
 

 

ACTIVATE YOUR LANGUAGE! 

FINNISH LANGUAGE CAFÉ 
 
Lue teksti. Ovatko väittämät oikein vai väärin? 

 

 

 

1. 

 

Liisa asuu Helsingissä. Keskiviikkoaamuna hän matkustaa Lahteen aamujunalla, sillä 
hän käy siellä saksan kielen kurssilla joka viikko. Hänen täytyy lähteä aikaisin 
aamulla, mutta se ei haittaa, sillä hän pitää kurssista paljon. Kun hän palaa 
kurssilta, hänen syö lounasta ja menee sitten työhön. Liisa on työssä 
vaatekaupassa. Hän myy ja avustaa asiakkaita. Työ on oikein mukavaa, sillä hän 
tapaa paljon ihmisiä. 

1. Liisa käy mielellään Lahdessa saksan kielen kurssilla. 
2. Liisa menee työhön lounaan jälkeen. 
3. Liisa on myyjänä ruokakaupassa. 

 

 

2.  

 

Matti on mukava nuori mies, joka on 23 vuotta vanha. Matti on pitkä ja hänellä on 
vaaleat hiukset. Matti on työssä ravintolassa tarjoilijana. Hänen työpäivänsä ovat 
pitkiä. Matti ansaitsee vain vähän rahaa. Työpäivän jälkeen Matti menee yleensä 
ruokakauppaan ostamaa maitoa, leipää, juustoa ja kananmunia. Joskus hän 
laittaa itse ruokaa vihanneksista ja riisistä tai pastasta. Matti ei syö lihaa. 

1. Matti on pitkä ja tumma nuori mies. 
2. Matti on paljon työssä, mutta hän ei saa paljoa rahaa.  
3. Matti laittaa usein liharuokaa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. 

Minä olen Tiina Nurmes. Minä olen lääkäri. Olen kotoisin Pohjois-Suomesta, 
Kemijärveltä. Nykyään asun Espoossa ja olen työssä Helsingissä, Eiran sairaalassa. 
Asun aviomieheni Timon kanssa kerrostalossa Matinkylässä. Meillä on kaksi lasta, 
Mika on 9-vuotias ja Eeva on vasta 3-vuotias. Mika käy koulussa, mutta Eeva on 
päiväkodissa neljä päivää viikossa. Haluaisimme muuttaa Helsinkiin lähemmäs 
työpaikkaani. Pasila voisi olla mukava asuinpaikka. 

1. Tiina on työssä Espoossa. 
2. Tiinalla on kolme lasta. 
3. Tiina haluaisi muutta perheensä kanssa Helsinkiin. 

 

 

4. 

Minä olen Lars Åkström. Olen ruotsalainen. Olen naimisissa suomalaisen naisen 
kanssa, mutta meillä ei ole lapsia. Olen asunut Tukholmassa kaksikymmentä vuotta, 
mutta nyt asumme Oulussa. Vaimoni Heli opiskelee Oulun yliopistossa opettajaksi. 
Minä on työssä pienessä tietotekniikkayrityksessä. Minä puhun vähän suomea. 
Työssä puhun yleensä englantia ja jonkin verran ruotsia. Kotona Helin kanssa 
puhumme aina ruotsia. 
 

1. Lars ja hänen vaimonsa ovat ruotsalaisia.  
2. Larsin vaimo opiskelee Oulussa. 
3. Larsin vaimo ei osaa puhua ruotsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VASTAUKSET: 

1. 

1. Liisa käy mielellään Lahdessa saksan kielen kurssilla. (Oikein) 
2. Liisa menee työhön lounaan jälkeen. (Oikein) 
3. Liisa on myyjänä ruokakaupassa. (Väärin) 

2.  

1. Matti on pitkä ja tumma nuori mies. (Väärin) 
2. Matti on paljon työssä, mutta hän ei saa paljoa rahaa. (Oikein) 
3. Matti laittaa usein liharuokaa. (Väärin) 

 

3. 

1. Tiina on työssä Espoossa. (Väärin) 
2. Tiinalla on kolme lasta. (Väärin) 
3. Tiina haluaisi muutta perheensä kanssa Helsinkiin. (Oikein) 

4. 

1. Lars ja hänen vaimonsa ovat ruotsalaisia. (Väärin) 
2. Larsin vaimo opiskelee Oulussa. (Oikein) 
3. Larsin vaimo ei osaa puhua ruotsia. (Väärin) 

 

 


