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esipuhe

”mitä tämä sana tarkoittaa? ”mitä minä sanon, jos…?” nämä ky-
symykset ovat tavallisia opetustilanteissa, kun luetaan tekstiä, 
tehdään tehtävää tai keskustellaan. sanat ovat opiskelijoille 

tärkeitä ja sanojen selittämiseen kuluu paljon aikaa. halusimme tehdä materi-
aalia, jossa kuvat havainnollistavat sekä tekstejä että tehtäviä. 

oikeesti aikuisten 1 -oppimateriaali on tarkoitettu suomen kielen sanaston op-
pimisen tueksi ja lisämateriaaliksi. materiaalin lähtökohtana on ollut havainto 
siitä, kuinka vaikeaa opiskelijoilla on ottaa sanat käyttöön. kirjan tehtävien ja 
tekstien avulla opiskelijat kartuttavat sanavarastoaan ja parantavat sanojen 
aktiivista käyttöönottoa. 
 
kohderyhmänä ovat hitaammin etenevät opiskelijat, jotka tarvitsevat eriyttä-
viä tehtäviä ja nopeammin etenevät opiskelijat, jotka tarvitsevat lisätehtäviä. 
materiaalia voi myös käyttää itseopiskeluun. 
 
materiaalin aihealueet ovat arkeen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi kaupassa, 
postissa tai pankissa asiointi. kirjasta löytyy erilaisia tehtäviä ja tekstejä. jois-
takin aihealueista löytyy useampia tehtäviä, koska varsinkin hitaasti etenevät 
opiskelijat tarvitsevat paljon erilaisia harjoituksia samasta aiheesta. 
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1. suOmen kielen äänteet

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

suomen kielen äänteet (sanelu)

kirjoita tyhjään kohtaan oikea äänne.

 
1.  mu__i

2.  k__si

3.  ol___  t

4.  ka___  i

5.  k___  vi 

6.  ___  attu

7.  su__mi

8.  __allo

9.  aa__ikko

10.  k__la

11.   p__llö

12.  eu__o

13.  m__ksaa

14.  __unti

15.  __ai__e__

16.  __ies 

17.  pus__ro

18.  ken__ät

19.  __aselli

20.  t__ttö

21.  ka__akki

22.  __anaani 

23.  __esilitra 

24.  __ukka 

25.  ko__me 

26.  t__li 

27.  __agotti 
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1. mu__i  k

2. sin__  ä

3. ol__t  u

4. ka__i  n

5. k__vi  i

6. __attu h

7. su__mi o

8. p__llo  a

9. aa__ikko v

10. k__la  a

11. p__llö  ö

12. eu__o  r

13. m__ksaa a

14. __unti t

15. __ai__e__ n

16. __ies  m

17. pus__ro e

18. ken__ät g

19. __aselli g

20. t__ttö  y

21. ka__akki j

22. __anaani b

23. __esilitra d

24. __ukka s

25. ko__me l

26. t__li  u

27. __agotti f

ratkaisut
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äänteen kesto (sanelu)

1.    ____ve

2.    ____ni

3.  k____mi

4.  t____li

5.  t____vi

6.  y____

7.  m____peli

8.  ap____

9.  ____di

10.  h____leä

11.   k____si

12.   k____rme

13.   ____lo

14.   l____sku

15.   k____ las

16.   h____l____g____ni

17.  ar____na

18.  k____nel
 

a aa e ee i ii o oo u uu y yy ä ää ö öö
k kk l ll m mm n nn p pp r rr s ss t tt

19.   na____i

20.   ka____i

21.   pu____a

22.   ka____ata

23.   ha____u

24.   ku____ia

25.   he____i

26.   tu____i

27.   la____a

28.  hi____a

29.   i____o

30.   i____o

31.   pu____o

32.   na____a

33.   ku____i

34.   pe____i

35.   hi____i

36.   pu____a
 

kirjoita tyhjään kohtaan lyhyt tai pitkä äänne.
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ratkaisut 

aave

ääni

kumi

tuli

tyvi

yö

mööpeli

apu

oodi

heleä

käsi

käärme

ilo

lasku

kuulas

halogeeni

areena

kyynel

nakki

kani

puna

kasata

halu

kunnia

heti

tuki

lava

hikka

ilo

iho

pullo

napa

kuri

peli

hissi

pulla
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a)   luu   ___uu

b)   puu   ___uu

c)   sukka   ___ukka

d)   joulu   ___oulu

e)   lokki   ___okki

leiki sanoilla

a)   lyödä   ___yödä

b)   juoda   ___uoda

c)   siirtää   ___iirtää

d)   kulkea  ___ulkea

e)   haihtua  ___aihtua

f)   takki   ___akki

g)   kaali   ___aali

h)   syvä   ___yvä

i)   laulu   ___aulu

j)   tuki   ___uki

f)   koittaa  ___oittaa

g)   meikata  ___eikata

h)   hakata  ___akata

i)    surra   ___urra

j)   tukea   ___ukea

1. Vaihda verbin ensimmäinen kirjain ja verbi muuttuu.

2. Vaihda sanan ensimmäinen kirjain ja saat toisen sanan. 
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2. 

a)  puu/kuu/suu/muu

b)  kuu/ suu/ luu/muu

c)  kukka/tukka/nukka/hukka

d)  koulu

e)  kokki

ratkaisut

1.

a)  syödä

b) tuoda

c)  piirtää

d)  sulkea

e)  vaihtua

f)  soittaa

g) leikata

h)  pakata

i)  purra

j)  lukea/pukea

f)  nakki /sakki/pakki

g)  maali

h)  hyvä/jyvä

i)  taulu

j)  muki



     14 15Oikeesti aikuisten 1 – tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen      14 15

kirjainbingo

kirjoita joka ruutuun yksi kirjain. kun opettaja sanoo sinun kirjaimesi, ympyröi se.

Diftongibingo

kirjoita joka ruutuun yksi diftongi. kun kuulet sanassa sinun diftongisi, ympyröi se.

ae, ai, ao, au,
ea, ei, eo, eu, 
ia, ie, io, iu, 
oi, ou
ua, ue, ui, uo
yi, ye, yö
äe, äi, äy,
öi, öy
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sanat opettajalle

paeta

kaima

saos

auto

lea

keino

geologia

euro

pian

vieno

hiostava

viulu

poika

koulu

apua

luen

kuiva

tuoli

myin

kyetä

syödä

säe

äiti

käytös

öinen

öylätti
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hauska tutustua!

hei! minä olen anna. 
minä olen 32 vuotta.
minä puhun suomea.
minä asun turussa.
minä olen kotoisin suomesta, oulusta.

Kysymys:        Vastaus:

kuka sinä olet?        minä olen mark.
kuinka vanha sinä olet?      minä olen 25 vuotta.
mitä kieltä sinä puhut?      minä puhun englantia ja vähän suomea.  
missä sinä asut?       minä asun turussa.
mistä sinä olet kotoisin?       minä olen kotoisin englannista, lontoosta.
hauska tutustua.       kiitos samoin!      
   

harjoitus: kirjoita vastaus.

Kysymys:        Vastaus:

kuka sinä olet?       minä olen _____________________.

kuinka vanha sinä olet?                            minä olen________________vuotta.

mitä kieltä sinä puhut?      minä puhun_______________________.

missä sinä asut?       minä asun ________________________.

mistä olet kotoisin?      minä olen kotoisin_________________.

2. tutustuminen ja 
itsestään kertOminen
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Moi!

mä oon anne. mulla on koti hesassa. mä en tykkää 
asua hesassa, mut mulla on opiskelupaikka siellä. 

mä meen kouluun usein pyörällä, koska busseja menee 
aika huonosti. kotiin mä tuun kävellen, koska mä haluun 
saada raitista ilmaa. 

illalla mä katon telkkaria tai puhun mun kaverin kanssa 
puhelimessa. se puhuu tosi paljon. 

mun ei tarvii tehdä illalla läksyjä, koska mä teen ne aina 
aamulla ennen koulua.

muunna seuraavat tekstit yleiskielelle:

mä olen sanni. mulla on punainen tukka ja monta pisamaa. mä olen ko-
toisin Vaasasta, mutta nyt mä asun turussa. mun vanhemmat asuu vielä 

Vaasassa, niillä on siellä iso omakotitalo. se on mun lapsuudenkoti. 

mä opiskelen historiaa. iltaisin mä katon usein telkkaria ja meen aikaisin nuk-
kumaan. mä tarviin paljon unta, koska opiskelu on aika uuvuttavaa. 

mä asun mun siskon kanssa, sen nimi on saana. me käydään usein yhdessä 
ulkona kahvilla tai oluella ja nähdään samalla kavereita.
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tiina ja kaarlo

tiina on 25-vuotias suomalainen tyttö. tiinalla on poikaystävä, joka on 29 
vuotta. poikaystävän nimi on kaarlo. tiina ja kaarlo asuvat yhdessä. tiinalla 

on pitkä kihara tukka, suuri nenä, pienet silmät ja pitkät jalat. kaarlolla on lyhyt 
tumma tukka, suuret silmät, suuri suu ja silmälasit. kaarlo ajattelee, että tiina 
on kaunis ja mukava. tiina ajattelee, että kaarlo on komea ja viisas.

tiinalla ja kaarlolla on mukava asunto turussa. asunto on kerrostalossa uu-
denmaankadulla. heillä on kaksi huonetta ja keittiö. makuuhuoneessa heillä 
on sänky ja yöpöytä, olohuoneessa heillä on sohva, kirjahylly, televisio, kirjoi-
tuspöytä ja tietokone. tiina opiskelee ammattikoulussa, hänestä tulee kokki. 
kaarlo on työssä koulussa, hän opettaa englantia.

koska on syksy eikä ilma ole kylmä, tiina menee kouluun pyörällä. kaarlo me-
nee työhön bussilla, koska työmatka on pitkä, kahdeksan kilometriä. tiinan 
koulu alkaa aina aamulla kello kahdeksan, kaarlon työ alkaa puoli yhdeksältä. 
illalla tiina tekee kotiläksyjä, kun kaarlo laittaa ruokaa. he syövät yhdessä, pu-
huvat ja katsovat televisiota.

1. kuinka vanha tiina on?________________________________________________________

2. kuka on kaarlo?_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. minkä näköinen tiina on? piirrä. 

      tiina
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4. minkä näköinen kaarlo on? piirrä. 

             

5. missä tiina ja kaarlo asuvat?______________________________________

_______________________________________________________________________________

6. kuinka monta huonetta tiinalla ja kaarlolla on? _______________________

7. millainen koti heillä on?_____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

8. mitä huonekaluja heillä on olohuoneessa?_________________________________

_________________________________________________________________________________

9. miksi tiina menee kouluun pyörällä?_______________________________________

_______________________________________________________________________________

10. millä kaarlo menee työhön?_____________________________________________

_______________________________________________________________________________

11. milloin tiinan koulu alkaa?__________________________________________________

   kaarlo
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tehtävä: leikkaa sanat irti ja liimaa oikeaan paikkaan kasvoihin.

silmä     +     silmä    =    silmät leuka

nenä suu kOrva + kOrva = kOrvat

Otsa ylähuuli + alahuuli = huulet

hampaat pOski + pOski = pOsket

silmäripset kulmakarvat

kaula tukka = hiukset
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kuka hän on? 

anni

ali

Greg

leyla pirkko

samuel
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tehtävä: kuka hän on? 

lue teksti ja valitse kuvista oikea henkilö.  

1. hän on nainen. hänellä on pitkä vaalea tukka ja iloinen hymy. hän on noin 
35 vuotta vanha. hänellä on valkoinen paita. kuka hän on? 
______________________________________________________________.

2. hän on mies. hänellä on paksu musta tukka ja hän on nuori. hänellä on mus-
tat silmälasit. hänellä on viikset ja pieni parta. hän on vakava. kuka hän on?
___________________________________________________________________.

3. hän on mies. hänellä on lyhyt tukka ja iso nenä. hän on vähän kalju. hänellä 
on kauluspaita ja hän hymyilee. kuka hän on? 
______________________________________________________________.

4. hän on nainen. hänellä on tumma tukka ja tummat silmät. hän on kaunis. 
hänellä ei ole otsatukkaa. kuka hän on? 
______________________________________________________________.

5. hän on nainen. hän on vaaleatukkainen. hänen tukka on tosi lyhyt. hänellä 
on pyöreät kasvot ja ohuet kulmakarvat. kuka hän on?
______________________________________________________________.

6. hän on mies. hän on aika vanha. hänellä on paksut kulmakarvat. hän ei hy-
myile. hänellä on pipo päässä. kuka hän on? 
______________________________________________________________.   
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tutustuminen

kysy kysymykset luokkakavereilta tai koulun henkilökunnalta. 

kuka sinä olet? mistä sinä olet 
kotoisin?

mitä kieltä 
sinä puhut?

kuinka vanha 
sinä olet?
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3. aikasanastOa

on aamu. kello on puoli seitsemän. 
minä olen kotona sängyssä. minä nukun 
nyt, mutta minuutin päästä herätyskel-
lo soi. 

on päivä. kello on kaksitoista. päivällä 
minä olen työssä. minä olen työssä ra-
vintolassa. minä olen kokki. minä teen 
ruokaa.

aamu, päivä, ilta, yö

on ilta. kello on seitsemän. minä olen 
ystävän kanssa kahvilassa. kahvila on 
mukava. me juttelemme, juomme 
kahvia ja syömme pullaa. 

on yö. kello on kaksitoista. on pimeä. 
ikkuna on auki ja minä kuulen, kun 
autot ajavat ulkona kadulla.

milloin herätyskello soi? _____________________________________________ 

milloin hän on työssä? ______________________________________________

missä hän on aamulla? ______________________________________________

missä hän on työssä?_________________________________________________ 
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mitä hän tekee aamulla?  ____________________________________________

mikä on hänen ammattinsa? _________________________________________

milloin hän on kahvilassa?____________________________________________

millainen yö on? ___________________________________________________

millainen kahvila on?________________________________________________

miksi hän kuulee autot yöllä?_________________________________________

mitä he tekevät kahvilassa?___________________________________________

tehtävä: mitä sinä teet aamulla, päivällä, illalla ja yöllä?
piirrä ja kirjoita.

on aamu...____________________ on päivä...____________________

on ilta...______________________ on yö...______________________
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sinä kysyt: mitä sinä teet…        pari vastaa:  

 …tänään illalla?             minä __________________________tänään illalla.
…huomenna aamulla?             minä ________________huomenna aamulla.

tehtävä: keskusteluharjoitus

opiskelijan nimi tänään illalla… huomenna aamulla…
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1.

8.

12.
4.

5.

10.

r

p

3.

ö

9.

11.

7.

2.

l

6.

tehtävä: kuukaudet. kirjoita oikeat kuukaudet numeron kohdalle. 
esimerkiksi: 1→ tammikuu

kysymys: millä arto matkustaa espanjaan?_______________________________      
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kysymys: millä arto matkustaa espanjaan?_______________________________      
         

ratkaisut

t a m m i k u u

e l o k u u

j o u l u k u u

h u h t i k u u

t o u k o k u u

l o k a k u u

1.

8.

12.
4.

5.

10.

r

m a a l i s k u u

p

3.

s y y s k u u

ö

m a r r a s k u u

h e i n ä k u u

9.

11.

7.

h e l m i k u u2.

l

k e s ä k u u6.
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vastaa kysymyksiin

mikä kuukausi nyt on? _____________________________________________________________

mikä vuodenaika nyt on?___________________________________________________________

mikä päivä tänään on?______________________________________________________________

mikä päivä eilen oli? ___ _____________________________________________________________

mikä päivä huomenna on? _________________________________________________________

tehtävä: mikä kuukausi on ja mitä sinä teet silloin? 
kirjoita ja piirrä.

tammikuu

1.
2.

3.

4.

5.
6.7.

8.

9.

10.

11.
12.
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talvella

sataa lunta      sataa räntää    sataa rakeita   loska         pakkanen

lumiukko  lumilinna  lumilyhty  hiihtää  

talvisin hiihdän metsässä latuja pitkin.  sukset   sauvat           

monot latu  hiihto  lasketella     joka talvi laskettelen lapissa.  

laskettelu   laskea mäkeä pulkalla.      lapset rakastavat laskea mäkeä pulkalla.

pulkka liukuri  rattikelkka  potkukelkka  luistella     

  luistelukentillä ja jäähallissa voi luistella talvisin. 

luistimet  kypärä  maila   kiekko
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1 vuosi

↓

→ 1 kuukausi 
= ––– viikkoa 
= ––– vuorokautta

↓

1 vuorokausi = 24 tuntia 

1 viikko = 7 vuorokautta 

12 kuukautta

↓

=
↓

→

→

milloin tulit suomeen? 

→ Vuo_____20___, syyskuu______, 
torstai_____, aamu_____.

↓
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milloin tulit suomeen? 

→ Vuo_____20___, syyskuu______, 
torstai_____, aamu_____.

nykyisyys

                   ____________________________

                       ___________________________

                   ___________________________

____________________________

nyt

menneisyys

toissa päivänä
10 minuutin päästä 
tässä kuussa
viime kuussa
tänä vuonna
2 päivää sitten
vuosi sitten
tänään
ensi kuussa
tällä viikolla

tehtävä: kirjoita aikasanat oikeaan matkalaukkuun.
onko sana menneisyyttä, nykyisyyttä vai tulevaisuutta?

viime viikolla
huomenna
ylihuomenna
eilen
nyt
ensi viikolla
ensi vuonna
viime vuonna
kolmen viikon päästä

tulevaisuus

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

ensi viikolla

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

eilen
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  6.30

  1.50

13.35

  9.15

22.15

  8.45

11.00

21.30

12.55

14.30

10.10

15.50

  4.05

17.05

  3.55

18.40

  2.10

19.20

23.00

  0.40

tehtävä: laita sekaisin olevat ajat oikeaan vuorokaudenaikaan.

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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tehtävä: jatka lauseita.

1.   eilen liisa ja janne… ____________________________________________

2.   toissa päivänä minä… ___________________________________________

3.   Viime viikolla me…  _____________________________________________

4.   Viime vuonna minä…  __________________________________________

5.   kaksi tuntia sitten …  __________________________________________

6.   huomenna päivällä…  _________________________________________

7.   aamulla minulla …  ___________________________________________

8.   tänään minä aion …  __________________________________________

9.   tällä viikolla karilla oli …  _________________________________________

10. tässä kuussa koulussa on … _____________________________________

11. tänä vuonna minä ajattelin … ___________________________________

12. huomenna sinun täytyy …  _____________________________________

13. Ylihuomenna minä haluan …  ___________________________________

14. illalla me taidamme … _________________________________________

15. nyt minä en …  ______________________________________________

16. ensi viikolla minun …  ___________________________________________

17. ensi kuussa suomessa on … _____________________________________

18. ensi vuonna me aiomme … _____________________________________

19. Viime yönä minä …   ___________________________________________
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kaupassa

on alennusmyynti. kaupassa on paljon ihmisiä. kaupassa on vaikea kävellä, 
kun on kova tungos. ihmiset repivät vaatteita tangoilta ja juoksevat kuin päät-
tömät kanat ympäri kauppaa. sovituskoppeihin on pitkät jonot.

anne lehtinen on ystävänsä liisa kuustosen kanssa ostoksilla. he haluavat os-
taa paljon vaatteita, koska niissä on hyvä alennus. anne löytää kauniin, ruske-
an hameen ja sen hinta on vain 10 euroa. liisa ostaa paljon vaatteita itselleen 
ja pojalleen. 

liisa kysyy myyjältä: Voinko minä palauttaa minun poikani vaatteet, jos ne ei-
vät sovi hänelle?

myyjä:  kyllä voit, jos hintalappu on paikallaan ja kuitti tallella. 
    palautusoikeus on 14 päivää. 
liisa:     hyvä juttu. sitten minä otan nämä. 
myyjä:  kiitos. laitanko nämä pussiin?
liisa:     kyllä, kiitos. 
myyjä:  se tekee yhteensä 101 euroa.
liisa:     näin, ole hyvä.
myyjä:  laitanko pankille vai luotolle?
liisa:     pankille, kiitos.
myyjä:  ja vielä allekirjoitus.
liisa:     ole hyvä.
myyjä:  kiitos ja näkemiin.
liisa:     kiitos, näkemiin.

seuraavana päivänä liisa tulee takaisin. housut, jotka hän osti pojalleen, olivat 
liian pienet.

liisa:     ostin eilen nämä housut pojalleni, mutta ne eivät mahdu hänelle. 
myyjä:  haluatko vaihtaa ne?
liisa:     onko teillä isompaa kokoa?
myyjä:  katsotaan… ei valitettavasti enää ole.
liisa:     Voisinko sitten palauttaa housut?
myyjä:  totta kai. onko sinulla kuittia? housuissa onkin hintalappu tallella.   
    hyvä.

4.  asiOinti kaupassa, pankissa, 
pOstissa ja kampaajalla
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liisa:     kyllä on. tässä, ole hyvä.
myyjä:  sitten palautus käy hyvin. tässä on 10 euroa takaisin. saisinko vielä  
              allekirjoituksen tähän kuittiin? 
liisa:     kiitos. moi.
myyjä:  kiitos. tervetuloa uudestaan.
liisa:     kiitos.

vastaa kysymyksiin

miksi kaupassa on vaikea kävellä?____________________________________________________

miksi kaupassa on kanoja? _________________________________________
  
Voiko kaupassa palauttaa vaatteet? miten?_________________________________________

___________________________________________________________________________________________

miksi liisa palauttaa housut kauppaan?_____________________________________________

___________________________________________________________________________________________

asiointisanastoa (ostaminen): 

erikoisliike
kodinkoneet

sanasto

alennusmyynti
tungos
repiä
tanko
päätön kana
sovituskoppi
alennus
palauttaa
hintalappu

kuitti
palautusoikeus
maksaa pankkikortilla
maksaa luotolla
luotto
allekirjoitus
mahtua
vaihtaa
olla tallella

ostaa netistä
ostoskeskus
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kotiinkuljetus
käyttöohje
liike
maksaa käteisellä
maksuehdot
neuvonta
osamaksu
osasto

tehtävä: Olet kaupassa. 
kirjoita, mitä sinä sanot ja mitä myyjä sanoo.

myyjä: hei!

sinä:  hei! mitä tämä pusero maksaa?

myyjä: _______________________________________________________

sinä:  _______________________________________________________

myyjä: _______________________________________________________

sinä:  _______________________________________________________

myyjä: _______________________________________________________

sinä:  _______________________________________________________

myyjä: _______________________________________________________

sinä:  _______________________________________________________

myyjä: _______________________________________________________

sinä:  _______________________________________________________

postimyynti
puhelinmyynti
takuu
tilata kuvastosta
tilata netistä
toimitusaika
vaateliike
vaihto-oikeus
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tehtävä: kirjoita oikeat vuorosanat puhekupliin.

mistä löydän sokerit?

Voisitteko suositella minulle 
jotain viiniä? 

ei sinun tarvitse laittaa ruokaa 
tänään.

niin, mutta minä haluan!

tuolta puurohiutaleiden vierestä.

joo, minkä kanssa se tulee?
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pankissa

Veera menee ensimmäistä kertaa yksin pankkiin. hän haluaa avata oman tilin 
ja hankkia pankkikortin. kun hän avaa pankin oven, hän huomaa, että pankissa 
on todella pitkä jono. hän ottaa itselleen vuoronumeron ja istuu tuolille odot-
tamaan vuoroaan. 

kun hänen numeronsa tulee, hän menee pankkivirkailijan luo. 
- hei. haluaisin avata tilin, Veera sanoo.
- selvä. onko sinulla henkilöllisyystodistus?
- kyllä on. tässä, ole hyvä.
Veera ojentaa ajokorttinsa virkailijalle.

- kiitos. millaisen tilin haluaisit?
- millaisen tilin voin saada?
- meillä on esimerkiksi karttuva tili, säästötili ja 12 tai 24 kuukauden määräai-

kaistalletustili.
- mitä tilejä ne ovat?
- karttuva tili tarkoittaa tiliä, jossa voit säästää rahaa, mutta myös nostaa 

rahaa milloin vain. sinulla voi olla pankkikortti, jolla nostat rahaa. Voit myös 
maksaa laskuja internetissä tai laittaa laskut suoraveloitukselle.

- säästötili on säästämistä varten ja talletustili on myös hyvä, jos haluat sääs-
tää rahaa, mutta voit nostaa rahaa pankkikirjalla. sinä voit valita joko 12 
kuukauden tai 24 kuukauden määräaikaistalletustilin. se tarkoittaa sitä, että 
voit nostaa rahaa vain, kun määräaika umpeutuu. 

- luulen, että karttuva tili on minulle se oikea tili. saisinko myös pankkikortin?
- onko sinulla työtä vai opiskeletko sinä?
- opiskelen, mutta teen iltaisin töitä. 
- kuinka paljon saat bruttona?
- noin 1000 euroa. se vaihtelee kuukausittain.
- saat kyllä pankkikortin, jos sinulla on pääomaa. 
- hyvä.

- minkä summan laitan nostorajaksi?
- mitä se tarkoittaa?
- se tarkoittaa sitä, että jos laitat nostorajaksi 500 euroa, niin et voi vuorokau-

dessa nostaa enempää rahaa kuin 500 euroa. 
- se olisi kyllä hyvä, niin en vahingossa nosta liikaa rahaa tililtä.
- aivan totta. millaisen rajan haluat?
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- Voisin laittaa sen 500 euroa. Voiko sen rajan muuttaa myöhemmin?
- kyllä voi. pankkikortin ja tunnusluvun saat kotiin. ne tulevat erikseen postis-

sa. muista pitää huolta tunnusluvusta, ettei kukaan voi käyttää sinun pank-
kikorttiasi. tunnusluku ei saa olla lompakossa. jos kortti katoaa, ilmoita siitä 
heti pankkiin.

- selvä. 

- matkustan tässä ensi viikolla ruotsiin. Voisinko samalla vaihtaa valuuttaa?
- totta kai. kuinka paljon haluat vaihtaa?
- Vaihdan 200 euroa. en tarvitse enempää.
- tässä on, ole hyvä.
- kiitos, näkemiin.
- kiitos, näkemiin.

sanasto:

tili 
pankkikortti
vuoronumero
odottaa vuoroa
pankkivirkailija
avata tili
henkilöllisyystodistus
ojentaa
karttuva tili
säästötili
säästää
määräaikainen
vakituinen

vastaa kysymyksiin:

mitä Veera tekee pankissa?__________________________________________________________

millaisia tilejä hän voi avata?________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

mitä tarkoittaa nostoraja?____________________________________________________________

tallettaa
määräaika 
umpeutua
brutto
netto
vaihdella
pääoma
summa
nostoraja
tunnusluku
pitää huolta
vaihtaa valuuttaa
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saako hän pankkikortin? miksi/miksi ei?___________________________________________

_________________________________________________________________________________________

mitä Veeran täytyy tehdä, jos hän hävittää kortin? ______________________________

_________________________________________________________________________________________

Vaihtaako hän pankissa myös rahaa? miksi/miksi ei? ____________________________

_________________________________________________________________________________________

pankkisanastoa:

asuntolaina    
eräpäivä
kasvaa korkoa
korko
käyttötili
laina
lainanantaja
lainanottaja
lainanotto
luottokortti
luottotili
lähdevero
maksuautomaatti
markkinakorko
määräaikaistalletus
nostaa rahaa tililtä
olla velkaa
opintolaina
otto
pankkiautomaatti
pankinjohtaja
pankkikonttori
pankkikortti
pankkiryöstö
pankkisiirto

pankkivirkailija 
panna rahaa tilille
pano
peruskorko
rinnakkaiskortti
saada lainaa
säästötili
takaaja
tallelokero
talletustili
tiliote
tilitapahtuma
ulosotto
vaihtaa rahaa
valuutta
velallinen
velanotto
velaton
velka
velkaantuminen
velkakirja
verkkotunnukset
vuokravakuustalletus
yhdistelmäkortti
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tehtävä: mikä on oikea sana?

a) saat kerran kuussa kirjeen pankista ja tämä on kirjeessä. siitä näet kuukauden 
nostot ja panot.________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

b) hän on töissä pankissa ja palvelee sinua.________________________________________

_________________________________________________________________________________________

c) jos lainaat pankista rahaa, sinusta tulee velallinen, eli sinulla on tätä. _ _____

_________________________________________________________________________________________

d) päivä, jolloin sinun viimeistään täytyy maksaa lasku, on______________________

_________________________________________________________________________________________

e) kun haluat lainata ison summan rahaa, mutta sinulla ei ole tarpeeksi paljon 
säästöjä, tämä on henkilö, joka lupaa maksaa lainasi takaisin, jos sinä et voi. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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postissa

kun anna kävi aamulla päivän posteja läpi, hän huomasi, että postin seassa 
oli pakettikortti. siinä luki hänen nimensä ja osoitteensa, mutta anna ei 

keksinyt keneltä se voisi olla. hänellä ei ollut syntymäpäivää eikä mitään muu-
takaan juhlapäivää ja jouluunkin oli vielä pari kuukautta. anna päätti lähteä 
postiin heti ennen työhön menoa.

kun anna saapui postiin, siellä ei ollut yhtään asiakasta. hän pääsi heti pal-
velutiskille ja ojensi kortin virkailijalle, joka hävisi hetkeksi hakemaan annalle 
osoitettua pakettia. Virkailijalla kesti kauan. sillä aikaa viereiselle tiskille saapui 
nuori nainen, joka kaivoi laukustaan paksun pinon valkoisia kirjekuoria. ”hei! 
haluaisin lähettää nämä toisen luokan kirjeinä”, anna kuuli naisen sanovan. 
samaan aikaan anna tajusi, että ääni oli tuttu, että hän tunsi tuon naisen.

anna:  ilona! sinäkö siinä?
ilona:  hei, anna, ei voi olla totta! mitä kuuluu?
anna:  ihan hyvää, entä sinulle? asutko turussa nykyään?
ilona:  joo, muutin pari kuukautta sitten. palasin silloin takaisin suomeen ja   
  sain täältä uuden työpaikan. joonaskin muutti sitten tänne.
anna:  no mitä joonakselle kuuluu? hyvänen aika, milloin viimeksi näimme,   
  varmaankin kymmenen vuotta sitten!
ilona:  niin varmaan, kyllä siinä ehtii jo tapahtua paljon. itse asiassa olen tässä  
  juuri laittamassa hääkutsuja postiin. joonas ja minä menemme naimisiin  
  parin kuukauden päästä uuden vuoden aattona.
anna:  no jo oli aikakin, tehän aloitte seurustella samaan aikaan kuin minä ja  
  tuomo ja meillä on jo kolme lastakin, Veera, riina ja aleksi.
ilona:  niinkö! kylläpäs se aika vierii, alan pian tuntea oloni vanhaksi!
anna:  no niin minäkin. kuule, minulla on juuri nyt vähän kiire työhön, mutta  
  olisi kyllä mukavaa mennä kahville ja puhua oikein kunnolla kaikki kuu- 
  lumiset. 
ilona:  no mennäänkö vaikka jo iltapäivällä, pääsen luultavasti lähtemään tänään  
  ajoissa.
anna:  no mennään toki, soita kun pääset niin sovitaan missä nähdään. tässä on  
  minun numeroni.  
ilona:  hyvä, minä soitan sitten!

samalla kun anna sai pakettinsa virkalijalta, hänen puhelimensa soi. puhelu 
oli annan työpaikalta, ja anna sujautti kiireesti paketin käsilaukkuunsa. hän 
oli myös niin ihmeissään ilonan tapaamisesta, että hän unohti paketin olemas-
saolon aivan tyystin. Vasta illalla kotona, kun tuomo kysyy, mitä paketissa oli, 
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anna muistaa, ettei edes avannut koko pakettia.
anna:  ai niin, unohdin kokonaan kun oli se puhelu silloin ja kiireinen päivä 
  työssä ja tapasin vielä ilonan kahvilla iltapäivällä. niin, se salaperäinen  
  paketti.

paketissa on ulkomainen postileima, mutta anna ei saa selvää, minkä maan lei-
ma se on. paketin sisällä on vihreään paperiin kääritty lasten potkupuku, peh-
molelu ja kirjekuori. anna on yhä enemmän ihmeissään, hän on varma, että 
paketti ei voi olla hänelle. asia kuitenkin selviää, kun anna avaa kirjekuoren 
ja lukee viestin, joka on sen sisällä. kirje on ilonalta, ja siinä on päiväys 24.10. 
2000!

anna: jaahas! tämä potkupuku on ilmeisesti Veeralle ja lelu riinalle! outo ta-
paus. nyt kyllä kohtalolla oli sormensa pelissä. 

sanasto:

hääkutsu
kirje
kirjekuori 
pakettikortti
palvelutiski
postileima
postimerkki
toisen luokan kirje 
virkailija

vastaa kysymyksiin:

1. mikä on pakettikortti?_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2. miksi anna kummastelee pakettikorttia?________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3. miten anna saa paketin postista?________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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4. mitä tapahtuu sillä aikaa, kun anna odottaa virkailijaa?_______________________

_________________________________________________________________________________________

5. mistä anna tunnistaa ilonan?____________________________________________________

6. kuka on ilona?_____________________________________________________________________

7. missä ilona asuu?__________________________________________________________________

8. kuka on joonas?___________________________________________________________________

9. mitä ilona on lähettämässä?_____________________________________________________

10. mihin anna laittaa paketin?_____________________________________________________

11. miksi anna unohtaa avata paketin heti?_______________________________________

_________________________________________________________________________________________

12. miksi anna ihmettelee paketin sisältöä?_______________________________________

_________________________________________________________________________________________

13. keneltä paketti on?_______________________________________________________________

14. miksi paketissa on potkupuku ja lelu?__________________________________________

_________________________________________________________________________________________

15. miksi anna sanoo, että kohtalolla oli sormensa pelissä?_____________________

_________________________________________________________________________________________

16. luuletko, että Veeran uusi vaate on sopiva, miksi?___________________________

_________________________________________________________________________________________

17. mieti, miksi ilona ja anna näkivät viimeksi yli kymmenen vuotta sitten.

_________________________________________________________________________________________
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kampaajalla

mirva haluaa mennä kampaajalle. hän soittaa ja varaa ajan.

kampaaja:  parturi-kampaamo kaunis tukka, maija toivanen puhelimessa.
mirva:  mirva laukkanen täällä, moi.
kampaaja:  moi, mitä kuuluu?
mirva:  hyvää, kiitos. haluaisin leikata ja värjätä tukkani. milloin sinulla  
  olisi aikaa?
kampaaja:  tänään löytyy kello 14.00 peruutusaika. ehditkö tulla silloin?
mirva:  kyllä ehdin, mutta minun täytyy ottaa lapset mukaan, kun mies   
  on töissä myöhään.
kampaaja:  ei se mitään. ota lapset mukaan.
mirva:  selvä. kiitos ja nähdään pian!

mirva menee lasten kanssa kampaajalle. minna ja tommi ovat molemmat kuu-
sivuotiaita. he ovat kaksoset. heidän mielestään on hauskaa mennä kaikki yh-
dessä kampaajalle. minna osaa jo lukea.

minna:  äiti, tuossa lukee parturi-kampaamo. 
mirva:  aivan. niin siinä lukee. hyvä minna.
tommi:  oletko kauan kampaajalla?
mirva:  kyllä se aika kauan kestää, mutta te voitte lukea vaikka aku ankkaa  
  sillä aikaa.

he menevät kaikki yhdessä sisään. kampaaja tervehtii heitä kaikkia ystävälli-
sesti.

kampaaja:  moikka, minna ja tommi! mitä kuuluu?
minna ja tommi: kiitos, hyvää!
kampaaja:  istukaa lapset alas ja ottakaa mehua ja pipareita. tässä on teille  
  lehtiä, jos haluatte lukea. pöydän alla on paperia ja kyniä, jos haluatte  
  piirtää.
minna ja tommi: kiitos!

äiti istuu parturintuoliin. 
kampaaja:  onko toivomuksia? millaisen tukan haluaisit? 
mirva:  haluaisin pitää pitkän tukan, mutta latvoista voit leikata vähän. 
kampaaja:  saanko leikata myös päältä vähän? jos leikkaan kerroksittain,   
  niin tukka näyttää tuuheammalta.
mirva:  kyllä se sopii.
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kampaaja:  laitan ensin väriä. millaisen värin haluat?
mirva:  haluaisin tumman tukan ja vähän vaaleita ja tummia raitoja.
kampaaja:  selvä. sekoitan ensin värin. haluatko juoda jotakin sillä aikaa? 
mirva:  Voisin ottaa kahvia, kiitos.
kampaaja:  tässä on lehtiä. Voit lukea niitä, jos haluat.
mirva:  kiitos.

hetken päästä kampaaja tulee takaisin ja laittaa mirvalle uuden värin sekä rai-
dat tukkaan. kun väri on tukassa, hän sanoo: "nyt odotamme vähän aikaa, niin 
menemme sitten ja pesemme tukan."

puolen tunnin kuluttua kampaaja pesee mirvan tukan ja leikkaa sen niin kuin 
mirva halusi. kun kampaus on valmis kampaaja ottaa peilin ja näyttää mirvalle 
tukan myös takaapäin.

mirva:  kiitos, näyttää oikein hyvältä. 
kampaaja:  se oli sitten 80 euroa yhteensä.
mirva:  tässä, ole hyvä.
kampaaja:  kiitos. nähdään taas!
mirva:  nähdään. tulkaa lapset.
minna:  äiti, sinulla on kaunis tukka.
mirva:  kiitos. mennään kotiin.

sanasto

kaksoset
kampaaja
kerroksittain
latva 
peruutusaika
raidat

sekoittaa 
tervehtiä
toivomus
tuuhea
varata aika
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vastaa kysymyksiin

milloin mirva menee kampaajalle?_________________________________________________

kenen kanssa hän menee kampaajalle?____________________________________________

_________________________________________________________________________________________

miksi kampaaja ottaa esille paperia ja kyniä? _____________________________________

_________________________________________________________________________________________

millaisen tukan mirva haluaa? _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

miksi kampaaja leikkaa tukan kerroksittain? ______________________________________

_________________________________________________________________________

kampaamosanastoa

kestoväri
kevennys
kevytväri
permanentti
pestä tukka
suoristaa tukka
tupeerata
vaalennus

tehtäviä: 

1. soita kampaajalle ja varaa itsellesi aika.

2. harjoittele parin kanssa. toinen teistä on parturi-kampaaja ja toinen on     
 asiakas. kerro parturikampaajalle millaisen tukan haluat. parturikampaaja    
 kysyy millaisen tukan asiakas haluaa ja ehdottaa mitä voi tehdä.

3. keksikää ja esittäkää tilanne parturikampaamossa. mitä siellä tapahtuu?   
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terveyskeskuksessa

Yöllä liisa herää siihen, että eero itkee koko ajan. hänellä on todella kova 
kuume.  päivällä eero ei myöskään halua syödä eikä juoda mitään. liisan 

täytyy heti viedä hänet lääkäriin. 

liisa menee terveyskeskukseen ja ilmoittautuu vastaanottoon.

liisa:    huomenta! haluaisin lastenlääkärin vastaanotolle.
terveydenhoitaja:  onko teillä varattu aika?
liisa:    ei ole.
terveydenhoitaja:  no, sitten teidän kannattaa mennä päivystävälle lääkärille.  
   saisinko sairausvakuutuskortin?
liisa:    tässä, ole hyvä. Voi anteeksi, se on väärä kortti. minulla ei  
   ole sitä mukana.
terveydenhoitaja:  mikä lapsenne nimi on?
liisa:    eero Virtanen
terveydenhoitaja:  henkilötunnus?
liisa:    140603a000h
terveydenhoitaja:  kiitos. Voitte odottaa tuolla odotushuoneessa. lääkäri kut- 
   suu teidät huoneeseen. 

lääkäri kutsuu liisaa ja eeroa. 

lääkäri:   Virtanen

liisa ja eero menevät sisään ja kättelevät lääkäriä.

lääkäri:   istukaa, olkaa hyvä. no niin, kertokaa mitä teidän lastanne  
   vaivaa?
liisa:    hän yskii paljon eikä halua syödä mitään. hänelle nousi   
   myös kuume.
lääkäri:   kuinka kova kuume hänellä on?
liisa:    todella kova. aamulla kun tarkistin, hänellä oli 39 astetta.
lääkäri:   nosta eero paitaa, niin minä kuuntelen sinun keuhkojasi.

eero nostaa kiltisti paitaansa ylös. lääkärin stetoskooppi on kylmä, mutta eero 
ei liikahda.

5. sairastaminen 
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lääkäri:   hyvä, kiitos. Voitko avata vielä suusi, niin kurkistan sinne.
               kurkussa on valkoisia täpliä. eerolla on angiina. minä määrään  
   hänelle antibioottia. hänen täytyy syödä kuuri loppuun. 
liisa:    milloin hän voi mennä päiväkotiin?
lääkäri:   angiina tarttuu helposti, joten hänen täytyy olla kotona ja levätä.  
   kun hän syö antibioottia, hän paranee nopeasti ja voi   
   sitten mennä päiväkotiin. 
liisa:    kiitos. näkemiin.
lääkäri:   näkemiin. parane pian, eero!

sanasto

angiina 
ilmoittautua
kuume 
kurkku
kätellä
levätä
päivystävä

vastaa kysymyksiin

miksi äiti vie pojan lääkäriin?________________________________________

miksi heidän täytyy mennä päivystävälle lääkärille?______________________

_______________________________________________________________

missä liisa ja eero odottavat lääkäriä?_________________________________

mikä sairaus eerolla on?___________________________________________

mistä lääkäri tietää sen?____________________________________________

_______________________________________________________________

sairausvakuutuskortti 
tarkistaa
täplä 
vaivata 
vastaanotto
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sofia on sairas

on perjantai, kello on yhdeksän ja sofia herää. hänel-
lä on pää kipeä ja kuumetta. hän ajattelee, että hän 

ei voi mennä työhön tänään. hän soittaa ja kertoo, että 
on sairas. sofian pomo on vähän vihainen, koska ravinto-
lassa on aina tosi kova kiire, kun on viikonloppu. pomo kuiten-
kin ymmärtää, että sofia ei voi laittaa ruokaa, jos on sairas.

sitten sofia soittaa terveyskeskukseen. hän saa ajan lääkäril-
le kello 12. tavallisesti sofia matkustaa bussilla, mutta nyt hän 
soittaa taksin. terveyskeskus on onneksi lähellä. terveyskeskuk-
sessa lääkäri kutsuu sofian sisään ja sofia istuu alas.

mikä viikonpäivä on?_____________________________________________

miksi sofia ajattelee, että ei voi mennä työhön?________________________

____________________________________________________________________

miksi sofian pomo on vihainen?_____________________________________

__________________________________________________________________

mikä on sofian ammatti?___________________________________________

milloin sofia menee lääkärille?______________________________________

missä lääkäri on työssä?____________________________________________

onko sofialla pitkä  matka lääkärille?_________________________________

millä sofia menee lääkärille?________________________________________

lääkäri:  hei! mikä teitä vaivaa?
sofia:   minulla on pää tosi kipeä ja kuumetta 39 astetta.
lääkäri:  se on aika kova kuume. onko teillä muita oireita?
sofia:   minulla on myös aika paha nuha.
lääkäri:  onko yskää?
sofia:   ei ole.
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lääkäri:  minä luulen, että sinulla on ihan tavallinen flunssa. kirjoitan kolme  
  päivää sairauslomaa. Voit soittaa, jos et ole terve maanantaina. 
sofia:   kiitos. hei hei.
lääkäri:  hei.

mitä oireita sofialla on?___________________________________________

mikä sairaus sofialla on?___________________________________________

kuinka pitkän sairausloman sofia saa?________________________________

________________________________________________________________

kotona sofia ottaa lääkettä ja nukkuu kak-
si tuntia. puoli kolmelta sofia soittaa mie-
helleen. miehen nimi on mikko. mikko on 
työssä turun sanomat -sanomalehdessä. 
sofia kysyy, voiko mikko hakea lapset päi-
väkodista. mikko sanoo, että hän kirjoittaa 
nyt kaksi pientä uutista, lähtee sitten kotiin 
ja hakee lapset. mikko käy myös kaupassa, 
ostaa ruokaa ja vähän suklaata, koska hän 
tietää, että sofia pitää suklaasta.

mitä sofia tekee kotona?_______________________________________________________________

kuka on mikko?  ___________________________________________________________________
 
missä mikko on työssä?______________________________________________________________

mikä on mikon ammatti?  __________________________________________________________

missä lapset ovat?_________________________________________________________________

miksi mikko ostaa suklaata?________________________________________________________
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kun mikko ja lapset tulevat ko-
tiin, sofia nukkuu. he menevät 
keittiöön ja syövät ihan hiljaa, 
että sofia ei herää. sofia herää 
kello kuusi. mikko ja lapset ovat 
olohuoneessa ja lukevat yhdes-
sä kirjaa. 

mikko:  hei kulta! miten menee?
sofia:   hei. Voin vähän huonosti, minulla on tosi kipeä pää ja olen aika  
  väsynyt. mutta on mukava olla kotona koko ilta teidän kanssa.
mikko:  joo, kivaa kun olet kotona. huomenna saat levätä koko päivän ja  
  illalla voimme vaikka katsoa televisiosta yhden elokuvan.

miksi mikko ja lapset syövät ihan hiljaa?____________________________________________

_________________________________________________________________________________________

mitä mikko ja lapset tekevät, kun sofia herää?____________________________________

_________________________________________________________________________________________

mikä on sofian mielestä mukavaa?__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

mitä perhe tekee lauantaina?________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

     58
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puhelu terveysasemalle

- keskustan terveysasema, riitta kylmäniemi.
- kalle halonen täällä hei. haluaisin lääkäriajan, minulla on korvasärky jo 
  kolmatta päivää.
- selvä, mikä teidän henkilötunnuksenne on?
- 270466-476r.
- onko särky aivan sietämätön vai voitteko odottaa huomiseen?
- no, kyllä minä ehkä voin huomiseen odottaa.
- siinä tapauksessa täällä on vapaa aika lääkäri karvoselle huomenna 18. 
  lokakuuta kello 11.30.
- se sopii, siis huomenna kello 11.30?
- niin, lääkäri karvonen.
- selvä, kiitos paljon.
- kiitos hei!

puhelu lääkärikeskukseen

- lääkärikeskus mehiläinen.
- täällä on katri manninen, hei. minun pitäisi saada tarkastusaika 
  hammaslääkärille.
- onko teillä mitään akuuttia kipua tai vaivaa?
- ei, haluaisin vain tarkastukseen, kävin viimeksi puolitoista vuotta sitten ja 
  minulla oli silloin reiänalkuja.
- niin, meillä on nyt aika pitkät jonot tarkastuksiin, seuraava vapaa aika on 
  marraskuun 27. päivä.
- kyllä se sopii minulle. mihin aikaan se on?
- se on kello 15.15. hammaslääkäri pikkarainen.
- hyvä, minä tulen silloin. mikä päivä se olikaan?
- 27. marraskuuta, kello 15.15.
- joo, hyvä, kiitos.
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tehtävä: kirjoita parin kanssa dialogi. 
Voit valita alla olevasta laatikosta, mikä sinua vaivaa.

 - minulla on:  pää/korva/selkä/hammas/vatsa/jalka/kyynärpää  kipeä.

 - minun päätäni/korvaani/hammastani/jalkaani särkee.

 - minulla on yskä/nuha/silmätulehdus/flunssa.

 - minulla on ihottumaa.

 - minua oksettaa ja maha on kipeä.

 - minulla on kuumetta.

 - minulla on vatsa löysällä = minulla on ripuli.

 - luulen, että ranne on nyrjähtänyt.

 - minua huimaa ja pyörryttää.
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soitat lääkäriin. täytä puuttuvat vuorosanat.

- turun lääkäriasema.

_________________________________________________________________________
- hei. miten voin auttaa?

_______________________________________________________________
- onko hänellä myös kuumetta?

_______________________________________________________________
- kuinka kauan hän on ollut sairaana?

_______________________________________________________________
- Vai niin. se on aika pitkä aika. te voitte tulla tänään kello 14.15. sopiiko se?

_______________________________________________________________
- toinen vapaa aika on jo heti tunnin päästä, kello 10.30.

________________________________________________________________
- aika on lääkäri korhoselle. ilmoittautukaa vastaanottoon noin 10 minuuttia 
aikaisemmin.

_______________________________________________________________
- hei.

- kiitos hei!   

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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lääkärisanastoa

flunssa
haava
haavoittua
halvaantua
hinkuyskä
ihottuma
influenssa
isorokko
jalkani nyrjähti
kasvain
keuhkoputken tulehdus
kipu
korvatulehdus
kuume
köhiä
lihaskipu
loukkaantua
luunmurtuma
lämmönnousu
mennä sijoiltaan
mennä sijoiltaan
mielisairaus
migreeni
migreeni
minua huimaa
minua oksettaa
minua pyörryttää
minua yskittää
murtua
mustelma
naarmu
niistää
nuha
nyrjähdys
oire
oksentaa
olla raskaana
ontua
pahoinvointi

palohaava
poskiontelontulehdus
potea flunssaa
päivystys
päänsärky
päätä särkee
raskaus
ripuli
ruhje
sairastaa 
sairaus
sikotauti
sokeritauti
sukupuolitauti
sydänkohtaus
synnytyssali
syylä
syömishäiriö
syöpä
tarttua
tartunta
tuhkarokko
tuhkarokko
tulehdus
tulla raskaaksi
umpisuoli
urheiluvamma
vammautua
venähdys
verenpaine
verenvuoto
vesirokko
vihurirokko
viiltohaava
vilustua
voida pahoin
yskiä
yskä
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oire sairaus = diagnoosi hoito
sinulla on pää kipeä, 
nuha ja kuumetta. 

sinulla on 
flunssa.

sinun täytyy levätä ja juo-
da paljon ja olla kotona 
pari päivää.

sinulla on ihottuma 
ja sinua aivastuttaa. 

sinulla on 
allergia.

sinun täytyy rasvata ihoa 
ja ottaa allergialääkettä. 

sinua oksettaa ja 
sinulla on maha 
kipeä ja ripuli.

sinulla on 
ruokamyrkytys.

sinun täytyy levätä ja 
juoda tosi paljon.

sinulla on kova yskä 
ja kuumetta. 

sinulla on keuhkoputken-
tulehdus.

saat antibioottikuurin. si-
nun täytyy myös levätä.

sinulla on kuumetta 
ja kutiavia 
näppylöitä. 

sinulla on 
vesirokko.

sinun täytyy levätä ja olla 
kotona.

roolileikki: lääkäri ja potilas

Yksi on lääkäri ja muut tulevat yksitellen vastaanotolle. jokaisella opiskelijalla on 
lapulla oireet, jotka hän kuvailee lääkärille. ”lääkärin” täytyy tehdä diagnoosi ja 
antaa hoito-ohjeet, jonka jälkeen potilaasta tulee uusi lääkäri ja hän voi ottaa 
vastaan uuden potilaan. jos lääkäri tekee väärän diagnoosin, hän joutuu poti-
laaksi. jos hän tekee oikean diagnoosin, hän saa jäädä luokkaan katsomaan.

lääkärin käsikirja
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sanastOharjOituksia 
(kauppa, pankki, kampaamo, lääkäri)

1. kirjoita alla olevat sanat oikeaan ruutuun.

pankkivirkailija  kerroksittain   säästötili 
päivystävä   henkilöllisyystodistus korko
nostoraja   alennusmyynti  tilata aika
ilmoittautua   allekirjoitus   tungos
leikata   kuume   luotto
peruutusaika  maksuehdot   sairas 
latva    verenpaine   ihottuma
raita    kodinkoneet   umpeutua
vaihto-oikeus  sydänkohtaus  umpisuoli

lääkäri

pankki
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kampaamo

kauppa

2. valitse sopiva sana ruudusta.

kun sydän pysähtyy = _____________________________________________

jos joku on peruuttanut oman aikansa ja sinä saat sen = _________________

_______________________________________________________________

hän on työssä pankissa =________________________________________________.

jos sinun ihosi on punainen ja kutiaa, sinulla on  _______________________.

kun haluat säästää rahaa, sinulla on _________________________________

kauppa haluaa myydä tavaraa halvalla. heillä on _______________________

_______________________________________________________________
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sulkeutua, loppua =  ______________________________________________

sisäelin = _______________________________________________________

et ole terve, vaan ________________________________________________

kun menet lääkärille, _____________________________ ensin vastaanottoon.

kun sinun täytyy todistaa kuka olet, tarvitset __________________________.

jos haluat paljon eri värejä hiuksiin, laitat _____________________________.

3. kirjoita harjoituksen 1 sanat oikeaan ruutuun.

substantiivit

verbit
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hääpäivä

sanna ja tuomo tuomisella on tänään hääpäivä. he menivät naimisiin 14 
vuotta sitten syyskuussa. ennen kuin he menivät naimisiin, he ehtivät asua 

yhdessä pari vuotta.  tuomo vie sannan ravintolaan aina kun heillä on hääpäi-
vä, ja tänään tuomo varasi pöydän ravintola puolikuusta.

ravintolassa ovimies ottaa sannan ja tuomon takit ja ohjaa heidät pöytään. 
tarjoilija sytyttää kynttilän heidän pöytäänsä ja tuo ruokalistat.

sanna:  Voi kun näyttää hyvältä, en osaa päättää, mitä ottaisin. mehän 
  olimme täällä aikaisemmin kaksi tai kolme vuotta sitten, silloin   
  ruokalista oli erilainen. muistan, että söin silloin kanaa.
tuomo:  niin olimme, se taisi olla kaksi vuotta sitten, muistatko, samana  
  vuonna kun matias aloitti tarhan?
sanna:  niin olikin, matias ei meinannut päästää meitä lähtemään vaikka  
  ukki ja mummu olivat hoitamassa heitä!
tuomo:  niin, ja nyt matias on jo niin iso poika, koulussa jo. 

tarjoilija:  mitä juotavaa teille saisi olla?
sanna:  minä otan ainakin vettä ja lasin punaviiniä. talon punaviini sopii.
tuomo:  ja minä otan samoin lasin punaviiniä ja vettä. saisimmeko koko   
  kannun?
tarjoilija:  toki, kiitos. 

tarjoilija tuo sannalle ja tuomolle viinilasit ja kaataa viiniä tuomon lasiin. tuo-
mo maistaa, että viini on hyvää ja nyökkää tarjoilijalle. tarjoilija pyytää samalla 
heidän tilauksensa. sannan on vaikea päättää, mitä hän haluaa syödä, joten 
tarjoilija antaa heille hieman lisää aikaa miettiä. kun tarjoilija tulee uudestaan, 
sanna on valmis. myös tuomo tietää jo, mitä haluaa syödä.

tarjoilija:  no niin, mitäs teille laitetaan?
sanna:  minä otan sisäfileepihvin punaviinikastikkeessa ja kermaperu-  
  noilla.
tuomo:  ja minä otan kanaa aurajuustokastikkeessa. ja sen kanssa vaikka  
  lohkoperunoita.
tarjoilija:  selvä, saako olla sitten muuta?
tuomo:  ei kiitos muuta.

6. perhe ja asuminen
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ravintolassa on paljon ihmisiä, mutta sanna ja tuomo saavat annoksensa kui-
tenkin nopeasti. tarjoilija toivottaa heille hyvää ruokahalua. he syövät hitaasti, 
koska ukki ja mummu hoitavat lapsia, eikä heillä ole kiire kotiin. sanna ja tuo-
mo pääsevät kahdestaan ulos hyvin harvoin, joten tänään he suunnittelevat, 
että menisivät vielä yhdelle lasilliselle ruoan jälkeen. he olivat viimeksi ulkona 
ilman lapsia, kun tuomon vanhemmat olivat kylässä ja sanna ja tuomo kävivät 
elokuvissa. sanna ei pitänyt elokuvasta ollenkaan, sillä hänen mielestään se oli 
liian surullinen ja masentava.  

ruoan jälkeen molemmat ovat hyvällä tuulella. tuomo maksaa laskun, sillä 
kumpikaan ei jaksa enää syödä jälkiruokaa. 
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postikortti tyttärelle

Hei Anna! 

Tässä syntymäpäiväpaketti Juusolle ja pieni 
tuliainen myös Liisille. Voitko viedä sen, kun 
menette Tampereelle? Toivottavasti heillä on 
kaikki hyvin siellä Tampereella. Meillä on 
täällä ukin kanssa kova kiire saada kaikki 
omenat pakkaseen ja mehukattilaan. Saatte 
sitten mehua, kun tulemme käymään.

Eero-ukki oli hiukan huolissaan, että eh-
dimmekö me ollenkaan sinne ,kun teemme 
remonttia ja keittiö ei ole läheskään valmis 
vielä. Makuuhuoneet ja olohuone ovat jo 
valmiit. Kylpyhuoneessa on uusi amme, Juuso 
varmasti tykkää ammeesta. Saatte sitten tulla 
upouuteen mummolaan tänne Jyväskylään. 
Pihallakin on uusi keinu ja kaksi uutta ruu-
supensasta.

Toivottavasti nähdään pian!
Rakkaudella äiti

Anna Lehtinen

Puutarhakatu 27 D 3

20100 Turku

kirjeenvaihtoa perheen kesken
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kirje isoäidille

    

 
 
 

  Hei mummi rakas!

Mitä teille kuuluu? Meille kuuluu hyvää, vaikka ensi viikko on 
kyllä aika jännittävä. Minulla alkaa uusi koulu. 

Olen samassa koulussa kuin isosiskot, mutta kyllä minua 
kuitenkin vähän pelottaa.

Eilen isä ja äiti puhuivat, että me ehkä muutamme ensi vuon-
na! Isä haluaa muuttaa jonnekin maalle, mutta äidin mie-
lestä on helppo asua keskustassa lähellä työpaikkaa ja koulua. 
Tytötkään eivät halua muuttaa, mutta minun mielestäni oli-
si mukavaa, jos olisi oma piha! 

Meidän asuntomme on niin pieni kun meitä on viisi. Vaikka 
onhan meillä iso parveke ja kylpyhuone. Kiitos syntymäpäivä-
lahjasta, snorkkeli oli mahtava! Onneksi meillä on iso kylpy-
amme, että voin harjoitella sen kanssa. Luuletko mummi, että 
minusta tulee isona sukeltaja?

Ensi viikonloppuna menemme äidin kanssa Tampereelle Lii-
sin ja Heikin luokse.

Tykkään sinusta paljon! Halaus myös ukille!

Elsa Kivinen

Mäntymäentie 13

30600 Jyväskylä

Juuso
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sähköposti siskolle

Anna Lehtinen

lähettäjä:  Heikki Kivinen
Lähetetty:  11. elokuuta 2009 15:47
Vastaanottaja: Anna Lehtinen
Aihe:   VS: Mitä kuuluu?

Liitteet:  IMG_4457.jpg

Moi Anna!

Terveisiä Tampereelta! Liitetiedoston kuvassa on uusi kotimme. 
Tämä on ihan kiva rivitalo. Täällä on tarpeeksi tilaa sekä minul-
le että Liisille. Meillä on kolme huonetta, keittiö ja oma pieni 
piha! Liisiä jännittää koulun aloittaminen uudessa kaupungissa, 
mutta olen varma, että se menee hyvin. Minä olen työssä samassa 
koulussa kuin mitä Liisi käy. Kyllä minuakin jännittää uuden työn 
aloittaminen, mutta olen myös hyvin innoissani. Opetan tänä vuonna 
sekä biologiaa että matematiikkaa.

Me odotamme Liisin kanssa kovasti ensi viikonloppua, kun tulette 
tänne. Varsinkin Liisistä on mukava nähdä Juusoa.
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tehtävä: lue tekstit (postikortti, kirje ja sähköposti) tarkasti 
ja mieti:

kuka on elsan lapsenlapsi?__________________________________________

kuka on elsan ja eeron tytär? _______________________________________

kuka on elsan poika ? _____________________________________________

kuka on heikin isä? _________________________________________________

kenen isä heikki on?  _____________________________________________

kuka on juuson serkku? ___________________________________________

kenen täti anna on? ______________________________________________

kuka on juuson eno?  _____________________________________________

kenen veli heikki on? _____________________________________________

kuka on heikin sisko? _____________________________________________

tehtävä: kirjoita kuvaan oikeat nimet
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vastaukset tehtävään: lue tekstit tarkasti ja mieti:

kuka on elsan lapsenlapsi? juuso, liisi

kuka on elsan ja eeron tytär? anna

kuka on elsan poika? heikki

kuka on heikin isä? eero

kenen isä heikki on?  liisin

kuka on juuson serkku? liisi

kenen täti anna on? liisin

kuka on juuson eno? heikki

kenen veli heikki on? annan

kuka on heikin sisko? anna

vastaukset tehtävään: kirjoita kuvaan oikeat nimet

elsa eero

anna heikki

juuso liisi
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9000 vuotta sitten 

suomessa on vähän ihmisiä. he tulevat suomeen idästä.  myös lännestä ja ete-
lästä  tulee vähän ihmisiä. ensin ihmiset metsästävät, kalastavat ja noin 4000 
vuotta sitten ihmiset myös alkavat viljellä maata. silloin ei ole kristinuskoa, 
suomessa on oma vanha uskonto. nyt vanhasta uskonnosta kertoo suomen 
kansalliseepos, kalevala.

1300-luvulla

Vielä 1500-luvulla suomalaiset eivät osaa kirjoittaa ja he eivät osaa lukea. 
ensimmäinen suomalainen kirja on aapinen, aBC-kirja. se valmistuu vuonna 
1543. noin 700 vuotta sitten, 1300-luvulla suomi on osa ruotsia. suomi on 
ruotsin osa noin 500 vuotta. silloin suomeen muuttaa ruotsista ihmisiä. Venä-
jä ja ruotsi ovat välillä sodassa. elämä on 
vaikeaa. aina ei ole ruokaa ja on kylmä. 
suomessa on kristinusko ja suomalaiset 
oppivat lukemaan ja kirjoittamaan.

suomen historiaa
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1800-luvulla

on sota ja suomi liitetään osaksi Ve-
näjää. suomi ei ole enää osa ruotsia, 
vaan on osa Venäjää. suomalaiset pu-
huvat kuitenkin suomea ja kirjoittavat 
suomeksi. suomalaiset alkavat ajatel-
la, että suomella on oma tärkeä kieli 
ja kulttuuri. suomi haluaa olla itsenäi-
nen valtio. 

1900-luvulla

kun euroopassa on ensimmäinen 
maailmansota, suomi julistautuu itse-
näiseksi. (=sanoo, että on itsenäinen,
ei osa ruotsia tai Venäjää). se päivä 
on 6.12.1917. se on suomen itsenäi-
syyspäivä (=suomen syntymäpäivä).

kun suomi on nuori valtio, on suo-
messa sisällissota. se on vaikeaa aikaa 
suomessa. suomalaiset ovat jakautu-
neet kahtia. kun tulee toinen sota, 
toinen maailmansota, Venäjä yrittää 
vallata suomen takaisin. suomi tais-
telee ja menettää vähän maata, mut-
ta pysyy itsenäisenä valtiona.
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suomi sotien jälkeen

kun sota on ohi, suomi on köyhä maa. suomessa alkaa olla teollisuutta, tehtai-
ta, ja vähitellen suomi rikastuu. ihmiset muuttavat maaseudulta kaupunkiin. 

maalt
a kaupunkiin

on iso muutos, että ihmiset muuttavat kaupunkiin. kun ihmiset muuttavat 
maalta kaupunkiin, maaseutu autioituu. myös perheet muuttuvat. ennen oli 
iso perhe ja monta lasta, nyt on pieni perhe ja 1 tai 2 lasta.
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sanasto

autioitua
etelä
itsenäistyä
itsenäisyyspäivä
itä
kansalliseepos
länsi

tehtävä: kirjoita kuvan kohdalle, mitä suomessa tapahtuu.

ihmiset kalastavat ja metsästävät.

ihmiset viljelevät maata.

suomi on osa ruotsia.

suomalaiset oppivat miten lukea ja kirjoittaa.

suomi liitetään osaksi Venäjää.

suomi itsenäistyy.

suomessa on sisällissota.

ihmiset muuttavat maalta kaupunkiin.

perhe on pieni ja ihmiset ovat työssä kaupungissa.

pohjoinen
sisällissota
sota
uskonto
valtio
viljellä



     78 79     78 79Oikeesti aikuisten 1 – tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen 



     80 81Oikeesti aikuisten 1 – tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen      80 81

vastaa kysymyksiin:

1. mistä ihmiset tulevat suomeen? __________________________________

2. mitä ihmiset tekevät 4000 vuotta sitten? ____________________________

_______________________________________________________________

3. mitä ruokaa he syövät 4000 vuotta sitten? __________________________
 
______________________________________________________________

4. millainen uskonto suomessa on ennen kristinuskoa?__________________

______________________________________________________________

5. mikä maa päättää suomen asiat vuonna 1300?_______________________

__________________________________________________________________
 
6. miksi elämä on vaikeaa noin 1600-luvulla? __________________________

__________________________________________________________________

7. mitä suomalaiset oppivat 1500-luvulla? ____________________________

__________________________________________________________________

8. mitä tapahtuu 1800-luvulla?_________________________________________

__________________________________________________________________

9. mitä tapahtuu 6.12.1917?___________________________________________

__________________________________________________________________

10. mikä on ”kalevala”? mistä se kertoo?________________________________

__________________________________________________________________

11. mitä tarkoittaa itsenäinen valtio?____________________________________

__________________________________________________________________
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niemisten koti

heikki nieminen asuu perheensä kanssa turussa. hänellä on vaimo, liisa, ja 
kaksi lasta. pojan nimi on pekka ja tytön nimi on lotta. he asuvat kerros-

talossa lähellä toria. 

heillä on kolme makuuhuonetta, keittiö, olohuone ja pesuhuone. asunnon 
pinta-ala on 100 m2. pesuhuoneessa on pieni sauna. isän ja äidin makuuhuone 
on suuri ja valoisa. makuuhuoneessa on parisänky, kaksi yöpöytää ja iso vaa-
tekaappi. katossa roikkuu hieno kattovalaisin. pekan huone on pieni, mutta 
viihtyisä. siellä on sänky, iso hylly ja laatikosto. pekalla on paljon leluja.

lotalla on myös paljon leluja huoneessaan. lotalla on kaunis sänky ja kaksi 
valkoista hyllyä. hänen huoneensa on aina siisti. lotta on jo koulussa, hän on 
kahdeksan vuotta ja pekka on vasta viisi vuotta vanha. pekka on päiväkodissa.
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olohuone on avara ja kaunis. siellä on iso nahkasohva ja sohvan edessä on 
sohvapöytä. ikkunan lähellä on iso viherkasvi ja pieni akvaario. televisio on 
seinän vieressä, sohvaa vastapäätä.

kerrostalon piha on pieni ja kaunis. siellä on pieni hiekkalaatikko, jossa lapset 
leikkivät joka päivä. penkillä aikuiset voivat istua ja ottaa aurinkoa. lähellä ker-
rostaloa on iso leikkipuisto, jossa lapset saavat leikkiä. 

heikki ja liisa etsivät perheelleen uutta kotia. he haluavat asua maalla isossa 
omakotitalossa. liisa haluaa oman puutarhan. 

perheellä on myös oma mökki paraisilla. siellä liisa tekee työtä puutarhassa 
joka kesä. siellä on rauhallista ja kaunista. lapset saavat uida ja kalastaa me-
ressä. he rakastavat mökkeilyä.

sanasto

asunto
kerrostalo
keskusta
makuuhuone
mökki
puutarha
rauhallinen
vaimo
yhteinen

Ovatko väitteet totta? vastaa kyllä tai ei.

1. niemisillä on kaksi lasta.

2. heillä on suuri koti.

3. suuri sauna on pesuhuoneessa.

4. makuuhuoneen katossa roikkuu lamppu.

5. pekan huone on ahdas.

6. lotan huone on aina sekainen.

7. niemiset muuttavat pian maalle.

8. heillä on oma puutarha.
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perhe

- hilkka on liisan ja leilan äiti

- matti on liisan ja leilan isä.

- leila on liisan sisko.

- liisalla ja leilalla ei ole veljeä.

- antti on Villen ja sarin Veli.

- piia on liisan ja Villen tYtär.

- pasi on liisan ja Villen poika.

- hertta on sarin lapsi, hän on tYttÖ.

- tuula on aleksin, hertan, piian ja pasin isoäiti / mummo / mummi

- ensio on aleksin, hertan, piian ja pasin isoisä / ukki / pappa / Vaari

- hertta on pasin, piian ja aleksin serkku.

- hilkka on Villen anoppi.

- matti on Villen appi.

- sari on pasin, piian ja aleksin täti.

- antti on pasin, piian ja hertan setä.

- Ville on hertan eno.

- Ville on sarin sisarus ja antin sisarus. he ovat sisarukset.

- liisa on leilan sisar. he ovat sisaret.

- Ville ja antti ovat kaksoset.

- sari on liisan kälY.

- antti on liisan lanko.
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tehtävä: katso sukupuuta ja vastaa kysymyksiin

1.   kuka on veli?  ________________________________________________

2.   kuka on äiti? _________________________________________________

3.   kuka on tytär?  _________________________________________________

4.   kuka on ukki? __________________________________________________

5.   kuka on isä?___________________________________________________

6.   kuka on isoäiti?________________________________________________

7.   kuka on sisko?_________________________________________________

8.   kuka on serkku?  _______________________________________________

9.   kuka on lanko?_________________________________________________

10. kuka on käly?__________________________________________________

11. kuka on anoppi?________________________________________________

12. mitä kaikkea sinä itse olet?_______________________________________

Antti, Ville ja Pasi
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tehtävä: kirjoita, millainen on suomalainen perhe ja koti.  
Voit itse miettiä, mikä on perheen nimi, mikä on isän ja äidin nimi, mitä he te-
kevät, mitä he harrastavat ja mistä he pitävät. 

käytä seuraavaa kuvaa apuna:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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kirjoita sanat oikeaan huoneeseen.

ruokapöytä  nojatuoli  sohva   pesuallas

sohvapöytä  tiskiallas  jääkaappi  uuni

televisio  lattialamppu  pakastin  liesituuletin

wc-istuin  suihku  vaatekaappi  lipasto

sänky   yöpöytä  kattolamppu keinutuoli

keittiö

Olohuone
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kylpyhuone

tehtävä: kysy ystävältäsi, millainen asunto hänellä on.

kuka olet? missä 
sinä asut?
(esim. 
helsingissä)

millaisessa
talossa asut? 
(esim. 
rivitalossa)

minkä 
kokoinen 
asunto 
sinulla on?
(esim. 3h+k+s)

millainen 
sinun 
asunto on?
(esim. iso, 
vuokra)
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huOnekalut

1a) yhdistä huonekalu ja verbi.

sänky     istua
nojatuoli    maata
sohva     nukkua
kylpyamme    kylpeä
keinutuoli    syödä
ruokapöytä    keinua

b) kirjoita lauseita, joissa käytät sanoja ja verbejä.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. mikä huonekalu? 

a. sillä on neljä jalkaa ja selkänoja.  __________________________________

b. sillä on neljä jalkaa, muttei selkänojaa.______________________________

c. sohva, jossa voit nukkua._____________________________________________

d. huonekalu, jossa voi nukkua ylhäällä tai alhaalla. _______________________

e. siinä on hyllyjä, muttei ovia.__________________________________________

f. huonekalu, jossa istut, mutta sillä on vain kaksi jalkaa. ___________________

g. se valaisee huoneen._________________________________________________

h. huonekalu, jossa on väriä, ääntä ja kuvaa. _____________________________
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3. mikä ei kuulu joukkoon? miksi? 

a)  astia  b) veitsi  c) jääkaappi  
     ottimet       lusikka      pakastin       
     lautanen       haarukka      uuni       
     tuoli       puukko          tuoli       

d) matto  e) parisänky  f) divaani
     yöpöytä       kerrossänky     nojatuoli
     liesituuletin     vuodesohva     keinutuoli
     taulu      sohva      pöytä



     90 91     90 91Oikeesti aikuisten 1 – tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen 

ammatteja

Olen Mikko Karhuvaara. minä olen opettaja peruskoulussa. opiskelin yliopis-
tossa viisi vuotta. suomessa opettajalla täytyy olla kaksi ainetta, mitä opettaa. 
minä opetan biologiaa ja maantietoa. tykkään työstä tosi paljon, usein oppi-
laat ovat kivoja ja haluavat oppia. joskus on rasittavaa, jos on joku testi. menee 
aina kauan aikaa korjata testit.

Minä olen Anne Kettunen. olen työssä turun sanomissa. se on aika iso sanoma-
lehti. minun tehtäväni on ottaa valokuvat, kun toimittaja haastattelee (=puhuu). 
usein aamulla me lähdemme toimittajan kanssa ja haastattelemme jotakin ih-
mistä. hän haastattelee, ja minä otan valokuvat. sitten me tulemme takaisin työ-
paikalle, toimittaja kirjoittaa haastattelun ja minä laitan kuvan tietokoneelle. on 
kivaa tavata erilaisia ihmisiä, mutta ei ole kiva, jos on kova kiire.

Minä olen Janne Saarinen. minulla on oma yritys. Yritys on autokorjaamo. 
minulla on kaksi työntekijää, me olemme aika pieni yritys. nyt kun on syksy ja 
talvi tulee, on paljon asiakkaita, koska autossa täytyy olla talvirenkaat. kesällä 
on kesärenkaat ja nyt renkaat pitää vaihtaa. aika paljon täytyy myös korjata 
moottorivikoja tai vaihtaa lamppuja. tykkään, kun saan olla pomo eikä kukaan 
sano minulle, mitä pitää tehdä tai milloin pitää tulla työhön. tietysti on tosi 
tärkeää tehdä kaikki työt tai kohta ei ole asiakkaita. minä en tykkää, jos minun 
työkaverini tulevat myöhässä työhön ja minun pitää tehdä heidän työnsä. jos-
kus on vaikeaa, kun kaikki on minun vastuullani.

7.  työ ja Opiskelu

1. mikä on mikon ammatti?  __________________________________________

__________________________________________________________________

2. kuinka kauan hän oli koulussa?______________________________________

__________________________________________________________________

3. mitä hän tekee työssä?_____________________________________________

__________________________________________________________________
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4. miksi mikko tykkää työstään?_______________________________________

__________________________________________________________________

5. miksi mikko ei tykkää työstään?_____________________________________

__________________________________________________________________ 

6. mikä on annen ammatti?___________________________________________

7. missä hän on työssä? _____________________________________________

8. mitä hän tekee työssä?____________________________________________

__________________________________________________________________

9. miksi anne tykkää työstään?________________________________________

__________________________________________________________________

10. miksi anne ei tykkää työstään?_____________________________________

__________________________________________________________________

11. mikä on jannen ammatti?_________________________________________

12. missä hän on työssä?_____________________________________________

13. mitä hän tekee työssä?___________________________________________

__________________________________________________________________

14. miksi janne tykkää työstään?______________________________________

__________________________________________________________________

15. miksi janne ei tykkää työstään?____________________________________

__________________________________________________________________
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mikkO

tekstissä   sanakirjassa  omalla kielelläsi

opettaja   opettaja  _________________________

peruskoulussa  peruskoulu  _________________________

yliopistossa  yliopisto  _________________________

haluaa   haluta (verbi)          _________________________

täytyy   täytyä (verbi) _________________________

ainetta   aine   _________________________

opettaa   opettaa (verbi) _________________________

biologiaa   biologia  _________________________

maantietoa  maantieto  _________________________

tykkään   tykätä (verbi) _________________________

usein   usein   _________________________

kivoja   kiva   _________________________

rasittavaa   rasittava  _________________________

testi    testi   _________________________

menee   mennä (verbi) _________________________ 

kauan   kauan   _________________________

korjata   korjata (verbi) _________________________

ammatit: tärkeät sanat
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anne

tekstissä   sanakirjassa  omalla kielelläsi

sanomalehti  sanomalehti  _________________________

tehtävä   tehtävä  _________________________

valokuvat   valokuva  _________________________

toimittaja   toimittaja  _________________________

haastattelee  haastatella (verbi)   _________________________

kanssa   kanssa  _________________________

jotakin   jotakin  _________________________

takaisin   takaisin  _________________________

työpaikalle   työpaikka  _________________________

tietokoneelle  tietokone  _________________________

tavata   tavata (verbi) _________________________

erilaisia   erilainen  _________________________

ihmisiä   ihminen  _________________________

kova    kova   _________________________

kiire    kiire   _________________________
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janne

tekstissä   sanakirjassa  omalla kielelläsi

yritys   yritys   _________________________

autokorjaamo  autokorjaamo _________________________

työntekijää   työntekijä  _________________________

aika    aika   _________________________

syksy   syksy   _________________________

talvi    talvi   _________________________

asiakkaita   asiakas  _________________________

renkaat   rengas  _________________________

kesällä   kesä   _________________________

pitää   pitää   _________________________

vaihtaa   vaihtaa  _________________________

moottorivikoja  moottorivika _________________________

lamppuja   lamppu  _________________________

ei kukaan   ei kukaan  _________________________

milloin   milloin   _________________________

työhön   työ   _________________________

tietysti   tietysti  _________________________

tärkeää   tärkeä   _________________________

kaikki   kaikki   _________________________
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tekstissä   sanakirjassa  omalla kielelläsi

kohta   kohta   _________________________

työkaverit   työkaveri  _________________________

myöhässä   myöhässä  _________________________

vaikeaa   vaikea   _________________________

kaikki   kaikki   _________________________
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annan koulutuspolku

kun peruskoulu loppui, oli vuosi 1993. 
olin 15-vuotias enkä tiennyt mitä ha-

lusin tehdä elämässä. siksi menin lukioon. 
olen kotoisin pieneltä paikkakunnalta, ja 
siksi minun piti muuttaa pois kotoa toi-
seen kaupunkiin, jossa oli lukio. lukiossa 
sain monta uutta kaveria, mutta olin usein 
yksinäinen ja kävin siksi joka viikonloppu 
kotona. koulu meni hyvin, ja opinto-oh-
jaaja sanoi, että minun kannattaa hakea 
yliopistoon.  tykkäsin koulussa matematii-
kasta. ajattelin, että siitä voi saada hyvän 
ammatin.

pääsin yliopistoon heti, kun lukio loppui. muutin taas uuteen kaupunkiin, opis-
kelin ahkerasti ja valmistuin neljässä vuodessa. opiskeluaika meni tosi muka-
vasti, mutta kun nyt ajattelen sitä aikaa, huomaan, että minulla ei ollut paljon 
aikaa nähdä ystäviä ja käydä ulkona. kun ystäväni pyysivät minua kahville ja 
elokuviin, minä sanoin aika usein, että minulla on tentti ja että minun pitää 
opiskella! 

en tiedä, miksi minulla kävi niin hyvä onni, että sain myös työpaikan nopeasti. 
ensimmäinen työpaikkani oli pankki.  Yhtenä päivänä minulla oli asiakas, joka 
ei puhunut suomea, hän puhui ranskaa. ensin minua pelotti, koska minun rans-
kan kieleni on tosi huono. mutta me ymmärsimme toisiamme kuitenkin hyvin. 
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hän tuli seuraavana päivänä uudestaan ja 
pyysi minua kahville. 

hänen nimensä oli luc ja hän oli suomes-
sa töissä eräässä matkatoimistossa. silloin 
kun me tapasimme, hän luuli, että hän 
viettää suomessa vuoden. nyt on kymme-
nen vuotta siitä kun me tapasimme, meillä 
on kaksi lasta ja hän on vieläkin työssä sa-
massa matkatoimistossa. Voi olla, että vie-

lä yksi kaunis päivä, 
sitten kun lapset 
ovat isoja, me muutamme ranskaan.

kun me lucin kanssa menimme naimisiin, olin tosi on-
nellinen. elämässä oli kaikki hyvin, varsinkin kun saim-
me kaksi ihanaa lasta. mutta töissä oli tylsää. en jaksa-
nut enää olla pankissa töissä ja laskea rahaa.  ajattelin, 
että jos en tee jotain muuta, koko loppuelämä on tylsä. 
halusin jotain uutta ja tiesin mitä se oli. aloitin opin-
not viime vuonna uudelleen ja kahden vuoden päästä 
minusta tulee valokuvaaja!  toivon, että voin perustaa 
oman yrityksen kun valmistun. 

vastaa kysymyksiin

1. Miksi Anna meni lukioon?
a) koska hän oli 15-vuotias.
b) koska hän ei tiennyt, minkä ammatin hän haluaa.
c) koska peruskoulu loppui.

2. Miksi Anna muutti pois kotoa 15-vuotiaana?
a) koska hänen kaupungissaan ei ollut lukiota.
b) koska hän on kotoisin paikkakunnalta.
c) koska hän halusi mennä isoon lukioon.

3. Annan koulu meni hyvin, mutta yksi asia oli huonosti. Mikä se oli?
a) hän sai monta uutta kaveria.
b) hän kävi joka viikonloppu kotona.
c) hän oli paljon yksin kotona.
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4. Mitä Anna teki lukion jälkeen?
a) hän muutti uuteen kaupunkiin.
b) lukio loppui.
c) hän kävi ystävien kanssa elokuvissa ja kahvilla.

5. Mitä Anna opiskeli yliopistossa?
a) hyvän ammatin.
b) matematiikkaa.
c) kannattaa hakea.

6. Millainen opiskelija Anna oli?
a) hän luki paljon ja näki ystäviä vähän.
b) hän opiskeli hitaasti.
c) hänellä oli paljon tenttejä.

7. Miksi Anna ajattelee, että hänellä kävi hyvä onni? (kaksi asiaa)
____________________________________________________________________

8. Missä Anna oli työssä, kun hän valmistui?
____________________________________________________________________

9. Miten Anna ja hänen aviomiehensä tapasivat?
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

10. Miksi Luc jäi Suomeen?
____________________________________________________________________

11. Mikä Annan elämässä oli huonosti ja mitä hän teki, että elämä muuttuisi?
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

12. Mikä unelma Annalla on?
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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tehtävä:  yhdistä ammatti ja verbi.

haastattelija     keittää
vartija      näytellä
keittäjä     laulaa
maalari     haastatella
laulaja     rakentaa
kirjailija     kirjoittaa
siivooja     vartioida
leipuri     ommella
ompelija     opettaa
sukeltaja     myydä
opettaja     nuohota
näyttelijä     maalata
rakentaja     siivota
urheilija     kalastaa
hoitaja     leipoa
myyjä      sukeltaa
nuohooja     urheilla
kalastaja     hoitaa

tehtävä: mitä hän tekee? 
kirjoita ammattiin sopivia verbejä

lääkäri ______________________________________________________________

hammaslääkäri ______________________________________________________

kokki ______________________________________________________________

tarjoilija ____________________________________________________________

sihteeri _________________________________________________________

pankkivirkailija __________________________________________________

toimittaja_______________________________________________________
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Valokuvaaja _____________________________________________________

poliisi___________________________________________________________

palomies________________________________________________________

siivooja_________________________________________________________

Varastomies_____________________________________________________

maanviljelijä_____________________________________________________

lentäjä_________________________________________________________

Bussinkuljettaja _________________________________________________

autonasentaja___________________________________________________

hitsaaja_________________________________________________________

tehtävä: mikä on minun ammattini, jos…

1. … olen työssä koulussa?__________________________________________

2. …olen työssä pankissa?____________________________________________

3. … olen työssä bussissa? ___________________________________________

4. …olen työssä sairaalassa?__________________________________________

5. …olen työssä ravintolassa?__________________________________________

6. …olen työssä kaupassa?  ___________________________________________

7. … olen työssä autokorjaamolla?   ____________________________________

8. missä sinä olet työssä?_____________________________________________

9. mikä sinun ammattisi on?____________________________________________

10. kun olit lapsi, mikä oli sinun toiveammattisi? ________________________
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lue teksti ja arvaa oikea ammatti.

1. minä olen työssä sairaalassa. olin koulussa neljä vuotta. minä autan lääkäriä 
ja hoidan potilasta. annan lääkettä ja katson, että kaikki on hyvin.

ammatti: _______________________________________________________

2. minä olen työssä kaupassa. jos asiakas tarvitsee apua, minä autan. joskus 
kun ei ole asiakkaita, minä järjestän tavaraa ja katson, että kauppa on siisti.

ammatti:_______________________________________________________

3. minä opiskelin yliopistossa kuusi vuotta. nyt minulla on paljon työtä. mo-
nella ihmisellä on reikiä hampaissa. minä tykkään siitä, että saan tehdä työtä 
ihmisten kanssa, mutta se ei ole kivaa, kun täytyy porata.

ammatti:_______________________________________________________

4. minä olen työssä kaupungilla. on aika vaikeaa ajaa isoa linja-autoa ja olla aina 
ajoissa, mutta tykkään jos ihmiset ovat aamulla iloisia ja sanovat huomenta. 

ammatti:_______________________________________________________

5. olen työssä ravintolassa. minulla on oma ravintola, se oli minun toiveam-
mattini jo silloin kun olin seitsemän vuotta vanha. olin koulussa kolme vuotta. 
osaan laittaa hyvää ruokaa. pidän kovasti työstäni, mutta kotona vaimo laittaa 
usein ruokaa.

ammatti:_______________________________________________________
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ammatteja

kauppa  sairaala  koulu   kerrostalo

myyjä   lääkäri  opettaja  talonmies
siivooja  sairaanhoitaja rehtori  isännöitsijä
hyllyttäjä  kirurgi  opintosihteeri huoltomies
kauppias  röntgenhoitaja vahtimestari 
vartija   gynekologi  terveydenhoitaja
kassa   silmälääkäri   keittäjä
   korva-, nenä-,  koulusihteeri
   ja kurkkulääkäri
   ensiapulääkäri
   urologi
   ensihoitaja
   
pankki  ravintola

pankinjohtaja ravintolapäällikkö
virkailija  kokki
asiakasneuvoja tarjoilija
vartija   baarimikko
   tiskijukka/Dj
   hovimestari

muut paikat

arkkitehti   
artesaani  
automyyjä  
haastattelija
hieroja  
hitsaaja  
hortonomi  
insinööri  
kadunlakaisija 
kalastaja  
kampaaja
kansanedustaja 
kelloseppä

kiinteistövälittäjä 
kondiittori  
kosmetologi 
kultaseppä  
lakimies
laulaja  
lehtimyyjä
leipuri  
ministeri
muuraaja  
myyntiedustaja 
nuohooja  
näyttelijä  

ompelija
opas  
poliisi
presidentti  
puuseppä  
päällikkö  
rakentaja  
roskakuski  
sihteeri  
siistijä
sukeltaja  
urheilija
vastaanottovirkailija 
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miten käytät mediaa?
Vastaa kysymyksiin ja kysy kysymykset kolmelta ystävältäsi.

Kysymys Vastaaja: 
Anna, 43 vuotta

Vastaaja: 
Mikko, 17 
vuotta

Vastaaja: sinä

1. Mitä käytät eniten? 
• televisiota
• radiota
• tietokonetta
• puhelinta
• mp3-soitinta 
• sanomalehtiä
• aikakauslehtiä

Vaikea kysymys! 
Varmaan mä käy-
tän tietokonetta 
kun käytän sitä niin 
paljon töissä. 
televisiota en ehdi 
katsoa paljon kun 
on pienet lapset.

televisiota.  

2. Mitä katsot 
    televisiosta?

Yleensä katson 
amerikkalaisia 
sarjoja, kun lapset 
nukkuu, esimerkiksi 
”täydelliset naiset” 
on hyvä.

elokuvia, uu-
tisia, sarjoja, 
dokumentteja. 
mä katson 
tosiaan aika 
paljon. 

3. Kuinka monta 
    tuntia päivässä 
    käytät tietokonetta?

riippuu päivästä, 
töissä paljon, ehkä 
4 tuntia päivässä, 
kotona aika vähän.

ehkä puoli 
tuntia.

4. Mitä teet, kun 
    käytät tietokonetta?

teen töitä, luen 
sähköpostia, käyn 
facebookissa ja 
etsin halpoja loma-
lentoja.

katson postit, 
pelaan, luen 
verkkolehtiä, 
tapaan 
kavereita.

5. Onko sinulla iso  
    vai pieni 
    puhelinlasku?

on se aika iso, ehkä 
30€ joka kuukausi. 
sisko asuu niin 
kaukana, että on 
kiva soittaa usein.

tosi pieni, 
käytän ulko-
maanpuhelui-
hinkin skypeä.

6. Mitä lehteä luet? aamulla luen 
turun sanomat. 
kotiin tulee myös 
me naiset.  

hesaria 
joskus.

7. Mitä luet lehdestä? kaiken mitä ehdin. 
joskus vaan ekan 
sivun.

sarjakuvat ja 
tv-ohjelmat.

8.  vapaa-aika
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Kysymys Vastaaja: Vastaaja: Vastaaja: 

1. Mitä käytät eniten? 
• televisiota
• radiota
• tietokonetta
• puhelinta
• mp3-soitinta 
• sanomalehtiä
• aikakauslehtiä

2. Mitä katsot 
    televisiosta?

3. Kuinka monta 
    tuntia päivässä 
    käytät tietokonetta?

4. Mitä teet, kun 
    käytät tietokonetta?

5. Onko sinulla 
    iso vai pieni 
    puhelinlasku?

6. Mitä lehteä luet?

7. Mitä luet lehdestä?



     106 107Oikeesti aikuisten 1 – tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen      106 107

kaverukset puhelimessa

- anne.
- riina täällä, moi.
- no moi! mitä kuuluu, pitkästä aikaa!
- mitäs tässä, ei mitään erikoista, ajattelin vain soittaa kun ei nähty        
  koko viime kuussa. syksy on jo pitkällä ja me nähtiin viimeksi elokuussa.
- niin, on ollut kamala kiire. olisi kyllä mukava nähdä ja jutella kaikki 
  kuulumiset.
- olisi kyllä, siksihän mä soitinkin. miten olis ens viikonloppuna? mulla on       
  perjantai vapaa ja torstaina illallakaan ei ole mitään. 
- mulla on perjantaina tentti, mun täytyy kyllä lukea silloin torstaina. mutta     
  pääsen perjantaina jo neljältä sieltä tentistä. nähdäänkö esimerkiksi 
  kuudelta?
- sopii, mennäänkö vaikka kahville? Fontana on ihan kiva paikka, jos siellä ei   
  ole tungosta.
- hyvä, nähdään perjantaina kuudelta Fontanassa, laitan sen nyt kalenteriin.
- ok. kiva nähdä!
- niin on! moi.
- moi.

tehtävä:  täydennä keskustelu.

anna: moi!

sinä: _______________________________________________________________

anna: kiitos hyvää. mitä sä teet illalla?

sinä:_____________________________________________________________

anna: Voinko tulla mukaan, mäkin haluan nähdä sen elokuvan.

sinä:_______________________________________________________________

anna: kiva, missä tavataan?

sinä:_____________________________________________________________

anna: kyllä se sopii. mihin aikaan nähdään siellä?

sinä:_____________________________________________________________

anna: joo, nähdään siellä silloin. millä sä tuut?

sinä:_______________________________________________________________

anna: hyvä, voidaan sitten mennä yhdessä kotiin.
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maijan ensimmäinen lomapäivä

kello on seitsemän, aurinko paistaa ja maija kuulee, kun linnut laulavat. on 
ensimmäinen lomapäivä. maijan ei tarvitse nousta vielä sängystä, mutta 

häntä ei enää nukuta. hän nousee ylös, pukee vaatteet ja menee alakertaan. 
maijan mies, kalle, on keittiössä ja keittää kahvia. hän lähtee pian työhön, sillä 
hänen lomansa alkaa vasta viikon päästä. 

maija tekee pari voileipää, ottaa kahvia ja menee ulos. maijalla ja kallella on pie-
ni talo, mutta piha on iso ja kaunis. maijasta on ihanaa juoda kahvia ulkona. 

kun kello on kymmenen, maija pyöräilee kaupunkiin. auto on kallella, koska 
hänen työmatkansa on pitkä. maija käy kirjastossa, torilla ja matkatoimistos-
sa. kirjastosta hän hakee kolme kirjaa, torilta hän ostaa puoli kiloa perunaa ja 
kaksi kalaa ja matkatoimistosta hän hakee matkaliput hänelle ja kallelle. kalle 
ei vielä tiedä, että he lähtevät viikon päästä matkalle ranskaan. se on maijan 
yllätys kallelle. 
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kun maija pääsee kotiin, hän on innoissaan ja iloinen. hän tietää, että kalle on 
varmasti onnellinen, kun saa kuulla, että he lähtevät yhdessä matkalle. maija 
tekee ruokaa ja odottaa kallea. tavallisesti kalle tulee kotiin kello neljä, mutta 
tänään kalle tulee kello viisi. ruoka on jo kylmää ja maija on vihainen:

maija:  miksi sinä tulet myöhässä kotiin, ruoka on kylmää!
kalle:   Voi kulta, minä olin matkatoimistossa, minulle on sinulle yllätys.  
  me lähdemme viikon päästä espanjaan!
maija:  mitä? minulla myös oli sinulle yllätys, minä myös olin 
  matkatoimistossa! ja minulla on matkaliput ranskaan!
kalle:   no, mitä me nyt teemme?

valitse oikea vaihtoehto.

1. Miksi Maijan ei tarvitse nousta sängystä? 
a) koska häntä ei nukuta.
b) koska linnut laulavat.
c) koska maijalla on loma.

2. Kuka on Kalle?
a) maijan mies.
b) keittiössä.
c) keittää kahvia.

3. Millainen aamiainen Maijalla on?
a) ihanaa kahvia.
b) kahvia ja pari voileipää.
c) pari voileipää.

4. Millä Maija menee kaupunkiin?
a) pyörällä.
b) autolla.
c) kallella.

5. Mitä Maija ostaa torilta?
a) aurinkolasit.
b) matkaliput.
c) ruokaa.
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6. Miksi matka Ranskaan on yllätys?
a) koska he lähtevät viikon päästä.
b) se on maijan.
c) koska kalle ei tiedä, että he lähtevät.

7. Miksi Maija on iloinen?
a) koska hän pääsee kotiin.
b) koska hän ajattelee, että kalle pitää yllätyksestä.
c) koska maijalla on loma ja aurinko paistaa.

8. Mihin aikaan Kalle tulee kotiin?
a) neljältä.
b) Viideltä.
c) myöhässä.

9. Miksi Kalle on myöhässä?
a) koska hän oli matkatoimistossa.
b) koska ruoka on kylmää.
c) koska auto oli rikki.

10. Mikä ongelma Maijalla ja Kallella on?
a) maija on vihainen.
b) he lähtevät ranskaan viikon päästä.
c) heillä on kaksi matkaa samaan aikaan.
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anna haluaa matkustaa junalla turkuun, sillä hänen ystävänsä lotta asuu 
siellä. anna asuu tampereella eikä tunne turkua hyvin.

anna menee juna-asemalle.

anna:   Voinko saada junalipun turkuun?
Virkailija:   milloin haluat lähteä?
anna:   huomenna, aamulla.
Virkailija: juna turkuun lähtee kello 8.00 ja 10.05. kumpi sopii sinulle?
anna:   mihin aikaan olen perillä, jos lähden kello 10.05 junalla?
Virkailija: olet turussa kello 12.15.
anna:   kuulostaa hyvältä. saanko liput kello 10 junaan, kiitos?
Virkailija: kyllä vain. juna on aika täynnä, sopiiko sinulle käytäväpaikka?
anna:   kiitos, se sopii ihan hyvin.
Virkailija: onko sinulla opiskelijakortti?
anna:   kyllä on. tässä, ole hyvä.
Virkailija: kiitos. otatko meno- vai menopaluulipun?
anna:  menopaluulippu, kiitos.
Virkailija: se tekee sitten 23 euroa. 
anna:   tässä, ole hyvä.

junalla turkuun
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Virkailija: kiitos ja hyvää matkaa!
anna:   kiitos.

Yöllä anna nukkuu levottomasti. häntä hieman jännittää huominen matka tur-
kuun. hän ei tunne turkua hyvin, koska on ollut siellä vain kerran aikaisem-
min.

aamulla kun hän herää, hän syö aamupalaa ja laittaa vaatteet päälle. hän kat-
soo vielä nopeasti, että hänellä on kaikki vaatteet sekä tuliainen lotalle muka-
na. anna asuu lähellä juna-asemaa, joten hänen ei tarvitse ottaa bussia.

hän hyppää junaan ja etsii istumapaikkansa. hän löytää sen ja laittaa laukun 
ylös hyllylle. hänen vieressään istuu vanha rouva, joka kutoo sukkaa. Vanha 
rouva katsoo ja hymyilee annalle ja anna hymyilee takaisin. 

rouva: oletko sinä myös menossa turkuun?
anna:   kyllä olen. tapaan siellä minun vanhan lapsuudenystäväni.
rouva:  Voi kuinka mukavaa. minä menen lapsenlapsiani katsomaan. 
  he ovat varmasti jo kasvaneet todella paljon.
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anna:   lapset varmasti odottavat teitä kovasti.
rouva: toivottavasti. minä odotan kovasti, että saan taas nähdä 
  heidät. he asuivat ennen tampereella, mutta isä sai töitä turusta,  
  joten perhe muutti turkuun. siksi en näe heitä niin usein kuin ha-  
  luaisin. onneksi he käyvät tampereella aina, kun on loma. 
anna:   se on mukavaa. kuinka monta lastenlasta teillä on?
rouva: minulla on neljä. poikani, joka asuu turussa, on nuorin ja 
  hänellä on kolme lasta. Vanhin lapseni, minun tyttöni, asuu tam- 
  pereella ja hänellä on yksi lapsi. toinen lapsi on tulossa ja syntyy  
  maaliskuussa. sitten minulla on viisi lastenlasta.

ja niin he jatkavat keskustelua, kunnes saapuvat turkuun.

rouva: nyt taidamme olla perillä.
anna:   kyllä. oli hauska jutella kanssanne. 
rouva: kiitos samoin. toivottavasti sinulla on mukavaa turussa.
anna:   kiitos samoin. näkemiin.
rouva: näkemiin. 

anna seisoo juna-asemalla ja miettii, mihin hänen nyt pitäisi mennä. lotta on 
vielä töissä ja anna lupasi mennä häntä vastaan töihin. nyt anna ei vain ole 
ihan varma, mihin hänen pitäisi mennä. eräs nainen kävelee häntä vastaan. 

anna:   anteeksi, voitko kertoa minulle, missä on kauppatori?
nainen: totta kai. ensin kävelet tuon tien yli ja puiston läpi. sitten kävelet 
  tietä pitkin ja kun tulee risteys, jossa lukee Yliopistonkatu, niin 
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  käännyt vasemmalle ja jatkat sitä tietä pitkin suoraan eteenpäin. 
  kun kävelet eteenpäin, niin pian näet torin oikealla puolella.
anna:   kiitos paljon.
nainen:  ei mitään. muistatko varmasti miten pääset perille?
anna:   kyllä varmasti. hei.
nainen: hei.

anna miettii itsekseen. ensin tien yli ja sitten puiston läpi. tietä pitkin ja sitten 
käännyn vasemmalle Yliopistonkadulle. tori on oikealla puolella. 

anna jatkaa matkaa ja huomaa jo pian, että on perillä. lotta on töissä kauppa-
torilla. hän myy kesäisin hedelmiä ja vihanneksia. anna etsii lottaa ja löytää 
hänet pian.

anna:   moi lotta! kiva nähdä!
lotta:   moikka! joo, tosi kiva nähdä. pitkästä aikaa!
  odota hetki. työt loppuvat viiden minuutin päästä.
anna:   selvä. kiertelen tässä lähellä sen aikaa.

Viiden minuutin kuluttua anna jo näkee lotan uudestaan. he halaavat toisiaan. 

anna:   tosi ihana nähdä taas pitkästä aikaa. 
lotta:   älä muuta sano! mennään mun luo, asun tässä lähellä. 
anna:   asutko näin lähellä keskustaa? Voi, kun ihanaa, melkein käy 
  kateeksi.
lotta:   asun yksiössä vuokralla Brahenkadulla. kiva asunto, mutta aika 
  pieni. 
anna:  toivottavasti minusta ei ole vaivaa.
lotta:  no, ei tietenkään. ihanaa, kun olet täällä!

sanasto

ikkunapaikka
junalippu 
kierrellä
käydä kateeksi
levoton
menolippu

opiskelijakortti
paluulippu 
häntä jännittää
risteys
tuliainen 
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vastaa kysymyksiin.

mihin aikaan anna on turussa?_________________________________________

millaisen lipun hän ostaa?______________________________________________

miksi anna nukkuu huonosti?__________________________________________

miksi anna ei ota bussia junalle?________________________________________

____________________________________________________________________

mitä vanha rouva tekee junassa?________________________________________

____________________________________________________________________

kuinka monta lastenlasta hänellä on?___________________________________

miksi lotta on kauppatorilla?___________________________________________

miksi anna on kateellinen lotalle?______________________________________

haluat matkustaa turusta helsinkiin. 
etsi Vr:n alennukset internetistä. paljonko lippusi maksaa, jos...

a) olet alle 17-vuotias?
b) olet eläkeläinen?
c) teitä on kolme aikuista?
d) teitä on kolme opiskelijaa?
e) olet 15-vuotias?

kirjoita dialogi parin kanssa.  valitse yksi otsikko.

a) rautatieasemalla
b) matkatoimistossa
c) linja-autoasemalla
d) Bussissa
e) lentokentällä
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keskusteluharjoitus: matkatoimistossa
käy keskustelu parin kanssa: a) olet asiakas, b) olet virkailija. seuraa keskustelua.

a) olet asiakas

1. Sinä:   tervehdit

2. Virkailija:  tervehtii

3. Sinä:    kerrot, että haluat matkustaa roomaan kolmen 

   kuukauden päästä.

4. Virkailija:  kysyy, haluatko pakettimatkan vai pelkät lennot.

5. Sinä:   kerrot, että haluat pelkät lennot, koska sinulla on ystävä 

   roomassa.

6. Virkailija:   sanoo, että air Finlandilla on tarjous 250 euroa menopaluu  

   ja kysyy, kuinka kauan haluat viipyä perillä.

7. Sinä:   sanot, että haluat olla perillä kaksi viikkoa.

8. Virkailija:  kysyy sinulta tarkan päivämäärän.

9. Sinä:   haluat lähteä 16. joulukuuta.

10. Virkailija:   kysyy milloin haluat palata.

11. Sinä:   haluat palata 2. tammikuuta.

12. Virkailija:   kertoo, että tukholmassa on koneenvaihto palatessa.

13. Sinä:    kerrot, että se sopii.

14. Virkailija:   kysyy, maksatko lipun heti vai myöhemmin.

15. Sinä:   sanot, että maksat heti.

16. Virkailija:   antaa sinulle liput ja perii maksun.

17. Sinä:   otat lipun, kiität ja hyvästelet.

18. Virkailija:  hyvästelee.
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keskusteluharjoitus: matkatoimistossa
käy keskustelu parin kanssa: a) olet asiakas, b) olet virkailija. seuraa keskustelua.

b) olet virkailija

1. Asiakas:   tervehtii

2. Sinä:   tervehdit

3. Asiakas:   kertoo, että haluaa matkustaa roomaan kolmen 

   kuukauden päästä.

4. Sinä:   kysyt, haluaako hän pakettimatkan vai pelkät lennot.

5. Asiakas:   kertoo, että hän haluaa pelkät lennot, koska hänellä on 

   ystävä roomassa.

6. Sinä:    sanot, että air Finlandilla on tarjous 250 euroa menopaluu  

   ja kysyt, kuinka kauan hän haluaa viipyä perillä.

7. Asiakas:    sanoo, että hän haluaa olla perillä kaksi viikkoa.

8. Sinä:   kysyt häneltä tarkan päivämäärän.

9. Asiakas:   haluaa lähteä 16. joulukuuta.

10. Sinä:    kysyt milloin hän haluaa palata.

11. Asiakas:   hän haluaa palata 2. tammikuuta.

12. Sinä:   kerrot, että tukholmassa on koneenvaihto palatessa.

13. Asiakas:   hän sanoo, että se sopii.

14. Sinä:  kysyt, maksaako hän lipun heti vai myöhemmin.

15. Asiakas:   sanoo, että hän maksaa heti.

16. Sinä:   annat hänelle liput ja perit maksun.

17. Asiakas:  ottaa lipun, kiittää ja hyvästelee.

18. Sinä:    hyvästelet.
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tehtävä: juhanin viikonloppu m
ökillä. k

erro kuvan avulla, m
itä juhani tekee/teki viikonloppuna.
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mitä pakkaat

m
itä

 o
st

at
 

millo
in matkustat?

tehtävä: sinun matkasi. 
kirjoita ympyrän keskelle matkakohde ja kerro matkastasi. kuvat auttavat si-
nua, keksi itse lisää.

mukaan matkalle?

m
atkustat?

kenen kanssa

m
at

ka
lta

?

m
itä

 n
äe

t m
at

k a
lla

?

mitä teet?millainen ilma on?

m
itä syöt?

matka



     120 121Oikeesti aikuisten 1 – tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen      120 121

tehtävä: lue teksti ja arvaa oikea harrastus

1. pidän musiikista. kuuntelen klassista musiikkia ja rockia. käyn joka viikko 
tunnilla. mun opettaja on tosi kärsivällinen, vaikken mä aina osaa soittoläk-
syä. haluaisin soittaa joskus bändissä.

harrastan_______________________________ tai__________________________

2. pidän liikunnasta. olin kova juoksija jo pienenä (=silloin kun olin pieni). pal-
lopelissä on hyötyä, jos osaa juosta nopeasti. monen mielestä tämä on poi-
kien laji, mutta mun mielestä polvisukat sopivat paremmin tytölle kuin po-
jalle! ja kynnet eivät katkea, kun ei ole pakko käyttää käsiä:)

harrastan:____________________________________________________________

3. olen kätevä käsistäni. jo koulussa mun lempiaineeni oli käsityö.  musta on 
mukavaa, jos voin tehdä itse omia vaatteita.  ostan usein kirpparilta vanhoja 
vaatteita ja tuunaan niitä. se on halpa ja ekologinen tapa saada uusia vaat-
teita.

harrastan:____________________________________________________________
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kysy suomalaiselta ystävältä 
tai opettajalta, mitä voit sanoa. 
miettikää yhdessä, kuka 
kysymyksen voi kysyä.

kyllä 
-vastaus

kohtelias 
ei -vastaus 

Kuka kysyy?
Ystävä, tuttu, 
uusi ystävä, 
tuntematon?

1. hei! lähdetäänkö elokuviin?

2. minulla on ensi viikolla 
    syntymäpäiväjuhla. 
    pääsetkö mukaan?

3. sinä olet tosi kiva. Voinko 
     joskus soittaa sinulle?

4. ajattelin mennä huomenna 
teatteriin. tuletko mukaan?

5. minun täytyy huomenna käydä 
kaupungilla ostoksilla. 

     haluatko tulla mukaan?

6. meillä on tupaantuliaiset ensi 
viikon perjantaina. tervetuloa!

7. mitä kuuluu? Voidaanko nähdä 
joku päivä?

8. minä ja ystäväni menemme 
illalla ulos. haluatko sinäkin 
tulla?

9. kuules, olisi tosi kiva jos joskus 
lähtisit elokuviin tai kahville.

10. mitä teet viikonloppuna? 
       haluatko tehdä jotain vaikka 
       lauantaina?

  

tehtävä: mitä vastaat, kun joku sanoo…?
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kallea jännittää

kun herätyskello soi puoli seitsemältä, kalle on jo valveilla. kalle nukkuu aina 
huonosti, kun häntä jännittää. kallea jännittää, koska hänellä on tänään 

työhaastattelu. kalle nousee ylös ja keittää kahvia ja lapsille puuroa. seitsemäl-
tä kalle herättää lapset. on vielä pimeää, koska on joulukuu ja aurinko nousee 
vasta yhdeksältä. lapsia väsyttää.

ensin kalle vie lapset päiväkotiin ja ajaa sitten keskustaan. työhaastattelu on 
pienen paikallislehden toimistossa. kalle tietää, että hän on sopiva työhön, 
mutta silti häntä hermostuttaa. kun hän avaa toimiston oven, hän on viisi mi-
nuuttia etuajassa. 

kallella on kaksi työhaastattelijaa. toinen on lehden päätoimittaja ja toinen 
on valokuvaaja. kallen mielestä työhaastattelu sujuu hyvin ja hän rentoutuu 
vähän.

tunnin kuluttua työhaastattelijat kiittävät kallea ja sanovat, että he soittavat 
hänelle ensi viikolla. kalle on hyvällä tuulella. hän soittaa heti vaimolle ja ker-
too, että haastattelu meni hyvin.

9.  tuntemuksia ja aistit
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valitse oikea vaihtoehto.

Kalle nukkuu huonosti, koska
1. hän on hermostunut.
2. herätyskello soi aikaisin.
3. hänellä on työhaastattelu seitsemältä.

Kun Kalle herää, on pimeää, koska
1. on yö.
2. on joulu.
3. aurinko nousee talvella tosi myöhään.

Kalle menee työhaastatteluun
1. autolla.
2. kävellen.
3. päiväkotiin.

Kun työhaastattelu alkaa,
1. kalle on myöhässä.
2. kallea ei enää jännitä niin paljon.
3. lehden päätoimittaja ottaa valokuvia.

Kalle saa tietää, saako hän uuden työn, kun
1. hän soittaa vaimolle.
2. kalle on hyvällä tuulella.
3. hän saa puhelinsoiton. 
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kallen työhaastattelu

liisa:   hei! minä olen liisa koivistoinen, lehden päätoimittaja.
aleksi:  ja minä olen aleksi mäki, lehden valokuvaaja.
kalle:   kalle tuominen, hauska tutustua.

liisa:   kerro vähän itsestäsi.
kalle:   olen kotoisin pohjois-suomesta, mutta opiskelin 
  tampereella. muutimme perheen kanssa turkuun pari kuukautta  
  sitten ja toivomme, että voimme jäädä tänne. Vaimo on kotoisin  
  täältä ja lasten mummola on lähellä. 

liisa:   onko turku sinulle ihan uusi tuttavuus? mitä ajattelet turusta?
kalle:   on uusi tuttavuus, mutta meillä on täällä kyllä muutama vanha   
  ystävä. turku on todella kaunis vanha kaupunki, ei liian iso eikä   
  liian pieni.
liisa:   selvä. no, miksi sinä haet tätä työtä?
kalle:   haluan tehdä työtä pienessä lehdessä. uskon, että minulla on 
  silloin parempi mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön. lisäksi   
  tämä lehti on minun mielestäni monipuolinen ja uskon, että voin  
  omalla työlläni kehittää lehteä lisää siihen suuntaan.

kalle ja työhaastattelijat puhuvat vielä kallen koulutuksesta ja vanhasta työpai-
kasta. he kysyvät myös, millainen työntekijä kalle on ja mikä on hänen mieles-
tään tärkeää hänen työssään. haastattelijoiden mielestä on tärkeää, että kaikki 
työntekijät tulevat toimeen keskenään ja yhteistyö työpaikalla sujuu hyvin.
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valitse oikea vaihtoehto.

Kalle on todennäköisesti kotoisin
1. turusta.
2. tampereelta.
3. rovaniemeltä.

Kallen vaimon vanhemmat asuvat
1. turussa.
2. tampereella.
3. pohjois-suomessa.

Kalle pitää Turusta, koska
1. turku on sopivan kokoinen.
2. turku on uusi kaupunki.
3. turussa on paljon ystäviä.

Haastattelijat haluavat tietää,
1. missä kalle on ollut töissä aikaisemmin.
2. mitä kalle tekee pienessä lehdessä.
3. haluaako kalle olla paljon pois töistä.
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minua minä minulla 
harmittaa olen harmistunut

huolestuttaa olen huolestunut

ilahduttaa tulen iloiseksi/olen iloinen

inhottaa inhoan

itkettää olen itkuinen

janottaa olen janoinen on jano
jännittää olen jännittynyt

naurattaa

olen iloinen

olen nälkäinen on nälkä
paleltaa palelen on kylmä
pelottaa pelkään

raivostuttaa olen raivostunut

rakastan
surettaa olen surullinen

suututtaa olen vihainen

vihastuttaa vihaan

väsyttää olen väsynyt

ärsyttää olen ärsyyntynyt

tuntemuksia

miltä sinusta tuntuu?



     126 127     126 127Oikeesti aikuisten 1 – tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen 

tehtävä: katso kuvia ja mieti, miltä hänestä tuntuu.
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tehtävä: kierrä luokassa ja kysy luokkatoveriltasi:
"miltä sinusta tuntuu tänään? miksi? "

1. _______________: tänään _____________________________________, koska

___________________________________________________________________ .

2. _______________: tänään _____________________________________, koska

__________________________________________________________________ .

3. _______________:  tänään _____________________________________, koska

__________________________________________________________________ .

4. _______________:  tänään _____________________________________, koska

__________________________________________________________________ .

5. _______________:  tänään _____________________________________, koska

___________________________________________________________________.

6. _______________: tänään _____________________________________, koska

___________________________________________________________________.

7. _______________:  tänään _____________________________________, koska

__________________________________________________________________ .

8. _______________: tänään _____________________________________, koska

___________________________________________________________________.

9. _______________: tänään _____________________________________, koska

__________________________________________________________________ .

10. ______________: tänään _____________________________________, koska

__________________________________________________________________ .

Helena minua väsyttää

nukuin yöllä huonosti
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peli: tuntemuksia
opiskelijat pelaavat pienryhmissä. 

Tehtävä: aseta oma pelinappula lähtöruutuun. heitä noppaa ja siirrä pelinappulaasi. Vastaa kysymyk-
seen. mieti mikä muoto vastaukseen tulee. kun olet vastannut, seuraava opiskelija heittää noppaa, 
siirtää omaa pelinappulaansa ja vastaa kysymykseen.
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aistisanastoa

maistua                   

- miltä ruoka maistuu? - se maistuu hyvältä.

tämä jälkiruoka maistuu vähän pahalta.

tuoksua

- miltä tämä hajuvesi tuoksuu? - se tuoksuu hyvältä.

täällä tuoksuu hyvälle.

haista

- mikä täällä haisee? – täällä haisee pahalle.

tämä vanha leipä haisee homeelle.

kuulostaa

- miltä ehdotus kuulostaa? - sinun ehdotuksesi kuulostaa ihan hyvältä.

minusta tämä musiikki kuulostaa aivan kamalalta.

tuntua

- miltä tämä hieronta tuntuu? - se tuntuu ihanalta.

ilma tuntui tänään vähän kylmältä.

näYttää

- miltä tämä takki näyttää? - se näyttää hyvältä.

sinä näytät tänään kauniilta.
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tehtävä: kysy luokkakavereiltasi mielipidettä. 
kirjoita ensimmäiselle riville luokkakaverisi nimi ja toiselle riville hänen vastauk-
sensa.

1. mikä maistuu__________________________mielestä hyvältä?

___________________________________________________________________ .

2. mikä__________________________mielestä haisee pahalle? 

___________________________________________________________________ .

3. _________________________, miltä valkosipuli maistuu?

___________________________________________________________________ . 

4. _________________________, miltä luokan verhot näyttävät? 

___________________________________________________________________ .

5. _________________________, miltä ulkona tuntuu tänään? 

___________________________________________________________________ .

6. mikä näyttää____________________________mielestä kauniilta? 

___________________________________________________________________ .

7. mikä____________________________mielestä maistuu pahalle? 

___________________________________________________________________ .

8. ___________________________, miltä puuro maistuu? 

___________________________________________________________________ .

9. mikä tuoksuu hyvältä ___________________________mielestä? 

___________________________________________________________________ .

Helenan

Suklaa maistuu hyvältä
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10. _________________________, miltä syksy tuoksuu? 

______________________________________________________________.

11.mikä ________________________ mielestä näyttää rumalta?  

______________________________________________________________.

12. mikä  ________________________ mielestä tuoksuu hyvälle? 

______________________________________________________________.

13. _______________________, mikä tuntuu pahalta? 

___________________________________________________________________ .

14. mikä  ________________________mielestä kuulostaa kauniilta? 

___________________________________________________________________ .

15. _______________________, miltä nukkuva ihminen näyttää? 

___________________________________________________________________ .

16. mikä  ________________________mielestä tuntuu mukavalta? 

___________________________________________________________________. 

17. _______________________, mikä mielestäsi maistuu pahalta? 

___________________________________________________________________ .

18. _______________________, miltä ulkona tuntuu tänään? 

___________________________________________________________________ .
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