Huoltomies: 

Oscar soittaa huoltoyhtiöön, mutta kukaan ei vastaa. Pian Anna jo itkee. Oscar katsoo 
huoltoyhtiön nettisivuja ja huomaa, että yhtiöllä on uusi puhelinnumero. Hän soittaa 
uuteen numeroon. Huoltomies vastaa ja lupaa tulla heti.

Noin kymmenen minuutin kuluttua huoltomies tulee. Anna on vihainen, koska huolto-
yhtiö ei ole ilmoittanut asukkaille uutta puhelinnumeroa. Huoltomies pyytää anteeksi.

Valitse oikea vaihtoehto.1

a. Anna on

b. Anna

c. Annan vauva on

hermostunut
väsynyt
sairas.

ei saa mennä kotiin
ei voi mennä kotiin
ei osaa mennä kotiin.

yksin kotona
kadonnut
ulkona.

d. Annan mies on

e. Huoltoyhtiön

f. Huoltomies

matkalla
ostoksilla
töissä.

puhelin on rikki
puhelin on aina varattu
puhelinnumero on uusi.

tulee tunnin kuluttua
tulee nopeasti
auttaa puhelimessa.

Miksi Anna sanoo ”menin pesutupaan ja unohdin avaimen”? (Ei ”menen” ja 
”unohdan”). Muuta muut verbit mallin mukaan.

3

menen – 

unohdan – 

kävelen – 

u n o h d i n

me n i n tulen – 

ostan –

odotan –

Kun huoltomies avaa oven, Anna juoksee makuuhuoneeseen. Makuuhuoneessa Lilli 
makaa sängyllä varpaat suussa ja hymyilee.

10 10
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–Huoltoyhtiö TipTop, Markus Jokinen.

–Hei vaan. Miten voin auttaa?

–Ja et siis pääse sisään asuntoosi?

–Mikä sun osoite on?

–Okei. Mulla menee noin 45 minuuttia     
  ennen kuin ehdin sinne.

–Se on 60 euroa.

Yhdistä kysymys ja vastaus. Lue dialogi parin kanssa. 4

–OK, mä odotan. Kuinka paljon oven      
   avaaminen maksaa?

–Täällä on Oscar Henrique, hei.

–Suomentie 6 A 43.

–Selvä juttu. Kiitos paljon.

–Mä olen täällä mun asunnon pihalla.     
  Mä unohdin avaimen kotiin.

–Joo, en pääse.

e. Mikä on rikki? 

Kuuntele, mikä ongelma asukkailla on ja vastaa kysymyksiin.5

a. Mikä ongelma Tyynen keittiössä on?  

c. Mikä ongelma Heikin asunnossa on? 

b. Milloin ongelma alkoi? 

kaksi päivää sitten muutama päivä sitten      tänään

f. Milloin huoltomies tulee?  

noin kello 13 noin kello 15 noin kello 17

d. Milloin huoltomies voi tulla katsomaan?

maanantaina    tänään          huomenna

                      UNOHTAA + MIHIN:   Unohdin avaimen kotiin.

                           PÄÄSTÄ + MIHIN:   En pääse sisään.

      VASTATA + MIHIN/KENELLE:   Hän vastaa puhelimeen. / Hän vastaa opettajalle.

      SOITTAA + MIHIN/KENELLE:   Hän soittaa uuteen numeroon. Hän soittaa ystävälle.

 ILMOITTAA + MIHIN/KENELLE:   Hän ilmoittaa kouluun, että on myöhässä.  
                   Hän ilmoittaa opettajalle, että on sairas.

HUOM!

10 10
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