
 
Gimara Suomi 1 tasolta 0 tasolle A1.3 – Gimara Finnish 1 from level 0 to level A1.3  

Luku “Ihminen ja lähipiiri” – Chapter ”Person and Inner Circle” 
 

OIKEAT VASTAUKSET – RIGHT ANSWERS 

 
1.4. Kirjoitetaan – Let’s write 
 
***Kirjoita vastaus viesteihin. Huomaa, että tämä on vain esimerkki. On paljon hyviä vastauksia! 
***Write answers to messages. Please note, that this is just a sample. There may be many other 
good answers! 
 
Moi! Tervetuloa opiskelemaan suomea! Olen Tiina, sinun suomen kielen opettaja. Haluan vähän 
tutustua sinuun ennen kurssia. Voisitko kertoa vähän itsestäsi? 
 
Mä olen Mariia. Olen espanjalainen. Olen 25-vuotias. Osaan vain vähän suomea. Puhun espanjaa 
ja englantia. Asun nyt Suomessa, Espoossa. Haluan oppia suomea. 
 
Hei naapuri! Tervetuloa uuteen kotiin. Me asumme sinun vieressä. Meillä on kaksi pientä lasta 
(Oona 4 vuotta ja Ossi 2 vuotta) ja koira. Olisi kiva tutustua. Tässä vähän mansikkamehua lahjaksi. 
Terveisin Minttu 
 
Hei, Minttu! Kiitos paljon mansikkamehusta! Se oli tosi hyvää! Olisi tosi kiva tutustua myös! Meillä 
on yksi 3-vuotias poika, Richard. Meillä ei ole lemmikkiä, mutta tykkäämme eläimistä. Tulisitko 
lasten kanssa teelle tai kahville joku päivä? t. Nina 
 
Moi! Kuulin, että olet muuttanut uuteen kotiin. Onneksi olkoon! Missä asut nyt? Millainen asunto 
se on? 
 
Hei! Kiitos! Joo, me muutettiin viime viikolla Rovaniemelle. Asunto on melko pieni, mutta ihan uusi 
ja kaunis. Nyt meillä on pitkä matka kylään Helsinkiin. Tervetuloa Rovaniemelle! 
 
1.5 Luetaan – Let’s read 
 

1. Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 
 
Mitä Marja etsii?   uutta asuntoa 
Millainen talo on?   Talossa on kuusi (6) kerrosta. 
Kuinka iso asunto on?   45m2 
Mitä hyvää asunnossa on? Se on kiva ja hyvässä kunnossa ja myös  

kulkuyhteydet ovat hyvät. 
Miksi Marja haluaa puhua Ksenian kanssa? Hän tarvitsee apua päätökseen. 



 
 
2. Lue ilmoitukset. 
 
1. Yksi pöytä maksaa 35 euroa.   väärin 
2. Tiina haluaa ostaa kaksi pöytää.   väärin 
 
3. Sami haluaa ostaa huonekaluja.   oikein 
4. Pöytä ja tuolit voivat maksaa enintään sata euroa. oikein 
 
5. Pertti on vuokranantaja.   oikein 
6. Sähkö kuuluu vuokraan.   väärin 
 
7. Tomi tupakoi.    väärin 
8. Tomilla ei ole koiraa.    oikein 
 
9. Asunto on rivitalossa.    väärin 
10. Asuntoa voi mennä katsomaan.   oikein 
11. Asunto on järven lähellä.   oikein 


