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Esipuhe 

Materiaalikokonaisuus on suunnattu opiskelijoille, joilla ei ole ollenkaan aiempia 

tietoja englannin kielestä. Materiaalin avulla englannin opiskelun voi aloittaa täysin 

alkeista. Toisaalta aineisto sopii myös esimerkiksi aikuisten perusopetuksen 

alkuvaiheessa heille, joiden osaaminen on niin vähäistä, että eteneminen 

haastavammille kursseille ei ole vielä perusteltua. Materiaalin ovat tehneet 

englanninopettaja ja suomen kielen opettaja yhteistyössä.  

Materiaalissa suomen kieli on opiskelun tukikieli, mutta tehtävät eivät perustu 

suomen kielestä tai suomen kielelle kääntämiseen. Siten jokaisen opiskelijan on 

mahdollista edetä englannin opinnoissa suomen lähtötasosta riippumatta. 

Kuitenkin, aikuisten perusopetuksen kielikasvatuksen johtoajatuksen mukaisesti, 

opiskelijaa kannustetaan luomaan siltoja eri kielten välille. Miten asia sanotaan 

suomeksi? Miten se sanotaan omalla kielellä?  

Koska lähiopetuksen tuntimäärä on aikuisten perusopetuksessa tavoitteisiin nähden 

vähäinen eikä englannin kielen opettaja voi hallita opetusryhmänsä kaikkia kieliä, 

opiskelussa painotetaan alusta alkaen opiskelijan omaa aktiivisuutta ja 

tiedonhakutaitoja. Substanssin ohella opetetaan siis koko ajan myös 

kielenopiskelutaitoja  ja kokeillaan erilaisia opiskelutekniikoita. 

Osaan! – avaimia aikuisten perustaitoihin on Euroopan sosiaalirahaston ja valtion 

rahoittama kaksivuotinen hanke, jonka tavoite on Taito-ohjelman mukaisesti 

aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen parantaminen. Tähän tavoitteeseen 

päästään kouluttajien ja opettajien ainerajat ylittävät yhteistyöllä ja tästä syntyvällä 

materiaalilla. Hanketta toteuttavat Vanajaveden Opisto, Ammattiopisto Tavastia ja 

Otavan Opisto. 

Tekijät 
Katariina Rauhamäki 
Juha Mäkirinta 
Taru Toppola 
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Materiaalin rakenne 
 
Jokaisen kappaleen alussa on tietolaatikko, joka kertoo tarkemmin materiaalin 

sisällöstä. Sen avulla opettajan on helpompi poimia omaan opetukseensa 

sopivimmat materiaalit. 

 
Opintokokonaisuus  

Taitotaso  

Kesto  

Luku- ja kirjoitustaito  

Numerotaidot  

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet  

Sanastosisältö  

 

Perustaidot 
 
Erityisesti tiettyä perustaitoa kehittävät tehtävät on merkitty perustaidon symbolilla. 

 

 Lukutaito 

 

 Kirjoitustaito 

 

 Numerotaidot 

 

 Digitaaliset taidot 

 

 Soveltavat ongelmanratkaisutaidot 
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Tehtävätyypit 
 
Dialogue 
Useimmat kappaleet alkavat pienellä vuoropuhelulla. Näitä on hyvä kuunnella, lukea, 
näytellä ja selittää auki monta kertaa. Yleiset fraasit jäävät mieleen, kun ne esiintyvät 
arkipäivän kohtaamiseen liittyvässä kontekstissa. 
 
 
Speaking activity 
Alkuvaiheessa painotetaan suullista työskentelyä. Tärkeintä on rohkaistua käyttämään heti 
alusta alkaen niitä sanoja ja fraaseja, joita on oppinut. Siksi suuri osa tehtävistä edellyttää 
puhumista opiskelukaverin kanssa. Myös kirjallisia tehtäviä, joista monet ovat ”puhekuplia”, 
voi lukea ääneen. Myös opettaja voi niin halutessaan äänittää materiaalin tekstejä itse ja 
jakaa opiskelijoille äänitiedostoina. Monet opiskelijat kaipaavat kuuntelumateriaalia, ja on 
oppimisen kannalta hyvä, jos ne liittyvät tiiviisti koulussa opiskeltuihin tehtäviin. Tai toisin 
päin: opiskelija voi äänittää materiaalin tehtäviä, lähettää opettajalle ja saada 
palautetta. Äänne-kirjainvastaavuuden epäsäännöllisyyden vuoksi englannin kielen 
opiskelu vaatii paljon materiaalia, jossa yhdistyy kielen kirjoitettu ja puhuttu asu. 
 
 
Match 
Yhdistämistehtävien avulla opiskelija voi harjoitella opiskeltavia asioita ilman, että tehtävä 
perustuu suomen kielestä kääntämiseen. Alkuvaiheessa voidaan yhdistää sanoja ja kuvia, 
myöhemmin esimerkiksi sanoja ja niiden selityksiä. 
 
 
Fill in 
Kurssin kirjoittamistehtävät ovat enimmäkseen valmiiden lauserunkojen täydennystehtäviä. 
Näin opiskelija saa luotua sisällöllisesti merkityksellistä kirjoitettua kieltä, vaikka hän ei vielä 
ole englannin kielen osaamisessaan aktiivisen lausetuoton tasolla. Samalla hän tutustuu 
englannin kielen sanojen kirjoitettuun muotoon, mikä luo pohjaa kirjalliselle viestinnälle 
myöhemmin opinnoissa. 
 
 
Maths 
Numerotaitoja ja matemaattista ajattelua voidaan sisällyttää kaikkiin koulun oppiaineisiin, 
myös alkuvaiheen englantiin. Kurssissa 1 pääpaino on numerosanojen oppimisessa 
englanniksi. Numerot ovat osa jokaista opetustuokiota: ”What’s the day and the date 
today?”  ” In this lesson, we are going to do X exercises.” ”Turn to page X.”  “Look at 
exercise X.”  Jne.  Lisäksi numeroita esiintyy itsestä ja arjesta kertovissa yhteyksissä: ikä, 
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osoite, puhelinnumero, ryhmätunnus, sisarusten ja/tai lasten lukumäärä, esineiden 
lukumäärä, hinta jne. 
 
Study tip 
Lähes jokaisen kappaleen lopussa on Study tip -osio, jossa nostetaan esiin jokin tärkeä 
kieltenopiskeluun liittyvä taito. Tarkoitus on opettaa opiskelijalle taitoja, joiden avulla hän 
voi opiskella itsenäisesti ja omaehtoisesti lisää. Usein osiossa on kyse siitä, miten puhelinta ja 
internetiä voi käyttää tehokkaasti opiskeluvälineenä. Koska kaikki opiskelijat eivät ole 
harjaantuneita vieraiden kielten oppijoita, näitä osioita on hyvä käydä läpi muun 
harjoittelun ohella. On tärkeää oppia oppimaan! 
 
Vocabulary 
Jokainen kappale päättyy sanastoon. Jotta opiskelija voi varmistua ymmärtämisestä, 
hänen on hyvä etsiä sanoille mahdollisuuksien mukaan vastine omasta kielestä. Tätä 
työskentelyä varten sanastoihin on jätetty tyhjä kolmas sarake. Tässä työskentelyssä on 
hyvä antaa mahdollisuus opiskelijoiden omien kielten käyttämiselle oppitunnilla. Oma kieli 
on tärkeä työskentelyväline opiskelussa. Sanojen opettelu myös helpottuu, kun opiskelija 
voi testata muistiaan peittämällä sanastosta ensimmäisen ja toisen sarakkeen. Hän voi 
testata oman kielen sanoistaan käsin, muistaako hän sanat englanniksi – vaikka myös 
suomeksi.  
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Osaan englantia 1 
 

Lähtökohtia englannin opiskelulle 
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Sisällys 

1    Let’s start! .................................................................................................................. 9 

2    A, B, C   –    The alphabet ...................................................................................... 14 

3     Hello! ...................................................................................................................... 19 

4     How old are you? .................................................................................................. 25 

5     Nice to meet you! ................................................................................................. 33 

6     This is my best friend ............................................................................................. 38 

7     Where are my phones? ........................................................................................ 45 

8     My family ............................................................................................................... 53 

9     Let’s revise! ............................................................................................................ 61 

Now I can! .................................................................................................................... 64 

 
 

Opintokokonaisuuden tavoitteet: 
 Tutustut englannin kielen opiskeluun. Huomaat, että se on toisaalta samanlaista 

kuin suomen kielen opiskelu, toisaalta erilaista. 

 Ymmärrät, että englanti ei ole foneettinen kieli niin kuin suomi. Sanan ääntäminen 

ja kirjoittaminen ovat kaksi eri asiaa. Opit harjoittelemaan molempia. 

 Osaat perussanastoa, esimerkiksi tervehdyksiä, numerot ja esineiden nimiä. 

 Osaat kysyä ja kertoa perustietoja englanniksi. 

 Osaat käyttää sanakirjaa puhelimella. 

 Osaat etsiä itsellesi sopivaa englanninkielistä materiaalia internetistä, esimerkiksi ESL-

videoita. 

 Ymmärrät, että uuden kielen opiskelu vaatii työtä. Sitoudut siihen, että englantia 

pitää opiskella vähän joka päivä. 

 Haluat ja osaat opiskella englantia lisää koulussa ja omalla ajalla. 
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Opintokokonaisuus 1 Let’s start! 

Taitotaso 0 

Kesto 2h 

Luku- ja kirjoitustaito Englannin kielen sanojen kirjoitusasuun tutustuminen, äänne-
kirjainvastaavuuden epäsäännönmukaisuuden ymmärtäminen 

Numerotaidot Numeroita arjessa: sivunumero, ikä. 

Digitaaliset taidot QR-koodin lukeminen puhelimella, internet-sanakirjan käyttö 
sanojen ääntämisen opettelussa 

Kielen rakenteet Englannin kielen äännemaailmaan tutustuminen,  

Sanastosisältö Tervehtiminen, oma nimi, kotimaa, yleisesti tunnetut englannin 
kielestä lainatut sanat 

 
  



 

9 

1    Let’s start!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Where do YOU come from? Where are your classmates from?  Use 
your phone and learn countries in English.      
(Mistä SINÄ olet kotoisin? Mistä sinun luokkakaverit ovat kotoisin? Käytä 
kännykkää ja opettele maita englanniksi.) 

 
flagpedia.net/index 

 
 
 
 

1.2 Introduce yourself in English.      (Esittele itsesi englanniksi.) 
 
Hello! My name is ___________________________.  

I am _______________ years old. 

I come from ___________________________.  

Hello! My name is 
Fatima. I am 25 years 
old. I come from Iraq.  

What's your 
name?  

Where are 
you from?  

How old 
are you?  

Hello! Hi!  
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1.3 You probably know many English words already. Match the words 
and the pictures. 
(Tiedät varmaan jo monta englannin kielen sanaa. Yhdistä sanat ja 
kuvat.) 
 

 
 
 

Many Finnish words are loans from English. Are there many English 
words in YOUR mother language? 
(Monet suomen kielen sanat tulevat englannin kielestä. Onko SINUN 
äidinkielessä paljon englannin kielen sanoja?)  

chocolate •  • pitsa 

coffee •  • suklaa 

tea •  • tee 

salad •  • banaani  

pizza •  • bussi 

hamburger •  • kahvi 

banana  •  • salaatti 

tomato  •  • tomaatti 

taxi •  • hampurilainen 

bus •  • pankki 

bank •  • taksi 
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1.4 Who’s who?     (Kuka on kuka?) 

 

 

name (nimi) age (ikä) country (maa) likes (tykkää) 

    

    

    

 
 
1. Sofia is 18. 
2. Leila is from Somalia. 
3. The woman from Finland likes coffee. 
4. Leila likes tea. 
5. The 18-year-old likes pizza. 
6. Leena is from Finland. 
7. The oldest woman is 31 years old. 
8. The youngest woman is from Germany. 
9. Leila is 2 years older than Sofia. 
 
 
from Somalia/frəm səˈmɑːliə/ Somaliasta  
woman wʊmən/ nainen  
18-year-old /eɪˈtiːn jɪər əʊld/ 18-vuotias  
31 years oldθɜː.tiˈwʌn jɪərz  əʊld 31 vuotta vanha  
old/əʊld/  vanha  
older  /əʊldər/ vanhempi  
older than /əʊldər ðæn/ vanhempi kuin  
the oldest /ði əʊldəst/   vanhin  
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STUDY TIP: Pronunciation. When you use an online dictionary, always 
tap       . Listen and repeat. 
(OPISKELUVINKKI: Ääntäminen. Kun käytät internet-sanakirjaa, paina 
aina ääninappia       . Kuuntele ja toista.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

be  (am, is, are) olla   
come tulla  
introduce esitellä  
know tietää, tuntea  
like pitää, tykätä  
listen kuunnella  
match yhdistää  
repeat toistaa  
start aloittaa  
use käyttää  
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Opintokokonaisuus 2  A, B, C - The alphabet 

Taitotaso 0 

Kesto 2h 

Luku- ja kirjoitustaito Englannin kielen äännemerkkien merkitys kirjallisessa 
opiskelumateriaalissa. Äännemerkkien lukemiseen 
tutustuminen. Sanan kirjoitus- ja puhutun asun yhtäaikaisen 
opettelun harjoittelu. 

Numerotaidot  

Digitaaliset taidot Englanninkielisten videoiden etsiminen ja käyttö oppimisen 
tukena ja itsenäisenä opiskelumateriaalina. 

Kielen rakenteet Englannin kielen aakkoset ja äänteet.  

Sanastosisältö Sanan ja nimen kirjoitusasun kysyminen. Sanojen ja nimien 
tavaaminen kirjain kerrallaan. 
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2    A, B, C   –    The alphabet 

 
  A      /eɪ/        
    B         /bi:/                    
    C        /si:/ 
   D        /di:/ 
   E         /i:/ 
    F         /ef/ 
    G        /dʒiː/ 
    H        /eɪtʃ/  
    I         /aɪ/ 
    J         /dʒeɪ/ 
    K         /kei/   
    L         /el/ 
    M        /em/ 
    N        /en/ 
    O        /əʊ/ 
    P         /pi:/ 
    Q        /kju:/ 
    R         /a:/ 
    S         /es/ 
    T         /ti:/ 
    U        /ju:/ 
    V        /vi:/ 
    W        /dʌbl ju:/ 
    X         /eks/         
    Y         /wai/        
    Z         /zed/        
 

 
  
sound  
 
 
  ə  /sevən/    seven  
  ɜː       /bəːd/     bird 
  æ       /kæt/     cat 
  ʌ       /wʌn/         one 
  θ       /θriː/          three 
  ð       /ðɪs/         this 
  ʃ       /ʃop/        shop 
  tʃ      /tʃɒklət/     chocolate  
  z      /zirəu/      zero 
  dʒ      /dʒiːnz/     jeans 
  ʒ     /teliviʒən/      television 
  ŋ     /θæŋk juː/      thank you 
  :     /mjuːzik/     music 

Å    Ä   Ö 
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Spelling names     (nimien tavaaminen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

first name etunimi  
last name sukunimi  
How do you spell…? Kuinka kirjoitetaan…?  

 

2.1 Your teacher will spell five names. Listen and write. Remember to 
capitalize names! 
(Opettaja tavaa viisi nimeä. Kuuntele ja kirjoita. Muista kirjoittaa nimet 
isolla alkukirjaimella!) 
 
1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 

5. ___________________________________________________ 

What's your name?  

Kaisa Nurmi.  

How do you spell your 
first name?  

K  -  A  -  I  -  S  -  A  

How do you spell your 
last name?  

N  -  U  -  R  -  M  -  I  

Thank you.  
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2.2 Practice the conversation with five classmates. Write their names.  
(Harjoittele keskustelua viiden luokkakaverin kanssa. Kirjoita  
heidän nimet.) 
 

 first name last name 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
 

3. Can you read phonetic symbols? What’s the word? 
 (Osaatko lukea äännemerkkejä? Mikä sana se on?) 
 

Example: 1.   /heləu/             ______hello________ 
  2.   /neim/          ___________________ 
  3.   /θæŋks/   ___________________ 
  4.   /bʌs/          ___________________ 
  5.   /bæŋk/  ___________________ 
  6.   /sæləd/  ___________________ 
  7.   /iŋɡliʃ/      ___________________ 
  8.   /ai æm/  ___________________ 
  9.   /jiər/        ___________________ 
 

STUDY TIP: When you learn English words, you must learn two things at 
the same time. How to say? How to write?  
(Opiskeluvinkki: Kun opettelet englannin sanoja, sinun täytyy opetella 
kaksi asiaa samaan aikaan. Miten sanon? Miten kirjoitan?) 
 

 
            /kiː/    key 
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STUDY TIP 2: Listen to songs! They help you to learn. You will learn the 
words with the help of the melody. Try it out! 
(OPISKELUVINKKI 2: Kuuntele lauluja! Ne auttavat sinua oppimaan. Opit 
sanat melodian avulla. Kokeile!) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
Practice on the Internet.     (Harjoittele internetissä.) 
 

https://h5p.org/node/490406 
 

 

 

be (am, is, are) olla  
help auttaa  
learn oppia  
listen kuunnella  
practice harjoitella  
read lukea  
remember muistaa  
say sanoa  
spell tavata, sanoa yksi kirjain kerrallaan  
try out kokeilla  
write kirjoittaa  
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Opintokokonaisuus 3 Hello! 

Taitotaso 0 

Kesto 3h 

Luku- ja kirjoitustaito Yksinkertaisen dialogin rakenteen ymmärtäminen. Kysymys-
vastaus-reagointi. 

Numerotaidot  

Digitaaliset taidot Internet-lisätehtävät osana itsenäistä opiskelua omalla ajalla. 

Kielen rakenteet Helppoihin kysymyksiin tutustuminen ja niiden intonaatio. 

Sanastosisältö Tervehdykset, kuulumisten kysymisen ja kertomisen fraaseja, 
kohteliaisuusfraaseja 
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3     Hello! 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Good morning!       Good afternoon!            Good evening!              Good night! 
 
 
 
Hello! Hi! Hei! Moi! Terve! Moro!  
How are you? Mitä kuuluu?  
Fine, thanks. Hyvää, kiitos.  
And you? Entä sinulle? Entä sinä?  
Good morning! Hyvää huomenta!  
Good afternoon! Hyvää iltapäivää!  
Good evening! Hyvää iltaa!  
Good night! Hyvää yötä!  
Welcome! Tervetuloa!  
Here you are. Tässä, ole hyvä.  
Thank you! Kiitos!  
You’re welcome. Ole hyvä. Eipä kestä.  
Goodbye! Bye! Näkemiin! Heippa!  
See you! Nähdään!  
please saisinko, kiitos (kun pyydän jotain)  
yes kyllä  
no ei  

  

Hello!  
Hi! 

How are you? 
I’m fine, 

thanks. And 
you? 
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3.1 Fill in the blanks. Then practice with a partner. Read aloud. 
(Täydennä aukot. Harjoittele sitten parin kanssa. Lukekaa ääneen.) 

Dialogue 1 

A :     – Hello, _______________________. 
 
                                                  (B’s name) 

B :      – Hi, _______________________. 
                                                 (A’s name) 

A :     – How are you? 

B :      – ___________________________.  And you? 
                                                 (B’s answer) 
A :     – __________________________________. 
                                                (A’s answer) 

B :     – It’s a nice day, isn’t it? 

A :     – _______________________________.   
                                                (A’s answer)  

             Hey, I’m going to the cafeteria.   
  Would you like to have coffee with me? 

B :     – ___________________________________. 
                                                (B’s answer) 

A :    – Great! Let’s go! 
 

Dialogue 2 

A :     – Good morning! 

   _____________________________ ?           

B :      – ______________________________. 

A:     – Would you like to go to the movies  
   with me? 

B:     – That’s a good idea!  I’d love to!   
   When? 

A:     – Tomorrow. At seven. 

B:     – OK!  See you tomorrow!  Bye bye! 

A:     – _____________________________________. 

nice kiva 

day päivä 

isn’t it? eikö niin? 

I’m going olen menossa 

to the cafeteria kahvilaan, 
ruokalaan 

Would you like to Haluaisitko 

have coffee juoda kahvia 

with me minun kanssa 

Great! Hienoa! 

Let’s go! Mennään! 

go to the movies mennä 
elokuviin 

That’s a good 
idea! 

Hyvä idea! 

love rakastaa 
I’d love to! Mielelläni! 
When? Milloin? 
tomorrow huomenna 
at seven kello 

seitsemän 
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3.2 What are they saying? Fill in the speech bubbles in English. 
      (Mitä he sanovat? Täydennä puhekuplat englanniksi.) 

 
A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) 
 
 
 

 
 

 
 
 
C)  
 
 
 
 
 
 
 
D) 
 
 
 
 
 
  

                                  !                                       ! 

                                        ?                                  . 

                                                                               
! 

                                       

                                        
! 

                                       

                                        
! 
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E) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.3 What’s your answer? 
   (Mikä on sinun vastaus?) 

 
1. Good morning! 
2. It’s a beautiful day, isn’t it? 
3. How are you? 
4. Would you like to have a cup of tea? 
5. Coffee or tea? 
6. Here you are. 
7. Thank you so much! 
8. See you tomorrow! 
 

               
 

STUDY TIP: Speak! When you are learning words, say them out loud. 
Speak English every day. 
(OPISKELUVINKKI: Puhu! Kun opettelet sanoja, sano ne ääneen. Puhu 
englantia joka päivä.) 
 
 

 
 
 
 
 

Practice online!       
 
 

    quizlet.com/407679927/good-morning-flash-cards/ 
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h5p.org/node/513809 

 

 

 

 

h5p.org/node/514103 
 
 
 
 
 
 
be (am, is, are) olla  
fill in täyttää, täydentää  
go mennä  
learn oppia, opetella  
like pitää, tykätä  
love rakastaa  
practice harjoitella  
say sanoa  
see nähdä  
speak puhua  
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Opintokokonaisuus 4 How old are you? 

Taitotaso 0 

Kesto 4h 

Luku- ja kirjoitustaito Lukusanojen harjoittelu suullisesti, numeromerkein ja kirjaimin. 

Numerotaidot Kuinka paljon, kuinka monta. Lukuihin ja määriin liittyvä arviointi 
ja päättely. 

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet Lukuihin ja määriin liittyvien kysymysten ymmärtäminen. 

Sanastosisältö Numerot 0-20, kymmenet, sadat, tuhannet. Kysymyssanoja. 
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4     How old are you? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
4.1 Fill in. 
    (Täydennä.) 

name:         ________________      ______Jare_______       ________________ 

age:                   ________________      ________________        ________________ 

year of birth:       ________________      ________________        ________________ 
  
         

     4.2 How do you spell their names? 
 

Numbers   0−20 

0    zero (oh) /ziərəu, əu/            
1    one /wʌn/              11    eleven   /iˈlevən/ 
2    two           /tuː/    12    twelve   /twelv/ 
3    three      /θriː/      13    thirteen   /θəːˈtiːn/ 
4    four /fɔːr/            14    fourteen   /fɔːˈtiːn/ 
5    five /faiv/    15    fifteen   /fifˈtiːn/ 
6    six /siks/    16    sixteen   /siksˈtiːn/ 
7    seven /sevən/   17    seventeen   /sevənˈtiːn/ 
8    eight /eit/    18    eighteen   /eiˈtiːn/ 
9    nine /nain/    19    nineteen   /nainˈtiːn/ 
10  ten /ten/    20    twenty   /twenti/ 

I am 36 years old. My 
wife Emmi is two 

years older than me. 
Our son Elias is three. 
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 Numbers   21− 

    21    twenty-one  /twenti wʌn/ 
    22    twenty-two  /twenti tuː/  
 23    twenty-three  /twenti θriː/ 
 24    twenty-four  /twenti fɔːr/  
 25    twenty-five  /twenti faiv/  
 26    twenty-six  /twenti siks/  
 27    twenty-seven  /twenti sevən/ 
 28    twenty-eight  /twenti eit/ 
 29    twenty-nine  /twenti nain/ 
  
 30    thirty   /θəːti/ 
 40    forty   /fɔːti/ 
 50    fifty   /fifti/ 
 60    sixty   /siksti/ 
 70    seventy   /sevənti/ 
 80    eighty   /eiti/ 
 90    ninety   /nainti/ 
 
                     100   one hundred  /wʌn ˈhʌndrəd/ 
                     101  one hundred and one /wʌn hʌndrəd ənd wʌn/ 
                     123 one hundred and twenty-three 
     /wʌn hʌndrəd ənd twenti θriː/ 
 
                  1 000 one thousand  /wʌn θauzənd/ 
                  1 450 one thousand four hundred and fifty 
               /wʌn θauzənd fɔːr hʌndrəd ənd fifti/      
 
           1 000 000 one million  /wʌn miljən/ 
 
 

4.3 Write the number.     (Kirjoita numero.) 
 

two  _____________ ten  _____________ 

zero  _____________  twelve _____________ 

twenty-one _____________  seventy-six _____________ 

eighty  _____________  eighteen _____________ 

 

twenty-one thousand eleven  _____________ 

seven hundred forty-three thousand and one   __________________ 
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4.4 Write the word.     (Kirjoita sana.) 

 5 ________________________________________  

 50 ________________________________________ 

 11 ________________________________________ 

 2 ________________________________________ 

 12 ________________________________________ 

 20 ________________________________________ 

 41 ________________________________________ 

 59 ________________________________________ 

 108 ________________________________________ 

 120 ________________________________________ 

 333 ________________________________________ 

 1 080 ________________________________________ 

 
 
  4.5 Numbers in my life     (Numerot minun elämässäni) 

1) How old are you? 

2) What year did you move to Finland? 

3) How many years have you lived in Finland? 

4) How many months have you lived in Finland? 

  5) What’s your phone number? 

  6) How many Facebook friends do you have? 
  

what year minä vuonna  
move muuttaa  
to Finland Suomeen  
How many? Kuinka monta?  
how many years kuinka monta vuotta  
year vuosi  
how many months kuinka monta kuukautta  
month kuukausi  
phone number puhelinnumero  
friend ystävä  
How many … do you have? Kuinka monta … sinulla on?  
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4.6 Read the dialogue. What’s the price?  
(Lue keskustelu. Mikä on hinta?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
customer:      – Hello! I’ll have fish. Salmon, please. 

shop assistant:      – It’s nineteen euros ninety cents  
                per kilogram. 
                How much would you like to have? 

customer:      – Five hundred grams, please. 

shop assistant:      – Here you are. Anything else? 

customer:      – No, that’s everything. Thank you! 
 
              

PRICE: ______ € ______ ct 
 
 

customer asiakas  
shop assistant myyjä  
fish kala  
salmon lohi  
euro (€) euro (€)  
cent (ct) sentti (snt)  
kilogram (kg) kilogramma (kg)  
How much? Kuinka paljon?  
gram (g) gramma (g)  
Anything else? (Saako olla) jotain muuta?  
That’s everything. Siinä kaikki.  
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4.7 Read the sentences. Fill in each blank with the correct number. 
(Lue lauseet. Kirjoita viivalle oikea numero.) 

1. Maria is thirty-one years old.  

2. Her phone number is oh double four, seven double three, eight five, 
oh one. 

3. Her son Daniel was born in two thousand eleven. 

4. He has a phone, too. His phone number is oh double four, three two 
one, double six, double nine. 

5. It is eight o’clock. Daniel goes to school. 

6. There are nineteen pupils in his class. 

7. Maria leaves for work at eight thirty. 

8. Daniel has four euros and fifty cents in his wallet. 

9. Daniel buys a chocolate bar after school. The chocolate bar costs 
one euro twenty-five cents. 

 
 
 
 
 
 
example: 
 ___044 733 85 01___            ___________ years                  born in:_____________ 

 

 
 
 
 
______________________          at: ________________               __________ pupils 

 

 

 
 
at: ________________                 ______ € ______ ct             ______ € ______ ct 

1, 2, 2, 3 one, double two, three 
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4.8 Fill in the blanks with given numbers. Use each number once. 
(Kirjoita viivoille annetut numerot. Käytä jokaista numeroa yhden 
kerran.) 

 
 
 
 
 
  
 

 

grandmother   baby girl    boy 

________ years   ________ months   ________ years 
  
 
 
 

water     summer day   man 

________  °C    ________ °C    ________ kg 
 

 
 

 
apple     bear     new car  

________ g    ________kg    ________ €   
 

 
 

 
Practice online!    
 
    

 
 h5p.org/node/502092                h5p.org/node/490445 

 

   ten         one hundred  one hundred and twenty 
   two         twenty-three  twenty-five thousand 
   sixty-six     seventy-eight  two hundred and fifty  
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be (am, are, is) olla  
buy ostaa  
cost maksaa, olla hinta  
fill in täyttää, täydentää  
go mennä  
have olla, omistaa  
leave for lähteä jonnekin  
like to haluta (tehdä jotain)  
live asua  
move muuttaa  
practice harjoitella  
read lukea  
spell tavata, sanoa yksi kirjain kerrallaan  
use käyttää  
write kirjoittaa  
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Opintokokonaisuus Unit 5 Nice to meet you! 

Taitotaso 0 

Kesto 4h 

Luku- ja 

kirjoitustaito 

Helppojen lauseiden kirjoittaminen itsestä. 

Numerotaidot Lukusanojen osaamisen vahvistaminen ikää kysyttäessä ja 
kerrottaessa. 

Digitaaliset taidot Internet-sanakirjan käyttäminen järkevästi (kokonaisten tekstien 
(valokuva)kääntämisestä pois oppiminen). 

Kielen rakenteet Peruslauserakenne subjekti-predikaatti-objekti. 
Tutustumistilanteessa tarvittavien kysymysten ja vastausten malli.  

Sanastosisältö Maiden nimiä ja kieliä. Kotimaa, asuinpaikka, omat kielet. 
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5     Nice to meet you! 
 

    Jaana:   – Hello! My name is Jaana Karhunen.  

    Jan:     – Hi! I’m Jan Karlsson. Nice to meet you. 

    Jaana:    – Nice to meet you, too. 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewer:   – Excuse me. Can I ask  
    you  some questions? 
Heikki:    – Sure. 

Interviewer:    – What’s your name? 

Heikki:    – My name is Heikki. 

Interviewer:    – How old are you?  

Heikki:            – I’m 29 years old. 

Interviewer:    – Where are you from? 

Heikki:   – I come from Finland. 

Interviewer:       – Where do you live? 

Heikki:              – I live in Helsinki. 

Interviewer:    – What languages  
    do you speak? 

Heikki:              – I speak Finnish, English,  
    Swedish and  
    a little French. 

Interviewer:    – Thank you! 

Heikki:    – You’re welcome. 

Excuse me. Anteeksi. 

Can I ask you some 
questions? 

Voinko kysyä sinulta 
kysymyksiä? 

Sure. Toki. 

What’s your name? Mikä sinun nimesi on? 

My name is… Minun nimeni on… 

How old are you? Kuinka vanha olet? 

I’m … years old. Olen… vuotta vanha. 

Where are you from? Mistä olet kotoisin? 

I come from… Olen kotoisin… 

Where do you live? Missä sinä asut? 

I live in… Minä asun… 

What languages do 
you speak? 

Mitä kieliä sinä 
puhut? 

I speak… Minä puhu… 

Finnish Suomi (kieli) 

English englanti (kieli) 

Swedish ruotsi (kieli) 

a little vähän 

French ranska (kieli) 

? 
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Learn more! Watch the video: Meeting people   

learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/beginner-a1-speaking/meeting-people 
 
5.1 Fill in the blanks with your own information. 
    (Täydennä tyhjät kohdat. Kirjoita sinun omat tiedot.) 

Hello! My name is ______________________________________.  

I am ____________________ years old. 

I come from ___________________________________. 

Now I live in ___________________________________. 

I speak ______________________________________________________________________. 

I like ___________________________________. 

I don’t like ___________________________________. 
 

5.2 Introduce yourself to your partner. Read the text aloud. 
(Esittele itsesi parille. Lue teksti ääneen.) 
 
5.3 Interview three classmates.     
    (Haastattele kolmea luokkakaveria.) 

1) What’s your name?   

2) How old are you?   

3) Where are you from? 

4) What languages do you speak? 
 

   name        age         homeland          languages 
   (nimi)        (ikä)          (kotimaa)                (kielet) 
 
__________________   __________    _________________  _________________________    

 _________________________    

__________________   __________    _________________    _________________________   

   _________________________ 

__________________   __________    _________________    _________________________         

        _________________________   
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5.4 Make sentences about your classmates.   
     (Tee lauseita sinun luokkakavereista.) 
 
 
Example:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 What are they saying? Fill in the missing words. Take the words from the  
     box.  
     (Mitä he sanovat? Täydennä puutuvat sanat. Ota sanat laatikosta.) 

 
 
 
 
 
Alex:  – Hello! What’s your _________________ ? 

Linda:  – My name __________ Linda. 

Alex:  – Nice to meet you, Linda.   

  _____________ name is Alex. 

Linda:  – Nice to meet you, too.  

  _________________ do you live? 

Alex:  – I _________________ in Lahti. And you? 

Linda:  – In Kotka. 

Alex:   – ______________ old are you? 

Linda: – I __________ 21  _____________ old. 

Alex:  – _________________ languages do you  

  speak? 

Linda:  – I _________________ Finnish, Swedish, English and German. 

Alex:   – Wow! You speak many languages! 

Wow! Vau! 

many 
languages 

monia kieliä 

many monta 

language kieli (yksikkö) 

languages kielet (monikko) 

His name is Mohamed.  
He is 24 years old.  
He comes from Somalia.  
He speaks Somali, Finnish, English and a little Arabic. 

 

What      Where  How       my       name  
is      am  live       speak  years 

I am à he is 

I speak à he speaks 
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STUDY TIP: Dictionary. You can use Google Translate app BUT you 
should only look up words – not sentences!  
(OPISKELUVINKKI: Sanakirja. Voit käyttää Google Kääntäjää MUTTA 
käännä vain sanoja – ei lauseita!) 

 
Example: Minä en tykkää kiireisistä päivistä. 
 
 
  à   I    [ en tykkää ]    [ kiireinen ]    [ päivä ]. 

 
1.         2.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à I  do  not  like  busy  days. 

 
 

Can you write sentences in English? How do you use your dictionary? 
(Osaatko kirjoittaa lauseita englanniksi? Miten käytät  sanakirjaa?) 

  
  I am ____________________________________________________________. 

  I like ____________________________________________________________. 

  I do not like _____________________________________________________. 

  I ______________________________________________________ every day. 
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Opintokokonaisuus 6 This is my best friend 

Taitotaso 0 

Kesto 3h 

Luku- ja kirjoitustaito Aakkosjärjestyksen osaamisen vahvistaminen, sanojen 
aakkostamistehtävä. 

Numerotaidot  

Digitaaliset taidot Internet-sanakirjan käyttäminen eri kieliyhdistelmillä (englanti–
suomi–englanti, englanti–oma kieli–englanti). 

Kielen rakenteet Persoonapronominit ja be-verbi. Predikatiivilause eri 
persoonamuodoissa. Kyllä/ei-kysymys. 

Sanastosisältö Maita, kansallisuuksia. 
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6     This is my best friend 
 
 
 
 

 
 

Hossein: – Hi, Eric! It’s been a long time!  
   How are you doing?  

Eric: – Hello, Hossein. I am good,     
     thanks. 

Hossein: – This is my best friend Ali.  
   He is Afghan. He’s a student,  

 just like me.  
   We’re in the same school.  

Eric: – Nice to meet you. 

Ali: – Nice to meet you, too.  
   So, what do you do?  
   Are you a student, too? 

Eric: – No, I’m a cook.  
   I work in a restaurant. 

Ali: – Cool. What kind of restaurant  
   is it? 

Eric: – It is an Italian restaurant.  

Ali: – Is it a good restaurant? 

Eric: – It’s the best! 
 

6.1 Fill in the missing words. 
    (Täydennä puuttuvat sanat.) 

 

– How __________ you doing?      – I __________ good, thanks. 

– He __________ a student.   We __________ in the same school. 

It’s been a long time! Pitkästä aikaa! 

How are you doing? Miten menee? 

This is… Tässä on… 

my best friend minun paras ystäväni 

best paras 

a friend ystävä, kaveri 

a student opiskelija 

just like me kuten minä 

the same sama 

a school koulu 

What do you do? Mitä sinä teet? 

, too myös 

a cook kokki 

work työskennellä 

a restaurant ravintola 

Cool. Siistiä. 

What kind of? Millainen? 

Italian italialainen 

the best paras 
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 Be (olla)  

 
He is from Somalia. à He is Somali. 
  

 

Somalia à Somali        Iraq à Iraqi                  Eritrea à Eritrean 

 

 

Afghanistan à Afghan  Congo à Congolese    Finland à Finnish 

 

 

Thailand à Thai        Syria à Syrian          Estonia à Estonian 

 

 

Sweden à Swedish Turkey à Turkish        the United Kingdom à British  

 

Russia à Russian   France à French    The United States à American 

I __________ I’m minä olen 

you __________ you’re sinä olet 

he __________ 
she is 
it __________ 

___________ 
she’s 
___________ 

hän on (mies) 

hän on (nainen) 

se on 

we are ___________ me olemme 

you are  you’re te olette 

they are they’re he ovat 

I am Abdi. I’m 
from Somalia. I’m 

Somali. 
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6.2 a) Draw a line to make a complete sentence.  
     (Vedä viiva ja tee kokonainen lause.) 

 
            We        is    Swedish.  

 

           He        am   students. 

 

            She        are   Somali. 

 

       I        is    18 years old. 

 

       They       are   23 years old. 

 

              She        are   men. 

 

            They       is    women. 

 
 
 

b) Write the sentences.     (Kirjoita lauseet.) 

____He is Somali.__________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

man à men mies à miehet 
woman à women nainen à naiset 

18 
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6.3 Who are you thinking about? Choose one person. Your partner asks 
you questions. Answer his / her questions in English.  
(Ketä sinä ajattelet? Valitse yksi ihminen. Sinun parisi kysyy sinulta 
kysymyksiä. Vastaa hänen kysymyksiinsä englanniksi.)  

 

                           he 
He is Abdi. 

His name is Abdi. 

 

                          she 
She is Anna. 

Her name is Anna. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Is this person a man or a woman? 

2) What is his / her name? 

3) Where is he / she from? 

4) How old is he / she? 

5) Where does he / she live now? 
  

Is this person a man or a woman? 

Where is she from? 

How old is she? 

She’s from France. 

She is a woman. 

I don’t know. 
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                6.4 Fill in the missing words.      (Täydennä puuttuvat sanat.) 

 
 
a)  
 
 

Hello! My name __________ Leena. I __________ Finnish, and I live in Finland.  

My hometown __________ Rauma. My mother tongue __________  Finnish.  

My other languages __________  English, Swedish and German.  

What about you? Where __________  you from?  

What __________ your mother tongue?   
 
 
 

 

 
b)  

 

 

Hi! My  name __________   Henri. I __________  from Finland.  

I __________  33 years old and married.  

May I introduce: Here __________  my wife. __________  name __________  Jill.  

__________  comes from Canada. __________  mother tongue is English, but  

__________  also speaks French and a little Finnish. __________  34 years old. 

We live in Helsinki. I __________   a nurse. I work in a hospital.  

My wife__________  a teacher. __________  works in a school.  
 

 

 

 

Practice online!    
 
 

https://h5p.org/node/513675 

    am  are  is 

   am  are  is 
   he  his 
   she   her 
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Put the verbs in alphabetical order and write them next to the Finnish verbs. 
(Laita verbit aakkosjärjestykseen ja kirjoita ne suomenkielisten verbien  
viereen.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
STUDY TIP: The 3rd column is for your language.  
Many students want to get the meaning of words in Finnish and in their  
own language. Write the words in your language, too, if the Finnish  
translation doesn’t help you.  

OPISKELUVINKKI: 3. sarake on sinun kieltä varten. Monet opiskelijat  
haluavat sanoille merkityksen suomeksi ja omalla kielellä. Kirjoita sanat 
myös omalla kielellä, jos suomenkielinen käännös ei auta sinua.  

 

in English in Finnish in my language 
 vastata  
 kysyä  
 olla  
 valita  
 tulla  
 tehdä  
 piirtää, vetää  
 täyttää, täydentää  
 asua  
 tehdä  
 puhua  
 ajatella  
 työskennellä  
 kirjoittaa  

speak  ask  answer choose come  do  be  

write  think  live  fill in   draw  make  work 
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Opintokokonaisuus 7 Where are my phones? 

Taitotaso 0 

Kesto 3h 

Luku- ja kirjoitustaito Omista tavaroista kertominen minulla on- ja minä käytän -
lausein. 

Numerotaidot Arkisten tilanteiden matematiikkaa. 

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet Substantiivin yksikkö ja monikko. Sanan epämääräinen artikkeli 
alustavasti. Kysymyksiä: Onko sinulla? Missä se on, missä ne 
ovat? Kuinka usein -käsite. 

Sanastosisältö Arkisten esineiden nimiä. 
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7     Where are my phones? 

 
Maria:       – Where is my pencil? 

Maria’s classmate:    – It’s over here, on the desk.  

Maria:      – Where are my phones? I can’t find them! 

Maria’s classmate:    – Your phones? How many phones do you have? 

Maria:       – Two. 

Maria’s classmate:    – Really? Why? 

 

7.1 Everyday objects 
Write the words under the correct pictures. Take the words from the box. The 
pictures are in alphabetical order, so you don’t need a dictionary! 
(Kirjoita sana oikean kuvan alle. Ota sanat laatikosta. Kuvat ovat 
aakkosjärjestyksessä, joten et tarvitse sanakirjaa!) 

A – H 
 
 
 
 
 

 

 

 

1) ___a bag______     2) _______________     3) _______________     4) _______________      

 

 

 

5) _______________     6) _______________     7) _______________     8) _______________      

 

 

 

9) _______________    10) _______________    11) _______________   12) ______________ 

a computer  a book  a bag   a camera 

glasses  a clock  a charger  a dictionary 

a driving license a calculator  an eraser  headphones  
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K - Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) _______________    14) _______________    15) _______________   16) ______________ 

 

 

 

17) _______________   18) _______________    19) _______________   20) ______________ 

 

 

 

21) _______________    22) _______________   23) _______________   24) ______________ 

 

 

 

25) _______________    26) _______________    27) _______________   28) ______________ 

 

 

 

29) _______________    30) _______________     

a paper  a laptop  a passport  a phone 

a television  money  a pen    a pencil 

a newspaper  a wallet  a notebook  a key 

a magazine  sunglasses  an umbrella  a ruler 

a pencil case a watch 
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7.2 Objects I need     (Tavarat joita tarvitsen) 

- Do you have… (a charger / a laptop / headphones)? 

- What items do you use at school? 

- What items do you use at home? 

- What do you need when you travel? 

- What items do you need most often? 

- What items do you only need seldom? 
 

  
      100%                             50%                          0% 
 
  
 
 
  
     always                often                 sometimes           seldom                  never 
 
 
ONE à MANY 
  
 
 

 
singular (yksikkö)    plural (monikko):  -s  /  -es 

 

 
 
 a phone     two phones 

 

 

 a watch     three watches 

 

 

 a dictionary     four dictionaries 

Do you have a 
charger? 

Yes, I do. 
Here you 

are. No, I don’t. 
Sorry. 

How many 
phones do you 

have? 

I have two 
phones. 
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7.3 He has four clocks. What else does he have?       

           (Hänellä on neljä kelloa. Mitä muuta hänellä on?) 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
a) ______________________________     b) ______________________________ 

 
 
 
 
 
 

   c) ______________________________     d) ______________________________
   

 
  

 
7.4 What objects do YOU have in your bag today? What about your  
     classmate? Write sentences. 
     (Mitä tavaroita SINULLA on laukussa tänään? Entä sinun luokkakaverilla?  
      Kirjoita lauseita.) 

 
  

Example: I have a wallet and three notebooks in my bag. 
   My classmate Ali has two phones and a charger. 
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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7.5 Match the stories and the math expressions. Write the answers, too.  
        (Yhdistä tarinat ja matemaattiset lausekkeet. Kirjoita myös vastaukset.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Leyla brings one pizza to a party. Shamsa brings four pizzas. How many pizzas do 
they have at the party? 

_____1 + 4 = 5______________      Answer: ______5 pizzas__________ 

 

b) There are 10 people at the party, how much pizza can everyone eat? 

___________________________      Answer: _______________________ 

 

c) Anna has one sweet, Anni has five sweets, Anne eight, and Enni seven. They 
share the sweets equally. How many sweets does every child get? 

___________________________      Answer: _______________________ 

 

d) A’s little sister wants sweets, too. The children divide the sweets again. How 
many sweets does every child now get? 

___________________________      Answer: _______________________ 

  

a child à children lapsi  à lapset 

   5 : 10        20 : 5    1 + 4   ( 1 + 5 + 8 + 7 ) : 4 
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VOCABULARY (in alphabetical order) 
 

again uudestaan match yhdistää 
alphabetical order aakkosjärjestys need tarvita 
always aina      you don’t need sinä et tarvitse 
answer vastata never ei koskaan 
at -ssa, -ssä, jossain 

paikassa 
now nyt 

     at home kotona object tavara, esine 
     at school koulussa often usein 
     at the party juhlissa      most often useimmin 
box laatikko on -lla/-llä, päällä 
bring tuoda      on the desk pulpetilla 
can osata, voida only vain 
can’t ei osaa, ei voi over here täällä 
     I can’t find them! En löydä niitä! party juhlat 
classmate luokkakaveri picture kuva 
correct oikea Really? Oikeasti? 
desk työpöytä, pulpetti seldom harvoin 
divide jakaa sentence lause 
eat syödä share jakaa 
else muu sometimes joskus 
     What else? Mitä muuta? story, stories tarina, tarinat 
equally tasan sweet karkki, makeinen 
every joka, jokainen take ottaa 
everyday jokapäiväinen today tänään 
everyone jokainen (ihminen) travel matkustaa 
find löytää under alla, alle 
from -sta, jostakin      under the picture kuvan alle 
     from the box laatikosta want haluta 
get saada when kun 
have omistaa      when you travel kun sinä matkustat 
here tässä Why? Miksi? 
home koti   

 
 

Practice online!       
 

https://h5p.org/node/518586 
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STUDY TIP: Surround yourself with words!  
When you are using an object, try to remember what it is called in 
English.  
Write words on sticky notes and stick them everywhere at home  
and at school. 
 
OPISKELUVINKKI: Ympäröi itsesi sanoilla!  
Kun käytät esinettä, yritä muistaa mikä se on englanniksi.  
Kirjoita sanoja liimalapuille ja kiinnitä niitä kaikkialle kotona ja koulussa. 

. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

52 

Opintokokonaisuus Unit 8 My family 

Taitotaso 0 

Kesto 4h 

Luku- ja kirjoitustaito  

Numerotaidot  

Digitaaliset taidot Flashcard-tekniikka sanaston opiskelun tukena. Omien 
sanakorttien luomisen harjoittelu. Mahdollisuuksien mukaan 
myös muihin kieltenopiskelua tukeviin kännykkäsovelluksiin 
tutustuminen. 

Kielen rakenteet Omistaminen ja pronominien omistusmuodot, erityisesti yksikön 
3. persoonan omistusmuodon ymmärtäminen. Kyllä/ei-
kysymykset ja niihin vastaaminen. 

Sanastosisältö Perhesanat, omasta perhemuodosta kertominen, ammatteja, 
työpaikkoja. 
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8     My family 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

  Possessive pronouns    (pronominien omistusmuodot)  
 
 

        

 

 

 

 

 

in English example in Finnish 

my This in my friend. minun 

your What is your mother tongue? sinun 

his 
her 
its 

Who is his sister? 

What is her job? 

This is my dog. Its name is Bella. 

hänen (miehen) 

hänen (naisen) 

sen (eläimen, esineen) 

our Our class is great! meidän 

your  I am your new classmate. teidän 

their Who is their teacher? heidän 

You have a lovely 
family! And you look 

very happy. 
 

Thank you. 
What’s your 
family like? 

Here is a photo of my 
family. My mother 
took this photo last 
week. I am here.  This is my wife. 

This boy is 
our son. This girl is our 

daughter. We love 
our children very 

much. 
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8.1 Family members. Take the words from the box and write them on the  
      lines. Remember: one person can have many roles!   
     (Perheenjäsenet. Ota sanat laatikosta ja kirjoita ne viivoille. 
     Muista: yhdellä ihmisellä voi olla monta roolia!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
                  
     
 
 
 

I am single.     I have a girlfriend. I am married. I am divorced.  
I am not married.      I have a boyfriend.    I am not married  

anymore. 
 
      
 
 
 
         I have one child.          I have two children.      I don’t have   children. 
         He has one child.         She has two children.      She doesn’t have children. 

FEMALE NAISPUOLINEN 
mother äiti 
mum, mom äiskä, äippä, 

mutsi 
wife vaimo 
daughter tytär 
sister sisko 
  
MALE MIESPUOLINEN 
father isä 
dad, daddy iskä, isi, faija 
husband aviomies 
son poika (oma) 
brother veli 
  
parents vanhemmat 
child, 
children 

lapsi, lapset 
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8.2 My family and friends. Take out your phone. Find a picture of your 
family or friends in the photo gallery. Introduce them to your classmate 
in English. 
(Minun perhe ja ystävät. Ota puhelin esiin. Etsi kuvagalleriasta kuva 
sinun perheestä tai ystävistä. Esittele heidät luokkakaverille englanniksi.) 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
This is my… / These are my… 

He/she is… / They are… / We are…  

       … at home. / …in Helsinki.  

/ … in the garden.   

/ …in the park. / …on the beach. 

 
 

 
 
 
 
 
 
          home                 garden         park             beach  

Would you like to 
tell me about your 

family? 
Here’s my 
family… 
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8.3 Jobs. Yes or no?    
(Ammatteja. Kyllä vai ei?) 

  
Look at the pictures and ask your partner yes/no questions. 
Can you ask other questions, too? 
(Katso kuvaa ja kysy parilta kyllä-ei kysymyksiä.  
Osaatko kysyä myös muita kysymyksiä?) 
 
For example:       - Is Jaana married? 
            - Is Jaana a doctor? 
            - Is Jarkko 52 years old? 
            - How old is Silvia? 

          - What is Aino’s job? 
 
 
 
 
 
 
Ali    Pilvi    Leila       Ari 
a student   a teacher   a doctor      a nurse 
24 years old   35 years old   47 years old      52 years old 
single    married    divorced      married 
       

 
 
 
 
Heidi    Otto    Silvia       Aino 
a cook    a plumber   a cashier      a baker 
30 years old   41 years old   26 years old      29 years old 
single mother  single father   single       single 
 
 
 
 
 
Jarkko   Jere    Aleksi       Heikki  
a hairdresser  a builder   a welder      retired 
33 years old   25 years old   29 years old      73 years old 
single    single    married      divorced 

single mother yksinhuoltajaäiti 
single father yksinhuoltajaisä 

Is    Jere   a   builder? 

Yes, he is. 

No, he isn’t. 
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8.4 Fill in the sentences with the correct possessive words. 
          (Täydennä lauseet sopivilla omistussanoilla.) 

 a) Whose?     (Kenen? Kuka omistaa?) 

1. Whose phone is this?   It is ___my___ ( I ) phone. 

2. Whose charger is this?    It is __________ ( she ) charger. 

3. Whose notebook is this?     It is __________ ( he ) notebook. 

4. Is this __________ ( I ) pencil? 

5. Is this __________ ( you ) bag? 

6. Are you __________ ( we ) teacher? 

 
b) This is my family. 

Here is a photo of __________ ( I ) family.  

This is me, and here are __________ ( I ) parents.  

This man is __________ ( I ) brother Jussi and this is __________ ( he ) girlfriend. 

__________ ( she ) name is Ella. They live together.  

This is __________ ( they ) dog Bella.  
 
 
 

8.5 His or her? Who is he/she thinking about?      
     (Ketä hän ajattelee?) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
She is thinking about   He is thinking about  She is thinking about 
_______ brother.   _______ mother.   _______ grandfather. 

 

     his       her 
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8.6 Good news! Four people have good news.  
      Fill in the missing words. 

             (Hyviä uutisia! Neljällä ihmisellä on hyviä uutisia.  
      Täydennä puuttuvat sanat.) 

 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
  

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Congratulations! Onnea! 

Guess what? Arvaa mitä? 

engaged kihloissa 

getting married menossa naimisiin 

cute söpö, suloinen 

Wow! Vau! 

grandparents isovanhemmat 

new uusi 
graduate valmistua (koulusta) 
graduated valmistui (koulusta) 
now nyt 

Congratulations! 

  I       my           he  his    she 
  we       our           they          their 

Guess what? _______ girlfriend 

and I are engaged now. 

_______ are getting married! 

 

It’s a girl! _______ son and ________ wife have 

a baby daughter. _______ are very happy, 

and _______ baby is cute! And wow! My 

husband and _______ are grandparents!  

 
My husband has a new job. 

_______ works in the new 

Italian restaurant. 

 

My sister graduated.  

_______ is a nurse now. 
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Learn more words!  
 
 

 
 Family:    https://quizlet.com/433782052/ 
 
 
 
 
 
 Jobs:     https://quizlet.com/356269641/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
STUDY TIP: Flashcards! – Quizlet, Duolingo Tinycards, Anki, Cram... 
 
 
 

 There are many flashcard apps for learning new words.  
 You can use pre-made decks or create your own card sets. 
 Try out the flashcard technique in class together.  
 Then flip cards at home for 5 minutes every day.  
 Soon you will know a lot of new words! 

 
 Sanojen opettelemiseen on paljon sovelluksia.  
 Käytä valmiita korttipakkoja tai tee omia.  
 Kokeilkaa luokassa yhdessä.  
 Käännä kortteja kotona 5 minuuttia joka päivä.  
 Pian osaat paljon uusia sanoja! 
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anymore (not anymore) enää (ei enää)  
a baker leipuri  
a beach ranta  
a boyfriend poikaystävä  
a builder talonrakentaja  
a cashier kassa(myyjä)  
a cook kokki  
divorced eronnut  
a doctor lääkäri  
a family perhe  
a garden puutarha  
a girlfriend tyttöystävä  
a hairdresser kampaaja  
happy iloinen, onnellinen  
home koti  
introduce esitellä  
a job ammatti, työ  
last week viime viikolla  
a line viiva  
look näyttää joltakin, katsoa  
lovely ihana  
married naimisissa  
a nurse sairaanhoitaja  
a park puisto  
a person henkilö, ihminen  
a photo valokuva  
a picture kuva  
a plumber putkiasentaja  
remember muistaa  
retired eläkkeellä  
a role rooli  
single sinkku, naimaton  
a student opiskelija  
take (took) ottaa (otti)  
a teacher opettaja  
tell kertoa  
think ajatella  
together yhdessä  
very much tosi paljon  
a welder hitsaaja  
Whose?  Kenen? (Kuka omistaa?)  
Would you like to…? Haluaisitko…?  
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9     Let’s revise! 
 
 

        I can speak!  
 

 
• Greet your classmate in English. 
• Introduce yourself in English.  
• Ask: 

- How are you?     - Where do you live?  
- Where are you from?    - Where do you study? 
- How old are you?     - Do you like school? 
- What languages do you speak?  - Do you like English? 
   

 
        I can study! 
 
 

Write the verbs under the correct pictures. 
 
 
 
 
 
 

1) ______________  2) ______________  3) ______________  4) ______________      
      (kuunnella)                                   (sanoa, puhua)                   (opiskella)                                     (katsoa) 

   

 

5) ______________  6) ______________  7) ______________  8) ______________      
      (ajatella)                                       (kysyä)                                  (vastata)                                         (lukea) 

  

 

9) ______________ 10) _____________  11) _____________  12) _____________      
      (kirjoittaa)                                      (täyttää, täydentää)   (vetää, piirtää)                              (yhdistää) 

  answer      draw     listen      read            study           watch 
  ask            fill in     match      say, speak        think             write 
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        I can listen!  
 
 
 

Listen and fill in the missing words. 
 
Meeting people: 
learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/beginner-a1-speaking/meeting-people 
 
 

– Are you _______ ? You look lost. 

– Yeah. I’m new at this ________________. I don’t know anyone. 

* * * 

– What’s your _____________? 

– How do you _______________________ it? With a ‘k’ or a ‘c’? 

* * * 

– So, you’re 16? 

– No, I’m ___________________. My birthday is in May. 

* * * 

– We can ask my teacher about your class. 

– Really? Oh, ________________________________. 

 
 
 

        I can read!  
 

 
Read the text. Answer the questions with one or two words.  
(Lue teksti. Vastaa kysymyksiin yhdellä tai kahdella sanalla.) 

 
Hello! My name is Walid. I am 27 years old. I’m from Iraq. My mother 
tongue is Arabic, but I also speak English and a little Finnish. 

 
 

Hi! I’m Liis. I’m from Estonia, but now I live in Joensuu, Finland. I live with 
my family. I have mum, dad and two brothers. 
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Hello! My name is Ari. I’m Finnish. I am a nurse, and I work in a hospital. I 
am married, but I don’t have children. 
 
 
Hi! I’m Ali. I’m a 24-year-old Afghan. I speak Dari, Pashto, Finnish and 
English. I’m a student. I study Finnish every day. In the future, I would like 
to be a builder.   
 
 
Hello! I’m Jessica from the United States. I came to Finland in 2014. I’m 
an English teacher. My husband is Finnish. He is a cook, and he works in 
a French restaurant. We have a son and a daughter. They are two and 
four. We live in Helsinki. 

  
1. What is Ari’s job?      __________________________ 

2. What is Walid’s mother tongue?   __________________________ 

3. How old is Ali?      __________________________ 

4. Who is from Estonia?     __________________________ 

5. Where does Liis live?       __________________________ 

6. Where does Ari work?     __________________________ 

7. Where is Jessica from?     __________________________ 

8. How many children does Jessica have? ______________________ 

9. How many children does Ari have?   _________________________ 

10. Is Jessica American?     __________________________ 

11. Is Ali a builder?      __________________________ 

 
 
 
 

        And I want to learn more! 
 
 
 
Next, I want to learn _____________________________________________ 
(Seuraavaksi haluan oppia) 
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Now I can!         name: ________________________ 
       date: _________________________ 
 

 
 
Teacher’s comments:  
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

I can…  
 

Yes! 

 
 

Yes 
(with help) 

 
 

Not yet 

1. greet people in English. 
    (tervehtiä ihmisiä englanniksi) 

   

2. say my name.  
    (sanoa nimeni) 

   

3.  spell my name. 
    (tavata nimeni yksi kirjain kerrallaan) 

   

4.  say my country, nationality and languages. 
    (sanoa minun maan, kansallisuuden ja kielet) 

   

5. say numbers.  
    (sanoa numeroita) 

   

6. name everyday objects. 
    (nimetä arkisia tavaroita) 

   

7. ask easy questions. 
    (kysyä helppoja kysymyksiä) 

   

8. answer easy questions. 
   (vastata helppoihin kysymyksiin) 

   

9.make sentences using verb pronouns and verb be.  
   (tehdä lauseita joissa on pronomineja ja olla-verbi) 

   

10. use dictionaries. 
     (käyttää sanakirjoja) 

   

11. study at home. 
     (opiskella kotona) 

   

12. learn more English! 
     (oppia lisää englantia!) 

   


