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Hei! Moi! 
Tervetuloa!

Terve! 
Mitä 

kuuluu?
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Oppi- ja harjoituskirja Hauska tavata! Opin suomea on oppimateriaalikustantajien yhteis-
projektina tuotettu maksuton alkeismateriaali turvapaikanhakijoiden suomen kielen 
 opetukseen. Materiaali on ladattavissa pdf:nä Suomen Kustannusyhdistyksen verkkosivulta 
www.hauskatavata.fi. Kaikki kirjan tekstit ovat myös kuunneltavissa samassa osoitteessa. 

Koska Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden koulutustausta vaihtelee suuresti, 
Hauska tavata! antaa kielen opetukseen lähinnä rungon – opettajan kekseliäisyydelle 
 opetustilanteessa tarjoutuu siten suuri merkitys. 

Kirja lähtee suomen kielen kirjainten ja äänteiden esittelystä, sillä ne ovat osalle turva-
paikanhakijoista outoja. Jokaisen luvun alusta löytyvät suur- ja pienaakkoset kirjoittamisen 
harjoittelua varten. Äänteitä harjoitellaan kuunneltavien tehtävien avulla.

Hauska tavata! tutustuttaa opiskelijan arkisten tilanteiden kautta tyypillisimpiin suomen 
kielen ilmaisuihin ja fraaseihin. Kirjassa opiskellaan esimerkiksi tervehtimistä, itsensä esittelyä, 
numeroita ja ajanilmaisuja. Kommunikaatioon tarvittavat perussanat ja ilmaisut opitaan replii-
keissä, ja niitä voi kerrata koosteista. 

Suomen kielen alkeet esitetään havainnollisesti elävän ja humoristisen kuvituksen avulla. 
Kuvissa on tarttumapintaa opiskella myös sanastoa, sillä yksityiskohtia on runsaasti. 

Kappaleiden harjoitukset noudattavat samaa rakennetta ja muotoa: tehtävänannot ovat 
nopeasti opittavissa. Jokaisen harjoituksen alussa on symboli, joka kertoo myös kuvan avulla, 
mitä harjoituksessa tehdään. 

                  

Kielentuntemuksen opetuksen lähtökohtana on se, että kaikilla opiskelijoilla ei ole varsi-
naisen kieliopin opiskeluun tarvittavaa metakieltä. Pedagogiseksi ratkaisuksi onkin valittu 
 mallitus ja toisto. Keskeisimmät asiat on koottu tietolaatikoihin. Esimerkiksi sijamuotoja ja 
 verbityyppejä ei systemaattisesti opiskella, vaan niitä otetaan käyttöön sitä mukaa, kun  
niitä tarvitaan. Verbityyppeihin viitataan vain ristiviittauksin. 

Kirjan lopussa on sanasto neljällä kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja arabiaksi.  
Mikäli opiskelijan äidinkieli poikkeaa näistä, tyhjä viiva kunkin sanan jälkeen mahdollistaa 
opiskelijan omakielisen sanaston rakentamisen.

Iloa opiskeluun! 

Helsingissä 30. maaliskuuta 2017 

Ulla Paavilainen  Tuula Mänty     
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Aakkoset

Kirjain Sanotaan
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
ä ää
ö öö

a, e, i, o, u, y, ä, ö

Harjoittele!

1.  Nimi? Sano kirjaimet.  

Harjoittele!

2.  Kuuntele ja sano. Lyhyt ( ) vai pitkä ( ) 1. tavussa?   

M A I

F E D J A

A W O

W A I Z A

L E E N A

P E K K A

M A I J A

A B D I

Vokaalit

Vokaali voi olla lyhyt (esim. a) tai pitkä (esim. aa).      

a)  a 

b)  e

c)  i

d)  o

e)  u

f)  y

g)  ä

h)  ö

a   aa

ai laiva

ei leipä

oi poika

ui uimahalli

äi äiti

öi öinen

au auto

iu viulu

eu leuka

ou toukka

äy käyrä

öy löyly

ie sievä

uo Suomi

yö työ

Kaksi eri vokaalia tavussa

Harjoittele!

Harjoittele!

4.  Kuuntele, kirjoita ja sano. Yksi (1) vai kaksi (2)?  

3.  Kuuntele ja sano.  

a) Yksi vai kaksi k?

Taina on viluinen.
Pyörällä pääsee pian.
Vihainen mies syö leipää.

b)  Yksi vai kaksi p?

 

c)  Yksi vai kaksi t?

 

Reijo käy kaupassa.
Suu auki hammaslääkärissä.
Anna takki Pekalle.

p sopu pp nappi
r raha rr narri
s lasi ss Lassi
t tuli tt katto
v ovi –
w wc [veesee] –
x taksi (taxi) –
z zoom –

d sade –
h paha –
j suoja –
k kuka kk kukka
l tuli ll tulli
m oma mm tumma
n nenä nn onni
äng kenkä äng kengät

Kuuntele ja sano.  

Kuuntele ja sano.  

Kuuntele ja sano.  

Kuuntele ja sano.  

Konsonantit

haku  1 
lakki  2 
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Hei! Moi! 
Tervetuloa!

Terve! 
Mitä kuuluu? Mitä 

kuuluu?
Kiitos hyvää.

1. Hauska tavata!

Hyvää päivää! 
Minä olen 

Leena Kärkkäinen.

Hauska 
tavata!

Päivää! 
Minä olen 

Pekka Kaakinen. 

Kiitos 
samoin!

Näkemiin!
Näkemiin! 
Oli hauska 

tavata!
Moi, 
moi!

Heippa! 
Nähdään! Hei hei!

Nähdään!

Kuka sinä olet?

Minä olen Maija. 

Sinä olet Fedja. 

Hän on Abdi.

Se on Mikki.

ETUNIMI   SUKUNIMI

Leena      Kärkkäinen
Pekka      Kaakinen

olla, olen

minä olen

sinä olet

hän on

se on

Ole hyvä!

Hei ja tervetuloa! 
Minun nimi on 

Maija Pääkkönen. 
Kuka sinä olet?

Minä olen Abdi. 
Kuka sinä olet?

Sinä olet Abdi. Minun 
nimi on Mai. Kuka 

hän on?Sinun nimi 
on Mai. 
Hän on 
Fedja. 

Mikki on kissa.
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Harjoittele!   

1.  Kuuntele ja sano.  

2.  Kirjoita ja sano.   

 a) Hyvää päivää!

  !

 b) Ole hyvä!

  !

 c) Hauska tavata!

  !

3.  Yhdistä.    
 Anteeksi! 

 Hauska tavata! 

 Hei!  

 Kuka sinä olet? 

 Mitä kuuluu? 

 Näkemiin! 

 Ole hyvä! 

  Moi!

  Ei se mitään!

  Kiitos hyvää!

  Kiitos samoin!

  Kiitos!

  Minä olen Tiina.

  Hei hei, nähdään!

5.  Kirjoita.      
 a) Minä olen . 

 b) Sinä     . 

 c) Hän     . 

 d) Se  Mikki. 

Hyvää päivää! = Päivää!
Hei! = Moi! = Terve! = Moro!
Kuka sinä olet? Minä olen…
Mitä kuuluu? Kiitos hyvää.

Tervetuloa!
Näkemiin! Hei hei!
Nähdään!

Ole hyvä! Olkaa hyvä! 
Kiitos.
Anteeksi! Ei se mitään.

4.  Kirjoita ja sano.   

 a) A: !

  B: Terve!

 b) A: Moi! Mitä kuuluu?

  B: !   

 c) A: Hyvää päivää! Minä olen Jaana.

  B:  !   Minä   .

  A:  ! Oli hauska tavata. 

 d) A: Näkemiin!

  B:  ! 

Anteeksi!
Ei se 

mitään!

Hei! 
Olkaa hyvä!

Kiitos! Ei, kiitos! Kyllä, 
kiitos!

 d) Mitä kuuluu?

  

 e) Kiitos.

   .

 f) !

  Ei se mitään.

6.  Kysy ja kirjoita.      
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2. Kuinka monta?
Kuinka monta?

Yksi auto.

Kuinka monta?

Yhdeksän euroa.

Kuinka monta?

Kolme kynää.

Harjoittele!

1.  Sano numero.  

b) 153

 11

 8

 10 000

 77

 100

 95

 1 000 000

 a) 1

  6

  2

  1 000

  40

  61

  18

  31

2.  Kuinka monta? Kirjoita numero. Sano.   

3.  Kirjoita numero ja sana. Sano.   

 a)    euroa (€).

 b)    kirja.

 c)    kynää.

 d)    vihkoa.

 e)    laukkua.

 a)   

 b)   

 c)   

 d)   

 e)   

neljä euroa

NUMEROT

0  nolla
1  yksi
2  kaksi
3  kolme 
4  neljä
5  viisi 
6  kuusi
7  seitsemän
8  kahdeksan
9  yhdeksän
10 kymmenen

11  yksitoista
19  yhdeksäntoista
20  kaksikymmentä
21  kaksikymmentäyksi
90  yhdeksänkymmentä
100  sata
900  yhdeksänsataa
1 000  tuhat
10 000  kymmenentuhatta
90 000  yhdeksänkymmentätuhatta
1 000 000  miljoona

Kuuntele ja sano.   

1 laukku 2 laukkua

1 kynä 9 kynää
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a) Kuinka paljon leipä maksaa?

  Leipä maksaa kaksi (2) euroa.

b) Kuinka paljon juusto maksaa?

  Juusto maksaa neljä euroa viisikymmentä (4,50) senttiä.

c) Kuinka paljon takki maksaa?

  Takki maksaa yhdeksänkymmentäkaksi (92) euroa.

d) Paljonko auto maksaa?

  Auto maksaa kymmenentuhatta viisisataa (10 500) euroa.

Kuinka paljon maksaa? Harjoittele!

4.  Kuuntele ja sano.  

5.  Kirjoita ja sano.   

 c) 

  

 d)  

  

 a) 

  

 b) 

  

sata euroa

+  plus

–  miinus

= on 

OIKEIN    

VÄÄRIN  
6.  Kirjoita ja sano.       

 Kuinka paljon maksaa?

 a) 

   +  = 

 b) 

   +  = 

            

 

2 €

4,50 €

92 €

10 500 €

2,20 € 3,40 €

100 €
12 000 €

120 €

3,50 € 5,80 €

60 €

housut

3

50

5

80

euro (€ )     sentti
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Henkilötiedot

– Moi! Mikä sinun etunimi on?

– Hei! Minun etunimi on Mira.

– Mikä sinun sukunimi on?

– Se on Virala.

– Mikä sinun puhelinnumero on?

– Minun matkapuhelimen numero on 046 7026543.

– Mikä sinun osoite on?

– Minun lähiosoite on Allunkatu 12 A 3. 

– Postinumero on 00235. Postitoimipaikka on Koivula.

– Mikä sinun syntymäaika on?

– 160478 (kuusitoista, nolla neljä, seitsemänkymmentäkahdeksan).

Harjoittele!

7.  Kuuntele ja sano.   

8.  Täytä lomake. Kirjoita.   

Etunimi:

Sukunimi:

Henkilötunnus:

Lähiosoite:

Postinumero:  

Postitoimipaikka: 

Syntymäpäivä: 

Syntymäkuukausi:  

Syntymävuosi: 

Puhelinnumero:  

Sähköposti:  

9.  Sano lomakkeen tiedot.      

Minun nimi on… Se on…

Kuinka paljon?  Kuinka paljon maksaa?

Täytä lomake.

matkapuhelin = kännykkä

KUKA?         KENEN?

Abdi
Fedja
Mai 
minä
sinä
hän
se

Abdin
Fedjan
Main 
minun
sinun
hänen
sen

Henkilötunnus

01 00 99-XXXX

päivä vuosi

tunnuskuukausi

katu, esim. Allunkatu

tie, esim. Hämeentie
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3. Minä opiskelen suomea

Kysyminen
Mikä sinun nimi on? Minun nimi on Ebba.
Onko sinun nimi Emma? Ei, minun nimi ei ole Emma. Se on Ebba.
Onko sinun nimi Ebba? Kyllä, minun nimi on Ebba.

Oletko sinä Emma? Ei, minä olen Ebba.
Oletko sinä Ebba? Kyllä, minä olen Ebba.

Harjoittele!

1.  Kuuntele ja sano.    

2.  Kirjoita ja sano.  

 a)  Mitä opettaja opettaa?  

 b)  Mitä Ebba opiskelee?  

 c)  Mitä Ebba ja Vladimir opiskelevat?  

 d)  Oppiiko Vladimir suomea?  

 e)  Mitä sinä opiskelet?  

3.  Kysy ja sano kirjan kuvasta s. 16.   
 Mikä tämä on?
 Se on…

4.  Mikä? Kirjoita.    

5.  Kysy kuvasta s. 16.   

ei + olla

minä en ole

sinä et ole

hän ei ole

me emme ole

te ette ole

he eivät ole

Mikä?

Tämä on kirja.   
Mikä tämä on? Se on kirja.
Onko tämä kirja? Kyllä, se on kirja.
Onko tämä kynä? Ei, se ei ole kynä. Se on kirja.

Tuo on kirja.  
Mikä tuo on? Se on kirja.
Onko tuo kirja? Kyllä, se on kirja.
Onko tuo kynä? Ei, se ei ole kynä. Se on kirja. 

MIKÄ?   

tämä

tuo

se

opettaa opiskella oppia

minä opetan opiskelen opin

sinä opetat opiskelet opit

hän opettaa opiskelee oppii

me opetamme opiskelemme opimme

te opetatte opiskelette opitte

he opettavat opiskelevat oppivat

Onko tämä…?

Mikä tämä on?

Kyllä, se on…
Ei, se ei ole… 
Se on…

Tämä on…
Se on…

ikkuna

lattia

katto

seinä

lamppu

tuoli

pöytä

ovi
hylly

kirja

taulu

tietokone

Minun nimi on 
Marita Perälä. 

Minun nimi 
on Ebba. 

Minä olen opiskelija. 
Minä opiskelen suomea.

Hei, minä olen opettaja. 
Minä opetan suomea.

KUKA?   KETKÄ?

minä  me
sinä te
hän he

Opettaja opettaa
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Harjoittele!

6.  Kuuntele ja sano.   

7.  Kirjoita ja sano.  

 a)  Mitä Ebba tekee? Ebba  (seistä). 

 b)  Mitä Abdi tekee? Abdi  (istua). 

 c)  Mitä Elena tekee? Elena  (kirjoittaa). 

 d)  Mitä te teette?  Me  (nousta). 

 e)  Mitä opettaja tekee? Opettaja  (antaa) kirjan.

 f)  Mitä sinä teet? Minä  (ottaa) kirjan. 

8.  Kirjoita ja sano.  

 a)  Ebba  (lukea) kirjaa. 

 b)  Abdi  (tulla) ja  (ottaa) kirjan. 

 c)  Ebba  (antaa) kynän. 

 d)  Minä  (mennä) mukaan.  

 e)  Minä sanon: ”Sinä  (lukea) suomea.

 f)  Minä  (kirjoittaa) tietokoneella.

Tuletko sinä?
Tulenko minä?          Luetko sinä?          Lähteekö hän?

9.  Yhdistä.  

 otan   minä   tulen

 seisovat   sinä   annamme

 lähdet   hän   tekevät

 menee   me   luet

 kirjoitamme   te   lähtee

 istutte   he   nousette

Mitä sinä teet?
Mitä sinä teet? Minä kirjoitan ja luen.

Mitä hän tekee? Hän opiskelee.

kirjoittaa lukea antaa ottaa

kynä

kumi
paperi    

minä kirjoitan luen annan otan

sinä kirjoitat luet annat otat

hän kirjoittaa lukee antaa ottaa

me kirjoitamme luemme annamme otamme

te kirjoitatte luette annatte otatte

he kirjoittavat lukevat antavat ottavat

Vertaa opettaa 
s. 16.

Vertaa opettaa 
s. 16.

Vertaa opettaa 
s. 16.

Vertaa opettaa 
s. 16.

10.  Kysy ja näytä.   

 

tehdä

minä teen

sinä teet

hän tekee

me teemme

te teette

he tekevät

istua seisoa nousta

           
minä istun seison nousen

sinä istut seisot nouset

hän istuu seisoo nousee

me istumme seisomme nousemme

te istutte seisotte nousette

he istuvat seisovat nousevat

tulla mennä lähteä

 

minä tulen menen lähden

sinä tulet menet lähdet

hän tulee menee lähtee

me tulemme menemme lähdemme

te tulette menette lähdette

he tulevat menevät lähtevät

Vertaa olla s. 7.  Vertaa olla s. 7.  Vertaa opettaa s. 16.  

Mitä minä teen?

Mitä me teemme?

Luetko sinä?

Menettekö te?

Vertaa opettaa 
s. 16.

Vertaa opettaa 
s. 16.
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Ohjeet

sisään

ulos

Harjoittele!

11.  Kuuntele ja sano.   

12.  Kirjoita ja sano. 

 a) Anna! 

 b) Istu! 

 c) Lue! 

 d) Tule! 

 e) Mene! 

 f) Nouse! 

 g) Opiskele!  

13.  Sano ja kirjoita.  

 a) Anna                !                 !

 b) Ota                   !                !

 c) Mene ulos!     !

 d) Tule sisään!     !

 e) Anna                !               !  

 f) Lue                   !               !

14.  Kirjoita ohjeita. (5)    
 

 

 

 

 

15.  Anna luokassa ohjeita.  

Älä anna!

Antakaa

Tule!

Mene!

Kirjoita!

Lue!

Ota kirja!

Anna kynä! Opiskele!

Tulkaa! Menkää!

Kirjoittakaa!
Lukekaa!

Ottakaa kirja!
Antakaa kynä!

Opiskelkaa!

 
Tule! Älä tule!
Mene! Älä mene!
Kirjoita! Älä kirjoita!
Lue! Älä lue!
Istu!  Älä istu!
Nouse! Älä nouse!
Seiso! Älä seiso!
Ota! Älä ota!
Anna! Älä anna!

Tule tänne!

Tule sisään! 

Mene ulos! 

Tule tänne!

Mene tuonne!
tänne                                              

sinne

tuonne

Tule tänne!

Minä menen 
ulos.

Ei Ebba, 
tule sisään. 
Tule tänne.

Ok, minä 
tulen sinne.
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4. Mikä kuukausi nyt on?

Harjoittele!

1.  Kuuntele ja sano.  

2.  Kirjoita.   

Harjoittele!

3.  Kuuntele ja sano.  

4.  Kirjoita tai yhdistä.   

 a) Talvikuukaudet:

  joulukuu,  

  ja helmikuu.

 b)  Kevätkuukaudet:

   , huhtikuu 

  ja .

 a) Talvi

 

 

 

 b) Kevät

 

 

  

 a) Talvella  

  .

 b) Keväällä

  .

KUUKAUSI     MILLOIN?

tammikuu  tammikuussa
helmikuu  helmikuussa
maaliskuu  maaliskuussa
huhtikuu  huhtikuussa
toukokuu  toukokuussa
kesäkuu  kesäkuussa
heinäkuu  heinäkuussa
elokuu  elokuussa
syyskuu  syyskuussa
lokakuu  lokakuussa
marraskuu  marraskuussa
joulukuu  joulukuussa

Vuosi ja kuukaudet
Vuosi = kaksitoista (12) kuukautta.

syyskuu          ennen           lokakuu          jälkeen          marraskuu

VUOSI

 c)  Kesäkuukaudet:

  ,      

    ja elokuu.

 d)  Syyskuukaudet:

    Syyskuu,  

  ja marraskuu.

c) Kesä

d) Syksy

c) Kesällä

 .

d) Syksyllä

 .

Vuodenajat
Suomessa on neljä (4) vuodenaikaa: talvi, kevät, kesä ja syksy.

MIKÄ?      MILLOIN?

talvi      talvella
kevät      keväällä
kesä      kesällä
syksy      syksyllä

TALVI KEVÄT
Talvella on kylmä,  Keväällä aurinko paistaa. 
sataa lunta.  Lumi sulaa.
Maa on liukas. 

KESÄ SYKSY
Kesällä on kuuma.  Syksyllä sataa vettä
Aurinko paistaa. ja tuulee.

kesäkuu
syyskuu

toukokuu
tammikuu
joulukuu
huhtikuu

elokuu
helmikuu
heinäkuu
lokakuu

maaliskuu
marraskuu

sataa vettä
tuulee

on kuuma
aurinko paistaa

sataa lunta
on kylmä
lumi sulaa

5.  Kirjoita tai yhdistä.   

lumi

aurinko

vesi

ennen
jälkeen
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ensimmäinen   kolmas              viides                        kahdeksas    viimeinen

Harjoittele!

6.  Kuuntele ja sano.   

7.  Kirjoita tai yhdistä.   

a) Mikä kuukausi tulee helmikuun jälkeen?

 

b) Mikä kuukausi on ennen heinäkuuta?

 

c) Mikä on vuoden ensimmäinen kuukausi?

 

d) Mikä on vuoden yhdeksäs kuukausi?

 

ensimmäinen
viimeinen 

 tammikuu maaliskuu

8.  Kirjoita.   

 a) Mikä on neljäs kuukausi?     

  .

 b) Mikä on kahdestoista kuukausi?    

  .

 c) Mikä on toinen kuukausi?     

  .

 d) Mikä on seitsemäs kuukausi?    

  .

Mihin sinä menet?

Missä?

Mihin?

edessä
takana
vieressä

Harjoittele!

9.  Kuuntele ja sano.  

10.  Missä? Kirjoita.   

 a) Missä nainen seisoo? Oven .   b) Nainen on lapsen .

11.  Kirjoita numeroilla.   

 a) Minä menen kuudenteen  kerrokseen. b) Minä menen toiseen  kerrokseen.

12.  Mihin? Kirjoita.   

 a) Minä menen  . b) Minä menen  .

JÄRJESTYSLUVUT

  1.  = ensimmäinen
  2.  = toinen
  3.  = kolmas
  4.  = neljäs
  5.  = viides
  6.  = kuudes
  7.   = seitsemäs
  8.  = kahdeksas
  9.  = yhdeksäs
10.  = kymmenes
11.  = yhdestoista
12.  = kahdestoista
100.  = sadas

Minä menen 
alas.

Minä menen 
ylös.

Mihin sinä 
menet?

kerros

Mene vasemmalle. Mene oikealle.

vasemmalle oikealle

kesäkuu  syyskuu

ylös
alas

mies

nainen

lapsi

ovi kiinni

ovi auki

auki
kiinni
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5. Mikä päivä tänään on? 

Harjoittele!

1.  Kuuntele ja sano.   

a) Minä tapaan ystäviä.

 Sinä  ystäviä.

 Hän  ystäviä.

b)   Minä opiskelen aakkoset.

 Sinä   aakkoset.

 Hän   aakkoset.

Viikko = seitsemän (7) päivää.

Ensi viikolla minulla on paljon tehtävää.

KELLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI

  9.00 kurssi alkaa

10.00
opiskelen 
suomea

11.00

12.00 lounas

13.00

14.00
opiskelen 
aakkoset

15.00 Viber

16.00 kurssi loppuu

17.00
tapaan Tiinan 
ja Abdin

Viikonpäivät

toissapäivänä        eilen        tänään        huomenna        ylihuomenna

viime viikolla        tällä viikolla        ensi viikolla

c)   Minä menen kurssille.

 Sinä  kurssille.

 Hän  kurssille.

d)   Minä tulen kurssilta.

 Sinä  kurssilta

 Hän  kurssilta.

a)  Milloin kurssi alkaa?

 Kurssi alkaa .

b)   Milloin kurssi loppuu?

 Kurssi loppuu .

a)   Mikä päivä huomenna on?    

 Huomenna on  .

b)   Mikä päivä ylihuomenna on?   

  Ylihuomenna on .

c)   Milloin opiskelet suomea?

 Minä opiskelen suomea .  

d)   Milloin tapaat ystäviä?

 Minä tapaan ystäviä  . 

c)   Mikä päivä eilen oli?   

 Eilen oli .

d)   Mikä päivä toissapäivänä oli?    

 Toissapäivänä oli .

maanantaina

2.  Kirjoita.     

 
Mikä päivä tänään on? Tänään on tiistai.

3.  Kirjoita viikonpäivät.     

 

tavata soittaa

minä tapaan soitan

sinä tapaat soitat

hän tapaa soittaa

me tapaamme soitamme

te tapaatte soitatte

he tapaavat soittavat

MIKÄ?           MILLOIN?

maanantai
tiistai
keskiviikko
torstai
perjantai
lauantai
sunnuntai

Maanantaina kurssi alkaa.
Tiistaina opiskelen suomea.
Keskiviikkona opiskelen aakkoset.
Torstaina ei ole mitään.
Perjantaina kurssi loppuu.
Lauantaina tapaan ystäviä.
Sunnuntaina soitan kotiin.

arkipäivät

viikonloppu

Hauskaa 
viikonloppua!

4.  Kirjoita ja sano.   

Vertaa opettaa s. 16.  
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Harjoittele!

5.  Kuuntele ja sano.   

6.  Kirjoita.   

a)   On aamu.  Mitä äiti sanoo?     

 .  

b)   On päivä.  Menen kurssille.  Mitä sanon? 

 .

c)   On ilta. Menen nukkumaan. Mitä isä sanoo?

 .

Päivää!          Hyvää päivää!          Hyvää yötä!          Nuku hyvin!          Hyvää huomenta!     

Vuorokausi
Vuorokausi = kaksikymmentäneljä (24) tuntia.

AAMU

Aamulla herätyskello soi. 

PÄIVÄ

Päivällä olen kurssilla. 

ILTA

Illalla menen nukkumaan.

YÖ

Yöllä nukun sängyssä.

Hyvää 
huomenta!

Hyvää yötä! 
Nuku hyvin!

Hyvää 
päivää!

7.  Kirjoita viikonpäivät.   

8.  Etsi sanat (7).   

V I I K K O

7.

O

5.

O

3.

1. M A A N A N T A I

6.

4.

2.

      

N K X U T A M O V V Ö
A U M T Ä N Ä Ä N I E
K U H O U M A A S I I
O K T Ä V V O I K K O
M A A M U L E E I K N
H U O M E N N A T O A
R S U O L P Ä I V Ä N
E I L E N A U L A A T
P I T Y Y Ö T E A N S
H N T O N Ä E I S A H

Vuorokausi = 24 tuntia = 2 x 12

äiti

isä

nukkua herätä

minä nukun herään

sinä nukut heräät

hän nukkuu herää

me nukumme heräämme

te nukutte heräätte

he nukkuvat heräävät

Vertaa opettaa s. 16.      Vertaa tavata s. 26.



3130

Harjoittele!

9.  Kuuntele ja sano.  

10.  Sano tai laula yhdessä.  

Jaakko kulta, Jaakko kulta,

herää jo, herää jo,

kellojasi soita, kellojasi soita,

pium paum poum, pium paum poum!

11.  Yhdistä.    
 Kello on 7.00 aamulla. 

 Kello on 11.00 aamupäivällä. 

 Kello on 16.00 iltapäivällä.  

 Kello on 22.00 illalla. 

   Menen nukkumaan.

   Herään.

   Syön lounasta.

   Kurssi loppuu.

Mitä kello on?

sekunti 
minuutti
tunti
vuorokausi

1 minuutti = 60 sekuntia
1 tunti = 60 minuuttia
1 vuorokausi = 24 tuntia

vartti = 15 minuuttia

aamiainen
lounas
päivällinen
iltapala08:00  aamu

Aamulla syön aamiaista.

17:00  iltapäivä

Iltapäivällä syön päivällistä.

21:00 ilta

Illalla syön iltapalaa.

11:30  aamupäivä

Päivällä syön lounasta.

tasan

ylivaille

puoli

viisarit

vartin yli varttia vaille

12.  Piirrä kelloon oikea aika.    
 

a)  Kello on kymmenen (10:00).

b)  Kello on kahdeksan (08:00).

c)  Kello on yksi (01:00). 

d)   Kello on kuusi  (06:00).  

syödä juoda

minä syön juon

sinä syöt juot

hän syö juo

me syömme juomme

he syötte juotte

te syövät juovat
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Huomenta!
Mitä kello on?

Kello yhdeksän 
viisitoista.

Kello on yhdeksän. 
Milloin suomen 

tunti alkaa?Huomenta!

Anteeksi, 
mitä kello on?

Kello on 
puoli yhdeksän.

Kurssi alkaa pian. 

Tule ajoissa! Harjoittele!

13.  Kuuntele ja sano.  

14.  Piirrä viisarit ja sano.    

a)  13.00 c)  21.30b)  06.15 d)  18.45

15.  Yhdistä ja sano.     

Kello on viisitoista yli 
yhdeksän.

Kello on puoli kaksi.

Kello on seitsemän.

Kello on viisitoista vaille 
kaksitoista.

myöhästyä

minä myöhästyn

sinä myöhästyt

hän myöhästyy

me myöhästymme

te myöhästytte

he myöhästyvät

Vertaa opettaa s. 16.

Mitä kello on?
Milloin tunti alkaa? Milloin tunti loppuu?
Tule ajoissa!
Älä myöhästy! Älkää myöhästykö!

vähän 

paljon

Anteeksi, 
myöhästyn vähän!
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6. Minkä maalainen sinä olet?

Minä olen Hassan.
Minä olen 25 vuotta.
Minä olen syntynyt Bagdadissa, Irakissa.
Minä olen kotoisin Irakista.
Minä olen irakilainen.
Minä puhun arabiaa.

Maa, kansallisuus ja kieli
MIKÄ? MISTÄ OLET KOTOISIN? KANSALLISUUS KIELI MITÄ KIELTÄ PUHUT?  

Suomi Suomesta suomalainen suomi Minä puhun suomea.

Ruotsi Ruotsista ruotsalainen ruotsi Minä puhun ruotsia.

Venäjä Venäjältä venäläinen venäjä Minä puhun venäjää.

Italia Italiasta italialainen italia Minä puhun italiaa.

Saksa Saksasta saksalainen saksa Minä puhun saksaa.

Ranska Ranskasta ranskalainen ranska Minä puhun ranskaa.

Englanti Englannista englantilainen englanti Minä puhun englantia.

Turkki Turkista turkkilainen turkki Minä puhun turkkia.

kurdi Minä puhun kurdia.

Irak Irakista irakilainen arabia Minä puhun arabiaa.

Iran Iranista iranilainen farsi Minä puhun farsia.

arabia Minä puhun arabiaa.

Syyria Syyriasta syyrialainen kurmanji Minä puhun kurmanjia.

arabia Minä puhun arabiaa.

Somalia Somaliasta somalialainen somali Minä puhun somalia.

Espanja Espanjasta espanjalainen espanja Minä puhun espanjaa.

Afganistan Afganistanista afganistanilainen dari Minä puhun daria.

Kuka sinä olet?
Kuinka vanha sinä olet?
Missä sinä olet syntynyt?
Mistä sinä olet kotoisin? 
Minkä maalainen sinä olet?
Mitä kieltä sinä puhut?

Minä olen Tuulia. 
Minä olen nainen. 
Minä olen 26 vuotta.
Minä olen syntynyt Oulussa, Suomessa.
Minä olen kotoisin Suomesta.
Minä olen suomalainen.
Minä puhun suomea.

Minä olen Lars.
Minä olen mies.
Minä olen 49 vuotta.
Minä olen syntynyt Vaasassa, Suomessa.
Minä olen kotoisin Suomesta.
Minä olen suomalainen.
Minä puhun ruotsia.

MISSÄ SINÄ ASUT?         MISTÄ OLET KOTOISIN?

Suomessa
Saksassa
Irakissa

Suomesta
Saksasta
Irakista

MITÄ KIELTÄ SINÄ PUHUT?     PUHUTKO SINÄ SUOMEA?

  Minä puhun suomea. 

  Minä en puhu suomea.

  Kyllä, minä puhun suomea.

  Ei, minä en puhu suomea.

3.  Täytä lomake.   

4.  Kirjoita ja sano. Kysy luokassa.    

Kuka sinä olet:

Kuinka vanha sinä olet:

Sukupuoli: nainen/mies?

Minkä maalainen sinä olet?

Mitä kieltä sinä puhut?

Mistä sinä olet kotoisin?

Missä sinä asut nyt?

Kuka sinä olet? Mistä sinä olet kotoisin? Mitä kieltä sinä puhut? Kuinka vanha sinä olet?

Harjoittele!

1.  Kuuntele ja sano.  

2.  Kirjoita ja sano.    

a) Missä Tuulia on syntynyt? Tuulia on syntynyt , .

b)  Minkä maalainen Lars on? Lars on .

c)  Minkä maalainen Hassan on? Hassan    .

d)  Mitä kieltä Hassan puhuu? Hassan puhuu .

e)  Mitä kieltä Lars puhuu? Lars puhuu .
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8.  Kuuntele, kirjoita ja sano.  

Ahmed ja Karrar ovat kotoisin Irakista. He ovat irakilaisia. He puhuvat arabiaa. 
Anja ja Kalle ovat kotoisin Suomesta. He asuvat Vaasassa. Anja ja Kalle puhuvat ruotsia. 
He ovat suomalaisia.
Ekaterina ja Valeria ovat venäläisiä. He asuvat Moskovassa. He puhuvat venäjää. 

a) Anja ja Kalle ovat kotoisin . He  Vaasassa.

b) Ekaterina ja Valeria puhuvat . He ovat kotoisin .

c) Ahmed ja Karrar ovat . He ovat kotoisin .

a)  Mistä Susan on kotoisin? Susan on kotoisin .  

b) Mitä kieltä Dieter puhuu? Hän puhuu .

c) Missä maassa Abdi ja Ebba asuvat? He asuvat nyt .  

d) Mitä kieltä Susan puhuu? Hän    . 

e) Minkä maalainen Dieter on? Dieter    . 

Hans on kotoisin Saksasta.  Hans on saksalainen.  Hän asuu Saksassa.
Tuulia on kotoisin Suomesta. Hän on suomalainen. Tuulia asuu Suomessa.
Seif on kotoisin Irakista. Hän asuu nyt Suomessa. Seif on irakilainen.

Susan on englantilainen. Hän asuu Lontoossa. Hän puhuu englantia.
Dieter puhuu saksaa. Hän on mies. Dieter on saksalainen. Hän asuu nyt Ranskassa.
Abdi ja Ebba ovat somalialaisia. He puhuvat somaliaa. Abdi asuu nyt Suomessa.

6.  Kuuntele, kirjoita ja sano.      

7.  Kuuntele, kirjoita ja sano.      

9.  Yhdistä, sano ja kirjoita.    

Minä olen italialainen. 

Me olemme italialaisia.

puhua asua

minä puhun asun

sinä puhut asut

hän puhuu asuu

me puhumme asumme

te puhutte asutte

he puhuvat asuvat

Vertaa opettaa s. 16.

Minä asun 
Suomessa ja sinä 
asut Espanjassa.

Sinä puhut 
suomea ja minä 
puhun espanjaa.

Harjoittele!

5.  Kirjoita ja sano.    

a)  puhun  asuu   puhuvat

b)   menevät  puhumme   asutte

c)   asut  tulemme   olemme

d)   puhutte  menee   ovat

e)   on  puhut   menet

minä, sinä, hän, me, te,  he

a)  Mistä Hans on kotoisin? (Saksa) Hans on    .  

b) Missä Hans asuu? Hän    .

c) Mistä Tuulia on kotoisin? (Suomi) Tuulia       .  

d) Mistä sinä olet kotoisin? Minä        .  

e) Missä sinä asut nyt? Minä asun nyt .

Missä? Mikä?

Vaasassa 

Tampereella 

Joensuussa  

Rovaniemellä 

Helsingissä 

Turussa 

Kemissä 

Imatralla 

Oulussa 

Kuopiossa 

Joensuu
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7. Minun perhe

 mies     vaimo 

Siviilisääty

naimisissa           naimaton           eronnut           leski 
                                                                                        (mies/vaimo 
                                                                                         on kuollut)

†

Minä olen mies.
Minulla on vaimo.

Minä olen nainen. 
Minulla on mies.

Onko sinulla? Onko teillä?

Minulla on…
Sinulla on…
Hänellä on…

Meillä on…
Teillä on….
Heillä on…

Harjoittele!

1.  Kuuntele ja sano.   

2.  Kirjoita.     
Olen . 

a) Minä olen naimisissa. Minulla on .  

b) Onko sinulla lapsi/lapsia?  Minulla on  lasta.

c) Minä olen leski. Minun  on kuollut.

d) Minä olen naimaton. Minulla ei ole .

e) Minulla on tyttöystävä. Hänen nimi on .

f) Minulla on poikaystävä. Hänen nimi on .

g) Minä  sinua. Rakastatko sinä minua?

 Kyllä,  rakastan .

a) Kuinka vanha sinun äiti on? Minun äiti on .

b) Kuinka vanha sinun isä on? .

c) Kuinka vanha sinun vaimo/mies on? .

d) Onko sinulla veli tai sisko? Kyllä, minulla on .

4.  Kirjoita.     

3.  Kirjoita.     

tulla

 tulette

 tulen

 tulevat

 tulet

 tulemme

 tulee

rakastaa

 rakastat

 rakastaa

 rakastan

 rakastavat

 rakastamme

 rakastattehän

        isoisä          isoäiti            isoäiti   isoisä 
vauva

vanhemmat
    poika                                                              tytär

       veli                                                               sisko

 isä                 äiti

Minä olen poika. 
Minulla on sisko.

Minä olen tyttö. 
Minulla on veli.

Tuletko 
vaimokseni?

isovanhemmat isovanhemmat

lapsi
lapset

rakastaa

minä rakastan

sinä rakastat

hän rakastaa

me rakastamme

te rakastatte

he rakastavat

Vertaa opettaa s. 16.
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makuuhuone

makuuhuone

olohuone

keittiöeteinen
kylpyhuone

parveke

ovi

lamppu

sänky

matto

ikkuna

kello

tuolipöytä

rivitalo

(polku)pyörä         metro         linja-auto (bussi)               juna                  raitiovaunu (ratikka)              lentokone

Minun koti Millä?

Sandra ja Hussein asuvat Keravalla kerrostalossa. Talossa on neljä kerrosta.
Heillä on olohuone, kaksi makuuhuonetta, keittiö, kylpyhuone, eteinen ja parveke.

kerrostalo

a) Millaisessa talossa Sandra ja Hussein asuvat?  He    .

b) Kuinka monta kerrosta talossa on? Siinä          .

c) Kuinka monta makuuhuonetta heillä on? Heillä on    .

Harjoittele!

5.  Kirjoita ja sano.     

6.  Kirjoita ja sano.     

omakotitalo

Liisa ja Matti ovat naimisissa. He asuvat omakotitalossa Helsingissä, Mellunmäessä. 
Talossa on kaksi kerrosta ja piha. Alakerrassa on sauna. 
Yläkerrassa on tytön huone.

a) Kuinka monta lasta Liisalla ja Matilla on? .

b) Kenen huone on yläkerrassa? .

c) Missä kerroksessa sauna on? .

MILLÄ?

Minä tulen  polkupyörällä.
Sinä tulet metrolla.
Hän tulee linja-autolla.
Me tulemme junalla.
Te tulette ratikalla.
He tulevat lentokoneella. 

taaksepäin    eteenpäin 
suoraan 
käänny 

8.  Etsi sanat (8).

a) b)M T A E N H R I N E
A O L O H U O N E O
K E O N U P E R T V
Z K E I T T I Ö E I
U P A S T U O L I T
M A K U U H U O N E
E S P A R V E K E K
I K K U N A I T N A

B U O J S K A T U H
A T E U R P T I K M
P L E N T O K O N E
Y A M A I T H M E T
Ö R S H A S E M A R
R A T I K K A A T O
Ä M N B U S S I T E
E O I V I N T U H S

Tervetuloa meille!  

Sandran ja Husseinin luokse menet junalla. Osta lippu asemalta automaatista.
Se maksaa 5 euroa 50 senttiä.

 Keravan asemalta kävele suoraan eteenpäin 100 metriä. Käänny oikealle.
Heidän koti on toisessa talossa vasemmalla. Se on A-rappu, kolmas kerros.

Minä asun Oulussa. Menen Matin ja Liisan luokse Helsinkiin. Matka on pitkä, 600 kilometriä. 
Lentokone on nopea, mutta lentolippu on kallis.

 Lentoasemalta menee bussi keskustaan. Kävele rautatieasemalta suoraan 50 metriä. 
Käänny oikealle ja mene alas metroon. Metro menee Mellunmäkeen.

a) Millä menet Sandran ja Husseinin luo? .

b) Millä menet Liisan ja Matin luo? .

c) Kuinka pitkä matka on Oulusta Helsinkiin? .

Harjoittele!

7.  Kirjoita ja sano.     

Kuuntele ja sano.   

Kuuntele ja sano.   

Kuuntele ja sano.   
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8. Millainen hän on?
Ihminen

Harjoittele!

1.  Kuuntele ja sano.   

2.  Mikä tämä on?     
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

3.  Mikä tämä on?     

4.  Kirjoita numero.     

5.  Mikä? Kysy luokassa.     

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

  hiukset

  huulet

  nenä

  silmäripset

  silmät

  korvat

Mikä tämä on?  Se on…

silmä, silmät

suu
nenä

silmäripset

kulmakarvat

korva, korvat

hiukset

leukahammas, hampaat
huulet

otsa

pää

kaula

käsi
kyynärpää

olkapää, olkapäät

ranne

sormi, sormet

vatsa

vyötärö

takapuoli

jalka, jalat

varvas, varpaat

nilkka, nilkat

polvi

1.

2.

8.

6.

7. 5.

4.

3.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

6.

5.

4.

3.

1.
2.
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Millainen? 

Hong on nuori ja lyhyt. Vladimir on pitkä. 
Hongin kissa on laiha. 
Toinen kissa on lihava.
Onko opettaja Vuorisen takki hyvä? 
Ei, se on huono.

VASTAKOHDAT
pitkä – lyhyt 
kaunis – ruma
nuori – vanha
laiha – lihava
hyvä – huono
matala – korkea
halpa – kallis
iso – pieni
painava – kevyt

Harjoittele!

6.  Kuuntele ja sano.   

7.  Kirjoita.     
a) Millainen rouva Vuorinen on? 

b) Millainen hänen talo on? 

c) Millainen Hong on? 

d) Millainen takki Vladimirilla on? 

e) Onko Hongin talo vanha? 

f) Onko An Dungin auto halpa? 

g) Millainen An Dungin auto on? 

h) Millainen Julieta on? 

8.  Etsi sanat (8), jotka vastaavat   
 kysymykseen millainen.   

Z V P H A L P A L P
K K I Y H N A X A A
L K E V Y T E I I I
S O N Ä V O K N H N
T K I V Ä E R U A A
A V I S O L O O A V
M N S V A N K R O A
E T L I O R T I K K

Mikä sinulla on?

MIKÄ? MISSÄ? MISTÄ? MIHIN?

terveyskeskus terveyskeskuksessa terveyskeskuksesta terveyskeskukseen
lääkäri lääkärissä lääkäristä lääkäriin
apteekki apteekissa apteekista apteekkiin

Harjoittele!

9.  Kuuntele ja sano.   

10.  Kirjoita ja sano, mikä hänellä on.     

yskiä

minä yskin

sinä yskit

hän yskii

me yskimme

te yskitte

he yskivät

Vertaa opettaa (s. 16).

Minä yskin koko ajan.

Kerrostalo on uusi ja korkea. Opettaja  Vuorisella 
on vanha ja matala omakotitalo. Omakotitalo 
on  erilainen kuin kerrostalo. Ensimmäinen 
kerrostalo on  samanlainen kuin toinen kerrostalo.

Iso auto on kallis. Se ei ole halpa. An Dungilla on 
iso laukku. Se on painava. Julieta on kaunis. 
Hänellä on pieni laukku. Se on kevyt.

lääkäriterveyden-
hoitaja

apteekki

lääke

resepti

Minä olen sairas. 
Minulla on jalka poikki. 
Minulla on pää kipeä. 
Minulla on vatsa kipeä. 

Minulla on flunssa. 
Menen lääkäriin. 

Hän antaa yskän-
lääkereseptin. 

Menen apteekkiin 
ja ostan lääkettä.

Minulla on kuume, 
nuha, yskä = flunssa. 

Minulla on myös 
korva kipeä. 

a) b)

samanlainen kuin
erilainen kuin

Parane 
pian!
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9. Minä ostan ruokaa 10. Minä puen vaatteet

peruna
porkkana
sipuli
valkosipuli

paprika
tomaatti
kurkku
salaatti

limsa 
mehu 
olut 

kana 
lammas
nauta 
sika (possu) 

jauhot 
suola 
sokeri 

vaalea leipä
patonki
tumma leipä

banaani
omena
sitruuna

riisi 
makaroni 

maito
kerma
voi
jugurtti
juusto

MIKÄ? MISSÄ? MISTÄ? MIHIN?

kauppa           kaupassa       kaupasta        kauppaan
koti                  kotona                                         kotoa                                           kotiin
kahvila            kahvilassa      kahvilasta      kahvilaan

Harjoittele!

1.  Kuuntele ja sano.   

2.  Kirjoita kauppalista sinulle tai perheelle. Mitä ostat kaupasta?     

Harjoittele!

1.  Kuuntele ja sano.   

2.  Kirjoita, millaiset vaatteet sinulla on.      

housut
farkut
legginsit

takki

jakku

rukkaset

vyö
sukat
sukkahousut

huivi 
kaulaliina
pipo 

ostaa pukea

minä ostan puen

sinä ostat puet

hän ostaa pukee

me ostamme puemme

te ostatte puette

he ostavat pukevat

Pue vaatteet 
päälle.

Hyvää 
ruokahalua!

sormikkaat

sandaalit korkokengät

saappaat talvikengät lenkkarit

paita huppari

Vertaa opettaa s. 16.Vertaa opettaa s. 16.
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ennen 22 before до

ensimmäinen 24 the first перший

ensin 41 first спочатку

eri 5 different різний

erilainen 44 different інший, різний

eronnut 38 divorced  розлучений

esim. = 
esimerkiksi 4

for example наприклад

eteenpäin 41 forward вперед

eteinen 40 hall зала

etsi 29 find знаходити

etunimi 6 first name ім’я

euro 10 euro євро

farkut 47 jeans джинси

flunssa 45 flu застуда, грип

halpa 45 cheap дешевий

hame 47 skirt спідниця

hammas, 
hampaat 42

tooth, teeth зуб, зуби

harjoitella, 
harjoittelen 4

practice практикуватися

hauska 6 funny кумедний

he 16 they вони

hedelmä 46 fruit фрукт, фрукти

heinäkuu 22 July липень

helmikuu 22 February лютий

henkilötieto 11 personal data персональні дані

henkilötunnus 11 personal 
identity code

персональний 
ідентифікаційний код

herätyskello 28 alarm clock будильник

herätä, herään 28 wake up прокидатися

aakkoset 4 alphabet алфавіт

aamiainen 30 breakfast сніданок

aamu 28 morning ранок

aamupäivä 30 noon полудень

aika 31 time час

ajoissa 32 in time вчасно

alakerta 40 downstairs нижній поверх

alas 25 down вниз, геть

alkaa, alan 26 start, begin починати

antaa, annan 18 give давати

anteeksi 8 sorry перепрошую

apteekki 45 pharmacy аптека

arkipäivä 26 weekday будень

asema 41 station станція

asua, asun 34 live жити

auki 25 open відкрито

aurinko 23 sun сонце

auto 12 car машина

automaatti 41 ticket machine автомат з продажу 
квитків

banaani 46 banana банан

bussi 41 bus автобус

edessä 25 in front (of ) перед

ei 8 no ні

eilen 26 yesterday вчора

elokuu 22 August серпень

Sanasto



5150

jo 31 already вже

joulukuu 22 December грудень

jugurtti 46 yoghurt йогурт

juna 41 train потяг

juoda, juon 30 drink пити

juoma 46 drink напій

juusto 12 cheese сир

jälkeen 22 after після

järjestysluvut 24 ordinal numbers порядкові номери

kahvi 46 coffee кава

kahvila 46 café кафе

kala 46 fish риба

kallis 41 expensive дорогий

kana 46 chicken курка

kansallisuus 34 nationality національність

katto 16 ceiling стеля

katu 14 street вулиця

kaula 42 neck шия

kaulaliina 47 scarf шарф

kaunis 44 beautiful гарний

kauppa 46 shop магазин

kauppalista 46 shopping list список покупок

keittiö 40 kitchen кухня

kello 30 clock годинник

kellonaika 30 time час (на годиннику)

kenkä, kengät 47 shoe, shoes черевик, черевики

kerma 46 cream вершки

hissi 25 elevator, lift ліфт

hiukset 42 hair волосся

housut 13 trousers, pants штани

huhtikuu 22 April квітень

huivi 47 scarf шарф

huomenna 26 tomorrow завтра

huone 40 room кімната

huono 44 bad поганий

huppari 47 hoodie кофта з капюшоном, 
“кенгурушка”

huuli, huulet 42 lip, lips губа, губи

hylly 16 shelf полиця

hyvä 44 good добрий, хороший

hän 7 he, she він, вона

ihminen 42 person людина

ikkuna 16 window вікно

ilta 28 evening вечір

iltapala 30 evening snack вечірній перекус

iltapäivä 30 afternoon пополудень

iso 44 big великий

isoisä 38 grandfather дідусь

isovanhemmat 38 grandparents  дідусь та бабуся

isoäiti 38 grandmother бабуся

istua, istun 18 sit сидіти

isä 28 dad, father батько

ja 4 and та, і

jalka, jalat 42 foot, feet стопа, стопи

jauho 46 flour борошно
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kulta 31 dear любий, люба

kumi 18 eraser гумка

kuollut 38 dead мертвий

kurkku 46 cucumber огірок

kurssi 26 course курс

kuukausi 22 month місяць

kuuma 23 hot гарячий

kuume 45 fever гарячка

kuunnella, 
kuuntelen 4

listen слухати

kuva 17 picture картина, зображення

kyllä 16 yes так

kylmä 23 cold холодний

kylpyhuone 40 bathroom ванна кімната

kynä 11 pencil олівець

kysymys 44 question питання

kysyä, kysyn 19 ask питати

kyynärpää, 
kyynärpäät 42

elbow лікоть

käsi, kädet 42 hand, hands рука, руки

käsineet 47 gloves рукавички

kävellä, kävelen 41 walk ходити, гуляти

kääntyä, käännyn 41 turn повертати

laiha 44 thin худий

lammas 46 lamb, mutton ягня

lamppu 16 lamp лампа

lapsi, lapset 25 child, children дитина, діти

lattia 16 floor підлога

lauantai 26 Saturday субота

kerros 25 floor підлога

kerrostalo 40 block of flats багатоквартирний 
будинок

keskiviikko 26 Wednesday середа

keskusta 41 city center центр міста

kesä  22 summer літо

kesäkuu 22 June червень

kevyt 44 light легкий

kevät 22 spring весна

kieli 34 language  мова

kiinni 25 closed зачинений

kiitos 6 thank you дякую

kilometri 41 kilometer кілометр

kipeä 45 ill, sick хворий

kirja 10 book книга

kirjain 4 letter літера

kirjoittaa, kirjoitan 5 write писати

kissa 7 cat кіт

koko ajan 45 all the time весь час

konsonantti 5 consonant приголосний

korkea 44 high високий

korkokenkä, 
korkokengät 47

high heels високі підбори

korva, korvat 42 ear, ears вухо, вуха

koti 40 home дім

kotoisin 34 come from походити з

kuinka 10 how як

kuka 7 who хто

kulmakarvat 42 eyebrows брови
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lähteä, lähden 18 leave йти, залишати

lääke 45 medicine ліки

lääkäri 45 doctor лікар

maaliskuu 22 March березень

maanantai 26 Monday  понеділок

maito 46 milk молоко

maitotuote 46 dairy молочні продукти

makaroni 46 pasta паста

maksaa, maksan 12 pay платити, сплачувати

makuuhuone 40 bedroom спальня

marraskuu 22 November листопад

matala 44 low низький

matka 41 journey подорож

matkapuhelin 14 mobile phone мобільний телефон

matto 40 carpet килим

mauste, mausteet 46 spices спеції

me 16 we ми

mehu 46 juice сік

mennä, menen 18 go іти

metri 41 metre метр

metro 41 metro метро

mies 34 man чоловік

mihin 25 where (to) де

miinus 13 minus мінус

mikä 5 what що

millainen 42 what kind of який

milloin 27 when коли

laukku 11 bag торба

laulaa, laulan 31 sing співати

legginsit 47 leggings легінси

leipä 12 bread хліб

lenkkarit 47 trainers кросівки

lentoasema 41 airport аеропорт

lentokone 41 airplane літак

lentolippu 41 flight ticket квиток на літак

leski 38 widow вдовець, вдова

leuka 42 chin підборіддя

liha 46 meat м’ясо

lihava 44 fat товстий

limsa 46 soft drink лимонад

linja-auto (bussi) 41 bus автобус

lippu 41 ticket квиток

liukas 23 slippery слизький

lokakuu 22 October жовтень

lomake 15 form форма, бланк

loppua 26 end кінець

lounas 26 lunch обід

lukea, luen 18 read читати

lumi 23 snow сніг

luokka 19 class клас, заняття

luokse 41 to до (когось)

luona 41 at у, в, поруч

lyhyt 4 short короткий, низький

lähiosoite 14 street address адреса
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nähdä, näen see бачити

ohje 20 instruction інструкція, правило

oikea 25 right правильний

oikein 13 right правильно, вірно

olkapää, 
olkapäät 42

shoulder плече, плечі

olla, olen 4 to be, I am бути, я є

olohuone 40 living room вітальня

olut 46 beer пиво

omakotitalo 40 house приватний будинок

omena 46 apple яблуко

opettaa, opetan 16 teach вчити

opettaja 16 teacher вчитель

opiskelija 16 student учень

opiskella, 
opiskelen 16

study вчитися

oppia, opin 16 learn вчити

osoite 14 address адреса

ostaa, ostan 46 buy купляти

otsa 42 forehead лоб

ottaa, otan 18 take брати

ovi 16 door двері

painava 44 heavy важкий

paistaa 23 shine сяяти

paita 47 shirt сорочка

paljon 12 much чимало

paperi 18 paper папір

paprika 46 paprika паприка

parantua, 
parannun 45

get well одужувати

millä 41 how як

minkä maalainen 34 where are 
you from?

звідки ти?

minuutti 30 minute хвилина

minä 6 I, me я

missä 25 where куди, де

mistä 34 where (from) звідки, де

miten 40 how як, яким чином

mitä 30 what що

mitään 26 nothing ніщо

moni 10 many багато

mukaan 19 along, with згідно з

muu, muut 47 another, others інший, інші

myöhästyä, 
myöhästyn 32

be late запізнюватися

naimaton 38 unmarried неодружений, 
неодружена

naimisissa 38 married одружений, одружена

nainen 25 woman жінка

nauta 46 beef яловичина

nenä 42 nose ніс

nilkka 42 ankle щиколотка

nimi 5 name ім'я

nopea 41 fast швидкий

nousta, nousen 18 get up вставати, підніматися

nuha 45 cold нежить

nukkua, nukun 28 sleep спати

numero 10 number номер

nuori 44 young молодий

nyt 22 now зараз
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pusero 47 sweater светр

päivä 28 day день

päivällinen 30 dinner обід

pää 42 head голова

päälle 47 on, onto на, по

pöytä 16 table стіл

raitiovaunu 
(ratikka) 41

tram трамвай

rakastaa, 
rakastan 38

love любити

ranne 42 wrist зап'ястя

rappu 41 door під'їзд (в будинку)

rautatieasema 41 train station залізничний вокзал, 
станція

resepti 45 recipe рецепт

riisi 46 rice рис

rivitalo 40 row house таунхаус

rukkaset 47 pair of mittens рукавиці

ruma 44 ugly потворний

ruokahalu 46 appetite апетит

saapas, saappaat 47 boot, boots черевик, черевики

sairas 45 sick, ill хворий

salaatti 46 salad салат

samanlainen 44 similar схожий на,  
подібний до

samoin 6 same to you навзаєм

sana 11 word слово

sandaalit 47 sandals сандалі

sanoa, sanon 4 say говорити, казати

sataa lunta  23 it´s snowing сніжити

sataa vettä  23 it´s raining дощити

parveke 40 balcony балкон

patonki 46 baquette багет

perhe 38 family родина

perjantai 26 Friday п'ятниця

peruna 46 potato картопля

pian 32 soon незабаром

pieni 44 small малий, невеликий

piha 40 garden двір

piirtää, piirrän 31 draw малювати

pipo 47 beanie шапка

pitkä 4 long довгий

plus 13 plus плюс

poika 38 boy хлопчик

poikaystävä 39 boyfriend хлопець (у стосунках)

poikki 45 broken поламаний

polkupyörä 41 bike велосипед

polvi 42 knee коліно

porkkana 46 carrot морква

possu 46 pork свинина, порося

posti 14 post office пошта

postinumero 14 postal code поштовий індекс

postitoimipaikka 14 post office поштове відділення

puhelin 15 phone телефон

puhelinnumero 14 phone number телефонний номер

puhua, puhun 35 talk, speak говорити

pukea, puen 47 put on clothes,  
get dressed

вдягати(ся)

puoli 30 half половина, напів-
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suomalainen 34 Finnish фінський

suomi (kieli) 16 Finnish (language) фінська мова

Suomi (maa) 34 Finland Фінляндія

suoraan 41 straight прямо

suu 42 mouth рот

syksy 22 autumn осінь

syntymäaika 14 date of birth дата народження

syntymäkuukausi 14 birth month місяць народження

syntymäpäivä 14 birthday день народження

syntymävuosi 14 birth year рік народження

syntyä, synnyin 34 be born народитися

syyskuu 22 September вересень

syödä, syön 30 eat їсти

sähköposti 15 email імейл

sänky 28 bed ліжко

taaksepäin 41 back, backwards назад

tai 4 or або, чи

takana 25 behind позаду, за

takapuoli 42 bottom задній бік, низ

takki 12 coat, jacket пальто, піджак

talo 40 house будинок

talvi 22 winter зима

talvikengät 47 winter boots зимове взуття

tammikuu 22 January січень

tasan 30 exactly точно, вірно

taulu 16 blackboard дошка

tavata, tapaan 26 meet зустрічатися

sauna 40 sauna сауна

se 7 it це, воно

seinä 16 wall стіна

seisoa, seison 18 stand стояти

sekunti 30 second секунда

sentti 12 cent цент

sika 46 pork свинина

silmä, silmät 42 eye, eyes око, очі

silmäripset 42 eyelashes вії

sinä 7 you ти

sipuli 46 onion цибуля

sisko 38 sister сестра

sisään 20 in у, в, всередині

sitruuna 46 lemon лимон

siviilisääty 38 marital status шлюбний статус

soida 28 ring дзвонити

soittaa, soitan 26 phone, call телефонувати

sokeri 46 sugar цукор

sormi, sormet 42 finger, fingers палець, пальці

sormikkaat 47 gloves рукавички

sukka, sukat 47 sock, socks шкарпетка, 

sukkahousut 47 tights панчохи

sukunimi 6 surname прізвище

sukupuoli 37 sex стать

sulaa  23 melt танути

sunnuntai 26 Sunday неділя

suola 46 salt сіль
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ulos 20 out, exit вихід

vaalea 46 light світлий

vaatteet 47 clothes одяг

vai 5 or або, чи

vaille 30 to до, без, перед

vaimo 38 wife дружина

valkosipuli 46 garlic часник

vanha 34 old старий

vanhemmat 38 parents батьки

vartti 30 quarter чверть

varvas, varpaat 42 toe, toes палець на нозі,  
пальці на ногах

vasen 25 left лівий

vastakohta 44 opposite протилежний

vatsa 42 stomach живіт

vauva 38 baby маля, немовля

veli 38 brother брат

vesi 23 water вода

vieressä 25 beside поруч

vihannekset 46 vegetables овочі

vihko 11 notebook зошит

viikko 26 week тиждень

viikonloppu 26 weekend вихідні

viikonpäivä 26 day of the week день тижня

viimeinen 24 the last останній

viisari, viisarit 30 clock hands стрілка, стрілки 
(годинника)

voi 46 butter масло

voida, voin 4 can могти

tavu 4 syllable склад (у слові)

te 16 you ви

tee 46 tea чай

tehdä, teen 18 do робити

tervetuloa 6 welcome ласкаво просимо

terveydenhoitaja 45 nurse медсестра

terveyskeskus 45 health center поліклініка

tie 14 road дорога

tieto 14 piece of  
information

знання, факт

tietokone 16 computer,  
laptop

лептоп

tiistai 26 Tuesday вівторок

toissapäivänä 26 the day before 
yesterday

позавчора

tomaatti 46 tomato томат

torstai 26 Thursday четвер

toukokuu 22 May травень

tulla, tulen 18 come приходити

tumma 46 dark темний

tunti 30 hour година

tuo 17 that той

tuoli 16 chair стілець

tuulla 23 blow дмухати, віяти

tyttö 38 girl дівчинка

tyttöystävä 39 girlfriend дівчина (у стосунках)

tytär 38 daughter дочка

tämä 17 this цей

tänään 26 today сьогодні

täyttää, täytän 15 to fill in заповнювати
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vokaali 4 vowel голосний (звук)

vuodenaika 23 season пора року

vuorokausi 28 day, 24 hours доба

vuosi 14 year рік

vyö 47 belt пояс, ремінь

vyötärö 42 waist талія

vähän 32 a little трішки

väärin 13 wrong неправильно, 
некоректно

yhdistää, 
yhdistän 9

connect з'єднувати

yli 30 over крізь, над

ylihuomenna 26 the day 
after tomorrow

післязавтра

yläkerta 40 upstairs нагорі, на верхньому 
поверсі

ylös 25 up нагору

yskiä, yskin 45 cough кашляти

yskä 45 cough кашель

ystävä 26 friend приятель

yö 28 night ніч

äiti 28 mom, mother мати, мама

Näkemiin!
Näkemiin! 
Oli hauska 

tavata!
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