
OMA KOTI KULLAN KALLIS.

Oletko kotona?

Mennään kotiin!

Millainen koti sinulla on?

Millainen perhe sinulla on?

Onko sinulla lapsia?

perhe

suku > sukulainen

naimisissa ><naimaton

koti > kotiin, kotona, kotoa

asua > mikä? asunto, asuminen

asua > kuka? asukas

yksi >yksiö, kaksi > kaksio,  
kolme > kolmio 
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OSA 2 Perhe ja koti 

Perhe Suomessa 
Mitä tarkoittaa? 
1. yksinhuoltajaperhe

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. uusperhe

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. monikulttuurinen perhe

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. sateenkaariperhe

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. tyypillinen perhe

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



Lue teksti.
Perhe ja koti ovat suomalaisille tärkeitä. Tässä on neljä perhettä. Suomalaisessa 
perheessä on usein myös lemmikkieläimiä, esimerkiksi koira tai kissa. Perhees-
sä on tasa-arvo: molemmat aikuiset ovat töissä ja hoitavat kotia yhdessä. 

Tässä perheessä on kaksi aikuista 
ja kaksi lasta. Perheessä on isä, äiti, 
isosisko ja pikkuveli. Isä ja äiti ovat 
naimisissa. Isosisko on koulussa,  
pikkuveli on päiväkodissa. 

Tässä kuvassa on sateenkaariperhe. 
Se tarkoittaa, että kaksi naista tai  
kaksi miestä asuu yhdessä ja heillä on 
lapsia. Tässä perheessä on yksi lapsi, 
pieni vauva.

Tässä perheessä isä ja äiti eivät asu 
yhdessä, mutta heillä on yksi lapsi. 
Eronnut tarkoittaa, että oli naimisissa 
mutta nyt ei ole naimisissa. Lapsi asuu 
isän kotona ja äidin kotona.

Tässä perheessä on kaksi 
aikuista. Heillä ei ole lapsia. 
He ovat pariskunta. 
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Mikä on sinun siviilisääty?
naimisissa
naimaton
avoliitossa
eronnut
leski

Ymmärrätkö seuraavat sanat?

Olen naimisissa. 
Asun puolison kanssa. Asun avovaimon kanssa. Asun avomiehen kanssa. 
Olen sinkku (=naimaton, ei naimisissa). En ole naimisissa. Asun yksin.
Olen eronnut.
Olen leski. Minun puoliso on kuollut. Minun mies on kuollut. Minun vaimo on kuollut.
Minulla ei ole lapsia. Meillä ei ole lapsia. (= lapseton)
Minulla on yksi lapsi. Meillä on kolme lasta.
Minulla on poikaystävä/tyttöystävä.

esimerkki henkilötietolomakkeesta

1. sinkku  
2. parisuhde 

3. kihlaus
4. puoliso 

5. huoltaja 
6. täysi-ikäinen

Kuva: Venla Parviainen



Lue teksti ja tee tehtävät 1 ja 2.
Lauran perhe
Minä olen Laura, olen 60-vuotias. Olen kotoisin Tanskasta, ja Suomessa olen asunut 
30 vuotta. Minun ammatti on lähihoitaja. Minun äidinkieli on tanska, puhun myös eng-
lantia, vähän espanjaa ja suomea. Nyt kerron sinulle minun perheestä.
Olen naimisissa Pekan kanssa. Pekka on 64-vuotias rakennusmies, pian eläkeläinen. 
Meillä on tytär Karita, hän on 32-vuotias opiskelija. Karita opiskelee rakennusinsinöö-
riksi. Karitan avomiehellä on oma yritys, oma ravintola Itäkeskuksessa. Omar on 
kotoisin Irakista, mutta hän on asunut Suomessa 25 vuotta. Karitalla ja Omarilla on 
koira, sen nimi on Pablo. 
Meillä on myös poika Mikko. Mikko on sähköasentaja, ja hänellä on oma yritys.  Mikko 
on 30-vuotias ja naimisissa. Mikon vaimon nimi on Aasha, ja Aashan ammatti on kam-
paaja. Mikolla ja Aashalla on kaksi tytärtä. Aada on koulussa ja Iida päiväkodissa. 
Meillä on vielä yksi lapsi, Paavo. Hän on 25-vuotias lvi-asentaja. Hänellä on kaksi 
lasta, mutta hän on eronnut. Lapset asuvat joskus äidin kotona, joskus isän kotona. 
Minulla ja Pekalla on jo neljä lastenlasta, Pablo-koira on oikeastaan viides!

1. Laita henkilön numero oikean asian kohdalle. Esimerkki on Laura, numero 1. 

 1. Laura 2. Pekka 3. Karita 4. Omar 5. Iida

 6. Aada 7. Mikko 8. Aasha 9. Paavo 10. Pablo

sähköasentaja  60-vuotias 27-vuotias 

asunut Suomessa 30 vuotta 64-vuotias 40-vuotias

äidinkieli tanska kotoisin Irakista eronnut 

Karinan ja Omarin lapsi avovaimo avomies

aviomies aviovaimo koira 

pian eläkeläinen poika (aikuinen) lapsenlapsi

poika tytär (aikuinen) kampaaja 

rakennusmies pian eläkeläinen opiskelija

lähihoitaja lvi-asentaja oma yritys 

yrittäjä sähköasentaja

1

1

1

1



2. Vastaa kysymyksiin kokonaisilla lauseilla. 

1. Kuinka vanha Laura on?

____________________________________________________________________
2. Minkämaalainen hän on?

____________________________________________________________________
3. Mikä on hänen ammatti?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
4. Mitä kieliä hän puhuu?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
5. Mikä on Pekan ammatti?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
6. Mitä Karita tekee?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
7. Mistä maasta Omar on kotoisin?

____________________________________________________________________
8. Mikä on Omarin ja Karitan koiran nimi?

____________________________________________________________________
9. Mikä on Mikon ammatti? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
10. Kuinka monta lastenlasta Lauralla ja Pekalla on?

____________________________________________________________________



Kotitehtävä
Kirjoita omasta perheestä samanlainen teksti. Voit käyttää apulauseita. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Minä olen… 
kansalaisuus
ammatti
siviilisääty
ikä
Minulla on… 
pieni perhe/iso perhe
äiti/isä/sisko/veli
poika/tytär

kaksi poikaa/kolme tytärtä
neljä lasta
isoäiti/isoisä/lapsenlapsi
kissa/koira
Minulla ei ole... 
perhettä
miestä/vaimoa
lapsia
lemmikkiä



Asunnot ja asuminen
Lue asuntoilmoitukset ja vastaa kysymyksiin.

Vapaa asunto
Etsitään luotettavaa vuokralaista. Asunto on kodikas kolmio Helsingin Malmilla. Asun-
nossa on käytännöllinen ja tilava keittiö, jonka varustukseen kuuluu liesi, jääkaappi ja 
mikroaaltouuni. Kylpyhuoneessa on pyykinpesukone. Asunto sijaitsee hyvien bussiyh-
teyksien varrella. Lähin bussipysäkki on asuntoa vastapäätä. Ostoskeskuksen moni-
puoliset palvelut löytyvät lyhyen kävelymatkan päästä. Lähetä vuokrahakemus suo-
raan vuokranantajalle.

Asunnon perustiedot:

Sijainti: Liusketie 23 A 2, 00710 Helsinki

Kaupunginosa: Malmi

Kerros: 2

Asuinpinta-ala: 65,0 m²

Kuvaus: 3h+k+kph+wc+p+s

Rakennusvuosi: 1998

Vuokra: 1 520,00 € / kk (sis. vesi)

1. Mikä on huoneiston koko? Kuinka iso asunto on?

____________________________________________________________________
2. Mitä huoneita asunnossa on?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
3. Mikä on asunnon vuokra?

____________________________________________________________________
4. Missä asunto on? 

____________________________________________________________________
5. Missä kerroksessa asunto on?

____________________________________________________________________
6. Milloin (=mikä vuosi) talo on rakennettu? 

____________________________________________________________________

kuva: Pixabay



Vuokrataan
Etsin uutta vuokralaista, mieluiten opiskelijaa, koska olen pois kotoa vain vuoden. 
Asuntoni on Herttoniemessä, ja siinä on iso olohuone sekä vaatehuone. Keittiössä on 
jääkaappi-pakastin ja tiskikone. Kylpyhuoneessa on tilaa kuivata pyykkiä, pesutupa on 
talon alakerrassa. Huonekaluista voidaan sopia, osa voi jäädä asuntoon sinulle. Asunto 
on lähellä metroasemaa. Ota yhteyttä p. 050 123 4567.

Asunnon perustiedot:

Sijainti: Keinukuja 2 B 14, 00510 Helsinki

Kaupunginosa: Herttoniemi

Kerros: 3

Asuinpinta-ala: 49,0 m²

Kuvaus: 2h+k+kph+vh

Rakennusvuosi: 1992
Vuokra: 870,00 € / kk (vesimaksu 20 e / kk)

1. Mikä on huoneiston koko? Kuinka iso asunto on?

____________________________________________________________________
2. Mitä huoneita asunnossa on?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
3. Mikä on asunnon vuokra?

____________________________________________________________________
4. Missä asunto on? 

____________________________________________________________________
5. Missä kerroksessa asunto on?

____________________________________________________________________
6. Milloin (=mikä vuosi) talo on rakennettu? 

____________________________________________________________________



Mitä sanat tarkoittavat?
1. omistusasunto

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________            
2. vuokra-asunto                        

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
3. vuokrahakemus

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
4. vuokrasopimus

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
5. vuokranantaja

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
6. vuokralainen

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
7. takuuvuokra

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
8. irtisanoa

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

asua > asunto, asukas
vuokrata > vuokra = rahaa
vuokralainen = asuu asunnossa

vuokranantaja = omistaa asunnon
sijaitsee = on
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Järjestyssäännöt
Lue teksti ja vastaa kysymyksiin.

JÄ R J E ST YS S Ä Ä N N ÖT 

Kivikontie 12 
Naapureita ei saa häiritä kovalla äänellä ja metelillä. Erityisesti se on kielletty 
klo 22.00–07.00. Jos juhlat tai muut erityistapahtumat voivat häiritä naapu-
reita, siitä on hyvä sopia naapureiden kanssa etukäteen tai ilmoittaa alaker-
ran seinällä. 
Kaikki jätteet ja roskat täytyy viedä roskapusseissa jätekatokseen. Niitä ei 
saa säilyttää käytävällä tai pihassa. Lue kierrätysohjeet tarkasti!
Koiranomistajan täytyy huolehtia siitä, että koira tai koirat eivät häiritse naa-
pureita. Kaikki lemmikkieläimet täytyy pitää kiinni eli hihnassa, ne eivät saa 
olla vapaana. Lasten leikkialueella lemmikkieläimet on kielletty.
Moottoriajoneuvot voivat olla omassa parkkiruudussa. Vieraspaikat on merkit-
ty kyltillä VIERAAT. 
Varastotilat ovat jokaisen asunnon omat, mutta talon käytävät varastossa 
täytyy olla tyhjät.
Talon yhteiset tilat ovat sauna, pesutupa ja pyörävarasto. Katso pesutu-
van vuorot listasta. Perheen omat saunavuorot voi kysyä isännöitsijältä, p. 
091 113 6121.
Tupakointi on kielletty parvekkeilla, pihassa ja roskakatoksen luona. Tupakka-
paikka on talon vasemmalla puolella parkkialueen lähellä. 
Parvekkeilla grillaaminen on kielletty.
Jokaisessa asunnossa täytyy olla toimiva palovaroitin, mielellään joka huo-
neessa. 
Saunavuorot miehille ke klo 18–20 ja pe klo 19–20, naisille ti klo 18–20 ja pe 
klo 20–21.    
Asunnon vesi- ja sähköongelmat täytyy ilmoittaa huoltomiehelle, p. 091 113 
6122. Kiireelliset vesivahingot voit ilmoittaa myös numeroon 040 111 4266.
Valitukset ilmoitetaan isännöitsijälle, p. 091 813 6721. 

Muistetaan, että talo on monen ihmisen koti. Pidetään talo ja piha siistinä ja 
noudatetaan talon järjestyssääntöjä. Sääntöjen rikkomisesta saat ensin kaksi 
huomautusta. Jos sääntöjen rikkominen jatkuu, voit saada häädön.



1. Mihin auton voi pysäköidä?

____________________________________________________________________
2. Mitkä ovat talon yhteiset tilat?

____________________________________________________________________
3. Missä voi säilyttää tavaroita, joita ei kotona tarvitse?

____________________________________________________________________
4. Milloin naiset voivat mennä talon saunaan?

____________________________________________________________________
5. Milloin talossa on yörauha/hiljaisuus?

____________________________________________________________________
6. Kenelle soitetaan, jos on putki- tai sähköongelma?

____________________________________________________________________            
7. Mikä on vesivahinko?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________            
8. Mikä on palovaroitin?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________            
9. Tiedätkö, saako asunnossa tehdä remonttia?

____________________________________________________________________
10. Saako huoneiston parvekkeella grillata? Saako tupakoida?

____________________________________________________________________
11. Tiedätkö, mitä tarkoittaa häätö?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________            
12. Mihin roskat viedään?

____________________________________________________________________
13. Mitä jäteastioita sinun kotitalon roskakatoksessa on?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________            



Kierrätys ja luontoystävällinen elämä
Etsi Googlesta, mitä tarkoittaa reilu kauppa tai luomu.

Keskustele pienessä ryhmässä.
1. Miten sinä voit elää luontoystävällisesti?

2. Mitä jäteastioita sinulla on kotona? jäteastia = roskis

3. Mitä jäteastioita teillä on taloyhtiössä?

4. Mihin jäteastiaan laitat vanhat hedelmät?

5. Mihin viet vanhat paristot?

6. Mitä teet tyhjien lasipullojen kanssa?

7. Käytätkö kertakäyttöastioita?

8. Ostatko luomuruokaa?

9. Poimitko metsässä marjoja ja sieniä?

10. Heitätkö kadulla tai metsässä roskia?

11. Liikutko paljon pyörällä tai kävellen?

12. Ostatko vaatteita ja tavaroita kirpputorilta tai Kierrätyskeskuksesta? kierrättää = 
käyttää uudelleen

13. Ostatko käytettyjä urheiluvälineitä? käytetty = ei uusi

14. Oletko ostanut tai myynyt jotain netissä www.tori.fi - sivun kautta?

15. Sammutatko valot huoneesta, kun menet sieltä pois?

16. Sammutatko tietokoneen ja television, kun et käytä sitä?

17. Oletko pitkään suihkussa? Suljetko aina vesihanan, kun peset hiukset?

18. Kuinka lämmintä sinulla on kotona? Sopiva sisälämpötila on 20–22C astetta.

kuvat: Markus Spiske, Jatta Palovuori (unsplash.com) ja Roine Piirainen (kuviasuomesta.fi)



Kodin ja koulun turvallisuus
Keskustele pienessä ryhmässä.

1. Mikä on palovaroitin?

2. Mikä on sammutuspeite?

3. Mikä on hätäpoistumistie?

4. Mikä on Suomessa hätänumero?

5. Voiko hissiä käyttää, jos on hätätilanne?

Keskustele parin kanssa.

1. Milloin voit soittaa hätänumeroon?

2. Mitä sanot, kun soitat hätänumeroon?

kuva: Pixabay

kuva: Camilo Jimenez (unsplash.com)



MITÄ TEHDÄ, JOS TULIPALO SYTTYY:

Tee näin ja pyydä apua.
1. Ole rauhassa ja hengitä.

2. Pelasta vaarassa olevat ja varoita muita.

3. Sammuta, jos palo on pieni eikä savua ole paljon.

4. Sulje ovet ja ikkunat.

5. Soita 112
6. Poistu EXIT, jos savua ei näy. Ei hissiin.

7. Kerro palokunnalle (tai poliisille tai ambulanssille) mitä tapahtui.

8. Varmista, että kaikki ovat päässeet ulos.

Savu on myrkyllistä ja tappaa nopeasti. Ota oma takki ja laukku mukaan 
ja poistu ulos rauhallisesti. Kokoontumispaikka on opiston edusta. 



Lue teksti ja tee tehtävä.

Hyvät asukkaat! 
 
Viikolla 31 alkaa talon julkisivuremontti. Pyydämme, 
että asukkaat siirtävät polkupyörät ja muut 
välineet pois pihalta, jotta rakennustelineet voidaan 
tuoda pihaan. Kadunpuoleinen ovi ei ole käytössä, 
rappukäytävään täytyy mennä sisäpihan ovesta. 
Julkisivu hiekkapuhalletaan ja maalataan. 
Remontin aikana ikkunat on hyvä pitää kiinni, 
jotta pöly ei tule sisälle. Remontti kestää noin 
3–4 viikkoa. Pahoittelemme remontista aiheutuvaa 
häiriötä. 
 
Taloyhtiö, hallitus

Mikä on oikein? Merkitse.

1. Remontin vuoksi asukkaiden täytyy
a) pystyttää rakennustelineet . b) viedä pyörät pois talon pihalta. 
c) pysyä pois pihalta.

2. Taloon pääsee 
a) kadun puolelta.  b) sisäpihalta.  c) molemmilta puolilta. 

3. Ikkunat
a) vaihdetaan uusiin. b) maalataan.  c) kannattaa sulkea remontin ajaksi.

MITÄ TEHDÄ, JOS TULIPALO SYTTYY:

Tee näin ja pyydä apua.
1. Ole rauhassa ja hengitä.

2. Pelasta vaarassa olevat ja varoita muita.

3. Sammuta, jos palo on pieni eikä savua ole paljon.

4. Sulje ovet ja ikkunat.

5. Soita 112
6. Poistu EXIT, jos savua ei näy. Ei hissiin.

7. Kerro palokunnalle (tai poliisille tai ambulanssille) mitä tapahtui.

8. Varmista, että kaikki ovat päässeet ulos.

Savu on myrkyllistä ja tappaa nopeasti. Ota oma takki ja laukku mukaan 
ja poistu ulos rauhallisesti. Kokoontumispaikka on opiston edusta. 



Tutustuminen lähiympäristöön
Kirjoita sinun kodista.
1. Missä kaupunginosassa sinä asut?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________            
2. Mikä on sinun postinumero ja postitoimipaikka?

____________________________________________________________________
3. Millaisessa talossa sinä asut?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________            

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________            
4. Kuinka monta kerrosta sinun talossa on?

____________________________________________________________________
5. Missä rapussa sinä asut?

____________________________________________________________________
6. Millainen, minkä kokoinen sinun asunto on?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ota kuvia sinun kodin läheltä:

1. yksi kiva paikka ja yksi huono paikka

2. yksi kaunis paikka ja yksi ruma paikka

3. yksi moderni paikka ja yksi vanhanaikainen paikka

4. sinun suosikkipaikka/lempipaikka



Asuminen
Etsi laatikosta 12 asumiseen liittyvää sanaa.

Kolmio Kotivakuutus Sauna Huoltomies 
Vuokrasopimus Sähkösopimus Takuuvuokra Palovaroitin 
Yksiö Kylpyhuone Pesutupa Sekajäte

TheTeachersCorner.net - Word Search Maker



Perhettä ja sukua
Täytä ristikko.

1. Vaimon äiti

2. Isän veli 

3. Kaksi eronnutta perhettä yhdistyvät ja muodostavat uuden perheen

4. Lapsen äiti ja lapsen isä

5. Vaimo ja 

6. Isän siskon lapsi

7. Miespuolinen sisarus

8. Serkun äiti on minun

9. Äidin tai isän äiti

10. Äidin tai isän äiti



Sanelu

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

6. ________________________________________________________________

7. ________________________________________________________________

8. ________________________________________________________________

9. ________________________________________________________________

10. ________________________________________________________________




