Kielten oppikirjakuvaukset lukuvuosi 2020–2021

Suomi vieraana kielenä
Uudistettu Suomen mestari 1 Suomea aikuisille (Sonja Gehring & Sanni Heinzmann)
Suomen mestari 1 on yksikielinen suomen kielen alkeisoppikirja aikuisille ja nuorille. Selkeä ja
helppokäyttöinen kirja kehittää kielitaidon eri osa-alueita tehokkaasti. Uudistetussa laitoksessa
mukana on alusta asti myös puhekieli. Aihepiirit liittyvät opiskelijan arkielämään: opiskeluun,
kotiin, työhön, perheeseen, asiointiin ja vapaa-aikaan. Kirjaan on valittu keskeinen sanasto, jolla
alkeisoppija pääsee nopeasti kielen käyttöön kiinni. Kielen rakenteet on kuvattu havainnollisesti ja
niin, että kokonaiskuva suomen kielestä karttuu systemaattisesti. Runsaat ja monipuoliset
harjoitukset ja havainnollinen kuvitus tukevat sekä kielikurssi- että itseopiskelua. Eurooppalaisessa
viitekehyksessä Suomen mestari 1 sijoittuu taitotasolle A1.
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 2 soveltuu opiskeluun yleiseurooppalaisen
viitekehyksen taitotasolla A2.1.
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.

FROM START TO FINNISH – A SHORT COURSE IN FINNISH (Leila White)

From Start to Finnish - A Short Course in Finnish is practical, fun and easy to read. Instead of
covering all aspects of Finnish language, From Start to Finnish will serve as a handy survival kit for
everyday situations, such as asking questions and responding to them, exchanging small talk faceto-face with real Finns, being polite - or less polite if need be. It will also give you an overall picture
of the structure of Finnish, a language which is certainly different from many others you may have
studied so far - but not difficult, as you are about to find out!

Englanti

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 2 (Blom-Kröger, Ingall, Rawstorne, Tulkki, Liimatta / Otava)
Destinations 2 on aikuisopiskelijoille tarkoitettu englannin alkeisoppikirja, jossa
syvennetään Destinations-sarjan ensimmäisen osan teemoja ja tilanteita. Sanavarastoa laajennetaan
jo tutuissa aihepiireissä – matkailussa ja arkipäivän tilanteissa. Lisäksi kirjassa harjoitellaan
viestimään englanniksi työnhakijana ja sairauden yllättäessä. Kirjassa on kymmenen kappaletta,
joiden teksteissä painottuvat arkipäivän puhetilanteet. Puhumista ja lausumista harjoitellaan paljon
erilaisten tehtävien avulla. Selvästi esitetyt rakenteet ja suomen ja englannin erojen
havainnollistaminen tukevat oppimista. Kirjan kuvat auttavat sanojen opiskelussa, ja jokaisen
kappaleen lopussa olevat kertaavat tehtävät ja opiskelijan äänite kannustavat itsenäiseen opiskeluun.
Oppimateriaalin taitotaso on A1.
DESTINATIONS 3 (Blom-Kröger, Ingall, Rawstorne / Otava)
Sarjan kolmannessa osassa laajennetaan sanavarastoa, jatketaan rakenteisiin tutustumista ja
kehitetään erityisesti suullista osaamista. Kirjassa on kymmenen kappaletta, joiden teksteissä
painottuvat arkipäivän puhetilanteet. Jokaisen kappaleen lopussa olevat kertaavat tehtävät ja
opiskelijan äänite kannustavat itsenäiseen opiskeluun. Oppimateriaalin taitotaso on A2.
ENGLISH FOR EVERYONE: LEVEL 1: BEGINNER (DK)
Everything you need is included in English for Everyone: Level 1: Beginner, Course Book. It's a
grammar book, vocabulary builder, and exercise course all in one. Learn to engage in everyday
topics such as your job, home, likes and dislikes, health, and more. This course book also covers
how to talk about the present. + English for Everyone: Level 1: Beginner, Practice Book: This
practice book has a huge variety of bite-sized, attractively presented exercises to drill the language
skills taught in English for Everyone Course Book Level 1 Beginner. Hundreds of activities and
accompanying audio cover listening, speaking, reading, and writing to reinforce language skills.
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 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.
Eurooppalaisessa viitekehyksessä kirja sijoittuu taitotasolle A1–A2.
PAT AND POLLY – PASSPORT TO FINLAND (Eskola-Hellstén, Kohtamäki, Westlake /
Sanoma Pro)
Kirjassa tarkastellaan Suomea ja suomalaista elämänmuotoa maassamme lomailevan englantilaisen
pariskunnan, Patin ja Polly, silmin. Tavoitteena on kehittää suullista kielitaitoa ja laajentaa
sanavarastoa, jotta kertominen kotimaasta ja sen arjesta onnistuu. Kirja soppii kenelle tahansa, jolla
on jo perustiedot englannista.
STEPS INTO ENGLISH 3 (Huhtala-Halme, Qvist, Thompson / Sanoma Pro)
Steps into English 3 soveltuu hyvin kenelle tahansa, jolla on jo perustiedot englannin kielestä. 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.
WAY AHEAD – ENGLISH FOR CONVERSATION CLASSES (Rebecca von Bonsdorff &
Christine Stevenage/ Finn Lectura)
Pelkästään englannin kielinen kirja on tarkoitettu keskustelukursseille, edistyneemmille oppilaille.
Taitotaso kirjassa on C1-C2. Kirjassa käsitellään aiheita kuten esim. maahanmuuttoa, innovaatioita,
juhlia, taloutta, luontoa ja ympäristöä. Kirjassa on paljon mielenkiintoisia tehtäviä ja harjoituksia,
kuten pelejä, kyselyitä, roolipelejä ja väittelyitä, joiden avulla englannin keskustelutaidot karttuvat
hauskalla tavalla.

Espanja
BUENAS MIGAS 1 (Katriina Kurki, Olli-Pekka Lindgren, Alberto Miranda Cañellas & Juan
Rafols/ Finn Lectura)
Buenas Migas 1 on espanjan alkeisoppikirja, joka soveltuu myös espanjan perusteiden
kertaamiseen. Kirjassa keskitytään arjen viestintätilanteisiin ja matkailun yleisiin aihepiireihin,

kuten perustietojen kertomiseen itsestä, majoittumiseen, ruokailuun, ostoksiin, tien kysymiseen ja
lääkärissä asiointiin. Kaikkia kielen osa-alueita harjoitetaan monipuolisesti, ja harjoitukset sisältävät
runsaasti suullisia tehtäviä. Kieliopilliset rakenteet esitetään selkeästi, ja kirjan kappaleiden dialogit
ovat luontevaa espanjan kieltä. Oppimateriaalin taitotaso on A1.
¡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 EteläAmerikan 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
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.
ESPANJAN PERUSKIELIOPPI, HARJOITUSKIRJA (Santiago de la Torre Moral,
Gummerus)
Peruskielioppien rinnalle laadittujen erillisten harjoituskirjojen tehtävät etenevät samassa
järjestyksessä kuin kielioppien kappaleet. Monipuolisten tehtävien avulla on helppo harjoitella
rakenteiden soveltamista käytäntöön vaikka aihepiiri kerrallaan. Tehtävien vastaukset on esitetty
harjoituskirjojen lopussa.

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. Kulttuurija maantuntemustiedot on esitetty kiinnostavasti ja kattavasti.
ITALIANO PER PASSIONE (Ciro Imperato, Katri Kuusela & Sari Meurman/ Finn Lectura)
Italiano per passione on aikuisille suunnattu jatkotason oppikirja, jonka tekstit vievät opiskelijan
monipuoliselle matkalle Italian kieleen, kulttuuriin, historiaan ja nykypäivään. Tekstit ja kuuntelut
sisältävät sekä asiatekstejä että nykypäivän puhekieltä. Kirjan avulla opiskelija kehittää kaikkia
kielitaidon osa-alueita, suullista harjoittelua on paljon. Kieliopilliset kokonaisuudet on jaettu
useampaan kappaleeseen. Oppikirja tarjoaa opiskelijalle paljon tekemistä italian kielellä: luettavaa,
kuunneltavaa ja sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia. Oppimateriaali soveltuu niin
korkeakoulujen kuin vapaan sivistystyön kursseille sekä itseopiskeluun. Eurooppalaisessa
viitekehyksessä Italiano per passione sijoittuu taitotasolle B1.
SI PARTE! 2 (Rosa Daghetti, Pilvi Karjalainen, Mattia Retta & Sari Syrén/ Finn Lectura)
Si parte! 2:n painopiste on suullisessa vuorovaikutuksessa. Kirjan loppupuolella opitaan myös
kirjallista viestintää (sähköposti, WhatsApp, blogit).
Kirjan kymmenessä kappaleessa jatketaan tutustumista italialaiseen arkeen ja juhlaan, teksteissä
mm. harrastetaan, remontoidaan ja matkustetaan Sisiliaan. Kirjan teemoja ovat mm. koti, vaatetus ja
kestävä kulutus, italialaiset alueellinen ruokakulttuuri ja vapaa-ajanvietto. Kieliopissa käsitellään
mennyttä aikaa, futuuria, konditionaalia, vertailumuotoja, pronomineja ja prepositioita.
Kulttuuriosiot pitävät sisällään musiikkia, kirjallisuutta, arkkitehtuuria ja urheilua, lisäksi
kulttuuriosioiden teksteissä tutustutaan myös vähemmän tunnettuihin italialaisiin paikkakuntiin.

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 vaihtooppilaan kokemuksista Japanissa. Tarinan myötä tutustutaan japanilaiseen arkeen, elämään ja
vuosirytmiin. Kirjassa käytetään kauttaaltaan japanilaisia kirjoitusmerkkejä.

Kreikka
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.

Klik sta ellinika B2
Modernin Klik sta ellinika kirjan aiheina ovat esimerkiksi eri kansat, maailmankuulut rakennukset
ja eläinten ihmeellinen maailma. Kirjan jokaisessa moduulissa tutkitaan ainealuetta kaikilla neljällä
viestintätaidolla, kun taas sanastoa ja kielioppia opetetaan kirjan tekstin perusteella. Jokaisen osan
lopussa on kappale kappaleista sekä opiskelijoiden itsearviointia. Kirjan lopussa on myös aito
kielitesti tasolle B2. Sisältää harjoitusvastaukset painetussa kirjasessa. Kirja on kreikan kielellä englanninkielistä tekstiä ei ole.

Ranska
C’EST PARFAIT 3 (Olli-Pekka Lindgren, Tiina Martikainen & Enguerrand Lanoire/ Finn
Lectura)
C’est parfait ! 3:ssa painotetaan edelleen kommunikatiivisuutta ja kerrataan aiemmin opittuja
rakenteita. Kirjassa tutustutaan useisiin ranskankielisiin alueisiin, aihepiireinä mm. suurkaupungissa
liikkuminen ja asuminen, automatka Bretagnessa, kielikoulussa opiskelu, talviurheilu, Normandian
maihinnousun vuosijuhla ja Cannesin elokuvafestivaali. Eurooppalaisessa viitekehyksessä kirja
sijoittuu taitotasolle B1.
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.
CHEZ OLIVIER 3 (Katriina Kurki, Rodolphe Le Clech & Anneli Taimio/Finn Lectura)
Chez Olivier 3 -kirjassa syvennetään ranskan kielitaitoa ja kulttuurin tuntemusta. Aiemmista osista
tuttujen henkilöhahmojen mukana liikutaan Pariisin lisäksi Bordeaux’ssa, Brysselissä ja Beninissä.
Ranskankielisen kulttuurin lisäksi kirjassa käsitellään mm. terveyttä, hyvinvointia ja urheilua sekä
ajankohtaisia teemoja, kuten ympäristönsuojelu, yrittäjyys ja verkkoasiointi. Lisäksi tutustutaan
puhe- ja kirjakielen eroihin. Eurooppalaisessa viitekehyksessä kirja sijoittuu tasoille A2–B1.
LE NOUVEL ÉDITO B1 (Samra, Pinson, Perrard/ Éditions Didier) Taitotaso B1. Painos 2012.
Teemakokonaisuudet jakautuvat kahteen tekstiosioon, lisäksi sanastoharjoituksia ja monipuolisia
kielioppiharjoituksia. Ranskalaista elämää ja kulttuuria laidasta laitaan, soveltuu
aikuisopiskelijoille.

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.
HÄNG MED! 2 Ruotsia aikuisille (Heidi Nevalainen, Saija Tamminen-Parre & Taija Votkin/
Finn Lectura)
Kirjan tavoitteena on aktivoida suullista kielitaitoa, laajentaa sanavarastoa sekä vahvistaa kielen
keskeisten rakenteiden osaamista. Sarjan ensimmäisestä osasta tutut päähenkilöt matkailevat sekä
Suomen että Ruotsin Lapissa. Kappaleiden aiheet liittyvät mm. koulutukseen ja opiskeluun,
työelämään, asumiseen ja sisustamiseen, ympäristöön, kirjallisuuteen sekä sosiaaliseen mediaan.
Lisäksi asioidaan lääkärissä, tutustutaan ruotsalaiseen ruokakulttuuriin sekä vieraillaan
kiinnostavissa paikoissa sekä Suomen että Ruotsin puolella. Tekstien ja runsaiden harjoitusten
avulla opitaan käyttämään kieltä erilaisissa tilanteissa. Taitotasot A2-B1.

Saksa
EINVERSTANDEN! 3 (Kyyhkynen, Kudel / Otava)
Einverstanden! 3 on opiskelijaa aktivoiva peruskurssi aikuisille. Einverstanden! 3 jatkaa saksalaisen

kielialueen ja sen kulttuurin esittelyä. Kirja tarjoaa eväitä jokapäiväisiin kielenkäyttötilanteisiin niin
työelämässä kuin vapaaaikanakin. Monipuolisten ja hauskojen tehtävien avulla harjoitellaan
sanastoa, rakenteita ja suullista kielitaitoa.
Kirja soveltuu kansalais- ja työväenopistoihin, aikuislukioihin, ammattikorkeakouluihin, teknillisiin
ja ammatillisiin oppilaitoksiin sekä itseopiskeluun.
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-, musiikkija elokuvavinkkejä.
HALLO! 2 (Kauppi, Odell / Finn Lectura)
Kirjan pääpaino on tilanteissa, joihin matkailija saksankielisissä maissa törmää. Kirjassa opitaan
mm. lentokenttäsanastoa, ostetaan juna- ja konserttilippuja, tehdään vaateostoksia ja käväistään
laskettelukeskuksessa. Lisäksi harjoitellaan oman kotipaikkakunnan esittelyä saksankielisille
vieraille ja kestitään heitä suomalaisilla herkuilla. Matkailun ohella mukana ovat tärkeät teemat
asuminen ja työ. Suuri osa kirjan harjoituksista on puheharjoituksia, mutta kielioppiakaan ei
unohdeta ja ja uuden kieliopin lomassa kerrataan myös aiemmin opittuja rakenteita. Roman Schatz
on laatinut kirjaan ajankohtaisia tietoiskuja saksankielisten maiden elämästä.

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, vapaaajan 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.

Viro
E NAGU EESTI (Pesti, Ahi / Intonare, vuoden 2015 tai uudempi painos)
E nagu Eesti on tarkoitettu viron kielestä kiinnostuneille suomalaisille, jotka haluavat Vironmatkoillansa puhua viroa. Kirjan harjoitukset innostavat käyttämään naapurimaan kieltä sekä
auttavat ymmärtämään, miten kieli toimii arkisissa puhetilanteissa. Sopii hyvin aloittelijalle tai
kieltä jo vähän opiskelleelle. Hauskat teksti ja helpot harjoitukset tekevät kielen opiskelusta
mukavan ja palkitsevan.
K NAGU KIHNU (Pesti / Kiri-Mari Kirjastus)
Eesti keele õpik B2. Järg õpikule E nagu Eesti.

