
Sisällysluettelo 
 
Alkusanat      
Merkkien selitykset     
Suomen kartta     
Kirjan henkilöt     
 
 
Kappale 1: Hei ja tervetuloa!    
 
Sanasto  Kielioppi    
- tutustuminen - persoonapronominit   
- tervehdykset - olla-verbi    
- viikonpäivät - vokaaliharmonia   
- aakkoset  - ääntäminen: vokaalit   
- numerot       
      
 
 
Kappale 2: Minkämaalainen sinä olet? 
 
Sanasto  Kielioppi 
- maat  - k-p-t-vaihtelu 
- kansalaisuudet - persoonataivutus: verbityyppi 1 
- kielet  - negatiivinen lause 
- verbejä  - kysymyssanat 
- kysymyksiä  - ko/kö-kysymys 
  - ääntäminen: konsonantit 
     intonaatio 
Puhutaan: Jätskikiskalla 
- hinnan kysyminen 
- puhekielen numerot 
 
 
 
Kappale 3: Pedro soittaa Mikolle 
 
Sanasto  Kielioppi 
- sää  - genetiivi 
- vuodenajat  - t-monikko 
- kuukaudet  - k-p-t-vaihtelu: verbityyppi 1 
- vuorokaudenajat - ääntäminen: kaksi eri vokaalia 
- adjektiiveja  
 
Puhutaan: Pedro ilmoittautuu kurssille 
- avun pyytäminen 
- henkilötiedot 



Kappale 4: Minä 
 
Sanasto  Kielioppi 
- perhe  - partitiivi 
- ulkonäkö  - Minulla on… 
- värit  - partitiiviverbejä 
 
Puhutaan: Vaatekaupassa 
- ostosfraaseja 
- värit 
 
 
 
 
 
Kappale 5: Meidän tavallinen päivä 
 
Sanasto  Kielioppi 
- päivän kulku - verbityypit 1–5 
- verbejä  - verbi + verbi 
- kello  - verbi + partitiivi 
 
Puhutaan: Aamupalapöydässä 
- tapaamisen sopiminen 
 
 
 
 
 
Kappale 6: Pedro ja Hanna etsivät asuntoa, Muutto 
 
Sanasto  Kielioppi 
- asuminen  - paikansijat 
- adjektiiveja  - Huoneessa on… 
  - pronominit tämä, tuo, se 
  - käskymuoto: sinä-persoona 
 
Puhutaan: Pedro soittaa huoltoyhtiöön 
- asiointifraaseja 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kappale 7: Kylässä 
 
Sanasto  Kielioppi 
- kaupunki  - sanatyypit e, nen, i-tyypit 
- matkailu  - k-p-t-vaihtelun kertaus (nominit) 
- kulkuvälineet - pronominien taivutus 
   tämä, tuo, se 
   täällä, tuolla, siellä 
  - On hauskaa… 
  - imperfekti: olla, tulla, mennä, minulla on 
 
Puhutaan: Hotellissa 
- hotellissa asiointi 
 
 
 
Kappale 8: Onnea uuteen kotiin! 
 
Sanasto  Kielioppi 
- ruoka ja juoma - ainesanojen partitiivi 
- adjektiiveja  - järjestysluvut ja päiväys 
- juhlat ja toivotukset - postpositiot 
 
Puhutaan: Alex ei löydä perille 
- tien neuvominen 
 
 
 
Kappale 9: Ensimmäinen työpäivä 
 
Sanasto  Kielioppi 
- työ  - objekti 
- ammatit  - sanatyyppi us/ys/os/ös/es 
  - kenelle/keneltä 
  - k-p-t-vaihtelu: verbityypit 3 ja 4 
  - persoonapronominien taivutus 
 
Puhutaan: Lounaalla 
- ravintolassa asiointi 
 
 
 
 
Lisäharjoitukset 
Minikielioppi 
Puhekieli 
Harjoitusten ratkaisut 



sivu 261

Kappale 9

5

10

15

Ensimmäinen työpäivä

Tänään on Alexin ensimmäinen työpäivä Mix-Elektro Oy:ssä. Aamulla hän on niin  
hermostunut, että hän ei voi syödä aamupalaa.

Yhdeksältä Alexin pomo Jari odottaa Alexia yrityksen pääovella. Ensin Alex saa Jarilta 
työpaikan kulkukortin. Sitten he menevät hissillä toiseen kerrokseen Mix-Elektron toimistoon.

Jari: No niin Alex, näytän sinulle ensin sinun työpisteen. Se on tässä. 
Alex: Okei.
Jari:  Voit laittaa sinun takin ja muut tavarat tuohon kaappiin. Et tarvitse avainta, siinä 

on koodilukko.
Alex: Hyvä juttu! 
Jari:  Esittelen sinulle ensin tilat ja vähän myöhemmin tapaat meidän tiimin muut 

työntekijät.
Alex.  Joo, kiva. Kuinka monta henkilöä meidän tiimiin kuuluu?
Jari:  Yhteensä seitsemän. Kaikki muut paitsi Rantasen Veli-Matti ovat tänään täällä. 

Meidän viikkopalaveri alkaa kymmeneltä. Tapaat heidät kaikki siellä. 
Alex: Okei, kiva.
Jari: Minä kerron kokouksessa myös tiimin uudesta projektista. 
Alex: Selvä.



Sanasto
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Kappale 9

5

10

Jari: No niin, jatketaan kierrosta. Tuolla on meidän it-osasto. Siellä istuvat Jarno ja Viivi.  
  Voit aina kysyä heiltä neuvoa, jos sinulla on jokin ongelma tietokoneen kanssa. 
Alex:  Saanko heiltä myös käyttäjätunnuksen ja salasanan?
Jari:  Ai niin joo, saat tietysti.
  Tässä oikealla on keittiö, ja tuolla käytävän päässä on pari neuvotteluhuonetta. 
Alex: Okei.
Jari: Tästä kahviautomaatista voit hakea kahvia tai teetä aina kun haluat. Ja jos sinulla  
  on omat eväät, voit laittaa ne tänne jääkaappiin.
Alex: Onko kaikilla yleensä eväät mukana?
Jari: Ei, aika usein syömme alakerran lounaspaikassa.
Alex: Hyvä tietää.
Jari: Oho, kello on jo melkein kymmenen! Mennään suoraan neukkariin.
Alex:  Okei, haen vain nopeasti läppärin!



Puhutaan!
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Kappale 2 

Jätskikiskalla

Myyjä: Hei.
Pedro: Hei. Mitä jätski maksaa?
Myyjä: Yks pallo maksaa 3 euroo ja kaks palloo 5 euroo.
Pedro: Okei. No mä otan sit kaks palloo suklaata.
Myyjä: Okei. Entä sulle?
Alex: Mäkin otan kaks palloo: vaniljaa ja mansikkaa.
Myyjä: Selvä. Tuleeks muuta?
Pedro: Ei kiitos.
Myyjä: Tässä. 10 euroa yhteensä. Tuleeks nää samasta?
Alex: Joo tulee. Mä maksan nää. Kortilla, kiitos.
Myyjä: Kiitos. Tarviitko kuittia?
Alex: Ei kiitti.
Myyjä: Selvä.
Alex: Kiitti, moi!
Myyjä: Kiitos, moi moi!

5

10

jätski • = jäätelö 
kiska • = kioski
yks • = yksi
pallo
kaks • = kaksi
okei 
mä • = minä
ottaa
sit • = sitten
suklaa
sulle • = sinulle
mäkin • = minäkin
-kin = myös
vanilja
mansikka

selvä
tuleeks • = tuleeko
Tuleeks muuta? •

tässä
yhteensä
Tuleeks nää samasta? •

nää • = nämä
kortti
tarviitko • = tarvitsetko

kuitti
kiitti • = kiitos

• = puhekieli

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

____________________
_______________________
_______________________
_______________________

_____________________
_______________________
_______________________
_______________________



Puhutaan!
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Kappale 2

Hinta
– Mitä tämä maksaa?
– Se maksaa 3,50 €.

kolme viiskyt •
= 3 euroa 50 senttiä

Raha
€ euro

snt sentti

 käteinen:

 seteli

 kolikko

 kortti
halpa kallis

1000 €

Käteisellä vai kortilla?

Tarviitko kuittia? •

100 €

1 yks

2 kaks

3 kolme

4 neljä

5 viis

6 kuus

7 seittemän

8 kaheksan

9 yheksän

10 kymmenen

11 ykstoist

12 kakstoist

13 kolmetoist

14 neljätoist

15 viistoist

16 kuustoist

17 seittemäntoist

18 kaheksantoist

19 yheksäntoist

20 kakskyt

21 kakskytyks

22 kakskytkaks

23 kakskytkolme

24 kakskytneljä

25 kakskytviis

26 kakskytkuus

27 kakskytseittemän

28 kakskytkaheksan

29 kakskytyheksän

30 kolkyt

31 kolkytyks

40 nelkyt

50 viiskyt

60 kuuskyt

70 seiskyt

80 kaheksankyt

90 yheksänkyt

100 sata

Puhekielen numerot

3,50 €
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Kappale 4

valkoinen musta

punainen ruskea

sininen harmaa

keltainen oranssi

vihreä liila

pinkki beige

tumman- -> tummansininen

vaalean- -> vaaleanvihreä

Minkänäköinen hän on?

Värit         Minkävärinen?

Hänellä on pitkä vaalea suora tukka.

Hänellä on siniset silmät ja silmälasit.

Hän on kaunis/nätti/hyvännäköinen.

Hän on pitkä ja hoikka.

Hän on kalju.

Hänellä on vihreät silmät.

Hänellä on parta ja viikset.

Hän on komea/hyvännäköinen.

Hän on lyhyt ja tukeva.

Hänellä on lyhyt ja tumma kihara tukka.

Hänellä on ruskeat silmät.

Hän on söpö/suloinen.



sivu 91

Kappale 4

Suku, sukulaiset
isovanhemmat

täti tätieno

tytär poika vauva serkku serkku

isä

lapsi, lapset

äiti setä
vaimo            mies

sisko            veli

isovanhemmat

isoäiti = 
mummi = 
mummo

isoisä = 
ukki = 
vaari

Minä olen Minulla on… Minä olen…

naimisissa vaimo töissä
sinkku mies työtön
kihloissa tyttöystävä opiskelija
eronnut poikaystävä eläkkeellä.
leski lapsi 
yksinhuoltaja. uusperhe
 lemmikki.

HUOM!
Nominatiivi mies lapsi poika veli
Partitiivi miestä lasta poikaa veljeä
Genetiivi miehen lapsen pojan veljen
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Kielioppi Kappale 8

Ainesanat partitiivissa

Mikä on ainesana?
- ruoka ja juoma: salaatti, riisi, tee, vesi…

- materiaalit: ilma, metalli, hiekka, puu...

- abstraktit sanat: rakkaus, ystävyys, kauneus, energia...

1. Lauseen loppu (verbin jälkeen): ainesana on partitiivissa

 verbi ainesana 
Tämä  on kahvia. 
Lautasella on spagettia.
Me  syömme salaattia.

2. Lauseen alku (ennen verbiä): ainesana ei partitiivissa

ainesana verbi 
Kahvi on kupissa.
Keitto maksaa 5,90 €. 
Tuo kakku näyttää tosi hyvältä.

3. Ainesana   +   on   +   adjektiivi partitiivissa
   ei ole

ainesana verbi adjektiivi
Kahvi on kuumaa.
Tämä pulla ei ole tuoretta.
Rakkaus on kaunista.

HUOM! Kirja on hyvä. (Kirja ei ole ainesana.)



Harjoitukset
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Kappale 7

Harjoitus 15. Sanatyypit. Kirjoita sanat oikean sanatyypin huoneeseen.

kauppa suuri kappale käsi venäläinen iso laatikko
meri nimi nainen perhe teatteri kahvi pieni
vesi bussi korkea iloinen Tampere Suomi kuukausi
tuore Järvinen järvi ketsuppi vaimo nuori lehti

tavalliset sanat

nen

e

i  i i  e i  e si
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Harjoitukset Kappale 8

Harjoitus 10.              Ruokasanat partitiivissa.

Hei, ostanko...

?

A
Olet ruokakaupassa. Soitat B:lle ja kysyt, mitä täytyy ostaa.

– Joo, osta vaan. Meillä ei ole... 
– Ei tarvitse. Meillä on vielä...

B
Sinä olet kotona. A soittaa sinulle kaupasta. Sinä tarkistat, mitä jääkaapissa on.



Harjoitukset
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Kappale 7

Harjoitus 8.   Mikä paikka? Yhdistä sana ja kuva.

Harjoitus 9.   Mikä paikka? Kirjoita sanat.  Paikka

1.  Tässä talossa on paljon vanhaa tavaraa.  

2.  Missä voi uida ja ottaa aurinkoa?  

3.  Missä lapset opiskelevat?  

4.  Mihin menet, kun haluat matkustaa junalla?   

5.  Missä voi urheilla tai katsoa urheilua?  

6.   Täällä voi opiskella esimerkiksi fysiikkaa,  
historiaa, teologiaa tai kieliä.    

7.  Bussit lähtevät täältä.  

8.  Täältä voi nähdä kauniit näköalat.  

9.  Mihin menet, kun haluat matkustaa laivalla?  

10.  Tämä paikka on ulkona ja lapset leikkivät siellä.  

11.  Täällä voit juoda kahvia tai teetä, syödä jotain ja tavata ystäviä.  

museo

1.  uimaranta 

2.  lentoasema 

3.  elokuvateatteri 

4.  kirkko 

5.  päiväkoti  

6.  kahvila 

7.  sairaala  

8.  tori   

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

h.  

g.  



Harjoitukset

sivu 205

Kappale 7

Harjoitus 10.   Matkailu: Mennäänkö museoon?  Katso ensin sanat s. XX.

A.                  Kuuntele ja kirjoita tiedot.

Museon nimi:  

Aukioloajat: ma  suljettu

 ti-ke 9-17

 to-pe 9-19

 la-su                           

Pääsymaksut: aikuiset                            €

 lapset (3-17 v.) 6 e

 perhelippu 30 €

Osoite:   

TAIDEMUSEO

Näyttely ”Suomigalleria”
Aukioloajat: ma suljettu
 ti-pe 12-20
 la-su 10-17
Pääsymaksut: aikuiset 9 e
 lapset (alle 12 v.) 4 e

 opiskelijat ja eläkeläiset 6 €
Osoite:  Uudenmaankatu 9

B.                 Puhu parin kanssa.

Sinä olet töissä museossa. Museossa on nyt taidenäyttely ”Suomigalleria”.  
Sinun pari on asiakas. Asiakas soittaa ja kysyy, missä museo on, milloin se on auki  
ja mitä liput maksavat. Sinä vastaat.

Hei, haluaisin kysyä…
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