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Päähenkilöiden  
esittely
Aino, 10 vuotta

Hän asuu perheensä kanssa Lahdessa, Suomessa.  

Perheeseen kuuluu äiti, isä, pikkusisko ja isoveli.  

Hänen isoäitinsä veli Tauno muutti Eskilstunaan  

1960-luvulla, joten Ainolla on sukulaisia Ruotsissa. 

Aino on neljännellä luokalla.

Hugo, 12 vuotta

Hän asuu isänsä kanssa Eskilstunassa. 

Hänen äitinsä asuu Tukholmassa, ja Hugo 

tapaa äidin viikonloppuisin ja lomilla. 

Hänen isoäitinsä ja isoisänsä, Tauno ja 

Sirpa, muuttivat Ruotsiin 1960-luvulla 

töihin. Ruotsissa oli työvoimapula, ja he 

saivat asua kolme kuukautta ilmaiseksi, 

kunhan he muuttivat Ruotsiin töihin. 

Hugon mummolla, eli Hugon äidin Lindan 

äidillä, on myös suomalaiset sukujuuret. 

Hänet lähetettiin Ruotsiin sotalapsena 

vuonna 1943, kun hän oli 5 vuotta. Hän jäi 

kasvattiperheeseensä ja kadotti yhteyden suomalaisiin 

sukulaisiinsa. Silloin hän unohti suomen kielen.  Kun hänestä 

tuli eläkeläinen pari vuotta sitten, hän alkoi opiskella suomea 

iltakurssilla.

Hugo

Hugo

Kappale 1
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Harjoitus 1

Sanastoa 

eläkeläinen pensionär muuttaa flytta

esittely presentation pari ett par 

ilmainen gratis pula brist

iltakurssi kvällskurs päähenkilö huvudperson 

kadottaa tappa, förlora sotalapsi krigsbarn

kasvattiperhe fosterfamilj sukujuuret anor, rötter

kuulua tillhöra tavata träffa

luku tal(et) työvoima arbetskraft

luokka klass unohtaa glömma

lähettää skicka, sända yhteys kontakt

Päähenkilöiden esittely
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Sano suomeksi 

1. Hon bor med sin familj i Lahtis i Finland.

 

2. Familjen består av mamma, pappa, lillasyster och storebror. 

 

 

3. Hennes farmors bror Tauno flyttade till Eskilstuna 

 

 

4. på 1960-talet, 

 

5. så Aino har släktingar i Sverige.

 

6. Hon går i fyran i skolan.

 

7. Han bor med sin pappa i Eskilstuna. 

 

8. Hans mamma bor i Stockholm.

 

Harjoitus 1

Päähenkilöiden esittely
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9. Hugo träffar henne på helgerna och på loven.

 

 

10. Hans farfar och farmor, Tauno och Sirpa,  
flyttade till Sverige på 1960-talet för att arbeta.

 

 

11. Det var brist på arbetskraft i Sverige.

 

12. De fick bo gratis i tre månader, om de flyttade till Sverige  
för att arbeta.

 

 

13. Hugos mormor har också finska rötter. 

 

14. Hon skickades till Sverige 

 

15. som krigsbarn 

 

16. år 1943 

 

Harjoitus 1

Päähenkilöiden esittely
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17. när hon var 5 år.

 

18. Hon blev kvar hos sin fosterfamilj 

 

19. och tappade kontakten med sina finska släktingar.

 

 

20. Då glömde hon bort finskan.

 

21. När hon blev pensionär 

 

22. för ett par år sedan 

 

23. började hon studera finska på en kvällskurs.

 

 

Harjoitus 1

Päähenkilöiden esittely
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Harjoitus 2

Sukupuu 

Aino, 2005, Laurin pikkusisko ja Jennin isosisko,  

Hugon pikkuserkku

Lauri, 2001, Ainon ja Jennin isoveli,  

Hugon pikkuserkku

Jenni, 2010, Ainon ja Laurin pikkusisko,  

Hugon pikkuserkku

Ainon äiti Tanja, 1975

Tanjan äiti Päivi, 1950, Ainon ja sisarusten isoäiti

Tanjan isä Erkki, 1945, Ainon ja sisarusten isoisä 

Ainon isä Petri, 1970, Jarin serkku

Petrin äiti Seija, 1947, Ainon ja sisarusten isoäiti, Taunon, Jarin isän, sisko

Petrin isä Pekka, 1948

Hugo, 2003, Ainon ja sisarusten pikkuserkku

Hugon äiti Linda, 1972

Lindan äiti Helena, 1938, Hugon isoäiti

Lindan isä Hans, 1935, Hugon isoisä

Hugon isä Jari, 1973, Petrin serkku

Jarin äiti Sirpa, 1940, Hugon isoäiti

Jarin isä Tauno, 1941, Hugon isoisä, Seijan, Petrin äidin, veli

Jenni

Lauri

Aino
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Harjoitus 2

Sanastoa 

isoisä morfar/farfar serkku kusin

isosisko storasyster sisarukset syskonen

isoäiti mormor/farmor sisko syster

isä pappa sotalapsi krigsbarn

pikkuserkku syssling veli bror

pikkusisko lillasyster äiti mamma

Sukupuu
Hanna Mikko

Barbro Mikko

Lars Mikko

Anders Uusitalo

Pär ja Lasse Mikko Ebba Mikko

Lennart UusitaloIngrid UusitaloBritt Mikko
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Hugo asuu kerrostalossa
Hugo asuu kerrostalossa pari kilometriä Eskilstunan  

keskustan ulkopuolella. 

Hei! Minä olen Hugo. Olen 12 vuotta.  

Tämä on minun isä, Jari. Hän on bussinkuljettaja.  

Ja tämä on Vertti, minun koira.

Tämä on Hugon ja Jarin kotitalo.

Hugon huone on pieni ja kiva mutta sekainen.

Jari: Nyt pitää siivota!

Hugo: Isä! Auta nyt vähän!

Jari: Kohta, kohta. Minä luen nyt Hesarin nettisivuja. 

Hugo: No hyvä on. Minä siivoan itse. Housut, paidat, sukat  

ja pyyhkeet pyykkiin, kirjat ja paperit laatikkoon, skeittilauta,  

mailat ja luistimet komeroon, lautaset ja mukit tiskiin. Missä 

pölynimuri on? 

Jari laittaa netin kiinni. 

Jari: Nyt minä voin auttaa.

Mutta Hugo on jo valmis.  

Huone on siisti ja Hugo on  

tyytyväinen. 

Isän ilme on tosi hyvä!

Harjoitus 3

Hugo

Hugo
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Harjoitus 3

Sanastoa 

asua bo mutta men

auttaa hjälpa netti nätet 

berättelse tarina nettisivu nätsida

bussinkuljettaja busschaufför nyt nu

Hesari Helsingin sanomat paita tröja

housut byxor paperi papper

huomenna i morgon pieni liten, litet

huone rum pitää måste

ilme min pyyhe handduk

itse själv pyykki tvätt

jo redan pölynimuri dammsugare

joka som sanoa säga

kerrostalo höghus sekainen stökig, stökigt

kirja bok siisti nystädad

kiva trevlig, trevligt siivota städa

kohta snart skeittilauta skateboard

koira hund sukat strumpor(na)

komero garderob talo hus

koti hem tiski disk

laatikko låda tosi riktigt, väldigt

laittaa kiinni stänga av tyytyväinen nöjd

lautanen tallrik tämä det/den här

luistimet skridskor valmis färdig

lukea läsa vastata svara

maila klubba vähän lite

muki mugg

Hugo asuu kerrostalossa
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Sano suomeksi  

1. Han bor i ett höghus. 

 

2. Han är busschaufför. 

 

3. Nu måste vi städa.

 

4. Imorgon,

 

5. svarar Hugo.

 

6. Hjälp till lite nu! 

 

7. Snart.

 

8. Jag läser Hesari på nätet. 

 

9. Okej då,

 

Harjoitus 3

Hugo asuu kerrostalossa
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10. jag städar själv.

 

11. Byxorna, tröjorna, strumporna och handdukarna ska till tvätten.

 

 

12. Böckerna och papperen ska till lådan.

 

13. Klubborna och skridskorna ska till garderoben.

 

 

14. Tallrikarna och muggarna ska till disken.

 

15. Jari har surfat klart. 

 

16. Nu kan jag hjälpa till.

 

17. Men Hugo är redan färdig.

 

Harjoitus 3

Hugo asuu kerrostalossa
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Harjoitus 4

Aino asuu rivitalossa 

Aino asuu rivitalossa Lahdessa, joka sijaitsee noin 100 

kilometrin päässä Helsingistä. 

Hei! Minä olen Aino. Olen 10 vuotta. Saanko esitellä:  

Tämä on minun äiti, Tanja. Hän on lääkäri. Minun isän  

nimi on Petri, hän on muusikko. Tämä pieni tyttö on  

minun pikkusisko Jenni ja tämä on minun isoveli Lauri.

Petri

Tanja
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Harjoitus 4

Sanastoa 

rivitalo radhus

esitellä presentera

lääkäri läkare

muusikko musiker

tyttö flicka, tjej

pikkusisko lillasyster

isoveli storebror

Aino asuu rivitalossa

Aino
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Harjoitus 4

Sano suomeksi  

1. Aino bor i ett radhus i en stad som heter Lahtis. 

 

 

2. Lahtis ligger ca 10 mil ifrån Helsingfors.

 

3. Får jag presentera ...?

 

Aino asuu rivitalossa
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Matkasuunnitelmat

Aino: Kohta on syysloma. Äiti, ostatko laivaliput tänään?

Tanja: Joo, joo, heti, kun ehdin.

Lauri: Laiva on aina täynnä, kun on syysloma.  

Kohta et saa hyttiä.

Tanja: Miksi aina minä tilaan liput? Missä isä on?  

Miksi hän ei tilaa?

Aino: Äiti, katso nyt isän kalenteria. Hän on Helsingissä 

keikalla. Hän tulee huomenna.

Lauri: Onko isä vapaa, kun on syysloma?

Aino: Viikko 43 on tyhjä.

Aino näyttää kalenteria.

Lauri: No hyvä, sitten voidaan mennä autolla.

Tanja: Kyllä bussilla tai junalla voi mennä.

Jenni: Juna, juna, juna! Minä haluan mennä junalla.

Lauri: Autolla on hyvä mennä. Ei tarvitse kantaa laukkua itse.

Tanja ja Aino: Niin, kun sinä et jaksa! 

Lauri: Ei kun vitsi, vitsi.

Harjoitus 5
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Harjoitus 5

Sanastoa 

aina alltid matkasuunnitelma resplan

bussi buss mennä åka, fara

haluta vilja miksi varför

heti strax niin så, här: visst

huomenna i morgon nyt nu

itse själv näyttää visa 

jaksaa orka ostaa köpa

juna tåg sitten sedan, här: då

kalenteri almanacka syysloma höstlov

kantaa bära tai eller

katsoa titta tarvita behöva

keikka spelning tilata  boka

kohta snart tulla komma

kun när tyhjä tom

kyllä ja, här: nog tänään idag

laiva båt täynnä fullsatt

laivalippu båtbiljett viikko vecka

laukku väska vitsi skämt 

vapaa ledig

Matkasuunnitelmat
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Harjoitus 5

Sano suomeksi  

1. Kan du köpa båtbiljetterna idag? 

 

2. Snart kommer det inte gå att få någon hytt. 

 

3. Varför är det alltid jag som bokar biljetter? 

 

 

4. Var är pappa?

 

5. Varför bokar inte han?

 

6. Titta i pappas kalender.

 

7. Han är i Helsingfors 

 

8. på spelning.

 

9. Han kommer i morgon.

 

Matkasuunnitelmat
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10. Är pappa ledig då?

 

11. Aino visar upp kalendern. 

 

12. Vad bra!

 

13. Då kan vi åka bil. 

 

14. Man kan åka med buss eller tåg. 

 

 

15. Jag vill åka tåg. 

 

16. Man behöver inte bära väskan själv.

 

 

17. Du orkar inte.  

 

Harjoitus 5

Matkasuunnitelmat
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Laivaliput

Petri-isä on tullut kotiin soittokeikalta. 

Petri: Onko nyt jo syysloma? Ilma on niin lämmin,  

melkein kesä vielä.

Tanja: Lipputilaus on nyt kuitenkin valmis, katso.

Petri: Miksi tämä on A-hytti? Se on kallis! 

Tanja katsoo Petriä. Hän on vihainen, mutta ei  

halua suuttua. 

Tanja: Sinä olet soittokeikalla. Minä 

tilaan liput. Kun sinä tilaat, niin saat 

valita: a-, b-, c- tai vaikka turistihytin. 

Jos siis tilaat monta viikkoa ennen 

matkaa. Nyt on yksi viikko aikaa ja 

muut hytit ovat loppu.

Petri: Anteeksi, anteeksi. Minä 

ymmärrän. Kiitos, että hoidat asiat, 

kun minä en ole kotona.

Aino: Saako nyt alkaa pakata?  

Lauri, otatko sinä tabletin mukaan?

Harjoitus 6
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Harjoitus 6

Sanastoa 

aika tid miksi varför

alkaa börja monta många 

anteeksi förlåt mukaan med

asiat sakerna, ärenden mutta men

ennen före, innan muu andra 

että att niin så

haluta villja nyt nu

hoitaa sköta ottaa ta

hytti hytt pakata packa

ilma vädret siis alltså

jo redan soittokeikka spelning

jos om suuttua bli upprörd/arg

kallis dyr syysloma höstlov

katsoa titta tabletti surfplatta

kesä sommar tilata beställa, boka

kotona hemma tämä det/den här

kuitenkin i alla fall, ändå vaikka här: t.o.m.

laivalippu båtbiljett valita välja

lippu biljett valmis färdig

lipputilaus biljettbeställning vielä fortfarande

loppu slut vihainen arg

lämmin varm, varmt viikko vecka

matka resa ymmärtää förstå

melkein nästan

Laivaliput
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Sano suomeksi  

1. Pappa Petri har kommit hem

 

2. från sin spelning. 

 

3. Är det redan höstlov?

 

4. Det är så varmt ute. 

 

5. Nästan sommar fortfarande.

 

6. Biljetterna är i alla fall beställda.

 

7. Titta!

 

8. Varför är det en A-hytt?

 

9. Den är dyr!

 

Harjoitus 6

Laivaliput
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10. Tanja tittar på Petri. 

 

11. Hon är arg, men vill inte bli upprörd. 

 

 

12. Jag bokar biljetterna.

 

13. Du bokar biljetterna.

 

14. Man kan välja, 

 

15. om man beställer flera veckor i förväg. 

 

 

16. Nu är det en vecka kvar. 

 

17. De andra hytterna är slut.

 

18. Jag förstår.

 

Harjoitus 6

Laivaliput
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19. Tack för att du tar hand om saker

 

20. när jag inte är hemma.

 

21. Får man börja packa nu?

 

22. Tar du med paddan?

 

Harjoitus 6

Laivaliput
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Viesti serkulta 

Jari: Hei, Hugo! Katso! Viesti Suomesta Petri-serkulta.

Hugo: Näytä! Mitä siinä on?

Jari: Älä nyt hosu, odota, kun luen. Joo, hän ja perhe  

tulevat Ruotsiin, kun on syysloma.

Hugo: Kiva! Vastaa nyt heti, että tervetuloa vaan.

Jari: Okei.

Hugo ja Jari ulkoiluttavat Verttiä vuorotellen.  

Nyt on Hugon vuoro. 

Hugo: Tule nyt, Vertti! Saat mennä ulos.

Kun Vertti kuulee sanan ”ulos”, se hyppii ja haukkuu.

Hugo: Hiljaa, Vertti! Naapuri suuttuu. Saat haukkua pihalla.

Jari: Mitä ruokaa haluat syödä tänään?

Hugo: Tilaa pitsat. Pitsa on aina hyvää.

Jari: Okei. Mutta huomenna pitää syödä sitten joku salaatti.

Hugo: Ihan mitä vaan, huominen on huomenna.  

Mennään Vertti!

Harjoitus 7
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Harjoitus 7

Sanastoa 

että att piha gård

haukkua skälla pitsa pizza

heti direkt ruoka mat

hiljaa tyst salaatti sallad

huomenna i morgon sana ord

hyppiä hoppa serkku kusin

ihan mitä vaan vad som helst sitten sedan

joku någon suuttua bli arg/förargad

katsoa titta syödä äta

kiva roligt tervetuloa välkommen

kun när tilata beställa

kuulla höra tulla komma

lukea läsa tänään idag

Mitä siinä on? Vad står det i det? ulos ut

mutta men vaan bara

naapuri granne vastata svara

näyttää visa viesti meddelande

odottaa vänta Älä hosu! Ta det lungt!

perhe familj

Viesti serkulta
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Harjoitus 7

Sano suomeksi  

1. Titta, ett meddelande från kusin Petri

 

2. i Finland.

 

3. Få se!

 

4. Vad står det?

 

5. Ta det lungt!

 

6. Vänta tills jag har läst klart.

 

7. Petri och hans familj kommer till Sverige 

 

 

8. på höstlovet.

 

9. Kul! 

 

Viesti serkulta
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10. Svara honom på en gång! 

 

11. Välkomna! 

 

12. Hugo och Jari turas om att gå ut 

 

13. med hunden Vertti. 

 

14. Nu är det Hugos tur.

 

15. Tyst! 

 

16. Grannen blir arg. 

 

17. Tule nyt! 

 

18. Du får skälla på gården. 

 

19. Vad vill du äta idag? 

 

Harjoitus 7

Viesti serkulta
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20. Beställ pizza. 

 

21. Pizza är alltid gott. 

 

22. I morgon måste vi äta sallad. 

 

23. Vad som helst.

 

24. Vi går Vertti! 

 

Harjoitus 7

Viesti serkulta
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Mikä on syyslomaviikko?

Hugo tulee takaisin lenkiltä. Hänen isänsä Jari näyttää 

tuohtuneelta. Hugo pesee Vertin tassut kylpyhuoneessa ja 

lähettää sen keittiöön. Koira menee suoraan ruokakupille. 

Se on tyhjä. 

Hugo: Mitä nyt? Missä pitsa on?

Jari näyttää läppäriä, sähköpostia Suomesta. Hän melkein 

huutaa.

Jari: Arvaa mitä! Hae kalenteri! Tämä ei nyt toimi. Petri ja 

porukat tulevat viikolla 43. Meidän syysloma on viikolla 44, 

eikö? Minäkin olen silloin vapaa. Mitä tehdään?

Hugo: Mitä? Onko se totta! Yritän pyytää pari 

päivää lomaa koulusta, mutta mitä sinä teet?

Jari: Ehkä voin siirtää työvuorot niin, että olen 

päivällä vapaa. Kyllä minä pari päivää jaksan.

Hugo: Nyt minä keksin! Lauri ja Aino voivat  

tulla minun kanssa kouluun. Hyvä idea, vai mitä? 

Jari: Kuulostaa hyvältä!

Hugo: Ja nyt, mitä pitsaa minä tilaan?

Jari: Päätä sinä. Nyt on niin nälkä, että  

syön mitä vain.

Hugo: Et ole ainoa!

Hugo osoittaa Verttiä. Se istuu ja katsoo  

Hugoa ja Jaria. Sen katse on vetoava.

Harjoitus 8
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Harjoitus 8

Sanastoa 

ehkä kanske näyttää visa

eikö eller hur osoittaa peka på 

et ole ainoa du är inte den enda pari ett par

hakea hämta pitsa pizza

huutaa skrika porukat talspråk: familj

idea idé pyytää be

istua sitta päivä dag

jaksaa orka päättää bestämma

kanssa med siirtää flytta

katse blick silloin då

katsoa titta syysloma höstlov

keksiä komma på viikko vecka

koulu skola syödä äta

kyllä här: visst sähköposti e-post

lenkki runda tehdä göra

loma semester tilata beställa

läppäri bärbar dator, laptop toimia fungera

meidän vår tuohtunut upprörd

melkein nästan työvuoro arbetspass

minäkin även jag vai mitä eller hur

missä var vapaa fri, ledig

mitä vain vad som helst vetoava vädjande

mutta men voida kunna

niin että så att yrittää försöka

nälkä hungrig

Mikä on syyslomaviikko?
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Harjoitus 8

Sano suomeksi  

1. Hugo kommer tillbaka från promenaden. 

 

2. Pappa Jari ser upprörd ut. 

 

3. Hugo tvättar Verttis fötter i badrummet och skickar iväg honom  
till köket. 

 

 

4. Hunden går direkt till matskålen. 

 

5. Den är tom.

 

6. Vad är det här?

 

7. Var är pizzan? 

 

8. Jari visar e-postmeddelandet från Finland på den bärbara datorn.

 

9. Han nästan skriker: 

 

Mikä on syyslomaviikko?
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10. Hämta kalendern!

 

11. Det här går ju inte. 

 

12. Jari och hans familj kommer vecka 44. 

 

13. Eller hur?

 

14. Jag är också ledig då.

 

15. Vad ska vi göra?

 

16. Jag ber om ledigt ett par dagar från skolan. 

 

 

17. Men vad gör du? 

 

18. Jag är ledig på dagen. 

 

19. Jag orkar nog ett par dagar. 

 

Harjoitus 8

Mikä on syyslomaviikko?
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20. Nu kom jag på en idé! 

 

21. Lauri och Aino kan komma 

 

22. med mig 

 

23. till skolan.

 

24. Bra idé,

 

25. eller hur?

 

26. Det låter bra! 

 

27. Vad ska jag beställa för pizza?

 

28. Bestäm du!

 

29. Nu är jag så hungrig att

 

Harjoitus 8

Mikä on syyslomaviikko?
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30. jag kan äta vad som helst.

 

31. Du är inte den enda.

 

32. Hugo pekar på Vertti.

 

33. Han sitter och tittar på Hugo och Jari. 

 

 

Harjoitus 8

Mikä on syyslomaviikko?
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Harjoitus 9

Lähtö satamaan

Aino ja hänen perheensä yrittävät päästä autolla ajoissa 

Helsingin satamaan. Aikaa on vähän, laiva lähtee kello 17 

ja heidän täytyy ajaa Lahdesta Helsinkiin, matkaa on 100 km. 

Viimeinen osa Helsingin keskustassa vie aina enemmän 

aikaa kuin luulee liikenneruuhkan vuoksi. Siksi hyvä 

lomatuuli on kadonnut. 

Jenni: Isä, miksi äiti on vihainen?

Petri: Ei hän ole vihainen. Hän on stressaantunut,  

kun on kiire.

Aino: Minä olen valmis. Lähdetään.

Tanja: Missä Lauri on?

Aino: Lauri istuu autossa ja pelaa padilla.

Tanja: Autoon siitä nyt kaikki! Minä voin ajaa.
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Harjoitus 9

Sanastoa 

ajaa köra miksi varför

auto bil missä var

istua sitta pelata spela

kaikki alla satama hamn

kiire bråttom stressaantunut stressad

kun när valmis färdig

lähdetään kom så går vi vihainen arg

lähtö avfärd, avgång

Lähtö satamaan
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Harjoitus 9

Sano suomeksi  

1. Aino och hennes familj försöker komma iväg 

 

 

2. med bilen

 

3. i tid 

 

4. till hamnen i Helsingfors. 

 

5. Det är ont om tid.

 

6. Båten avgår klockan 17.

 

7. De måste köra från Lahtis till Helsingfors. 

 

8. Det är en resa på 10 mil.

 

Lähtö satamaan
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9. Den sista biten i centrala Helsingfors tar alltid mer tid  
än man tror 

 

 

10. p.g.a. trafikstockning.

 

11. Det glada semesterhumöret har försvunnit.

 

12. Varför är mamma arg?

 

13. Hon är inte arg.

 

14. Hon är stressad 

 

15. när det är bråttom.

 

16. Jag är färdig.

 

17. Kom så går vi.

 

Harjoitus 9

Lähtö satamaan
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18. Var är Lauri? 

 

19. Han sitter i bilen

 

20. och spelar på paddan.

 

21. In i bilen allihop!

 

22. Jag kan köra.

 

Harjoitus 9

Lähtö satamaan
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Vieraat tulossa

Aino ja Lauri voivat tulla Hugon mukana kouluun ja olla 

mukana tunneilla. Hugo sai myös kaksi päivää vapaata. 

Jari onnistui vaihtamaan työaikoja niin, ettei hän ole töissä 

päivällä. Hän ottaa myös kaksi lomapäivää. Nyt kun vieraat 

ovat tulossa, he suunnittelevat, miten kaikki saavat tilaa 

nukkua heidän asunnossaan. 

Jari: Hugo, voitko etsiä vieraspatjat ja -tyynyt? Minä haen 

lakanat ja tyynyliinat.

Hugo: Otanko varasängytkin?

Jari: Joo, tarvitaan nekin. Laske nyt: Aino, Tanja, Petri, Lauri, 

Jenni, sinä ja minä. Meitä on 7 henkeä!

Hugo: Voitko auttaa? Ne varasängyt ovat painavat ja  

vaikeat kantaa.

Jari: Ota avain ja mene varastoon. Minä tulen kohta.

Varasto on täynnä. Jari ja Hugo penkovat ja hikoilevat.

Lopulta kaikki tavarat ovat olohuoneessa. He miettivät, 

että ahdasta tulee. Asunnossa on vain kolme  

huonetta ja keittiö. Yksi huone on tosi pieni.

Hugo: Lauri ja minä nukutaan pikkuhuoneessa.  

Tytöt ja Tanja saavat makuuhuoneen.  

Sinä ja Petri nukutte olohuoneessa  

tai keittiössä. Saatte itse päättää.

Jari: Voi kiitos! Minäkin saan  

päättää täällä jotakin!

Harjoitus 10

Hugo

Hugo
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Sanastoa 

ahdas trång ottaa ta

asunto lägenhet painava tung

auttaa hjälpa patja madrass

avain nyckel penkoa rota

etsiä leta efter pieni liten, litet

että att päättää bestämma

henki person tai eller

hikoilla svettas tarvita behöva

itse själv tavara sak

jotakin någonting tosi väldigt, riktigt

kaikki alla tulossa på väg

kantaa bära tyttö tjej, flicka

keittiö kök tyyny kudde

kohta snart, strax täynnä full, fullt

laskea räkna täällä här

lopulta till slut vaikea svår

makuuhuone sovrummet vain bara

mennä gå varasto förråd

miettiä undera varasänky gästsäng

nukkua sova vieraat gästerna

olohuone vardagsrum yöpaikka sovplats

Vieraat tulossa

Harjoitus 10
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Sano suomeksi  

1. Aino och Lauri ska följa med Hugo till skolan 

 

 

2. och vara med på lektionerna. 

 

3. Hugo fick även ledigt i två dagar.

 

4. Jari lyckades byta sina arbetstider 

 

5. så att han inte jobbar under dagtid. 

 

6. Han tar även ut två semesterdagar.

 

7. Nu när gästerna är på väg, 

 

8. håller de på och planerar 

 

9. hur alla ska få plats att sova 

 

Vieraat tulossa

Harjoitus 10
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10. i deras lägenhet.

 

11. Kan du leta fram gästmadrasserna och kuddarna? 

 

 

12. Ska jag ta extrasängarna också?

 

13. Ja, de behövs också.

 

14. Räkna hur många vi är.

 

15. Vi är 7 personer.

 

16. Kan du hjälpa till?

 

17. Extrasängarna är tunga

 

18. och svåra att bära.

 

19. Ta nyckeln.

 

Vieraat tulossa

Harjoitus 10
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20. Gå till förrådet.

 

21. Jag kommer strax.

 

22. Förrådet är fullt.

 

23. Jari och Hugo rotar och svettas.

 

24. Till slut är alla sakerna i vardagsrummet.

 

 

25. De funderar.

 

26. Det blir trångt.

 

27. Lägenheten har bara tre rum och kök.

 

 

28. Ett rum är väldigt litet. 

 

Vieraat tulossa

Harjoitus 10



49

29. Vi sover i det lilla rummet.

 

30. Tjejerna får sovrummet.

 

31. Du och Petri sover i köket. 

 

32. Ni får bestämma själv.

 

33. Tack så mycket!

 

34. Jag får också vara med och bestämma någonting.

 

 

Harjoitus 10

Vieraat tulossa
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Laivamatka
Kiireisen lähdön ja pitkän ajomatkan jälkeen perhe on vihdoinkin 

perillä satamassa. Nyt pitää ”vain” jonottaa autokannelle,  

raahata matkatavarat 11. kerrokseen ja löytää hytti.

Tanja: Ovatko kaikki tavarat nyt varmasti mukana? Autokansi on 

kiinni matkan aikana.

Kaikki: Joo, joo. Mennään nyt.

Hissi tulee ja menee, mutta ei pysähdy.

Aino: Miksi pitää odottaa hissiä? Minä kävelen portaat.  

Petri ja Lauri: 9 kerrosta?! Ei varmasti.

Jenni: Minä en jaksa odottaa. Saanko mennä Ainon kanssa?

Tanja: No, mene nyt sitten. Aino, katso sitten, että pysytte yhdessä.

Aino: Okei. Tule, Jenni, mennään.

Tanja, Jenni ja Petri ovat hytin ovella. He etsivät avainkorttia.

Lauri: Äiti, mikä tämä on?

Lauri näyttää avainkorttia, joka on Tanjan kädessä. Hän nauraa.

Tanja: Ei sitä nyt aina kaikkea huomaa. Älä naura!

Tanja avaa hytin oven ja kaikki ryntäävät  

sisälle.

Petri: Missä Aino on?  

Ja Jenni?

Lauri: Aino kävelee niin  

hitaasti portaat.  

Huono kunto!

Harjoitus 11
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Sanastoa 

aikana under mennä gå

autokansi bildäck missä var

avainkortti nyckelkort mukana med

avata öppna nauraa skratta

etsiä leta efter niin så

että att näyttää visa

hissi hiss odottaa vänta

hitaasti sakta ovi dörr

huomata märka perillä framme

huono dålig pitää måste

jaksaa orka portaat trappor

joka som pysyä stanna

kaikki allt, alla raahata  släpa

kanssa med rynnätä rusa

katso titta, se efter satama hamn

kello klockan sisään in 

kerros våning tavara sak

kiinni stängt tämä en här

kun när vaan bara

kunto kondition varmasti säkert 

kävellä gå vihdoinkin äntligen

matka resa yhdessä ihop, tillsammans

matkatavarat bagage

Laivamatka

Harjoitus 11
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Sano suomeksi  

1. Efter en stressig början och en lång bilresa 

 

2. är familjen äntligen framme vid hamnen.

 

3. Nu måste de ”bara” köa till bildäcket, släpa med sig  
sina saker upp till plan 11 och hitta hytten.

 

 

4. Är alla saker med nu?

 

5. Bildäcket är stängt

 

6. under resan.

 

7. Nu går vi!

 

8. Varför måste vi vänta på hissen?

 

 

Laivamatka

Harjoitus 11
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9. Jag tar trapporna.

 

10. nio våningar,

 

11. verkligen inte!

 

12. Jag orkar inte vänta.

 

13. Får jag följa med Aino? 

 

14. Gå då. 

 

15. Se till att ni håller ihop! 

 

 

16. Kom, Jenni, vi går.

 

17. Vid hyttdörren

 

18. letar de efter nyckelkortet.

 

Laivamatka

Harjoitus 11
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19. Vad är det där?

 

20. Han pekar på nyckelkortet

 

21. i Tanjas hand.

 

22. Han skrattar. 

 

23. Man kan ju inte märka allt. 

 

24. Skratta inte.

 

25. Hon öppnar hyttdörren. 

 

26. Alla rusar in.    

 

27. Aino går sakta. 

 

28. Dålig kondition.

 

Laivamatka

Harjoitus 11
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Missä Aino ja Jenni ovat?

Aika kuluu. Kaikki istuvat hytissä ja odottavat.  

Pelko alkaa iskeä.

Tanja: Nyt minä menen infoon. Pitää laittaa kuulutus.

Juuri kun Taina on lähdössä infotiskille, Aino ja Jenni 

koputtavat oveen.

Petri: Mistä te tulette? Kello on melkein 6.

Aino: Älä huuda. 

Aino lysähtää sohvalle. Hän itkee. Jennikin alkaa itkeä.

Aino: Kamalaa, kun ei löydä pikkusiskoa isossa laivassa. 

Minä etsin kaikki käytävät. Kun tulen leikkihuoneen ovelle, 

niin näen tämän tytön pallomeressä!

Jenni: Anteeksi, minä vaan, 

yhyhyy ...

Petri: Rauhoittukaa nyt 

kaikki. Mennään syömään.

Jenni ja Aino lopettavat 

itkun. Kaikki haluavat 

ajatella jotain muuta.  

Ruoka on silloin hyvä idea.

Harjoitus 12
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Sanastoa 

aika kuluu tiden går laittaa lägga fram

alkaa börja laiva båt

anteeksi förlåt leikkihuone lekrum

etsiä leta efter lopettaa sluta

huutaa skrika lysähtää kasta sig

idea idé löytää hitta

info info melkein nästan

infotiski informationsdisk mennä gå

iskeä slå mistä varifrån

iso stor nähdä se

itkeä gråta odottaa vänta

itku gråt olla lähdössä ska gå

juuri just, precis ovi dörr

kaikki allt, alla pallomeri bollhav

kamala hemsk pelko rädsla

kello klockan pitää måste 

koputtaa knacka rauhoittua lugna ner sig

kun när ruoka mat

kuulutus efterlysning silloin då

käsi hand sohva soffa

käytävä korridor tämä den här 

Missä Aino ja Jenni ovat?

Harjoitus 12
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Sano suomeksi  

1. Tiden går.

 

2. De sitter och väntar.

 

3. De börjar bli rädda.

 

4. Nu går jag till informationen.

 

5. Vi måste göra en efterlysning.

 

6. Precis när Taina ska gå till informationsdisken 

 

 

7. knackar Aino och Jenni på dörren. 

 

8. Var har ni varit?

 

9. Klockan är nästan sex.  

 

Missä Aino ja Jenni ovat?

Harjoitus 12
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10. Skrik inte.

 

11. Aino kastar sig på soffan.

 

12. Hon gråter.

 

13. Jenni börjar också gråta.

 

14. Det är hemskt när man inte hittar sin lillasyster

 

 

15. på en stor båt.

 

16. Jag letade i alla korridorer.

 

17. När jag kom till lekrummet

 

 

18. hittade jag henne

 

Missä Aino ja Jenni ovat?

Harjoitus 12
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19. i bollhavet.

 

20. Lugna ner er.

 

21. Nu går vi och äter.

 

22. Jenni och Aino slutar gråta.

 

23. Alla vill tänka på någonting annat.

 

 

24. Då är mat en bra idé.

 

Harjoitus 12

Missä Aino ja Jenni ovat?
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Tukholmassa

Laiva lähestyy Tukholmaa. Perhe on hytissään. 

Lauri: Vieläkö te nukutte? Minä haluan aamiaista.

Tanja: Odota nyt, mennään yhdessä. Kukaan ei mene yksin.

Lauri: Minä en ole Jenni, löydän kyllä laivassa. Mutta olkoon.  

Minä odotan.

Aamiaisen jälkeen pitää mennä autoon. Laiva on kohta 

Tukholmassa.

Tanja: Petri, voitko ajaa? Minä vähän pelkään Tukholman 

liikennettä.

Petri: Ei sitten mitään ajo-ohjeita. GPS toimii kyllä.

Tanja: Hei katsokaa, tuossahan on kuninkaan linna! 

Jenni: Haluan nähdä prinsessan ja prinssin! 

Petri: Heitä ei kyllä ole helppo nähdä. Muistatteko muuten, että 

Ruotsin kuningashuoneeseen kuuluu nykyään myös jäseniä, joilla  

on suomalaiset sukujuuret. He ovat metsäsuomalaisten jälkeläisiä. 

Mehän kuuntelimme ne Sisuradion jutut, jotka Jari lähetti. 

Tanja: Niin ja Tauno kertoi viime kerralla kun olimme täällä, että 

vanhassa kaupungissa asui paljon suomenkielisiä. Se vanha 

suomalainen kirkkokin on ihan linnan vieressä.

Harjoitus 13
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Sanastoa 

aamiainen frukost löytää hitta 

ajaa köra metsä skog

ajo-ohje körinstruktion muistaa komma ihåg

ei mitään inte något/några mutta men

helppo lätt muuten förresten

huone rum nukkua sova

juttu berättelse, skildring nykyään numera 

jälkeen efter nähdä se

jälkeläinen ättling odottaa vänta

jäsen medlem olkoon låt gå, okej

kohta snart pelätä vara rädd

kuningas kung sukujuuret påbrå, anor

kuulua ingå, höra till toimia fungera

laiva båt vielä fortfarande

liikenne trafik vähän lite

linna slott yhdessä tillsammans

lähestyä närma sig yksin ensam  

lähettää skicka

Tukholmassa

Harjoitus 13
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Sano suomeksi  

1. Båten närmar sig Stockholm. 

 

2. Familjen är i sin hytt.

 

3. Sover ni fortfarande?

 

4. Jag vill ha frukost.

 

5. Vänta.

 

6. Vi går tillsammans.

 

7. Ingen går ensam. 

 

8. Jag hittar nog i båten.

 

9. Men låt gå.

 

Tukholmassa

Harjoitus 13



63

10. Jag väntar.

 

11. Efter frukosten 

 

12. Nu måste man gå till bilen.

 

13. Båten är snart i Stockholm.

 

14. Kan du köra?

 

15. Jag är lite rädd för trafiken i Stockholm.

 

 

16. Fick du inte några körinstruktioner?

 

17. Gps fungerar nog. 

 

18. Där är det kungliga slottet. 

 

19. Jag vill se prinsen och prinsessan. 

 

Tukholmassa

Harjoitus 13
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20. Det är nog inte lätt att se dem.

 

21. Kommer ni ihåg

 

22. att det numera ingår medlemmar i det svenska kungahuset

 

 

23. med finskt påbrå? 

 

24. De är ättlingar till skogsfinnar.

 

25. Vi lyssnade ju på det inslaget i Sisuradio

 

26. som Jari sände. 

 

27. Förra gången vi var här berättade Tauno 

 

28. att det bodde många finskspråkiga i Gamla stan. 

 

29. Den gamla finska kyrkan ligger alldeles bredvid slottet. 

 

Tukholmassa

Harjoitus 13
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Eskilstuna lähestyy

On kaunis syyspäivä. Kaikki istuvat hiljaa autossa ja  

katsovat ulos. Näyttää melkein samalta kuin Suomessa, 

mutta kuitenkin jotenkin erilaiselta.

Aino: Katsokaa! Tuolla lukee Eskilstuna!

Petri: Hyvä, kun huomasit kyltin, mutta minä näin sen  

jo äsken.

Lauri: No hyvä, kun näit. Mutta näkikö kukaan, kuinka  

monta kilometriä on jäljellä?

Petri: Kyllä me kohta ollaan perillä.

Jenni: Mitä, mitä? Missä perillä? Missä me ollaan?

Aino: Nuku sinä vaan. Minä herätän sinut sitten, kun on aika.

Jenni (haukottelee): En halua enää nukkua.  

Saanko suklaata? Mä näin, kun te ostitte sitä laivassa.

Lauri: No ota nyt sitten, mutta älä syö kaikkea.  

Ja älä sotke.

Harjoitus 14
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Sanastoa 

erilainen annorlunda lukea stå (skrivet), läsa

haukotella gäspa lähestyä närma sig

herättää väcka melkein nästan

hiljaa tyst mutta men

huomata märka mä jag

jo redan nähdä se

jotenkin på något sätt näyttää se ut

jäljellä kvar ostaa köpa

kaunis vacker perillä framme

kilometri kilometer sama likadan, samma

kuin som sotkea smutsa ner

kuinka många suklaa choklad

kuitenkin ändå syyspäivä höstdag

kukaan någon tuolla där borta

kun on aika när det är dags ulos ut

kyllä visst äsken för en stund sedan, nyss

kyltti skylt 

Eskilstuna lähestyy

Harjoitus 14
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Sano suomeksi  

1. Det är en vacker höstdag.

 

2. Alla sitter tysta i bilen och tittar.

 

3. Det ser ut nästan som i Finland,

 

4. men ändå annorlunda på något sätt.

 

5. Titta!

 

6. Där står det Eskilstuna. 

 

7. Bra att du upptäckte skylten.

 

8. Jag såg den redan för en stund sedan. 

 

 

9. Såg någon 

 

Eskilstuna lähestyy

Harjoitus 14
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10. hur många kilometer det är kvar?

 

11. Vi är snart framme.

 

12. Var är vi? 

 

13. Sov du bara.

 

14. Jag väcker dig

 

15. när det är dags.

 

16. Jag vill inte sova längre.

 

17. Får jag choklad?

 

18. Jag såg när ni köpte det

 

19. på båten!

 

Eskilstuna lähestyy

Harjoitus 14
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20. Ta nu då.

 

21. Ät inte allt.

 

22. Smutsa inte ner. 

 

Harjoitus 14

Eskilstuna lähestyy
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Perillä

Jari ja Hugo odottavat parvekkeella. Tuttu auto ajaa pihaan.  

He juoksevat alas.

Jari ja Hugo ottavat vieraat vastaan pihalla. Laukut ja kassit 

kannetaan ylös. Vertti hyppii, heiluttaa häntää ja pomppii 

kaikkien välissä ja haluaa tervehtiä kaikkia. 

Jari: Moi! Kiva kun tulitte! Miten matka meni? Oliko laiva täynnä?

Petri: No terve, tosi kiva nähdä! Kamala tungos koko laivalla. 

Hei, Hugo! Mitä mies? Ja Vertti, tule tänne, että saan moikata 

kunnolla.

Kaikki halaavat, tervehtivät ja puhuvat yhtä aikaa. He  

näkivät edellisen kerran viime kesänä mökillä Suomessa.  

Mutta kohta he istuvat sohvalla ja miettivät, mitä he ehtivät 

tehdä, kun ovat Ruotsissa.

Jari: Olkaa hyvät! Tulkaa syömään. Tein falukorv och stuvade 

makaroner.

Aino: Mitä se on? 

Hugo: Se on paistettua faluninmakkaraa ja muhennettua 

makaronia. Minusta se on tosi hyvää. 

Jari: Faluninmakkara on melkein Ruotsin kansallismakkara. 

Toittehan te suomalaista sinappia?

Harjoitus 15
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Sanastoa 

ajaa åka miten hur

alas ner moi hej

edellinen föregående, förra moikata hälsa

ehtiä hinna mutta men

halata kramas mökki sommarstuga

ihana härligt nähdä se

juosta springa paistettu stekt 

kaikki alla parveke balkong

kamala hemsk perillä framme

kansallis- national- piha gård

kerta gång puhua prata

kesä sommar muhennettu stuvad

kiva kul tehdä göra

kohta snart terve tjänare 

koko hela tervehtiä hälsa

kun när tungos trängsel

kunnolla ordentligt tuttu välkänd, bekant

laittaa laga täynnä full

laiva båt vastaan emot 

makkara korv vieras gäst

matka resan viime förra

meni gick yhtä aikaa samtidigt

miettiä fundera

Perillä

Harjoitus 15
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Sano suomeksi  

1. De väntar på balkongen.

 

2. En bekant bil kör in på gården.

 

3. De springer ner.

 

4. Kul att ni kom!

 

5. Hur gick resan?

 

6. Var det fullt på båten? 

 

7. Riktigt kul att ses!

 

8. Hemsk trängsel

 

9. på hela båten.

 

Perillä

Harjoitus 15
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10. Hur är det, mannen?

 

11. Kom hit!

 

12. Hälsa ordentligt.

 

13. Alla kramas, hälsar och pratar

 

14. samtidigt.

 

15. De sågs senast

 

16. förra sommaren

 

17. i sommarstugan. 

 

18. De sitter i soffan och funderar.

 

19. Var så goda. 

 

Perillä

Harjoitus 15
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20. Kom och ät.

 

21. Jag har gjort falukorv.

 

22. Jag tycker att det är väldigt gott.

 

23. Ni tog väl med er finsk senap?

 

Harjoitus 15

Perillä
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Eskilstunassa

Jarilla on toinen lomapäivä ja Hugolla on vapaata koulusta.  

Nyt he suunnittelevat yhteistä päivää vieraiden kanssa. 

Aino: Mitä täällä Eskilstunassa voi tehdä?

Hugo: Vaikka mitä! Kiinnostavatko villit eläimet, esimerkiksi 

valkoiset tiikerit?

Aino: Missä niitä on, Ruotsissa? 

Hugo: No ei tietysti vapaana vaan eläintarhassa. Täällä on  

Parken Zoo.

Tanja: Nyt on jo aika kylmä.

Lauri: Onneksi sinä käskit ottaa lämpimät vaatteet mukaan.

Jari: Täällä on myös Rademachersmedjorna. Se on tosi jännä 

nähtävyys ...

Hugo: Kysy nyt ensin, mitä muut haluavat tehdä. Voimme myös 

katsoa lehdestä vinkkejä. 

Jari: Anteeksi, olen niin innostunut, kun saan näyttää teille 

Eskilstunaa.

Koko porukalla on mukava päivä turisteina Eskilstunassa. Jari 

kertoo myös, että Eskilstunassa asuu paljon ruotsinsuomalaisia  

ja että Eskilstunan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen.

Harjoitus 16
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Sanastoa 

aika ganska näyttää visa

eläin djur onneksi lyckligtvis

eläintarha djurpark porukka gäng

ensin först suunnitella planera

esimerkiksi till exempel teille för er

innostunut ivrig tietystysti naturligtvis

jännä spännande tiikeri tiger

kiinnostaa intressera turisti turist

kunta kommun täällä här

kylmä kall, kallt vaan utan

kysyä fråga vaatteet kläder

käskeä säga till, befalla vaikka mitä allt möjligt

lämmin varm valkoinen vit

missä var vapaa fri, ledig

mitä vad villi vild

mukaan med vinkki tips

myös också yhteinen gemensam 

nähtävyys sevärdhet  

Eskilstunassa

Harjoitus 16
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Sano suomeksi  

1. Det är Jaris andra semesterdag.

 

2. Hugo har ledigt från skolan.

 

3. Nu planerar de en dag tillsammans med gästerna. 

 

 

4. Vad kan man göra i Eskilstuna? 

 

 

5. Allt möjligt.

 

6. Är ni intresserade av vilda djur

 

7. till exempel?

 

8. Var finns de? 

 

Eskilstunassa

Harjoitus 16
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9. Naturligtvis inte i det fria utan i djurparken.

 

 

10. Det finns Parken Zoo här. 

 

11. Det är redan ganska kallt. 

 

12. Du sa att ta vi skulle ta med varma kläder.

 

 

13. Det är en väldigt spännande sevärdhet. 

 

 

14. Fråga vad de andra vill göra först.

 

15. Vi kan också titta i tidningen. 

 

16. Jag får visa Eskilstuna för er. 

 

Eskilstunassa
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17. I Eskilstuna bor det många sverigefinnar. 

 

 

18. Hela gänget har en trevlig dag som turister i Eskilstuna. 

 

 

Eskilstunassa
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Aino ja Lauri  
Hugon koulussa

Seuraavana päivänä Jarin täytyy mennä töihin, ja Hugo vie 

Laurin ja Ainon mukaan kouluun. Tanja, Petri ja Jenni menevät 

katselemaan nähtävyyksiä sillä aikaa. Myös Sirpa ja Tauno, 

Jarin isä ja äiti ja Hugon mummo ja vaari, lähtevät mukaan 

kaupungille. 

Aino ja Lauri tulevat mielellään mukaan kouluun. He ovat 

uteliaita samalla kun heitä jännittää vähän. He eivät osaa 

niin paljon ruotsia. Lauri on opiskellut ruotsia vieraana kielenä 

neljänneltä luokalta asti, ja Aino aloitti tänä vuonna. Hugo on 

luvannut olla tulkkina silloin kun tarvitsee.

Hugo: Tässä on 6b, mennään sisään. Ai niin, voitte laittaa 

takit tähän naulakkoon.

Cecilia-opettaja: Vi har gäster från Finland. Välkomna! Jag 

heter Cecilia. Jag är svensklärare i klass 6b.

Harjoitus 17
Hugo

Hugo
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Aino: Jag heter Aino. God dag.

Lauri: Jag heter Lauri. Hei.

Cecilia: Hyvää päivää. Det kan jag säga på finska. Var så goda 

och sitt i de där tomma bänkarna.

Hugo (kuiskaa): Menkää istumaan tuonne. Minä tulen teidän 

viereen, niin voin selittää.

Cecilia: Nu ska vi prata om den här kulturveckan som  pågår 

i vår skola. Här är listan som ni såg i måndags. Här kan ni 

skriva era namn på aktiviteter som ni inte har provat på än. 

Skicka runt listan. 

Hugo (kuiskaa): Koulussa on kulttuuriviikko. Katson ensin 

listaa ja kerron sitten, mitä voi tehdä. Voin pyytää kopion 

ja kääntää siihen.

Aino: Minä haluan mennä saviryhmään.

Lauri: Minä otan rummut. Missä ryhmässä sinä olet, Hugo?

Hugo: Minä voin ottaa myös sen rumpuryhmän.

Cecilia: När alla har valt en grupp är det rast. Efter rasten 

går alla till sina grupper. Det står på listan vilket rum det är.

Hugo: Aino ja Lauri, nyt on välitunti. Sitten mennään ryhmiin. 

Minulla on tänään myös äidinkielen tunti iltapäivällä. Siis 

suomen-tunti. 

Aino: Ai jaa, voiko Ruotsissa opiskella suomea koulussa?  

Hugo: Joo. Tai no, kaikilla oppilailla, jotka kuuluvat Ruotsin 

kansallisiin vähemmistöihin, on oikeus saada äidinkielen 

opetusta.

Harjoitus 17
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Sanastoa 

ensin först oppilas elev

itse själv pyytää be om

jännittää vara nervös rumpu trumma 

kertoa berätta ryhmä grupp

kieli språk savi lera

kopio kopia selittää förklara

koulu skola sisään in

kuiskata viska sitten sedan

kulttuuri kultur takki jacka

kääntää översätta teidän viereen bredvid er

laittaa lägga tulkki tolk 

luokka klass tuonne dit bort

luvata lova vieras främmnande

naulakko klädkrok viikko vecka

opetus undervisning äidinkieli modersmål

Aino ja Lauri Hugon koulussa
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Sano suomeksi  

1. Nästa dag måste Jari gå till jobbet.

 

2. Hugo tar Lauri och Aino med sig till skolan. 

 

3. Tanja, Petri och Jenni åker och tittar på sevärdheterna  
under tiden.

 

 

4. Även Sirpa och Tauno följer med till stan. 

 

 

5. Aino och Lauri följer gärna med till skolan. 

 

 

6. De är nyfikna, 

 

7. samtidigt som de är lite nervösa.  

 

8. De kan inte så mycket svenska. 

 

Aino ja Lauri Hugon koulussa
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9. Lauri har studerat svenska som främmande språk sedan  
årskurs fyra.

 

 

10. Aino började i år. 

 

11. Hugo har lovat vara tolk när det behövs.

 

 

12. Vi gå in.

 

13. Ja visst, ja. 

 

14. Ni kan hänga jackorna på den här klädhängaren.

 

 

15. Hugo viskar. 

 

16. Gå ni och sätt er där borta.

 

Aino ja Lauri Hugon koulussa
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17. Jag kommer sedan.

 

18. Jag kan förklara.

 

19. Det är kulturvecka i skolan. 

 

20. Jag ska titta på listan först

 

21. och sedan berätta vad man kan göra. 

 

 

22. Jag kan be om en kopia på listan och översätta den. 

 

 

23. Jag vill gå i lera-gruppen. 

 

24. Jag väljer trummorna. 

 

25. Vilken grupp väljer du? 

 

Aino ja Lauri Hugon koulussa
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26. Jag kan också ta trumgruppen. 

 

27. Nu är det rast. 

 

28. Sedan går vi till grupperna. 

 

29. På eftermiddagen har jag modersmålslektion. 

 

 

30. Kan man studera finska i skolan i Sverige? 

 

 

31. Alla elever som hör till Sveriges nationella minoriteter  
har rätt att få modersmålsundervisning. 

 

 

Aino ja Lauri Hugon koulussa
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Välitunnilla

Aino: Kuinka pitkä tämä välitunti on?

Hugo: Se on 20 minuuttia. Ruokatunti on 50 minuuttia,  

20 minuuttia aikaa syödä ja puoli tuntia pihalla.

Lauri: Miksi kaikki oppilaat sanovat Cecilia eikä opettaja?

Aino: Minä kuulin, että joku sanoi fröken. Sehän on 

suomeksi neiti. Ja se tarkoittaa, että ei ole naimisissa.

Hugo: Niin, täällä ei kukaan sano opettaja. Kaikki käyttävät 

etunimeä.

Lauri: Suomessa kaikki sanoo ope, joka tarkoittaa  

opettaja. Tai sitten sanotaan sukunimi.

Aino: No mikä se fröken sitten on?

Hugo: Minä luulen, että  se on vanhalta ajalta, 

kun opettaja tosiaan oli neiti. Jos hän meni 

naimisiin, niin hän lopetti työt. Hän hoiti 

vain lapsia ja kotia ja palveli miestä.

Lauri: Joo, kuulin siitä kerran yhdessä 

ohjelmassa telkkarissa. Sitä kutsuttiin 

sanalla kotirouva.

Harjoitus 18
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Sanastoa 

aika tid opettaja lärare

eikä och inte oppilas elev

hoitaa ta hand om, sköta om palvella serva, betjäna 

joku någon piha gård

jos om pitkä lång

kerran en gång puoli halv

koti hem ruokatunti matrast

kotirouva hemmafru sana ord

kuinka hur sanoa säga

kutsua kalla sehän on det är ju

kuulla höra sukunimi efternamn

lapsi barn tarkoittaa betyda

lopettaa sluta telkkari tv 

luulla tro tosiaan verkligen

mennnä 
naimisiin

gifta sig tunti timme

mies man työ arbete

naimisissa gift vain enbart, bara

neiti fröken vanha gammal 

ohjelma program välitunti rast

Välitunnilla
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Sano suomeksi  

1. På rasten

 

2. Hur lång är rasten? 

 

3. Den är 20 minuter. 

 

4. Matrasten är 50 minuter.

 

5. 20 minuter för att äta och 

 

6. en halvtimme på gården. 

 

7. Varför säger alla eleverna Cecilia och inte lärare?

 

 

8. Jag hörde att någon sa fröken.

 

9. Det betyder ju fröken på finska.

 

Välitunnilla
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10. Det betyder att man inte är gift.

 

11. Här säger ingen lärare. 

 

12. Alla använder förnamn. 

 

13. I Finland säger alla ’ope’, 

 

14. som betyder lärare.

 

15. Eller så säger man efternamnet. 

 

16. Jag tror att det var så förr i tiden.

 

17. Om en lärarinna gifte sig så slutade hon att arbeta.

 

 

18. Hon tog enbart hand om barnen och hemmet  
och servade mannen. 

 

 

Välitunnilla
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19. Jag hörde om det en gång

 

20. i ett program på tv.

 

21. Det kallades för hemmafru.

 

Välitunnilla

Harjoitus 18
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Makaronilaatikko

Nyt on ilta. Petri, Tanja ja Jenni tulivat kaupungilta jo 

iltapäivällä, samoin Aino, Hugo ja Lauri koulusta. Kun Jari 

tuli töistä, ruoka oli jo valmis. Myös Sirpa ja Tauno ovat 

tulleet käymään. 

Tanja: Syömään! Jenni kattoi pöydän ja Petri laittoi 

makaronilaatikon. Jari, onko punajuuria?

Jari: On. Minä otan punajuuret jääkaapista. Kiitos, että 

laitoitte ruokaa! Haluatteko ketsuppia?

Kaikki: Totta kai!

Tauno: No mitä Seijalle ja Pekalle kuuluu? Ovatko he vielä 

mökillä? 

Petri: Ihan hyvää vain. Mökillä he ovat, tietenkin. Käyvät 

saunomassa siellä joka viikko. Vaikka eläkeläisillä on aina 

paljon tekemistä … He lähettivät paljon terveisiä! 

Sirpa: Kiitos. Ja miten Ainolla ja Laurilla meni koulussa 

tänään? Oliko kivaa? 

Aino: Oli tosi kivaa. Suomen-tunnilla 

ymmärsin kaiken …

Sirpa: No olipa kiva, että meni  

hyvin. Pääsitte kouluun lomallakin …

Tauno: Onpa hyvää  

makaronilaatikkoa! Saanko lisää?

Harjoitus 19
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Sanastoa 

eläkeläinen pensionär makaronilaatikko makaronipudding

hyvin bra, väl mökki stuga

ilta kväll punajuuri rödbeta

iltapäivä eftermiddag samoin här: också, även

jääkaappi kylskåp saunoa bada bastu

kattaa duka tekeminen att göra

kaupunki stad terveinen hälsning

ketsuppi ketchup totta kai naturligtvis, självklart

lisää mer ymmärtää förstå 

lähettää skicka 

Makaronilaatikko
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Sano suomeksi  

1. Nu är det kväll.

 

2. Petri, Tanja och Jenni kom tillbaka från stan

 

 

3. redan på eftermiddagen.

 

4. Även Sirpa och Tauno har kommit på besök. 

 

5. Kom och ät! 

 

6. När Jari kom hem från jobbet var maten redan färdig.

 

 

7. Jenni dukade bordet. 

 

8. Petri lagade makaronipudding. 

 

Makaronilaatikko
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9. Finns det rödbetor?

 

10. Självklart! 

 

11. Tack för att ni lagade maten!

 

12. Jag tar ut rödbetorna från kylskåpet. 

 

13. Vill ni ha ketchup?

 

14. Hur är det med Seija och Pekka? 

 

15. Det är bara bra.

 

16. Är de fortfarande i stugan? 

 

17. De badar bastu där varje vecka. 

 

18. Pensionärer har alltid mycket att göra.

 

 

Makaronilaatikko
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19. De skickade många hälsningar.

 

20. Hur gick det i skolan idag?

 

21. Var det kul? 

 

22. Det var riktigt kul. 

 

23. På finska lektionen förstod jag allt. 

 

 

24. Vad kul att det gick bra. 

 

25. Ni gick till skolan även på ert lov. 

 

26. Vilken god makaronipudding!

 

27. Får jag mer? 

 

Makaronilaatikko
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Aamiainen

Seuraava aamu alkaa samalla tavalla kuin edellisenä 

päivänä. Jari on tehnyt aamiaisen kaikille. Vieraat toivat 

tuliaiseksi ruisleipää, josta Jari ja Hugo pitävät paljon. 

Vieraat taas maistelevat ruotsalaista leipää ja mätitahnaa. 

Petristä ja Tanjasta ruotsalainen kahvi maistuu erilaiselta 

kuin suomalainen kahvi. 

Kun kaikki ovat syöneet, vanhemmat lapset lähtevät 

kouluun ja Jari töihin. 

Jenni: Minä haluan kouluun!

Aino: Ethän sinä ole koulussa edes Suomessa. Se ei käy. 

Sitä paitsi eilen oli savitöitä ja musiikkia, mutta tänään on 

tavallisia tunteja. Sinä kyllästyt siellä heti. Sinä voit mennä 

äitin ja isän kanssa vaikka kauppaan.

Jenni vähän kiukuttelee, mutta rauhoittuu sitten, kun saa 

kaakaota ja sämpylää aamiaiseksi.

Aamiaisen jälkeen Jenni ja vanhemmat lähtevät ulos.  

Sää on aurinkoinen mutta viileä.
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Sanastoa 

aamiainen frukost toimia fungera

edes heller tunti lektion, timme

eilen igår tänään idag

heti direkt vaikka här: till exempel

kaakao varm choklad vanhempi äldre

kanssa med vanhemmat föräldrarna

kauppa affär vähän litet

kiukutella gnälla ulos ut

kun när tuliainen present,  
”gå bort”-present

kyllästyä tröttna taas här: i sin tur

musiikki musik jälkeen efter

maistua smaka maistella smaka på 

mutta men mätitahna kaviar 

rauhoittua lugna ner sig erilainen annorlunda

savi lera kahvi kaffe

siellä där sää väder

sitä paitsi dessutom aurinkoinen solig

sämpylä fralla viileä sval, kylig 

tavallinen vanlig

Aamiainen
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Sano suomeksi  

1. Morgonen börjar på samma sätt som föregående dag.

 

 

2. Jari har gjort frukost till alla.

 

3. Gästerna tog med sig rågbröd som present. 

 

 

4. När de har ätit går de äldre barnen till skolan. 

 

 

5. Jag vill också gå till skolan. 

 

6. Du går ju inte ens i skolan i Finland.

 

7. Det går inte. 

 

8. Idag är det vanliga lektioner.

 

Aamiainen
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9. Du kommer tröttna direkt.

 

10. Du kan följa med mamma och pappa till affären.

 

 

11. Hon lugnar ner sig när hon får varm choklad och fralla till frukost.

 

 

12. Efter frukosten går Jenni och föräldrarna ut. 

 

 

Aamiainen

Harjoitus 20
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Lukujärjestys

Hugo näyttää 6b:n lukujärjestystä. Siinä on sanoja, joita 

Aino ja Lauri ihmettelevät.

Lauri: Mikä tämä no/so on?

Hugo: SO on yhteiskunnnallinen orientointiaine, eli 

maantietoa ja yhteiskuntatietoa, ja NO on 

luonnontieteellinen orientointiaine, eli biologiaa ja sellaista.

Lauri: Jaha, vai niin. Sitä ei siis voi kääntää ihan suoraan 

Suomen kouluun. No svenska on ruotsia, ja onko tuo matte 

sitten matikkaa? 

Hugo: Joo, on. 

Aino: Saanko kopion tästä niin voin näyttää muille omassa 

koulussa?

Hugo: Pyydä Cecilialta. Ai niin, et ehkä osaa vielä. Minä 

voin kysyä.
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Sanastoa 

ihan alldeles, helt näyttää visa

ihmetellä undra oma egen

joita som pyytää be

kopio kopia sana ord

kysyä fråga sellainen sådant

kääntää översätta suoraan direkt

lukujärjestys schema yhteiskuntatieto samhällskunskap

maantieto geografi

Lukujärjestys

Harjoitus 21
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Sano suomeksi  

1. Han visar schemat. 

 

2. Där står det ord som de inte förstår.

 

 

3. Aha, på det viset.

 

4. Det här går alltså inte att översätta direkt?

 

 

5. Kan jag få en kopia på det här?

 

6. Då kan jag

 

7. visa för de andra

 

8. i min skola.

 

Lukujärjestys
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9. Be Cecilia (om det). 

 

10. Ja just det, du kanske inte kan ännu. 

 

 

11. Jag kan fråga.

 

Harjoitus 21
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Tukholmassa taas

Ainon perhe on lähtenyt Eskilstunasta. He ovat ajaneet 

Tukholmaan Hugon kanssa. Jari jäi kotiin, koska hänen 

täytyy olla töissä, mutta Hugo voi lähteä, koska hänen 

syyslomansa on alkanut.

He aikovat tavata Hugon äidin, joka asuu Södermalmilla 

uuden miehensä kanssa. He ovat suunitelleet, että he 

viettävät kaupunkilomaa yhdessä. Nyt heidän pitää vain 

sopia tapaaminen jossain ja löytää tapaamispaikalle. 

He ovat matkustaneet aikaisin Eskilstunasta, ja nyt he ovat 

eräällä parkkipaikalla Tukholmassa. He eivät halua ajaa 

autoa kaupungissa. He voivat hakea auton iltapäivällä,  

kun lähtevät laivalle.

Hugo: Tunnelbana-asema on ihan lähellä. 

Petri: Mikä?

Hugo: Ai niin, tunnelbana on Helsingissä  

metro.

Petri: Mistä voi ostaa liput? Mä voin  

maksaa, jos voin käyttää korttia.

Hugo: Asemalla on kioski. 

Petri: Missä se on?

Hugo: Se on rullarappujen vieressä.

Petri: Ai mikä rulla?
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Hugo: Ne on kai liukuportaat Suomessa.

Aino: Mennään nyt jo, tässä on kylmä.

Jenni: Hugo, anna käsi. Täällä on niin paljon ihmisiä.

Tanja: Hyvä, Jenni. Sitten ei tarvitse etsiä sinua.

Kaikki alkavat kävellä Tunnelbana-asemaa kohti. Hugo 

pitää Jenniä kädestä, ja kaikki puhuvat siitä, mitä he 

haluavat tehdä. He menevät metrolla Slussenille. Matkalla 

he yrittävät soittaa Hugon äidille Lindalle. Kello on noin 11 

aamupäivällä.

Tukholmassa taas
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Sanastoa 

taas åter igen liukuportaat rulltrappor

asema station tässä här

ihan alldeles kylmä kall, kallt

lähellä nära täällä här

mistä varifrån pajon mycket

maksaa betala ihminen människa

käyttää använda hyvä bra

kortti kort sitten då

missä var etsiä leta efter

vieressä bredvid 

Tukholmassa taas
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Sano suomeksi  

1. Ainos familj har lämnat Eskilstuna. 

 

2. De har åkt till Stockholm med Hugo. 

 

3. Jari stannade hemma eftersom han måste arbeta, 

 

 

4. men Hugo kunde åka för hans höstlov har börjat.

 

 

5. De ska träffa Hugos mamma som bor på Södermalm  
med sin nya man.

 

 

6. De ska tillbringa en dag på stan tillsammans. 

 

7. Nu måste de bara stämma träff och hitta till mötesplatsen.

 

 

Tukholmassa taas
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8. De åkte tidigt från Eskilstuna och står nu på en  
parkeringsplats i Stockholm. 

 

 

9. De vill inte köra bil i stan. 

 

10. De ska hämta bilen på eftermiddagen när de ska åka till båten.

 

 

11. Det är nära till tunnelbanestationen. 

 

12. Var kan man köpa biljetter? 

 

13. Jag kan betala om man kan använda kort. 

 

14. Var är det? 

 

15. Den ligger bredvid rulltrappan. 

 

16. Nu går vi äntligen.  

 

Tukholmassa taas
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17. Det är kallt här. 

 

18. Ge mig din hand.

 

19. Det är så mycket folk här. 

 

20. Då behöver jag inte leta efter dig.

 

21. Alla går mot tunnelbanestationen. 

 

22. Hugo håller Jenni i handen.

 

23. Alla pratar om vad de vill göra. 

 

24. De tar tunnelbanan till Slussen. 

 

25. På vägen försöker de ringa till Hugos mamma Linda.

 

 

26. Klockan är ca 11 på förmiddagen.

 

Tukholmassa taas
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Kävelyä kaupungilla

Hugo: Äiti ei vastaa. Täytyy laittaa sms.

Tanja: Mikä?

Hugo: Ai niin, te sanotte tekstiviesti.

Aino: Odota vielä, kyllä hän kohta vastaa.

Nyt Hugon kännykkä soi. Se on Linda. 

Hugo: Hej, mamma! Bra att du ringer tillbaka. Vi är nu här vid 

Slussen. Var kan vi ses?

Linda: Hej, älskling! Vad roligt! Men, vet du, jag kan inte sluta 

på jobbet före klockan ett. Repetitioner, du vet. Men kan ni 

komma till teatern klockan halv två?

Hugo: Visst, mamma. Vi ses där utanför.

Petri: No, mitä te sovitte? 

Hugo: Äiti on vapaa vasta yhden jälkeen.  

Ja hän haluaa, että me mennään  

teatterin eteen. 

Tanja: Aha. Missä se sitten on, se teatteri?

Aino: Äiti, onko nyt joku ongelma?

Tanja: Ei, mutta luulin, että hän  

haluaa tavata Hugon heti ja nähdä 

meidän porukan.

Lauri: Me voidaan kävellä  

kaupungilla ja katsoa mitä täällä on.

Tanja: Jenni ei kyllä jaksa kävellä  

niin paljon.

Lauri: Se voi istua mun olkapäillä,  

jos ei jaksa.

Petri: Niin ja minun.

Harjoitus 23
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Sanastoa 

vastata svara joku något

laittaa här: skicka ongelma problem

tekstiviesti textmeddelande luulla tro

odottaa vänta tavata träffa

vielä ännu heti på eng gång, direkt

kännykkä mobil nähdä se

soida ringa porukka familj, gäng

sopia komma överens kävellä promenera

vapaa ledig kaupunki stad

vasta först katsoa titta

kello klockan täällä här

puoli halv jaksaa orka

että att niin så

eteen framför paljon mycket

missä var olkapäät axlar

se den jos om

sitten då

Kävelyä kaupungilla
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Sano suomeksi  

1. Mamma svarar inte.

 

2. Jag får skicka ett sms. 

 

3. Vänta lite till.

 

4. Hon svarar snart. 

 

5. Nu ringer Hugos mobil.

 

6. Vad kom ni överens om? 

 

7. Mamma är ledig först efter klockan ett. 

 

 

8. Hon vill att vi går till (framför) teatern. 

 

9. Är det något problem?

 

Kävelyä kaupungilla
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10. Jag trodde att hon ville träffa Hugo på en gång. 

 

 

11. Vi kan promenera på stan och titta på vad som finns här. 

 

 

12. Hon orkar nog inte gå så långt. 

 

13. Hon kan sitta på mina axlar om hon inte orkar. 

 

 

Kävelyä kaupungilla
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Linda viipyy

Vihdoinkin kello tulee yksi, ja Hugo on serkkujen perheen 

kanssa teatterin edessä vähän yhden jälkeen. 

Lauri: Mä seison nyt tässä ja odotan. Haluaako joku  

vielä kävellä?

Kaikki: Ei! Nyt riittää!

Aino: Minä haluan ruokaa.

Tanja: Niin minäkin. En vaan viitsinyt sanoa. Luulin, että 

kaikki haluavat nyt Skansenille.

Hugo: Mamma tulee varmaan pian. Odottakaa nyt vähän.

Petri: No ei me nyt sinua yksin jätetä. Ja halutaan me 

tavata Linda.

Harjoitus 24
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Linda tuli viimein, ja kaikki tervehtivät ja halasivat toisiaan. 

Kaikki tunsivat Lindan, hän oli Suomessa viime kesänä Hugon 

kanssa. He kävivät Ainon perheen mökillä. 

Tanja kysyi, haluaako Linda puhua englantia. Linda halusi 

kuunnella suomea. He siis puhuivat suomea ja ruotsia.

Linda: Förlåt att ni fick vänta på mig. Har ni haft det trevligt?

Hugo: Ja, i början. Men nu är vi ganska trötta i benen.

Linda: Vad vill ni göra nu?

Hugo: Äiti kysyy, mitä te haluatte tehdä nyt.

Petri: Sano, että me halutaan syödä.

Linda: Jag förstår, syödä, det betyder äta, eller hur?

Lauri: Finns det någon bra restaurang här?   

Osasinko sanoa oikein?

Linda: Jag vill också äta, jag har jobbat hela förmiddagen.  

Jag var orolig att ni vill gå till Junibacken!

Linda viipyy

Harjoitus 24
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Sanastoa 

ja och riittää räcka

joku någon saapua anlända, komma

jättää lämna sanoa säga

kuunnella lyssna seisoa stå

kysyä fråga tavata träffa

kävellä promenera varmaan säkert

luulla tro vielä fortfarande

oikein rätt viipyä dröja

pian snart viitsiä bry sig, idas 

puhua prata yksin ensam

Linda viipyy
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Sano suomeksi  

1. Äntligen blir klockan ett. 

 

2. Strax efter klockan ett står Hugo med sina kusiner framför teatern. 

 

 

3. Nu står jag här och väntar.

 

4. Vill någon promenera lite till?

 

5. Det räcker nu!

 

6. Jag vill ha mat. 

 

7. Jag med.

 

8. Jag brydde mig inte om att säga det.

 

9. Jag trodde att alla ville till Skansen.

 

Linda viipyy
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10. Hon kommer säkert snart. 

 

11. Vänta (ni) lite nu. 

 

12. Inte ska vi lämna dig ensam.   

 

13. Vi vill träffa Linda. 

 

14. Till slut kommer Linda.

 

15. Alla hälsar och kramar varandra. 

 

 

16. Alla känner Linda. 

 

17. Hon var i Finland förra sommaren tillsammans med Hugo. 

 

 

18. Hon frågar om Linda vill prata engelska.

 

 

Linda viipyy
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19. Linda vill lyssna på finska.

 

20. De pratade alltså finska och svenska. 

 

 

21. Vad vill ni göra nu, frågar Linda.  

 

22. Säg att vi vill äta. 

 

23. Kunde jag säga rätt?  

 

Harjoitus 24
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Ravintolassa

Oli vaikea päättää, mihin ravintolaan he menevät. Koska 

laivan lähtöön oli enää muutama tunti ja aikaa oli vähän, 

heidän oli pakko päättää nopeasti. Nyt he istuvat pöydässä 

ruoka-annos edessään. Vasta ny the huomaavat, kuinka 

nälkä heillä on. 

Hugo: Smakar det bra? Onko ruoka hyvää?

Linda: Kyllä. Se on hyvä.

Tanja: Du pratar finska! 

Hugo: Joo, äiti osaa vähän suomea. Me olimme viime 

kesänä Lapissa, Suomessa ja Ruotsissa. 

Lauri: Kerro, miten meni! Oliko paljon hyttysiä?

Hugo: No, oli! Mutta oli myös kivaa. Ajoimme autolla 

monta miiliä. Me pysähdyimme aina, kun oli leirintäalue tai 

retkeilymaja. Äiti kysyi, että kuinka paljon maksaa.

Aino: Kuule, Hugo. Mikä se miili on?

Hugo: No, se on 10 kilometriä. Siis 10 miiliä  

on 100 km. Eikö sitä sanaa ole suomessa?

Aino: Ei kai. Kuulin sen nyt ensi kerran.

Näin he söivät ja juttelivat koko iltapäivän.  

Välillä piti vaihtaa kieltä, selittää monta 

kertaa tai kysyä, kun joku ei ymmärtänyt.
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Sanastoa 

aina alltid koko hela

ajaa åka kun när

ensi första kuulla höra

hyttynen mygga Lappi Lappland

iltapäivä eftermiddag leirintäalue campingplats

joku någon maksaa kosta

jutella prata näin så här

kerta gång pitää måste

kertoa berätta pysähtyä stanna

kesä sommar ravintola restaurang

kieli språk retkeilymaja vandrarhem

kilometri kilometer sana ord

Ravintolassa
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Sano suomeksi  

1. På restaurangen

 

2. Mamma kan lite finska.

 

3. Vi var i Lappland i somras.

 

4. Berätta!

 

5. Hur var det? 

 

6. Var det mycket myggor?

 

 

7. Ja, det var det. 

 

8. Men det var roligt också. 

 

Ravintolassa
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Ravintolassa

Harjoitus 25

9. Vi åkte bil.

 

10. Vi stannade där det fanns en campingplats eller ett vandrarhem.

 

 

11. Hon frågade.

 

12. Hur mycket kostar det? 

 

13. Hör du? 

 

14. Finns inte det ordet i finskan?

 

15. Jag tror inte det. 

 

16. Jag hörde det första gången nu. 

 

17. De åt och pratade hela eftermiddagen. 
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18. Emellanåt var vi tvungna att byta språk.

 

19. Förklara många gånger

 

20. när någon inte förstår.

 

Harjoitus 25
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Taksi

Aika kuluu nopeasti, kun on hauskaa. Nyt heidän täytyy 

maksaa lasku ja lähteä parkkipaikalle, jossa auto on. Ja nyt 

aikaa on niin vähän, että heidän pitää mennä sinne taksilla. 

Tanja: Apua! Katsokaa, mitä kello on!

Lauri: Hugo, voitko pyytää laskun?

Hugo: Okei. Kuka maksaa? Ja kuka tilaa taksin? Te ette  

ehdi bussilla tai tunnelbanalla.

Linda: Jag kan ringa efter taxin.

Petri: Minä maksan sen laskun. Kerätkää nyt tavarat ja 

pitäkää kiirettä!

Näin kaoottisesti loppui heidän päivänsä Tukholmassa.  

Hugo jäi Lindan luokse yöksi, ja Ainon perhe kiiruhti 

parkkipaikalle, jossa auto oli. He ehtivät juuri ja juuri 

laivaan. Mutta kun kaikki olivat rauhoittuneet illalla, he 

soittivat toisilleen ja puhuivat hauskasta yhteisestä ajasta.
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127

Sanastoa 

aika tid lasku nota

apua hjälp maksaa betala

ehtiä hinna pitää kiirettä skynda sig

hauska rolig pyytää be om

juuri ja juuri nätt och jämt rauhoittua lugna ner sig 

jäädä stanna tavara sak

kaoottinen kaotisk toisilleen till varandra 

kerätä samla ihop yhteinen gemensam  

kuka vem

Taksi
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Sano suomeksi  

1. Tiden går fort när man har roligt. 

 

2. Nu måste de betala notan 

 

3. och åka till parkeringen 

 

4. där bilen står. 

 

5. Och nu är det så ont om tid 

 

6. att de måste ta en taxi.

 

7. Hjälp!

 

8. Titta (ni)!

 

9. Vad är klockan? 

 

Taksi
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10. Kan du be om notan?

 

11. Vem betalar? 

 

12. Vem beställer taxi? 

 

13. Ni hinner inte med buss eller tunnelbana.

 

 

14. Jag betalar notan.

 

15. Samla ihop sakerna nu. 

 

16. Skynda er!

 

17. Så kaotiskt slutar deras dag i Stockholm. 

 

 

18. Hugo stannade hos Linda för natten, 

 

 

Taksi
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19. och Ainos familj rusade till parkeringen 

 

 

20. där bilen stod. 

 

21. De hann nätt och jämt till båten.

 

22. Men när alla hade lugnat ner sig på kvällen 

 

 

23. ringde de till varandra 

 

24. och pratade om den roliga tiden de haft tillsammans.

 

 

Harjoitus 26
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