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Kielten oppikirjakuvaukset lukuvuosi 2021–2022 

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.  

 

SUOMEN MESTARI 4 (Gehring, Heinzmann, Päivärinne & Udd / Finn Lectura) 

Suomen mestari 4 jatkaa suosittua oppikirjasarjaa, joka on tarkoitettu aikuisille ja 

nuorille suomen kielen opiskelijoille. Oppimisen kohteena kirjassa ovat rinnakkain 

arkipäivän kielenkäyttö ja virallisempi viestintä. Kirjan tekstit edustavat erilaisia 

tekstilajeja. Tekstien aihepiirejä ovat mm. työ ja työnhaku, tekniikka, tiede ja keksinnöt, 

maantiede sekä ihmisen elämänkulku. Kirjassa käytetään sekä puhekieltä että kirjoitettua 

kieltä ja esitellään kirjan käyttäjälle molempiin kielimuotoihin kuuluvia kielenkäytön 

piirteitä. Kirja soveltuu opiskeluun yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1, ja 

kirjaa käyttäen voi edetä B2-tasolle saakka. 

 

 

  

https://otava.kauppakv.fi/sivu/tuote/9789511355793
https://otava.kauppakv.fi/sivu/tuote/9789511355793


2 

 

FROM START TO FINNISH – A SHORT COURSE IN FINNISH (White / Finn 

Lectura) 
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 face-

to-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 1 (Blom-Kröger, Ingall, L'Ecuyer & Tulkki / Otava) 

Destinations 1 on aikuisopiskelijoille tarkoitettu englannin alkeisoppikirja. Se johdattelee 

opiskelijan englannin kielen maailmaan, ja siinä opitaan yleisimmät tervehdykset, tutustutaan 

matkailuun liittyvään sanastoon ja opitaan kertomaan itsestä ja lähipiiristä.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 kannustavat myös itsenäiseen opiskeluun. 

Oppimateriaalin taitotaso on A1. 

 

 

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 
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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. 

 

 

DESTINATIONS 4 (Blom-Kröger, Ingall, Juhola / Otava) 

 

Destinations 4 on aikuisopiskelijalle tarkoitettu oppikirja, jossa jatketaan matkaa kohti englannin 

kielitaitoa. Sarjan neljännessä osassa laajennetaan sanavarastoa, jatketaan rakenteisiin tutustumista 

ja kehitetään erityisesti suullista osaamista. Kirja soveltuu myös erinomaisesti englannin 

perusrakenteiden kertaamiseen. Kirjassa on kymmenen kappaletta, joiden teksteissä ja 

harjoituksissa painottuvat arkipäivän puhetilanteet ja ympärillämme olevat ilmiöt. Havainnollisesti 

esitetyt rakenteet ja jokaisen kappaleen lopussa olevat kertaavat tehtävät sekä opiskelijan äänite 

vahvistavat oppimista ja kannustavat itsenäiseen opiskeluun. Oppimateriaalin taitotaso on A2. 

 

ENGLISH FOR EVERYONE: LEVEL 2: BEGINNER (DK)  

English For Everyone: Level 2: Beginner, Course book. Budding beginners who already know the 

basics of English, this one is for you. Moving on from Level 1, this brilliant book goes into more 

depth and detail, including talking about yourself and your feelings, routines, choices, past events, 

future plans, achievements, and ambitions. Eye-catching illustrations and step-by-step explanations 

keep content simple and straightforward for easy learning. Packed with listening, speaking, reading, 

and writing exercises presented in bite-sized modules, you can follow the book from start to finish 

or dip in and out to boost your language skills, expand your vocabulary, and get to grips with 

grammar. 

 

+ English for Everyone: Level 2: 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 2 Beginner. Hundreds of activities and accompanying audio cover listening, 

speaking, reading, and writing to reinforce language skills. 

 

 

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. 
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EVERYDAY ENGLISH 1 (Holopainen & Silventoinen / Finn Lectura)  

Everyday English 1 on englannin alkeisoppikirja aikuisopetukseen. Se 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. Eurooppalaisessa viitekehyksessä kirja sijoittuu 

taitotasolle A1–A2. 

 

EVERYDAY ENGLISH 3 (Holopainen & Silventoinen / Finn Lectura) 

 

Everyday English 3 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 avulla opetellaan lisää englannin kielen 

perusrakenteita sekä laajennetaan jokapäiväisessä kielenkäytössä ja matkailutilanteissa tarvittavaa 

sanavarastoa. Kirjan kappaleissa juhlitaan häitä, matkustellaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa, 

puhutaan hyvinvoinnista ja terveydestä, luonnosta ja ympäristöasioista sekä vietetään aikaa perheen 

ja ystävien parissa. Lukuisat harjoitukset kehittävät kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti. 

 

EVERYDAY ENGLISH 4 (Holopainen & Silventoinen / Finn Lectura)  

 

Everyday English 4 on jatkoa suositulle 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. Everyday English 4 -kirjassa syvennetään 

englannin rakenteiden ja sanavaraston osaamista sekä jatketaan suullisen kielitaidon kehittämistä 

runsaiden harjoitusten avulla. Kirjan kappaleissa sekä laitetaan ruokaa kotona että syödään ulkona, 

kunnostetaan kotia, tutustutaan uusiin ihmisiin, opitaan lisää etenkin lentomatkustamisessa 

tarvittavaa kieltä sekä matkustellaan Singaporessa ja Australiassa. Lukuisat harjoitukset kehittävät 

kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti. Englanninkielisten maiden kulttuuriin tutustutaan 

erillisten kulttuuriosioiden avulla. 
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STEPPING STONES 1 (Huhtala-Halme, Qvist & Roux)  

 

Stepping Stones 1 on tarkoitettu kaikille aikuisopiskelijoille, joille englannin keskeisimmät 

perusrakenteet ovat tuttuja, mutta jotka kertaamisen lisäksi kaipaavat kannustusta puhumisen 

harjoitteluun ja omakohtaiseen kielen käyttöön. Teos sopii sekä ohjatuille kursseille että 

itseopiskeluun. Harjoitukset ovat keskeisessä asemassa kirjassa: kieltä opitaan käyttämällä sitä. 

Monet tehtävät ovat avoimia, eli opiskelija tuottaa oman ratkaisunsa. Kirjan aiheet ovat 

jokapäiväiseen elämään liittyviä. Kappaleissa käsitellään mm. matkailua ja matkalla sattuvia 

ongelmatilanteita, tutustumista ja ystäviä, vapaa-aikaa ja harrastuksia, ruokaa, ostosten tekoa, omaa 

hyvinvointia ja hyvää elämää. Teksteissä ja tehtävissä vankennetaan kielen perusrakenteiden 

hallintaa ja laajennetaan sanavarastoa. Teoksessa englanti nähdään maailmankielenä, jota käytetään 

kaikenlaisessa kansainvälisessä kanssakäymisessä. 

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. 

 

BUENAS MIGAS 2 (Katriina Kurki, Olli-Pekka Lindgren, Alberto Miranda Cañellas & Juan 

Rafols/ Finn Lectura)  

Buenas Migas 2 on espanjan jatko-oppikirja, jossa jatketaan niin Espanjan kuin Latinalaisen 

Amerikankin kieleen ja kulttuuriin tutustumista. Kirjassa käsitellään matkailijoille ja kaikille 

espanjan kielestä kiinnostuneille hyödyllisiä arkipäivän aiheita, ja kielitaitoa syvennetään uusissa 

viestintätilanteissa kuten asunnonvuokrauksessa, työssä ja opiskelussa, kotiaskareista kertoessa, 

ruoanlaittoakaan unohtamatta. 
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Kielen kaikkia osa-alueita harjoitetaan monipuolisesti, ja harjoitukset sisältävät runsaasti suullisia 

tehtäviä. Kieliopilliset rakenteet esitetään selkeästi ja kerraten uusien rakenteiden rinnalla myös 

aiemmin opittua. Kirjan dialogit ovat luontevaa espanjan kieltä. Oppimateriaalin taitotaso on A2. 

 

DE VIAJE  Matkailuespanjaa (Paula Kultanen Ribas & José Ruiz Rubio/ Finn Lectura) 

Matkailijan tarpeisiin suunnattu espanjan oppikirja De viaje tutustuttaa opiskelijan kieleen ja 

kulttuuriin. Modernin oppimateriaalin johdolla ensikertalainenkin oppii ja uskaltaa käyttää kieltä. 

De viaje etenee matkaoppaan tavoin suunnittelusta matkan eri vaiheisiin. Kulttuurin ja 

ruokaelämysten lisäksi tutustutaan mm. yöelämään ja varaudutaan ongelmatilanteisiin. Kirjassa 

keskitytään erityisesti kommunikointitilanteisiin ja rohkaistaan käyttämään kieltä. Laajat 

ajankohtaiset teemasanastot helpottavat matkailijan arkea. Kielioppi harjoituksineen on sijoitettu 

kirjan loppuun. Monipuoliset kulttuuritekstit avaavat espanjankielisten maiden elämää ja 

tutustuttavat opiskelijan niiden tapakulttuuriin. Taitotaso A1. Materiaali soveltuu ohjattujen 

alkeiskurssien lisäksi erinomaisesti myös kertaamiseen ja itseopiskeluun. 

 

¡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. 

 

¡DIME! 3 (Otava)  

Aiheina ovat terveys, hyvinvointi ja elämäntavat, ihmisten ja tapahtumien kuvailu, menneisyydestä 

kertominen, Espanjan lähihistoria, espanjan kielen leviäminen maailmankieleksi, Etelä-Amerikan 

intiaanikulttuurit, opiskelu, työnhaku ja espanjalainen työkulttuuri. 

 

ESPAñOL DOS Espanjaa aikuisille (Kimmo Kontturi, Marjaana Kuokkanen-Kekki & Katri 

Palmujoki/Finn Lectura) 

Kirjan tekstikappaleissa tutustutaan espanjankielisten maiden perinteisiin ja kulttuuriin sekä 

nykypäivän elämään ja tapoihin. Lukuisten tehtävien avulla harjoitellaan rakenteita ja eri 

kielenkäyttötilanteita sekä kerrataan opittua sanastoa. Erityistä huomiota on kiinnitetty 

monipuolisiin puhe- ja kuunteluharjoituksiin, joiden avulla puhutun kielen ymmärtäminen helpottuu 

ja suullinen kielitaito kehittyy. Taitotasot A2-B1. 

¡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 
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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. 

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. 

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 

 

GATEWAY TO ADVANCED JAPANESE (Kuroshio Publishers /2009) 

Japanin kielen oppikirja, joka kehittää kielitaitoa monipuolisesti. Tekstit käsittelevät Japanin 

historian ja maantiedon ohella japanilaista populaarikulttuuria monesta eri näkökulmasta. Kirjaa 



8 

 

täydentävät runsaat multimedia- ja verkkomateriaalit kustantajan verkkosivuilla mahdollistavat 

oman itsenäisen opintopolun rakentamisen. Taitotasot B1-B2. 

 

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.  

 

Kreikka 

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 1 (Olli-Pekka Lindgren, Tiina Martikainen & Enguerrand Lanoire/ Finn 

Lectura) Ranskan alkeisoppikirja C'est parfait ! 1 painottaa kommunikointia erilaisissa käytännön 

viestintätilanteissa – dialogit ovat eloisia ja autenttisen tuntuisia. Huomiota on kiinnitetty erityisesti 

ääntämiseen ja puhumiseen. Kieliopilliset rakenteet esitetään selkeästi ja kattavasti, ja kirjassa on 

runsaasti erityyppisiä harjoituksia, jotka rohkaisevat käyttämään kieltä ja harjoittelemaan opittuja 

rakenteita. 

Tarina sijoittuu nizzalaiseen perhehotelliin, ja siinä seurataan hotellin työntekijöiden ja heidän 

perheenjäsentensä elämää. Ranskalaista kulttuuria esitellään monipuolisesti. Taitotaso A1. 

 

 

 

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 



9 

 

liikkuminen ja asuminen, automatka Bretagnessa, kielikoulussa opiskelu, talviurheilu, Normandian 

maihinnousun vuosijuhla ja Cannesin elokuvafestivaali. Taitotaso 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. Taitotasot A2–B1. 

 

NEW YORK, 24H CHRONO (Didier, éd. 2014) 

Romaanin tapahtumat sijoittuvat Etelä-Ranskaan ja matkaan New Yorkiin. Kirjaan saa ladattua 

myös äänitteen. Taitotaso A2 alkaen. 

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. 
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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.  

 

REFLEX, UPPDATERA DIN SVENSKA (Otava, painos 2021) 

ReFlex sopii aikuisopiskelijoille, jotka haluavat kerrata ruostuneita ruotsin taitojaan. Kirjan 

monipuoliset suulliset ja kirjalliset harjoitukset sekä vaihtelevat kuuntelutehtävät valmentavat 

aktiiviseen vuorovaikutukseen ja mahdollistavat eriyttävän opetuksen. 

ReFlexin käytännönläheiset aihealueet, kuten itsestä ja opinnoista kertominen, oman työn ja 

työpaikan esittely, asiakaspalvelu, messut, sosiaalinen media ja vapaa-aika keskittyvät arkipäivän 

kieleen. Kielioppiosiossa kertautuu keskeinen sanasto, ja sitä voi opiskella myös itsenäisesti. 

 

VI SES! SVENSKA FÖR NYBÖRJARE (Keränen, Lindroos & Peltola / Otava)  

 

Vi ses! on ruotsin alkeiskirja aikuisille. Kirjassa liikutaan Suomen ruotsinkielisillä alueilla ja 

suomenruotsalaiset tavat ja kulttuuri tulevat tutuiksi. Tekstit sisältävät peruskieliopin ja 

mahdollistavat monipuolisen sanavaraston kartuttamisen alusta lähtien. Arkipäiväisiin tilanteisiin 

sijoittuvat dialogit ja kommunikatiiviset tehtävät antavat opiskelijalle rohkeutta käyttää kieltä. 

Vi ses! on kokonaan ruotsinkielinen voidakseen palvella mahdollisimman monenlaisia 

käyttäjäryhmiä. Sanasto on sekä suomeksi että englanniksi. Kirja etenee melko nopeassa tahdissa 

kattaen taitotasot A1–A2 ja soveltuu niin korkeakoulujen kuin vapaan sivistystyön alkeistason 

kursseille. 

 

Saksa 

 

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. 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. 

 

HALLO! 3 (Kauppi & Odell / Finn Lectura)  

 

Hallo! 3 sopii oppimateriaaliksi niille, jotka ovat opiskelleet Hallo! 1 ja 2 -oppikirjat tai lukeneet 

saksaa muiden oppikirjojen avulla 3–4 vuotta. Kirjassa keskitytään puheen harjoitteluun ja 
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sanavarastoa laajennetaan mielenkiintoisten ja ajankohtaisten aiheiden parissa. Tekstikappaleissa 

päästään mm. lukemaan saksankielistä lehteä, keskustelemaan historiasta, matkaamaan autolautalla 

Saksaan ja luontomatkalle Itävaltaan. Lisäksi opitaan kertomaan Suomen kaupungeista ja luonnosta 

saksaksi. Tutuiksi tulevat myös tärkeimmät saksalaiset juhlaperinteet ja vastaavasti opitaan 

kertomaan suomalaisista juhlista saksankielisille ystäville. Keskustelun lomassa opitaan uusia 

rakenteita ja kerrataan vanhoja. Omia taitoja päästään tuttuun tapaan testaamaan kappaleiden 

lopussa olevien testien avulla. Kul-Tour-osioiden saksankieliset tietoiskut käsittelevät erilaisia arjen 

ilmiöitä. Ne on laatinut kirjailija Roman Schatz. 

 

 

 

 

 

STUDIO [21] (B1.1.)  

 

studio [21] Das Deutschbuch B1.1 -oppikirja on suunnattu kaikille saksan kielen B1- tason 

aikuisopiskelijoille. Se on kokonaan saksankielinen ja sisältää myös DVD-levyn, jonka avulla 

kirjan tehtäviä pääsee harjoittelemaan kattavasti myös kotona. 

 

Oppikirja sisältää viisi kappaletta, joissa käsitellään mm. eri ajankohtia, arkipäivän tapahtumia, 

sukupuolten stereotypioita sekä koulutusta ja oppimista. Kirjan lopussa on Station-osio, jossa 

kerrataan ja laajennetaan jo opittuja asioita. Jokainen kappale sisältää kahdeksan yhteisopiskeluun 

tarkoitettua tehtäväsivua ja toiset kahdeksan kertaamiseen tarkoitettua tehtäväsivua. Jokainen 

kappale alkaa mielenkiintoisesti kuvitetulla aukeamalla, joka tarjoaa silmäyksen saksankielisten 

maiden arkeen sekä innostaa aiheeseen liittyvään keskusteluun. 

 

Kaikissa kirjan kappaleissa yhdistyy monipuolinen keskustelun, kieliopin, sanaston, ääntämisen, 

lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelu. 

 

studio [21] Das Deutschbuch -oppikirjasarjan B1-tasolle kuuluu myös B1.2 -oppikirja, joka kattaa 

toiset viisi kappaletta ja niihin liittyvän Station-osion. (Tällä kurssilla tarvitaan vain B1.1 -

oppikirjaa.) 

 

studio [21]: Das Grundstufen-Lehrwerk richtet sich an Erwachsene, die Deutsch lernen wollen. 

studio [21] bietet ein umfassendes digitales Lehr- und Lernangebot, das im Kurs, unterwegs und zu 

Hause genutzt werden kann, und das einen flexiblen und abwechslungsreichen Unterricht 

ermöglicht. 

 

studio [21] - Das Deutschbuch B1.1 mit integriertem Übungsteil und eingelegtem E-Book enthält 

fünf Einheiten (Zeitpunkte, Alltag, Männer - Frauen - Paare, Arbeit im Wandel, Schule und lernen) 

und eine Station, in der das Gelernte wiederholt und erweitert wird. Jede Einheit besteht aus acht 

Seiten für gemeinsames Lernen im Kursraum und acht Seiten Übungen zum Wiederholen und 

Festigen. 

 

Jede Einheit beginnt mit einer emotional ansprechenden, großzügig bebilderten Doppelseite, die 

vielfältige Einblicke in den Alltag in D-A-CH vermittelt und zum themenbezogenen Sprechen 

anregt. Im Mittelpunkt der nächsten drei Doppelseiten stehen aktives Sprachhandeln und flüssiges 

Sprechen. In transparenten Lernsequenzen werden alle Fertigkeiten in sinnvollen Kontexten geübt, 

Grammatik in wohlüberlegten Portionen vermittelt, Phonetik und Aussprache integriert geübt sowie 
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Wörter in Wortverbindungen gelernt. Zielaufgaben führen inhaltliche und sprachliche Aspekte einer 

Einheit jeweils zusammen. 

 

Die Übungen eignen sich für das Weiterlernen zu Hause. 

 

 

 

Venäjä 

KAFE PITER 1 uusittu painos (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. 

 

 

Viro 

E NAGU EESTI (Pesti, Ahi / Intonare, vuoden 2015 tai uudempi painos)   

E nagu Eesti on tarkoitettu viron kielestä kiinnostuneille suomalaisille, jotka haluavat Viron-

matkoillansa 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. 
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K NAGU KIHNU (Pesti / Kiri-Mari Kirjastus, vuoden 2015 tai uudempi painos) 

Eesti keele õpik B2. Järg õpikule E nagu Eesti. 

 

KEEL SELGEKS! EESTI KEELE ÕPIK TÄISKASVANUTELE (Rammo, Terat, Klaas-

Lang, Allik / Avita Kirjastus)  

 

KEEL SELGEKS! VIRON KIELEN KIELIOPPI (Rammo, Terat, Klaas-Lang, Allik / Avita 

Kirjastus) 


