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Hiiden Opiston käyttämät kielten oppikirjat lukuvuosi 2018-2019 

Suomi vieraana kielenä 

• Suomen Mestari 1 (Finn Lectura) 

• Suomen Mestari 2 (Finn Lectura) 

• Suomen Mestari 3 (Finn Lectura) 
 
Arabia 

• Mastering Arabic 1 Activity Book (Palgrave) 
 
Englanti 

• Alright? Alright! (Otava) 

• Catching Up (Finn Lectura) 

• Destinations 1 (Otava) 

• Destinations 2 (Otava) 

• Destinations 3 (Otava) 

• Destinations 4 (Otava) 

• English for You, too! Book 4 (Otava) 

• English for You, too! Book 5 (Otava) 

• Everyday English, Starter (Finn Lectura) 

• Everyday English 1 (Finn Lectura) 

• Everyday English 2 (Finn Lectura) 

• STEPS into English 2 (Sanoma Pro) 

• STEPS into English 3 (Sanoma Pro) 
 
Espanja 

• ¡Dime! 1 (Otava) 

• ¡Dime! 2 (Otava) 

• ¡Fantástico! 1 (Sanoma Pro) 

• ¡Fantástico! 2 (Sanoma Pro) 

• ¡Fantástico! 3 (Sanoma Pro) 

• ¡Fantástico! 4 (Sanoma Pro) 

• Ventana 1 (Sanoma Pro) 

• Ventana 3 (Sanoma Pro) 
 
Italia 

• Si parte! 1 (Finn Lectura)  

• Bella Vista 1 (SanomaPro) 

• Bella Vista 2 (SanomaPro) 
 
Japani 

• Basic Kanjibook – New Edition (Bonjinsha) 

• Michi 1 (Otava) 

• Michi 2 (Otava) 
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Kreikka 

• Ελληνικά B (Ellinika B) (Simopoulos George / Patakis) 
Ranska 

• Escalier 1 (SanomaPro) 

• Parfait 2 (Otava) 

• Chez Olivier 1 (Finn Lectura) 

• Chez Olivier 2 (Finn Lectura) 

• J’aime 3 (Otava) 

• Le Nouvel Edito B1 (Samra, Pinson, Perrard/ Éditions Didier) 

• Le mystère de la chambre jaune, niveau 4, B2 (Gaston Leroux/CIDEB) 
 
Ruotsi 

• Häng med! 1 ruotsia aikuisille (Finn Lectura) 
 
Saksa 

• Einverstanden 2 (Otava) 

• Hallo! 1 (Finn Lectura) 

• Hallo! 2 (Finn Lectura) 
 
Tanska 

• Dansk? – Ja, tak! Tanskaa pohjoismaalaisille (Guldbaek-Ahvo, Toivonen / Finn Lectura) 
 
Venäjä  

• Pora 1 (Otava) 

• Pora 2 (Otava) 

• Kafe Piter 1 (Finn Lectura) 

• Kafe Piter 2 (Finn Lectura) 
 
Viro 

• K nagu Kihnu (Kiri-Mari Kirjastus) 

• Meie Keelesild (Otava) 

• Viroa Matkailijoille (Finn Lectura) 
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Kielten oppikirjakuvaukset lukuvuosi 2018–2019 

Suomi vieraana kielenä 

OMA SUOMI 1 (Tapaninen & Kuparinen / Otava) 
Oma suomi 1 -kirjan tekstit ja dialogit liittyvät esimerkiksi asiointitilanteisiin, asumiseen, työhön ja 
arkiympäristössä liikkumiseen. Harjoitukset sitovat opitun asian opiskelijan omaan elämänpiiriin, ja 
opiskelijaa rohkaistaan kielelliseen päättelyyn ja havainnointiin esimerkkien avulla. Kirja sopii sekä 
itsenäiseen opiskeluun että kurssin oppikirjaksi. Sarjan ensimmäinen osa etenee alkeista 
eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolle A2.2. Aihepiirit noudattavat aikuisten 
kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmaa. 

OMA SUOMI 2 (Tapaninen & Kuparinen / Otava) 
Kirja laajentaa arkielämän ja yhteiskunnan teemoja. Koulutus ja työelämä ovat jatko-osan keskeisiä 
teemoja. Teksteissä etsitään työpaikkaa, tutustutaan Suomen historiaan, toimitaan hätätilanteissa 
sekä keskustellaan asumisesta ja mediasta. Opiskelijan omat sivut ovat edelleen mukana 
kytkemässä kappaleiden teemoja opiskelijan omaan elämään Suomessa. Kirja opastaa tasolle B1.1 

 
SUOMEN MESTARI 1 (Gehring & Heinzmann / Finn Lectura)                    Suomen 
mestari 1 on yksikielinen suomen kielen alkeisoppikirja aikuisille. Selkeä ja helppokäyttöinen kirja 
kehittää kielitaidon eri osa-alueita tehokkaasti. Kirjan aihepiirit sijoittuvat suomenoppijan arkeen: 
opiskeluun, työhön, kotiin ja vapaa-aikaan. Runsaat ja monipuoliset harjoitukset sekä 
havainnollinen kuvitus tukevat sekä kielikurssi- että itseopiskelua. Uudet rakenteet esiintyvät 
teksteissä mahdollisimman luonnollisissa käyttökonteksteissa. Kielioppiosioiden selkeyteen ja 
yksinkertaiseen esitystapaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Kutakin kappaletta täydentää 
erillinen Puhutaan-osio, jossa käsitellään aihepiiriin liittyvää asiointikieltä ja -sanastoa. Lisäksi 
kirjan lopussa esitellään lyhyesti yleispuhekielen yleisimpiä piirteitä. 

SUOMEN MESTARI 2 (Gehring & Heinzmann / Finn Lectura)                    Suomen 
mestari 2 on aikuisille tarkoitettu jatko-oppikirja suomen kielen opiskeluun. Teos on jatkoa 
suositulle Suomen mestari 1 -oppikirjalle. Kirja jatkaa arkipäivän viestintätilanteiden harjoittamista 
aihepiireinään vapaa-aika, harrastukset, luonto, matkailu, terveys, koulutus, työ ja juhlapäivät. 
Lisäksi harjoitellaan myös kertomaan laajemmista oman elämän kokemuksista ja käsittelemään 
edellä mainittuja aiheita eri aikamuodoissa. Opittu sanasto kertautuu tehokkaasti myöhempien 
kappaleiden harjoituksissa ja teksteissä. 

 

SUOMEN MESTARI 3 (Gehring & Heinzmann / Finn Lectura)                    Suomen 
mestari 3 jatkaa oppikirjasarjaa, joka on tarkoitettu aikuisille suomen kielen opiskelijoille. Kirjassa 
harjoitetaan sekä arkisia että virallisempia viestintätilanteita aihepiireinä mm. ympäristönsuojelu, 
kulttuuri ja kulttuurienväliset erot, historia, perhe-elämä ja urheilu. Kirjassa on monentyyppisiä 
tekstejä, ja kirjan käyttäjä tulee tutuksi niin puhutun kuin kirjoitetun kielen kanssa.  
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Arabia 

MASTERING ARABIC 1 ACTIVITY BOOK (Wightwick / Palgrave) 
Englanninkielinen arabian oppikirja. 
A practice book in developing Arabic skills in reading and writing through engaging and highly 
illustrated exercises, designed to increase confidence in and understanding of basic Arabic. 
Written by bestselling authors, this book is suited for all beginners in Arabic, whether for self-
study or classroom use. The book teaches Modern Standard Arabic. A website accompanies the 
Mastering Arabic series with a wealth of extra activities. The Activity Book works perfectly as a 
companion to Mastering Arabic 1, but can equally well be used alongside any introductory course. 
It is aimed at beginners who are currently working through or who have completed an 
introductory course and wish to practice vocabulary and grammar and build their competence 
through a lively, diverse range of exercises. 
 

Englanti 

ALRIGHT? ALRIGHT!  (Hardwick, Mitchell / Yleisradio) 
YLE:n hauskan samannimisen tv-kurssin rinnalle luotu mutta itsenäisenäkin toimiva oppikirja, 
jonka avulla voi kerrata ruostuneita tietojaan alkeista peruskoulun päättötasoon asti. 
Perusrakenteita ja sanastoa sekä käytännön tilanteita pubista lääkäriin, ostoksilla käymisestä 
asumiseen - tapahtumat sijoittuvat kuvitteelliseen Eggenhamiin, joka sijaitsee Keski-Englannissa, 
eikä huumoriakaan ole unohdettu. 

CATCHING UP (Mortazavi, Saarinen, von Bondsdorff / Finn Lectura) 
Catching Up on englannin oppikirja opiskelijoille, jotka haluavat kehittää suullista kielitaitoaan ja 
saada lisää itsevarmuutta kielen käyttäjinä. Se soveltuu opiskelijoille, joille englannin 
perusrakenteet ja -sanasto ovat jo tuttuja, mutta joiden keskustelu taidot kaipaavat vielä hiomista. 
Kirja toimii erinomaisesti keskustelukurssien oppimateriaalina. Jokainen kappale sisältää runsaasti 
mukaansatempaavia ja hauskoja keskustelutehtäviä, jotka aktivoivat suullista kielitaitoa 
tehokkaasti. Kirja koostuu viidestä eri teemaosiosta. Aihepiireihin kuuluvat koti ja perhe, 
harrastukset, ruoka ja terveys, media ja yhteiskunta, työelämä, ympäristö sekä matkailu. Lisäksi 
harjoitellaan englannin ääntämistä sekä kuuntelua. Keskusteluharjoitukset ovat käytännönläheisiä 
ja soveltuvat osaksi arkipäiväisiä viestintä tilanteita. Eurooppalaisessa viitekehyksessä Catching Up 
sijoittuu taitotasolle B1. 
 
DESTINATIONS 1 (Blom-Kröger, Ingall & L´Ecuyer / Otava) 
Destinations on englannin alkeisopintoihin suunniteltu oppimateriaalisarja, joka tarjoaa kaikki 
tarpeelliset varusteet kielen opettamiseen ja oppimiseen. Se tutustuttaa mielenkiintoisiin 
paikkoihin ja opettaa heti alusta alkaen matkailuun liittyvää sanastoa sekä todellisen elämän 
käyttöenglantia. Mukana on paljon puhe- ja ääntämisharjoituksia. Kirjassa opitaan yleisimmät 
tervehdykset ja kertomaan itsestä, harrastuksista ja työstä. Lisäksi opitaan toimimaan englanniksi 
mm. lentokentällä, ravintolassa ja tietä kysyttäessä. Kirjan mukana tulee opiskelijan CD. Taitotaso 
A1. 
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DESTINATIONS 2 (Blom-Kröger, Ingall, Rawstorne, Tulkki, Liimatta / Otava) 
Sarjan toisessa osassa syvennetään ensimmäisestä osasta tuttuja teemoja ja tilanteita. Lisäksi 
etsitään töitä ja käydään lääkärissä. Kirjan lopussa on mm. kielioppirakenteet kertaava kooste. 
Mukana on opiskelijan CD. Taitotaso A1. 
DESTINATIONS 3 (Blom-Kröger, Ingall, Rawstorne / Otava) 
Sarjan kolmannessa osassa muutetaan, mökkeillään ja remontoidaan. Arkisiin puuhiin tuovat 
oman mausteensa teatterissa käyminen, joulunvietto, juhlien suunnittelu ja kaukomatkat. Kirjassa 
harjoitellaan puhelinfraaseja ja sähköpostin kirjoittamista. Rakennekoosteessa esitetään tiiviisti 
tähän mennessä opitut kielioppiasiat. Taitotaso A2. 
 
DESTINATIONS 4 (Blom-Kröger, Ingall, Juhola / Otava) 
Sarjan neljännessä osassa laajennetaan sanavarastoa, jatketaan rakenteisiin tutustumista ja 
kehitetetään erityisesti suullista osaamista. Kirjassa on kymmenen kappaletta, joiden teksteissä 
painottuvat arkipäivän tilanteet. Teemoja ovat mm. hyvinvointi ja terveys, asuminen, ympäristö ja 
kierrätys sekä sää ja luonnonilmiöt. Jokaisen kappaleen lopussa olevat kertaavat tehtävät ja 
opiskelijan äänite kannustavat itsenäiseen opiskeluun. Taitotaso A2. 

ENGLISH FILE ELEMENTARY (Oxford University Press) 
Kirjan yhdeksässä kappaleessa keskitytään käytännön englannin harjoitteluun.  
 
ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE (Third Edition) (Oxford University Press) 
Paljon uusia tekstejä ja tehtäviä raikkaalla otteella keskittyen puheharjoituksiin. 

ENGLISH FILE INTERMEDIATE (Third Edition) (Oxford University Press) 
Motivoivat harjoitukset ja tekstit kannustavat englannin puhumiseen. 
 
ENGLISH FOR YOU, TOO! BOOK 1 (Jokela, Mackenzie-Mäkelä, Sjögren / Otava)  

English for You, too! Book 1 on oppikirja aikuisopiskelijoille. Se on jatkoa alkeiskirjalle English for 
You, too! Starter, mutta sopii hyvin myös aloituskirjaksi niille, joiden englannin opinnoista on aikaa 
ja taidot ovat ruostuneet. Kirjassa harjoitellaan arki- ja työelämän perussanastoa ja helpohkoa 
matkailusanastoa sekä kerrataan ja opitaan lisää englannin kielen perusrakenteita. Kirjan 
yhdeksässä kappaleessa on lyhyt tekstiosuus ja vaihtelevia harjoituksia, jotka rohkaisevat 
käyttämään kieltä. Keskeistä on tekstin ymmärtäminen ja itselle tärkeiden sanojen opiskelu. 
 
ENGLISH FOR YOU, TOO! BOOK 2 (Haukkapää, Jokisalo & Waddell / Otava) 
English for You, too! Book 2 on oppikirja aikuisopiskelijoille, jotka ovat aiemmin opiskelleet 1-2 
vuotta englantia kansalaisopistossa tai omaavat vastaavat tiedot. Kirjassa harjoitellaan arki- ja 
työelämän perussanastoa ja helpohkoa matkailusanastoa sekä kerrataan ja opitaan lisää englannin 
kielen perusrakenteita. Kirjan kahdeksan kappaletta koostuvat dialogiteksteistä ja vaihtelevista 
harjoituksista, jotka rohkaisevat käyttämään kieltä. 

ENGLISH FOR YOU, TOO! BOOK 3 (Haukkapää, Jokisalo, Waddell / Otava) 
Oppikirja syventää englannin kielen taitoa opettamalla sopivasti lisää kielioppia ja kertaamalla jo 
opittua. Kirjan avulla opitaan lisää aikamuotoja. Tapahtumat vievät maailmalle ja tutustumaan 
erilaisiin ihmisiin. Aihepiirejä ovat mm. talviharrastukset, internet, yritysvierailu ja puutarhanhoito 

ENGLISH FOR YOU, TOO! BOOK 4 (Haukkapää, Jokisalo, Siliämaa / Otava) 
Oppikirja syventää englannin kielen taitoa opettamalla sopivasti lisää kielioppia ja kertaamalla jo 
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opittua. Se kannustaa suulliseen kielenkäyttöön ja tutustuttaa opiskelijan myös amerikanenglannin 
erityispiirteisiin. Aihepiirejä ovat muun muassa ongelmatilanteet matkailussa, omasta kulttuurista 
kertominen sekä arjen asioiden hoitaminen. 

ENGLISH FOR YOU, TOO! BOOK 5 (Haukkapää, Jokisalo, Siliämaa / Otava) 
Aikuiselle oppijalle suunnattu edistyneemmän tason oppikirja. Monipuolisten ja innostavien 
tehtävien avulla opiskelijan sanavarasto rikastuu ja rakenteiden hallinta syvenee. Kirja sisältää 
runsaasti pariharjoituksia, jotka kehittävät keskustelutaitoja. Aihepiirejä ovat mm. suomalainen 
yhteiskunta, terveys ja hyvinvointi, ympäristönsuojelu, uutiset ja media sekä hieman vaativammat 
matkailutilanteet. 
 
EVERYDAY ENGLISH, STARTER (Holopainen, Silventoinen & Ylönen / Finn Lectura )  
Everyday English Starter on todellisille vasta-alkajille tarkoitettu oppikirja aikuisopetukseen. Kirja 
soveltuu vapaan sivistystyön ohjatuille kursseille sekä myös itseopiskeluun esimerkiksi ruosteessa 
olevan alkeiskielitaidon aktivoimiseen. Kirjan pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä ja 
mukaansatempaavat keskusteluharjoitukset kannustavatkin opiskelijaa käyttämään kieltä 
rohkeasti. Rauhallisesti etenevässä kirjassa harjoitellaan englannin käyttöä arkielämän tilanteissa. 
Sen avulla opitaan kertomaan perusasiat itsestä ja perheestä, tutustutaan arkisiin askareisiin, 
kotiin ja harrastuksiin liittyvään sanastoon sekä opitaan asioimaan ravintolassa. Lukuisat 
harjoitukset kehittävät kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti. Kielen rakenteisiin tutustutaan 
selkeiden esimerkkien avulla. 

EVERYDAY ENGLISH 1 (Holopainen, Silventoinen / Finn Lectura) 
Oppikirja on jatkoa saman sarjan Starter-kirjalle, mutta soveltuu myös aloituskirjaksi opiskelijoille, 
jotka ovat jo joskus opiskelleet englannin alkeita, mutta kaipaavat niiden kertausta. Kirja soveltuu 
vapaan sivistystyön ohjatuille kursseille sekä myös itseopiskeluun. Kirjan pääpaino on suullisen 
kielitaidon kehittämisessä ja mukaansatempaavat keskusteluharjoitukset kannustavatkin 
opiskelijaa käyttämään kieltä rohkeasti. 
 
Kirjan kahdeksassa kappaleessa harjoitellaan monipuolisesti arkielämän puhetilanteita, 
tutustutaan mm. matkailu- ja ruokasanastoon sekä opiskellaan englannin kielen perusrakenteita. 
Lukuisat harjoitukset kehittävät kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti. Kielen rakenteisiin 
tutustutaan selkeiden esimerkkien avulla. 
 
EVERYDAY ENGLISH 2 (Holopainen, Silventoinen / Finn Lectura) 
Kirja on jatkoa aikuisopetukseen tarkoitetulle englannin oppikirjasarjalle. Se soveltuu vapaan 
sivistystyön ohjatuille kursseille sekä myös itseopiskeluun. Kirjasarjan pääpaino on suullisen 
kielitaidon kehittämisessä ja mukaansatempaavat keskusteluharjoitukset kannustavatkin 
opiskelijaa käyttämään kieltä rohkeasti. 
Kirjan kahdeksassa kappaleessa jatketaan arkielämän kielenkäyttötilanteiden harjoittelua sekä 
englannin perusrakenteisiin tutustumista. Lisäksi kirjan avulla laajennetaan matkailusanastoa, 
opetellaan asioimaan puhelimitse sekä tutustutaan mm. terveyteen, perhesuhteisiin ja 
työelämään liittyvään sanastoon. Lukuisat harjoitukset kehittävät kielitaidon eri osa-alueita 
monipuolisesti. 

STEPS INTO ENGLISH 1 (Huhtala-Halme / Sanoma Pro) 
Havainnollinen ja selkeä oppikirja niille, jotka ovat ottamassa ensi askeliaan englannin kieleen. 
Kirja sopii myös niille, joilta opittu kieli on päässyt unohtumaan tai kielen käyttäminen ei tahdo 
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onnistua. Kirja kattaa keskeisimmät rakenteelliset ja sanastolliset asiat tutuista teemoista: 
tervehtiminen, maita, värejä, tavallisimmat tavarat, numerot ja hintoja, työpaikkoja, perhe ja 
ystävät, harrastukset ja kotityöt, kellonajat, tien neuvominen, ruoat ja ravintolassa asioiminen ja 
hieman matkustussanastoa. 

STEPS INTO ENGLISH 2 (Huhtala-Halme, Qvist, Toane / Sanoma Pro) 
Kokeneiden Espoon työväenopiston opettajien havainnollisen kirjasarjan toinen osa aikuisille, 
jotka ovat opiskelleet vuoden verran kieltä. Kirjassa on kymmenkunta "askelta", jotka johtavat 
toimimaan erilaisissa englantilaisissa tilanteissa. Menetelmänä ”tekemällä oppii”: kuvien ja 
aktiviteettien kanssa opiskelija huomaa oppineensa luonnonmenetelmän kautta, selitys tulee 
vasta kun asia jo on tuttu. Näin kieliopin pelko ei pääse yllättämään. 

STEPS INTO ENGLISH 3 (Huhtala-Halme, Qvist, Thompson / Sanoma Pro) 
Oppikirja on jatkoa sarjan kahdelle ensimmäiselle osalle, mutta soveltuu hyvin kenelle tahansa, 
jolla on jo perustiedot englannin alkeista. Nyt syvennetään jo opittua ja kehitetään kielitaitoa 
edelleen. Kirja sisältää kymmenen teemakokonaisuutta, joiden aihepiireinä ovat mm. asuminen, 
opiskelu, työ, huvit, ostokset, liikkuminen ja turvallisuus, luonto ja ympäristö.  

 
Espanja 
 
¡DIME! 1 (Otava)  
Uusi elämäniloinen espanjan alkeiskurssi. Miten hauskaa espanjan opiskelu voikaan olla! 
Suomalaisen Arton, hänen tyttöystävänsä Carmenin ja tämän vauhdikkaan perheen seurassa oppii 
puhumaan espanjaa eikä takuulla tylsisty. Oppikirjan aihepiirit ovat tervehdykset ja tutustuminen, 
perhe ja alkuperä, kotona syöminen ja ystävien tapaaminen ulkona, tilaaminen ja maksaminen, 
ammatit, perhejuhlat, vuodenajat ja kalenteri, arkirutiinit, ostoksilla käynti, hotelliin 
majoittuminen ja tien kysyminen. Taitotaso A1 (uudistettu painos). 
 
¡DIME! 2 (Otava)  
Uudistettu painos. Aiheina ovat vapaa-ajan harrastukset, esimerkiksi urheilu ja pelit, musiikki ja 
elokuvat, shoppailu, vuodenajat ja sää, matkailu ja lomanvietto, lääkärillä käynti, Espanjan ja Etelä-
Amerikan maiden, mm. Argentiinan ja Kolumbian ihmiset, luonto, historia ja maantiede. 

¡FANTÁSTICO! 1 (Kaasinen, Laine, Leman, Nevado / SanomaPro) 
Uusi rauhallisesti etenevä espanjan alkeiskirja, jossa käydään läpi keskeisimmät matkailijan 
kohtaamat puhetilanteet. Oppikirjassa on paljon sanastoa, kuullunymmärtämisharjoituksia ja 
tietoa espanjalaiseen kulttuuriin liittyvistä erityispiirteistä kuten puhelinkäyttäytyminen, tapas-
kulttuuri ja pyhäpäivät.    

¡FANTÁSTICO! 2 (Kaasinen, Laine,Saló i Nevado / SanomaPro) 
Alkeiskurssin jatkokirja, jossa kerrataan ¡Fantástico! 1 -kirjan matkailutilanteita ja paneudutaan 
uusiin arjen ja perhe-elämän tilanteisiin. Latinalainen elämäntyyli tulee yhä läheisemmäksi koska 
nyt tutustutaan myös Kuubaan ja Chileen.  

¡FANTÁSTICO! 3 (Reyes, Kaasinen, Kurhinen / SanomaPro) 
Jatkokirja, jossa kerrataan jo opittua ja paneudutaan jokapäiväisen arkielämän, työelämän sekä 
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luonnon ja ympäristön tuntemiseen. Alueista tutustutaan Etelä-Espanjaan ja Meksikoon. 
Rakenteista tärkeimmäksi nousevat menneen ajan aikamuodot. 

¡FANTÁSTICO! 4 (SanomaPro) 
Jatkokirja, joka syventää työ- ja vapaa-ajan teemoja, mutta perehdyttää myös kulttuuri- ja 
yhteiskuntakysymyksiin. Päätösosassa liikutaan Väli-Amerikassa ja Pohjois-Espanjassa. 

VENTANA 1 (SanomaPro) 
Ventana-sarja on suunnattu aikuisopiskelijoille. Ventana 1 -kirjassa kielen alkeita opetellaan 
käytännön viestintätilanteissa. Aihepiireinä ovat muun muassa tutustuminen, ruoka, 
matkustaminen ja vapaa-ajan vietto. Kirjassa seurataan madridilaisen uutistoimiston 
työntekijöiden ja heidän perheidensä elämää. Agencia 24 horas -uutistoimiston artikkelit tuovat 
opiskelijoille uutta kulttuuri- ja asiatietoa koko espanjankielisestä maailmasta. Viestinnän kannalta 
tärkeimmät ilmaukset ja sanasto on nostettu harjoittelun keskiöön. Viestintätilanteiden vaatimat 
rakenteet käsitellään tiiviisti ja opiskelijaa aktivoiden. Kirjan lopussa on minikielioppi. Ventana 1 
vastaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A1. 
 
VENTANA 2 (SanomaPro) 
Ventana 2 -kirjassa espanjan alkeiden opiskelua jatketaan käytännön viestintätilanteissa. 
Aihepiireinä ovat muun muassa hyvinvointi, arjen rutiinit ja juhlat, sää ja luonto sekä nykypäivän ja 
menneisyyden vertaileminen. Ventana 2-kirjassa uutistoimiston artikkelit tuovat opiskelijoille 
kulttuuri- ja asiatietoa erityisesti Espanjasta ja Meksikosta. Viestinnän kannalta tärkeimmät 
ilmaukset ja sanasto on nostettu harjoittelun keskiöön. Viestintätilanteiden vaatimat rakenteet 
käsitellään tiiviisti ja opiskelijaa aktivoiden. Kirjan lopussa on minikielioppi. Ventana 2 vastaa 
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A1-A2. 
 
VENTANA 3 (SanomaPro) 
Sarjassa seurataan Agencia 24 horas -uutistoimiston työntekijöiden ja heidän perheidensä elämää 
Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Ventana 3 -kirjan aihepiirejä ovat matkailun ohella 
ruokakulttuuri, asuminen ja liikuntaharrastukset. Lisäksi tutustutaan espanjankieliseen musiikkiin, 
kirjallisuuteen ja elokuviin. Uutistoimiston artikkeleissa käsitellään kiinnostavia ilmiöitä 
Panamericana-valtatien varrella. Ventana 3 vastaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A2-B1. 

Italia 

BELLA VISTA 1 (Ciro Imperato, Katri Kuusela, Sari Meurman, Giuseppe Feroldi / SanomaPro) 
Näköala kauniiseen Italiaan – sen kieleen, kulttuuriin ja italialaisten elämään. Bella vista 1 sisältää 
italian kielen alkeet ja perusteet. Se soveltuu erityisesti aikuisille, mutta myös lukion B3-kieleen 
(kurssit 1–3). Aihepiirit kattavat arkikielen tilanteita ja sanastoa. Kielioppi on integroitu 
kappaleisiin asteittain syventäen. Kulttuuri- ja maantuntemustiedot on esitetty kiinnostavasti ja 
kattavasti.  
 
BELLA VISTA 2 (Ciro Imperato, Katri Kuusela, Sari Meurman / SanomaPro) 
Bella vista 2 laajentaa ja syventää näköalaa italian kieleen sekä italialaiseen kulttuuriin ja elämään. 
Se soveltuu erityisesti aikuisille, mutta myös lukion B3-kieleen (kurssit 4-6). Aihepiirit kattavat 
arkikielen tilanteita ja sanastoa. Kielioppi on integroitu kappaleisiin asteittain syventäen. Kulttuuri- 
ja maantuntemustiedot on esitetty kiinnostavasti ja kattavasti. 
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SI PARTE! 1 italiaa aikuisille (Rosa Daghetti & Katriina Veikkolainen/ Finn Lectura) 
Si parte! 1 on aikuisopiskelijoille suunnattu italian alkeisoppikirja. Se on suunniteltu erityisesti 
vapaan sivistystyön oppilaitosten opetukseen mutta sopii myös itseopiskeluun. Kirjassa 
tutustutaan erilaisiin viestintätilanteisiin aitojen dialogien kautta ja samalla opitaan italian kielen 
perusrakenteita sekä sanastoa. Oppikirjan tekstit käsittelevät matkailuun ja jokapäiväiseen 
elämään liittyviä aihepiirejä, kuten kahvilassa, ravintolassa ja kaupoissa asioimista sekä 
esittäytymistä ja itsestä kertomista. Lisäksi kirjan kappaleissa vertaillaan italian ja suomen kielen 
eroja ja tutustutaan italialaiseen elämään ja kulttuuriin. Monipuolisten tehtävien avulla 
harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita ja opitaan käyttämään kieltä rohkeasti. 
Eurooppalaisessa viitekehyksessä Si parte! 1 sijoittuu taitotasolle A1.  

 

Japani 

BASIC KANJI BOOK, NEW EDITION (Kano et al. / Bonjinsha) 
Kirja kanji-merkistön harjoitteluun. 
By far, the best selling Kanji book. Also known as “that red kanji book”, it contains 250 basic kanji 
with strokes and examples of how to use them. It gives you real life examples of how the kanji is 
used in everyday Japan. 

MICHI 1 (Matilainen, Serita / Otava) 
Michi on japanin kielen alkeisoppikirja, joka avaa tien japanin kieleen ja kulttuuriin. Michissä 
korostuvat suullinen viestintä ja arkipäivän tilanteet. Oppikirja sisältää kattavan ja selkeän kieliopin 
sekä runsaasti kielenkäytön harjoituksia. Kauniit kuvat ja japanilaistyyliset piirroshahmot piristävät 
kirjan ulkoasua ja tukevat oppimista. Michin käyttö ei vaadi japanin kirjoitusmerkkien tuntemista, 
mutta kirja opastaa myös niiden perusteisiin. 
 
MICHI 2 (Matilainen, Serita / Otava) 
Sarjan toinen osa syventää kielitaitoa ja kulttuurin tuntemusta. Kirja kertoo suomalaisen vaihto-
oppilaan kokemuksista Japanissa. Tarinan myötä tutustutaan japanilaiseen arkeen, elämään ja 
vuosirytmiin. Kirjassa käytetään kauttaaltaan japanilaisia kirjoitusmerkkejä.  

Kiina 
 

KIINAA MATKAILIJOILLE (Guo, Hai / Finn Lectura) 
Kirja on tarkoitettu kaikille kiinan puhekielen taitoa tarvitseville. Kirja auttaa matkailijaa 
selviämään erilaisista arkipäivän keskustelutilanteista ja se sopii hyvin alkeistason kielen 
opiskelijoille – sekä aloittelijoille että kielen alkeet jo hallitseville. Tavoitteena on puhekielen 
oppiminen. 

Kreikka 

Ελληνικά Α (Ellinika A) (Rita Kanellopoulos, Pathiakis Peace Pavlopoulou Aglaia, Simopoulos 
George / Patakis) 
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Alkeiskirja kreikan opiskeluun. Mukana paljon vuoropuheluita sekä 
kuulunymmärtämisharjoituksia. Kirja keskittyy puheen tuottamiseen ja mukana onkin paljon 
roolileikkiharjoituksia. Mukana paljon autenttista materiaalia, kuten karttoja, mainoksia, laskuja, 
kuitteja jne.  
 
Ελληνικά B (Ellinika B) (Simopoulos George / Patakis) 
Kirjassa keskitytään nykypuhekielen käyttöön ja kuuntelutehtäviin. Aihealueita ovat mm. ostokset, 
virastoissa asiointi, liikenne ja ruokailu. Kieliopissa keskitytään täydentämään verbioppia sekä eri 
sana- ja adjektiiviluokkia. Kirjassa on runsaasti puhe- ja kuunteluharjoituksia. 

Ranska 

 
CHEZ OLIVIER 1 (Katriina Kurki ja Rodolphe Le Clech / Finn Lectura) 
Chez Olivier 1 on ranskan alkeisoppikirja aikuisopetukseen. Teos soveltuu hyvin myös ranskan 
perusteiden kertaamiseen. Eurooppalaisessa viitekehyksessä kirja kattaa taitotason A1. Chez 
Olivier 1 vie opiskelijat Nizzaan ja Pyreneille. Rauhallisesti etenevän kirjan tekstit ovat aitoja 
arkielämän puhetilanteita, joiden avulla opitaan luontevaa ranskan kieltä. Lukuisat harjoitukset 
motivoivat opiskelijaa ja kehittävät johdonmukaisesti niitä taitoja, joita eri kielenkäyttötilanteissa 
tarvitaan. Erityisesti ääntämisen harjoitteluun on kiinnitetty huomiota. Oppikirjaa täydentää 
erikseen hankittava äänite. 
 
CHEZ OLIVIER 2 (Katriina Kurki, Anneli Taimio ja Rodolphe Le Clech / Finn Lectura)     
Kirjan tapahtumat sijoittuvat Nizzaan ja lomanviettoon Välimeren rannalla. Kirjassa tutustutaan 
myös muihin ranskankielisiin alueisiin, kuten Kanadan Quebeciin ja Länsi-Afrikan Senegaliin. Kirjan 
kappaleissa käsitellään matkailijoille hyödyllisiä teemoja, kuten loma-asunnon vuokrausta, 
lääkärissä käyntiä ja kielikurssille ilmoittautumista. Lisäksi opitaan keskustelemaan menneistä 
tapahtumista sekä vertaillaan suomalaisia ja ranskalaisia tapoja. Oppikirjaa täydentää erikseen 
hankittava äänite. Taitotasot A1–A2. 
 
ESCALIER 1 (Markku Granath, Katariina Laine, Riikka Penttilä / SanomaPro) 
Ranskaa lukioon ja aikuisille. Escalier rakentaa portaat kiehtovaan ranskan kieleen ja kulttuuriin. 
Escalier 1 sisältää ranskan kielen alkeet ja perusteet. Se soveltuu lukion B3-kieleen (kurssit 1–2) ja 
aikuisille. Painopiste on arkikielen tilanteissa ja sanastossa. Kielioppi on integroitu kappaleisiin 
olennaiseen keskittyen, ja ääntämistä harjoitellaan johdonmukaisesti. Samalla kulttuuri- ja 
maantuntemustiedot karttuvat mielenkiintoisesti ja monipuolisesti. 
 
ESCALIER 2 (Markku Granath, Katariina Laine, Riikka Penttilä, Jonina Altschuler / SanomaPro)              
Escalier 2 jatkaa selkeää ja opiskelijaystävällistä linjaa. Kirja sopii lukioon ja aikuisille ja se sisältää 
lukion B3-kielen kurssit 3-4. Kielioppi on esitetty käytännön esimerkkien avulla ja olennaiseen 
keskittyen, ja ääntämistä harjoitellaan perusteellisesti. Kirjan rauhallinen ulkoasu ja selkeä rakenne 
tukevat oppimista. Kiinnostavat kulttuuriosiot innostavat tutustumaan ranskankieliseen 
maailmaan. 
 
ESCALIER 3 (Jonina Altschuler, Fred Dervin, Katariina Laine, Tytti Tenhunen, Suvi Punkkinen / 
SanomaPro)              
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Escalier 3 -kirjan aiheina ovat muun muassa perheen merkitys, erilaiset elämäntavat, terveys ja 
teknologia sekä opiskelu ja työelämä. Se vie opiskelijat kiehtovaan ranskankieliseen maailmaan, ja 
useiden tekstien autenttiset henkilöt tuovat kulttuurin elävästi lähelle. Tekstit sisältävät ranskan 
kielen keskeistä sanastoa, jota opiskelijat pääsevät heti käyttämään sekä kirjallisesti että 
suullisesti. Viestinnällisiä puheharjoituksia on runsaasti, ja opiskelijat harjaantuvat muun muassa 
ilmaisemaan mielipiteitään, asioimaan jokapäiväisissä tilanteissa ja kertomaan 
tulevaisuudensuunnitelmistaan. Kielioppirakenteet on esitetty selkeästi ja esimerkkien avulla, 
olennaiseen keskittyen. Tekstinymmärtämistä voi harjoitella ranskankielisten kulttuuriosioiden 
avulla, joihin liittyy aina myös tehtäviä. 
 
J’AIME 3 (Otava) 
J’aime 3 on tutkimusmatka hyvinvointiin ja kulttuuriin. Sukelletaan ranskankielisen maailman 
monipuoliseen kulttuuritarjontaan ja medioihin. Tarjolla on elokuvaa, kirjoja, lehtiä, musiikkia, 
pelejä, teatteria, kuvataidetta ja cosplaytä. Pääset nauttimaan ja keskustelemaan ranskankielisestä 
kulttuurista, olipa lempigenresi sitten huumori, jännitys, kauhu, romantiikka, fantasia tai scifi. 
 
PARFAIT! 1 (Martikainen, Mäkelä / Otava) 
Parfait! on erityisesti aikuisopiskelijoille suunnattu ranskan alkeisoppikirja. Sitä voi käyttää myös 
ranskan perusteiden kertaamiseen. Teemoina ovat aikuisia kiinnostavat asiat kuten 
matkustaminen, messut ja ravintolat sekä työelämän tilanteet. Parfait! painottaa 
kommunikatiivisuutta, ja keskeisimmät rakenteet on esitetty selkeästi. Harjoituksia on runsaasti, ja 
tehtävien eri vaikeustasot helpottavat eriyttämistä. 

PARFAIT! 2 (Martikainen, Lindgren / Otava) 
Jatkokurssi ranskan perusteet opiskelleille. Teemoina ovat työskentely Ranskassa, terveydenhoito, 
vierailu ranskalaisessa perheessä, joulu, matkailu- ja pulmatilanteet, kulttuurierot, harrastukset 
sekä viini. Kirjassa on paljon inspiroivia harjoituksia ja erityisesti aktivoidaan puheen tuottamista. 
Kielioppia kerrataan ja uutena opetellaan imperfekti ja objektipronominit. 
 
PARFAIT! 3 Ranskaa aikuisille (Martikainen, Lindgren / Otava) 
Parfait! 3 on ranskan oppikirja aikuisille, jotka ovat jo opiskelleet ranskaa ja haluavat syventää 
taitojaan ja tietojaan. Kirja tutustuttaa ranskankielisiin alueisiin ja ihmisiin niin arjessa kuin vapaa-
aikanakin. Bon à savoir -osiot antavat kulttuuritietoutta ranskaksi. Parfait! 3 kertaa käytännön 
taitoja, erityisesti suullisia. Rakenteet esitellään selkeästi ja mukana on runsaasti monipuolisia 
harjoituksia. Oppikirja sisältää opiskelijan CD:n.   
 
LE NOUVEL ÉDITO B1 (Samra, Pinson, Perrard/ Éditions Didier) Taitotaso B1. 
Teemakokonaisuudet jakautuvat kahteen tekstiosioon, lisäksi sanastoharjoituksia ja monipuolisia 
kielioppiharjoituksia. Ranskalaista elämää ja kulttuuria laidasta laitaan, soveltuu 
aikuisopiskelijoille. 
 
LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE, niveau 4 (Gaston Leroux/Cideb) Taitotaso B2. 
Keltaisen huoneen murhamysteerissä tutustutaan myös Belle époque -aikakauteen ja kirjailija 
Leroux’n elämään. Äänitetty kirja sisältää myös kielioppiharjoituksia, tekstinymmärtämistehtäviä 
ja erilaisia DELF-tyyppisiä aktiviteettiharjoituksia. 
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Ruotsi 

HÄNG MED! 1 Ruotsia aikuisille (Heidi Nevalainen, Saija Tamminen-Parre & Taija Votkin/ Finn 
Lectura)  
Häng med! 1 sopii jonkin verran ruotsia aikaisemmin lukeneelle. Kirja soveltuu erityisesti vapaan 
sivistystyön opetukseen, mutta myös itseopiskeluun. Pääpaino on suullisen kielitaidon 
aktivoinnissa ja sanavaraston kartuttamisessa. Keskustelujen ja tehtävien avulla opiskelija kertaa 
keskeisiä ruotsin kielen rakenteita oppien samalla ilmaisemaan itseään ruotsiksi. Kirjassa 
käsitellään jokaiselle suomalaiselle tuttuja teemoja, vieraillaan eri kaupungeissa ja tutustutaan 
samalla Suomeen. Kappaleiden aiheina ovat mm. perheeseen, lähiympäristöön ja matkustamiseen 
liittyvät asiat arkipäivän tilanteissa. Oppikirjaa täydentävät erikseen hankittava äänite. Taitotasot 
A1–A2. 
 

Saksa 

EINVERSTANDEN! 1 (Kyyhkynen, Kudel / Otava) 
Einverstanden! 1 on opiskelijaa aktivoiva saksan kielen oppimateriaali vasta-alkajalle. Kirjan 
teksteissä opitaan saksaa aidoissa arkielämän puhetilanteissa. Kirja tarjoaa monipuolisen aineiston 
niin sanaston, rakenteiden kuin suullisen kielitaidon harjoitteluun ja avaa ikkunan saksankieliseen 
kulttuuriin. 

EINVERSTANDEN! 2 (Kyyhkynen, Kudel / Otava) 
Einverstanden! 2 alkaa kertauksella. Tekstit tarjoavat eväitä jokapäiväisiin kielenkäyttötilanteisiin 
niin työelämässä kuin vapaa-aikanakin. Kirja jatkaa saksalaisen kielialueen ja sen kulttuurin 
esittelyä. 

HALLO! 1 (Hotanen & Kauppi / Finn Lectura)  
Hallo! 1 – saksaa aikuisille on käytännönläheinen saksan kielen alkeisoppimateriaali aikuisille. Sen 
avulla opit kertomaan saksaksi itsestäsi ja perheestäsi, tilaamaan kahvilassa ja ravintolassa, 
ostamaan matkalippuja ja kyselemään neuvoja liikkuessasi paikasta toiseen. Kielen opiskelun 
ohella tutustutaan myös saksankielisten maiden kulttuuriin sekä ihmisten arkielämään erilaisine 
tapoineen. Kirja sisältää runsaasti tehtäviä, ja kirjallisten harjoitusten lisäksi lukuisat 
puheharjoitukset valmentavat sinua tositilanteisiin saksankielisessä ympäristössä.  Mukana on 
myös luku-, musiikki- ja elokuvavinkkejä. 

HALLO! 2 (Kauppi, Odell / Finn Lectura) 
Kirjan pääpaino on tilanteissa, joihin matkailija saksankielisissä maissa törmää: toimiminen 
lentokentällä, tutustuminen kaupungin nähtävyyksiin, lipun ostaminen junaan tai esim. 
konserttiin, vaateostosten teko ja käynti laskettelukeskuksen ensiapupisteessä. Matkailuaihe 
laajentuu Hallo 2 -kirjassa myös Suomen puolelle. Kirjassa harjoitellaan mm. kesämökin ja oman 
kotipaikkakunnan esittelyä saksankielisille vieraille ja kestitään vieraita suomalaisilla herkuilla. 
Matkailun ohella mukana ovat teemat asuminen, työ sekä harrastukset. Kirjassa on runsaasti 
harjoituksia ja niissä on panostettu erityisesti suulliseen harjoitteluun. Kielioppiakaan ei unohdeta, 
ja uuden kieliopin lomassa kerrataan myös aiemmin opittuja rakenteita. Roman Schatz on laatinut 
kirjaan ajankohtaisia tietoiskuja saksankielisten maiden elämästä. Hiiden Opiston kieltenopettaja 
Anja Odell on toinen kirjan tekijöistä. 
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Tanska 

DANSK? – JA, TAK! TANSKAA POHJOISMAALAISILLE (Guldbaek-Ahvo, Toivonen / Finn Lectura) 
Oppikirja ja erikseen hankittava CD-materiaali on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia tanskaa ja 
samalla tutustua tanskalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Oppimateriaali on suunnattu ennen 
kaikkia suomalaisille, mutta koska kirja on laadittu tanskaksi, sitä voivat käyttää myös muut 
pohjoismaalaiset. Kirjan käyttäjältä edellytetään ruotsin kielen perustaitoa. Aineisto painottuu 
kuullun ymmärtämiseen ja sisältää runsaasti arkipäivän tilanteisiin liittyviä dialogeja sekä 
autenttisia haastatteluja. 
Dansk? - Ja, tak! soveltuu monipuolisen sisältönsä ansiosta sekä alkeis- että jatkotason opintoihin. 
Kirja ja cd-materiaali sopivat myös itseopiskelijoille, sillä tehtävien ratkaisut löytyvät kustantajan 
kotisivuilta www.finnlectura.fi. 

Venäjä 

KAFE PITER 1 (Alestalo, Marjatta / Finn Lectura) 
Kirja koostuu dialogipohjaisista kappaleista, joiden aiheina ovat mm. tutustuminen, kaupungilla 
liikkuminen, vapaa-aika ja ostosten tekeminen. Kirjassa tutustutaan venäjän kielen 
perusrakenteisiin aidoissa puhetilanteissa. Jokaisessa kappaleessa on runsaasti erilaisia 
harjoitustehtäviä.  

KAFE PITER 2 (Alestalo, Marjatta ja Malmberg, Irina  / Finn Lectura)    
Kafe Piter 2 koostuu 16 dialogipohjaisesta kappaleesta, joiden aiheina ovat mm. asuminen, vapaa-
ajan vietto, terveys, ulkonäkö, pukeutuminen, teatteri, kirjallisuus, opiskelu, arkielämä, 
kaupungilla liikkuminen, sää, luonto, ihmissuhteet, liike-elämä ja juhlat. Kielen rakenteisiin 
tutustutaan aidoissa puhetilanteissa. Jokaisessa kappaleessa on runsaasti oppimista tukevia 
harjoitustehtäviä. Mukana on lisäksi luettavaksi tarkoitettuja tekstejä, runoja, mainoksia, 
sananlaskuja ja vitsejä. Joka neljännen kappaleen jälkeen kerrataan opittuja asioita. Kirjaan liittyvä 
äänite sisältää kappaleiden dialogit sekä osan harjoituksista ja lisäteksteistä. Mukana on lisäksi 
kuuntelutehtäviä. Taitotaso A2. 

PORA! 1 VENÄJÄÄ AIKUISILLE (Otava) 
On aika aloittaa iloinen venäjän opiskelu! Kiehtovalla Venäjän-kiertomatkalla opetellaan aakkoset. 
Samalla kun kirjaimet tulevat tutuksi, myös maan- ja kulttuurintuntemus lisääntyy. Teksteissä 
käydään Venäjällä mm. kylässä perheen luona, kahvilassa sekä ostoksilla ja Suomessa kohdataan 
venäläisiä erilaisissa palvelutilanteissa. Lopuksi matkustetaan Suomesta Venäjälle eri 
kulkuvälineitä käyttäen. Taitotaso A1-A2 (puhe A1). 

PORA! 2 VENÄJÄÄ AIKUISILLE (Otava)  
Viestintä pelaa, palvelu sujuu! Alussa kerrataan Pora! 1 -kirjan sanastoa, kielioppia ja 
perustilanteita. Syvennetään jo käsiteltyjä aiheita ja opitaan uutta, aiheina mm. työskentely 
Venäjällä, opiskelu, vapaa-ajan vietto, yhteiskunnalliset ilmiöt, juhlat ja kulttuuri. Aimo annos 
maantuntemusta saadaan Transsiperian junamatkalla Moskovasta Vladivostokiin! Taitotaso A2. 

  

http://www.finnlectura.fi/
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Viro 

KEELESILD (Pajusalu, Hietaharju, Taro, Yallop / Otava) 
Keelesild antaa hyvät perustiedot viron kielestä ja kattaa keskeisen sanaston. Kirjan avulla 
opiskelija omaksuu arkielämän tilanteissa toimivan viron kielen taidon. Aihepiirit ovat 
käytännönläheisiä ja tekstit nykyviroa. Runsaat harjoitukset, toimivat sanastot ja kuunteluosuudet 
antavat valmiudet selviytyä arkielämän tilanteista. 

MEIE KEELESILD (Pajusalu, Hietaharju-Tuuri, Taro, Yallop / Otava) 
Meie keelesild -materiaaleissa ovat mukana ajankohtaiset ilmiöt sekä erilaiset arjen tilanteet niin 
Virossa matkailevan kuin siellä asuvan näkökulmasta. Maantuntemusosiot tutustuttavat Viron 
maantietoon ja kulttuuriin. Kirjan kuvitus on raikas ja ulkoasu entistä selkeämpi. 
 
K NAGU KIHNU (Pesti / Kiri-Mari Kirjastus) 
Eesti keele õpik B2. Järg õpikule E nagu Eesti. 
 
T NAGU TALLINN (Pesti, Ahi / TEA) 
Eesti keele õpik kesktasamele.  
 
VIROA MATKAILIJOILLE (Laine, Jänes / Finn Lectura) 
Viroa matkailijoille -kurssi johdattaa opiskelijan nopeasti ja tehokkaasti viron kielen alkeisiin. 
Kirjassa käsitellään tilanteita, joita matkailija kohtaa Virossa liikkuessaan, kuten esim. 
tervehtimistä ja hyvästelemistä, esittäytymistä, eri kulkuvälineissä liikkumista, lippujen ostamista 
ja taksikyydistä neuvottelemista, kahvilassa ja ruokalassa asioimista, hotellihuoneen varaamista, 
erilaisten kauneudenhoitopalvelujen käyttämistä, ostosten tekemistä, optikkoliikkeessä, lääkärissä 
ja hammaslääkärissä käymistä sekä omasta terveydentilasta kertomista. Jokaisessa kappaleessa 
esitellään aihepiiriin liittyvää sanastoa, ja kielioppiasioita opitaan luontevasti tekstien yhteydessä. 

 


