Kielten oppikirjakuvaukset lukuvuosi 2022–2023

SUOMI VIERAANA KIELENÄ
Uudistettu Suomen mestari 1 Suomea aikuisille (Gehring & Heinzmann / Finn
Lectura)
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 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.

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
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.
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 -kirjan pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä ja
keskusteluharjoitukset kannustavatkin opiskelijaa käyttämään kieltä rohkeasti. 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. Eurooppalaisessa viitekehyksessä kirja sijoittuu taitotasolle A2B1.

EVERYDAY ENGLISH 5 (Holopainen & Silventoinen / Finn Lectura)
Everyday English 5 johdattaa opiskelijan jatkamaan jo melko pitkälle edenneitä englannin
opintojaan aiemmista osista tuttujen henkilöhahmojen kanssa. Monipuolisten tekstien ja
harjoitusten avulla opitaan uutta sekä vahvistetaan jo hankittuja kielenkäytön perustaitoja. Kirjan
aihealueita ovat mm. nähtävyyksistä ja historiasta kertominen, työelämäsanasto ja päätöksenteko
sekä elämänkaaren erilaiset juhlat. Suuria aihekokonaisuuksia täydentävät teemasanastot,
matkavinkit sekä englanninkielisen maailman kulttuuria esittelevät infotekstit. Eurooppalaisessa
viitekehyksessä kirja sijoittuu taitotasolle B1.
STEPPING STONES 3 (Huhtala-Halme, Qvist & Roux / Finn Lectura)
Aikuisopiskelijoille suunnattu Stepping Stones -sarja kannustaa puhumiseen ja innostaa
omakohtaiseen kielenkäyttöön, vahvistaa englannin rakenteiden hallintaa sekä laajentaa
sanavarastoa. Se sopii kaikille aikuisopiskelijoille, joille perusrakenteet ovat tuttuja, mutta jotka
haluavat syventää englannin kielen taitojaan ja kaipaavat etenkin puhumisen harjoittelua. Stepping
Stones 3 -kirjan aihepiirejä ovat maailman muuttuminen; matkustelu, syitä ja tapoja; talous ja
rahankäyttö; ruoka, eri kulttuurit ja trendit; ihmissuhteet; koti ja asuminen; tulevaisuus ja
teknologia. Eurooppalaisessa viitekehyksessä kirja sijoittuu taitotasolle B1-B2.
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
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
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. 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.
¡Dime! 3
B3-espanjan kurssit 5-6. 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.
¡Fantástico! 1
¡Fantástico! 1 opettaa espanjaa keskeisimmissä matkailutilanteissa. Tekstien dialogit tarjoavat
erinomaiset mahdollisuudet suullisen kielitaidon harjoittamiseen, ja puhumista harjoitellaan
runsaasti aivan alusta lähtien. Kieliopin keskeisin asia on sarjan ensimmäisessä osassa verbien
preesenstaivutus. Harjoituksia on runsaasti, joten opettaja voi valita niistä sopivat ryhmän tarpeiden
ja toiveiden mukaan. Riittävä harjoitusmateriaali takaa, ettei ripeinkään opiskelija jää
toimettomaksi. Kertaavat tehtävät sekä yksinkertaiset perustehtävät varmistavat, että heikompikin
opiskelija saa aina myös onnistumisen elämyksiä. Harjoituksissa opiskelijoita rohkaistaan
käyttämään puutteellistakin kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa. Kuullunymmärtämisen
harjoittelumahdollisuus ja laadukkaat äänitteet tekevät kuullunymmärtämisen harjoittelusta
mukavaa ja tehokasta. Simuloidut keskustelut löytyvät myös Opiskelijan CD:ltä, joten todellisia
keskustelutilanteita voi harjoitella myös itsenäisesti.
¡Fantástico! 2
Fantástico! 2 käsittelee arjen ja perhe-elämän tilanteita matkailunäkökulmaakaan unohtamatta.
Kappaletekstit painottuvat edelleen dialogeihin, mutta rinnalla on yhä enemmän myös kertovaa
tekstiä. Tapahtumaympäristönä on Espanjan lisäksi Kuuba ja Chile. Verbioppi laajenee perfektin,
futuurin ja gerundin tuntemukseen.

¡Fantástico! 3
¡Fantástico! 3 jatkaa arjen tilanteiden parissa tosin jo hieman yhteiskunnallisemmasta
perspektiivistä. Kappaletekstien pääpaino on edelleen dialogeissa. Kieliopissa painottuvat menneet
aikamuodot - kirja soveltuukin erinomaisesti myös preteritiin ja imperfektiin keskittyvien
kertauskurssien oppimateriaaliksi. Kirjan tapahtumaympäristönä ovat Etelä-Espanja ja Meksiko.
¡Fantástico! 4
¡Fantástico! 4 syventää työ- ja vapaa-ajan teemoja, mutta perehdyttää myös kulttuuriaiheisiin ja
yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Dialogin ohella esiintyy entistä enemmän kertovaa tekstiä.
Kieliopin pääpaino on subjunktiivissa ja kirja soveltuukin erinomaisesti myös kertauskursseille,
joilla halutaan painottaa subjunktiivin käytön ja muotojen hallintaa. Sarjan viimeisen osan
tapahtumaympäristönä ovat Pohjois-Espanja ja Väli- Amerikka.
Español dos
Uudistettu Español Dos on korkeakoulu- ja aikuisopiskelijoille suunnatun sarjan toinen osa, jossa
tutustutaan laajemmin espanjankieliseen maailmaan ja kielen eri variantteihin. Oppikirjan
tavoitteena on kehittää opiskelijan itsenäisiä keskustelutaitoja ja kartuttaa sanavarastoa.
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikossa kirja sijoittuu tasolle A2-B1. Oppikirjan
tekstikappaleissa tutustutaan espanjankielisten maiden perinteisiin ja kulttuuriin sekä nykypäivän
elämään ja tapoihin. Tehtävissä harjoitellaan rakenteita ja eri kielenkäyttötilanteita sekä kerrataan
sanastoa. Erityistä huomiota on kiinnitetty puhe- ja kuunteluharjoituksiin, joiden avulla puhutun
kielen ymmärtäminen helpottuu ja suullinen kielitaito kehittyy. Español Dos -oppikirjaan liittyy
erikseen hankittava äänite.
Ventana 4
Ventana 4 -kirjan aihepiirejä ovat espanja maailmankielenä, opiskelu ja työelämä, elinikäinen
oppiminen, hyvinvointi ja taide. Lisäksi tutustutaan kestävään elämäntapaan ja
paikallisvaikuttamisen keinoihin Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Ventana 4 -kirjassa
opiskelija harjoittelee muun muassa ilmaisemaan mielipiteitään ja kertomaan tunteistaan espanjaksi.
Ventana 4 vastaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A2-B1.

HEPREA
Ivrit min hahatchala (Hebrew from Scratch, 2000)

HINDI
Chalẽ!
Chalẽ! on suomea puhuville opiskelijoille suunnattu alkeisoppikirja, joka tähtää perustason hindin hallintaan
niin suullisessa kuin kirjallisessakin muodossa. Opiskelu aloitetaan hindin kielen aakkosista eli devanāgarīkirjoitusjärjestelmästä, jota harjoitellaan selkeiden piirtämisohjeiden avulla. Kirjan tekstikappaleet
tutustuttavat lukijan tämän päivän Intiaan, jossa vanhoihin perinteisiin yhdistyy monella tapaa muuttuva ja
modernisoituva yhteiskunta. Käytännön keskustelutilanteiden päämääränä on perussanaston kartuttaminen ja
puhevalmiuden luominen. Jokaiseen kappaleeseen sisältyy kielen käyttöön ja kielioppiin liittyviä

harjoituksia. Tekstikappaleiden suomennokset ja harjoitusten vastaukset sekä aakkoselliset hindi–suomi- ja
suomi–hindisanastot on sijoitettu oppikirjan loppuun. Chalẽ! soveltuu sekä itseopiskeluun että ohjattujen
kurssien oppimateriaaliksi

ITALIA
Bella vista 1
Bella vista 1 on näköala kauniiseen Italiaan. Se esittelee Italian kielen, kulttuurin ja italialaisten
elämän. 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. Digikirjassa tehtävät tehdään ja tallennetaan suoraan digikirjaan,
ja tekstin ja sanaston saa kätevästi tehtävien rinnalle. Digikirja sisältää opiskelijan äänitteen, joten
opiskelijan on helppo kuunnella tekstejä ja teemasanastoja suoraan kirjasta.
Bella vista 2
Bella vista 2 soveltuu erityisesti aikuisille mutta myös lukion B3-kieleen (kurssit 4 - 6). 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. Digikirjassa tehtävät tehdään ja
tallennetaan suoraan digikirjaan, ja tekstin ja sanaston saa kätevästi tehtävien rinnalle. Digikirja
sisältää opiskelijan äänitteen, joten opiskelijan on helppo kuunnella tekstejä ja teemasanastoja
suoraan kirjasta.
In viaggio
Matkailijan tarpeisiin suunnattu In viaggio -oppikirja tutustuttaa italian kieleen ja kulttuuriin. Kirjan
johdolla ensikertalainenkin oppii ja uskaltaa käyttää kieltä. Käytännönläheinen oppikirja etenee
matkaoppaan tavoin suunnittelusta matkan eri vaiheisiin. Matkakohteessa käydään ravintolassa ja
ostoksilla, tutustutaan kulttuurikohteisiin ja vietetään vapaa-aikaa. Runsaat keskusteluharjoitukset ja
kulttuuritekstit innostavat kielenopiskelun pariin. Kirjan takaosasta löytyvä kielioppi tukee kielen
omaksumista ennen matkaa ja matkan aikana. Värikäs ulkoasu houkuttelee tarttumaan kirjaan ja
motivoi opiskelemaan. Eurooppalaisessa viitekehyksessä In viaggio sijoittuu taitotasolle A1.
Materiaali soveltuu ohjattujen alkeiskurssien lisäksi erinomaisesti myös kertaamiseen ja
itseopiskeluun.
Italiano per passione
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.

JAPANI
Michi 1 – Tie japanin kieleen
Michi Tie japanin kieleen on alkeisoppikirja aikuisille ja nuorille, jotka haluavat oppia japanin
kieltä käytännön tilanteista käsin. Kirjan avulla oppii arjessa tarvittavaa kieltä ja sanastoa, joita sen
selkeät kielioppiselitykset syventävät. Aihepiiri liittyy Japanissa matkustamiseen, joten tutuksi
tulevat mm. majoitukseen, kulkuvälineisiin, ostoksiin ja ravintolaan liittyvät tilanteet. Erilaiset
harjoitukset antavat lisäksi varmuutta puhetilanteisiin, eikä tapakulttuuriakaan ole unohdettu. Michi
soveltuu erilaisten alkeiskurssien lisäksi erinomaisesti myös itseopiskeluun ja alkeiden
kertaamiseen.
Michi 2 - Vuosi Japanissa
Michi 2 -kirjasarjan toinen osa on oppikirja niille, jotka haluavat syventää Japanin kielen ja
kulttuurin tuntemustaan. Kieltä opitaan käytännön tilanteista käsin, ja kirjan aihepiirit käsittelevät
kirjan päähenkilön vaihto-oppilas vuoden kautta niin arkielämän sanastoa kuin elämää Japanissakin.
Painotus on suullisessa viestinnässä, ja kirjan kappaleiden myötä opit niin kuvailemaan, kertomaan
mielipiteitäsi kuin myös keskustelemaan jokapäiväisistä aiheistakin. Kattavat ja selkeät
kielioppiselitykset antavat varmuutta kielen hallintaan sekä selittävät kielen nyansseja. Michi 2 Vuosi Japanissa soveltuu kieltä jo jonkin verran opiskelleille aikuisille ja nuorille.
Basic (Japanese) Kanji Book 1 (Second edition 2020)
This is the second edition of Basic Kanji Book Vol. 1 New Edition that replaces the book whose
IBSN was 9784893588821. There are minor changes in this new edition: some exercises and
translations have been modified, but the number of kanjis, chapters and contents remain the same.
The main cover remains the same except the detail "second edition", that has been added.
Second edition of this classic book to study Japanese kanji. It is the first part of this basic course
that teaches 500 kanji (This first volume includes 250).
Main features of the book
- Explanations of the origins of each kanji. - Illustrations that explain the meaning of each kanji. On yomi and Kun yomi readings.

Korea
KOREA ALKU! KOREAN PERUSTEET (Jeong-Young Kim, Eeva Holopainen, Maija
Marjala, Sini Räihä, Virva Räisänen / Publisher Hawoo)

KREIKKA
Ellinika A / Greek 1: Method for Learning Greek as a Foreign Language
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.

PORTUGALI
Tudo Bem? 1
Tudo bem? 1 sisältää 20 kappaletta. Useimmat kappaletekstit ovat dialogimuotoisia. Ne on jaettu aja b-dialogeihin, jolloin materiaalia on helppo käsitellä nopeampaan tai hitaampaan tahtiin.
Kappaleissa on myös teemaa laajentavia lisäsanastoja. Selkeän kielioppi- ja harjoitusosion jälkeen
seuraa vielä kulttuuriteksti, joka voidaan jättää myös opiskelijan omatoimisuuden varaan: aluksi
tekstit ovat sekä portugaliksi että suomeksi, myöhemmin vain portugaliksi. Viiden kappaleen välein
opiskelijalla on mahdollisuus itsearviointiin tekemällä kertaustehtävät, joiden vastaukset löytyvät
kirjan takaa. Tudo bem? 1 -kirjan teemat käsittelevät niin keskeisimpiä matkailuaiheita (hotelli,
ravintola, ostokset...) kuin ihmisen arkea laajemmin (perhe, harrastukset, ammatit...). Kulttuuritietoa
on sidottu luontevasti perustekstien sisälle.

RANSKA
C’est parfait! 1
Uusi ranskan alkeisoppikirja 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.
Chez Olivier 2
Chez Olivier 2 on aikuisopetukseen suunnatun ranskan oppikirjasarjan toinen osa. Rauhallisesti
etenevän 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. Eurooppalaisessa
viitekehyksessä Chez Olivier 2 sijoittuu tasoille A1–A2.
Grammaire en dialogues B1
Ei löydy kuvausta suomeksi.

RUOTSI
Vi ses! Svenska på nyborjare
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.
Reflex, uppdatera din svenska (painos 2021)
ReFlex on tehty ammattikorkeakoulun tarpeisiin mutta sopii myös korkeakoulu- ja
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.
Ruotsia aikuisille, Häng med! 1
Häng med! 1 on ruotsin kielen oppikirja, joka sopii jonkin verran ruotsia aikaisemmin lukeneelle.
Kirja soveltuu erityisesti vapaan sivistystyön opetukseen, mutta myös itseopiskeluun. Kirjan
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. Kirjan harjoitukset
kannustavat opiskelijaa käyttämään kieltä rohkeasti. Eurooppalaisessa viitekehyksessä Häng med! 1
sijoittuu taitotasolle A1-A2.
Ruotsia aikuisille, Häng med! 2
Häng med! 2 on jatkoa aikuisopetukseen suunnatulle ruotsin oppikirjasarjalle, ja se soveltuu jonkin
verran ruotsia aikaisemmin opiskelleelle. Kirjan tavoitteena on aktivoida suullista kielitaitoa,
laajentaa sanavarastoa sekä vahvistaa kielen keskeisten rakenteiden osaamista. 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.
Eurooppalaisessa viitekehyksessä kirja sijoittuu taitotasolle A2-B1

SAKSA
Hallo! 1
Hallo 1 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. Lisäksi kirjassa tutustutaan
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! 1 -pakettiin kuuluu erikseen hankittava äänite sekä opettajan opas. Oppimateriaalin
tavoitetaitotaso on A1. Oppimateriaali on suunnattu ensisijaisesti aikuisopistoihin, mutta se
soveltuu myös itseopiskeluun.
Hallo! 3
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
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. Oppimateriaalin tavoitetaitotaso on eurooppalaisen viitekehyksen
taitotaso B1.
Studio 21
Studio 21 –kirjaa ei suomalaisista kirjakaupoista löydy, vaan se on tilattava netistä (Adlibris,
Cornelsen).
Kirjasta on olemassa sekä kokonainen Studio 21 –painos että kahtiajaetut osat B1.1 ja B1.2.
Kurssilla jatketaan B1.1:n loppukappaleista ja siirrytään B1.2:een. Uuden opiskelijan on
kannattavinta ostaa koko kirja yhtenä painoksena.

UNKARI
Unkaria helposti 1
Oletko lähdössä Unkariin työhön, opiskelemaan, turistimatkalle – tai oletko kenties hankkinut
kesämökin Unkarista?
Unkaria helposti -sarja on tehty avuksesi!
Unkari helposti 1 -alkeisoppikirjassa keskitytään käytännön kielitaidon hankkimiseen ja kielioppi
jätetään vähemmälle huomiolle. Kirjaan on koottu arkielämän tilanteisiin liittyviä sanoja ja
ilmauksia ja se sopii myös itseopiskelijan käyttöön. (4., korjattu painos 2012.)
Kirjoissa on paljon kulttuuri- ja tapatietoutta, runsas kuvitus ja paljon harjoituksia

VENÄJÄ
Kafe Piter 1 (uusittu painos)
Suositun venäjän kielen alkeisoppikirjan uudistettu laitos. Aikuisille suunnattu Kafe Piter 1 lähtee
liikkeelle venäjän kielen aakkosista. Kirjassa liikutaan iki-ihanassa Pietarissa ja käväistään myös
Moskovassa, samalla opiskelija tutustuu sekä perinteiseen että nykypäivän venäläiseen kulttuuriin.
Kirjan aiheina ovat mm. itsestä kertominen, kaupungilla liikkuminen, vapaa-aika ja matkustaminen.
Kielen perusrakenteisiin tutustutaan aidoissa puhetilanteissa, monipuoliset harjoitukset keskittyvät
erityisesti puheen tuottamiseen. Opittua kerrataan neljässä kertauskappaleessa, kirjan lopussa on
erillinen kielioppikooste. Oppimateriaali soveltuu niin korkeakoulujen kuin vapaan sivistystyön
kursseille sekä itseopiskeluun. Eurooppalaisessa viitekehyksessä kirja sijoittuu taitotasolle A1.
Kafe Piter 2
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. Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla Kafe
Piter 2 sijoittuu tasolle A2.
Konetshno! – venäjän suullisen viestinnän kurssi
Kонечно! – venäjän suullisen viestinnän kurssi on puhumisen harjoitteluun tarkoitettu materiaali.
Sen tavoitteena on auttaa selviytymään jokapäiväisestä keskustelusta, erilaisista asioimistilanteista
sekä hieman vaativammistakin puhetilanteista. Kirjan ja siihen sisältyvän äänitteen avulla voit
kerrata ja laajentaa sanavarastoasi, kehittää puhutun kielen ymmärtämistä, hioa ääntämistäsi ja
harjoitella puhumista eri tavoin. Kirjassa on 14 teemakappaletta. Jokainen teema sisältää lyhyitä
viriketekstejä, joiden avulla pääset puhumisen alkuun. Lisäksi teemoissa on sanastoja
fraasipankkeja, ääntämisharjoituksia sekä erilaisia, myös kuunteluun liittyviä puheharjoituksia.
Korkeakouluihin ja vapaan sivistystyön opetukseen suunnatun materiaalin tavoitteena on antaa
intoa ja uskallusta vuorovaikutukseen venäjäksi sekä aktivoida kielitaitoa. Materiaali soveltuu
parhaiten taitotasolle A2, mutta sitä voi soveltuvin osin käyttää myös tasolla A1. Kонечно! oppikirjaan sisältyy opiskelijan äänite
Poekhali! 1.1 Let's go!
Kuvausta ei löydy suomeksi.

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, vuoden 2015 tai uudempi painos)
Eesti keele õpik B2. Järg õpikule E nagu Eesti.
KEEL SELGEKS! EESTI KEELE ÕPIK TÄISKASVANUTELE (Rammo, Terat, KlaasLang, Allik / Avita Kirjastus)
KEEL SELGEKS! VIRON KIELEN KIELIOPPI (Rammo, Terat, Klaas-Lang, Allik / Avita
Kirjastus)

