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LANGUAGE OF VOWELS
 a, e, i, o, u, ä, ö, y (8 different vowels)

kala, vene, sinä, musta, tyly
 aa, ee, ii, oo, uu, ää, öö, yy

pää, hiiri, suuri, tyyli, Töölö
long vowels

 ai, ei, ie, oi, io, ui, iu, äi, öi, öy, yö etc.
Suomi, pieni, äiti, pöytä, pyöreä

 Short and long vowels make 
differences:
tule ’come’ (imperative, command)
tulee ’he/she comes’ (Sg 3. person)
tuli ’fire’   tuuli ’wind’



ONE OR DOUBLE? OR 
THREE?

 K p t …g b d
h j l m n r s v

 kuka ’who’ kukka ’flower’
One, two or three makes sense
mato ’worm’ – matto ’carpet’
kansa ’the people’ – kanssa ’with someone’

 Consonant gradation 
pp:p kaappi 'cupboard' : kaapin gen. 
tt:t    tyttö 'girl' : tytön gen.             
kk:k  kukka 'flower' : kukan gen.     
p:v    tapa 'habit' : tavan                  
t:d     katu 'street' : kadun gen. 



GREETINGS

 HYVÄÄ HUOMENTA
 HYVÄÄ PÄIVÄÄ
 HYVÄÄ ILTAA
 HYVÄÄ YÖTÄ
 HEI-HEI / MOI-MOI
 NÄKEMIIN, NÄHDÄÄN
 KIITOS / KIITTI
 ANTEEKSI
 OLE HYVÄ



FIRST MEETING

 KUKA SINÄ OLET?
 MINÄ OLEN…
 HAUSKA TAVATA!
 MITÄ KUULUU?
 KIITOS HYVÄÄ
 TERVETULOA!
 Meeting a Finn 

https://www.youtube.com/watch
?v=3Pn_BNY3yew

https://www.youtube.com/watch?v=3Pn_BNY3yew


COMMON FINNISH WORD

 2-sillable, CVC(C)V
ku-ka, kuk-ka, poi-ka, ka-la
kou-lu, päi-vä
terve!
aamu, päivä, ilta
kello

 Compound word
koulu+päivä
aamu+päivä



ELASTIC LANGUAGE
 All infromation in the end of word

koulu+SSA+KO
laula+N

 One word = one sentence (meaning)
sataa ’it’s raining’ 
minu+LLE+KIN+KO ’(something) to me 
too?’

 New words (derive)
laula/a > laula+JA
aja/a > aja+JA
kammata, kampaa- > kampaa+JA
suoma+LAINEN, kaupunki+LAINEN



VERBS ARE BEST!

PUHU-A
minä puhuN eN puhu
sinä puhuT eT puhu
hän puhuU ei puhu
me puhuMME eMME puhu
te puhuTTE eTTE puhu
he puhuVAT eiVÄT puhu
Puhu-t-ko suome-a?
En puhu.



WHY FINNISH IS 
CHALLANGE
 Suffix language (different compared 

with English/Germany etc. Indo-
European languages)

 Many grammatical possibilities (15 
cases in Singular and Plural)

 Many changes (one – two, 
gradation)

 Long words
 Different vowels (front: ä,ö,y; back 

a,o,u; neutral e,i), vowel harmony: 
hella ’stove’ hellä ’tender’              
suu ’mouth’ syy ’reason’



WHY FINNISH IS EASY AND 
USEFUL
 Not sex
 Not articles
 Not accent
 Word stress always in the first 

syllable
 Very regular
 Very elastic
 Exact language
 Order of words have not so big 

sense (Minä rakastan sinua = Sinua 
minä rakasta: S V O-rule)

 Common intonation



NUMBERS
1 YKSI 6 KUUSI
2 KAKSI 7 SEITSEMÄN
3 KOLME 8 KAHDEKSAN
4 NELJÄ 9 YHDEKSÄN
5 VIISI 10 KYMMENEN
PALJONKO KELLO ON?
KELLO ON KYMMENEN
PALJONKO SE MAKSAA?
5 EUROA
http://www.rsgo.eu/app/fi/c/15/s/245/5

http://www.rsgo.eu/app/fi/c/15/s/245/5


IHMINEN PÄÄ

OLKAPÄÄ

PEPPU

POLVET

VARPAAT

SILMÄT

KORVAT

VATSA



JUMPPALAULU
Pää, olkapää, peppu, 
polvet, varpaat, 
polvet, varpaat. 
Pää, olkapää, peppu, 
polvet, varpaat, 
polvet, varpaat. 
Silmät, korvat ja vatsaa taputan
Pää, olkapää, peppu, polvet, 
varpaat.
https://www.youtube.com/watch?v=bGuj-1xi-ZA

https://www.youtube.com/watch?v=bGuj-1xi-ZA


PÄIVÄKOTI
http://www.rsgo.eu/app/fi

http://www.rsgo.eu/app/fi


PÄIVÄKOTIPÄIVÄ

klo 7.00 Päiväkoti aukeaa, lapset saapuvat

klo 8.00-8.30 Aamupala

klo 8.30-9.00 Vapaata leikkiä/ohjattua toimintaa

klo 9.00-10.00 Aamupiiri ja toimintaa pienryhmissä

klo 10.00-11.00 WC-käynti, pukeutuminen, ulosmeno ja 
ulkoleikit

klo 11.00-11.15 Sisälle, WC-käynti ja käsienpesu

klo 11.15-12.00 Lounas

klo 12.00-13.30 WC- käynti ja lepo tai päiväunet

klo 13.30-14.00 Herääminen, WC-käynti ja välipala

klo 14.00-14.45 Vapaata leikkiä/pienryhmätoimintaa

klo 14.45- WC-käynti, pukeutuminen, ulosmeno ja 
ulkoleikit, kotiinlähtö

klo 17.00 Päiväkoti sulkeutuu



VANHAINKOTI
 Aamuvuoro:
Herääminen, nousee ylös. Pukee, 
hygenia/pesu, päivittäiset 
toiminnot
Aamupala ja lounas
 Iltapäivä-/iltavuoron: hygienia, 

illallinen, asiakkaan auttaminen 
vuoteeseen. 

 Yövuoro: tarkistaa asiakkaiden 
vointia ja auttaa

http://www.rsgo.eu/app/fi/c/16

http://www.rsgo.eu/app/fi/c/16
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