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Förord
De nationella minoriteterna har en utökad rätt till modersmålsundervisning 
från och med den 1 juli 2015 i då ändringen i skollagen (2010:800) trädde i 
kraft. Det betyder att ett nationellt minoritetsspråk även ska kunna läsas som 
ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och  sameskolan. 
Detta undervisningsmaterial har tillkommit för lärare som ska kunna  undervisa 
 minoritetsspråk för elever utan grundläggande kunskaper.  Materialet är  framtaget 
efter samråd med Sameskolstyrelsen, Stockholms och Uppsala  universitet samt 
med företrädare för de nationella minoriteterna. Modersmålslärare i nationella 
minoritetsspråk och minoritetsorganisationer har lämnat viktiga synpunkter. 
Skolverket har arbetat tillsammans med skribenter och pedagoger med minori-
tetsanknytning och skribenterna har i stor grad fått utforma och anpassa materialet 
och innehållet.

Ett speciellt tack riktas till Sari Pesonen och Lasse Vuorsola som utformat och 
skrivit materialet. Vi hoppas att materialet ska ge modersmålslärare och elever i 
de lägre årskursena inspiration och verktyg i planeringen av modersmålsunder-
visningen i finska som andraspråk.

Stockholm 2015-12-14

Pia Enochsson  
Avdelningschef  

Mats Wennerholm  
Undervisningsråd
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Opettajalle 
Äidinkieli: suomi toisena kielenä – opettajan opas on suunnattu 
opettajalle, joka opettaa suomea toisena kielenä Ruotsin peruskoulun 
vuosikursseilla 4–6 ja 7–9. Opettajan opas perustuu suomi toisena 
kielenä – kurssisuunnitelmaan ja tähdentää ruotsinsuomalaisen 
kulttuurin, historian ja nyky-yhteiskunnan yhteyttä vasta-alkajien 
suomen kielen opetuksessa.  
 
Materiaali ei itsessään ole valmis opetuspaketti, vaan opettajan 
apuväline, jota voi käyttää hyödyksi vasta-alkajien opetusta 
suunniteltaessa ja ideoitaessa.  
 
Oppaassa on kieliopillinen ja temaattinen progressio, ja materiaaliin 
sisältyy:
• tekstejä ja tekstitehtäviä, jotka liittyvät sanasto-  

ja kielioppiteemoihin
• ehdotuksia materiaalista ja linkkejä autenttiseen materiaaliin,  

joita voidaan soveltaa eri tavoin opetuksessa, esimerkiksi 
annettujen esimerkkiharjoitusten tapaan

• vinkkejä ja valmiita tehtäväalustoja kielellisten, kulttuuristen, 
historiallisten ja nyky-yhteiskuntaan liittyvien asioiden ja 
ilmiöiden opetukseen

• sanaston ja lukustrategioiden kehitystä tukeva lukemisto

 
Materiaali on laadittu tiedostaen, että oppilasryhmät voivat olla 
heterogeenisiä, ja materiaalia käyttävä opettaja voi eriyttää tekstit ja 
tehtävät oppijoiden taitotasojen mukaan. Materiaali sisältää erilaisia 
tehtäväehdotuksia, joita voi soveltaa eri teemoissa ja eri tarkoituksiin. 
Tehtävät tukevat kaikkia kurssisuunnitelman keskeisen sisällön osia: 
lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen, kuunteleminen, 
keskusteleminen, tekstit, kielenkäyttö ja ruotsinsuomalainen 
kulttuuri ovat edustettuina oppaan tehtävissä.  
 
Materiaalin kielioppisisältö on pyritty esittämään yksinkertaisesti 
ja monipuolisesti. Opas sisältää myös tehtäviä, joilla tuetaan 
suomen kielen keskeisten rakenteiden ja ilmaisujen omaksumista. 
Rakenteiden tunnistaminen auttaa kielenoppijoita heidän
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kehityksessään itsenäisiksi kielenkäyttäjiksi ja siirtymään autenttisen 
materiaalin käyttöön opetuksessa. Jokaisen teemakokonaisuuden 
alussa esitetään myös teemaan liittyvää sanastoa, joka toimii teeman 
esittelynä ja opetuksen lähtökohtana. Materiaalin harjoituksissa on 
huomioitu oppilaiden eri oppimisstrategiat. Harjoitukset sisältävät 
lukemista, kuuntelua, keskustelua ja kirjoittamista. Eri tehtäviä on 
myös mahdollista muokata oppilaiden mieltymysten mukaan.  
 
Materiaalin tekstit ovat teemoiltaan arkipäivään ja ruotsinsuomalaiseen 
kontekstiin liittyviä. Teemat on valittu niin, että ne ovat sisällöllisesti 
yhdistettävissä oppilaiden omaan elämään. Tekstien yhteydessä on 
suomi-ruotsi sanalistoja ja sanasto- sekä sisältötehtäviä. Tekstejä 
voi käyttää yksittäin ja soveltaa eri tavoin riippuen oppilaiden 
taitotasoista. Eri tekstien ja tekstityyppien käyttöä suositellaan 
oppijoiden lukustrategioiden kehittämiseksi.  
 
Monipuolisen autenttisen materiaalin, kuten kirjallisuuden ja median, 
soveltamista suositellaan aikaisessa vaiheessa, jotta oppilaat voivat 
käyttää ja kohdata kieltä myös oppimistilanteen ulkopuolella. 
Samalla opetuksessa oppijoille esitetään kulttuurisia, historiallisia 
ja nyky-yhteiskuntaan liittyviä asioita, joita käsitellään niin, että 
ne tukevat oppijoiden kielellistä kehitystä, valottavat vähemmistön 
nykytilannetta ja tarjoavat oppilaille uusia näkökulmia omaan 
identiteettiin.  
 
Lukemisto Aino & Hugo tarjoaa ruotsinsuomalaiseen kontekstiin 
liittyvän tarinan. Tekstien ja dialogien avulla voi kehittää 
lukustrategioita ja harjoittaa tekstien sekä suoran että rivienvälisen 
sanoman erottamista. Paitsi lukuteksteinä voi lukemiston tarinaa 
käyttää myös keskustelun pohjana. Tarinan kappaleiden yhteydessä 
on kappalekohtainen aakkosellinen suomi-ruotsi sanasto, joka 
harjaannuttaa oppijaa käyttämään sanakirjaa kielenkehityksensä 
apuna. Sano se suomeksi – osioon on koottu joka kappaleesta keskeisiä 
rakenteita ja ilmaisuja, joita esimerkiksi voi tunnistaa teksteistä ja 
joista voi keskustella kunkin oppilasryhmän 
kielitaidon pohjalta. 



6

Till läraren
Modersmål: finska som andraspråk – lärarvägledning är riktad till 
lärare som undervisar i finska som andraspråk på grundskolans års-
kurser 4–6 och 7–9. Lärarvägledningen grundar sig på kursplanen i 
finska som andraspråk och betonar sambandet i nybörjarunder- 
visningen mellan sverigefinsk kultur, historia och det nutida samhället.  
 
Materialet är i sig självt inte något färdigt undervisningspaket utan 
ett hjälpmedel som man kan använda vid planering av undervisning. 
Lärarvägledningen har en grammatisk och tematisk progression och 
materialet består av:
• texter och övningar som anknyter till ordförråds- och  

grammatiktemat 
• förslag på material och länkar till autentiskt material som  

man kan tillämpa på olika sätt i undervisningen, till exempel  
enligt exempelövningarna

• tips och färdiga övningar för att undervisa om språkliga, kulturella, 
historiska och samtida företeelser

• en läsebok som stöder utvecklingen av ordförrådet och lässtrategier 

 
Materialet har sammanställts utifrån vetskapen att elevgrupperna kan 
vara heterogena, och läraren som använder materialet kan anpassa 
texterna och uppgifterna till elevernas kunskaper. Materialet inne- 
håller olika typer av övningsförslag som man kan tillämpa inom 
olika teman och använda för olika ändamål. Övningarna stöder alla 
delar i kursplanens centrala innehåll: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, 
texter, språkbruk och sverigefinsk kultur.  
 
Materialet eftersträvar att presentera grammatikinnehållet på ett 
enkelt och mångsidigt sätt. Vägledningen innehåller även  övningar 
som stöder tillägnandet av centrala strukturer och uttryck i  finskan. 
Förmågan att identifiera strukturerna hjälper eleverna i deras 
 utveckling till självständiga språkanvändare och underlättar 
 användningen av autentiskt material i undervisningen. 
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I början av varje tema presenteras ett ordförråd som fungerar som 
 presentation av temat och utgångspunkt för undervisningen. I de 
olika övningarna har det tagits hänsyn till elevernas olika    inlärnings- 
strategier. I övningarna ingår det att läsa, lyssna, diskutera och skriva. 
De olika övningarna kan anpassas efter elevernas intressen.  
 
Teman för texterna i materialet är vardagliga och de har sverigefinsk 
anknytning. Innehållet har valts så att det kan relateras till elevernas 
vardag. I anslutning till texterna finns finska-svenska – ordlistor 
och övningarna knyter an till ordförrådet och innehållet. Texterna 
kan användas fristående och anpassas/tillämpas på olika sätt utifrån 
 elevernas kunskaper. Användning av olika typer av texter och text-
genrer rekommenderas för att utveckla elevernas lässtrategier.  
 
Användning och tillämpning av autentiskt material, så som litteratur 
och media, rekommenderas i ett tidigt skede för att eleverna ska 
kunna använda och möta språket även utanför inlärningssituationen. 
Samtidigt presenterar man i undervisningen kulturella, historiska 
och samtida företeelser som behandlas så att de stöder elevernas 
språkliga utveckling, belyser minoritetens nutida situation och erbjuder 
eleverna nya perspektiv på den egna identiteten. 
 
Läseboken Aino & Hugo erbjuder en berättelse som är knuten till 
en sverigefinsk kontext. Med hjälp av texterna och dialogerna kan 
man utveckla lässtrategier och träna eleverna att urskilja  texternas 
budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. 
Förutom som läsebok kan berättelsen användas som underlag 
för samtal och diskussioner. Till varje kapitel i berättelsen hör en 
 alfabetisk ordlista som tränar eleven att använda en ordbok som stöd 
i sin språk- utveckling. Säg det på finska-delen innehåller centrala 
strukturer och uttryck ur varje kapitel. Dessa kan man exempelvis 
använda till identifiering av språkliga strukturer och uttryck samt 
diskussioner som anpassas till elevgruppernas språkkunskaper. 
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åk 4–6
och 7–9

Kappale 1 Lähiympäristö ja ääntäminen 9

Kappale 2
Esittely, verbien persoonataivutus  
1. verbityyppi 17

Kappale 3
Perhe, e-nominit, genetiivi ja  
omistusliite  29

Kappale 4 Lukusanat, kello, partitiivi ja essiivi 38

Kappale 5
Värit, vaatteet, nen-nominit, 
 monikon  nominatiivi,  
2. verbityyppi ja  omistusrakenne

 54

Kappale 6
Keho, kvantitatiivinen astevaihtelu, 
kysymyspartikkeli,  
3. verbityyppi

65

Kappale 7
Koti, sisäpaikallissijat, e-lause ja  
4. verbityyppi 78

Kappale 8
Koulu, ulkopaikallissijat, postpositioita, 
5. & 6. verbityyppi 96

Kappale 9
Ajanilmaisuja, sää, kuukaudet,  
järjestysluvut, vuodenajat, i-nominit 109

Kappale 10
Ruoka, translatiivi, laadullinen  
astevaihtelu 124

Kappale 11
Maat, kansallisuudet, kielet ja  
konsonanttiloppuiset nominit 134

Kappale 12
Eläimet ja luonto, pakkoa ilmaisevat 
lauseet 147

Kappale 13
Kiinnostuksen kohteet, objekti,  
minen-infinitiivi/verbaalisubstantiivi 160

Sisällysluettelo
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Kielioppiesittely

Leikit, pelit 
ja draama

Musiikki-
 ja mediavinkit

Kulttuuri, 
     historia ja   

nyky-yhteiskunta

Keskeistä 
     sanastoa 

ja fraaseja

Lähiympäristö ja
ääntäminen

Kappale  
1
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Keskeistä sanastoa  
ja fraaseja
• Oppilaat voivat kartuttaa keskeistä sanastoa nimeämällä 

 luokassa asioita ja tavaroita, jotka liittyvät heidän arkeensa.
• Esimerkkinä voi käyttää: clu.uni.no/bildetema/bildetema.

html?version=swedish&languages=swe,eng,fin&language= 
fin&page=index&title=Bildtema%20-%20svenska%2Fengelska 
%2Ffinska&main=index.html

• Fraasit tämä on X → den/det här är X ja tuo on → den/det där är
• Kysymys mikä tämä on → vad är det här
• Huomioi kysymyksissä käänteinen sanajärjestys.

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Sanalista voidaan tehdä erilliselle paperille, jossa nimetään 

luokan esineitä.
•  Oppilaat voivat tehdä samoin kotona ja ottaa tavaroista 

 kuvia.  Vaihtoehtoisesti kuvia voi kerätä internetistä. Kuvista 
voi koota  luokkaan visuaalisen sanalistan. 

• Sanalistan sanat on hyvä luoda tavuttamalla, jolloin  
harjoitellaan myös ääntämistä.

• Ristisanatehtäviä voi tehdä esimerkiksi seuraavalla työkalulla: 
www.armoredpenguin.com/crossword/

•  Sanasekoittajatyökalu:  
worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/ word- 
scramble

•  Sanasokkelotyökalu: puzzlemaker.discoveryeducation.com/
WordSearchSetupForm.asp?campaign=flyout_teachers_ 
puzzle_wordcross

Opettajalle

clu.uni.no/bildetema/bildetema.html?version=swedish&languages=swe,eng,fin&language=fin&page=index&title=Bildtema%20-%20svenska%2Fengelska%2Ffinska&main=index.html
www.armoredpenguin.com/crossword/
worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/word-scramble/
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchSetupForm.asp
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Kielioppiesittely
Ääntäminen
• Suomen kielen äänteet on hyvä esitellä kontrastiivisesti 

 havainnollistamalla, mitkä äänteet ovat samanlaisia ja  
erilaisia  suomessa ja ruotsissa. Esittele vokaalit ja konsonantit 
sekä pitkinä että lyhyinä, esimerkiksi: 

Kirjain Lausutaan suomeksi Lausutaan ruotsiksi
u koulu (skola) buss
uu puu (träd) sko
k aika kaka
kk tukka flicka

   
Esittele myös suomen kielen painotussäännöt, eli pää- ja 
 sivupainollisten tavujen ääntäminen, esimerkiksi:  
dialogi – dialog, elefantti – elefant

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Aktiviteettisivu (Harjoitus 1)
• Luotua sanalistaa voi käyttää lausumisen harjoitteluun.  

Sanalistan sanat on hyvä luoda tavuttamalla, jolloin  
harjoitellaan myös ääntämistä.

• Papunetin ääntämistehtäviä:
 – http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/
lue/%C3%84%C3%A4nteit%C3%A4_ ja_kirjaimia/Helppo1
 – http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/
lue/%C3%84%C3%A4nteit%C3%A4_ ja_kirjaimia/Helppo2
 – http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/
lue/%C3%84%C3%A4nteit%C3%A4_ ja_kirjaimia/Vaikea1
 – http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_al-
ku%C3%A4%C3%A4nteet_1_
 – http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_al-
ku%C3%A4%C3%A4nteet_2

• Kielivoimisteluun (thongue twisters) loruja, joissa osassa  
esimerkkiäänitteitä. Ääneen lukua ja ääntämisen harjoittelua. 
Sanat voi myös tavuttaa ääntämisen helpottamiseksi:  
www.uebersetzung.at/twister/fi.htm

Opettajalle

https://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/%C3%84%C3%A4nteit%C3%A4_ja_kirjaimia/
www.uebersetzung.at/twister/fi.htm
https://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/%C3%84%C3%A4nteit%C3%A4_ja_kirjaimia/
https://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/%C3%84%C3%A4nteit%C3%A4_ja_kirjaimia/
https://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/%C3%84%C3%A4nteit%C3%A4_ja_kirjaimia/
https://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/%C3%84%C3%A4nteit%C3%A4_ja_kirjaimia/


12

Tavutus 
•  Tavusäännöt on hyvä esitellä samalla, kun käsittelee sanoja.
•  Pääsääntö: tavun raja on jokaisen konsonantti-vokaali– 

yhtymän edellä:
 – esimerkiksi: hat.tu

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Oppilaiden etu- ja sukunimet voi tavuttaa suomalaista 

 tavutusjärjestelmää käyttäen.
• Tavuttamista voi havainnollistaa tavuttajalla:  

www.ioni.org/ta-vut-ta-ja/
• Erillisille papereille voi koota pelkkiä tavuja, joista oppilaat 

 voivat koota mahdollisimman monta sanaa (Harjoitus 2). 

Leikit, pelit ja draama 
• Tavuista voi tehdä dominopelin.
• Geokätköily: luokkaan voi piilottaa eri vihjeitä, jotka oppilaiden 

pitää löytää suomenkielisiä sanoja apuna käyttäen. Vinkkien 
avulla heidän pitää löytää kätketty esine.

•  Oppilaat jaetaan ryhmiin tarkoituksenaan muodostaa  
kehollaan jokin esine, jonka opettaja antaa heille  
paperilapulla. Muiden ryhmien tulee arvata, mikä se esine  
on suomeksi.

•  Äänteiden pituutta harjoittava korttipeli:  
http://modersmal.skolverket.se/finska/index.php/opetus/tulostet-
tavaa-materiaalia/pelit/681-samantapaisia-sanoja-korttipeli

Musiikki- ja mediavinkit
• Ajankohtaista ruotsinsuomalaista ja suomalaista popmusiikkia 

voi etsiä internetistä, esimerkiksi top-listojen avulla.
• Esimerkiksi: – Haloo Helsinki – Maailman toisella puolen

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Ääntämistä on hyvä harjoittaa vaikka laulamalla mukana 

 kertosäkeessä tai lukemalla laulun sanoja ääneen.

Opettajalle

http://www.ioni.org/ta-vut-ta-ja/ 
http://modersmal.skolverket.se/finska/index.php/opetus/tulostettavaa-materiaalia/pelit/681-samantapaisia-sanoja-korttipeli 
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Kulttuuri, historia  
ja nyky-yhteiskunta
• Kerro Suomen ja Ruotsin yhteisestä historiasta tai luetuta 

tekstejä, joiden pohjalta voi käydä keskustelua Suomen ja 
Ruotsin yhteisestä historiasta. Keskustelkaa esimerkiksi: 

 – Miksi suomessa ja ruotsissa on niin paljon  
samankaltaisia sanoja? 
 – Mikä osa kielellä on ihmisen identiteetissä?  
Onko kieli sidonnainen valtioon?
 – Mitä on suomalaisuus/ruotsalaisuus/ 
ruotsinsuomalaisuus/suomenruotsalaisuus? 

• Yhteistä historiaa voi myös pohtia valitsemalla 
 ääntämisharjoituksiin lauluja, joita lauletaan Suomessa  
ja Ruotsissa.

Opettajalle 
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Vad betyder följande ord  
på svenska och hur uttalar 
man dem?

aateli

adventti

auto

bussi

elefantti

enkeli

filmi

grilli

hattu

idea

idealismi

jatsi

jätti

kaakao

kaapeli

kakku

kanslia

kenguru

kenraali

kilo

kilometri

kinkku

kirahvi

kokki

korppu

kristalli

krokotiili

kruunu

kurkku

lakana

lasi

leijona

Harjoitus 1

Lähiympäristö ja ääntäminen
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likka

limppu

lääkäri

malmi

mango

marinadi

matto

metri

minuutti

moottori

muusi

myssy

novelli

ooppera

prinssi

paprika

pelargonia

pippuri

prinsessa

prinssi

radio

rotta

ruukku

ruusu

salaatti

sali

sampoo

sapeli

sekunti

silli

sokeri

talli

tee

tolppa

tyyny

viili

villi

Harjoitus 1

Lähiympäristö ja ääntäminen
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Tavupeli
Använd stavelserna och bilda så många  
finska ord som du kan!  
Käytä tavuja ja tee niistä niin monta sanaa kuin voit!

ky nä vih ko hat

tuo tau lu ta vu

kir li tun ti o

ja pul pet ta ne

mi ja op pi las

ku mi kel lo huo

suo mi vä li si

Harjoitus 2

Lähiympäristö ja ääntäminen
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Kielioppiesittely

Leikit, pelit 
ja draama

Musiikki-
 ja mediavinkit

Kulttuuri, 
     historia ja   

nyky-yhteiskunta

Keskeistä 
     sanastoa 

ja fraaseja

Esittely ja verbien
persoonataivutus

(1. verbityyppi)

Kappale  
2
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Keskeistä sanastoa  
ja fraaseja

Hei  Moi  Terve  Moikka  Heippa 

Hyvää huomenta Huomenta   
Hyvää päivää  Päivää    
Hyvää iltaa  Iltaa   
Hyvää yötä     
Hauska tavata  Hauska nähdä   
Hei sitten  Näkemiin   
Minä olen Matti/Maija.    

• Tässä yhteydessä voi myös käydä läpi eri substantiiveja,  
jotka liittyvät oppilaan omaan minään, esim. 

 – Minä olen oppilas, ruotsalainen, koululainen,  
poika/tyttö, ruotsinsuomalainen jne.

• On myös hyvä ottaa esille joitakin yleisimpiä kuvaavia  adjektiiveja.
 
pitkä lång lyhyt kort

nopea snabb hidas långsam

rauhallinen lugn vilkas livlig

nuori ung vanha gammal

väsynyt trött virkeä pigg

helppo lätt vaikea svår

iloinen glad surullinen sorglig

uusi ny vanha gammal

pieni liten iso stor

painava tung kevyt lätt
 
•  Fraasi: millainen sinä olet?

Opettajalle  
Till läraren
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Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Tervehdysfraaseista voi deduktiivisesti etsiä suomenkieliset 

nimitykset päivän eri osille (Harjoitus 2).
 – Voi esimerkiksi miettiä, mitä tervehdysfraasia käytetään 
 päivän eri aikoina. Tätä voi käsitellä vaikkapa kellojen avulla.

•  Eri sanoja ja fraaseja kannattaa käydä läpi ja keskustella, mitkä 
tervehdyksistä ovat tuttavallisempia ja mitkä virallisempia.

 – Materiaaliksi voi ottaa kuvia eri henkilöistä ja tehdä 
 niistä  pareja. Sen jälkeen tehtävänä on yhdistää  oikea 
 tervehdysfraasi kunkin parin kanssa. Henkilöt voivat 
 esimerkiksi olla ruotsinsuomalaisia ja suomalaisia  
historiaan tai nyky-yhteiskuntaan liittyviä henkilöitä. 

•  Adjektiiveja voi käsitellä kuvailemalla esimerkiksi kuvia eri 
henkilöistä tai jo käsiteltyjä sanoja pareissa, esimerkiksi:

 – Kynä on pitkä ja tuoli on painava. 

• Ristisanatehtäviä voi tehdä esimerkiksi seuraavalla työkalulla:  
www.armoredpenguin.com/crossword/

•  Sanasekoittajatyökalu:  
http://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/
word-scramble/

•  Sanasokkelotyökalu:  
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearch 
SetupForm.asp?campaign=flyout_teachers_puzzle_wordcross

  

Kielioppiesittely 
Verbien persoonataivutus

Yksikkö Monikko
1. p. jag är minä olen vi är me olemme
2. p. du är sinä olet ni är te olette
3. p. han/hon är hän on de är he ovat

 

•  Tässä yhteydessä voi käydä läpi myös muita  helppoja  verbejä 
(1. tyyppi), joissa ei ole astevaihtelua tai  vokaalimuutoksia, 
esimerkiksi: asua, puhua, katsoa,  laskea, matkustaa, istua, 
ostaa, etsiä.

• Verbien kielteiset muodot kannattaa käydä myös läpi heti alusta.

Opettajalle  
Till läraren

http://www.armoredpenguin.com/crossword/
http://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/word-scramble/
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchSetupForm.asp
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•  On hyvä esittää fraasi minä asun paikka + ssa/ssä (inessiivi). 
Jos paikka loppuu konsonanttiin, lisätään inessiivin päätteen 
edelle vokaali –i, esim. Östersundissa. Fraasin pohjalta voi  
esittää suomen kielelle ominaisen sijapäätteiden käytön  
ruotsin prepositioiden sijaan, ja verrata esimerkiksi inessiivin 
sijaa ruotsin prepositioon i. Sijat kannattaa kuitenkin esittää 
myöhemmin osissa.

•  Edellisen jakson kysymyksen mikä tämä on voi kerrata ja  
laajentaa sanavarastoa kysymyksellä kuka sinä olet.

Vokaaliharmonia 
•  vokaalit a, o ja u vaativat päätteessä a:n, esimerkiksi talossA
•  vokaalit ä, ö ja y vaativat päätteessä ä:n esimerkiksi  kynässÄ
•  neutraalivokaalit e ja i voivat minkä vokaalin kanssa  tahansa. 

Jos sanassa on vain neutraalivokaaleja, laitetaan –ä,  
esimerkiksi tiessÄ.

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Oppilaat voivat täyttää ”henkilökortin”, jossa he kertovat  

itsestään. (Harjoitus 4)
• Henkilökortteja voi käyttää eri aktiviteetteihin, esimerkiksi,  

oppilaat voivat vaihtaa toistensa henkilökortit ja esitellä  
toisensa luokalle niiden perusteella: ”Hän on Mikael. Hän on 
ruotsinsuomalainen”, etc.

•  Vokaaliharmonia
 – Päätteiden yhdistämistehtävä (Harjoitus 5)

• Persoonataivutuspeli (Harjoitus 1)
•  Opettaja alkaa sanomalla minä olen (oma nimi), sinä olet  

(oppilaan nimi) ja hän on (toisen oppilaan nimi), kuka sinä 
olet? Näin voi käydä läpi koko luokan. 

Tekstivinkit
• Tervehdysteksti (Harjoitus 6)

Harjoituksia ja aktiviteetteja
•  Tekstin esittelemiä tervehdyksiä
•  Tekstivinkit voi tuottaa opiskelijoiden tason mukaan, ja 

 kysymyksiä voi soveltaa sisällön mukaan. (aktiviteettisivu)

Opettajalle  
Till läraren
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Leikit, pelit ja draama 
• Verbintaivutuspeli (Harjoitus 1)

Musiikki- ja mediavinkit
Persoonataivutusta voi pohtia laulujen sanoitusten avulla, 
 oppilaiden musiikkimaun mukaan. Esimerkiksi:
•  Elastinen – Anna soida 

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Keskustelua puhekielisten persoonapronominien ja 

 olla-verbin puhekielisestä käytöstä: autenttiseen  materiaaliin 
voi tutustua musiikin ja median avulla  kuuntelemalla musiikkia, 
katselemalla puhetilanteita ja silmäilemällä tekstejä, jotka 
liittyvät oppilaiden elämään (harrastuksiin, mielenkiinnon 
kohteisiin …). 

Kulttuuri, historia  
ja nyky-yhteiskunta 
• Luokassa voi keskustella oppilaiden nimistä ja miettiä,  

onko jollakulla suomalaista perua oleva sukunimi. 
• Oppilaita voi pyytää tekemään ”minisukututkimuksen”, jossa 

he kartoittavat, mikä heidän sukunsa yhteys on Suomeen ja 
suomen kieleen.

• Tutkimuksen voi myös teettää niin, että aiheena ovat 
 ruotsinsuomalaiset kuuluisuudet.

• Suomalaisiin, suomenruotsalaisiin, saamelaisiin ja ortodoksisiin 
etunimiin voi tutustua nimipäiväkalenterien avulla:  
http://almanakka.helsinki.fi/fi/nimipaivat.html 

• Aktiviteettisivun (Harjoitus 4) henkilökortit voi myös täyttää 
niin, että niissä kuvataan ruotsinsuomalaisia ja suomalaisia 
 nyky-yhteiskuntaan liittyviä julkisuuden henkilöitä.

Opettajalle  
Till läraren

http://almanakka.helsinki.fi/fi/nimipaivat.html 
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Verbintaivutuspeli 
Verbböjningsspelet

Kasta tärningen två ggr. Första kastet avgör verbformen och hur 
 många rutor du får gå framåt. Andra kastet avgör verbet som skall 
böjas. Om du svarar rätt får du gå framåt så många rutor som första 
kastet  avgjorde. Om du svarar fel får du inte gå framåt. Den som 
kommer först till sista rutan vinner spelet.

1 = 1. p. sing. 1 = istua
2 = 2. p. sing. 2 = asua
3 = 3. sing. 3 = olla
4 = 1. p. plur. 4 = ostaa
5 = 2. p. plur. 5 = etsiä
6 = 3. p. plur. 6 = puhua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Harjoitus 1

Esittely ja verbien persoonataivutus (1. verbityyppi)
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Päivärytmi  
Dygnsrytm

Vilken hälsningsfras använder man då?  

Vilket ord på finska motsvarar bilden?

Harjoitus 2

Esittely ja verbien persoonataivutus (1. verbityyppi)
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Verbintaivutus  
Verbböjning 
Yhdistä oikea verbi oikeaan sanaan! 
Kombinera rätt verb med rätt ord!

Minä … 

1.  asun A.  televisiota

2.  puhun B.  suomea

3.  katson C.  autolla

4.  lasken D.  tuolilla

5.  matkustan E. hattua

6.  istun F.  Ruotsissa

7.  ostan G.  matematiikkaa

8.  etsin H.  kirjan

 

Vad betyder meningarna på svenska?

Minä 
asun … 

Harjoitus 3

1.  

2.  

3.  

4. 

5. 

6. 

7.  

8.  

Esittely ja verbien persoonataivutus (1. verbityyppi)
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Henkilökortti
Minä

Nimi: 

Sukupuoli: 

Ammatti:

Kansallisuus:

Kotimaa:

Kotikaupunki:

Millainen sinä olet?

Piirrä tai liimaa kuva.

Harjoitus 4

Esittely ja verbien persoonataivutus (1. verbityyppi)
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Vokaaliharmonia  
Vokalharmoni
Kombinera ordet med rätt ändelse. 

1. tie   

= från vägen

a. lta

b. ltä

2. kynä  
= i pennan 

a. ssa

b. ssä

3. lattia 

= på golvet

a. lla

b. llä

4. taulu
= på tavlan

a. lla

b. llä

5. penaali
= ur pennskrinet

a. sta

b. stä

6. koulu
= i skolan

a. ssa

b. ssä

7. kumi
= med suddgummit

a. lla

b. llä

8. tussi
= med tuschpennan

a. lla

b. llä

Harjoitus 5

Esittely ja verbien persoonataivutus (1. verbityyppi)
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Hei!
Minä olen Rebecka. Minä olen 

 ruotsinsuomalainen tyttö. Minä olen 

 k oululainen. Minä puhun ruotsia, suomea 

ja ranskaa. Minä asun Gävlessä. Minä olen 

aika pitkä. Kuka sinä olet?

Moikka!
Minä olen Emil. Minä olen ruotsalainen  poika.  

Minä olen myös ruotsinsuomalainen. Minä 

olen  rauhallinen ja ahkera oppilas. Minä puhun 

 ruotsia, suomea ja vähän englantia. Minä asun 

 Huddingesssa. Missä sinä asut?

 

Hyvää päivää!
Minä olen Lina. Minä olen suomalainen  nuori 

 nainen. Minä olen opettaja. Minä asun nyt 

 Skövdessä. Skövde on hieno  kaupunki. Minä 

en asu enää  Suomessa.  Minun  perheeni 

asuu Turussa. Se on  Suomessa. Minä en 

puhu  paljon ruotsia. Minä puhun suomea, 

 englantia ja  saksaa. Hauska tavata!

Lina
Emil Rebecka Matias

Lina
Emil Rebecka Matias

Lina
Emil Rebecka Matias

Harjoitus 6

Henkilöitä Personer

Esittely ja verbien persoonataivutus (1. verbityyppi)
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Sanalista – Ordlista

aika ganska kuka vem

myös också vähän lite

missä var nyt nu

hieno fin en asu enää jag bor inte längre

se den/det paljon mycket

Vilka adjektiv hittar du i texten?

Var bor personerna?

Rebecka: 

Emil: 

Lina: 

Vilka språk säger  
personerna att de kan tala?

Rebecka:

Emil: 

Lina:

Harjoitus 7

Esittely ja verbien persoonataivutus (1. verbityyppi)
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Kielioppiesittely

Leikit, pelit 
ja draama

Musiikki-
 ja mediavinkit

Kulttuuri, 
     historia ja   

nyky-yhteiskunta

Keskeistä 
     sanastoa 

ja fraaseja

Perhe, e-nominit,
genetiivi ja

Kappale  
3

omistusliite
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Keskeistä sanastoa  
ja fraaseja

Perhesanoja: 

äiti mamma isä pappa

veli bror sisko syster

isoveli/-sisko storebror/ 
storasyster

pikkusisko/ 
-veli

lillasyster/ 
lillebror

isoäiti mor-/farmor isoisä far-/morfar

sisarus syskon serkku kusin

pikkuserkku syssling suku släkt

perhe familj setä farbror

täti faster/moster eno morbror

vanhemmat föräldrar lapsi barn

sukulainen släkting

 

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Oppilaat voivat soveltaa yllä olevia perhesanoja ja viime jakson 

minisukututkimusta, jolloin he tekevät sukupuun, johon he 
voivat myös kirjoittaa eri sukulaisten taustasta, esimerkiksi:

 – Minun enon nimi on Raimo. Hän on suomalainen.  
Hän asuu Espoossa.

• Ristisanatehtäviä voi tehdä esimerkiksi seuraavalla työkalulla: 
www.armoredpenguin.com/crossword/

•  Sanasekoittajatyökalu:  
http://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/
word-scramble/

•  Sanasokkelotyökalu:  
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearch 
SetupForm.asp?campaign=flyout_teachers_puzzle_wordcross

Opettajalle  
Till läraren

http://www.armoredpenguin.com/crossword/
http://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/word-scramble/
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchSetupForm.asp
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Kielioppiesittely 
Genetiivi
• Genetiivi on hyvä esittää kontrastiivisesti ruotsin kanssa, toisin 

sanoen, suomen genetiivi –n vastaa ruotsin –s:ää: 
koira > koiran, en hund > hundens

•  Jos genetiivimuodosta poistaa genetiivin päätteen, jää  jäljelle 
taivutusvartalo. Siitä muodostetaan useimmat  sijamuodot.

•  Genetiivi kannattaa käsitellä erikseen niin, ettei esimerkeissä 
ja tehtävissä esiinny astevaihtelua.

• Genetiivimuotiset pronominit kannattaa esitellä erillisenä 
listana:

Yksikkö Monikko
1. persoona minä minun me meidän

2. persoona sinä sinun te teidän

3. persoona hän hänen he heidän

se sen ne niiden
 

Omistusliite 

• Omistusliite on hyvä esitellä genetiivin yhteydessä,  
esimerkiksi kynä.

1. persoona minun kynäni meidän kynämme
2. persoona sinun kynäsi teidän kynänne
3. persoona hänen kynänsä heidän kynänsä

E- nominityyppi 

• Eri nominien taivutustyypit on hyvä esitellä osittain. Yksikön 
 nominit, joilla on sanan lopussa lyhyt o, u, y, ö, ä tai a  vokaali 
eivät aiheuta mitään vokaalimuutoksia ennen päätteen 
 lisäämistä. 

• E-nomineissa sanan viimeinen -e pitenee:

perhe > perhee+n

perhe tietokone vene esine

huone puhe kiire maine
 

• Poikkeuksia ovat sanat kuten kolme ja nalle:  
kolme > kolmen, nalle > nallen

Opettajalle  
Till läraren
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Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Kerratkaa itse tehdyn sanakirjan sanoja taivuttamalla ne 

 genetiivissä. Yleensä sanalistoissa on sanat taivutettuna 
nominatiivissa, genetiivissä ja partitiivissa, jolloin sanoista 
näkee niiden taivutusryhmät ja taivutusvartalot.

•  Oppilaat valitsevat jonkin esineen ja menevät muiden 
 oppilaiden kanssa pienryhmiin ja esittelevät esineitä, 
 esimerkiksi: tämä on minun kynä, tuo on sinun penaali, tuo on 
hänen laukku, tämä on meidän luokka jne. Kenen tämä on?

•  Oppilaat esittelevät koulutarvikkeensa, esimerkiksi:  minun 
kynä on huono, minun laukku on pieni, minun  pulpetti on 
sekainen. Tässä tehtävässä on hyvä käyttää apuna  sanakirjaa 
ja kirjata luokan omaan sanakirjaan uudet sanat, jotka 
 koetaan tarpeellisiksi.

Tekstivinkit
• Matias (Harjoitus 1)

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Aktiviteettisivun tekstiä voi tehtävien lisäksi soveltaa niin, 

että oppilaat kirjoittavat vastaavan tekstin itsestään.

Leikit, pelit ja draama 
• Oppilaat voivat tehdä ohjeistetusti näytelmän  perheistä 

 ryhmissä ja esittää lopulle luokalle. Tämän jälkeen 
 näytelmän katsoneet oppilaat arvaavat, kuka on 
 näytelmässä äiti, isä, lapsi, jne.

Musiikki- ja mediavinkit
Harjoituksia ja aktiviteetteja
•  Suomalaisen lyhytelokuvan kautta voi käsitellä  perhettä, 

 esimerkiksi henkilöitä voi kuvata. Millainen ilmapiiri  elokuvassa 
on jne. Esimerkiksi:

 – Pitääkö mun kaikki hoitaa
 – Uneton 48 – kilpailun elokuvat

Opettajalle  
Till läraren
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Kulttuuri, historia  
ja nyky-yhteiskunta
•  Tietovisa (Harjoitus 3)
•  Keskustelun pohjaksi voi lukea: Fem familjer – nationella  

minoriteter, språk och identitet. Laestadius, Ann-Helén.  
Länsstyrelsen, 2011. 

•  Keskustelun pohjana voi käyttää taideteoksia, maalauksia, 
veistoksia ja valokuvia, joissa on aiheena perhe, esim. Akseli 
Gallen-Kallela: Lemminkäisen äiti.

Opettajalle  
Till läraren
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Matias

Hei! Hauska tavata!  
Minun  nimeni on Matias. Minä asun 

Ruotsissa  minun  perheeni  kanssa.  Minun 

isäni on  suomalainen ja  äitini  ruotsalainen. 

Minä olen siis  ruotsinsuomalainen. Minä 

 puhun sekä suomea että ruotsia.  Minun 

 isoäitini Åsa ei puhu suomea, koska hän 

on  ruotsalainen. Hän asuu  Göteborgissa. 

 Minun sukuni on aika iso,  mutta aika 

moni, esimerkiksi minun  serkkuni  Siiri, 

asuu  Suomessa  Tampereella. Me 

 olemme koko ensi kesän  Suomessa 

isäni  mökillä. Se on Vaasassa. 

 Vaasa on hieno ja vanha  kaupunki. 

 Vaasassa minä puhun suomea 

 minun isoisäni kanssa.

Lina
Emil Rebecka Matias

Harjoitus 1

Perhe, e-nominit, genetiivi ja omistusliite
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Sanalista – Ordlista
perheeni kanssa med min familj
asua bo
esimerkiksi till exempel
mökillä på stugan
puhua tala
aika moni ganska många
koko ensi kesän hela nästa sommaren
kaupunki stad

Vilka ord i texten har  
genitivändelse och ägarändelse?

Vilka städer och länder hittar du i texten?

Vilka familjemedlemmar hittar du?

Harjoitus 2

Perhe, e-nominit, genetiivi ja omistusliite
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Tietovisa – Frågesport 
Följ länken och sök svar på följande påståenden.
www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak- 
for-dig-i-skolan/spraken-i-sverige/finska.html 

Harjoitus 3

  totta = sant   tarua = falskt

1.  Engelska, tyska och estniska är släktspråk med finskan.  

A) totta  B) tarua

2.  Bokstaven Å används inte någonsin i finskt språkbruk.  

A) totta  B) tarua

3.  Samma ord i finskan kan vara samtidigt korta och 

väldigt långa.  

A) totta  B) tarua

4.  Man kan göra vissa svenska ord till finska genom att sätta  

–i på slutet av ordet.  

A) totta  B) tarua

5.  Ksylofoni, psoriasis och kriminaali är inte ursprungliga  

finska ord.  

A) totta  B) tarua

6.  Det är lättare att lära sig svenska om man kan finska.  

A) totta  B) tarua

Perhe, e-nominit, genetiivi ja omistusliite

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i-skolan/spraken-i-sverige/finska.html
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7.  Finskan saknar vissa grammatiska element om man 

 jämför med svenskan.  

A) totta  B) tarua

8.  Finskan har fler vokaler än svenskan.  

A) totta  B) tarua

9.  Finska talas på många kontinenter.  

A) totta  B) tarua

10. Finskan är ett officiellt minoritetsspråk i Sverige.  

A) totta  B) tarua

Harjoitus 3

Perhe, e-nominit, genetiivi ja omistusliite



38

Kielioppiesittely

Leikit, pelit 
ja draama

Musiikki-
 ja mediavinkit

Kulttuuri, 
     historia ja   

nyky-yhteiskunta

Keskeistä 
     sanastoa 

ja fraaseja

Lukusanat, kello,
partitiivi ja essiivi

Kappale  
4
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Keskeistä sanastoa  
ja fraaseja

Numerot
• Esittely aktiviteettisivulla (Harjoitus 1)
• Numerot kannattaa esittää niiden logiikan pohjalta mieluummin 

kuin yksittäisinä. Siksi kaikkien numeroiden opettaminen 
 esimerkiksi 20 ensimmäisen numeron sijaan on toivottavaa.

 
Oppiaineita
maantieto geografi
liikunta ja terveys idrott och hälsa
uskontotieto religionskunskap
historia historia
fysiikka fysik
bild kuvataide
matematiikka matematik
biologia biologi
äidinkieli modersmål
yhteiskuntatieto samhällkunskap
kemia kemi
slöjd käsityö

Ks. lisää: Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen koulusanasto. 
Språkrådets svensk-finska skolordlista.  Språkrådets skrifter 16. 
Språkrådet 2014. 

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Numerot on hyvä käsitellä kontekstissa:

 – vuosilukuja, ikä, lukumäärät, tilastot, reseptit …
• Oppilaat voivat laskea esimerkiksi eri esineitä luokassa  

(Harjoitus 3)
• Oppilaat voivat laskea yhteen omat ikänsä ja tehdä erilaisia 

tilastoja:
 – kuinka monta porrasta, oppilasta, opettajaa, taulua  
koulussa on?
 – milloin koulu on perustettu, milloin koulurakennus  
on rakennettu?

Opettajalle  
Till läraren
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Opettajalle  
Till läraren

Kello on yksi. 
Tapaamme kello yksi.
Tapaamme yhdeltä. 
 
Kello on vartin yli yksi. 
Kello on viisitoista (minuuttia) yli yksi. 
Tapaamme vartin yli yksi.

Kello on puoli kolme. 
Tapaamme puoli kolmelta. 

Kello on varttia vailla/vaille yksi. 
Kello on viisitoista (minuuttia) vaille /vailla yksi. 
Tapaamme varttia vailla/vaille yksi.

Harjoituksia ja aktiviteetteja 
• Numerot – (Harjoitus 1)
•  Suullisia harjoituksia (kysymykset tarvittaessa ruotsiksi)

 – Milloin heräät, milloin lähdet kouluun, milloin pääset  koulusta, 
milloin syöt aamiaista/lounasta/päivällistä, milloin menet 
 nukkumaan?

Viikonpäivät

maanantai måndag tiistai tisdag
keskiviikko onsdag torstai torsdag
perjantai fredag lauantai lördag
sunnuntai söndag arkipäivä vardag
viikonloppu veckslut/helg vapaapäivä ledig dag

    
• Viikonpäivien yhteydessä pitää opettaa myös essiivin  sijamuoto 

ja rinnastaa se ruotsin kieleen
 – maanantai+na → på måndagen, viikonloppu+na, 
 vapaapäivä+nä

Kello
(tasan) vaille/vailla yli  puoli  vartti 
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Kielioppiesittely 
Partitiivi ja essiivi 
•  Partitiivin päätteiden käyttö on vaihtelevaa ja monipuolista. 

 Partitiivin päätteet ovat vokaaliharmoniasta riippuen a/ä,   
ta/tä ja tta/ttä. 

 – Päätettä a/ä käytetään, kun sanan lopussa on  konsonantti  
ja lyhyt vokaali, esimerkiksi penaali+a
 – Päätettä tta/ttä käytetään e-loppuisissa nomineissa, 
 esimerkiksi vene+ttä
 – Ta/tä- päätettä käytetään pääsääntöisesti muissa 
 tapauksissa

• Essiivin pääte on -na/-nä riippuen  vokaaliharmoniasta. 
Se  liitetään aina vahva-asteiseen taivutusvartaloon 
 (astevaihtelun yhteydessä).

Harjoituksia ja aktiviteetteja
•  Huoneessa on (Harjoitus 3)
•  Partitiv – en del (Harjoitus 5)
•  Partitiivia on hyvä käsitellä aktiviteettisivun tapaan kuvien 

avulla, jolloin hieman abstrakti sijamuoto tuntuu 
 konkreettisemmalta.

•  Essiivin pääte tarkoittaa eri asioita. Sitä kannattaa käyttää 
tässä kohtaa vain esimerkiksi tarkoituksessa maanantain 
aikana → maanantaina, sekä tarkoituksessa olen kotona.

Tekstivinkit
•  Oppilaat voivat kääntää omat lukujärjestyksensä.

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Oppilaat esittelevät oman lukujärjestyksensä ääneen luokalle.

 – Maanantaina kello 3.15 on matematiikkaa.
 – Tiistaina kello 9 on maantietoa jne.

Leikit, pelit ja draama 
•  Papunetin numeropelit:  

http://papunet.net/_pelit/_korttipelit/domino/?a3
•  Oppilaat keskustelevat toistensa kanssa ja sopivat  tapaamisen 

 paperilapun ilmoittaman ajan mukaan. Kun he ovat 

Opettajalle  
Till läraren

http://papunet.net/_pelit/_korttipelit/domino/?a3
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•  päättäneet  jommankumman ajan, he vaihtavat  papereita 
ja  siirtyvät  seuraavaan oppilaaseen. Vuoropuhelu on hyvä 
käydä läpi  fraaseina ja antaa oppilaille vuorosanat paperilla 
käännöksineen.  (Harjoitus 10)

 – Milloin me tavataan?  
Tavataanko maanantaina kello 18.00?  
Valitettavasti se ei käy.  
Tavataanko keskiviikkona kello 13.30?

Musiikki- ja mediavinkit
•  Juna tai bussiaikatauluja: opettaja voi tehdä tehtävän,  jossa 

 kysytään paikallisen liikenteen aikatauluja, joita oppilaat 
 etsivät internetistä.

•  Suomalaisia lyhytelokuvia, otteita pitemmistä  elokuvista 
ja  erityyppisiä asiaohjelmia voi myös käyttää kuullun 
 ymmärtämisen harjoituksiin ja erilaisiin laskutehtäviin: voi 
esimerkiksi yrittää  kuunnella, mitä lukuja mainitaan tai vain 
laskea kuvissa esiintyviä asioita. 

•  Suomalaista ja ruotsinsuomalaista musiikkia kuunnellessa 
ja  musiikkivideoita katsellessa voi esimerkiksi laskea, kuinka 
 monta instrumenttia käytetään, kuinka monta laulajaa ja 
soittajaa  yhtyeessä on jne.

Kulttuuri, historia  
ja nyky-yhteiskunta 
• Oppilaat etsivät internetistä tietoa  ruotsinsuomalaiselle 

 vähemmistölle oleellisilta sivuilta ja tekevät omia tilastoja. 
 Kysymykset voivat hyvin olla ruotsiksi, mutta vastauksissa voi 
 harjoittaa numerotietämystä kirjoittamalla vastauksen 
 suomeksi kirjaimin (Harjoitus 9). Esimerkiksi Sisuradion 
 teemasivuilta löytyy erilaisia tilastotietoja: hallintoaluekuntien 
määrä,  ruotsinsuomalaisten määrä, ruotsinsuomalaisten 
 esikoulujen ja koulujen määrä, suomalaisten määrä omassa 
kunnassa ja  naapurikunnissa jne. 

• Hallintoaluekunnat  
http://minoritet.prod3.imcms.net/forvaltningsomraden- 
for-minoritetssprak

Opettajalle  
Till läraren

http://minoritet.prod3.imcms.net/forvaltningsomraden-for-minoritetssprak
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• Vähemmistökielialueet:  
www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/
Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/AFFISCH 
_2015_minoriteter_tryck.pdf

• Vuosilukuja ruotsinsuomalaisten historiasta voi poimia eri 
lähteistä internetistä, esim. minoritet.se – sivustolta.

• Etsikää kuvia vanhoista kelloista. Mitä niistä käytetään 
 edelleen? Mitä nimityksiä löydätte suomeksi? Esim.  kaappikello, 
käkikello, taskukello. Kirjoittakaa muistiin ja  kerätkää tunnilla 
kaikki yhteen.

• Tietoa Suomesta:  
http://finland.se/public/default.aspx?nodeid=36150&contentlan 
=3&culture=sv-FI 

• Suomi Ruotsissa:  
http://finland.se/public/default.aspx?contentid=83347&nodeid 
=36193&contentlan=3&culture=sv-FI

Opettajalle  
Till läraren

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/AFFISCH_2015_minoriteter_tryck.pdf 
http://finland.se/public/default.aspx?nodeid=36150&contentlan=3&culture=sv-FI
http://finland.se/public/default.aspx?contentid=83347&nodeid=36193&contentlan=3&culture=sv-FI
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Numerot – Siffror

0 nolla 19 yhdeksäntoista

1 yksi 20 kaksikymmentä

2 kaksi 21 kaksikymmentäyksi

3 kolme 30 kolmekymmentä

4 neljä 40 neljäkymmentä

5 viisi 50 viisikymmentä

6 kuusi 60 kuusikymmentä

7 seitsemän 70 seitsemänkymmentä

8 kahdeksan 80 kahdeksankymmentä

9 yhdeksän 90 yhdeksänkymmentä

10 kymmenen 100 sata

11 yksitoista 200 kaksisataa

12 kaksitoista 300 kolmesataa

13 kolmetoista 1 000 tuhat

14 neljätoista 10 000 kymmenentuhatta

15 viisitoista plus plus

16 kuusitoista miinus minus

17 seitsemäntoista yhtä kuin lika med

18 kahdeksantoista

Harjoitus 1

Lukusanat, kello, partitiivi ja essiivi
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Lös följande tal och  
skriv resultatet på finska 

1.  Viisitoista plus kahdeksan on yhtä kuin

2.  Neljä plus kolmekymmentäkaksi on yhtä kuin

3.  Kaksitoista plus kuusitoista on yhtä kuin

4.  Neljä plus kahdeksan plus neljäkymmentä on yhtä kuin 

5.  Kahdeksankymmentä miinus kolmetoista on yhtä kuin  

6.  Sata plus kolme miinus kaksikymmentä on yhtä kuin  

7.  Neljä miinus neljä on yhtä kuin

8.  Kaksikymmentäkolme plus tuhat on yhtä kuin 

Harjoitus 2

Lukusanat, kello, partitiivi ja essiivi
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Huoneessa on  
I rummet finns det
Undersök rummet och använd finska för att berätta 

 resultaten för klassen!  

Huoneessa on …

1.       ikkunaa (fönster) 

2.       oppilasta (elever) 

3.      hyllyä (hyllor)

4.       tyttöä (flickor) 

5.      laukkua (väskor) 

6.      sormea (fingrar)

7.       pöytää (bord)

8.       tuolia (stolar)

9.       kenkää (skor)

10.      poikaa (pojkar)

11.       karhua (björnar)

12.       lamppua (lampor)

Harjoitus 3

Lukusanat, kello, partitiivi ja essiivi
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Partitiv – en del
Kasuset partitiv har flera användningsområden i  finskan. 

Oftast anger partitivformerna:  

Att något inte 

finns eller  

meningen är  

nekande 

 

 

 

Att ordet är  

delbart eller ett 

ämnesord

Att det finns en 

obestämd mängd 

av något som inte 

kan delas

Ifall ingen av de ovannämnda reglerna stämmer så 

blir ordet oftast kvar i grundformen (nominativ).   

Berätta varför ordet är i partitiv eller i grundform!

Tämä on mehua. Det här är saft. 

Liisa on tyttö. Liisa är en flicka.

Hyllyssä ei ole kirjaa. Boken finns inte i hyllan.

Harjoitus 5

Lukusanat, kello, partitiivi ja essiivi
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Tämä on pallo.  Det här är en boll. 

 

 

 

Minä en osta autoa.  Jag köper inte bilen. 

Jääkaapissa on maitoa.  Det finns mjölk i kylskåpet.

Maito on jääkaapissa.  Mjölken är i kylskåpet.

Hän on Matti.  Han är Matti.

Sormus on kultaa.  Ringen är av guld.

Musti on koira.  Musti är en hund.

Harjoitus 5

Lukusanat, kello, partitiivi ja essiivi
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Hauska tavata!
Fyll i dina egna uppgifter på finska och använd dem 

som stöd för att presentera dig till dina  klasskamrater!

Jag heter … 

Jag är   år (vuotta)  

och    månader (kuukautta)  

Jag bor i (stad + -ssa/-ssä) 

Jag bor i (stadsdel + -ssa/-ssä)

Harjoitus 6

Lukusanat, kello, partitiivi ja essiivi
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Lyssna på en presentation,  
skriv  anteckningar och svara  
på följande frågor!

1.  Hur gammal var den yngsta eleven?

  vuotta ja  kuukautta. 

2.  Hur gammal var den äldsta eleven?

  vuotta ja  kuukautta.

3.  Bor någon i samma stadsdel som du?  

Vem och var? X asuu (stadsdel + -ssa/-ssä).

Harjoitus 7

Lukusanat, kello, partitiivi ja essiivi
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Mitä kello on?
Harjoitus 8

Lukusanat, kello, partitiivi ja essiivi
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Vähemmistötilasto  
Minoritetsstatistik 
Sök information och besvara frågorna på finska med  

bokstäver, inte siffror! www.minoritet.se/sverigefinnar

1. Hur många nationella minoriteter har Sverige?

2. Till vilket år var Sverige och Finland samma land?

3. Under vilka årtionden har det flyttat flest finländare  

till Sverige?

4. Hur stort antal finska krigsbarn skickades till Sverige  

under andra världskriget?

5. Hur många av dessa krigsbarn räknas ha stannat  

i Sverige?

6. Vilket år trädde lagen om nationella minoriteter  

och minoritetsspråk i kraft?

7. När bildades Sverigefinska riksförbundet?

Harjoitus 9

Lukusanat, kello, partitiivi ja essiivi

http://www.minoritet.se/sverigefinnar
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Milloin me tapaamme?

Måndag  
klockan 13.15

Måndag  
klockan 12.30

Måndag  
klockan 21.05

Tisdag  
klockan 20.40

Tisdag  
klockan 13.15

Tisdag  
klockan 09.30

Onsdag  
klockan 15.25

Onsdag  
klockan 16.35

Onsdag  
klockan 20.45

Torsdag  
klockan 16.18

Torsdag  
klockan 23.30

Torsdag  
klockan 21.00

Fredag  
klockan 11.10

Fredag  
klockan 13.10

Fredag 
klockan 24.00

Lördag  
klockan 12.05

Lördag  
klockan 18.55

Lördag  
klockan 21.59

Söndag  
klockan 14.30

Söndag  
klockan 06.30

Söndag  
klockan 08.15

Imorgon  
klockan 07.15

Imorgon  
klockan 23.00

Imorgon  
klockan 11.00

Lukusanat, kello, partitiivi ja essiivi

Harjoitus 10
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Kielioppiesittely

Leikit, pelit 
ja draama

Musiikki-
 ja mediavinkit

Kulttuuri, 
     historia ja   

nyky-yhteiskunta

Keskeistä 
     sanastoa 

ja fraaseja

nen-nominit,
Värit, vaatteet,

monikon nominatiivi,
2. verbityyppi

Kappale  
5

ja omistusrakenne
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Keskeistä sanastoa  
ja fraaseja
Värit ja vaatteet

valkoinen musta punainen sininen keltainen 

vihreä oranssi liila ruskea harmaa

kultainen hopeinen tumma vaalea

sukat kengät lenkkarit sukkahousut

housut hame mekko leninki farkut

t-paita pusero takki,

alushousut kalsarit pikkuhousut

rintaliivit rintsikat

myssy pipo lakki

lapaset hanskat

sadetakki sateenvarjo kumisaappaat

toppi uimapuku uimahousut shortsit 

juhlapuku korkokengät frakki puku paita

kravatti solmio

Minkä värinen? Mikä on lempivärisi?  
Mitä sinulla on päälläsi? Minulla on päälläni …

Harjoituksia ja aktiviteetteja
•  Oppilaat voivat kertoa, minkä värisiä/millaisia vaatteita heillä  

on tai heidän parillaan on.
• Sanalistan sanoja voi kuvailla kertomalla minkä värisiä ne ovat.

 – Huomioi, että esimerkiksi sana housut vaatii  monikollisen 
verbin, koska sana on aina monikossa.  Monikon  nominatiivin 
taivutus alla.
 – Vaatteisiin pukeutuminen fraaseina (Harjoitus 1)

Kielioppiesittely 
Omistusrakenne
• Suomessa ei ole ruotsin att ha – verbille vastinetta. Suomeksi 

omistaminen ilmaistaan adessiivilla eli päätteellä lla/llä, joka 
liitetään taivutusvartaloon > Talo > talon > talo+lla

 – Minulla on kynä. > Jag har en penna.

Opettajalle  
Till läraren
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•  Omistusrakenteessa verbi on aina yksikön kolmannessa 
 persoonassa (on) riippumatta persoonasta.
 –Minulla on, sinulla on, hänellä on, meillä on, teillä on, heillä on
 – Minulla ei ole, sinulla ei ole, hänellä ei ole, meillä ei ole,  
teillä ei ole, heillä ei ole

• Kielteisessä omistusrakenteessa omistettava asia on 
 partitiivissa.

 – Minulla ei ole kynää/kumia/penaalia.
•  Kysymysfraasi: mikä/mitä sinulla on  
• (kädessä/laukussa/pulpetissa)
•  Tehtävä aktiviteettisivulla (Harjoitus 3)

Nen-nominit
• sininen > sinise+n, keltainen > keltaise+lla, punainen >  

punaise+ssa
•  Nen-nomineissa partitiivin pääte on -ta, joka liitetään  

taivutusvartaloon, josta puuttuu viimeinen  
e → punainen > punaisen > punais_+ta

Monikon nominatiivi
•  Monikon nominatiivin pääte –t vastaa ruotsin määräistä 

 monikon muotoa. Pääte lisätään taivutusvartaloon
 – kynä > kynät – penna > pennorna

Verbityyppi 2 -da
•  esittely aktiviteettisivulla (Harjoitus 2)

Harjoituksia 
•  Oppilaat voivat kertoa, minkä värisiä vaatteitaan heillä on  

ja mitä tavaroita heillä on mukana.
•  2. tyypin verbitehtävä (Harjoitus 2)

Harjoituksia ja aktiviteetteja
•  Edellisten teemojen sanoja ja kielioppiesittelyä on hyvä  kerrata 

uusien kielioppiesittelyrakenteiden kanssa, esimerkiksi 
 kirjoitustehtävien avulla.

Opettajalle  
Till läraren
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Opettajalle  
Till läraren

Tekstivinkit
• Matkalla Tukholmassa (Harjoitus 4)

Harjoituksia ja aktiviteetteja
•  Tekstiä voi käyttää lähtökohtana ja etsiä muita tekstejä 

 erilaisista vaatteista kuvailua varten.

Leikit, pelit ja draama 
• Dialogeja vaatekaupasta draamana: Haluan mustat housut, 

punaisen puseron, keltaiset sukat jne.
•  Arvauspeli. Eri kuvia vaatteista paperilla: yksi oppilas miettii 

yhtä kuvaa ja toinen yrittää arvata, mistä on kyse. Arvaaja 
saa kysyä 3–5 kysymystä, esimerkiksi onko se musta, onko 
siinä hiha, ovatko ne jalassa jne. Samaa voi tehdä niin, että 
arvattavina kohteina ovat oppilaat. 

•  Kapteeni käskee-peli vaatteiden perusteella. Esimerkiksi, kaikki, 
joilla on punainen vaate, istuvat alas. 

Musiikki- ja mediavinkit
• http://clu.uni.no/bildetema/bildetema.html?version=swedish 

&languages=swe,eng,fin&language=fin&page=index&title= 
Bildtema%20-%20svenska%2Fengelska%2Ffinska&main= 
index.html

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

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Linkkejä voi käyttää ääntämisharjoituksena.
• Jonkin värejä sisältävän kappaleen (esim. Egotrippi - Sininen)  

sanoista voi tehdä kuuntelutehtävän ja etsiä sieltä tuttuja 
sanoja. Lopuksi laulua voi kääntää ja  keskustella eri värien 
tarkoituksista, esimerkiksi sininen viittaa  surullisuuteen, jne.

	http://clu.uni.no/bildetema/bildetema.html?version=swedish&languages=swe,eng,fin&language=fin&page=index&title=Bildtema%20-%20svenska%2Fengelska%2Ffinska&main=index.html
	https://www.youtube.com/watch?v=jWEWRdkWkdA
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Kulttuuri, historia  
ja nyky-yhteiskunta 
• Väreistä voi keskustella kulttuurisesta näkökulmasta:

 – liput (Suomi, Ruotsi ja ruotsinsuomalaisten ja muiden  
kansallisten vähemmistöjen liput)
 – kansallispuvut (myös muiden vähemmistöjen)

•  Linnanjuhlat ja Nobel-juhlat
 – Internetistä voi etsiä videoita esimerkiksi Suomen 
 itsenäisyyspäivän vastaanotolta tai Ruotsin Nobel - juhlista.
 – Vaatteita voi kuvailla, tai oppilaat voivat valita tiettyjä 
 henkilöitä ja kertoa heidän vaatetuksestaan: 
Hän on X. Hänellä on juhlamekko päällä. Hänellä on kaunis 
hattu päässä. Hänellä on punaiset kengät jne.

•  Väreistä keskustelun pohjana voi myös käyttää suomalaisten 
ja ruotsinsuomalaisten taiteilijoiden teoksia – mitä värejä 
taiteilijat käyttävät teoksissaan tai mitä värejä he näyttävät 
suosivan?

Opettajalle  
Till läraren
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sormikkaat 
sormissa

takki/paita/pusero/
hame/mekko päällä 

(yllä)

huivi/kaulakoru/ 
riipus kaulassa

housut/shortsit/ 
kengät jalassa

reppu selässä

käsineet/ 
sormikkaat/lapaset/

hanskat kädessä

rannekoru/kello  
ranteessa

pipo/hattu/myssy/
lippalakki päässä

Mitä sinulla on päälläsi?

Harjoitus 1

Värit, vaatteet, nen-nominit, monikon nominatiivi ...
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Verbtyp 2
Verbtyp 2 har kännetecknet -da/-dä. Man får verbets 
böjningsstam genom att ta bort kännetecknet: 

  juoda > juo -da > juo

På böjningsstammen kan man lägga till personändelsen. 
Hän-formen saknar personändelse hos verbtyp två.

minä juo+n me juo+mme
sinä juo+t te juo+tte
hän juo he juo+vat
se juo ne juo+vat

Som med verbtyp 1 bildas de nekande verbformerna 
genom att para ihop det personböjda nekningsordet 
ei med  böjningsstammen.

minä en juo me emme juo
sinä et juo te ette juo
hän ei juo he eivät juo
se ei juo ne eivät juo

Harjoitus 2

Värit, vaatteet, nen-nominit, monikon nominatiivi ...



61

OBS! I verb som tehdä byter man ut bokstaven h till e,  
till exempel tehdä > tee+n, en tee

1.p sing.  
(minä)

3.p sing. 
(hän)

3.p plur. 
(he)

  Betydelse

voida

syödä

tuoda

luoda

saada

nähdä

Använd de ovannämnda verben och skriv fem meningar! 
 

1.

2.

3.

4.

5.

Harjoitus 2

Värit, vaatteet, nen-nominit, monikon nominatiivi  …
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Minulla on …
Berätta vad dina familjemedlemmar har och vad de har inte.  
Kom ihåg att det man inte äger skall vara i partitiv!

Minun vanhemmillani on

mutta minun vanhemmillani ei ole

Minun sisaruksellani on

mutta minun sisaruksellani ei ole

Minulla on

mutta minulla ei ole

Minun ystävälläni on

mutta minun ystävälläni ei ole

Harjoitus 3

Värit, vaatteet, nen-nominit, monikon nominatiivi ...
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Matkalla Tukholmassa
Milla ja hänen isänsä Markus ovat matkalla 
 Tukholmassa. He ovat Kungsträdgårdenissa kahvilassa. 
Siellä on kaunista. Ihmiset istuvat, juovat teetä ja  
kahvia ja puhuvat. Ulkona paistaa aurinko, mutta 
puistossa on kova tuuli. 

Milla: Isä, minulla on vähän kylmä.

Markus: No sinulla on liian ohut pusero. Sinä saat uuden 
puseron, minä ostan.

Milla ja Markus juovat kaakaonsa ja kahvinsa loppuun.  
Sitten he menevät ostoskeskukseen. Kun Milla ja 
 Markus ovat ostoskeskuksessa, he kysyvät, missä 
 puserot ovat. Milla katsoo uutta puseroa. 

Milla: Punainen ei ole hieno väri, mutta tämä sininen 
on nätti.

Markus: Joo. Tämä vihreä pusero on myös hieno.  
Minä voin ostaa molemmat.

He ostavat molemmat puserot. 

Markus: Minulla on nälkä ja jano. 

Milla: Minulla on myös nälkä.

Milla ja Markus syövät  ravintolassa. 
Ruoka on hyvää ja heillä on 
 hauskaa. Millalla ei ole enää kylmä, 
kun hänellä on uusi pusero päällä.

Harjoitus 4

Värit, vaatteet, nen-nominit, monikon nominatiivi ...
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Sanalista – Ordlista

aurinko sol hieno fin
kaakao varm choklad kahvi kaffe
kahvila café kaunis vacker
kova hård kylmä kall
liian för loppuun till slut
matkalla på resa molemmat båda
nälkä hunger nätti fin
ohut tunn ostoskeskus köpcentrum
paistaa skina, steka puisto park
pusero blus ravintola restaurang
tuuli blåst uusi ny

Vad gör personerna i texten?

Vilka adjektiv hittar du i texten?

Harjoitus 5

Värit, vaatteet, nen-nominit, monikon nominatiivi ...
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Kielioppiesittely

Leikit, pelit 
ja draama

Musiikki-
 ja mediavinkit

Kulttuuri, 
     historia ja   

nyky-yhteiskunta

Keskeistä 
     sanastoa 

ja fraaseja

Keho,

astevaihtelu,

Kappale  
6

3. verbityyppi
kysymyspartikkeli,

kvantitatiivinen
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Opettajalle  
Till läraren

Keskeistä sanastoa  
ja fraaseja
• pää, vatsa, selkä, jalka, käsi, silmä, nenä, suu, korva, tukka, 

olkapää, takapuoli, polvi
•  Sanoja astevaihtelun harjoittamista varten

 – hattu, lamppu, laukku, hyppy, kukka, tyttö,  
hytti, tukka, hikka
 – Käänteinen astevaihtelu e-nomineissa ja –ella verbeissä:

 – vaate > vaatteen
 – opetella > opettelen

Harjoituksia ja aktiviteetteja
•  Yhdistelytehtävä aktiviteettisivulla (Harjoitus 5 ja 6)
•  Kouluviraston sanapankki

 – http://clu.uni.no/bildetema/bildetema.html?version= swedish 
&languages=swe,eng,fin&language=fin&page =index&tit-
le=Bildtema%20-%20svenska%2Fengelska %2Ffinska&-
main=index.html

Kielioppiesittely 
Astevaihtelu 
• Viimeisen tavunrajan klusiilit kk, pp, tt vaihtelevat yksittäisten 

konsonanttien k, p, t:n kanssa. Vaihtelu voi olla normaalia 
(kukka > kukan) tai käänteistä (vaate > vaatteen)

•  Essiivissä ja illatiivissa on aina vahva aste. Partitiivissa usein.
• Astevaihtelua opetettaessa kannattaa aluksi pitäytyä 

 helpoissa esimerkeissä ja välttää poikkeuksia.

3. verbityyppi 
•  Esittely ja drillit aktiviteettisivulla (Harjoitus 3)

Kysymyspartikkeli 
•  Esittely ja drillit aktiviteettisivulla (Harjoitus 4)

Harjoituksia ja aktiviteetteja
•  Astevaihteludrillejä (Harjoitus 7)

http://clu.uni.no/bildetema/bildetema.html?version=swedish&languages=swe,eng,fin&language=fin&page=index&title=Bildtema%20-%20svenska%2Fengelska%2Ffinska&main=index.html
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Opettajalle  
Till läraren

Tekstivinkit
•  Lepopäivä (Harjoitus 1)

Harjoituksia ja aktiviteetteja
•  Sisältötehtävät ja sanatehtävät (Harjoitus 2)

Leikit, pelit ja draama 
•  Keho, tavubingo:  

http://modersmal.skolverket.se/finska/images/stories/ 
finska/pdf/kehotavub.pdf

•  Näytelmä lääkärikäynnistä, jossa yksi oppilas on lääkäri  
ja toinen potilas. 

Musiikki- ja mediavinkit 

•  Videoita, joissa on materiaalia sairaalasta
 – esimerkiksi:  
www.ur.se/Produkter/185890-Kortfilmsklubben- 
finska-Kakara

Harjoituksia ja aktiviteetteja
•  Videon pohjalta voidaan esimerkiksi kuvata sairaalan 

 ulkonäköä ja henkilökunnan vaatetusta.

Kulttuuri, historia  
ja nyky-yhteiskunta
•  Teemaan liittyvää sanastoa voi harjoitella ja laajentaa  

keskustelemalla saunasta ja saunomisesta. 

http://www.ur.se/Produkter/185890-
Kortfilmsklubben-finska-Kakara
http://modersmal.skolverket.se/finska/images/stories/
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Lepopäivä!
Sanna harjoittelee juoksukilpailua varten. Hän juoksee  

kilpailun ensi vuonna. Hän juoksee joka toinen päivä  

5 kilometriä paitsi viikonloppuna. Lauantaina hän juoksee 

12 kilometriä ja sunnuntaina hän käy joogassa. Sanna on 

hyvin urheilullinen.

Kun Sanna herää tänään, hän on väsynyt ja hänen 

 jalkansa on kipeä. Sannan päätä särkee myös. Sanna ei 

halua nousta ylös. Sanna ottaa kännykkänsä pöydältä ja 

soittaa juoksukaverillensa, Paulille.

Sanna: Moi Pauli, Sanna tässä. Minä olen todella väsynyt ja  

minun jalka on kipeä. En usko, että voin juosta tänään. 

Pauli: Voi harmi! Luulen, että sinä harjoittelet liikaa.  

Parane pian!

Sanna nousee ylös ja syö vähän jugurttia. Sitten hän soittaa 

tädillensä Liisalle. Liisa on urheiluhieroja ammatiltaan. 

Sanna: Hei Liisa, mitä teet tänään?

Liisa: Moi Sanna, minä olen työssä 

 tänään.

Sanna: Okei! Minun jalka on  todella 

 kipeä. Onko sinulla tänään aikaa  hieroa 

sitä  vähän?

Liisa: Toki! Yksi vapaa aika on kello 

12.00. Sopiiko se?

Harjoitus 1

Keho, kvantitatiivinen astevaihtelu, kysymyspartikkeli ...
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Sanna: Kyllä se sopii, kiitos!

Sanna juo kahvia ja lähtee sitten ulos. Hän kävelee Liisan  

luokse, koska hänen työpaikkansa on aika lähellä.

Liisa koskee Sannan jalkaa ja sanoo, että se on lämmin. 

 Liisa yrittää hieroa jalkaa, mutta Sanna ei oikein  kestä 

 kipua. Vähitellen jalka kuitenkin vetreytyy, ja Liisa voi 

 hieroa sitä. Kun Liisa on valmis, hän sanoo: 

Liisa: Sinä et saa juosta tällä viikolla. Jalka rasittuu liikaa, 

kun juokset niin paljon. 

Sanna: Voi harmi!

Liisa: Sinä voit kävellä vähän ja venyttää jalkaa sen jälkeen.

Sanna: Kiitos paljon, jalka ei satu enää niin paljon! Haluatko 

syödä lounasta minun kanssa, minä maksan. 

Liisa: Toki, minulla on jo nälkä!

Ystävät menevät yhdessä ulos. Nyt Sanna voi taas hyvin.  

”Tämä on sittenkin hyvä päivä”, Sanna sanoo iloisesti ja 

puree leipäänsä.

Harjoitus 1

Keho, kvantitatiivinen astevaihtelu, kysymyspartikkeli  …
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Sanalista – Ordlista
ammatiltaan som yrke ensi vuonna nästa år

ei enää inte längre gen+ luokse till någon

harjoitella träna harmi synd

hieroa massera hyvin väl

iloisesti glatt joka toinen varannan

juoksukilpailu löptävling juosta springa

kestää tåla kilometri kilometer

kipeä sjuk koska för att

koskea röra vid kysyä fråga

kävellä gå liikaa för mycket

luulla tro lähellä nära

lähteä gå, bege sig lämmin varm

mennä gå minun kanssa med mig

nousta ylös stiga upp nälkä hunger

olla työssä arbeta paitsi trots att

paljon mycket parane pian krya på dig

rasittua bli ansträngd purra bita

sattua göra ont sitten sedan

sittenkin trots allt soittaa +lle ringa någon

sopia passa taas igen

tehdä göra todella verkligen

toki javisst työpaikka arbetsplats

tällä viikolla den här veckan ulos ut

urheiluhieroja idrottsmassör urheilullinen sportig

uskoa tro valmis färdig

vapaa ledig venyttää stretcha

vetreytyä mjukas upp voida kunna (göra 
något)

vähitellen så småningom vähän lite

väsynyt trött yhdessä tillsammans

yrittää försöka

Harjoitus 1

Keho, kvantitatiivinen astevaihtelu, kysymyspartikkeli ...
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Läs texten och besvara  
frågorna på svenska!

1.  I vilka kroppsdelar har Sanna ont?

2.  Vilka personer nämns i texten?

3.  Vad borde Sanna göra för att bli frisk?

Harjoitus 2

Keho, kvantitatiivinen astevaihtelu, kysymyspartikkeli ...
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Verbtyp 3

Man känner igen verbtyp 3 av ändelserna  

la/lä, na/nä, ra/rä, ta/tä.  

Då man böjer verbet försvinner kännetecknet  

och ersätts med kort –e. På denna stam kan man  

lägga till personändelsen, till exempel pan/na (att sätta)  

minä pane+n he pane+vat        minä en pane

Böj följande verb enligt mallen!

 minä he minä en

kävellä
luulla
mennä
nousta
purra
tokaista

OBS! verb som slutar på –ella har oftast omvänd stadieväxling!

harjoitella harjoittelen 

Undantag! juosta, juoksen, juoksevat, en juokse

Använd verben och bilda meningar!

Harjoitus 3

Keho, kvantitatiivinen astevaihtelu, kysymyspartikkeli ...
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Frågepartikeln
Man bildar ja/nej-frågor av verb genom att tillägga  

frågepartikeln –ko/-kö efter personändelsen, till exempel 

syödä → syöt (du äter) syöt+kö? (äter du?)

Bilda frågor av de ovannämnda verben!

Harjoitus 4

Keho, kvantitatiivinen astevaihtelu, kysymyspartikkeli ...
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Keho – Kroppen
Placera orden i rätt cirkel! 
 
a. silmä  b. hiukset c. kulmakarvat  d. korva  
e. suu  f. nenä  g. leuka h. kaula

Harjoitus 5

Keho, kvantitatiivinen astevaihtelu, kysymyspartikkeli ...
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Keho – Kroppen
Placera orden i rätt cirkel! 
 
a. jalka  b. pää c. käsi  d. polvi  
e. lantio  f. olkapää  g. vatsa h. kyynärpää

Harjoitus 6

Keho, kvantitatiivinen astevaihtelu, kysymyspartikkeli ...
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Astevaihtelu  
Stadieväxling
Då man böjer ord kan det ske stadieväxling. Det betyder t.ex. att 

dubbla konsonanter blir enkla eller enkla blir dubbla. Stadieväxling 

sker endast med konsonanterna k, p, t.

  kk > k  tt > t  pp > p
 

Böj följande ord enligt anvisningarna. 

1. infinitiv 1.p sing. jakande (minä) 3.p plur jakande (he)
muuttaa 
flytta

päättää
bestämma

sovittaa
prova (kläder)

vastaanottaa
motta

kiittää
tacka

kukkia
blomstra/blomma

Harjoitus 7

Keho, kvantitatiivinen astevaihtelu, kysymyspartikkeli ...
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Böj följande ord  
enligt anvisningarna

nominativ singularis genitiv singularis partitiv singularis

kuppi 
kopp

kauppa 
butik

kelloseppä 
urmakare

luottokortti 
kreditkort

musiikki 
musik

raportti 
rapport

rannekello 
armbandsur

takki 
jacka

vaate 
klädesplagg

vastaanotto 
mottagning

flunssa 
förkylning

lokki 
mås

penkki 
bänk

serkku 
kusin

Harjoitus 8

Keho, kvantitatiivinen astevaihtelu, kysymyspartikkeli ...
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Kielioppiesittely

Leikit, pelit 
ja draama

Musiikki-
 ja mediavinkit

Kulttuuri, 
     historia ja   

nyky-yhteiskunta

Keskeistä 
     sanastoa 

ja fraaseja

sisäpaikallissijat,
e-lause ja

Kappale  
7

4. verbityyppi

Koti,
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Keskeistä sanastoa  
ja fraaseja
Sanoja aktiviteettisivulla (Harjoitus 1)

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Mitä huoneessa on? (Harjoitus 3)
• Oppilaat voivat tehdä pohjapiirustuksen omista kodeistaan  

aktiviteettisivun tapaan.
• Oppilaat voivat nimetä asioita omissa huoneissaan  esimerkiksi 

tarralapuilla ja ottaa kuvan huoneestaan. Sitten he esittelevät 
huoneensa kavereilleen. Kuvat voi yhdistää visuaaliseen  
sanalistaan.

Kielioppiesittely 
Sisäpaikallissijat 
• Päätteet taivutusvartaloon. Huomioi, että illatiivissa on aina 

vahva aste (kuten myös aiemmin esitellyssä essiivissä)
• inessiivi ssa
• elatiivi sta
• illatiivi Vn, hVn, seen

 – hytissä hytistä, hyttiin
• Pääsäännön havainnollistaminen on helpointa tehdä kuvien 

avulla (Harjoitus 2)
 – siinä – i den/det – siitä – ur den/det – sinne – i den/det
 – tässä – här (i) – tästä – härifrån (ut ur) – tänne – hit (in i)
 – tuossa – där (i) – tuosta – därifrån – tuonne – dit (in i)

E-lause
• Eksistentiaalilauseessa on käänteinen sananjärjestys, eli 

subjekti on predikaatin jälkeen. Alussa on paikkaa ilmaiseva 
adverbiaali. Verbinä on yleensä olla: (Harjoitus 10)

 – Lasissa on maitoa. Huoneessa on oppilas.

4. verbityyppi
• Esittely aktiviteettisivulla (Harjoitus 8)

Opettajalle  
Till läraren
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Harjoituksia ja aktiviteetteja
•  4. verbityyppi

 – Drillitehtäviä, esimerkiksi aktiviteettisivun tapaan  
 (Harjoitus 8)

•  E-lause, mitä huoneessa on (Harjoitus 3)
 – Olohuoneessa on …

Tekstivinkit
•  Koskiset muuttavat (Harjoitus 4)

Harjoituksia ja aktiviteetteja
•  Aktiviteettisivun tehtävät (Harjoitus 5)

Leikit, pelit ja draama 
• Kysymys-peli oppilaiden ottamien  huonekuvien  perusteella. 

Oppilaat kysyvät rajaavia kysymyksiä ja  yrittävät arvata  kenen 
huoneesta on kyse, esimerkiksi, ”onko huoneessa punainen 
sänky” jne. Vähiten arvauksia käyttänyt oppilas voittaa.

•  Oppilaiden piirtämiä pohjapiirustuksia voi käyttää draaman 
pohjana, missä oppilaat esittelevät omia kotejaan.

Musiikki- ja mediavinkit
•  Television sisustusohjelmia: sisustusohjelmien avulla  voidaan 

kuvailla eri asuntoja ja taloja suullisesti.
•  Illatiivin opetuksessa voi käyttää musiikkiesimerkkejä,  

esimerkiksi: Kasmir – Vadelmavene

Kulttuuri, historia  
ja nyky-yhteiskunta
•  Eri asumismuotoja ja rakennuksia voi kuvailla vaikkapa 

 etsimällä kuvia metsäsuomalaisten asuintaloista  
(www.lansstyrelsen.se/varmland/SiteCollectionDocuments/Sv/
publikationer/2015/Finng%C3%A5rdens%20byggnader.pdf), 

Opettajalle  
Till läraren

www.lansstyrelsen.se/varmland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2015/Finng%C3%A5rdens%20byggnader.pdf
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• Tukholman suomalaisesta kirkosta (www.svenskakyrkan.se/
default.aspx?id=722123), paikallisten Suomi-seurojen 
 rakennuksista, Tukholman Suomen suurlähetystöstä, 
 Suomeninstituutista Tukholmassa, erilaisista saunoista jne. 

•  Erilaisista asuinrakennuksista voi keskustella katselemalla 
kuvia eri kaupungeista ja kaupunginosista, joihin oppilailla on 
kytköksiä Ruotsissa ja Suomessa. 

• Suomalaiseen huonekalumuotoiluun voi tutustua esimerkiksi 
Ylen Elävän arkiston avulla, hakusanana voi käyttää esim. 
sanaa sisustustaide. Keskusteluun voi myös liittää pohdintaa 
siitä, miten suomalainen muotoilu näkyy oppilaiden arjessa/
kotona tai ylipäänsä Ruotsissa.

Opettajalle  
Till läraren

www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=722123
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Koti – Hemmet
eteinen hall huone rum

hylly hylla ikkuna fönster

katto tak keittiö kök

kellari källare kylpyhuone badrum

lamppu lampa lattia golv

makuuhuone sovrum matto matta

olohuone vardagsrum ovi dörr

pöytä bord sauna bastu

seinä vägg sohva soffa

sänky säng talo hus

taulu tavla tietokone dator

tuoli stol televisio television

ullakko, vintti vind vaatekaappi klädskåp

varasto förråd vessa, wc toalett

 
Öva orden på ordlistan genom att diskutera ditt hem! 

Missä sinä asut? 

Millaisessa talossa asut?

Millainen huone sinulla on?

Mitä sinun huoneessasi on?

Harjoitus 1

Koti, sisäpaikallissijat, e-lause ja 4. verbityyppi ...
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Sisäpaikallissijat  
Inre lokalkasus
Finskan använder inte prepositioner såsom svenskan. Istället använder 

man kasus för att uttrycka riktningar och positioner. 

ympyrässä 
i cirkeln

Harjoitus 2

ympyrästä 
ur cirkeln

ympyrään 
in i cirkeln

Skriv enligt mallen

ur huset

i huset

in i huset

Koti, sisäpaikallissijat, e-lause ja 4. verbityyppi ...



84

Harjoitus 2

ur köket

i köket

in i köket

Koti, sisäpaikallissijat, e-lause ja 4. verbityyppi ...
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Harjoitus 2

ur korridoren in i korridoren

Koti, sisäpaikallissijat, e-lause ja 4. verbityyppi ...

i korridoren
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ur badrummet

i badrummet

in i badrummet

Koti, sisäpaikallissijat, e-lause ja 4. verbityyppi ...

Harjoitus 2



87

Mitä huoneessa on?  
Vad finns det i rummet? 
Obs! Vissa föremål kan finnas i flera rum! Vad betyder orden? 

hammasharja paistinpannu hylly ikkuna
jalkalamppu kattila katto käsipyyhe
lamppu matto nojatuoli ovi
pöytä ruokapöytä seinä tyyny
sänky taulu televisio tietokone
tiskipöytä tuoli yöpöytä peili 
vaateripustin kenkäteline työpöytä stereot 
lakanat sohva saippua

Harjoitus 3

olohuone kylpyhuone

keittiö

vaatekaappi

eteinen

makuuhuone

Koti, sisäpaikallissijat, e-lause ja 4. verbityyppi ...



88

Koskiset muuttavat
Koskiset, eli Maarit-äiti, David-isä ja heidän lapsensa Kalle 

ja Elsa muuttavat. Heidän vanha kotinsa on vain kaksio, 

eli aivan liian pieni. Siksi he muuttavat nyt pois  vanhasta 

asunnostaan. Uusi asunto on hieno suuri omakotitalo. 

Omakotitalossa on viisi huonetta ja kaksi vessaa. Talossa 

on myös valoisa keittiö ja pieni sauna. Koskiset tykkäävät 

talostaan, mutta se on vähän kaukana keskustasta.  Vanha 

asunto on keskustan lähellä, mutta muuten se ei ole 

 sopiva. Kaupungista on vaikea löytää täydellistä kotia!

Davidin mielestä on todella hauskaa sisustaa.  David  aikoo 

sisustaa talon niin, että talo on kaunis mutta  avara. Hän 

pitää skandinaavisista huonekaluista.

 

Maarit ei  halua sisustaa. Hänen mielestään se on tylsää. 

Maarit on  historianopettaja. Hän haluaa rauhallisen työ-

huoneen ja mukavan nojatuolin. Nojatuolissa hän haluaa 

lukea ja  opiskella ruotsinsuomalaista historiaa.

Harjoitus 4

Koti, sisäpaikallissijat, e-lause ja 4. verbityyppi ...



89

Kalle haluaa ison huoneen, koska hänellä on paljon  tavaraa. 

Kallen kirjahylly on suuri ja kirjahyllyssä on  monta  kirjaa. 

Kalle ottaa kirjat laatikosta ja järjestää ne hyllyyn a:sta 

ö:hön. Kun kirjat ovat hyllyssä, Kalle menee  alakertaan 

Elsan huoneeseen. ”Oletko jo valmis?”, Kalle kysyy. ”Ihan 

kohta”, Elsa vastaa.

Elsa haluaa pienen huoneen, koska hän ei halua  siivota 

isoa huonetta eikä hänellä ole paljon tavaraa. Elsa ei 

 tykkää istua sisällä. Hän on mieluummin ulkona. Hän on 

iloinen, että talon vieressä on suuri jalkapallokenttä. Elsa 

harjoittelee joka päivä. Jos Elsa harjoittelee ahkerasti,  

hän voi joskus olla ammattipelaaja. 

Nyt Koskiset purkavat laatikot loppuun muuttolaatikot ja 

sitten syövät päivällistä keittiössä. ”Kyllä on mukavaa olla 

kotona”, Maarit sanoo.

Hitta alla ord med  
inre lokalkasus i texten!

Harjoitus 4

Koti, sisäpaikallissijat, e-lause ja 4. verbityyppi ...
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Sanalista – Ordlista
a:sta ö:hön från a till ö ahkerasti flitigt

aikoa ämna aivan helt, alldeles

alakerta nedervåning ammattipelaaja professionell spelare

avara rymlig harjoitella träna

haluta vilja ihan helt, alldeles

iloinen glad jalkapallokenttä fotbollsplan

jo redan joka varje

joskus ibland järjestää ordna, ställa i ordning

kaksio tvåa, tvårummare kaukana +sta långt ifrån

keskusta centrum kirjahylly bokhylla

kohta snart koska för att, när

koskaan inte någonsin koti hem

laatikko låda liian (pieni) för (liten)

loppuun till slut löytää hitta

monta många mukava bekväm, trevlig

muuten annars muuttaa flytta

muutto-
laatikko

flyttlåda niin – että så – att

nojatuoli fåtölj omakotitalo villa

pitää måste,  
vara tvungen

purkaa packa upp

päivällinen middag sauna bastu

siivota städa sisustaa inreda

sisällä inne sopiva lämplig

rauhallinen lugn tavara föremål, sak, ting

tilava rymlig todella väldigt

tykätä +sta tycka om ngt tylsää trist

täydellinen perfekt ulkona ute

uusi ny valmis färdig

valoisa ljus (adjektiv) vastata (be)svara

vessa toalett

Harjoitus 4

Koti, sisäpaikallissijat, e-lause ja 4. verbityyppi ...
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Studera ordlistan och  
sortera orden i lådorna nedan! 
 

Adjektiv Verb

 
Använd ordlistans ord och  
skriv två meningar på finska!

Harjoitus 5

Koti, sisäpaikallissijat, e-lause ja 4. verbityyppi ...
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Rektio ja fraasit  
Rektion och fraser
Vissa verb kräver en viss form, precis som vissa verb  

i svenskan kräver vissa prepositioner, till exempel:

Jag tycker om sommaren och glass.  

Minä tykkään kesästä ja jäätelöstä.

Mistä sinä tykkäät?

Mistä sinä et tykkää?

Minusta / minun mielestäni
Med frasen minusta eller minun mielestäni uttrycker  

man åsikter på finska, till exempel:

Minun mielestäni Ruotsissa on kiva asua.  

Enligt mig är det roligt att bo i Sverige. 

Minusta Suomessa on kaunis luonto.  

Jag tycker att Finland har vacker natur.

Mitä mieltä sinä olet?

Minusta

Minun mielestäni

Minä tykkään 
sinusta!

1–3

4–6

7–9

Lasse

LasseMaja

Maja

Maja

Maja Lasse

LasseMaja

Lasse

Lasse

Maja

Harjoitus 6

Koti, sisäpaikallissijat, e-lause ja 4. verbityyppi ...
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Millainen on  
sinun unelmakotisi?

Harjoitus 7

Koti, sisäpaikallissijat, e-lause ja 4. verbityyppi ...
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Verbtyp 4

Man känner igen verbtyp 4 av ändelserna ata, ätä, uta, 
ytä, ota, ötä. Då man böjer verbet försvinner  konsonanten 

–t. På denna stam kan man lägga till personändelsen. 

Hän-formen saknar ändelse om böjningsstammen slutar 

på två likadana vokaler, till exempel halata > hän halaa. 

Till exempel:

lainata > lainaan, raivota > raivoat, kohota > kohoavat

Observera att verbtyp fyra har omvänd stadieväxling, dvs. 

svag form i grundform och stark då det böjs.

Böj verben!

minä hän minä en

haluta

lykätä

meinata

siivota

tykätä

lainata

vastata

Harjoitus 8

Koti, sisäpaikallissijat, e-lause ja 4. verbityyppi ...
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Översätt följande meningar!

Jag vill ut!

Städar du ditt rum nu?

Jaana tycker om kaffe.

Vi svarar då du frågar.

Lånar du boken?

Harjoitus 9

Koti, sisäpaikallissijat, e-lause ja 4. verbityyppi ...
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Existentialsatsen  
– något finns någonstans
Till exempel: Taskussa on avain. I fickan finns det en nyckel.

Skriv frågor enligt mallen och svara på frågorna!

1.  Vad finns det i glaset?

      Mitä lasissa on?

2.  Vad finns det i pennfodralen?

3.  Vad finns det i väskan?

4.  Vad finns det i rummet?

Harjoitus 10

Koti, sisäpaikallissijat, e-lause ja 4. verbityyppi ...
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Kielioppiesittely

Leikit, pelit 
ja draama

Musiikki-
 ja mediavinkit

Kulttuuri, 
     historia ja   

nyky-yhteiskunta

Keskeistä 
     sanastoa 

ja fraaseja

ulkopaikallissijat,
postpositioita,

Kappale  
8

5. & 6. verbityyppi

Koulu,
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Keskeistä sanastoa  
ja fraaseja
• Sanalista kannattaa tuottaa itse nimeämällä asioita luokassa  

ja tekemällä niistä sanalistan.

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Koulusanoja voi harjoittaa esimerkiksi Kouluviraston  

kuvapankkityökalulla
 – http://clu.uni.no/bildetema/bildetema.html?version= 
swedish&languages=swe,eng,fin&language=fin&page  
=index&title=Bildtema%20-%20svenska%2Fengelska 
%2Ffinska&main=index.html

Kielioppiesittely 
Ulkopaikallissijat
• Esittely ja harjoituksia aktiviteettisivulla (Harjoitus 3)

5. & 6. verbityyppi
•  Esittely ja tehtäviä aktiviteettisivulla (Harjoitus 5 ja 6)

Tekstivinkit
• Inhimillinen erehdys (Harjoitus 1) 

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Sisältö ja sanasto kysymyksiä aktiviteettisivulla (Harjoitus 2)
•  Tekstiä voi käsitellä kieliopin kautta, esimerkiksi etsimällä 

verbejä tai ulkopaikallissijoja

Leikit, pelit ja draama 
Oppilaat voivat tehdä näytelmän siitä, miten he opettaisivat 
jonkin kielioppiasian toisilleen.

Opettajalle  
Till läraren

http://clu.uni.no/bildetema/bildetema.html?version=
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Musiikki- ja mediavinkit
• Anssi Kela-1972: keskustelua ammateista ja opiskelusta  laulun 

sanojen pohjalta: Mitä pitää opiskella, jos haluaa jonkun 
 tietyn ammatin? Ennen keskustelua on hyvä käydä läpi 
 relevanttia sanastoa, johon voi tutustua myös median eri 
tekstilajien ja ohjelmien kautta. 

• Koulusanojen kuullun ymmärtämistä voi harjoitella esimerkiksi 
kuuntelemalla ja katselemalla Nykypäivän kummitustarinoita 
www.ur.se/Produkter/179867-Moderna-spokhistorier- 
finska-Vikarien

Kulttuuri, historia  
ja nyky-yhteiskunta
• Keskustelua siitä, mitä eri oikeuksia oppilailla on heidän  

vähemmistökielillään. Keskustelun pohjana on hyvä käyttää  
jotakin virallista dokumenttia.

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

• Oppilaat voivat kysyä esim. vanhemmilta  sukulaisilta, 
 minkälaista koulussa oli ennen vanhaan.  Minkälaista oli 
 Suomessa ja Ruotsissa? Oliko eroja maiden välillä?  Keskustelkaa 
ja kirjoittakaa lyhyitä huomioita. 

Opettajalle  
Till läraren

http://www.ur.se/Produkter/179867-Moderna-spokhistorier-finska-Vikarien
http://urplay.se/Produkter/186831-Valja-vag
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Inhimillinen erehdys
On maanantai. Ida menee kouluun normaalisti, eli hän 

kävelee bussipysäkille kello kahdeksan ja odottaa bussia. 

Ulkona on aika kylmä, mutta säätiedotus kertoo, että 

 iltapäivällä sää lämpenee. Ida on aika väsynyt, mutta 

hän on hyvällä tuulella. Idalla on mukana kaikki, mitä hän 

 tarvitsee, mutta häntä painaa jokin asia. 

Kun bussi tulee viisi minuuttia myöhemmin, hän huomaa, 

että bussi on aika tyhjä. Yleensä bussi on aika täynnä tähän 

aikaan. Normaalisti bussissa ei ole istumapaikkoja. Ida 

 valitsee istumapaikan bussin keskeltä.

Kun bussi saapuu koululle kymmenen minuutin kuluttua, 

hän huomaa, että koulun piha on aivan tyhjä. Pihalla ei 

ole yhtään oppilasta. Ida pelkää, että hän on myöhässä, 

ja juoksee sisälle. Myös koulun sisällä on täysin tyhjää. 

 Lopulta hän huomaa koulun talonmiehen, Martinin, ja  kysyy 

häneltä: ”Hei Martin, tiedätkö missä kaikki ovat?” ”Hei Ida, 

luulen, että kaikki syövät aamupalaa”, Martin  vastaa. ”Kello 

on vasta viisitoista yli seitsemän.”

Ida ymmärtää heti, mikä häntä  painaa. 

 Kellot ovat nyt talviajassa! Siksi kukaan 

ei ole koulussa ja siksi Idaa väsyttää niin 

 paljon. Ida päättää lukea kirjaa,  kunnes 

muut tulevat kouluun. Hän voi tehdä 

 huomisen kotitehtävät nyt.

12 111
10

39
48
57 6

Harjoitus 1

Koulu, ulkopaikallissijat, postpositioita ...



101

Kun Idan luokkakaveri Edith tulee kouluun, he nauravat 

 yhdessä Idan epäonnelle. He kävelevät yhdessä  käytävällä 

ja keskustelevat päivän oppitunneista. Edith kysyy: 

 ”Muistatko, mitä tunteja meillä on tänään, Ida?” Ida etsii 

laukusta lukujärjestyksensä ja sanoo: ”Meillä on ainakin 

matematiikkaa, äidinkieltä ja historiaa. Lounaan jälkeen 

meillä on kaksi tuntia liikuntaa.”

Kun matematiikan tunti alkaa, opettaja kirjoittaa taululle  

yhtälön. Hän kysyy, mikä on tulos kun yhdistää talviajan ja  

hajamielisen opettajan. Ida vastaa: ”Väsynyt ja nolostunut  

opettaja.” ”Aivan oikein, mistä tiesit”, opettaja kysyy.  

”Minulla on omaa kokemusta”, Ida nauraa.

Harjoitus 1

Koulu, ulkopaikallissijat, postpositioita ...
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Sanalista – Ordlista

bussipysäkki busshållplats epäonni otur

erehdys misstag hajamielinen tankspridd

huomata märka hyvällä tuulella på gott humör

inhimillinen mänsklig istumapaikka sittplats

keskustella diskutera kokemus erfarenhet

lopulta till slut luokkakaveri klasskompis

luulla tro lämmetä bli varm

mukana med muut de andra

myöhemmin senare nauraa allativ skratta  
åt något

nolostunut generad normaalisti som vanligt

oppitunti lektion painaa besvära

pelätä vara rädd päättää bestämma

saapua anlända säätiedotus väderleks- 
rapport

talonmies fastighetsskötare talviaika vintertid

tarvita behöva taulu tavla

tietää + elativ veta om något tulos resultat

tähän aikaan den här tiden täynnä full

täysin helt valita välja

vasta först väsynyt trött

väsyttää känna  
sig trött

yhdistää  
gen+gen

kombinera  
ngt med ngt

yhtälö ekvation yleensä oftast

ymmärtää förstå

Harjoitus 1

Koulu, ulkopaikallissijat, postpositioita ...
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Sök finska fraser i texten  
som motsvarar fraserna nedan!

1. Någonting besvärar henne.

2. Ida väljer en sittplats i mitten av bussen.

3. De skrattar tillsammans åt Idas otur.

4. De går i korridoren.

5. Efter lunchen

 
Läs texten och svara  
på frågorna på svenska!

1. Vad tycker Ida är konstigt då hon åker med bussen?

2. Vad antar fastighetsskötaren att alla andra elever gör?

3. Varför är ingen på plats i skolan?

4. Hur många lektioner har Ida under skoldagen?

5. Vad har matematikläraren och Ida gemensamt?

Harjoitus 2

Koulu, ulkopaikallissijat, postpositioita ...
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Ulkopaikallissijat  
Yttre lokalkasus
Yttre lokalkasus används huvudsakligen på samma sätt som 

de inre lokalkasusen. De yttre lokalkasusen kan översättas med 

 prepositionerna vid, från, till.

    

Liikenne – Trafik
Ibland kan man använda adessiv i bemärkelsen ”med något”,  

t.ex. med bussen = bussilla.

linja-auto/bussi buss maanalainen/metro t-banan

polkupyörä cykel auto bil

kävellä att gå raitiovaunu/ratikka spårvagn

juna tåg -asema station

mennä gå, förflytta sig matkustaa resa

ensin först sitten sedan

matkustan bussilla menen autolla

tulen pyörällä kävelen kouluun

Harjoitus 3

portille  
= till porten

portilta  
= från porten

portilla 
= vid porten

Koulu, ulkopaikallissijat, postpositioita ...
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Koulumatkani
Använd inre och yttre lokalkasus samt trafikorden för att 

 beskriva din skolväg!

Koti

Koulu

Harjoitus 4

Koulu, ulkopaikallissijat, postpositioita ...
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Verbtyperna 5 och 6

Man känner igen verbtyp 5 av ändelsen -ita/-itä.  
Då man böjer verbet ersätter man vokalen –a/-ä med -se.  
På denna stam kan man lägga till personändelsen. 

tarvita > tarvitse+n tarvitse+t tarvitse+e
tarvitse+mme tarvitse+tte tarvitse+vat

 

Man känner igen verbtyp 6 av ändelsen -eta/-etä.  
Då man böjer verbet ersätter man –ta/-tä med -ne.  
På denna stam kan man lägga till personändelsen. 

Böj verben! 

valita

mainita

palkita

kylmetä

häiritä

punnita

vaaleta

Harjoitus 5

betydelse minä he minä en

vanheta > vanhene+n vanhene+t
vanhene+e vanhene+mme vanhene+tte
vanhene+vat

Koulu, ulkopaikallissijat, postpositioita ...
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Verbtyperna
Identifiera verbets kännetecken och skriv verbtypens 

 nummer på strecket, t.ex. saa/da _2_

Harjoitus 6

aavistaa  

ajaa  

edistyä  

edistää  

edustaa  

ehdottaa  

ehkäistä  

eksyä  

elää  

ennustaa  

epäonnista  

erikoistua  

eristää  

erota  

estää 

etsiä 

jaksaa  

jatkaa  

jatkua  

juoda  

järjestää  

jäädä  

painaa  

painua  

neuvoa  

neuvotella  

nojata 

nostaa  

nousta 

näytellä   

paistaa  

palata  

palella  

paljastua  

palkita 

palvella  

panna  

naulata 

nauraa

Koulu, ulkopaikallissijat, postpositioita ...
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Postpositiot  
Postpositioner 
Missä se on? Var är den?

Laatikon …

päällä (ovan) på alla under

vieressä bredvid ulkopuolella utanför

takana bakom edessä framför

yläpuolella på ovansidan/
ovanför

alapuolella på undersidan/ 
nedanför

keskellä i mitten vasemmalla 
puolella

på vänstra sidan

oikealla 
puolella

på högra  
sidan

sisällä inne i

Mistä otat sen? Varifrån tar du den? 

Laatikon …
edestä, takaa, alta, yläpuolelta, päältä, keskeltä,  
vasemmalta puolelta, oikealta puolelta, vierestä.

Mihin laitat sen? Vart sätter du den?

Laatikon …
eteen, taakse, alle, yläpuolelle, päälle,  
keskelle, vasemmalle puolelle, oikealle  
puolelle, viereen.

Harjoitus 7

Koulu, ulkopaikallissijat, postpositioita ...
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oikealla puolella

edessä

takana

vasemmalla puolella

Minun vieressäni on …
Använd fraserna och berätta på finska vem sitter/vad finns  

framför dig, på din vänstra och högra sida, bakom dig:

Harjoitus 8

Koulu, ulkopaikallissijat, postpositioita ...
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Kielioppiesittely

Leikit, pelit 
ja draama

Musiikki-
 ja mediavinkit

Kulttuuri, 
     historia ja   

nyky-yhteiskunta

Keskeistä 
     sanastoa 

ja fraaseja

kuukaudet,
järjestysluvut,

Kappale  
9Ajanilmaisuja, sää,

vuodenajat, i-nominit
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Keskeistä sanastoa  
ja fraaseja
• kuukaudet (Harjoitus 4)
• vuodenajat (Harjoitus 4)
• järjestysluvut (Harjoitus 5)
• sääsanastoa (Harjoitus 7 ja 8)

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Sääsanoja on hyvä käsitellä säätiedotteiden ja luontokuvien 

avulla. Apuna voi käyttää vuoden luontokuva – kilpailun kuvia.
• Sääsanat voi myös yhdistää kuukausiin ja vuodenaikoihin.

Kielioppiesittely 
i-nominit
• esittely ja harjoitus aktiviteettisivulla (Harjoitus 9)

Tekstivinkit
• Heinäkuun matka (Harjoitus 2)
• Säätiedotuksia 

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Sisältökysymyksiä aktiviteettisivulla (Harjoitus 3)

Leikit, pelit ja draama 
• Oppilaat voivat esittää säätiedotuksen itse  esimerkiksi 

 heijastamalla paikallisen kartan seinälle ja esittämällä  jonkin 
päivän sään.

• Oppilaat voivat suomea käyttämällä ryhmittäytyä 
 syntymäpäiviensä perustella aikajärjestykseen.

Opettajalle  
Till läraren
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Musiikki- ja mediavinkit
• Television suomenkielisiä säätiedotuksia sekä Ruotsin että 

Suomen televisiosta 

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Säätiedotuksia voi käsitellä kuullunymmärtämistehtävinä tai  

esimerkkeinä omaa säätiedotusta varten. Säätiedotukset voi  
videoida tai esittää sellaisenaan luokalle.

Kulttuuri, historia  
ja nyky-yhteiskunta
• Kuukaudet ja vuodenajat voi yhdistää juhlapyhiin ja niiden  

yhteydessä keskustella yhtäläisyyksistä ja mahdollisista  
eroavaisuuksista viettää juhlapyhiä Ruotsissa ja Suomessa 
(ja muissa maissa). 

 – Suomen kalenterin juhlapäivät 
http://almanakka.helsinki.fi/fi/liputus-ja-juhlapaivat/ 
suomen-kalentrin-juhlapaivat.html 

• Etsikää vanhoja kalentereita, suomalaisia ja ruotsalaisia, 
esim. netistä. Poimikaa suomenkielisistä kalentereista tuttuja 
sanoja ja kirjoittakaa muistiin. Vertailkaa vanhoja kalentereita 
nykyisiin. Huomaatteko eroja tai yhtäläisyyksiä? Keskustelkaa 
ryhmässä.

Opettajalle  
Till läraren

http://almanakka.helsinki.fi/fi/liputus-ja-juhlapaivat/suomen-kalentrin-juhlapaivat.html
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1. Vilken dag  avslutar 
 traditionellt julen i 
 Finland och Sverige?
A) uudenvuodenpäivä  

B) nuutinpäivä  

C) pääsiäispäivä

2. Vilken helgdagsafton 
tänder man en stor brasa  
i Sverige?
A) jouluaattona  

B) juhannusaattona  

C) vappuaattona

3. Vilken helgdagsafton 
tänder man en stor brasa 
i Finland?
A) juhannusaattona  

B) pääsiäispäivänä  

C) itsenäisyyspäivänä

4. När smälter man en liten 
hästsko i tenn i Finland?
A) kalevalan päivänä  

B) ystävänpäivänä  

C) uudenvuodenaattona

5. När firar man själv-  
ständighetsdag i Finland?
A) kesäkuussa  

B) joulukuussa  

C) maaliskuussa 

6. När firar man Sveriges  
nationaldag?
A) kesäkuussa  

B) heinäkuussa 

C) huhtikuussa 

7. När firar man  
sverigefinländarnas dag?
A) kesäkuussa  

B) helmikuussa  

C) heinäkuussa

Harjoitus 1

Juhlapyhien viettoa  
Högtidsfirande
Sök information och besvara frågorna. 

Ajanilmaisuja, sää, kuukaudet, järjestysluvut ...
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Heinäkuun matka
Simon ja Anja suunnittelevat lomamatkaa. He haluavat 

mennä kesällä Pohjois-Suomeen, mutta he eivät osaa 

päättää päivämäärää. 

Simon: Anja, muistatko, milloin Ilsellä on syntymäpäivä?

Anja: Minun mielestäni hänellä on synttärit kesäkuun 

 alussa. Kesäkuussa on myös minun siskon tyttären 

 ylioppilasjuhlat, eli emme voi mennä matkalle  kesäkuussa. 

Simon: Toukokuu on aina tosi kiireinen, joten silloin en 

 halua Suomeen. 

Anja ei vuorostaan halua Lappiin elokuussa, koska sääsket 

ja turistit häiritsevät häntä. Simon ja Anja päättävät lopulta, 

että he menevät viikoksi Suomeen heinäkuussa. 

Simon haluaa mennä Pohjois-Suomeen kesällä, koska hän  

haluaa nähdä keskiyön auringon. Silloin aurinko ei laske 

 lainkaan. Lapissa on kesällä hyvin  kaunista. 

Kun he ovat Lapissa, Anja haluaa mennä 

 Koltajärvelle.  Siellä kohtaavat Suomen,  Ruotsin 

ja Norjan valtion rajat. Sen paikan nimi on 

 suomeksi kolmen  valtakunnan rajapyykki.

Monet menevät Lappiin talvella, koska  

illoin Lapissa on lunta ja siellä voi  harrastaa 

 talviurheilua. Talvella Lapissa on  todella pimeä. 

Pimeällä ajalla on myös nimi,  nimittäin kaamos. 

Silloin aurinko ei välillä nouse ollenkaan. Simon 

ja Anja eivät pidä kylmästä, joten he eivät halua 

Lappiin talvella.

Harjoitus 2

Ajanilmaisuja, sää, kuukaudet, järjestysluvut ...
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Simonin veli Tobias omistaa mökin Lapissa, ja hän on   

siellä yleensä tammikuussa. Hän on todella hyvä 

 lumilautailija ja harjoittelee paljon Lapissa. Keväällä ja 

kesällä Tobias harjoittelee Alpeilla. Syksyllä ja talven alussa 

hän kilpailee paljon. 

Anja pitää syksystä paljon. Silloin luonto on värikäs ja 

 kauneimmillaan. Tämän ajan nimi on ruska. Anjan 

 lempipaikka ruska-aikaan on Turku, koska Aura-joen varren 

kauniit puut näyttävät ihanalta. 

Simonin ja Anjan mielestä heidän  matkasuunnitelmansa 

on nyt hyvä. He matkustavat lentokoneella Lappiin ja 

 vuokraavat sieltä auton. Autolla he ajavat ensin  Koltajärvelle 

ja sitten he menevät bussilla Pajalaan. Siellä he ovat 

 muutaman päivän ja tapaavat Anjan sukulaisen. ”Minulla 

on jo matkakuume”, Anja nauraa.

Harjoitus 2

Ajanilmaisuja, sää, kuukaudet, järjestysluvut ...
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Sanalista – Ordlista

(+gen) alussa i början av ngt

harjoitella öva, träna

kauneimmillaan som vackrast

kohdata möta

laskea (+adessiv) åka (med)

lumilautailija snowboardåkare

muistaa komma ihåg

nimittäin nämligen

paikka ställe, plats

päättää bestämma

suunnitella planera

sääski mygga

turisti turist

varrella vid, längs

vuokrata hyra

alpit alperna

harrastaa ha som hobby

kilpailla tävla

Lappi Lappland

lentokone flygplan

matka (en) resa

mökki stuga

omistaa äga

päivämäärä datum

raja gräns

syntymäpäivä/synttärit födelsedag

talviurheilu vintersport

valtio stat

viikoksi för en vecka

vuorostaan i sin tur

Harjoitus 2

Ajanilmaisuja, sää, kuukaudet, järjestysluvut ...



117

Läs texten och svara  
på frågorna på svenska!

1. Vad gör personerna i texten?

2. Vilken relation har personerna i texten?

3. När åker Simon och Anja till Lappland?

4. Varför åker de inte till Lappland på vintern?

5. Varför vill Anja till Åbo på hösten?

6. Vilka fordon använder de under resan?

Harjoitus 3

Ajanilmaisuja, sää, kuukaudet, järjestysluvut ...
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Kuukaudet – Månaderna
 

1. tammikuu 2. helmikuu 3. maaliskuu

4. huhtikuu 5. toukokuu 6. kesäkuu

7. heinäkuu 8. elokuu 9. syyskuu 

10. lokakuu 11. marraskuu 12. joulukuu

Vuodenajat – Årstiderna
 

kevät = vår  kesä = sommar  syksy = höst  talvi = vinter

Mitkä ovat 

kevätkuukaudet?  

 
 

kesäkuukaudet?  

 
 

syyskuukaudet?  

 
 

talvikuukaudet?  

 
 

Harjoitus 4

Ajanilmaisuja, sää, kuukaudet, järjestysluvut ...
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Järjestysluvut  
Ordningstal

Harjoitus 5

1. ensimmäinen 19. yhdeksästoista
2. toinen 20. kahdeskymmenes
3. kolmas 21. kahdeskymmenesensimmäinen
4. neljäs 22. kahdeskymmenestoinen
5. viides 23. kahdeskymmeneskolmas
6. kuudes 24. kahdeskymmenesneljäs
7. seitsemäs 25. kahdeskymmenesviides
8. kahdeksas 26. kahdeskymmeneskuudes
9. yhdeksäs 27. kahdeskymmenesseitsemäs
10. kymmenes 28. kahdeskymmeneskahdeksas
11. yhdestoista 29. kahdeskymmenesyhdeksäs
12. kahdestoista 30. kolmaskymmenes
13. kolmastoista 40. neljäskymmenes
14. neljästoista 50. viideskymmenes
15. viidestoista 60. kuudeskymmenes
16. kuudestoista 70. seitsemäskymmenes
17. seitsemästoista 80. kahdeksaskymmenes
18. kahdeksastoista 90. yhdeksäskymmenes

Ajanilmaisuja, sää, kuukaudet, järjestysluvut ...
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Svara på följande frågor! 

1. Mikä on sinun syntymäpäiväsi?

2. Mikä päivämäärä tänään on?

3. Milloin on sinun nimipäiväsi?

4. Milloin on Ruotsin kansallispäivä?

5. Milloin on Suomen itsenäisyyspäivä?

6. Milloin on ruotsinsuomalaisten päivä?

7. Milloin on äitienpäivä?

8. Milloin on isäinpäivä?

Harjoitus 6

Ajanilmaisuja, sää, kuukaudet, järjestysluvut ...
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Sää – Väder
Sää on ...

kaunis vacker ikävä tråkig

kirkas klar synkkä dyster

aurinkoinen solig pilvinen molnig

lämmin varm kylmä kall

kuuma het kolea kylig

hyvä bra huono dålig

Ulkona on

pakkasta köld/minusgrader lumista snöigt

helle värmebölja kosteaa/märkää fuktigt/blött

tuulista blåsigt sateista regnigt

Harjoitus 7

Ajanilmaisuja, sää, kuukaudet, järjestysluvut ...



122

Svara på följande frågor!

1. Millainen sää on tammikuussa?

2. Millainen sää on kesäkuussa?

3. Millainen sää on syyskuussa?

4. Mitä voi tehdä, kun sataa vettä?

5. Mitä voi tehdä, kun aurinko paistaa?

6. Mitä voi tehdä, kun sataa lunta?

Harjoitus 8

Ajanilmaisuja, sää, kuukaudet, järjestysluvut ...
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Nomen som slutar på –i
Det finns fyra typer av nomen som slutar på –i

 

Böj följande ord!

Vesi-nomen
Vesi > veden > vettä

e-faller bort  
före partitiv -ta 
kieli > kielen > kieltä

grundformen  
är böjningsstam
tunti > tunnin > tuntia

Harjoitus 9

Alla kasus har  
samma böjningsstam
sista i > e 
kivi > kiven > kiveä i

vesi
vuosi

kuukausi

käsi

tunti
kahvi

bussi

kassi

kieli
tuli

ääni

nuori

kivi
talvi

mäki

nimi

 

  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       

    

 –

Ajanilmaisuja, sää, kuukaudet, järjestysluvut ...

genitiv partitiv essiv



124

Kielioppiesittely

Leikit, pelit 
ja draama

Musiikki-
 ja mediavinkit

Kulttuuri, 
     historia ja   

nyky-yhteiskunta

Keskeistä 
     sanastoa 

ja fraaseja

Ruoka, translatiivi,
kvalitatiivinen

Kappale  
10

astevaihtelu
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Keskeistä sanastoa  
ja fraaseja
• Sanoja on hyvä käydä läpi tekstien kautta (Harjoitus 1)

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Ruokasanat ovat suhteellisen helposti  yhdistettävissä 

 oppilaiden elämään. Oppilaat voivat puhua omista 
 ruokatottumuksistaan ja sanaston opetusta voi konkretisoida 
esimerkiksi kotitalousluokassa ruoanlaittoesineillä.

Kielioppiesittely 
Kvalitatiivinen astevaihtelu. 
Esittely ja harjoitus tekstin yhteydessä (Harjoitus 5)

Translatiivi
Esittely ja harjoitus tekstin yhteydessä (Harjoitus 4)

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Translatiivi. 

 – Translatiivin monipuolisen käytön takia sen käyttöä  
kannattaa opettaa tietyissä konteksteissa.

• Kvalitatiivinen astevaihtelu. 
 – Jo ilmi tulleita sanoja on hyvä kerrata astevaihtelusääntöjen 
yhteydessä, esimerkiksi kirjoitustehtävien avulla.

Tekstivinkit
• Häät (Harjoitus 1)
• Oppilaat voivat käydä läpi koulunsa ruokalistan suullisesti.
• Ruokapäiväkirja (ilman imperfektiä)

 – Oppilaat voivat pitää viikon ruokapäiväkirjaa: 
maanantaina syön aamupalaksi …, lounaaksi …, 
 päivälliseksi… 

• Selkosanomien tekstit
 – esimerkiksi:  
http://selkosanomat.fi/teema/helppoja-kakkuja-joulupoytaan

Opettajalle  
Till läraren

http://selkosanomat.fi/teema/helppoja-kakkuja-joulupoytaan
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Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Ruokalistan käsittely suullisesti on hyvä tapa sisällyttää  

sanalistan sanat oppilaiden elämään.
• Oppilaat voivat pitää viikon ruokapäiväkirjaa ja käsitellä 

 tekstejään prosessikirjoituksina.

Leikit, pelit ja draama 
• Oppilaat voivat ryhmätyönä suunnitella juhlat ja niihin 

 ruokalistan. 
• Ruokailusta voi tehdä näytelmän joko ohjatusti vuorosanoin 

tai antaa oppilaiden kirjoittaa vuorosanat itse.
• Erilaisista ruokailutilanteista voi tehdä kuunnelmia, apuna voi 

käyttää esim. papunetin äänipankkia:  
http://papunet.net/materiaalia/%C3%A4%C3%A4nipankki 

Musiikki- ja mediavinkit
• Television kokkiohjelmat, joista voi etsiä eri aineksia ja 

 keskustella valmistustavoista.

Kulttuuri, historia  
ja nyky-yhteiskunta
• Internetissä voi tutustua johonkin suomalaiseen 

 kouluruokalistaan ja verrata sitä oman koulun ruokalistaan.
• Keskustelua perinneruuista ja ”kansallisruuista” – mikä on  

”tyypillistä” suomalaista ja ruotsalaista ruokaa? Tässä 
 yhteydessä voi esimerkiksi mainita myös metsäsuomalaisten 
perinneruuan mutin. 

• Keskustelua ja tekstejä (reseptejä, ruokalistoja yms.) perinteisistä 
juhlapyhien ruuista Suomessa ja Ruotsissa sekä oppilaiden 
omissa perheissä.

Opettajalle  
Till läraren

http://papunet.net/materiaalia/%C3%A4%C3%A4nipankki 
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Häät
Antonin isosisko Emelie ja Niklas menevät kesällä naimisiin. 
Juhlat ovat vasta monen kuukauden kuluttua, mutta he 
suunnittelevat jo juhlaa. Niklas on kotoisin Suomesta ja Emelie 
Ruotsista. He haluavat pitää häät Ahvenanmaalla, koska se on 
Ruotsin ja Suomen välissä. Vieraat tulevat juhlaan sekä Suomesta 
että Ruotsista ja on reilua, että kaikki saavat matkustaa. 

Hääpari saa apua juhlan järjestämisessä, esimerkiksi omalta 
suvultaan. Antonin ja Emelien isä Rickhard on vastuussa 
hääruokalistasta. Ruokalistalla on paljon erilaista ruokaa. 

Rickhard suunnittelee ruokalistaa hääparin kanssa. 

Rickard: Mitä haluatte alkuruoaksi? Pidättekö te kalaruoasta?

Emelie: Joo. Minä rakastan savustettua kalaa, mutta minä en 
pidä sushista.

Harjoitus 1

Ruoka, translatiivi, kvalitatiivinen astevaihtelu
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Niklas: No minä taas pidän kaikista kalaruoasta paitsi mädistä, 
se ei ole hyvää.

Emelie: Me haluamme alkuruoaksi kalan kanssa myös paljon 
salaattia ja hyvää leipää.

Niklas: Ja leivän päälle hyvää hummusta.

Rickhard: Minä tiedän hyvän leipomon, ostan leipää sieltä. 

Pääruoaksi kaikki haluavat tarjota sekä liha- että  
kasvisvaihtoehdon. Rickhard ehdottaa, että pääruoaksi voi tarjota 
 espanjalaista tapas-ruokaa, eli monta pientä vaihtoehtoa eikä 
vain yhtä ruokalajia. Niklas ja Emelie innostuvat ideasta.

Juhlassa on myös gluteeniton vaihtoehto, koska Emelien paras 
ystävä Lina on allerginen gluteenille. Siksi jälkiruoaksi on 
hedelmäsalaattia.

Kahvin kanssa on tietysti hääkakku. Hääkakku on yleensä 
valkoinen täytekakku. Kakussa on usein kermavaahtoa ja 
marjahilloa. Emelie ja Niklas haluavat kuitenkin tavallisen 
hääkakun sijaan pavlovan. Pavlovassa on marenkia. Marengissa 
ei ole jauhoa, joten se sopii myös Linalle.

Nyt, kun ruokalista on valmis, Emelie ja Niklas voivat suunnitella, 
mitä muuta ohjelmaa juhlassa on. Emelie huokaa: ”Hääjuhlan 
suunnittelu on raskasta työtä!”

Harjoitus 1

Ruoka, translatiivi, laadullinen astevaihtelu



129

Sanalista – Ordlista

alkuruoka förrätt olla allerginen 
(+ades.)

vara allergisk 
mot något

gluteeniton glutenfri haluta vilja

hedelmä frukt hillo sylt

huoata sucka häät bröllop

idea idé innostua bli entusiastisk

jauho mjöl juhla fest

jälkiruoka efterrätt järjestäminen ordnandet

kakku tårta (gen+) kanssa med något

kasvisruoka vegetarisk mat kermavaahto vispgrädde

kuitenkin ändå (gen+) kuluttua om (någon tid)

leipomo bageri leipä bröd

lisätä tillägga mainita nämna

marenki maräng marja bär

matkustaa resa mennä naimisiin gifta sig

mäti rom ohjelma program

olla  
vastuussa 

vara  
ansvarig för

pääruoka huvudrätt

raskas tung reilu rättvis

ruokalaji maträtt ruokalista meny

sieltä därifrån (gen+) sijaan istället för

sopia passa sunnittelu planering

suunnitella planera tarjota bjuda

todeta konstatera täytekakku tårta

vaihtoehto alternativ vieras gäst

väittää påstå yleensä oftast

Harjoitus 1

Ruoka, translatiivi, laadullinen astevaihtelu
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Läs texten och svara  
på frågorna på svenska!

1. Mitä juhlassa on alkuruoaksi? 

2. Mitä juhlassa on pääruoaksi? 

3. Mitä juhlassa on jälkiruoaksi?

4. Mitä juhlassa on kahvin kanssa?

5. Mitä ruokaa juhlassa ei ole? 

6. Miksi?

7. Miksi juhlat ovat Ahvenanmaalla?

Harjoitus 2

Ruoka, translatiivi, laadullinen astevaihtelu
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Sammanfatta texten med  
fem meningar på svenska!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Harjoitus 3

Ruoka, translatiivi, laadullinen astevaihtelu
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Translativ -ksi

 

Translativets ändelse är –ksi som fogas till böjningsstammen. 

Translativ har flera betydelser. Oftast uttrycker translativet en 

förändring i något eller att något har slutförts. Ibland används 

kasuset också i bemärkelsen tills eller som.

 
Översätt!

Jag gör uppgiften färdig.

Jag gör uppgiften tills imorgon.

Som lunch äter jag en sallad.

Jag blir trött, då jag ser på TV.

Harjoitus 4

Ruoka, translatiivi, laadullinen astevaihtelu
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Kvalitatiivinen astevaihtelu  
Den kvalitativa  
stadieväxlingen 
Namnet syftar på att konsonanterna K, P eller T ändras till något  
annat eller försvinner helt:

Stadieväxlingsfall för P: Stadieväxlingsfall för T: 
p → v lupa > luvan t → d lahti > lahden
mp → mm lampi > lammen nt → nn tunti > tunnin 
  lt → ll  pelti > pellin 
   rt → rr parta > parran

Böj orden på finska enligt stadieväxlingsreglerna!

 Genitiv  
ruoka                 

koti                 

mäti                 

leipä                 

vaihtoehto                 

kermavaahto                 

marenki                 

 1. p. singular (jag)  
huoata                 

pitää                 

Stadieväxlingsfall för K:
k → försvinner vika > vian
nk → ng kenkä > kengän
k → j järki > järjen 
k → v puku > puvun

Harjoitus 5

BetydelsePartitiv

3. p. plural (he) Betydelse

Ruoka, translatiivi, laadullinen astevaihtelu
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Kielioppiesittely

Leikit, pelit 
ja draama

Musiikki-
 ja mediavinkit

Kulttuuri, 
     historia ja   

nyky-yhteiskunta

Keskeistä 
     sanastoa 

ja fraaseja

kansallisuudet,

konsonanttiloppuiset

Kappale  
11

kielet ja

nominit

Maat,
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Keskeistä sanastoa  
ja fraaseja
• Sanastoa tekstin yhteydessä (Harjoitus 1)
• Maita ja kieliä internetistä

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Oppilaat voivat tehdä ryhmätyön esimerkiksi Euroopan 

 maista ja etsiä, mitä kieliä niissä maissa puhutaan.

Kielioppiesittely 
Konsonanttiloppuiset nominit
• Esittely ja tehtäviä aktiviteettisivulla (Harjoitus 2)

Tekstivinkit
• Kesäkurssi (Harjoitus 1)
• Internetistä tekstejä eri maista
• Tietoa eri kesäkursseista

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Tekstin yhteydessä olevat tehtävät (Harjoitus 1)
•  Oppilaat voivat hakea tietoa eri maista ja tehdä ryhmätyön 

tai lyhyen esitelmän.
• Oppilaat voivat etsiä tietoa eri kesäkursseista ja suunnitella 

matkan. 

Leikit, pelit ja draama 
• Oppilaat voivat olla ’avaruusolioita’ tarkkailemassa maata ja 

kirjata, miten ihmiset käyttäytyvät ja raportoida luokalle.
• Oppilaat voivat tehdä näytelmän tai kuunnelman suomen 

 kielikurssin tapahtumista. Kuunnelman luomisessa voi 
 käyttää apuna esimerkiksi Papunetin äänipankkia.

Opettajalle  
Till läraren
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Musiikki- ja mediavinkit
• Matkaohjelmia tv:stä/internetistä. 
• Tietoa Suomesta:  

http://finland.se/public/default.aspx?nodeid=36150&contentlan 
=3&culture=sv-FI 

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Matkaohjelmia voi käsitellä niin, että oppilaat  kuvaavat eri 

paikkoja ja näin he kertaavat esimerkiksi postpositiorakenteita 
ja kuvaavia adjektiiveja.

Kulttuuri, historia  
ja nyky-yhteiskunta
• Vadelmavenepakolainen (kirjana tai elokuvana)

 – Mikä on stereotypia ja millainen kuva suomalaisista  
ja ruotsalaisista annetaan?

• Keskustelun pohjaksi:
 – Arvet – en utställning om nya generationer:  
www.arkisto.org/envision/images/Dokumentarkiv/arvet_ 
esvenska.pdf 
 – Om föremål, minnen och om att tillhöra en nationell 
 minoritet:  
http://nationellaminoriteter.nordiskamuseet.se/ 
 – Jakten på språket  
www.ur.se/Produkter/155353-Jakten-pa-spraket-Finska

Opettajalle  
Till läraren

http://finland.se/public/default.aspx?nodeid=36150&contentlan=3&culture=sv-FI
http://www.arkisto.org/envision/images/Dokumentarkiv/arvet_esvenska.pdf
http://nationellaminoriteter.nordiskamuseet.se/
http://www.ur.se/Produkter/155353-Jakten-pa-spraket-Finska


137

Kesäkurssi
Mirka täyttää tänä vuonna kuusitoista vuotta. Hän menee ensi 
vuonna lukioon. Mirkaa pelottaa, että hänen  englannin  kielen 
taitonsa eivät ole tarpeeksi hyvät, ja hän haluaa  siksi  kielikurssille. 
Mirkan suomalaisella serkulla Erikillä on sama  ongelma, ja he 
päättävät hakea samaan paikkaan. He  päättävät hakea 
 kielikurssille Maltalle. 

Malta on pieni saarivaltio Välimerellä lähellä Italiaa. Siellä on 
kaunista ja aurinkoista. Kielikurssilla Erkki ja Mirka  opiskelevat 
englantia ja käyvät sukelluskurssin.  Kielikurssi kestää kolme viikkoa.

Kesäkurssi alkaa ensi viikolla ja  Mirka  pakkaa matkalaukkuaan. 
Malta on  lämmin maa, ja siksi Mirka voi jättää kotiin  villapaidat, 
 saappaat ja toppatakin. Mirka pakkaa mukaansa aurinkovoiteen 
ja aurinkolasit, koska Maltalla on usein kirkas ja aurinkoinen taivas. 
Mirka pakkaa mukaan myös kameran, jotta hän voi ottaa kuvia 
Maltan kauniista luonnosta.

Harjoitus 1

Maat, kansallisuudet, kielet ...
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Mirka ja Erik saapuvat lentokoneella Maltalle ja jatkavat sieltä 
asuntolaan. Asuntolassa asuu monta kesäkurssin  oppilasta. He 
ovat kotoisin monesta eri maasta.  Giacomo on Italiasta. Hän 
asuu Roomassa. Julia on Saksasta ja asuu lähellä Müncheniä. 
José on  Espanjasta, mutta asuu Ranskassa. Hän osaa puhua 
 espanjaa, ranskaa ja vähän englantia. 

Illalla kaikki puhuvat toisilleen. Oppilaat haluavat, että he  osaavat 
tervehtiä  toisiansa heidän kielellään. Kaikki  hämmästelevät sitä, 
että Suomessa on kaksi virallista kieltä.

Kesäkurssilla aika kuluu nopeasti ja kaikki viihtyvät. Kolme  viikkoa 
on lyhyt aika. Viimeisenä päivänä kaikki  hyvästelevät  toisensa ja 
antavat sähköpostiosoitteensa. Julia lupaa  tulla Mirkan  luokse 
Malmöhön elokuussa. Lentokoneessa  Mirka ja Erik istuvat 
 vierekkäin ja nauravat iloisesti. ”Maltalta sain  unohtumattoman 
kokemuksen ja monta ystävää”, Erik  huudahtaa.

Harjoitus 1

Maat, kansallisuudet, kielet ...



139

Sanalista – Ordlista

asuntola bostad, boende aurinkovoide solkräm

hakea ansöka, hämta huudahtaa ropa till

hyvästellä ta farväl hämmästellä förundra sig

jatkaa fortsätta kestää vara, dröja

kirkas klar kokemus erfarenhet

kuulua tillhöra, höra till lukio gymnasium

luonto natur luvata lova

lyhyt kort ongelma problem

opetella lära sig oppilas elev

pakata packa pelottaa vara rädd

päättää bestämma saapas stövel

saapua anlända sukelluskurssi dykarkurs

sähköpostiosoite e-postaddress taito färdighet

taivas himmel tarpeeksi tillräckligt 

toisiansa varandra toisilleen åt varandra

toppatakki täckjacka täyttää fylla (år)

unohtumaton oförglömlig valtio stat

vierekkäin bredvid  
varandra

viihtyä trivas

Harjoitus 1

Maat, kansallisuudet, kielet ...
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Ta ställning till  
följande påståenden

1.  Erikiä pelottaa Mirkan englannin kielen taito.

 a) totta b) tarua

2.  Malta on osa Italiaa.

 a) totta b) tarua

3.  Mirka jättää talvivaatteet kotiin.

 a) totta b) tarua

4.  Mirka ja Erik ovat yksin asuntolassa.

 a) totta b) tarua

5.  Oppilaat oppivat kurssilla vain englantia.

 a) totta b) tarua

6.  Kurssin jälkeen oppilaat lähettävät toisilleen sähköpostia.

 a) totta b) tarua

7.  Julia asuu Malmössä.

 a) totta b) tarua

8.  Mirka ja Erik eivät ole tyytyväisiä kurssiin. 

 a) totta b) tarua

Harjoitus 2

Maat, kansallisuudet, kielet ...
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Nomen som slutar  
på konsonant
Det finns flera typer av nomen i finskan som slutar på konsonant. 

I tabellen nedan ser du mallen för att få böjningsstammen och 

partitivformen av respektive nomentyp.

typ böjningsstam partitiv sg märk

hallitus hallitukse- hallitus- ta grundform  
= partitiv sg-stam

paljas paljaa- paljas- ta grundformens  
vokal förlängs,  
grundform och  
partitiv samma

kylmyys kylmyyte- kylmyyt- ta e-faller före  
partitiv –ta

avain avaime- avain- ta grundform  
= partitiv sg-stam

avuton avuttoma- avuton- ta grundform  
= partitiv sg-stam

kyynel kyynele- kyynel- ta grundform  
= partitiv sg-stam

kevyt kevye- kevyt- ta grundform  
= partitiv sg-stam

mies miehe- mies- tä grundform  
= partitiv sg-stam

Harjoitus 3

Maat, kansallisuudet, kielet ...
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Böj följande nomen  
enligt mallen ovan!

 genitiv partitiv translativ

kirkas   

lyhyt   

taivas   

unohtumaton   

kokemus   

oppilas   

saapas   

Stryk under de ovannämnda orden i texten och  

berätta vilka kasus de är böjda i!

Harjoitus 3

12 111
10

39
48
57 6

Maat, kansallisuudet, kielet ...
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Pohjoismaat ja pääkaupungit  
De nordiska länderna och  
huvudstäderna

A H I I N R I A R O S M K O S

Q W E M S K E H J Y M Ö V S U

T J W L Z L V Y I R Ö W G L O

J T A N S K A S K P O C X O M

D H E L F I T N E J Z N O F I

J M K U M O N N T P A R K X B

N O T Y U Y H K G I U V L T I

N T N R X A G K I F H V I M Q

D G Q K M T U K H O L M A K Q

S S B I D X F N B N Q R U B C

F F N S O Y F T S X J B O J H

T A F J T K R B H A G C C Y U

F C F K C F W S P Y D P C I X

A B V L P C U O L Z Y U P B J

Y H W J T T E Y B B V I Y M M

Hitta och ringa in de nordiska länderna och huvudstäderna.

HELSINKI ISLANTI KÖÖPENHAMINA

NORJA OSLO REYKJAVIK

RUOTSI SUOMI TANSKA  TUKHOLMA

Harjoitus 4

Maat, kansallisuudet, kielet ...
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Pohjoismaat ja pääkaupungit  
De nordiska länderna och  
huvudstäderna

Vaakasuoraan:
3. Maa, jossa asut
5. Tanskan pääkaupunki
7. Juutinrauman sillan  
 toisella puolella
8. Pääkaupunki Ruotsista länteen
9. Maa Ruotsista itään

Pystysuoraan:
1. Pääkaupunki maassa, jossa asut
2. Maa Ruotsista länteen 
3. Pääkaupunki saarella 
4. Suomen pääkaupunki 
6. Saarivaltio

1

2

3

4

5 6

7 8

9

Harjoitus 5

Maat, kansallisuudet, kielet ...
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Maita, pääkaupunkeja ja kieliä  
Länder, huvudstäder och språk 
Fyll i benämningen på en människa som bor i landet ifråga.  

Ruotsi – Tukholma – ruotsi – ruotsalainen
Suomi – Helsinki – suomi ja ruotsi – suomalainen
Norja – Oslo – norja (kirjanorja ja uusnorja) – norjalainen
Tanska – Kööpenhamina – tanska – tanskalainen
Islanti – Reykjavik – islanti – islantilainen
Viro – Tallinna – viro – 

Latvia – Riika – latvia – 

Liettua – Vilna – liettua – 

Venäjä – Moskova – (Pietari) – venäjä – 

Iso-Britannia – Lontoo – englanti – 

Ranska – Pariisi – ranska – 

Saksa – Berliini – saksa – 

Italia – Rooma – italia – Espanja – Madrid – espanja – 

Alankomaat – Amsterdam/Haag – hollanti – 

Belgia – Bryssel – hollanti, ranska, saksa – 

Kreikka – Ateena – kreikka – 

Turkki – Ankara – turkki – 

Puola – Varsova – puola – 

Unkari – Budapest – unkari – 

Sveitsi – Bern – saksa, ranska, italia, retoromaani – 

Itävalta – Wien – saksa – 

Yhdysvallat (USA) – Washington – englanti – 

Kiina – Peking – (mandariini)kiina – 

Afganistan – Kabul – pastu, dari – 

Thaimaa – Bangkok – thai – 

Japani – Tokio – japani – 

Somalia – Mogadishu – somali, arabia – 

Eritrea – Asmara – tigrinja, arabia – 

Syyria – Damaskos – arabia – 

Muiden maiden ja 
kielten nimityksiä 
löydät Kotimaisten 
kielten keskuksen 
luettelosta Maat, 
pääkaupungit ja 
kansalaisuudet. 

Harjoitus 6

Maat, kansallisuudet, kielet ...
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1

2 3

4 5

6 7

8 9

Vähemmistöt ja  
vähemmistökielet  
Minoriteter och minoritetsspråk
Ruotsin kansalliset vähemmistöt: ruotsinsuomalaiset, 
 tornionlaaksolaiset, juutalaiset, romanit, saamelaiset

Ruotsin kansalliset vähemmistökielet: suomi, meänkieli,  
jiddish, romani chib ja saame

Pystysuoraan: 
1. Bor vid Torne älv
2. Ett germanskt minoritetsspråk i Sverige
3. Talas i Tornedalen
5. Har bott i Sverige sedan 1500-talat
6. Talas av sverigefinnar
7. En minoritetsgrupp och ett språk
9. Talas i Sapmi

Vaakasuoraan:
4. Bor i Sapmi
8. Tillhör den största minoritetsgruppen

Harjoitus 7

Maat, kansallisuudet, kielet ...
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Kielioppiesittely

Leikit, pelit 
ja draama

Musiikki-
 ja mediavinkit

Kulttuuri, 
     historia ja   

nyky-yhteiskunta

Keskeistä 
     sanastoa 

ja fraaseja

pakkoa
ilmaisevat

Kappale  
12Eläimet ja luonto,

lauseet
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Keskeistä sanastoa  
ja fraaseja
• Kouluviraston teemasanastot

 – kasvit:  
http://clu.uni.no/bildetema/bildetema.html?version= 
swedish&languages=swe,eng,fin&language=fin&page =in-
dex&title=Bildtema%20-%20svenska%2Fengelska %2Ffins-
ka&main=index.html
 – kalat:  
http://clu.uni.no/bildetema/bildetema.html?version= 
swedish&languages=swe,eng,fin&language=fin&page =in-
dex&title=Bildtema%20-%20svenska%2Fengelska %2Ffins-
ka&main=index.html
 – nisäkkäät ja hyönteiset:  
http://clu.uni.no/bildetema/bildetema.html?version= 
swedish&languages=swe,eng,fin&language=fin&page =in-
dex&title=Bildtema%20-%20svenska%2Fengelska %2Ffins-
ka&main=index.html 

• Sanalista tekstin yhteydessä (Harjoitus 1)

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Sanoja on hyvä käsitellä käytännön kautta ja käyttää 

 esimerkiksi oppilaiden biologian kirjoja hyödyksi.

Kielioppiesittely 
Pakkoa ilmaisevat/nesessiiviset lauseet
Esittely ja harjoitus aktiviteettisivulla (Harjoitus 3)

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Nesessiivisiä lauseita voi käsitellä kirjoitustehtävillä

 – luokkasäännöt
 – ”mitä minun pitää tehdä, että opin suomea”?

Tekstivinkit
• Ruotsin luonto (Harjoitus 1)
• Koulun oma kierrättämissuunnitelma tai muu 

 luonnonsuojelusuunnitelma suomeksi käännettynä.

Opettajalle  
Till läraren

http://clu.uni.no/bildetema/bildetema.html?version=swedish&languages=swe,eng,fin&language=fin&page=index&title=Bildtema%20-%20svenska%2Fengelska%2Ffinska&main=index.html
http://clu.uni.no/bildetema/bildetema.html?version=swedish&languages=swe,eng,fin&language=fin&page=index&title=Bildtema%20-%20svenska%2Fengelska%2Ffinska&main=index.html 
http://clu.uni.no/bildetema/bildetema.html?version=swedish&languages=swe,eng,fin&language=fin&page=index&title=Bildtema%20-%20svenska%2Fengelska%2Ffinska&main=index.html 
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• Papunetin eläininformaatiota: 
 – http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Luonnonel 
%C3%A4inten_suojeleminen
 – http://papuri.papunet.net/lue/797/05aa78668d947 
c75fe6ed71d6a11ebe5/#/
 – http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Koiran_ 
hoitaminen
 – http://papunet.net/_pelit/_tarinat/elainkirja/
 – http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Epun_ 
hevosharrastus

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Mikäli luonnonsuojeluun liittyvää dokumenttia ei ole  voidaan 

sellainen laatia luokassa. 
 – Mitkä ovat oppilaiden ja opettajien velvollisuudet?
 – Papunetin tekstejä eläimistä voi myös käyttää 
 kuunteluhtävinä. 

Leikit, pelit ja draama 
• Pictionary tai mimikointi eläimillä

Musiikki- ja mediavinkit
• Utbildningsradion eläinohjelmat, esimerkiksi:

 – www.ur.se/Produkter/159173-Djurkoll-finska-Bjornar
 –www.ur.se/Produkter/150669-Asfaltsdjungel-Finska- 
Paddor -aker-inte-tag
 – www.ur.se/Produkter/159172-Djurkoll-finska-Spindlar 

• Perinteisiä ja uusia lauluja vuodenajoista löytyy vanhoista ja 
uusista suomalaisista laulukirjoista. Esimerkkejä: Miks leivo 
lennät Suomehen niin varhain kevähällä? Jo joutui armas 
aika ja suvi suloinen, Erna Tauron Syyslaulu Tove Jansonin 
sanoihin, Ratiriti ralla, tuli talvi halla. 

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Videoita voi käsitellä kuuntelutehtävinä tai eläinten  kuvailuun.

Opettajalle  
Till läraren

http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Luonnonel%C3%A4inten_suojeleminen
http://papuri.papunet.net/lue/797/05aa78668d947c75fe6ed71d6a11ebe5/#/
http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Koiran_hoitaminen
http://papunet.net/_pelit/_tarinat/elainkirja/
http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Epun_hevosharrastus
http://www.ur.se/Produkter/159173-Djurkoll-finska-Bjornar
http://www.ur.se/Produkter/150669-Asfaltsdjungel-Finska-Paddor-aker-inte-tag
http://www.ur.se/Produkter/159172-Djurkoll-finska-Spindlar
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Kulttuuri, historia  
ja nyky-yhteiskunta
• Linkkivinkkejä keskustelun pohjaksi: 

 – LuontoPortti www.luontoportti.com/suomi/fi
 – Luontoon.fi www.luontoon.fi/etusivu 
 – http://oppiminen.yle.fi/kalat/suomalaisia-kalalajeja  

• Keskustelua metsäsuomalaisista, heidän historiastaan  
ja suhteestaan luontoon. Keskustelun pohjana voi käyttää 
esim. seuraavaa materiaalia:  
http://finnskogarna.com/magi-och-folktro

Opettajalle  
Till läraren

http://www.luontoportti.com/suomi/fi
http://www.luontoon.fi/etusivu 
http://oppiminen.yle.fi/kalat/suomalaisia-kalalajeja 
http://finnskogarna.com/magi-och-folktro
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Ruotsin luonto
Ruotsi on suuri maa Pohjois-Euroopassa. Ruotsin luonto on kaunis 
ja monipuolinen: Ruotsilla on paljon meren rantaa, monta järveä, 
saarta ja tunturia. Luonto on ruotsalaisille tärkeä monesta syystä. 

Ruotsin kauniista luonnosta voit nauttia vaikka laivalla, 
 samalla kun kuuntelet lokin ja sorsan ääntä. Saariston  rannalla 
voit  nähdä vaikka joutsenen. Oletko kuullut, että joutsen on 
 Suomen  kansallislintu? Luonnosta voit myös nauttia, kun 
 makaat  Gotlannissa hiekkarannalla ja otat aurinkoa. Silloin pitää 
 muistaa käyttää aurinkorasvaa!

Jotkut eivät pidä hiekkarannasta, vaan menevät mieluummin 
metsään. Metsässä on mukavaa, koska siellä keho ja  mieli 
 rauhoittuu. Metsästä voi löytää rauhan lisäksi myös  monta 
erilaista marjalajia. Metsässä on monta erilaista sientä,  mutta 
osaa täytyy varoa! Esimerkiksi kärpässieni on myrkyllinen. 
 Jotkut kokevat Lapin jylhät tunturit ja pohjoisen karun  mutta 
kauniin ilmaston, kun he vaeltavat ja telttailevat ulkona  monta 
päivää. Metsässä voi nähdä monta eläintä, kuten hirven, 
 jäniksen, oravan, hiiren tai ketun. Karhut, sudet ja ilvekset voivat 
joskus aiheuttaa pelkoa. Suuret petoeläimet eivät kuitenkaan 
ole uhka, jos ne saavat olla rauhassa. Porot ovat pohjoisen yksi 
yleinen näky ja pohjoisruotsalaisille tärkeää karjaa.

Harjoitus 1

Eläimet ja luonto, pakkoa ilmaisevat lauseet
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Ruotsalaiset perinneruoat sisältävät usein kalaa, mikä ei ole 
ihme. Ruotsissa kalastus on nimittäin  vanha  perinne. Meren 
kalalajikkeet kuten hauet,  ahvenet, kampelat, silakat ja lohet 
kuuluvat Ruotsin kulttuurihistoriaan ja ruokapöytään  vahvasti.

Luonto on siis monelle tärkeä monesta  syystä. Luontoa on 
 kuitenkin helppo ajatella  itsestäänselvyytenä. Nykyään  ihminen 
on uhka luonnolle ja luontoa pitää suojella. Jokaisen pitää 
 miettiä, miten me voimme vähentää omaa kulutustamme. 
 Meidän täytyy lajitella jätteet ja uusiokäyttää ehjät tavarat. 
Luontoystävälliset tuotteet  kuormittavat luontoa  vähemmän. 
 Meidän pitää välttää muovia. Näin  kaikki saavat nauttia 
 rauhallisesta  kävelystä  metsässä, kauniista  saaristosta ja 
 puhtaasta merivedestä.

Harjoitus 1

Eläimet ja luonto, pakkoa ilmaisevat lauseet
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Sanlista – Ordlista

ahven abborre ehjä hel
eläin djur hauki gädda
hiekkaranta sandstrand hiiri mus
hirvi älg ilmasto klimat
ilves lodjur itsestäänselvyys självklarhet
joutsen svan jylhä mäktig
jänis hare järvi sjö
jäte avfall kalastus fiske
kampela flundra kansallislintu nationalfågel
karhu björn karja boskap
karu karg kettu räv
kulutus förbrukning kuormittaa belasta
kuulua tillhöra kärpässieni flugsvamp
laiva båt, skepp laji art
lohi lax lokki mås
luonto natur luontoystävällinen naturvänlig
maata ligga marja bär
meri hav metsä skog
mieli sinne monipuolinen mångsidig
myrkyllinen giftig nauttia +sta njuta av något
nykyään nuförtiden näky syn
orava ekorre ottaa aurinkoa sola
perinneruoka traditionell rätt petoeläin rovdjur
poro ren ranta strand
rauha ro, frid rauhoittua lugna sig
saari ö saaristo skärgård
sieni svamp silakka strömming
sisältää innehålla sorsa and
suojella skydda susi varg
syy orsak telttailla tälta
tunturi fjäll tuote produkt
uhka hot uusiokäyttää återanvända
vaeltaa vandra varoa akta
vähentää minska välttää undvika

Harjoitus 1

Eläimet ja luonto, pakkoa ilmaisevat lauseet
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Lajitella – Att sortera
Sortera ordlistans ord i rätta kategorier.

eläimet

kasvit

kalat

verbit

Harjoitus 2

Eläimet ja luonto, pakkoa ilmaisevat lauseet
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Sök alla måste-uttryck i texten  
och översätt dem till svenska! 

1. 

På svenska = 

2. 

På svenska = 

3. 

På svenska = 

4. 

På svenska = 

5.

På svenska = 

6. 

På svenska = 

Sammanfatta texten  
kort muntligt på svenska! 
 
Skriv fem meningar där du beskriver vad du måste eller inte ska göra  
för att skydda naturen.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Harjoitus 3

Eläimet ja luonto, pakkoa ilmaisevat lauseet
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Måste-uttryck
Dessa satser uttrycker ett måste eller en nödvändighet att göra något.  
Följande verb kan räknas som necessiva: täytyä, tarvita, pitää, on pakko. 

1 2 3 4
Minun täytyy ostaa ruokaa

Sinun tarvitsee lukea kirja

Meidän pitää lajitella jätteet

Heidän on pakko tehdä kotitehtävät

1.  Tankesubjektet står oftast i genitiv, dvs. minun, sinun, Liisan,  
Matin, opettajan. 

2.  Första verbet står i hän-formen.
3.  Andra verbet står i grundform.
4.  Kan vara objekt eller adverbial. Objektet står i nominativ eller partitiv.

Minun pitää suojella luontoa  
Jag måste skydda naturen
Använd måste-uttryck och skriv fem meningar där du berättar vad du 
kan göra för att skydda naturen.

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Harjoitus 4

Eläimet ja luonto, pakkoa ilmaisevat lauseet
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Etsi eläimet 1

X F P C L Z O W A T P P Y G Z

Q O S B H Z I P R I O O U N E

G L E I J O N A E U R R T X P

B A K Z X K D O D H S O T N A

W S O N O U K I V R A S E U L

I V R I H U R A E V S T K L Ä

A L R S K E H K A N A K R M Y

D A U P K U S R S D B H H I K

A S Q I N Ä K F A C U E C P V

I O I B E I Ä K E K L T W U I

X T Y J N L G R O F T U Z A Q

O M Y R O D Z G M T F G H I Q

V I F F V G M P Z E T B J V C

A B S B E X S H U A P I N A J

H Z A C H E K Q X D N M R Y A

APINA HEVONEN HIRVI

KANA KARHU KETTU

KOIRA KUKKO KÄÄRME

LEHMÄ LEIJONA PORO

PORSAS SARVIKUONO SUSI

TIIKERI VIRTAHEPO

Harjoitus 5

Eläimet ja luonto, pakkoa ilmaisevat lauseet
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Etsi eläimet 2

Z B E X Y T N N C J L T S X F

S H E O K N T I E H N V E W I

E H L B U D Y P M M Y Q L S C

X T T M R X M K V Z R U X M I

T K S Q F F F R M N J J J E R

T K Y Y K F F C K M I W N E Z

J W U H L G Q O A L S H U L T

K N Y V E D V R P A B U T S W

X E L U B V S M N U T L F P P

N N Z C J U O I C Y Z G K W P

Ä M H E L N O N N N H U O B K

N O K O W P N W E A C U I P Q

C A Q K E V M Q R N K D R L C

M F U P P H N Q V A N J A X C

N W H A M S T E R I B Z Z L O

HAMSTERI HEVONEN KANI

KOIRA LEHMÄ MARSU

Harjoitus 6

Eläimet ja luonto, pakkoa ilmaisevat lauseet
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Etsi eläimet 3

Z M G I U N I M K R C W M Y F

A V T H P S Q L A D M W D Z S

A B B A X S P M Y K J L G F X

L A M M A S X A X H V I Y M P

C K U S R E T O J M S D Y Q S

U X R A T I P G O S D P L X B

J O L Z K Z M Z E F U U E O E

P X T U C K B E K C I N H N H

X R K A N A K G B G T E M W A

K K M O O J F O Y U N N Ä G I

O L P E I H N Q I E D O G O R

H B J R J R Z S M L G V K E M

C I F B L J A K Y V F E X N Y

P V S V V R Z X I I S H U T F

U Q D P K S G H E C N P I R S

HEVONEN KANA KOIRA

KUKKO LAMMAS LEHMÄ

PORSAS

Harjoitus 7

Eläimet ja luonto, pakkoa ilmaisevat lauseet
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Kielioppiesittely

Leikit, pelit 
ja draama

Musiikki-
 ja mediavinkit

Kulttuuri, 
     historia ja   

nyky-yhteiskunta

Keskeistä 
     sanastoa 

ja fraaseja

kohteet, objekti, 

verbaalisubstantiivi

Kappale  
13Kiinnostuksen

minen-infinitiivi/
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Keskeistä sanastoa  
ja fraaseja
•  Sanalista harrastuksista (aktiviteettisivu)
•  Liian vähän aikaa-tekstin sanalista (aktiviteettisivu)
•  Kouluviraston teemasanalista: http://clu.uni.no/bildetema/

bildetema.html?version=swedish&languages=swe,eng,fin&-
language=fin&page=index&title=Bildtema%20-%20svenska 
%2Fengelska%2Ffinska&main=index.html

Harjoituksia ja aktiviteetteja
•  Harrastuksia kannattaa käsitellä oppilaslähtöisesti niin, että 

he etsivät itselleen relevantteja harrastuksia, jotka he  kääntävät 
sanakirjan avulla.

Kielioppiesittely 

Objekti
Esittely aktiviteettisivulla (Harjoitus 6)

Verbaalisubstantiivi
Esittely aktiviteettisivulla (Harjoitus 4)

Harjoituksia ja aktiviteetteja
•  Verbaalisubstantiiviharjoitus (Harjoitus 4 & 2)
•  Osaobjektitehtäviä aktiviteettisivulla (Harjoitus 7)
•  Osa- vai totaaliobjekti? (Harjoitus 9)
•  Objektia ei voi kokonaisuutena käsitellä ennen kuin passiivi 

ja imperatiivi on käsitelty, mutta objektin kategoriat on hyvä 
esitellä heti alusta kokonaisuutena.

• Osaobjektin säännöt on hyvä rinnastaa partitiivin kuvaukseen.

Tekstivinkit
•  Liian vähän aikaa (Harjoitus 1)

Harjoituksia ja aktiviteetteja
•  Tehtäviä aktiviteettisivulla (Harjoitus 1)

 

Opettajalle  
Till läraren

http://clu.uni.no/bildetema/bildetema.html?version=swedish&languages=swe,eng,fin&language=fin&page=index&title=Bildtema%20-%20svenska%2Fengelska%2Ffinska&main=index.html
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Leikit, pelit ja draama 
• Pictionary harrastuksilla.
• Eri harrastuksia voi myös arvuutella näyttelemällä.

Musiikki- ja mediavinkit
• Haastatteluja eri julkisuuden henkilöistä (ruotsinsuomalaisia,  

suomalaisia ja ruotsalaisia julkisuuden henkilöitä).
• Television urheiluohjelmia.
• Sisuradion ja SVT:n uutisten ajankohtaisia uutisia, jotka voi 

yhdistää aiheeseen. 

Harjoituksia ja aktiviteetteja
• Mediaa voi myös etsityttää oppilailla niin, että he kehittävät  

kielitaitoaan omien kiinnostusten kohteidensa avulla. 
• Medialinkkejä voi käyttää keskustelun pohjana tai 

 kuuntelutehtävinä.
• Oppilaat voivat myös tehdä levyraadin, joissa he esittelevät  

lempiartistejaan suomeksi.

Kulttuuri, historia  
ja nyky-yhteiskunta
• Ruotsinsuomalaisia/ ruotsalaisia/ suomalaisia julkisuuden  

henkilöitä/ urheilijoita/ taiteilijoita jne.
 –Oppilaat voivat tehdä miniesitelmiä julkisuuden henkilöistä ja 
käyttää esitelmässä harrastussanoja ja objektimuotoja.

Opettajalle  
Till läraren
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Liian vähän aikaa
Lena on aktiivinen nuori. Hän on taukoamatta liikkeessä. 

Lena käy koulua, opiskelee musiikkia ja harrastaa urheilua 

 monipuolisesti. Kun Lena herää aamulla, hänen pitää muistaa 

pakata kaikki päivän tavarat mukaan.

Maanantaina hän menee musiikkitunnille. Lena soittaa kitaraa ja 

rumpuja. Lena opiskelee jazz- ja rockmusiikkia  musiikkikoulussa 

jo kolmatta vuotta. Hänen mielestään musiikin  opiskeleminen 

on mahtavaa. Hänen opettajansa Mika Nieminen on taitava 

 muusikko ja mukava. Lena soittaa kitaraa myös bändissä. 

Hänen bändikaverinsa Eetu on taitava laulaja. Bändissä  soittaa 

myös basisti Inka ja rumpali Samuel. Lenan mielestä on 

 hauskaa keikkailla, eli soittaa musiikkia konsertissa. 

Keskiviikkona Lenalla on jalkapallotreenit. Hän on  maalivahti 

ja rakastaa jalkapalloa lajina. Hän ei kuitenkaan halua olla 

 ammattiurheilija. Lena ei halua treenata niin paljon, että 

 urheilusta tulee hänelle ammatti. Lena pitää pelaamisesta, 

mutta hänellä ei ole suurta kilpailuhenkeä.

Kiinnostuksen kohteet, objekti ...

Harjoitus 1
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Hänen joukkuekaverinsa Lina on hänen paras ystävänsä. 

 Viikonloppuna he katsovat yleensä elokuvan tai kävelevät 

 metsässä. Lena opettaa Linalle myös vähän kitaran soittamista. 

He tekevät myös yhdessä ruokaa. Lina on todella hyvä kokki. 

Ruoan laittaminen on hänen intohimonsa. 

Välillä Lena on todella väsynyt. Silloin hän saattaa jättää  väliin 

jalkapallotreenit ja pelata jotakin peliä tietokoneella. Jos on  

hyvä sää, niin hän voi kävellä metsässä ja nauttia luonnon 

 hiljaisuudesta. Lena ei halua, että hänen harrastuksensa 

 stressaavat häntä. On hauska harrastaa montaa asiaa,  mutta 

välillä pitää rentoutua. Koulu on kuitenkin pääasia. ”Miksi 

 päivässä on vain 24 tuntia”, Lena harmittelee.

Harjoitus 1

Kiinnostuksen kohteet, objekti ...
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Sanalista – Ordlista

basisti basist bändi band

harmitella gräma sig harrastus hobby

intohimo passion joukkue lag

jättää väliin skippa keikkailla turnera,  
spela konserter

kilpailuhenki tävlingsanda kitara gitarr

laji gren laulaja sångare

liike rörelse maalivahti målvakt

monipuolisesti mångsidigt peli spel

pääasia huvudsak rentoutua slappna av

rumpali trummis soittaa spela

stressata stressa taitava skicklig

taukoamatta oavbrutet tehdä ruokaa laga mat

treenata träna treenit träning

urheilija idrottare välillä ibland

Harjoitus 1

Kiinnostuksen kohteet, objekti ...
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Läs texten och  
sök alla verbalsubstantiv!

 

 

Svara på följande  
innehållsfrågor på finska!
 

Mitä Lena harrastaa?

Ketkä kuuluvat Lenan bändiin?

Miksi Lena ei halua olla ammattijalkapalloilija?

Mistä Lina pitää?

Mitä Lena tekee, kun häntä stressaa?

Harjoitus 2

Kiinnostuksen kohteet, objekti ...
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Harrastukseni
Använd finska och skriv en text på ca 60 ord  
och berätta vad du har som hobby och varför. 

Harjoitus 3

Kiinnostuksen kohteet, objekti ...
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Verbaalisubstantiivi 
Verbalsubstantivet 
Verbalsubstantivet bildar substantiv av verb. De bildas genom att lägga 

till ändelsen –minen till verbets böjningsstam, t.ex.  

juosta > juoksen > juokse+minen.  
Notera betydelsen: juosta = att springa, juokseminen = springandet.

Om verbet kombineras med ett föremål, t.ex. att spela fotboll, placeras 

föremålet i genitiv form framför verbalsubstantivet, t.ex. jalkapallon 

pelaaminen.

Bilda substantiv av följande verb!

nukkua = lukea = 

kokata = katsoa = 

lainata = kirjoittaa =

kävellä = kertoa = 

hyppiä = osata = 

Skriv tre meningar där du använder de ovannämnda verben!

1. 

 

2.  

 

3. 

 

Harjoitus 4
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Harrastus – Hobby 
Minä harrastan … jalkapalloa karatea hiihtoa käsipalloa

uintia koripalloa juoksua pingistä

pujottelua jääkiekkoa sählyä taitoluistelua

Minä soitan ... rumpuja kitaraa huilua pianoa

viulua bassoa torvea sähköurkuja

Minä pelaan … peliä TV-peliä tietokone-
peliä

korttia

Minä luen ... kirjaa lehteä läksyä

Minä ... olen kaverin 
kanssa

käyn  
elokuvissa

piirrän kudon nikkaroin maalaan 
taulua

käyn  
kahvilassa

katson  
elokuvaa

ulkoilen

leivon käyn  
kylässä

leikin koi-
ran kanssa

käyn pilkillä kalastan poimin 
marjoja

tanssin esitän  
teatteria

virkkaan neulon

katson  
teeveetä

Sanontoja ja kysymyksiä:

Mitä sinä teet koulun jälkeen? 

Mitä sinä harrastat? 

Mitä sinä haluat tehdä? 

Harjoitus 5
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Objekti – objektet
Objektet anger oftast föremålet för handlingen 
eller resultatet av en verksamhet. 

  Matti teki maalin. Liisa ostaa maitoa.

 

Endast transitiva verb kan ha objekt!

Vad betyder följande verb?

antaa =   

kuulla =   

myydä =   

rakastaa =   

täyttää =   

kaivaa =   

lukea =   

nähdä =   

saada =   

unohtaa =   

kirjoittaa =   

muistaa =   

ostaa =   

tuntea =   

vihata =   

Harjoitus 6
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Objektet kan vara delobjekt  
eller helobjekt

Delobjektet står alltid i partitiv. Delobjektreglerna gäller då: 

1.  Objektet i nekande satser är i partitiv:
 Matti ei juo maito/a.  

Tyttö ei kuule nauru/a.  
Koirat eivät jahtaa kissa/a.

2.  Objektet är i partitiv då handlingen inte leder till ett resultat  
och med känsloverb:

 Milja lukee kirja/a.  
Matti rakastaa Liisa/a.  
Koira pelkää kissa/a.

  
Irresultativ handling leder inte till något resultat:  
Mies rakensi talo/a.  
jämför  
Mies rakensi talo/n.

3.  Objektet står i partitiv då det uttrycker 
obestämda mängder av delbara ord och mängder:

 Matti juo kahvi/a.  
Oppilaat syövät lounas/ta. 
Milja lainaa sokeri/a.

Helobjektet står i genitiv då partitivreglerna inte gäller, dvs.:

1.  Då objektet uttrycker resultat och helheter:
 Matti juo maidon.  

Tyttö tietää asian.  
Matti osaa säännön.

2.  Helobjektet kan också vara i nominativ, till exempel med  
måste-uttrycken, förutsatt att delobjektsreglerna inte gäller: 

 Minun täytyy laulaa laulu.  
jämför   
Minun ei tarvitse laulaa laulua.

Harjoitus 6
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Osaobjekti – delobjektet
Översätt meningarna till finska, stryk under objektet och motivera 
 partitivobjektets användning med en lämplig regel!

 A B C D E

Partitivobjekt används då ...
A.  satsen är nekande  
B.  objektet anger något delbart
C.  objektet anger en obestämd mängd av något
D.  meningen leder inte till ett resultat
E.  verbet är ett känsloverb

1.  De åt soppa. 

 Regel = 

2.  Liisa åt inte middag. 

 Regel = 

3.  Mirjam studerar norska.

 Regel = 

4.  Kaisa sover i vardagsrummet. 

 Regel =

5.  Vi kommer inte ihåg det.

 Regel = 

6.  Ville träffade vänner igår i skolan. 

 Regel = 

7.  Jag vill se på filmer. 

 Regel =

8.  Vi måste inte sjunga sången 

 Regel =

Harjoitus 7
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Böj objektet i rätt kasus! 

1.  Minä syön  (omena, sing.). 

2.  Minä en voi syödä  (banaani, sing.), koska olen allerginen.

3.  Minä ostan  (housut, plur.). 

4.  Minä en osta  (paita, sing.), koska minulla on niitä paljon.

5.  Minä en laula  (laulu, sing.), koska en osaa sanoja. 

6.  Minulla ei ole  (aika, sing.).

7.  Minä luen nyt  (kirja, sing.).

8.  Minä luen koko  (kirja, sing.).

9.  Minä en katso  (elokuva, sing.).

10.  Minä opiskelen  (suomi, sing.). 

11.  Minä osaan suomen  (objektisääntö, plur.).

12.  Minä myyn kaikki vanhat  (koulukirja, plur. + poss.suff).

13.  Opiskelijat ostavat lounastauolla kurssikirjakaupasta minun 

 (koulukirja, plur+poss.suff), mutta eivät kaikkia.

14.  Jotkut lainaavat kaikki kurssin  (kirja, plur.) kirjastosta.

15.  Maisa rakastaa hänen  (koira, sing. + poss.suff.).

16.  Maisa pitää  (koira, plur.).

17.  Tunnetko sinä  (Matti, sing.)?

18.  Minä tunnen hänen  (äiti, sing.).

19.  Minä kuuntelen  (radio, sing.).

20.  Nyt minä muistan objektin  (sijamuoto, plur.).

Harjoitus 8
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Välj mellan partitiv-  
och genitivobjekt!
Motivera ditt svar. 

1. Osaatko keittää   (hyvä kahvi)? 

2. Muistan   (Matti) hyvin.

3. Jos annat   (kirja) minulle, luen   (se)  

vuorokaudessa.

4.  En ymmärtänyt   (kysymys).

5.  Liisa istuu junassa ja lukee   (lehti).

6.  Turistit ihailivat   (kaunis villapusero).

7.  Teidän ei tarvitse ottaa huomioon    (se).

8.  Tutkimus saa lehdistössäkin   (julkisuus).

9.  Avaatko   (ikkuna)?

10. Kun hän pesee   (auto), hän laulaa   (laulu).

Harjoitus 9
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