Kolmas kappale
A 1 Saanko esitellä?
1

Dritte Lektion

Darf ich vorstellen?

Tässä on Peter. Das ist Peter.

 14

Tässä on Peter. Hän on saksalainen.
Peter asuu Hampurissa.
Hän on ammatiltaan insinööri.
Hän puhuu saksaa ja englantia.
Nyt hän haluaa oppia suomea.

2

Kuka tässä on? Wer ist das?
Kuka tässä on?
Minkämaalainen Tiina on?
Missä Tiina asuu?
Mitä kieliä Tiina puhuu?
Mikä Tiina on ammatiltaan?

 15
Hän on Tiina.
Hän on suomalainen.
Hän asuu Helsingissä.
Hän puhuu suomea ja ruotsia.
Hän on virkailija.


Da es im Finnischen kein grammatisches Geschlecht gibt, heißt hän
sowohl »er« als auch »sie«. In der
freien Umgangssprache wird statt
hän auch oft se »es« verwendet,
was jedoch Sachen und Tieren vorbehalten sein sollte.

3

Kuka tuo mies on? Wer ist der Mann dort?



16
– Kuka tuo mies on?
– Hän on Tuomas.
– Entä tuo nainen?
– Hän on Jenni.
– Entä kuka tuo tyttö on?
– Hän on Sara. Ja tuo poika on Lasse.

Lektion 3
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4

Esitelkää nämä henkilöt! Pari voi auttaa esittämällä kysymyksiä! Stellen Sie einem
Partner diese Personen vor (Beruf, Sprachen, Nationalität, Wohnort)! Der Partner kann helfen,
indem er entsprechende Fragen stellt, vgl. Übung 2.

Peter
Annika

Jaana
ammatteja »Berufe«

Pekka

automekaanikko
ohjelmoija
opas
poliisi
insinööri
opettaja
virkailija
lääkäri

Jürgen

Senja
Per

18 

Lektion 3

Jeanette

A1 Saanko esitellä?

5

Kuunnelkaa dialogi ja tehkää muistiinpanoja! Kertokaa sitten Emmasta ja Larasta! Hören
Sie den Dialog an! Was erfahren Sie über Emma und Lara? Machen Sie Notizen und tauschen
17
Sie anschließend Ihre Informationen mit dem Nachbarn aus!
A: Emma asuu…
B: Lara asuu…



6

Tässä ovat Katri ja Mikko. Das sind Katri und Mikko.

 18

Tässä ovat Katri ja Mikko Laitinen. He ovat suomalaisia ja asuvat Jyväskylässä. He puhuvat suomea,
saksaa ja englantia. Katri on ammatiltaan opettaja
ja Mikko on ekonomi.

7

Keitä te olette? Wer seid ihr?
A:
C:
A:
C:
A:
C:
A:
C:

8

 19

Keitä te olette?
Me olemme Paul ja Christine Neumann.
Minkämaalaisia te olette?
Me olemme saksalaisia.
Missä te asutte?
Me asumme Münchenissä.
Mitä kieliä te puhutte?
Me puhumme saksaa, ranskaa ja vähän suomea.

Anteeksi, kuka Te olette?  Entschuldigung, wer sind Sie?
Anteeksi,
kuka Te olette?

 20

Olen Steffi Müller.
Olen saksalainen.

Missä Te
asutte?
Asun Espoossa.
Te
puhutte hyvin
suomea.
Oli hauska
tutustua!

Kiitos!

Samoin.

Lektion 3
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9

Järjestele kirjaimet! Ordnen Sie die Buchstaben!
a. Me (muumpeh) ______________ ruotsia. Me (meleom) ____________ ruotsalaisia. Me
(mseuam) ______________ Tukholmassa.
b. Te (utuphet) ______________ suomea. Te (etleto) _______________ suomalaisia. Te
(tesaut) _______________ Helsingissä.
c. He (uuapthv) _______________ saksaa. He (vtoa) __________ saksalaisia. He (vtsaau)
_____________ Berliinissä.

10

11

Esitelkää nämä henkilöt! Stellen Sie folgende Personen vor! (Bilden Sie die Endung der
angegebenen Nationalitäten wie im ersten Beispiel.)
Rita ja Axel

Laura ja Mika

Jane ja John

Jeanette ja Michel

saksalaisia

ruotsa___________

englanti_________

ranska___________

Täydentäkää taulukko! Vervollständigen Sie die Tabelle!
Pronomina Endungen
minä

asu|a - wohnen

puhu|a - sprechen

-n
-t
Vokalverlängerung asuu
-mme
-tte
-vat/-vät

puhuvat

Kielioppi/
Grammatik:
5. Personalpronomina;
10.1.1.
Verbtyp 1

Das Verb olla »sein«: olen, olet, hän on, olemme, olette, he ovat.
Die Formen der dritten Personen sind unregelmäßig.

A 2 Puhutko sinä suomea?
12

Kääntäkää dialogi! Mikä on uutta kysymyksissä? Übersetzen Sie den Dialog! Was ist bei
21
den Fragen neu?



– Puhutko sinä suomea?
– En puhu.
– Entä (puhutko sinä) saksaa?
– Kyllä puhun.
– Tiedätkö sinä, missä Pekka asuu?
– En tiedä.
20 

Sprichst du Finnisch?

Lektion 3

A2 Puhutko sinä suomea?
13

Lukekaa seuraavat esimerkit ja päätelkää, miten kysymykset on tehty ja miten niihin
voi vastata! Lesen Sie die folgenden Beispiele und überlegen Sie, wie die Fragen gebildet
wurden und wie man sie beantworten kann!
Aussage:
Sinä puhut
  saksaa.
Sinä olet
  saksalainen.
Sari asuu
  Hampurissa.
Te olette
  suomalaisia.
Sinä et puhu
   suomea.

Frage:
Puhutko sinä saksaa?
  Sprichst du Deutsch?
Oletko sinä saksalainen?
  Bist du Deutsche/r?
Asuuko Sari Hampurissa?
  Wohnt Sari in Hamburg?
Oletteko te suomalaisia?
Seid ihr Finnen?

Etkö sinä puhu suomea?
  Sprichst du nicht Finnisch?

Verneinung:
(minä) en
(sinä) et
hän ei
(me) emme
(te) ette
he eivät

Antworten:
Puhun./Kyllä, (minä) puhun (saksaa).
En./En puhu.
Olen./Kyllä, (minä) olen saksalainen.
En./En ole./Minä en ole saksalainen.
Asuu./Kyllä, hän asuu Hampurissa.
Ei./Ei asu./Hän ei asu Hampurissa.
Olemme./Kyllä, (me) olemme (suomalaisia).
Emme./Emme ole./Me emme ole suomalaisia.
Kyllä, minä puhun suomea.
En./En puhu.

+ olen, asun, puhun

Bei der Verneinung hat jede Person eine eigene Form, an der man die
Person erkennen kann. Von dem eigentlichen Verb wird bei allen Personen der Stamm der 1. Person Einzahl gebraucht, d. h. die Form der ersten
Person ohne Endung -n. Bei einer verneinten Frage wird die Fragepartikel
an das Verneinungswort angehängt, das dann am Satzanfang steht:
Etkö sinä puhu saksaa?
Kyllä puhun./En puhu.

14

Sprichst du nicht Deutsch?
Doch ich spreche Deutsch./Nein, ich
spreche nicht Deutsch.

Kielioppi/
Grammatik:
6. Die Verneinung
9.2. -ko/-kö
Fragen

Puhukaa naapurin kanssa ja harjoitelkaa yksikön ja monikon muotoja ja kysymyksiä!
Sprechen Sie mit Ihrem Nachbarn und üben Sie die Personalformen in Einzahl und Mehrzahl
sowie die Fragen mit -ko/-kö! Benutzen Sie alle Sprachen und Nationalitäten, die Sie bereits
kennen. Esim.:
A: Oletko sinä suomalainen?
B: Asuuko Axel Berliinissä?
A: Puhuvatko Tina ja Tom ruotsia?

B: En ole. Minä olen saksalainen.
A: Ei asu. Hän asuu Hampurissa.
B: Eivät puhu. He puhuvat saksaa ja englantia.

Lektion 3
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A 3 Lukusanat
15

Zahlwörter

Lukekaa lukusanat ja täydentäkää! Lesen Sie die Zahlwörter und ergänzen Sie!
0 nolla
1 – 10

11 – 19

  1 yksi

11 yksitoista

  2 kaksi

12 kaksitoista

  3 kolme

13 kolmetoista

  4 neljä

14 neljä__________________________

  5 viisi

15 ______________________________

  6 kuusi

16 ______________________________

  7 seitsemän

17 ______________________________

  8 kahdeksan

18 ______________________________

  9 yhdeksän

19 ______________________________

10 kymmenen
20 – 29

30 – 40 ... 90

20 kaksikymmentä

30 kolmekymmentä

21 kaksikymmentäyksi

40 neljäkymmentä

22 kaksikymmentäkaksi

50 viisikymmentä

23 kaksikymmentä_______________

60 kuusi ________________________

24 ______________________________

70 ______________________________

25 ______________________________

80 ______________________________

26 ______________________________

90 ______________________________

27 ______________________________
28 ______________________________
29 ______________________________


Bei den Zahlwörtern kennt die freie
Umgangssprache viele Kurzformen.
Zumeist wird das auslautende -i weggelassen: yks, kaks, viis, kuus. Bei den
zusammengesetzten Zahlwörtern hört
man z.B.: kakskyt »20«, kolkyt »30«,
nelkyt »40«, seitkyt »70«. Bei den
Zahlen kahdeksan und yhdeksän fällt
oft das -d weg: kaheksan, yheksän.

100 sata, 105 sataviisi, 110 satakymmenen,
145 sataneljäkymmentäviisi
200 kaksisataa, 300 kolmesataa,
400 neljäsataa, …
1000 tuhat, 1100 tuhatsata,
1900 tuhatyhdeksänsataa
2000 kaksituhatta,
2012 kaksituhattakaksitoista, ...
vuonna 1975 (tuhat|yhdeksänsataa|
seitsemänkymmentä | viisi) »im Jahr 1975«
vuonna 2012 (kaksituhatta|kaksitoista) »im
Jahr 2012«

22 

Lektion 3

A3 Lukusanat
16

Mikä luku? Welche Zahl?
seitsemän 	

17

. ......................., 	

kolmekymmentäseitsemän 	 .......................... ,

yhdeksäntoista 	 . ......................., 	

kaksikymmentäneljä 	

.......................... ,

kaksitoista 	

viisikymmentäneljä 	

.......................... .

. ......................., 	

Kirjoittakaa lukusanat kirjaimin! Schreiben Sie die Zahlen als Wörter!
  2 ___________________________________________________________________
23 __________________________________________________________________
28 __________________________________________________________________
34 __________________________________________________________________
45 __________________________________________________________________
54 __________________________________________________________________
67 __________________________________________________________________
98 __________________________________________________________________

18

Sanelutehtävä: Mieti kymmenen lukua 0-100 väliltä ja kirjoita ne numeroin muistiin! Etsi
kaveri ja sanelkaa vuorotellen luvut! Toinen kirjoittaa luvut numeroina. Partnerdiktat:
Überlegen Sie sich zehn Zahlen zwischen 0 und 100! Schreiben Sie diese als Zahlwörter auf!
Suchen Sie sich nun einen Partner, diktieren Sie sich abwechselnd die Zahlen und schreiben
Sie diese als Ziffern! Beispiel: A: kaksitoista B: 12 – B: neljäkymmentä A: 40

19

Pelataan bingoa! Wir spielen Bingo!
Schreiben Sie in die Kästen beliebige Zahlen zwischen 1-60. Einer liest Zahlen in gemischter
Reihenfolge vor. Wer als Erster drei »richtige« Zahlen senkrecht, waagerecht oder diagonal
hat, hat gewonnen.

Kielioppi/
Grammatik:
25.1.
Die Grundzahlen

Lektion 3
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20

Mikä luku? Kuuntele ja kirjoita numerot! Welche Zahl? Hören Sie zu und schreiben Sie die
Zahlen auf!
22



.............................................,      ............................................,      ............................................,
.............................................,      ............................................,      ............................................,
21

Lukekaa pieni dialogi ja kulkekaa sitten luokassa ympäri ja kysykää toisilta kurssilaisilta,
kuinka vanhoja he ovat! Lesen Sie den Minidialog! Gehen Sie anschließend im Kursraum
umher und fragen Sie andere Kursteilnehmer nach dem Alter!
A: Kuinka vanha sinä olet? 		
Wie alt bist du?
B: Olen 42 vuotta. Entä sinä? 	
Ich bin 42 Jahre alt. Und du?



Nach dem Alter kann man auch mit dem
Fragewort minkäikäinen fragen, und auch bei
der Antwort gibt es eine weitere Möglichkeit:
Kuinka vanha olet?/Minkäikäinen olet? –
Olen 42 vuotta./Olen 42-vuotias.

22

Kuuntele esittelyteksti ja vastaa kysymyksiin? Hören Sie sich den Text an und beantworten Sie die Fragen!
23



a. Keitä he ovat?
b. Minkämaalaisia he ovat?
c. Asuvatko he Helsingissä?
d. Mitä kieliä he puhuvat?
e. Eivätkö he puhu ranskaa?
f. Kuinka vanha Eva on? Entä Timo?
g. Mikä Eva on ammatiltaan? Entä Timo?
23

Lukekaa dialogi ja kysykää sitten toisilta kurssilaisilta heidän osoitteitaan ja puhelinnumerojaan! Lesen Sie den Dialog und fragen Sie dann andere Kursteilnehmer nach ihren
24
Adressen und Telefonnummern!



– Moi Leena, mitä kuuluu?
– Moi Katja. Ihan hyvää. Entä sinulle?
– Myös ihan hyvää. Missä sinä asut?
– Kuopiossa.
– Mikä sinun osoite on?
– Minun osoite on Kauppakatu 14, 70100 Kuopio.
– Entä puhelinnumero?
– 3654882.


Bei der Postleitzahl und Telefonnummer werden die Zahlen meist einzeln
gelesen, z.B. 70100 – seitsemän nolla
yksi nolla nolla.

Lerntipp

Mikä luku? »Welche Zahl?« Wann immer Sie
im Alltag Zahlen hören oder sehen, überlegen Sie, wie diese auf Finnisch heißen!
24 

Lektion 3

A3 Lukusanat
24

Mitä se maksaa? Yhdistäkää kirjaimin kirjoitetut hinnat ja hintakyltit! Kysykää sitten
vuorotellen tavaroiden hintoja! Was kostet das? Verbinden Sie die ausgeschriebenen Preise
mit den Preisschildern! Fragen Sie dann abwechselnd nach den Preisen!
Esim. A: Mitä kahvi maksaa?

B: Kahvi maksaa …

Kynä
2€

Kukka
6€

yhdeksän kahdeksankymmentä

Lehti
2,20 €

kaksi euroa
kuusi euroa
yksi viisikymmentä
yhdeksäntoista yhdeksänkymmentä
kaksi kaksikymmentä

kahvi
1,50 €
Kirja
19,90 €

Kartta
9,80 €


Bei der Angabe von Preisen wird nicht
immer die Währungseinheit genannt.
Man kann aber auch sagen: Kahvi
maksaa yhden euron viisikymmentä
senttiä. Lehti maksaa kaksi euroa
kaksikymmentä senttiä (ab »zwei«
ändert sich die Form der Einheit).

Lektion 3
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B Landeskunde
Das »Mökki-Leben« ist in Finnland etwas sehr Wichtiges. Viele Stadt
bewohner haben ein eigenes Sommerhaus, andere mieten sich eins,
wenn nicht für den ganzen Sommer, so wenigstens für den Urlaub.
Ursprünglich waren die meisten Sommerhäuser einfach ausgestattet,
doch sind in den letzten Jahren Sommerhäuser entstanden, die den
höchsten Komfort bieten. Dies hängt sicherlich mit der Nachfrage der
Touristen nach gut ausgestatteten Häusern zusammen, aber auch viele
Finnen haben die Vorzüge des Komforts entdeckt. Die Häuser können
so auch im Winter benutzt werden. Die Sommergäste spielen für die
Gemeinden eine wichtige Rolle. Sie haben in den Sommermonaten wirtschaftliches Wachstum registriert und fördern deshalb eine Benutzung
der Häuser auch im Winter, indem sie den Hausbesitzern z.B. Modernisierungsvorschläge machen. Mein Tipp: Wenn Sie richtiges MökkiLeben erfahren wollen, suchen Sie sich ein Haus ohne Stromanschluss
und sonstigen Komfort.

C Sanasto
A1, 1-5
ammatti, ammatin,
ammattia, ammatteja
Hän on ammatiltaan
insinööri.
asua, asun, asuin,
asunut 1
hän asuu
auto|mekaanikko,
-mekaanikon,
-mekaanikkoa,
-mekaanikkoja
esitellä, esittelen,
esittelin, esitellyt 3
haluta, haluan, halusin,
halunnut 4
hän haluaa
hän, hänen, häntä
insinööri, -n, -ä,
insinöörejä
mies, miehen, miestä,
miehiä
nainen, naisen, naista,
naisia
olla, olen, olin, ollut 3
hän on
26 

Lektion 3

Beruf
Er/Sie ist von Beruf
Ingenieur/Ingenieurin.
wohnen
er/sie wohnt
Automechaniker, -in

jdn./etw. vorstellen
wollen, wünschen
er/sie will
er/sie
Ingenieur, -in
Mann
Frau, weibliche
Person
sein
er/sie/es ist

opas, oppaan, opasta,
oppaita
oppia, opin, opin,
oppinut 1
poika, pojan, poikaa,
poikia
poliisi, -n, -a, poliiseja
puhua, puhun, puhuin,
puhunut 1
hän puhuu
saada, saan, sain,
saanut 2
Saanko esitellä?
sihteeri, -n, -ä,
sihteerejä
tuo, -n, -ta, noita
tyttö, tytön, tyttöä,
tyttöjä
tässä
Tässä on  Peter.
A1, 6-11
asumme
asutte

Fremdenführer, -in
lernen
Junge; Sohn
Polizist, -in; Polizei
sprechen
er/sie spricht
dürfen; bekommen
Darf ich vorstellen?
Sekretär/in
der/die/das dort;
jene|r, -s
Mädchen; Tochter
hier; das
Das ist Peter.
wir wohnen
ihr wohnt; Sie wohnen

Sanasto

asuvat, he ~
ekonomi, -n, -a,
ekonomeja
englantilai|nen,
-sen, englantilaista,
englantilaisia
he, heidän, heitä
keitä (Plur. zu: kuka)
me, meidän, meitä
minkä|maalainen,
-maalaisen,
-maalaista, -maalaisia
Minkämaalaisia te
olette?
olemme
olette
oli (zu: olla)
Oli hauska tutustua!
ovat, he ~
puhumme
puhutte
puhuvat, he ~
ranskalai|nen,
-sen, ranskalaista,
ranskalaisia
ruotsalai|nen,
-sen, ruotsalaista,
ruotsalaisia
saksalai|nen,
-sen, saksalaista,
saksalaisia
suomalai|nen,
-sen, suomalaista,
suomalaisia
He ovat suomalaisia.
te, teidän, teitä; Te
A2
ei
eivät
emme
en
et
ette
hyvin (Adv.)

sie wohnen
Volkswirt, -in,
Betriebswirt, -in
Dipl. Kaufmann, Dipl.
Kauffrau
Engländer, -in; englisch
sie (Plur.)
wer
wir
welche Nationalität,
aus welchem Land
Welcher Nationalität
seid ihr?
wir sind
ihr seid; Sie sind
er/sie/es war
Es war nett, Sie kennenzulernen!
sie sind
wir sprechen
ihr sprecht; Sie
sprechen
sie sprechen
Franzose, Französin;
französisch
Schwede, Schwedin;
schwedisch
Deutsche/r; deutsch
Finne, Finnin
Sie sind Finnen.
ihr; Sie
er/sie/ es nicht; nein
sie nicht; nein (Plur.)
wir nicht; nein
ich nicht; nein
du nicht; nein
ihr nicht/ Sie nicht;
nein
gut

-ko/-kö
Oletko sinä ...?
Puhutko sinä ...?
Asutteko te ...?/
Asutteko Te ...?
Etkö ole ...?
kyllä
tietää, tiedän, tiesin,
tiennyt 1
Tiedätkö, missä ...?
En tiedä.
A3
euro, -n, -a, euroja
kahdeksan, kahdeksan,
kahdeksaa, kahdeksia
kahvi, -n, -a, kahveja
kaksi, kahden, kahta,
kaksia
kaksi|kymmentä,
kahden|kymmenen,
kahta|kymmentä,
kaksia|kymmeniä
kaksi|toista,
kahden|toista,
kahta|toista,
kaksia|toista
kartta, kartan, karttaa,
karttoja
kirja, -n, -a, kirjoja
kolme, kolmen, kolmea,
kolmia
kolmekymmentäkolme
kuinka
kuinka/miten vanha
kukka, kukan, kukkaa,
kukkia
kuusi, kuuden, kuutta,
kuusia
kymmenen, kymmenen,
kymmentä, kymmeniä
kynä, -n, -ä, kyniä
lehti, lehden, lehteä,
lehtiä
luku, luvun, lukua,
lukuja
maksaa, maksan,
maksoin, maksanut 1
Mitä kahvi maksaa?
Haluaisin maksaa.

(angehängte Fragepartikel)
Bist du ...?
Sprichst du ...?
Wohnt ihr ...?/
Wohnen Sie ...?
Bist du nicht ...?
ja; doch
wissen
Weißt du, wo ...?
Ich weiß nicht.
Euro
acht
Kaffee
zwei
zwanzig

zwölf

Landkarte
Buch
drei
dreiunddreißig
wie
wie alt
Blume
sechs
zehn
Stift
Zeitung; Blatt
Zahl
kosten; bezahlen,
zahlen
Was kostet der
Kaffee?
Ich möchte zahlen.

Lektion 3
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minkä|ikäinen,
-ikäisen, -ikäistä,
-ikäisiä
neljä, -n, -ä, neljiä
nolla, -n, -a, nollia
osoite, osoitteen,
osoitetta, osoitteita
puhelin|numero,
-numeron, -numeroa,
-numeroja
sata, sadan, sataa,
satoja
kaksi|sataa
kolme|sataa
seitsemän, seitsemän,
seitsemää, seitsemiä
sentti, sentin, senttiä,
senttejä
tuhat, tuhannen,
tuhatta, tuhansia
kaksituhatta
vanha, -n, -a, vanhoja

28 

Lektion 3

wie alt
vier
Null; null
Adresse
Telefonnummer
hundert
zweihundert
dreihundert
sieben
Cent; Zentimeter
tausend
zweitausend
alt

viisi, viiden, viittä,
viisiä
vuosi, vuoden, vuotta,
vuosia
Hän on 30 vuotta
(vanha).
vuonna 2013
minä vuonna?
-vuotias, -vuotiaan,
-vuotiasta, -vuotiaita
42-vuotias
yhdeksän, yhdeksän,
yhdeksää, yhdeksiä
yksi, yhden, yhtä, yksiä
yksi|toista,
yhden|toista,
yhtä|toista,
yksiä|toista

fünf
Jahr
Er/Sie ist 30 Jahre alt.
im Jahr 2013
in welchem Jahr?
-jährig, Jahre alt
42 Jahre alt, 42-jährig
neun
eins
elf

