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Förord 
De nationella minoriteterna har en utökad rätt till modersmålsundervisning från 
och med den 1 juli 2015 då ändringen i skollagen (2010:800) trädde i kraft. Det 
betyder att ett nationellt minoritetsspråk även ska kunna läsas som ett nybörjar-
språk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Denna lärar-
vägledning har tillkommit för lärare som ska undervisa i minoritetsspråk för elever 
utan grundläggande kunskaper. Materialet syftar till att ge läraren tips och förslag 
på hur eleverna kan utveckla de förmågor och centrala innehåll som fnns i kurs-
planen för meänkieli som andraspråk. 

Materialet är framtaget efter samråd med Sameskolstyrelsen, Stockholms och 
Uppsala universitet samt med företrädare för de nationella minoriteterna. Moders- 
målslärare i nationella minoritetsspråk och minoritetsorganisationer har lämnat 
viktiga synpunkter. Skolverket har arbetat tillsammans med skribenter och 
pedagoger med minoritetsanknytning och skribenterna har i stor grad fått utforma 
och anpassa materialet och innehållet. 

Ett stort tack till alla som varit involverade, engagerade och bidragit med sina 
kunskaper i projektet. Ett speciellt tack till skribenterna Gerd Persson i Kangos, 
Paula Kruukka i Kiruna och Sari Pesonen vid Stockholms universitet. Kartograf 
Eric de Geer har ritat kartan. Vi hoppas att materialet ska ge modersmålslärare 
och elever inspiration och verktyg i planeringen av modersmålsundervisningen i 
meänkieli som andraspråk. 

Stockholm 2015-12-14 

Pia Enochsson 
Avdelningschef 

Mats Wennerholm 
Undervisningsråd 



 
   

  
  

  
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

Alkusanat 
Tämä materiaali oon päänäns tarkotettu 
peruskoulun opettajalle joka opettaa vasta-alkajille 
meänkieltä. Tästä saattaa hakea eri iteoita ko 
tekkee töitä eri teemoitten kans. Melkein kaikhiin 
teemhoin oon harjotussivuja jokka saattaa kirjotta 
ulos ja käyttää oppilhaitten kans. 

Joka teeman alussa oon sivu joka auttaa opettajaa 
muistamhaan ottaa myötä kaikki eri aihneet 
jokhaisheen teehmaan. Met olema yrittänheet antaa 
tipsiä aihneishiin. Jokhainen opettaja saatta itte 
hunteraata ja täyttää aihneet omila iteoila. Tämä 
oon vain yks malli jossa met olema yrittänheet 
ottaa huomihoon uuet kyrsplaanit. 

Ko met olema tehneet tätä materiaalia met olema 
käyttänheet sitä kieltä mitä puhuthaan niissä 
paikkakunnissa mistä met itte olema. Ittekuki 
muuttaa sanat ette net tuntuvat omilta. Met olema 
päänäns yrittänheet tavata justhiins niinku kieli 
puhuthaan. 

Toivottavasti sulla tulle olheen paljon apua tästä! 

Kangonen, 2015.12.14 

Gerd Persson ja Paula Kruukka 



 
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Förord 
Det här materialet är i första hand tänkt till den 
lärare som undervisar nybörjare i meänkieli i 
grundskolan. Från detta material kan läraren hämta 
ideér när denne jobbar med olika temaområden. 
Till nästan alla temaområden fnns övningssidor 
som går att skriva ut och använda direkt med 
eleverna. 

I början av varje tema fnns en sida som är tänkt 
att användas som hjälp för läraren att komma 
ihåg att integrera olika ämnesområden i temat. 
Vi har försökt att ge tips till varje ämnesområde. 
Varje pedagog kan sedan själv fundera ut och fylla 
ämnesområdena med egna ideér. Detta är bara en 
modell i vilken vi försökt att ta hänsyn till innehållet 
i de nya kursplanerna. 

I arbetet med detta material har vi använt oss av de 
varieteter av meänkieli som talas i de områden som 
vi själva kommer ifrån. Var och en måste anpassa 
orden så att de känns egna. I materialet har vi haft 
ambitionen att stava ljudenligt. 

Hoppas att du kommer att ha mycket nytta av detta! 

Kangos, 2015-12-14 

Gerd Persson och Paula Kruukka 
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Kapitel 

Kansaliset 
minuriteetit 

Nationella minoriteter 

Under det här temat kommer du att lära dig bland annat: 

• Om Sveriges fem nationella minoriteter 



  
  
 

   
  

   
 

 

   

 

 

 

  
  

Lärarblad 

Sanasto 
Enemistö, majoriteetti, vähemistö, minuriteetti, juutalaiset, 
roomit, ruottinsuomalaiset, saamet, tornionlaaksolaiset, 
jiddisch, meänkieli, romani chib, saamen kieli, suomen kieli 

Käytettäviä fraasia 
• Mikäs vähemistö? 
• Mikäs minuriteetti? 

Kramatiikki 
• Elativ: pääte oon -sta, -stä, panhaan kylän eli paikannimen 

perhään ko sanothaan mistä tullee esim. Mie tulen 
Malmööstä, Jokkmokista, Tornionlaaksosta 

Teksti 
• Tio pinnar i luften. Lundgren, Gunilla. Skolverket, 2010. 

Kirja jossa oon saakoja, lauluja, arvauksia jne. 

• Fem familjer – nationella minoriteter, språk och identitet. 
Laestadius, Ann-Helén. Länsstyrelsen, 2011. 

Leikit, pelit ja traama 
• Tehhä omia arvausleikkiä ko oon kattonu ohjelmia. 

• Riitata ja malata fakuja, pukuja ja muita sympoolia. 

Musiikki 
Kuunnella eri minuriteetitten kansalislauluja ja muuta musiikkia 
kansalisilla minuriteettikielilä. 
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Lärarblad 

Filmi/Tv/Raatio 
• UR: Esim. ”Andrea kylästellee”, Pinon päiväkirja eri 

kielilä ja muita Tv- ja raatio-ohjelmia UR:issä 
www.ur.se/Produkter/173265-Andrea-halsar-pa-Hos-Ellen 
ja kaikki muut kansaliset minuriteetit. 

• UR: Välja väg. Dokumentärserie om unga vuxna ur Sveriges 
fem nationella minoriteter: 
www.urplay.se/Produkter/186831-Valja-vag 

Kulttuuri, histuuria 
ja nykyaika 
• Minuriteetitten faut, puvut, ja muita kampheita jokka 

liittyvät minuriteethiin, 

• Esim. konstia, kirjalisuutta, käsitöitä, ruokaa ja muuta. 

• Näiltä sivuilta löytyy monta eri linkkiä joissa saattaa 
lukea eri minuriteetistä: 

www.minoritet.se/ 

www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/ 
om-minoritetssprak.html 

www.nationellaminoriteter.nordiskamuseet.se/ 
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Kapitel 

Tornionlaakso 
ja meänkieli 

Tornedalen och meänkieli 

Under det här temat kommer du att lära dig: 

• Var Tornedalen ligger geografskt 
• Några vanliga efternamn och orter i Tornedalen och 

förstå vad de betyder 
• Varför meänkieli talas i Tornedalen 
• Uttala ljud och koppla dem till bokstav 



 

 

 

 

  

  
  

 

   
   

 

    
 

  
 

  

Lärarblad 

Sanasto 
Tornionlaakso, väylä, järvi, joki, koski, suanto, niska, vaara, 
jänkkä, vuoma, törmä, mäki, niemi, vainio, kylä, kaupunki 

Käytettäviä fraasia 
• Missäs sie asut? Mie asun Ruottissa. 

• Mistäs sie olet? Mie olen Kirunasta. 

• Missäs Tornionlaakso oon? Se oon Pohjosruottissa. 

• Mikäs sinun nimi oon? Minun nimi oon … 

Kramatiikki 
• Inessiv- pääte oon –ssa/-ssä panhaan kylän- eli paikannimen 

perhään ko sanothaan ette mie asun siinä eli sielä. 
Esim. Mie asun Lovikassa, Keränössä. 

• Elativ: pääte oon –sta/-stä, panhaan kylän eli paikannimen 
perhään ko sanothaan mistä tullee esim. Mie tulen 
Lovikasta, Keränöstä. 

• Illativ: pääte oon h + pitkä vukaali + n panhaan kylän- eli 
paikannimen perhään ko sanothaan ette mie menen eli lähen 
sinne esim. Mie lähen Lovikhaan, Keränthöön. 

Teksti 
• Ampiaisen aapiskirja: alfabeetti meänkielelä. 

Inga-Britti Uusitalo. Pajala kommun, 2009. 

• Lovikkavanten: www.tekniskamuseet.se/1/1928.html 
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Lärarblad 

Musiikki 
• Lovikkavantartango. Tornedalsteaterns julkalender 2014, 

Markus Forsberg. 
• Milläs met lähemä? Meänkieli lauluja, cd ja kirja, Pajala 

kommun 2013. 

Filmi/Tv/Raatio 

Näistä linkistä saattaa kattoa lissää kielestä ja Tornionlaaksosta: 

• www.ur.se/Produkter/173265-Andrea-halsar-pa-Hos-Ellen 
• www.ur.se/Produkter/157291-I-love-sprak-Meankieli-och-framtiden 
• www.ur.se/Produkter/155352-Jakten-pa-spraket-Meankieli 
• www.ur.se/Produkter/147169-Jag-och-min-mormor-Tornedalingar 

Kulttuuri, histuuria 
ja nykyaika 
• Tornedalens historia 1. Från istid till 1600-talet. Alamäki, Yrjö 

& Hederyd, Olof & Kenttä, Matti (red.). Tornedalskommunernas 
historiebokskommitté, 1991. 

• Tornedalens historia 2. Från 1600-talet till 1809. Alamäki, 
Yrjö & Hederyd, Olof & Kenttä, Matti (red.). Tornedals-
kommunernas historiebokskommitté, 1993. 

• Tornedalens historia 3. Haparanda efter 1809: kommun-
historia utgiven med anledning av Haparandas 150-års-
jubileum. Alamäki, Yrjö & Hederyd, Olof & Kenttä, Matti (red.). 
Tornedalskommunernas historiebokskommitté, 1992. 

• www.nationellaminoriteter.nordiskamuseet.se/linnea2.htm 
• www.nationellaminoriteter.nordiskamuseet.se/linnea1.htm 
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Tornionlaakso ja meänkieli 

Harjotus 1 

Mitäs sanat 
merkittevät ruottiksi? 
Vad betyder nedanstående 
ord på svenska? 

aateli 

atventti 

byssi 

elefantti 

enkeli 

flmi 

krilli 

hattu 

idea 

idealismi 

jätti 

kaakkao 

kaapeli 

kakko 

kanslia 

kenguru 

kilo 

kilometri 

kinkku 

kiraff 

kokki 

korppu 

kristalli 

krokotiili 

kruunu 

kyrkka 

lakana 

leijona 
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Tornionlaakso ja meänkieli 

Harjotus 1 

limppu 

lääkäri 

malmi 

marinaati 

matto 

metri 

minuutti 

muusi 

novelli 

oransi 

paaprikka 

pelarguunia 

pippuri 

prinsessa 

prinsi 

raatio 

rotta 

ruusu 

salati 

sampuu 

saapeli 

sekunti 

silli 

sokkeri 

talli 

tee 

tolppa 

tyyny 

fili 

villi 
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Elevblad 

Paljon onnea ja 
tervetuloa! 

Av någon anledning är du nyfken på meänkieli och vill lära dig det. 

Grattis och välkommen! 
Jostaki syystä sie olet utelias meänkielestä ja haluat oppia sen. 

Paljon onnea ja tervetuloa! 

– Hej, jag heter Maja, eller: 

– Hei, mie olen Maja, som det heter 

Maja 
Maja 

på meänkieli. Man kan också säga: 

– Minun nimi oon Maja. 

Jag är en tjej på nio år och på 

meänkieli blir det: Mie olen 
yheksän vuotta vanhaa tyär. 

Min farmor och farfar bor i en by i 

Tornedalen och där är det många 

som pratar meänkieli. När jag har lov 

från skolan åker jag ofta till farmor 

och farfar och därför har jag bestämt 

mig för att jag också vill lära mig 

deras språk. 
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Elevblad 

Maja 

Jag vill att pappa ska lära mig det 

men han säger att han kan förstå 

meänkieli, men att han inte kan prata 

det så bra. Han har heller inte lärt sig 

att läsa och skriva på meänkieli. 

Jag bor i Kiruna. På meänkieli säger 

man så här: Mie asun Kirunassa, 
eller jag är från Kiruna, Mie olen 
Kirunasta. 

I höstas började jag läsa meänkieli i 

skolan. Det tycker min pappa är roligt 

och bra för då kan han också lära sig 

det bättre. 

Jag tycker att det är lite svårt med 

vissa ljud men min lärare säger att när 

jag väl lärt mig dem så kommer jag 

att tycka att det är jättelätt för att man 

skriver som man säger och säger som 

man skriver. Helppo – Lätt! 
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Elevblad 

Det här är några bra regler för 
uttalet som jag har fått lära mig: 

• Lägg alltid betoningen på första stavelsen 

• Uttala orden som de skrivs – varje bokstav 

”för sig”. Äänä sanat niinku net kirjotethaan 

– joka puustaavi erittäin. 

• Dubbeltecknade konsonanter och vokaler ger 

långt uttal, enkeltecknade ger kort uttal 

tex tuulee (blåser) och tullee (kommer). 

De här ljuden skiljer 
sig från svenska: 

• O – låter som svenska Å i Oskar 
• U – låter som svenska O i Olle 
• Y – låter nästan som svenska U i Ulla 
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Elevblad 

Lasse 

Hei! 
Minun nimi oon Lasse. Mie olen 
poika ja mie asun Pajalasssa. Mie 
olen kymmenen vuotta. 

Det där var på meänkieli och talar om 

vad jag heter, att jag är en kille, var 

jag bor och hur gammal jag är. 

I Pajala är det många vuxna som 

pratar meänkieli sinsemellan men 

när det kommer barn så byter de 

språk och börjar prata på svenska 

i stället. Ibland använder mamma 

och pappa meänkieli som ett ”hem-

ligt språk” när de vill att jag inte ska 

förstå. Det har gjort mig nyfken. 

Nu har jag börjat lära mig det 

i skolan. Snart kan jag avslöja 

alla hemligheter! Salhaukset! 

Det här har jag fått lära mig 

om Tornedalen och meänkieli. 
Lasse 
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Elevblad 

Det här är Tornedalen 
Svenska Tornedalen, Tornionlaakso 
som det heter på meänkieli, ligger i 

nordöstra Sverige. Tornedalen fnns 

på båda sidor av Torneälven. Den 

västra sidan tillhör Sverige och den 

östra sidan Finland. 

Människorna i Tornedalen växlar 

ganska fritt mellan de båda språken, 

svenska och meänkieli. I övre 

Tornedalen är det också många som 

kan samiska. Meänkieli är ett av 

Sveriges fem nationella minoritets-

språk. I dag riskerar språket att 

försvinna om inte också unga 

människor börjar lära sig och använda 

meänkieli. Vilken tur att jag började 

lära mig språket! Tuuri! 

I Tornedalen är de festa namn på 
byar, berg, sjöar, älvar och andra 
geografska platser liksom många 
efternamn på meänkieli. 
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Elevblad 

Tänk vad bra att veta att järvi 
betyder sjö för då vet man ju t ex att 
byn Kainulasjärvi ligger vid en sjö, 
eller att Kangosenkoski är en fors. 

Det fnns gott om plats och vacker 
natur i Tornedalen och det är aldrig 
långt till en sjö eller en älv. På 
sommaren är det ljust nästan dygnet 
runt och vintern är lång och snörik, 
såsom en riktig vinter ska vara. Då 
är det bra att man som jag gillar att 
både bada och åka skidor. 

Norja 

Ruotti Suomi 
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Meänkielialue Meänkieliområdet i Norrbotten 

Utanför kartan: 
Piitin (Piteå), Heletti (Skellefteå), Uumaja (Umeå), Stokkholmi (Stockholm) 
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Elevblad 

Meänkielen puukstaavit 
A ALA (aa, långt a som maa) 

(B)  BEE (används i låneord och namn) 

(C) SEE (används i låneord och namn) 

(D) DEE (används i låneord och namn 

E ERI (ee ee, långt e som i eessä) 

F ÄF, ÄFFÄ (färi, faari, feteri) 

(G) GEE (i namn –ng ljud och genitiv-sängyn) 

H HOO (hoppu) 

I ISÄ (ii, långt som i hiiri) 

J JII (jalka) 

K KOO (kakko) 

L ÄL, ÄLLÄ (leipä) 

M ÄM, ÄMMÄ (musta) 

N ÄN, ÄNNÄ (nokka) 

O SOM I OSKAR (oo, långt som i oon) 

P PEE (pappi) 

(Q) (namn) 

R ÄRR, ÄRRÄ (ruusu) 

S ÄS, ÄSSÄ (suola) 

T TEE (tulla) 

U SOM I OLLE (uu, långt som i uusi) 

V VEE (vesi) 

X 
Y SOM I URBAN (yy, långt som i pyy) 

(Z) (används i låneord och namn) 

(Å) (namn) 

Ä ÄÄ (älä, långt som i ääni) 

Ö ÖÖ (öljy, öö, långt som i lööki) 
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Tornionlaakso ja meänkieli 

Sano sanat 
Uttala nedanstående ord 

Vertaa ruottin ääntämisen kans. 
Jämför med uttalet på svenska. 

Harjotus 2 

ruusu 

salaati 

sampuu 

saapeli 

sekunti 

silli 

sokkeri 

talli 

tee 

tolppa 

tyyny 

fili 

villi 

aateli 

atventti 

byssi 

elefantti 

enkeli 

flmi 

krilli 

hattu 

idea 

idealismi 

jätti 

kaakkao 

kaapeli 

kakko 

kanslia 

kenguru 

kilo 

kilometri 

kinkku 

kiraff 

kokki 

korppu 

kristalli 

krokotiili 

kruunu 

kyrkka 

lakana 

leijona 

limppu 

lääkäri 

malmi 

marinaati 

matto 

metri 

minuutti 

muusi 

novelli 

oransi 

paaprikka 

pelarguunia 

pippuri 

prinsessa 

prinsi 

raatio 

rotta 
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Elevblad 

Missäs sie asut ja 
mistäs sie tulet? 

Missäs sie asut? 
Mie asun Kangosessa. 

Mie asun Männikössä. 

Mie asun Lovikassa. 

Mie asun Keränössä. 

Mie asun Stokkholmissa. 

Mistäs sie tulet? 
Mistäs sie olet lähtösin? 
Mie tulen Kangosesta.      Mie olen lähtösin Kangosesta. 

Mie tulen Kirunasta.  Mie olen lähtösin Kirunasta. 

Mie tulen Männiköstä.      Mie olen lähtösin Männiköstä. 

Mie tulen Keränöstä.        Mie olen lähtösin Keränöstä. 

Mie tulen Stokkholmista.    Mie olen lähtösin Stokkholmista. 

Mihinkäs sie menet/lähet? 
Mie lähen Kangosheen. 

Mie lähen Männikhöön. 

Mie lähen Lovikhaan. 

Mie lähen Keränthöön. 

Mie lähen Stokkholmhiin. 

Mutta: Mie lähen Pajahlaan, Kiruhnaan 
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HISTORIA
NUTID

  

 
 
 
  
 

3 
Kapitel 

Tervehtysfraasia 
Hälsningsfraser 

Under det här temat kommer du att lära dig: 

• Att lära dig hälsningsfraser 
• Att presentera dig 
• Att lära dig hur man frågar vem någon är 
• Att sjunga med i en sång 
• Att kunna en ramsa 



 
 

  

    

    

   

  

 

 

 

 

 

Lärarblad 

Sanasto 
Hei! Hei sitten! Heipähei! mie, minun, olen, olet, tyär, poika, 
nimi, vuotta, vanhaa, kukas, sie, sinun, asun, sano, kuuntele, 
kirjota, moron, päivää, iltaa, hyvvää yötä, kiitos, ole hyvä 

Käytettäviä fraasia 
• Mie olen … 

• Mie olen poika/tyär 

• Mie asun … 

• Mikäs sinun nimi oon? 

• Nyt oon yö. 

• Nyt oon aamu. 

• Nyt oon ilta. 

• Mie herrään aamula. 

• Mie nukun yölä. 

Kramatiikki 
Olla 
mie olen 
sie olet 
se/hään oon 

Asua 
mie asun 
sie asut 
se/hään assuu 

Kuunella 
mie kuuntelen 
sie kuuntelet 
se/hään kuuntelee 

Kirjottaa 
mie kirjotan 
sie kirjotat 
se/hään kirjottaa 
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Lärarblad 

Teksti 
• Loru Mettä Mimmin kirjasta: ”Astrid aa apateus allis kokko 

assis, Lennart lee lepateus lellis kokko lessis”. Meänkieli 
ja Mettä Mimmi: sånger, rim, ramsor och lekar i projektet 
”Meänkieli på förskola, skola och fritidshem”. Kruukka, 
Astrid, 2001. 

• ”Kangosen kalttokenkä” ja muita loruja eri paikoista, 
Moron moron ostaks poron kirjasta. Moron, moron, ostaks’ 
poron kirja: loruja, lauluja, leikkiä, satuja, arvauksia 
Tornionlaaksosta/koohneet ja yhistänheet: Monica 
Johansson, Mona Mörtlund; kuvittannu: Håkan Lundström. 
Socialstyrelsen, 1986. 

• Ramsa som man kan avsluta lektionen med: 

Kiitos tästä päivästä 
Se oli mukava 
Näkemiin 
Heipähei! 

Leikit ja pelit 
• Puuropata 
• Nalle nukkuu (Björnen sover) 

Musiikki 
• Meänkieli ja Mettä Mimmi: sånger, rim, ramsor och lekar 

i projektet ”Meänkieli på förskola, skola och fritidshem”. 
Kruukka, Astrid, 2001: ”Mie sanon moron, moron sulle”, 
”Mikä Kalle?”, ”Peikkoäitin kehtolaulu” 

• Meänkieli lauluja – CD med sångerna från boken Meänkieli. 
Pajala kommun: ”Milläs met lähemä”, ”Ko aamula 
heräthään”, ” Nuku, nuku nurmenlintu”, ”Yölaulu” 

• ”Jaakko kulta” (Broder Jakob) 
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Elevblad 

Kukas sie olet? 
Mikäs sinun nimi oon? 

Minun nimi oon … 

Missäs sie asut? 

Mie asun … 

Kunkas vanhaa sie olet? (xx vuotta) 

Mie olen yheksän vuotta. 

Missäs sie olet töissä? 

Mie olen kruuvassa töissä. 

Mitäs kieltä sie puhut? 

Mie puhun vähän meänkieltä. 

hyvin –aika hyvin 

vähän-aika vähän 

huonosti –aika huonosti 

Mie puhun meänkieltä (aika) hyvin. 

Mie puhun meänkieltä (aika) vähän. 

Mie puhun meänkieltä (aika) huonosti. 

Minkäs maalainen sie olet? 

Mie olen ruottalainen. 

Mie olen suomalainen. 

Minkäslainen sie olet? 

Mie olen ilonen/vireä/lyhy/pitkätukkanen/ 

iso/pikkunen. 

Mistä sie tykkäät? Mistäs sie tykkäät? 

Mie tykkään musiikista/lukemisesta. 
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Tervehtysfraasia 

Harjotus 1 

Tyär Poika 

Mie 

Mie olen 

Maja 
Lasse 

Mie olen (namn) 

Mie olen (flicka/pojke) 

• Ringa in om du är tyär eller poika. Rita ett självporträtt. 

• Läs tillsammans vad som står under bilden och fyll i 

det som saknas. 

• Berätta för en kompis vad du heter, om du är pojke 

eller ficka. 
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Tervehtysfraasia 

Harjotus 2 

Kunkas vanhaa sie olet? 

Mie olen 
10 kymmenen 

vuotta. 

Mie olen 9 
yheksän vuotta 

vanhaa. 

Maja
Lasse 

Ringa in hur gammal du är. 

Kolme 3 
Kakstoista 12 

Yheksän 9 Yks 1 

Ykstoista 11Neljä 4 

Viis 5 Kaheksan 8 

Seittemän 7 Kaks 2 

Kuus 6 Kymmenen 10 

Kunkas vanhaa sie olet? Hur gammal är du? 

Mie olen  vuottaa. 

Öva på frasen ”Mie olen”, Kunkas vanhaa sie olet? 
Fråga varandra. 
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Tervehtysfraasia 

Harjotus 3 

Kukas sie olet? 
Mie olen poika. 
Mie olen Lasse. 

Minun nimi 
oon Lasse. 

Lasse 

Mie olen tyär. 
Mie olen Maja. 

Minun nimi 
oon Maja. 

Mie olen: 

Mikäs sinun nimi oon? 

Minun nimi oon: 

Maja 

Jag heter kan man säga på två olika sätt: Mie olen (jag är) 

eller Minun nimi oon (mitt namn är). Lyssna på orden och 

härma. Öva på att presentera på de bägge sätten med 

namnleken Puuropata. Öva på att fråga Kukas sie olet? 
Mikäs sinun nimi oon? 

Para ihop orden som betyder samma sak 
mie vem 

sie vad 

minun namn 

sinun mitt 

nimi jag 

oon pojke 

kukas du 

mikäs ficka 

tyär är 

poika ditt 
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Tervehtysfraasia 

Harjotus 4 

Kukas sie olet? 
Lyssna till ramsan och härma. 

Loru/Ramsa 
Mie olen Emma. 
Sie olet Pär. 
Mie olen vireä (fitig). 
Sie olet tyär. 
Mitä? 
Pär oon tyär? 
Ei … 
Hään oon poika, 
ja sie olet tyär. 

Bokstäverna har blandats. 
Vilka ord gömmer sig i molnen? 
Hitta orden och skriv dem på rätt sätt under molnet. 

Här är orden: poika, tyär, nimi, kukas, sie, mie, minun, sinun 

imni eis ukkas 

— — — — — — — — — — — — 

räty ime iapok 

— — — — — — — — — — — — 

nimnu uinns 

— — — — — — — — — — 
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Tervehtysfraasia 

Harjotus 5 

Moron, moron 
Mie sanon moron, moron! 
Mie sanon moron, moron sulle nyt. 

Mie sanon moron, moron sulle nyt. 

Mie sanon moron, moron. 

Mie sanon moron, moron. 

Mie sanon moron, moron sulle nyt. 

Kirjota Moron – Päivää – Hyvvää yötä under rätt bild. 

12 111 
10 

39 
48 
57 6 

Kirjota: sant tosi eller falskt vale. 
Skriv T om det stämmer och V om det inte stämmer. 

Tosi – Vale 
Säger man moron på kvällen? 

Säger man moron på morgonen? 

Säger man päivää på kvällen? 

Säger man hyvvä yötä då man ska lägga sig? 

Lyssna till sången ”Mie sanon moron, moron” i Meänkieli lauluja 
– CD med sångerna från boken Meänkieli. Pajala kommun 
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Lautapeli Tervehtysfraasia – Brädspel Hälsningsfraser 
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Sanat – Ord: 
Deltagarantal: 2–3. Material: Sexsidig tärning, varsin spelpjäs poika, tyär, 
Spelregler: Turas om att kasta tärningen. Flytta det antal steg som hyvvää yötä, 
tärningen visar. Säg orden högt på meänkieli. Om du inte kan ordet, moron, päivää får du ta tre steg bakåt. Först i mål vinner. 
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Tervehtysfraasia 

Harjotus 6 

Missäs sie asut? 

Mie asun Mie asun 
Kirunassa. Pajalassa. 

Maja 
Lasse 

Lasse bor i 

Maja bor i 

Mie asun 
Skriv var du bor 

Vittankissa Masunissa 

Täränössä Lulajassa 

Stokkholmissa Uumajassa 

Juoksenkissä Kangosessa 

Suanossa Karesuanossa 

Pellossa Sopperossa 

Läs och körläs ortsnamnen. Namnleken Puuropata går 

bra att öva ortsnamn med. Läraren frågar: Missäs sie 
asut? Barnen svarar: Mie asun … 

Lyssna och sjung ”Milläs met lähemä” i cd:n ”Meänkieli laulja”, 
Pajala kommun, 2013. 
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Tervehtysfraasia 

Harjotus 7 

Missäs sie asut? 
Maja: Hei! Mie olen Maja. Mie asun Kirunassa 

Lasse: Mie olen Lasse. 

Maja: Missäs sie asut? 

Lasse: Mie asun täälä Pajalassa. 

Nyt met olema framila Pajalassa. 

Hauska kohata, Hei sitten! 

Maja: Näkemiin! Näemä! 

Lasse bor i 

Maja bor i 

Mie asun 
Skriv var du bor. 

Lasse assuu 
Pajalassa 

Maja
Lasse 

Maja assuu 
Kirunassa 

Om man ska berätta var någon annan bor säger man: 

Hään assuu/se assuu/ eller Ulla assuu ... 

Fråga tre kompisar var de bor och skriv: 

assuu 

assuu 

assuu 

Läs och översätt texten tillsammans. Öva på fraserna i kör. 

Fråga varandra: Missäs sie asut? 
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Tervehtysfraasia 

Harjotus 8 

Kiitos 
– Mikäs tämä oon? 

– Se oon kakko. 

– Mikä kakko? 

– Kangosenkakko. 

– Saankos maistaa? 

– Ole hyvä! 

– Kiitos, se oli makea! 

Ringa in orden: Kiitos, Ole hyvä 

A L K I I T O S 

N K I R B Å L S 

K I I T O S E E 

I D T W Z X H V 

I F O J L Å Y Q 

T U S I P O V A 

O L E H Y V Ä Ö 

S Y T Z A X C M 

Läs dialogen och förklara ord. Körläs. 

Hitta orden i rutnätet. 
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Tervehtysfraasia 

Harjotus 9 

Tervehtysfraasia 
Läs artighets- och hälsningsfraserna tillsammans. 

Gå och hälsa på varandra på olika sätt. 

Tervetuloa 
minun tykö! 

Kiitos hyvin! 

Sieki täälä? 
Kunkas sie 

jaksat? 

Hauska 
kohata! 

Näkemiin!Hei sitten! 
Kuulema! 

Heipähei 

Maja
Lasse 

38 



Teksti TEXT

Filmi

Fraasia ja  FRASER OCH

kysymyksiä FRÅGOR

GRAMMATIK
Kramatiikki
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ja traama

FILM
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Musiikki
MUSIK
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Kulttuuri  KULTUR
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HISTORIA
NUTID

  

  
 
 

4 
Kapitel 

Numerot 
Siffrorna 

Under det här temat kommer du att lära dig bland annat: 

• Att namnge siffrorna 0–12 
• Att svara på frågan ”Hur många?” 
• Att sjunga med i en sång om siffror 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  
  

    

   

    

 

   
 

Lärarblad 

Sanasto 
Numerot 

0 Nolla 
1 Yks 
2 Kaks 
3 Kolme 
4 Neljä 
5 Viis 
6 Kuus 
7 Seittemän 
8 Kaheksan 
9 Yheksän 
10 Kymmenen 
11 Ykstoista 
12 Kakstoista 

Käytettäviä fraasia 
Näitä fraasia oppilhaat harjottelevat suulisesti parissa. 
Yks kyssyy ja toinen vastaa! 

• Kunkas monta …? 

• Montakos ...? 

Kramatiikki 
• Verbit: Räknää! Kysy! Vastaa! Leivo! 

• Partitiivi: yks – monta esim. yks kello – monta kelloa 

Teksti 
• Histuuuria Kangosenkakosta. Teksti löytyy piilaakasta; 

Leikit ja pelit 
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Lärarblad 

Leikit ja pelit 
• Juna oon hiljastunnu 

• Kimin leikki 

• Viskakkaa täärninkiä vuorotellen. Sanokaa mitä se näyttää. 

• Viskakkaa kaks täärninkiä. Räknäkkää yhtheen. 

• Numerovilja löytyy linkistä: 
www.modersmal.skolverket.se/meankieli/images/stories/fler/ 
mulla%20oon%20numer0.pdf 

• ”Yks, kaks, kolme, juusto”. Stina Rovan kirjasta Sagor från 
Tornedalen. Kaamos, 1999. 

• Numeropinku 

• Lautapeli: Numeropeli 

• Tehe kello jossa saattaa tällätä viisarit. Sillä oppilhaat sitten 
saattavat harjotella kelloa. 

Musiikki 
• ”Numerolaulu”: Meänkieli lauluja – CD med sångerna från 

boken Meänkieli. Pajala kommun. 

• ”Kaks kissaa – två katter”: Meänkieli lauluja – CD med 
sångerna från boken Meänkieli. Pajala kommun. 

Filmi 
• UR: Räknää Pinon kans. Räkna med Pino. 

41 
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Lärarblad 

Kulttuuri, histuuria 
ja nykyaika 

Leivo kangosenkakkoja. Tässä oon resäpti: 

Resäpti Kangoskakkoja 

8 dl kylmää maitoa 
9 dl sokkeria 
1 pussi hirvensarvensuolaa 
2 kg nisujauhoa 
500 g sullaa voita eli markariiniä 

Sekota maito ja sokkeri. Lissää jauhot ja hirvensarvensuola ja 
viimiseksi rasva. Anna taikina puutua kylmässä yön yli. Leivo ulos. 

Kangosenkakot pruukaavat olla ymmyrkäisiä mutta ko taikina 
kaulithaan aika ohukaiseksi siittä saattaa tehhä vaikka minkä 
formusia Kangosenkakkoja – vaikka eri numeroita. 

Paista 225°C, 10–15 minuuttia. 
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Numerot 

Harjotus 1 

Kunkas monta?  
Hur många? 
Majan mummu oon leiponu Kangosenkakkoja.  
Majas mommo har bakat Kangoskakor.  
Auta Majaa räknäähmään. Hjälp Maja att räkna. 
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Numerot 

Harjotus 2 

Viskakkaa täärninkiä 
vuoron perhään 
Kasta tärning turvis 
a) Päättäkää kumpi oon A ja B. 
b) Kirjottakkaa ja sanokaa mitä täärninki näyttää. 

Viskakkaa monta kertaa kukin. Skriv och säg 
vad tärningen visar. Kasta fera gånger var. 

A B 

c) Ottakaa kaks täärninkiä, viskakkaa kummakki ja 
räknäkkää plyssää, miinystä ja kertaa. Kirjottakkaa 
vastaukset. Ta två tärningar. Kasta bägge och addera, 
subtrahera och multiplicera. Skriv svaren. 

A B 
+ = + = 
+ = + = 
+ = + = 
– = – = 
– = – = 
– = – = 
x = x = 
x = x = 

44 
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Numeropeli Numeropeli 

Deltagarantal: 2–3. Material: Sexsidig tärning, varsin spelpjäs. 

Alku 

Loppu 

1 3 0 10 6 8 2 
1 
504916 

3 
2 1 5 1 7 

317948 

11 

12 
10 

11 

12 

Spelregler: Turas om att kasta tärningen. Flytta det antal steg som 
tärningen visar. Räkna högt på meänkieli. Om du inte kan ordet för siffran, 
får du ta tre steg bakåt. Först i mål vinner. 
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Elevblad 

Numeropinku 

Kaikki oppilhaat täyttävät oman pinkuprikan. 

Yks numero joka ruuthuun. 

Opettaja vettää ja sannoo yhen numeron ja net 

joila oon se numero kryssäävät färipännälä sen. 

Yks numero kerralhaan. 

Alussa häätyy piiain näyttää numeroa ennenko pannee 

sen pois ja ennenko ottaa seuraavan numeron. 

Sitten ko oppilhaat oon oppinheet numerot net 

saattavat itte vettää ja sanoa numerot. 



Teksti TEXT

Filmi

Fraasia ja  FRASER OCH

kysymyksiä FRÅGOR

GRAMMATIK
Kramatiikki

Leikit, pelit, 

LEKAR, SPEL OCH DRAMA
ja traama

FILM

Sanasto
VOKABULÄR

Musiikki
MUSIK
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Kulttuuri  KULTUR

histuuria
ja nykyaika

HISTORIA
NUTID

  

   
 

Kapitel 
5 

Kello 
Klockan 

Under det här temat kommer du att lära dig bland annat: 

• Att fråga vad klockan är 
• Att svara med hel- och halvtimmar 



   

  

   

   

 
 

 
 

  
 

   

  
 

 
 

 

Lärarblad 

Sanasto 
Vaile/vaila, puoli, yli, justhiins, kello, paljonkos, mitäs 

Käytettäviä fraasia 
• Fraasit oppilhaat harjottelevat parissa suulisesti. Yks kyssyy 

ja toinen vastaa! 

• Mitäs kello oon? Paljonkos kello oon? 

• Se oon ... /Se oon puoli ... 

Kramatiikki 
viis ~ viittä ~ viiettä yli ~ vaile ~ vaila viis ~ viien 

KOLMELTA / KELLO KOLME 
→ PUOLI KOLMELTA 

Leikit ja pelit 
• Kimin leikki 

• Tehe kello jossa saattaa tällätä viisarit. Kellola kläpit sitten 
träänaavat vuorotellen: Yks tällää viisarit ja kyssyy: Mitäs 
kello oon? Toinen vastaa: Se oon ... / Se oon puoli ... 

Kulttuuri, histuuria 
ja nykyaika 
Kattokaa internetistä kuvia erilaisista kelloista 
Esim: plakkarikello, seinäkello, Mora-kello 
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Elevblad 

Kello oon 

(Justhiins) 

Vaila/vaile Yli

 
 

Puoli 

viis ~ viittä ~ viiettä        yli ~ vaile ~ vaila        viis ~ viien 

Kello oon yks. 

Kohtaama kello yks. 

Kohtaama yheltä. 

Kello oon puoli kolme. 

Kohtaama puoli kolmelta. 
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Kello 

Harjotus 1 

Mitäs kello oon?  
Hur mycket är klockan? 

Se oon ... Den är ... 

50 
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Kello 

Harjotus 1 
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Kello 

Harjotus 2 

Koskas? 
Minkäs aikana? 
Kolmelta/kello kolme 
Puoli kolmelta/kello puoli kolme 

Yheltä Viieltä Yheksältä 
Kahelta Kuuelta Kymmeneltä 
Kolmelta Seittemältä Yheltätoista 

Neljältä Kaheksalta Kaheltatoista 

Koskas sie herräät 
aamula? 

Minkäs aikana sie 
herräät aamula? 

Koskas sie menet 
nukkumhaan illala? 

Minkäs aikana sie menet 
nukkumhaan illala? 

Koskas sie kattot sinun 
favuriitiprukrammia 
teeveessä? 

Minkäs aikana sie kattot 
sinun favuriitiprukrammia 
teeveessä? 

Minkäs aikana 
meänkielentiima alkaa 
tuorestaina? 

Arkipäivinä 
– på vardagarna 

Pyhinä 
– på helgerna 

Joskus – ibland 

Aina – alltid 

Ussein – ofta 

Harvoin – sällan 

Tänä tuorestaina 
– den här torsdagen 

Ensi tuorestaina 
– nästa torsdag 
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Kello 

Harjotus 2 

Minkäs aikana sie lähet 
kouhluun? 

Minkäs aikana sie tulet 
kouhluun? 

Minkäs aikana sie tulet 
takashiin kotia? 

Minkäs aikana sie syöt 
fruukostin/päiväruan/ 
murkinan? 

Minkäs aikana sie 
kattot teeveetä? 

Koskas sie luet 
meänkieltä kotona? 

Minkäs aikana 
meänkielentiima 
loppuu tuorestaina? 

Tavalisesti 
– vanligtvis, normalt 

Puoli kaheksan 
maissa/aikhoin 
– runt halv åtta 

Perilä – framme 

Kotona – hemma 

Nuin – cirka, ungefär 

Piian – kanske 
kaheksasta 
kymmentheen 

Viiestä kahekshaan 
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Kello 

Harjotus 2 

Minkäs aikana sie saatat tulla  

minun tykö huomena? 

Koskas pyssi lähtee? 

Minkäs aikana sie syöt  

päiväruan koulussa? 

Minkäs aikana pyssi tullee? 

Antheeksi, mitäs kello oon? 

Antheeksi, paljonkos kello oon? 

Muistaks sie koskas jymppa  

alkaa? (muistaa = komma ihåg) 

Minkäs aikana flmi alkaa? 

(alkaa = börjar) 

Antheeksi, tieäks sie, paljonko  

kello on? (tietää = veta) 
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Kello 

Harjotus 2 

Antheeksi, koska met olema  

perilä? (perilä = framme) 

Tieäks sie, koska pyssi lähtee  

sentrumhiin? (tietää = veta) 

Minkäs aikana rasti loppuu? 

Minkäs aikana mie saatan  

soittaa sulle? 

Minkäs aikana sulla oli  

hammaslääkärin aika? 

Minkäs aikana met kohtaama? 

Minkäs aikana sie olet kotona? 

Minkäs aikana flmi loppuu? 

(loppua = sluta) 
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Kello 

Harjotus 2 

Minkäs aikana koulu loppuu? 

(loppua = sluta) 

Minkäs aikana kauppa mennee  

kiini? (kauppa mennee kiini  

= affären stänger) 

Minkäs aikana kauppa aukeaa? 

(aukeaa = öppnar) 

Minkäs aikana Lenan juna  

tullee huomena? 

Minkäs aikana met lähemä  

sinne? 
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Kello 

Harjotus 3 

Praatikaa! Prata! 

Hei! Hei! 
Kukas sie 

olet? 

Minun nimi 
oon ... 

Kunkas vanha 
sie olet? 

Minun pyssi 
lähtee nyt. 
Näkehmiin! 

Jahaa, mie 
olen ... 

Joo, 
näemä! 

Se oon .../ 
Se oon puoli ... 

Mie olen ... 
vuotta. 

Mitäs kello oon? 

Mie olen ... vuotta 
vanhaa. 

Kunkas vanhaa 
sie olet? 
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Teksti TEXT

Filmi

Fraasia ja  FRASER OCH

kysymyksiä FRÅGOR

GRAMMATIK
Kramatiikki

Leikit, pelit, 

LEKAR, SPEL OCH DRAMA
ja traama

FILM

Sanasto
VOKABULÄR

Musiikki
MUSIK

58 

Kulttuuri  KULTUR

histuuria
ja nykyaika

HISTORIA
NUTID

  

  
 
 
 

Kapitel 
6 

Färit 
Färgerna 

Under det här temat kommer du att lära dig bland annat: 

• Att namnge några färger 
• Att sjunga med i sånger om färger 
• Att härma ord och ramsor 
• Att följa enkla instruktioner 



 
 

   

  

 

   

  

  

  

  

   
  
  
 

   
  

 

Lärarblad 

Sanasto 
Valkea, musta, punanen, sininen, oransi, roosa, liila, pruuni, 
keltanen, harmaja, vihreä, kulta, hopea 

Käytettäviä fraasia 
• Mikäs färi? 

• Minkäs färinen? 

• Kelläs oon? 

• Mulla oon … 

• Näytä mulle punanen pännä! 

• Anna mulle punanen pännä! 

Kramatiikki 
• Addesiivi vastaa kysymyksheen: Kelläs oon? 

• Sanan lopphuun panhaan pääte –la eli –lä. Esim. Jannela oon, 
mulla oon, sulla oon, hällä oon, meilä oon, teilä oon, niilä/ 
heilä oon. 

• Verbit: Maalaa! 
Riittaa! 
Färitä! 
Anna! 

Teksti 
• Kirja: Meänkieli kirja, Nylund, Märta, Karin och Linnéa, 

Tornedalen Media AB, 2007 ja siihen kuuluva kopieerinkipärmi 
missä oon färitehtäviä. 
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Lärarblad 

Leikit, pelit ja traama 
• Färileikkiä 

• Haukan siiven alla 

• Kimin leikki 

• Färipeli 

• Färidomino 

• Färipinku 

• Loppa 

Musiikki 
• ”Färilaulu”: Meänkieli lauluja – CD med sångerna från boken 

Meänkieli. Pajala kommun. 

• Lovikkavantartango. Tornedalsteaterns julkalender 2014, 
Markus Forsberg. 

Kulttuuri, histuuria 
ja nykyaika 
Lovikkavantus: 
• www.nll.se/sv/Kultur/Kulturarv-och-museum/Norrbottens 

-museum/Samlingarna/Manadens-foremal-2012/December 
---Lovikkavantar/ 

• www.tekniskamuseet.se/1/1928.html 

Kansalismalaus: 
Netiltä saattaa löytää tietoja kansalismalauksista esim. 
Gunnel Tjäder eli Paulus Aili. 

Kansalispuku: 
• www.nll.se/Kultur/Kulturarv-och-museum/Norrbottens-

museum/Samlingarna/Manadens-foremal-2012/April 
---1912-ars-Norrbottensdrakt/ 

• www.nll.se/Kultur/Kulturarv-och-museum/Norrbottens-
museum/Etnologi/Drakthistoria/Bildgalleri-drakter/ 

• www.lulehembygdsgille.se/onewebmedia/1912-arsdrakt.pdf 
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Färit 

Harjotus 1 

Färitä kuva 
Färglägg bilden 

Numero kaks oon keltanen aurinko. 

Numero kolme oon punanen piili. 

Numero yks oon vihreä puu. 

Numero seittemän oon keltanen kukka. 

Numero kuus oon musta katto. 

Numero viis oon valkea ovi. 

Numero neljä oon harmaja talo. 

1 

2 

3 
45 

6 

7 
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Färit 

Harjotus 2 

Para ihop siffra och ord 
Titta på föregående övning. 

yks piili 
kaks kukka 
kolme katto 
neljä talo 
viis puu 
kuus ovi 
seittemän aurinko 

Svara på frågorna 
Svara oon om frågan stämmer 

eller ei ole om det inte stämmer. 

Exempel: Oonkos numero kolme piili? 

Oonkos numero kuus ovi? oon 

Oonkos numero seittemän kukka? 

Oonkos numero yks puu? 

Oonkos numero kaks talo? 

Oonkos numero neljä katto? 

Harjotus 3 
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Färit 

Harjotus 4 

Maalaa numerot 
Färglägg siffrorna 

Numero yks oon vihreä. 

Numero kolme oon keltanen. 

Numero kymmenen oon musta. 

Numero kaheksan oon valkea. 

Numero kaks oon sininen. 

Numero viis oon punanen. 

Numero seittemän oon harmaja. 

Numero neljä oon ruskea. 

Numero yheksän oon liila. 

Numero kuus oon pruuni. 

Numero nolla oon roosa. 
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Färipeli – Färgspel 

Loppu 

Alku 

Deltagarantal: 2–3. 
Material: Sexsidig tärning, en spelpjäs till varje person. Spelregler: Turas 
om att kasta tärningen. Flytta det antal steg som tärningen visar. Säg 
räkneorden högt på meänkieli. Om du kan säga färgen på meänkieli på 
den stjärna du kommer till, får du stanna på stjärnan. Kan du inte namnet 
på färgen får du gå tillbaka tre steg. Först i mål vinner. 



Teksti TEXT

Filmi

Fraasia ja  FRASER OCH

kysymyksiä FRÅGOR

GRAMMATIK
Kramatiikki

Leikit, pelit, 

LEKAR, SPEL OCH DRAMA
ja traama

FILM

Sanasto
VOKABULÄR

Musiikki
MUSIK

65 

Kulttuuri  KULTUR

histuuria
ja nykyaika

HISTORIA
NUTID

  

  
 

 
 

7 
Kapitel 

Pere 
Familjen 

Under det här temat kommer du att lära dig bland annat: 

• Att känna igen benämningarna på de närmaste 
familjemedlemmarna 

• Att presentera familjemedlemmar 
• Att ställa en enkel fråga om någon annans familj 



  

 

 

 

  

  

   
 

  

 

 

 

   
 

   

  

Lärarblad 

Sanasto
 Mie, mamma/äiti, pappa/isä, veli, sisar, pikku, iso 

Käytettäviä fraasia 
• Minun perheessä oon mamma Karin, pappa Rolle, pikkuveli 

Lasse, isosisar Anna ja mie. 

• Mie olen pikkusisar/isosisar, pikkuveli/isoveli. 

• Mulla oon mamma/äiti, pappa/isä, sisar/veli. 

• Oonkos sulla sisar/veli? Oon/ei ole. 

• Kukas sie olet? Mie olen … 

• Kukas oon sisar/veli? Mie olen … 

• Kenes pappa/isä, mamma/äiti, sisar/veli hään oon? 
Se/Hään oon minun … 

Kramatiikki 
• Oon, Se/hään oon minun … 

• Olen, Mie olen isosisar 

• Oonkos? Oonkos se sinun pikkuveli? 

• Kenes? Kenes poika sie olet? Mie olen Annan ja Päärin poika 

• Genitiivi oon kasys ja se merkittee omistusta. Ko sie vastaat 
kysymyksheen kenes? sie panet puukstaavin –n sanan 
perhään. 

• Kenes käytethään vain ko kysythään ihmisistä. 
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Lärarblad 

Teksti 
• Kirja: Meänkieli kirja, Nylund, Märta, Karin och Linnéa, 

Tornedalen Media AB, 2007 ja siihen kuuluva kopieerinkipärmi 
missä oon tehtäviä. 

• Kallen kirja Tikitaalinen kirja ja harjotuksia Kallesta ja hänen 
perheestä: 
www.modersmal.skolverket.se/sites/public/kalle/meny.html 

• Kirja: Som om jag inte fanns. Kerstin Johansson i Backe. 
Rabén & Sjögren, 2003 (AWE/Geber 1978). 

Leikit ja pelit 
• Pöytäteatteria tokitten kans/leekuäijät ja niin pois päin. 

• Repliikit: Kukas sie olet? Mie olen mamma. Kukas oon veli? 
Mie olen veli. Oleks sie pikkuveli eli isoveli? Mie olen isoveli. 

• Kimin leikki 

• Muistopeli 

• Kuvia perheistä jokka löytää vaikka avisista saattaa käyttää 
monela laila. 

• Riitata fantasiperheitä ja keksiä jonku perheen. 

Filmi 
• ”Elina – Som om jag inte fanns”, www.sli.se 
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Pere 

Harjotus 1 

Mikon ja 
Uuentalon pere 
Mikon ja Uuentalon pere 

Hanna Mikko Pär ja Lasse Mikko Ebba Mikko 

Barbro Mikko Anders Uusitalo 

Britt Mikko Lars Mikko Ingrid Uusitalo Lennart Uusitalo 
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Pere 

Harjotus 1 

Vastaa kysymykshiin 

Kenes pere tämä oon? Se oon pere. 

Kenes isä Anders oon? Hään oon isä. 

Kenes äiti Britt oon? Britt äiti. 

Kenes lapset Hanna, Ebba, Lasse ja Pär oon? 

Het lapset. 

Kenes lapsenlapset Hanna, Ebba, Lasse ja Pär oon? 

Het lapsenlapset. 

Kenes lapsi Barbro oon? lapsi. 

Kenes vaimo Ingrid oon? vaimo. 

Kenes mies Lennart oon? mies. 

Kenes muffa Lars oon? Hään muffa. 

Kenes nimi oon Lennart? Lennart. 

Kenes nimi oon Barbro? Barbro. 

Kenes nimi oon Britt? Britt. 
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Pere 

Harjotus 2 

Pane sanat oikehaan 
järjestyksheen 
ja kirjota lausheet 

• Poika Ingridin Anders oon ja Lennartin 

• Faari Lennart oon kaksositten 

• Murfaari lapsitten oon Lars 

• Oon vaimo Ingrid Lennartin 

• Anders sampu Barbron oon 

• Velimiehet Ebban Pär Lasse ja Hannan ja oon 
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Elevblad 

Hanna, Pär, 
Lasse ja Ebba 

Hanna, Pär, Lasse ja Ebba oon sisarukset. 

Hanna oon Pärin, Lassen ja Ebban sisar. 

Hannan pikkuveljet oon Pär ja Lasse. 

Hanna oon isosisar. 

Ebba oon Hannan pikkusisar. 

Pär ja Lasse oon kaksoset. 

Barbro ja Anders oon Hannan, Pärin, 

Lassen ja Ebban vanhiimat. 

Barbro oon heän äiti. 

Anders oon heän isä 

Hanna, Pär, Lasse ja Ebba oon Barbron 

ja Andersin lapset. 

Hanna ja Ebba oon heän tyttäret. 

Pär ja Lasse oon heän pojaat. 

Barbro ja Anders oon samput. 
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Pere 

Harjotus 3 

Puustaaviloova, 
peresanat 
Läyvä nämät sanat puukstaaviloovasta: 

velimies, sisar, äiti, isä, kaksoset, pere, farmuuri, 
farfaari, murmuuri, murfaari, musteri 

A V S F V H J K Ö M 

E A E R E A F P T U 

R F U P L I A E P R 

T A O S I S A R N M 

Y M I Y M Ä R E M U 

U M Ö Ä I T I M V U 

M U S T E R I N A R 

I K A K S O S E T I 

O E S J L Ä Ö I S Ä 

P E S F H J U R E L 
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Teksti TEXT

Filmi

Fraasia ja  FRASER OCH

kysymyksiä FRÅGOR

GRAMMATIK
Kramatiikki

Leikit, pelit, 

LEKAR, SPEL OCH DRAMA
ja traama

FILM

Sanasto
VOKABULÄR

Musiikki
MUSIK
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Kulttuuri  KULTUR

histuuria
ja nykyaika

HISTORIA
NUTID

  

   

 
 

8 
Kapitel 

Ruumis 
Kroppen 

Under det här temat kommer du att lära dig bland annat: 

• Visa, genom att peka, att du känner till några ord för olika 
kroppsdelar 

• Att härma ord och ramsor 
• Att med en enkel fras säga var du har ont 



 
 

 

 

 

 

  

 

   
 

   

  

   
    
   

 
 

Lärarblad 

Sanasto 
Pää, olkapäät, käsi, vatta, sääret, polvet, varphaat, jalka, silmä, 
nokka, suu, perse, minun, sinun, kuuntele, kirjota, riittaa, färitä, 
mulla oon kipeä … 

Käytettäviä fraasia 
• Mikäs tämä oon? Se oon käsi. 

• Mikkäs nämät oon? Net oon käet. 

• Mulla oon kipeä pää/jalka/vatta/käsi/silmä/nokka/suu/polvi. 

Kramatiikki 
• Genitiivipäätös -n: Kenes? Minun, Paulan 

• Sinkylaari ja plyyraali: esim. jalka-jalat, nokka–nokat, suu-suut 

• Demonstratiivi pronoomenit sinkylaarissa: esim. Tämä oon 
käsi, tuo oon jalka, se oon jalka 

• Demonstratiivi pronoomenit plyyraalissa: esim. Nämät oon 
jalat- nuot/net oon polvet 

Tekstiä 
• Loru: ”Minun pää minun olkapäät” 

• Kirja: Moron, moron, ostaks’ poron: loruja, lauluja, 
leikkiä, satuja, arvauksia Tornionlaaksosta/koohneet ja 
yhistänheet: Monica Johansson, Mona Mörtlund; kuvittannu: 
Håkan Lundström. Socialstyrelsen, 1986: Peukalo pukki, 
Paaka, paaka, pullaa 
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Lärarblad 

Leikit, pelit ja traama 
• Pyssileikki 

• Muistopeli 

• Ruumispinku 

• Ihmispingu, Sagor från Tornedalen. Kaamos, 1999 

• Lautapeli 

• Kimin leikki 

Musiikki 
• Pää, olkapäät, polvet, varphaat (Huvud axlar knän och tår) 

• Meänkieli lauluja – CD med sångerna från boken Meänkieli. 
Pajala kommun: ”Olettakos nähneet?”, ”Halvan liikkua”. 

• Meänkieli ja Mettä Mimmi: sånger, rim, ramsor och lekar 
i projektet ”Meänkieli på förskola, skola och fritidshem”. 
Kruukka, Astrid, 2001: ”Nyt met leikimä hauskan leikin”, 

• Missä oon peukalo? (Var är tummen?) 

Kulttuuri, histuuria 
ja nykyaika 

Lovikkavanthuut käessä, siepakat jalassa, kansalispuku päälä, 
huivi päässä 
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Ruumispeli – Kroppspel 

Alku 

Loppu 
Material: Sexsidig tärning, varsin spelpjäs. 

Spelregler: Turas om att kasta tärningen. Flytta det antal steg  
som tärningen visar. Räkna högt på meänkieli. Om du inte kan  
ordet för kroppsdelen, får du ta tre steg bakåt. Först i mål vinner. 

76 



 

77

Ruumis 

Harjotus 1 

Pää 
Huvudet 
Veä viiva. Dra ett streck till rätt kroppsdel. 

Silmä
Tukka 

Korva 

Nokka 
Suu 
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Ruumis 

Harjotus 2 

Kirjota oikaea numero 
oikehaan paikhaan 
Skriv rätt siffra på rätt plats 
1. Jalka 3. Käsi 5. Korva 7. Nokka 
2. Pää 4. Silmä 6. Suu 

Laula: 
Silmä, silmä, nokka suu. 
Silmä, silmä, nokka suu. 
Korva, korva. 
Aurinko paistaa, auriko 
lämmittää. 
Hyppää ja tansii ja pyörii. 

78 



 

 

79

Ruumis 

Harjotus 3 

Fyll i kroppsdelarnas 
namn i singular och plural 

Exempel: Tämä oon polvi, nämät oon polvet. 

a) Tämä oon Nämät oon 

b) Tämä oon Nämät oon 
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Ruumis 

Harjotus 3 

c) Tämä oon Nämät oon 

d) Tämä oon Nämät oon 

e) Tämä oon Nämät oon 
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Ruumis 

Harjotus 4 

Riittaa ja färitä 
– Kukas hään oon? 
• Hänen tukka oon vihreä ja kihara. 

• Hällä oon pikkunen suu. 

• Hänen pää oon ko muna. 

• Hänen silmät oon mustat ja isot. 

• Hällä oon iso nokka. 

• Hään oon pitkä ja laiha. 

• Hällä oon kauhean pitkät käet ja jalat. 

• Hällä oon kymmenen sormea joka käessä. 

• Hällä oon viistoista varvasta joka jalassa. 

• Hään oon roosa. 
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Ruumis 

Harjotus 5 

Mikäs sulla oon kipeä? 
Tehkää parissa, yks kyssyy – toinen vastaa 

Kysymys: Mikäs sulla oon kipeä? 

Mulla 
särkee 
päätä. 

Mulla 
oon feeperi. 

Mulla oon 
pää kipeä. 

Mulla oon 
kurkku kipeä. 

Mulla oon 
vattatauti.Mulla oon 

vatta kipeä. 

Mulla oon 
lentsu. 

Mulla oon 
hammassärky. 

Mulla oon 
selkä kipeä. 

Mulla oon 
päänsärky. 

Mulla oon 
jalka kipeä. 
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Ruumis 

Harjotus 5 

Kiitos 
hyvin! 

Kunkas sie 
voit/jaksat? 

Eipä 
kehumista!/ 

Eipä saata 
kehua!Kunkas 

hurisee? 

Mikäs 
hätänä? 

Mie voin 
huonosti 
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Elevblad 

Minkäslainen? 

ahkera flitig 
arka försiktig, blyg 
auttavainen hjälpsam 
elävä livlig 
elläinrakas djurvän 
empaattinen empatisk 
energinen energisk 
epärehellinen oärlig 
epäsosiaalinen osocial 
hauska rolig 
hiljanen tyst 
huolimaton, resu slarvig 
oorninki välvårdad, vårdad 
huomaavainen uppmärksam, artig 
hymoristinen ha sinne för humor 
hyväntuulinen gladlynt 
mukava underbar, härlig 
ilkeä, häijy elak 
ilonen glad 
ironinen ironisk 
ittenäinen självständig 
ittepäinen envis 
ittevarma självsäker 
järkevä förnuftig, förståndig, klok 
katkera bitter 
kärsimätön otålig 
kärsivälinen tålmodig 
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Elevblad 

lahjakas begåvad 
laiska lat 
luotettava pålitlig 
lämmin varm 
miehekäs manlig 
miehleinen rar, älskvärd 
mukava trevlig 
muotikas moderiktig 
naiselinen kvinnlig 
negatiivinen negativ 
omituinen originell, säregen 
optimisti optimist 
pirteä pigg 
positiivinen positiv 
puhelias pratsam 
päättäväinen beslutsam 
rauhalinen lugn 
realistinen realistisk 
rehelinen ärlig 
rohkea modig 
rumanttinen romantisk 
salhainen hemlighetsfull 
sosiaalinen social 
sporttinen sportig 
suorasananen rättfram 
sytämelinen hjärtlig 
sympaattinen sympatisk 



86 

 

 
  

 

Elevblad 

sääntölinen punktlig 
temperamenttinen temperamentsfull 
tyylikäs stilig 
vaatimaton anspråkslös 
vaativa krävande 
viisas klok, vis 
älykäs intelligent 

Hään oon jalat maassa – tyyppi. 

Hällä oon vahvat mielipitheet. 

Hään oon heikojen puolustaja. 

Hään ei ole koskhaan pahala päälä. 

Hään jaksaa aina kuunella ja ymmärtää. 

Hään oon ittestä pitävä 

Maja 



Teksti TEXT

Filmi

Fraasia ja  FRASER OCH

kysymyksiä FRÅGOR

GRAMMATIK
Kramatiikki

Leikit, pelit, 

LEKAR, SPEL OCH DRAMA
ja traama

FILM

Sanasto
VOKABULÄR

Musiikki
MUSIK
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Kulttuuri  KULTUR

histuuria
ja nykyaika

HISTORIA
NUTID

  

 
  
    

 

Kapitel 
9 

Vaatheet 
Kläderna 

Under det här temat kommer du att lära dig bland annat: 

• Att namnge några klädesplagg 
• Att förstå och besvara frågan; Kelläs oon …? 
• Att känna till att saker heter olika beroende på om 

det är en eller fera 



 
 

 

 

 

   

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Lärarblad 

Sanasto 
Sokku/sokut, kenkä/kengät, housut, hame, kleninki, T-paita, 
tröijy, jakka, truusat, alushousut 

Käytettäviä fraasia 
Fraasit oppilhaat harjottelevat parissa suulisesti. Yks kyssyy ja 
toinen vastaa! Vaatheitten kans passaa hyvin repeteerata färit. 

• Tämä oon tröijy. 

• Nämät oon housut. 

• Kelläs oon ...? 

• Mulla oon ... 

Kramatiikki 
• Kelläs oon punanen tröijy? 

• Majala/Mulla oon punanen tröijy. 

• Sinkylaari esim. sokku ja hame. 

• Plyyraali esim. sokut ja housut. 

Teksti 
Tästä linkistä saattaa lukea vaatheista: 
www.modersmal.skolverket.se/meankieli/index.php/oppimate-
riaalialaeromaterial/kirjatipsiaeboktips/306-laskiainen 

Leikit, pelit ja traama 
• Paperitokat (kuvat) 

• Kimin leikki (kuvila eli oikheila vaatheila) 

• Leikki: Mikäs oon muuttunu? 

• Pyssileikki 

• Puuropata 

• Muistopeli: Vaatheet 
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Elevblad 

Vaatheet päälä 

Hattu päässä 

Lakki päässä 

Jakka päälä 

Tröijy päälä 

Vanthuut käessä 

Housut jalassa 

Sukat jalassa 

Kengät jalassa 

Hällä oon oransit vanthuut käessä. 

Hällä oon vihreä tröijy päälä. 

Hällä oon harmajat kengät jalassa. 

Hällä oon oransi kaulahuivi kaulassa. 

Hällä oon oransi lakki päässä. 
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Vaatheet 

Harjotus 1 

Vastaa kysymykshiin 
Svara på frågorna. 

Exempel. 

Fråga: Missäs sulla oon hattu? Svara: Päässä 

1. Missäs sulla oon kengät? 

2. Missäs sulla oon tröijy? 

3. Missäs sulla oon lakki? 

4. Missäs sulla oon vanthuut? 

5. Missäs sulla oon housut? 
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Vaatheet 

Harjotus 2 

Mitäs sulla 
oon päälä? 
Praatikaa 
Selitä mitä sulla oon päälä tänä päivänä. Beskriv 
vad du har på dig i dag. Selitä mitä kaverilla oon 
päälä. Beskriv vad en kamrat har på sig. 

Esim. Mulla oon punanen lakki päässä – Jag har 
en röd mössa på huvudet. Hällä oon siniset 
housut päälä. Sulla oon keltaset vanthuut käessä. 

Mulla oon – mulla ei ole 

Jag har – har inte 
Sulla oon – sulla ei ole 

Du har – har inte 
Hällä/sillä oon – hällä/sillä ei ole 

(även se/sillä) 

Han/hon har – har inte 
Meilä oon – meilä ei ole 

Vi har – har inte 
Teilä oon – teilä ei ole 

Ni har – har inte 
Niilä/heilä oon – niilä/heilä ei ole 

De har – har inte 

Kom ihåg! I meänkieli har vi inte som i svenskan olika ord för 
olika kön. Det heter se/sillä hään/hällä oavsett om det är pojke 
eller ficka. 
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Mulla/sulla/hällä/sillä/meilä/ 
teilä/niilä/heilä oon … 

Vanthuut/hanskat/ Lakki/Hattu/Huivi/ 
kinthaat käessä       naapukka päässä 

Reppu/laukku selässä Housut/shortsit/sokut/ 
villasukat/siepakat/ 

kumakat/kengät jalassa 

Sormus sormessa 

Huivi/kaulaviljat/ 
kaulahuivi kaulassa 

Jakka/paita/pusero/tröijy/ Armpanti/kello käessä 
hame/kleninki päällä 

Elevblad 
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Teksti TEXT

Filmi

Fraasia ja  FRASER OCH

kysymyksiä FRÅGOR

GRAMMATIK
Kramatiikki

Leikit, pelit, 

LEKAR, SPEL OCH DRAMA
ja traama

FILM

Sanasto
VOKABULÄR

Musiikki
MUSIK

93 

Kulttuuri  KULTUR

histuuria
ja nykyaika

HISTORIA
NUTID

  

 
 
 

Kapitel 
10 

Koulu 
Skolan 

Under det här temat kommer du att lära dig bland annat: 

• Att känna igen några skolord 
• Att använda några fraser om skolan 
• Att veta att verb ser olika i olika personformer 



 

  

  
  

  
 

  
 

  
 

 

  
 

  
   
   

   

 
 

Lärarblad 

Sanasto 
Pännä, syti, vihko, kirja, paperi, linjaali, saksit, liima, terottaja, 
färipännä, oppilas, opettaja, rektori, luokka, luokkasali 

Käytettäviä fraasia 
Fraasit oppilhaat harjottelevat parissa suulisesti. Yks kyssyy 
ja toinen vastaa! 

• Mikäs tämä oon? 
Se oon ... 

• Missäs koulussa sie käyt? 
Mie käyn ... 

• Mitäs luokkaa sie käyt? 
Mie käyn ... 

• Mikäs sinun opettajan nimi oon? 
Sen nimi oon ... 

Kramatiikki 
• Verbit: Ole! Kysy! Vastaa! Käy! 

• Verbitten taivuttamista eri persunamuo’oissa träänathaan 
suulisesti. Esim: 

mie kysyn 
sie kysyt 
se kyssyy 

• -kos/-kös kysymyspääte panhaan verbin perhään. 
Esim: Kysykös se? Joittakos tet? 

Leikit ja pelit 
• Kimin leikki 
• Muisto peli ”Koulusanat” 
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Lärarblad 

Kulttuuri, histuuria 
ja nykyaika 
• Kläpit intervjyyaavat mummua eli jotaki muuta vanhempaa 

sukulaista ette kunka ennen oli käyvä koulua. 

• Jonku kläpin vanhempi sukulainen saattaa varmasti tulla 
kouhluun selittämhään minkälaista ennen oli käyvä koulua. 
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Teksti TEXT

Filmi

Fraasia ja  FRASER OCH

kysymyksiä FRÅGOR

GRAMMATIK
Kramatiikki

Leikit, pelit, 

LEKAR, SPEL OCH DRAMA
ja traama

FILM

Sanasto
VOKABULÄR

Musiikki
MUSIK
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Kulttuuri  KULTUR

histuuria
ja nykyaika

HISTORIA
NUTID

  

 

 
  

11 
Kapitel 

Viikonpäivät 
      ja kuukavvet 
Veckodagarna och månaderna 

Under det här temat kommer du att lära dig bland annat: 

• Att veta veckodagarnas och månadernas namn och ordning 
• Att förstå och kunna besvara: Vilken dag är det idag? 



 

 
 

  
 

  
 

 

  

 

  
  
 

 
 

Lärarblad 

Sanasto 
Viikonpäivä, kuukausi, vuosi 

maanantai, tiistai, keskiviikko, tuorestai, perjantai, lavvantai, 
pyhä, tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, 
kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu, 
joulukuu 

Käytettäviä fraasia 
Fraasit oppilhaat harjottelevat parissa suulisesti. Yks kyssyy 
ja toinen vastaa! 

• Mikäs päivä tänä päivänä oon? 

• Tänä päivänä oon ... 

Kramatiikki 
Koskas? Minäs päivänä? När? Vilken dag? 
–na/-nä pääte panhaan päivän nimen perhään 

Esim. Koskas sie syöt soppaa? Tuorestaina 

Koskas sie olet leetissä? Lavvantaina ja pyhänä 

Minäs päivänä oon pitkäperjantai? Perjantaina 

Koskas sulla oli syntymäpäivä? Maanantaina 

Leikit ja pelit 
• Muistopeli ”Viikonpäivät” 
• Kimin leikki 

Musiikki 
• Karine & Kine, CD ”Kadonu Loru”, Iđut, 2005. 
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Kalenteri 

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu 
M T K T P L P M T K T P L P M T K T P L P 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 

28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu 
M T K T P L P M T K T P L P M T K T P L P 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 

Heinäkuu Elokuu Syyskuu 
M T K T P L P M T K T P L P M T K T P L P 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 

Lokakuu Marraskuu Joulukuu 
M T K T P L P M T K T P L P M T K T P L P 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 
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Viikonpäivät ja kuukavvet 

Harjotus 1 

Missäs kuussa? 

1. Missäs kuussa sie olet syntyny? 
Missäs kuussa sulla oon syntymäpäivä? 

2. Missäs kuussa sulla oon kesälupa? 

3. Missäs kuussa syksy alkaa? 

4. Missäs kuussa oon joulu? 

5. Missäs kuussa oon vappu? 
Missäs kuussa vietethään vappua? 

6. Missäs kuussa oon äitinpäivä? 
Missäs kuussa vietethään äitinpäivää? 

7. Missäs kuussa oon pääsiäinen? 
Missäs kuussa vietethään pääsiäistä? 

8. Missäs kuussa oon Meänfakupäivä? 
Missäs kuussa vietethään Meänfakupäivää? 

9. Missäs kuussa oon juhanus? 
Missäs kuussa vietethään juhanusta? 

10. Missäs kuussa oon uuenvuoenaatto? 

11. Missäs kuussa oon uuenvuoenpäivä? 
Missäs kuussa vietethään uuenvuoenpäivää? 
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Viikonpäivät ja kuukavvet 

Harjotus 1 

12. Missäs kuussa oon pyhämiesten päivä? 
Missäs kuussa vietethään pyhämiestenpäivää? 

13. Missäs kuussa sulla oon nimipäivä? 

14. Missäs kuussa syöthään syyrströmminkiä/ 
hapansilliä? 

15. Missäs kuussa oon isänpäivä? 
Missäs kuussa vietethään isänpäivää? 

16. Missäs kuussa hirvijahti alkaa? 

17. Missäs kuussa Pajalan markkinat oon? 
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Teksti TEXT

Filmi

Fraasia ja  FRASER OCH

kysymyksiä FRÅGOR

GRAMMATIK
Kramatiikki

Leikit, pelit, 

LEKAR, SPEL OCH DRAMA
ja traama

FILM

Sanasto
VOKABULÄR

Musiikki
MUSIK

101 

Kulttuuri  KULTUR

histuuria
ja nykyaika

HISTORIA
NUTID

  

 
 

12 
Kapitel 

Vuenaijat ja ilmat 
Årstider och väder 

Under det här temat kommer du att lära dig bland annat: 

• Att veta årstidernas namn och ordning 
• Att säga något om vädret 



     

   

 

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  
  
  
  

  
 

Lärarblad 

Sanasto 
Kevä, kesä, syksy, talvi, ilma, fini, huono, lämmin, kylmä 

Käytettäviä fraasia 
• Nyt oon ... ilma. 

• Minkäslainen ilma sielä oon? Täälä oon ... ilma. 

• Oonkos teilä fini ilma? Oon / Ei ole 

• Sattaa vettä. 

• Sattaa lunta. 

• Tuulee. 

• Tuulinen. 

• Myrskynen. 

• Aurinko paistaa. 

• Oon pilvinen. 

• Oon puolipilvinen. 

• Oon pitkäsenilma/ukkonen. 

Kramatiikki 
• Atjektiivit, minkäslainen? 

Huono – fini 
Lämmin – kylmä 
Satheinen-aurinkopaiste 

Teksti 
Tema Modersmål: Harakka hakkaa, Heinä-lato, Jää-sanaleikki, 
Keksin laulu/Keksis kväde, Ko talven tähet loistavat, Kuukauet/ 
Månaderna, Oli kaunis syksypäivä, Tuuli ja aurinko 
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Lärarblad 

Musiikki 
• Meänkieli lauluja, cd ja kirja, Pajala kommun 2013, 

”Pakkaslaulu” 

Kulttuuri, histuuria ja 
nykyaika 
www.nationellaminoriteter.nordiskamuseet.se/linnea2.htm 
www.nationellaminoriteter.nordiskamuseet.se/linnea1.htm 
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Vuenaijat ja ilmat 

Harjotus 1 

Kesälä mie tykkään ... 
Praatikaa mitä tet tykkäättä tehhä kevälä, kesälä, syksylä 

ja talvela. Kirjota mitä sie tykkäät tehhä joka vuenaikana. 

Sie saatat kattoa sanastoa harrastus teemasta. 

Kevälä mie tykkään Kesälä mie tykkään 

Syksylä mie tykkään Talvela mie tykkään 
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Vuenaijat ja ilmat 

Harjotus 2 

Mikäs ilma 
tänäpäivänä oon? 
Para ihop bild och svar – skriv svaret under lämplig bild: 

Nyt oon pitkänen/ukkonen. Nyt paistaa aurinko. 
Nyt sattaa vettä. Oon puolipilvinen. 
Nyt oon pilvinen. Oon myrsky. 
Nyt tuulee. Sattaa lunta. 
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Teksti TEXT

Filmi

Fraasia ja  FRASER OCH

kysymyksiä FRÅGOR

GRAMMATIK
Kramatiikki

Leikit, pelit, 

LEKAR, SPEL OCH DRAMA
ja traama

FILM

Sanasto
VOKABULÄR

Musiikki
MUSIK

106 

Kulttuuri  KULTUR

histuuria
ja nykyaika

HISTORIA
NUTID

  

 
 
 

13 
Kapitel 

Ruoka 
Mat 

Under det här temat kommer du att lära dig bland annat: 

• Att känna till ord för några måltider och matvaror 
• Att förstå några enkla fraser i måltids/bakningssituation 
• Att känna till någon traditionell maträtt/bakverk i Tornedalen 



 
 
 

   
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

     
  
  
 

   

Lärarblad 

Sanasto 
Ruoka, fruukosti, mellanmooli, maito, piimä, jookyrtti, voi, puuro, 
salaati, tumaatti, kyrkka, leipä, veres leipä, juusto, makkara, 
suola, sokkeri, pippuri, jauho, hirvensarvensuola, appelssiini, 
äpyli, pääruna, panaani, syä, jua, maistaa, leipoa, paistaa, keittää, 
laittaa, kaavlata 

Käytettäviä fraasia 
• Laitama ruokaa! 
• Ruoka oon valmis! 
• Mulla oon nälkä/jano! 
• Tule syöhmään! 
• Ole hyvä! 
• Kiitos! 
• Syö! 
• Juo! 
• Maista! 
• Leivo! 
• Keitä! 
• Paista! 
• Laita! 
• Kaavlaa! 
• Olen/vatta täynä! 
• Kiitos ruasta! 

Kramatiikki 
• Partitiivi (maitoa), 

Mitäs met syömä? Met syömä leipää/juustoa. 
Mitäs met juoma? Met juoma teetä/kaffa. 
Mikäs ruoka? 

• Verbit: Syö! Juo! Maista! Leivo! Keitä! Paista! Laita! Kaavlaa! 
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Lärarblad 

Teksti 
• Kirja: Kirja: Meänkieli kirja, Nylund, Märta, Karin och Linnéa, 

Tornedalen Media AB, 2007 ja siihen kuuluva kopieerinkipärmi 
missä oon tehtäviä. 

• ”Kallen kirja” Tikitaalinen kirja ja harjotuksia Kallesta 
ja ruanlaitosta: 
www.modersmal.skolverket.se/sites/public/kalle/meny.html 

Leikit ja pelit 
• Fryktsallati-leikki (saatta käyttä esim frykti- ja vihanessanoja) 

• Kimin-leikki kuvia 

• Tehhä vihaneksiä ja fryktiä trollitaikinasta (resäpti). 

Musiikki 
• ”Nälkälaulu”, Meänkieli kirja. Nylund, Märta, Karin och Linnéa. 

Tornedalen Media AB, 2007. 

Filmi 
• Leipoa leipää: www.svtplay.se/video/2554006/feteri/feteri-

sasong-13-avsnitt-10?start=auto 

• Leipoa toorttaa: www.svtplay.se/video/2538368/feteri/feteri-
sasong-13-avsnitt-1 

• Koota puoloja ja keittää puolasaftia: www.svtplay.se/video 
/2555542/feteri/feteri-sasong-13-avsnitt-19 

• Ostoksille: https://www.youtube.com/watch?v=I7Lp24K6AYs 

• Kylästelemässä: https://www.youtube.com/watch?v=yZSMIQ1NHPo 

• Kalakakkoja: www.ur.se/Produkter/173265-Andrea-halsar-pa-
Hos-Ellen 

Kulttuuri 
• Kalakakko, Pehmeä leipä, Kangosenkakko 

• Histuuria Kangosenkakosta (s. 148) 
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Elevblad 

Ruokafraasia 

Mulla oon nälkä. 

Mikäs ruoka? 

Mitäs met syömä tänäpäivänä? 

Met syömä kallaa ja potatia. 

Mitäs met syömä fruukostiks? 

Met syömä piimää, munnaa, ja leipää. 

Mitäs met syömä päiväruaks? 

Met syömä lohisoppaa. 

Mitäs met syömä murkinaks? 

Met syömä poronkiristystä ja pottumuusia. 

Mitäs sie halvaat? 

Mie halvaan ruokaa. 

Kiitos ruasta! 

Ole hyvä! 
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Ruoka 

Harjotus 1 

Sano 
meänkielelä 
Jag är hungrig. Jag är törstig. 

Du är hungrig. Du är törstig. 

Han är hungrig. Hon är törstig. 

Vi är hungriga. Vi är törstiga. 

Ni är hungriga. Ni är törstiga. 

De är hungriga. De är törstiga. 

Vastaa 
oon/ei ole 
Kysy kaverilta: Kaveri vastaa: 

Oonkos sulla nälkä? Oon/Ei ole. 

Harjotus 2 

Oonkos sulla jano? Oon/Ei ole. 
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Ruokapeli 

Deltagarantal: 2–3 Material: Sexsidig tärning, varsin spelpjäs. 

Spelregler: Turas om att kasta tärningen. Flytta det antal steg som 

Alku 

Loppu 

tärningen visar. Räkna högt på meänkieli. Om du inte kan som är på 
bilden där du hamnar, får du ta tre steg bakåt. Först i mål vinner. 



Teksti TEXT

Filmi

Fraasia ja  FRASER OCH

kysymyksiä FRÅGOR

GRAMMATIK
Kramatiikki

Leikit, pelit, 

LEKAR, SPEL OCH DRAMA
ja traama

FILM

Sanasto
VOKABULÄR

Musiikki
MUSIK

112 

Kulttuuri  KULTUR

histuuria
ja nykyaika

HISTORIA
NUTID

  

  
  
 

14 
Kapitel 

Koti 
Hemmet 

Under det här temat kommer du att lära dig bland annat: 

• Att namnge några olika boendetyper 
• Att berätta hur du själv bor 
• Att fråga hur någon annan bor 



 

  

 

   

 
 

 

    
   

    
 

  
 

 

 

   

 
 

 

Lärarblad 

Sanasto 
Asunto, erilainen, lääkenheetti, talo, rivitalo, hyysvaunu, teltta, 
slotti, arkki 

Käytettäviä fraasia 
Fraasit oppilhaat harjottelevat parissa suulisesti. Yks kyssyy 
ja toinen vastaa! 

• Missäs sie asut? 

• Mie asun ... –ssa/-ssä? 

Mie asun Jag bor 
Sie asut Du bor 
Se, hään assuu Hon/han bor 

Kramatiikki 
• Verbit: Kysy!, Vastaa! Asu! 

• Inessiivi; –ssa/-ssä pääte panhaan asuntotyypin nimen 
perhään ko sanothaan ette mie asun jossaki esim. Rivitalossa 
eli arkissa. 

• Elatiivi; -sta/-stä pääte panhaan asuntotyypin nimen perhään 
ko sanothaan ette mie tulen ulos jostaki, esim. rivitalosta eli 
arkista. 

• Illatiivi; -h+pitkä vukaali+n panhaan asuntotyypin nimen 
perhään ko sanothaan ette mie menen sisäle johonki esim. 
rivitalhoon eli arkhiin. 

Leikit ja pelit 
• Muistopeli ”Asuntoja” 

• Kimin leikki 
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Lärarblad 

Teksti 
www.modersmal.skolverket.se/sites/public/kalle/meny.html 

Kulttuuri, histuuria 
ja nykyaika 
Lue vanhoista taloista: www.kangoshembygd.se 

114 

www.kangoshembygd.se
www.modersmal.skolverket.se/sites/public/kalle/meny.html


115 

  
  

   

    

  
 

  

  

  

Elevblad 

Missäs mamma 
ja pappa oon? 
Mamma ja pappa 

oon saunassa. 

Mistäs Pelle ja 
Kristeri tulevat? 
Pelle ja Kristeri 

tulevat saunasta. 

Mihinkäs mamma 
ja Lisa menevät? 
Mamma ja Lisa 

menevät saunhaan. 
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Koti 

Harjotus 1 

Veä viiva kuvan ja  
oikean sanan välhiin 
Veä viiva kuvan ja oikean sanan välhiin.  

Dra streck mellan bild och rätt ord.  

Kirjota sana linjale. Skriv ordet på linjen. 

Slotti 

Talo 

Lääkenheetti 

Hyysvaunu 

Arkki 

Rivitalo 

Teltta 

116 
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Koti 

Harjotus 2 

Kysykää toisilta 
Fråga varandra: 

Missäs sie asut? 

Valitte vastaus. Välj svar: 

Mie asun … 
• Lääkenheetissä • Slotissa 

• Talossa •  Rivitalossa 

• Hyysvaunussa •  Arkissa 

• Teltassa 

Kysykää. Fråga: 

Oonkos sulla oma huone? 

Vastakkaa. Svara: 

Oon/Ei ole. 
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Koti 

Harjotus 3 

Täytä! Fyll i! 

Jag
asun 

i ett hus 

Hään 
bor 

hyysvaunussa. 

Sie 
bor 

rivitalossa. 

asuma arkissa. 
Vi 

Net 
bor 

slotissa. 

Missäs tet 
bor 

? 

118 



   
  

 
  

  
  
  

119

Koti 

Harjotus 4 

Lue ja tehe tehtävät 
Läs och gör 
uppgifterna på sidan: 

www.modersmal.skolverket.se/public/kalle/meny.html 

Tämä oon minun koti 
Det här är mitt hem 
Tehe riitinki sinun koista. Gör en ritning över ditt hem. 
Träänaa ette sie ossaat selittää koulussa mitä sinun 
koissa oon. Öva så att du kan berätta i skolan vad som 
fnns i ditt hem. 

Harjotus 5 
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Elevblad 

Muistopeli koti 
Kirjota ulos ja lamineeraa kortit niin net kestävät paremin. 
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Elevblad 

lääkenheetti talo 

slotti rivitalo 

hyysvaunu arkki 

teltta 



Teksti TEXT

Filmi

Fraasia ja  FRASER OCH

kysymyksiä FRÅGOR

GRAMMATIK
Kramatiikki

Leikit, pelit, 

LEKAR, SPEL OCH DRAMA
ja traama

FILM

Sanasto
VOKABULÄR

Musiikki
MUSIK
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Kulttuuri  KULTUR

histuuria
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15 
Kapitel 

Elläimet ja luonto 
Djur och natur 

Under det här temat kommer du att lära dig bland annat: 

• Att namnge några husdjur/tamdjur 
• Att namnge några vanliga vilda djur som fnns i Tornedalen 

och i Sverige 
• Att veta namnet på några vanliga träd och blommor 
• Att sjunga med i en sång på meänkieli 



 

 
 

   

    

 
 

  

 
  

   

 

   

  

  

  

   

Lärarblad 

Sanasto 
Kissa, koira, kanini, marsu, hamsteri 

Hevonen, lehmä, sika, kana, kukko, lammas 
hiiri, poro, hirvi, kettu, susi, karhu, roojyyri 
kesu, villi 

Koiju, kuusi, mänty, pihlaja, tuomi 

Käytettäviä fraasia 
• Mikäs tämä oon? Se oon ... 

• Mikäs elläin sulla oon? Mulla oon/ei ole ... 

Teksti 
• Hanna hakkee hormia. Mörtlund, Mona & Johansson, Monica. 

Kaamos, 1991. 

• Hanna hakkee joukhaista. Mörtlund, Mona & Johansson, 
Monica. Kaamos, 1991. 

• Jäntty ja Jöötte-hiiri. Löfgren, Ulf. Kaamos, 1995. 

• Ellin leikkikaveri. Mörtlund, Mona. Kaamos, 1993. 

• Tema modersmål; Aurinko paistaa, Puukirja, Elukan 
jälkiä, Mustikka 

• Sagor från Tornedalen. Stina Rova. Kaamos, 1999 

Leikit ja pelit 
• Lautapeli: Elläimet 

• Sjaraatit: Mikäs elläin mie olen? 

• Muistopeli: Elläimet 

• Muistopeli: Puut 

• Kimin leikki 
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Lärarblad 

Filmi 
• UR: Pinon maalaistalo. Pino ja koira. Pino ja kissa. 

• UR: Kananpemppu ja lehmänjalat. Hönsrumpa och kofötter. 
Sarja jossa oon viis ossaa: Sika, lehmä, hevonen, lammas ja 
kana. 

• UR: Hakea sieniä mettässä. Leta svamp i skogen. 

• UR: Kukasta kukkhaan. Mie rakastan pollenia. Från blomma 
till blomma. Jag älskar pollen. 

Musiikki 
• Meänkieli lauluja, cd ja kirja, Pajala kommun 2013: 

”Olettakos nähneet?”, ”Kaks kissaa – två katter”, ”Nuku 
nuku nurmenlintu”, ”Pakkaslaulu” 
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Elläimet ja luonto 

Harjotus 1 

Selitä mikkä elläimitten 
nimet oon meänkielelä 
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Elläimet ja luonto 

Harjotus 2 

Veä viiva elläimen 
nimen ja kuvan  
välhiin 
Veä viiva elläimen nimen ja kuvan välhiin. Kirjota 

sana viivale. 

Lehmä 

Koira 

Kanini 

Kissa 

Marsu 

Hevonen 
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Elläimet ja luonto 

Harjotus 3 

Tehtäviä jokka 
selittävät elläimistä 
ja luonosta 
Skolverkin kotisivula; Tema Modersmål oon joitaki 
tekstiä ja tehtäviä jokka selittävät elläimistä ja 
luonosta. På Skolverkets hemsida; Tema moders-

mål fnns några texter med övningar som handlar 

om djur och natur. 

Toukista ja maoista 
Puukirja 
Elukan jälkiä 
Mustikka/Blåbär 
Allemansrätten/Jokamiehen oikeukset 
Tuuli ja aurinko 
Sääsket ja muut 
Kukkia 
Huitsilovelli – Ekorrsoppa 
Kunka oravavelli sai eri nimen 
Kettu, harakka ja varis 
Harakka hakkaa 
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Teksti TEXT

Filmi

Fraasia ja  FRASER OCH

kysymyksiä FRÅGOR

GRAMMATIK
Kramatiikki

Leikit, pelit, 

LEKAR, SPEL OCH DRAMA
ja traama

FILM

Sanasto
VOKABULÄR

Musiikki
MUSIK
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Kulttuuri  KULTUR

histuuria
ja nykyaika

HISTORIA
NUTID

  

    

  
  

Kapitel 
16 

Harrastukset 
Intressen 

Under det här temat kommer du att lära dig bland annat: 

• Att förstå frågan: Mitäs sie tehet koulun jälkhiin? 
Vad gör du efter skolan? 

• Att använda en enkel fras för att berätta vad jag gör på fritiden 
• Att namnge några idrotter 



   
  
  
  
  
  

   
  
  
 

   
  
 

   
  

   
  
  
  
   
  
  
  
  
  
 

 
 

 

 

 

  

  

Lärarblad 

Sanasto 
Mie träänaan … jalkapalloa karattea 

hihtoa käsipalloa 
uintia paaskettia 
juoksua pingistä 
slaalommia hokkya 
innepantyä konstookninkiä 

Mie soitan ... trumpuja jitarria 
föittiä pianoa 
paasia torvea 
kiiportia 

Mie pellaan … peliä TV-peliä 
taattapeliä korttia 
landhokkyä 

Mie luen ... kirjoja meänkieltä 
lehtiä läksyjä 

Mie ... olen kaveritten kans käyn piiussa 
riittaan kuon 
nikkaroitten maalaan tauluja 
rakenan leekuila fikkaan fikissä 
katton flmiä leikin ulkona 
leivon kylästelen 
leikin koiran kans pimplaan 
kalastan plokkaan marjoja 
tansaan pellaan teatteria 
katton teeveetä virkkaan 
neulon 

Käytettäviä fraasia 
Oppilhaat harjottelevat näitä fraasia suulisesti parissa: 

• Mitäs sie tehet koulun jälkhiin? 

• Mitäs sie tehet ko sulla oon leeti?/vapa-aika? 

• Mistäs sie olet innostunu? 

• Mie träänaan ... -a/-ä ko mulla oon leeti/koulun jälkhiin. 

• Mie pellaan ... -a/-ä minun vapa-aikana/koulun jälkhiin. 
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Lärarblad 

Kramatiikki 
• Verbit: Kysy! Lue!, Vastaa!, Träänaa!, Pellaa! 
• -ma-infnitiv: Menemä/lähemä uihmaan. Tulema uimasta. 

Olema ollheet uimassa. 
• Passiv form. Ex. Piiussa istuthaan rivissä. Piploteekissä 

lainathaan kirjoja. 

Leikit ja pelit 
• Muistopeli: Urheilut 

• Muistopeli: Instrymentit 

• Kimin leikki 

• Sokkosilla: Stina Rovan kirjasta Sagor från Tornedalen. 
Kaamos, 1999. Se oon sopeva leikki jossa harjotethaan verbiä. 

Teksti 
• Jäntty ja Jöötte-hiiri. Ulf Löfgren. Kaamos, 1995. 
• Ellin leikkikaveri. Mona Mörtlundin. Kaamos, 1993. 

Filmi 
• UR: Andrea hälsar på; Hos Ellen 

Musiikki 
• Meänkieli lauluja, cd ja kirja, Pajala kommun 2013: ”Sivakat 

ja sauvat”, ”Pyörä ja jälmi” 
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Harrastukset 

Harjotus 1 

Eri urheilut 
Olika idrotter 
Veä viiva kuvan ja oikean sanan välhiin. Dra streck mellan 

bild och rätt ord. Kirjota sana linjale. Skriv ordet på linjen. 

Hihto 

Uinti 

Jalkapallo 

Innepanty 

Hokky 

Slaalommi 

Käsipallo 

Konstookninki 

Karate 

Pingis 

Paasketti 



  

 

  

  

      

    

   

    

    

  

     

      

     

  

132

Harrastukset 

Harjotus 2 

Mitäs sie tehet ko 
sie olet leetissä? 
Kysykää toisilta. Fråga varandra: 

Mitäs sie tehet ko sie olet leetissä? 

Valitte vastaus. Välj svar: 

Mie ... 

olen kaveritten kans käyn piiossa 

riittaan kuon 

nikkaroitten maalaan tauluja 

rakenan leekuila fikkaan fikissä 

katton flmiä leikin ulkona 

leivon kylästelen 

leikin koiran kans pimplaan 

kalastan plokkaan marjoja 

tansaan pellaan teatteria 

virkkaan neulon 

ajan epa-traktoria katton teeveetä 

ajan pirraa 
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Rauttaspremiääri 

Kirunassa ja monessa muussa paikassaki 

syttyy kauhea hässäkkä pääle joka vuosi vähän 

ennen maaliskuun toista lavvantaita. Silloin oon 

premiääri Rautaksessa ja se merkittee ette silloin 

sielä saapii alkaa pimplahmaan röötinkiä. 

Monet alkavat jo viikkoa ennen laittahmaan 

kaikkia kampheita kokhoon. Arkit ja skuutterit 

käyhän läpi ette net oon kunnossa, pimppelitten 

koukut terotethaan, Toyosethiin ostethaan 

Elevblad 
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Elevblad 

fotoseeniä ja ruokaloovat pakathaan orninkhiin 

ettei mikhään mene rikki ko sinne pruukaa välistä 

olla niin kauhean kuoppanen tie. 

Arkki oon semmonen pikkunen kämppä jossa 

oon kankhaasta seinät ja katto. Siinä oon kaks 

lunkkua laattiassa jokka saattaa aukasta ja sitten 

niitten läpi saattaa pimplata arkissa sisälä. Se 

oon sjööni jos oon huono ilma ulkona. Arkkia 

kuljetethaan kelkan päälä skuutterin perässä. Ko 

tulhaan framile porathaan kaks reikää jäähään. 

Arkki täälläthään nitten reijitten pääle ja sitten se 

laitethaan pysthöön. Loova aukasthaan ja tuuki 

veethään tangoitten pääle ette siittää tullee ko 

pikku teltta. Monela oon vielä toinenki kelkka jossa 

oon muut kampheet arkin perässä ko net lähtevät. 

Jokku lähtevät järvele jo keskiviikkona. Mutta 

Rautaksheen lähethään päänänsä tuorestaina 

ennen premiääriä. Sitten sielä laitethaan kaikki 

kunthoon ja piethään hauskaa koko perjantain. 

Perjantain ja lavvantain välisennä yönä alethaan 

pimplaahmaan jo puolenyön aikhoin. Koko 

viikonlopun ajan sinne mennee vain lissää ja lissää 

skuutteria ja arkkia. Laskethaan ette sielä pruukaa 

olla lähemäs viissattaa arkkia. 
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Elevblad 

Rautaksesta saapii päänänsä rautuja. Ja net 

ei ole niin kauhean isoja mutta sielä oon silti 

mahottoman hauska pimplata siksi ko sieltä saapii 

niin paljon niitä kaloja. 

Monet Kirunalaiset pruukaavat käyä 

Rautaksessa itte premiääripäivänä, lavvantaina, 

päivämukin. Sielä pruukaavat olla IF Metallin 

fakki ja skoterföreeninkiki myymässä kaffa 

ja hampurilaisia lavvantaina. Vaikka sielä 

käypii vain päivämukin niin saattaa siltikki olla 

konsuminkassilinen kallaa myötä kotia. 

Sitten ko pyhäpäivä tullee niin kaikki kampheet 

koothaan taas kokhoon ja karavaanit lähtevät 

Kirunaa kohin ja alethaan jo kaipahmaan ensi 

vuen premiääriä! 
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Leikit 

Lorut

  Laulut... 
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Elevblad 

Leikit 

Juna oon hiljastunnu 
Yks lapsista seisoo kasuvet seinää vasten. Toiset kläpit 

seisovat rivissä toisten vieressä. Kaikki kläpit jokka 

seisovat rivissä huutavat: 

– Juna oon hiljastunnu! 

Se joka oon räknäny kyssyy: 

– Kunkas monta minuuttia? 

Muut päättävät yhessä mitä het huutavat takashiin, 

esim: 

– Kaheksan! 

Se joka seisoo kasuvet seinää vasten alkaa 

räknähmään kovala äänelä. 

– Yks, kaks, kolme … ja sillä aikaa ko se räknää, 

toiset saavat liikkua etheen päin. Ko se oon räknäny 

valhmiiksi se kääntyy ja kattoo niitä jokka oon 

liikkuhneet sitä kohin. Jos niistä joku liikkuu ko se 

kattoo niitä niin sen häätyy mennä takashiin. Se joka 

ensiksi kerkiää framile ja koskettaa räknääjän selkää 

saapii räknätä ensi kerrala. 
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Elevblad 

Kimin leikki 
Opettaja plokkaa, esimerkiksi muistopelin korttia, joissa 

oon kuvat niistä sanoista jokka oon meininki oppia. 

Oikheita kampheitaki saattaa käyttää. Kuvia kläpit 

saavat kattoa vähän aikaa ennenko kuvat peitethään 

huivila. Opettaja panne käen huivin alle ja plokkaa 

pois yhen kuvan. Sitten se kyssyy vuorotellen kaikilta 

oppilhailta: 

– Mikäs kuva puuttuu/oon poiessa? 

Oppilhaat saavat sitten vuorotellen itte plokata kortin 

pois ja toiset saavat arvata mikä oon poiessa. 

Tehhä kellot 
Kello jossa saattaa tällätä viisarit tehhään helposti 

pikkusesta kertakäyttö asetista. (Niitä pruukaa olla 

kouluitten ruokasalissa.) Asethiin kläpit kirjottavat 

kellon numerotaulun. Keskele tehhään reikä johonka 

sitten panhaan viisarit kiini pussiklämmala. Viisarit 

kannattaa tehhä erin färisiksi, levveiksi ja pitusiksi 

ette net oon pienemillä helpompi erottaa. Net 

kannattaa lamineeratakki ette net kestävät paremin. 

Reikä tehhään kumphaanki viisarhiin ja sitten net 

panhaan kiini numerotauhluun pussiklämmala. Kellon 

takapuolele satttaa kirjottaa: Mitäs kello oon? ette 

kläpit muistavat miten sitä kysythään. 
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Elevblad 

Haukan siiven alla 
Ensin riitathaan peliplaana. Kumphaanki päähään 

riitathaan pitkä viiva maahan. Mitä pitempi viivoitten 

väli, sitä vaikeampi leikki. Tavalisesti pruukaa olla 

suunile 15–20 metriä väliä. 

Yks seisoo selin toishiin keskelä plaanaa. Toiset seisovat 

toisten vieressä rivissä, jomman kumman viivan 

ulkopuolela. Kaikki huutavat: 

– Haukan siivitten alla! 

Net jokka oon rivissä kysyvät: 

– Mikäs färi? 

Se joka oon keskelä ja ei näe toisia valittee yhen färin 

ja huutaa esim: 

– Pruuni! 

Net joila oon se färi jossaki vaatheessa eli vaikka 

silmissä näyttävät sitä färiä ja saavat marsia aivan 

lygnisti siutti haukan mutta net joila sitä färiä ei ole, 

haukka yrittää otta kiini. 

Jos haukka saapii kiini jonku ennen ko net oon 

pääsheet viivan toisele puolele niin nekki joutuvat 

haukoiksi. 
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Elevblad 

Loppa 
Loppa leipothaan tavalisesta kopierinkipaperista. 

Ensin hätyy leikata paperin ette siittä tullee aivan 

neliskanttinen. Kaikki sivvut hätyvät olla yhtä pitkät. 

Tässä oon hyvä flmi YouTubessa missä näytethään 

kunka Loppa leipothaan: 

https://www.youtube.com/watch?v=JRWzbVFMqNY 

Mikäs oon muuttunu? 
Kaikki oppilhaat seisovat toisten vieressä  rivissä. 

Yks oppilas lähätethään ulos huohneesta. Sitten 

muutethaan joku esim. annethaan vaikka jonku 

silmäklasit jolleki toisele. Se joka oon ollu ulkona 

otethaan taas sisäle ja sen pitää hoksata mikäs oon 

muuttunu. 

Sjaraatit 
Sjaraatissa yritethään kropila näytellä jotaki esim. 

jotaki elläintä. Siinä ei saa puhua eli pästää mithään 

ääniä. Muitten häätyy yrittää arvata mitä elläintä 

esitelhään. Se joka ensistä arvaa oikhein saapi itte 

näytellä seuraavaksi. 

https://www.youtube.com/watch?v=JRWzbVFMqNY
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Elevblad 

Puuropata 
tervehtys-ja nimileikki 

Seisokaa ringissä ja leikkikää ette tet liikutatta 

kapustaa molemilla käsilä. Kaikin liikuttavat samale 

kantile ja sanovat vuorotellen oman nimen: Hei! Mie 

olen … Ko kaikki nimet oon käytty läpi käänethään ja 

opettaja sannoo lapsitten nimnt vuorotellen: Hei! Sie 

olet … Lapset matkivat: Hei sie olet … 

Ko harjottaa asuntopaikka: Mie asun …, Sie asut … 

Ko harjottaa ikkää: Mie olen kakstoist, sie olet 

Ko harjottaa färiä: Mulla oon punanen paita, Sulla oon 

vihreä paita… 

Minun pää 
Minun pää, minun olkapäät, minun käet 

Minun käet, minun vatta, minun sääret 

Minun sääret, minun polvet, minun varphaat 

Minun varphaat, minun polvet, minun sääret 

Minun sääret, minun vatta, minun käet 

Minun käet, minun olkapäät, minun pää 

(Tehe näin: Koske käsilä paikhaan jonka sanot. Tehe kaverin 
kans: Koske kaverin päähän ja sano: Sinun pää, sinun ...) 
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Elevblad 

Hauska leikki 
Nyt met leikimä hauskan leikin, 

hauskan leikin, hauskan leikin 

Nyt met leikimä hauskan leikin 

Ja kaikki saavat olla myötä 

– Olemako piättänheet toisia käestä? 

– Joo 

–Olemako piätänheet toisia nokasta 

–Ei 

–No, piätämä toisia nokasta 

–Nyt met leikimä … 

Marsikaa ringissä piättäkää toisia käestä 
ja laulakaa: Nyt met leikimä … Opeettaja 
kyssyy: Olemako piättänheet toisia … Lapset 
vastaavat: joo eli ei. Jos ei niin opettaja 
sannoo No, piätämä toisia … kaikin piättävät 
toisia siittä paikasta mitä opettaja sannoo 
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Elevblad 

Lorut 
Nämät oon vanhoja loruja joita oon lausuttu Tornionlaaksossa 
entisheen aikhaan. Joitaki löytyy kirjasta osv. ”Moron, moron 
ostaks poron”, Monica Johansson och Mona Mörtlund, 1986 

Moron, moron 
Moron, moron 

Ostaks poron? 

Hyvä ja halpa 

mutta klinkussa jalka 

Päivää, päivää 

päätä seihnään räivää! 

Iltaa, iltaa 

marsi pitkin siltaa 

Kangosen kalttokenkä 
Kangosen kalttokenkä 

Suanon sylttysukka 

Lovikan loppakenkä 

Pajalan paulakenkä 

Salmijärven siepakka Kurkkion kallokka 

Tuuppa piika 
Tuuppa piika, tuuppa poika 

Toinen jalka sylttysukka toinen jalka kalttokenkä 

Sylttysukka Suanosta 

Kalttokenkä Kangosesta 
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Elevblad 

Alanenvaara alkaa 
Alanenvaara alkaa 

Kynsivaara kyssyy 

Vaivuori vastaa 

Pullinki puhhuu 

Jäivaara jättää 

Menekkö Junkhaan 
Menekkö Junkhaan, 

pistethään punkhaan. 

Menekkö Sopperhoon, 

Panthaan kopperhoon. 

Menekkö Koskheen, 

lyöthään pokheen. 

Suanossa kaffi räätyy 
Suanossa kaff räätyy 

Ja Junkassa esseintyy 

Erkkisen Ellen velli jähtyy 

Ja mettässä istuu pyy 
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Elevblad 

Pellosa kylvethään 
Pellosa kylvethään potatia 

ja rahat samlathaan Kassaan 

annantoista olen mie 

joka joutilasta passaan 

Minun pää 
Minun pää, minun olkapäät, minun käet 

Minun käet, minun vatta, minun sääret 

Minun sääret, minun polvet, minun varphaat 

Minun varphaat, minun polvet, minun sääret 

Minun sääret, minun vatta, minun käet 

Minun käet, minun olkapäät, minun pää 

Lasse 

(Tehe näin: Koske käsilä paikhaan jonka sanot 
Tehe kaverin kans: Koske kaverin päähän ja 
sano: Sinun pää, sinun …) 

Kiitos tästä päivästä 
(Mettämimmin cd, Astrid Kruukka, 2001) 

Kiitos tästä päivästä 

Se oli mukava 

Näkemiin 

Heipä hei 
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Elevblad 

Laulut 
Kangosenkakkolaulu 

(Gun Olofsson) 

Täälä leivothaan, Täälä leivothaan 

Kangosenkakkoja 

Täälä leivothaan, Täälä leivothaan 

Kangosenkakkoja 

Pussin jaohoa 

Littran maitoa 

Voita puolikiloa 

Kilon sokkeria 

Hirvensarvensuolaa 

Liikuta kaikki taikinhaan 

Lennä 
(Gun Olofsson) 

Lennä yli tunturit 

Lennä yli vaarat 

Lennä yli mettämaat 

Lennä kotiranthaan 

Laulu kaikuu 

antaa meile voimaa 

siivet kantaa 

yli meän maat 
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Elevblad 

Moron, moron 

(På svenska: Jag säger god morgon till dig, 
Mettämimmin cd, Astrid Kruukka, 2001) 

Mie sanon moron, moron sulle nyt 

Mie sanon moron, moron sulle nyt 

Mie sanon moron, moron 

Mie sanon moron, moron 

Mie sanon moron, moron sulle nyt 

Mie sanon päivää …, Mie sanon hyvvää yötä …, 

Mie sanon iltaa, iltaa … 

Pää, olkapäät, 
polvet, varphaat 

(På svenska: Huvud, axlar, knän och tår) 

Pää, olkapäät,polvet, varphaat 

Pää, olkapäät,polvet, varphaat 

silmä, korva 

poskea klaputa 

Pää, olkapäät, polvet, varphaat 

polvet, varphaat 
12 111 

10 
39 
48 
57 6 
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Elevblad 

Trollitaikina 
Resäpti: 
1 dl (desilitra) vettä 

2 dl jauhoa 

1 dl suolaa 

1 ruokalusikka karamällifäriä 

Sekota kaikki taikinhaan. 

Jos haluat säästä fkyyrit niin anna 

net kuivaa 100° uunissa tiiman. 

jälkhiin se net saavat kuivaa 

huohneessa yli vyön. Ko fkyyrit oon 

kuivanheet valhmiiks net saattaa 

malata . 



Elevblad 

Kangosenkakon histuuria 
Maria Uusitalo (Uuven-Maija), 1843–1919, oli 

loppuvuosina 1800 emäntä yheessä niistä 

vanheemista taloista, Uusitalo. Uuven-Maija 

pruukasi leipoa leipiä joita se myi tukkipojile, 

mettätyöläisile ja muile jokka olit siutti 

kulkemassa. 
 

Yhtenä päivänä ko Maija piti tehhä taikinan 

se hoksas ette sillä ei ollu jästiä kotona. 

Menneekhöön käyttää hirvensarvensuolaa sen 

siihaan, se hunterasi? ja niin se teki. Mutta taikina 

ei silti halunu jääsätä. Maija joka oli toimittava 
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vaimo, leipo nyt ohukaisia kakkoja taikinasta, 

ja sillä mallin se Kangosenkakko synty. Monet 

tykkäsit siittä ja aloit kyshyyn lissää. 
 

Maija teki vasitun plootumitan joka oli kafffain 

koolinen. Sillä se paino ulos kakot. Hinta kakoila oli 

2 äyriä kappale. Mettätyöläiset ja tukkipojat otit 

myötä kakot muihiin kylhiin missä niitä kututhiin 

kakot Kangosesta. 
 

Yks muu paakari kylässä, Patomellan Ida, näki 

kunka hyvin Uuven Maijala menesty leipominen. 

Se yritti kaikila mallila saa selvile resäptin, mutta 

Maij ei koskhaan paljastannu sitä. Ko Ida tuli 

Maijan pirthiin se tunsi haijun ja ymmärsi ette net 

sisäälsit hirvensarvensuolaa. Siittä se oli aivan 

varma. Ida meni kotia ja freistas tehhä samalaisia 

kakkoja mutta ei onnistunnu. Hänen kakot olit 

kovat eikä koskhaan tulheet yhtä popyläärit ko 

Uuven Maijan kakot. 
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Kangosenkakon  
resäpti 
Kilon sokkeria 

½ kiloa voita 

2 kiloa nisujaohoja 

8 tesiä maitoa 

Pussi hirvensarvensuolaa 

Sullauta voi ja anna se jähtyä. 

Likuta hirvensarven-suolan vähässä 

maijossa. Kaaja maito ja sokkeri 

voihin. Sekota kaikki muut aihneet 

siihen. Älä liikuta taikinaa ylön paljon. 

Anna taikina seisoa yli yön kylmässä. 

Leivo taikina toisena päiväna. Leivo 

nuin ½ sentin vahvaks ja paina ulos 

pyöreviä kakkoja juomaklasila. Paista 

suunile 250º–300º. 
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Lovikkavantus 
– Mikäs sinun nimi oon? 

– Minun nimi oon Erika Aittamaa. 

– Missäs sie asut? 

– Mie asun Lovikassa. 

– Mitäs sie hommaat? 

– Justhiins nyt mie kuon vantusta. 

– Se oon vähän erilainen vantus? 

– Joo, tämä oon paksusta lamphaanvillalangasta. 

– Sulla oon tässä monta paria valhmiita vanthuita, 

net näyttävät niin pehmeältä, kunkas sie olet tehny? 

– Eeltä mie kuon vanthuun, sitten mie pesen 

ja karttaan sen monta kertaa. Ja viimeks mie 

brodeeraan näilä finilä saamelaisten färilä ja 

tehen tupsun kans. 

– Kukas sulle oon näitä vanthuita opettannu 

kuthoon? 

– Äiti mulle opetti kutomhaan. Mie olen pikkuses-

ta saakka kutono, katto ko se oon ollu pakko ette 

saapiiii leivän pöyäle. Yhtenä päivänä tuli yks mies 

joka halus ette mie kuon sille vanthuut. Sillä olit oi-

ken paksut lamphaanvillalangat ja halus ette mie 

kuon niistä. 

Ajomies: Päivää! Mie olen kuullu ette sie kuot 

vanthuita? 

Erika: Joo, olen mie muutaman parin kutonu. 
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Ajomies: Mulla oon tässä oikeata 

lamphaanvillalankaa, ja mie haluaisin saa 

lämpimät vanthuut, ette en tartte paleltua käsistä 

ko mie hevosella ajan. 

Erika: Jaa, olit kyllä paksut langat. En mie näin 

paksuista pruukaa kutoa. 

Ajomies: Mie maksan hyvin ko vain en tartte 

ennää paleltua. 

Erika: Kyllä mie saatan freistata kutoa. 

Ajomies: Koskas net oon valhmiit? 

Erika: Tule huomena hakheen. 

Ajomies: Kiitos paljon ja hyvästi sitten. 

Erika: Näkemiin! 

– Mie kuoin vanthuut. En mie oikheen itte tykäny 

niistä ko net olit niin kovat. 

– Mitäs se ajomies tykkäsi vanthuista? 

– No ootappa sie saat kuulla … 

Ajomies: Päivää frovva! Jokos minun vanthuut oon 

valhmiit? 
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Erika: Päivää! Joo kyllä net oon valhmiit niinko mie 

lupasin teile. Tässä net oon. 

Ajomies: Mikkäs nämät oon? Nehän oon kovat 

ko rauta! Siehän olet pilanu minun villat! Etkö sie 

ossaa tavalisia lämpimiä villavanthuita kutoa? Mie 

olen sulle tuonu finimpiä villoja ja sie olet pilanu 

net! Kyllä mie vain tulen selithään kaikile ette ei 

vain sulle tua kutomista! 

Erika: Voi, voi rakas herra eihään näin paksuista 

villoista pruukata kutoa, ja kyllä mie yritin teile 

sanoa, mutta … 

Ajomies: Ei mithään mutta … kyllä mie vain tulen 

sanhoon … 

Erika: Antakaapa tänne vanthuut kyllä mie freis-

taan jos mie saatan net jollakilaila tehhä pehmeä-

mäks. Tulkaa huomena nouthaan. 

Ajomies: Hmm, kyllä met kattoma … 

– Kunkas sulla meni? 

– No kyllä mie olin niin pölössä. Jos tämä mies olis 

alkanu selithään ette mie en ossaa kutoa, sehän 

olis niin isoa tuhoa tehny. Hunteeraa ette mie en 

olis lapsile saanu ruokaakhaan.. 

– Eikös sulla ollu miestä? 

– No oli tietenki, mutta ei hänen tienastilla mettä-

töistä menny elättää koko isoa perettä. Met olima 

riippuvaiset minun pikku tienastista kans. 
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– No selitä nyt, mitä sie tehit? 

– Mie mietin pitkhään ja sitten mie hoksasin ette 

mie freistaan pestä net ja sitten kartata. Mie tehin 

sen ja net tunnuit pehmeältä, mutta olit vieläki 

liian kovat. Mie aattelin ette jos mie pruuvaan 

pestä ja kartata net monta kertaa net piian 

tulevat pehmeämäks. 

– Tulikkos niistä hyvät? 

– Ko mie olin pessy ja kartanu net monta kertaa 

net olit niin pehmeät ette olit ko höyhen. 

– Tulikos se ajomies? 

– Joo, se tuli toisena päivänä. 

– Mitäs se sano? 

– No kuuleppa nyt … 

– Kunkas sitten meni? 

– No ei se ajomies vain ollu puhheissa luppaava. 

Kyllä niitä alko tulheen enämpi tillauksia. Kaikin 

kehuit niitä niin lämpimiksi. 

– Sie olet broderannu vanthuut niin finisti. 

– Tänne mettäkylhiin tulevat lappalaiset poroitten 

kans talveksi ashuun. Netki oon alkanheet käyt-

tämhään näitä vanthuita, varsinki sitten ko mie 

aloin broderaamhaan vanthuut lapin färilä; 

punasella, keltasella ja sinisellä langala. 

– Kunkas sie kerkisit kutoa kaikile? 
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– Se alko tulheen niin paljon tillauksia ei vain 

Lovikasta mutta muistaki kylistä koko Tornionlaak-

sosta, ette mie en olis keriny jos en 

olis muitaki vaimoja saanu kutohmaan. 

– Osasikkos het kutomista? 

– Päänäns kaikki vaimot osasit kutoa, mutta mie 

opetin niile tämän minun mallin, ette pestä ja 

kartata ja brodeerata. Ja mie olen aina ollu 

tähelinen ette ei saa tehhä muula mallila ko niinko 

mie olen opettannu. Nuoret tyttäretki aloit kuthoon. 

– Ekkös sie väsy kutomisheen? 

– Kyllä mie tulen kutomhaan niin kauvon ko mie 

olen hengissä. 
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