
Keskustelutehtävät
• kehityt venäjän puhujana
• tutustut aiheeseen ja sen sanastoon
• vaihdat ajatuksia toisten kanssa ja opit asioimista

Sanastotehtävät
• kasvatat aktiivista sana- ja lausekevarastoasi
• harjoittelet sanojen taivutusta ja käyttöä
• käytät sanoja omien ajatuksiesi ilmaisemiseen

Kuuntelutehtävät
• kehityt puheenymmärtämisessä
• totut kuuntelemaan kokonaisuuksia
• opit saamaan selville yksityiskohtia

Lukemistehtävät
• kehityt eri tekstilajien lukijana
• opit lukutekniikoita
• kasvatat myös passiivista sanavarastoasi

Kirjoitustehtävät
• kehityt kirjoittajana
• opit rakentamaan tekstin
• opit tuottamaan erilaisia tekstejä

Kielen kierrättäminen
• vahvistat ja laajennat kielitaitoasi
• opit lisää kulttuurista ja yhteiskunnasta
• toimit itsenäisenä kielenkäyttäjänä

Itsearviointi
• tiedät, mitä on osattava
• seuraat edistymistäsi
• tiedät, mitä on kerrattava

Kielitieto
• opit kielen rakennetta ja sääntöjä
• harjoittelet oikeakielisyyttä käytännönläheisesti
• vahvistat kielitajuasi

• Opiskelu on tekemistä ja vuorovaikutusta.

• Käsittelet aiheita laajasti.

• Opit monilukutaitoa.

• Toimit kielenoppijana omana itsenäsi.

Tekijät

Ateljee 2 on venäjän oppikirja lukioon.  
Se koostuu tekstikirjasta ja työkirjasta.
Ateljee 2:ssa opitaan käyttämään venäjää 
taitotason A2.1 mukaisesti.

 

  
 



  Мама, папа и я – дружная семья 

  Мой дом – моя крепость

Это мы
Harjoittele keskustelua. s. 8
Opettele sanoja. s. 9
Harjoittele tekstin tuottamista. s. 9

Обычный русский подросток
Harjoittele kuullun- ja luetunymmärtämistä. s. 10

Это наши семьи
Harjoittele keskustelua. s. 12
Opettele sanoja. s. 12
Harjoittele tekstin tuottamista. s. 13

Обычная русская семья
Harjoittele kuullun- ja luetunymmärtämistä. s.13

Мой дом, моя улица, мой район
Harjoittele keskustelu. s. 26
Opettele sanoja. s. 27
Harjoittele tekstin tuottamista. s. 27

Обмен домами
Harjoittele kuullun- ja luetunymmärtämistä. s. 28

Привет, мой северный сосед!
Harjoittele kuullun- ja luetunymmärtämistä. s. 28

Давайте помечтаем
Harjoittele keskustelua. s. 30

Taskusanakirja
Harjoittele liikkumista yleisillä kulkuneuvoilla. s. 31
Harjoittele tekstin tuottamista. s. 31

Verbipaketti: Asumisverbit
Opettele verbejä s. 32

Kielen kierrättäminen s. 35

Itsearviointi s. 39

Opiskele kielitietoa
3. Missä? s. 137, 4. Futuuri s. 142

Sana- ja lauseketestit s. 213

Taskusanakirja
Harjoittele asioimista valintamyymälässä. s. 15

Verbipaketti Arjen verbit
Opettele verbejä. s. 15

Kielen kierrättäminen s. 19

Itsearviointi s. 25

Opiskele kielitietoa
0. Ateljee1:n kielitieto lyhyesti, s. 125,  
1. Substantiivien taipumisesta, s. 129, 
2. Omistuslause, s. 131

Sana- ja lauseketestit s. 213
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  Наши праздники 

  Как дела?

С наступающим!
Harjoittele keskustelua. s. 40
Opettele sanoja. s. 41
Harjoittele tekstin tuottamista. s. 41

Мой русский праздничный календарь
Harjoittele kuullun- ja luetunymmärtämistä. s. 42
Opettele sanoja. s. 42

Несколько правил для тех,  
кто идёт в гости к русским
Harjoittele kuullun- ja luetunymmärtämistä. s. 43

По секрету всему свету
Harjoittele keskustelua. s. 52
Opettele sanoja. s. 53

Дорогой дневник
Harjoittele kuullun- ja luetunymmärtämistä. s. 54

Verbipaketti: Koululaiselämää
Opettele verbejä s. 58

Harjoittele luetunymmärtämistä. s. 60

В здоровом теле здоровый дух
Harjoittele keskustelua. s. 64
Opettele sanoja. s 65

Нам пишут наши читатели
Harjoittele kuullun- ja luetunymmärtämistä. s. 66

Человек
Opettele sanoja. s. 68

Я чувствую себя…
Harjoittele keskustelua. s. 69

  Наш образ жизни

Verbipaketti: Elämäntapaverbit
Opettele verbejä s. 70

Kielen kierrättäminen s. 73

Опрос о состоянии здоровья s. 74

Itsearviointi s. 75

Opiskele kielitietoa
4. Futuuri s. 142, 7. Kaksoiskielto s. 164,
8. Harrastan, olen innostunut ja kiinnostunut s. 167,  
9. Vertailu s. 174, 10. Määrä s. 179

Sana- ja lauseketestit s. 213

Taskusanakirja 
Harjoittele asioimista kahvilassa. s. 61

Kielen kierrättäminen s. 61

Itsearviointi s. 63

Opiskele kielitietoa
4. Futuuri s. 142, 6. Kohde s. 156 

Sana- ja lauseketestit s. 213

Verbipaketti: Juhlaverbit
Opettele verbejä s. 44

Taskusanakirja
Harjoittele juhlimista venäjäksi s. 46

Kielen kierrättäminen s. 47

Itsearviointi s. 51

Opiskele kielitietoa
4. Futuuri s. 142, 5. Kenen tai minkä s. 147

Sana- ja lauseketestit s. 213
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  Рождённые в 21 веке

  Жили-были

Детство без сказки невозможно
Harjoittele keskustelua. s. 76
Opettele sanoja. s. 77
Harjoittele tekstin tuottamista. s. 78

Добро побеждает зло
Harjoittele keskustelua. s. 78
Opettele sanoja. s. 79
Harjoittele tekstin tuottamista. s. 79

Дядя Фёдор, пёс и кот
Harjoittele kuullun- ja luetunymmärtämistä. s. 80

Групповой портрет
Harjoittele keskustelua. s. 90

Миллениум – это я
Harjoittele kuullun- ja luetunymmärtämistä. s. 91
Opiskele sanoja s. 93
Harjoittele tekstin tuottamista. s. 93
Harjoittele luetunymmärtämistä. s. 94

Taskusanakirja
Harjoittele shoppailua. s. 97

Ингредиенты сегодняшних мальчиков  
и девочек
Harjoittele luetunymmärtämistä. s. 97

Kielen kierrättäminen s. 98

Itsearviointi s. 101

Opiskele kielitietoa
13. henkilö/asia/esine, joka s. 196

Sana- ja lauseketestit s. 214

Verbipaketti: Puhe ja ajattelu
Opettele verbejä s. 82

Kielen kierrättäminen s. 85

Itsearviointi s. 89

Opiskele kielitietoa
4. Futuuri s. 142, 11. Kenestä? Mistä? s. 185,  
12. Kenelle? s. 189

Sana- ja lauseketestit s. 213
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  Весь Петербург в кармане

  Добро пожаловать к нам

Здесь мы живём

Петербург и петербуржцы
Harjoittele keskustelua. s. 102

Люблю тебя, Петра творенье!
Harjoittele kuullun- ja luetunymmärtämistä. s. 103

Тем, кто уже был в Питере
Keskustele. s. 104
Opiskele sanastoa. s. 106

Neuvot 1–8 s. 116 –121

Matkailijan taskusanakirja
Tien kysyminen s. 116
Valuutanvaihto s. 117
Metrossa s. 118
Lippujen ostaminen s. 120
Ostoksilla s. 120

Teemasanasto
Sijainti s. 116
Mitä mukaan lyhyelle matkalle s. 116
Sää s. 118

Kielitieto s. 125–212 

Sana- ja lauseketestit s. 213–214

Muualla kirjassa käytetyt 
sivuviittaukset viittaavat  
Ateljee 2 -tekstikirjaan.

Matkamuistoja s. 121
Pyyntöjä, neuvoja s. 121

Путевой дневник s. 118, 119

Чемоданное настроение Matkakuumetta s. 122

Itsearviointi s. 124

Opiskele kielitietoa
15. Tämä, tuo, se s. 205,  
16. Pyyntöjä, neuvoja, kehotuksia, kieltoja s. 211

Sana- ja lauseketestit s. 214

Verbipaketti: Liikkuminen
Opettele verbejä s. 108

Kielen kierrättäminen s. 110

Itsearviointi s. 115

Opiskele kielitietoa
14. Liikkuminen s. 199

Sana- ja lauseketestit s. 214
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Это мы (s. 8)

Harjoittele keskustelua.

1. Tutustu keskustelunaiheisiin opettajasi johdolla. 

2. Kiertele luokassa, kysele ja kuuntele keskustelukumppaneittesi ajatuksia.  
Tee niistä itsellesi muistiinpanoja. 

3. Kerro tai valmistaudu kotona kertomaan muistiinpanojesi pohjalta ryhmällesi, 
mitä sait tietää keskustelukumppaneistasi.

 4.  Kuuntele keskustelukysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja.

• ilman kirjaa.

• kirjan kanssa, toista ja jäljittele puherytmiä ja sävelkulkua.

Lue ajoittain ääneen samanaikaisesti äänitteen kanssa.

5.  Äänitä ja kuuntele puhettasi.

Opettele

• esittämään keskustelukysymykset.

• sanomaan sujuvasti valitsemasi vastausvaihtoehdot.

Varmista, että ymmärrät muut vaihtoehdot.

Valitse tekstikirjan sivun 24 ilmaukset, joita haluat käyttää keskustelussa.

Мама, папа и я – 
дружная семья
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Opettele sanoja.

 6. a.  Varmista seuraavien sanojen merkitys:

b. Ryhmittele sanat merkityksen perusteella vihkoosi. 

Voit tehdä esimerkiksi näin: henkilöt, asiat,  toiminta, kuvailu, aika, paikka.  

Ryhmittelyvaihtoehtoja voi olla muitakin, ja sana voi kuulua useampaan ryhmään.

c. Kerratkaa yhdessä opettajan kanssa, miten sanat taipuvat ja miten niitä 
käytetään. 

d. Sanokaa vuorotellen lausekkeita tai lauseita joko käyttäen vain näitä sanoja  
tai lisäten muitakin sanoja.

Harjoittele tekstin tuottamista.

7.  Kirjoita muutama lause venäjäksi seuraavista asioista:

• Näin asun.

• Näin vietän vapaa-aikani.

• Ammattihaaveeni pienenä ja nyt.

безусловно

вместе

время

всё

детство

заниматься 1

занятие

иногда

квартира

кем

люди

свободный

Сеть f.

скоро

*стать

такой

ходить 2: 

 хожу, ходит, ходят

сейчас

уже

мечтать 1

общежитие

*переехать  

планировать 1

полицейский

помогать 1

пробовать 1

проводить 2:

 провожу, проводит, 

 проводят

самостоятельно
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Обычный русский подросток (s. 13)

Harjoittele kuullun- ja luetunymmärtämistä.

8. Lue teksti s. 13 ja valitse oikea vaihtoehto.

1. Näkökulmaosaston (Взгляд) tekstit kertovat

а. venäläisten miljonäärien elämästä.

b. venäläisten perheiden elämästä ulkomailla.

c. tavallisten venäläisten elämästä.

2. Tekstien tavoite on

а. vertailla perheitä ennen ja nyt.

b. kertoa venäläisten perheiden haasteista.

c. antaa tietoa venäläisestä keskivertoperheestä.

9. Kokoa jo osaamasi harrastus- ja perhesanasto miellekartaksi tai listaksi.

 10.  Kuuntele ja tee muistiinpanoja suomeksi seuraavista asioista:

1. Koulu ja harrastukset

  

 

2. Tilastotietoa koululaisten ajankäytöstä

 

 

3. Uratoiveet

11. Lue teksti ja täydennä muistiinpanojasi. 

Yritä selvitä ilman sanastoa mahdollisimman pitkälle. Listaa sanat, joiden merkityksen 

päättelit lukiessasi asiayhteyden perusteella ja mieti, mikä auttoi päättelyssä. Lue teksti.
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 � Kielitieto 0. Ateljee1:n kielitieto lyhyesti
 � Kielitieto 1. Substantiivien taipumisesta
 � Kielitieto 2. Omistuslause

12. Kirjoita lausekkeet venäjäksi. Käy ne ensin läpi ja katso, kuinka monta jo osaat.  
Hae loput tekstistä ja opettele.

1. tavallinen teini asuu 

2. hän käy 

 

3. hänellä on 

4. useimmiten 

5. vaikka teinit pitävät kovasti 

 

6. he viettävät paljon aikaa 

 

7. käyvät kylässä toistensa luona 

 

8. kyselyn tulosten mukaan 

9. haaveilee ryhtymisestä 

10. sellaisia ammatteja kuten 

 

 

13. Usein luettuasi jotakin kerrot siitä toisille. Harjoitelkaa tätä taitoa venäjäksi 
seuraavien kysymysten avulla.

1. Какой он – типичный русский подросток?

2. Как он проводит свободное время?

3. Кем он хочет стать?
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– Я даже представить себе не мог /  En osannut edes kuvitella, että… 

 не могла, что…

– Самым удивительным было то, что… Hämmästyttävintä oli, että…

Harjoittele asioimista valintamyymälässä. (s. 23)

 27.  Kuuntele tilanteita

• ilman kirjaa.

• kirjan kanssa, toista ja jäljittele puherytmiä ja sävelkulkua.

Harjoittele ja muuntele tilanteita usean opiskelutoverisi kanssa.

Arjen verbit

28 a.  Otsikoi verbiryhmät mallin mukaan. 

Arjen rutiineja

вставáть 1 *встать nousta ylös

зáвтракать 1 *позáвтракать 1 syödä aamiaista

обéдать 1 *пообéдать 1 syödä lounasta

ýжинать1 *поýжинать 1 syödä illallista

принимáть 1 душ *приня́ть ottaa suihku

чи́стить зýбы 
чи́щу, чи́стит, чи́стят

*почи́стить pestä hampaat

ложи́ться спать 
ложýсь, ложи́тся, ложáтся

*лечь  
лёг, леглá, легли́

mennä nukkumaan

одевáться  
одевáюсь, одевáется, 
одевáются

*одéться  
одéлся, одéлась, одéлись

pukeutua

носи́ть в шко́лу 
ношý, но́сит, но́сят

pukea päälleen  
kouluun
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выноси́ть мýсор 
выношý, выно́сит, выно́сят

*вы́нести 
вы́нес, вы́несла, вы́несли

viedä roskat

глáдить  
глáжу, глáдит, глáдят

*вы́гладить silittää

гото́вить  
гото́влю, гото́вит, гото́вят

*пригото́вить laittaa ruokaa

занимáться 1 до́мом /
хозя́йством

tehdä kotitöitä/taloustöitä

занимáться 1 огоро́дом hoitaa kasvimaata

мыть посýду 
мо́ю, мо́ет, мо́ют

*вы́мыть  pestä astioita

покупáть 1 продýкты *купи́ть tehdä ruokaostoksia

пылесо́сить  
пылесо́шу, пылесо́сит, 
пылесо́сят

*пропылесо́сить imuroida

стирáть 1 *вы́стирать pestä pyykkiä

убирáть 1 *убрáть siivota

Imperfektiivinen aspekti Perfektiivinen aspekti

Infinitiivi 
(perusmuoto)

Toiminnan näkökulma *Tuloksen näkökulma

Preesens – mitä olet tekemässä tai tapahtuu juuri 
tällä hetkellä

– mitä teet tai tapahtuu usein tai toistuvasti

Preteriti
вчера eilen

– mihin aikaasi käytit
– mitä olit tekemässä tai oli menossa juuri 

sillä hetkellä
– mitä teit tai tapahtui usein tai toistuvasti

*mitä sait suoritettua 
loppuun

*mitä teit tai tapahtui  
vain kerran

 

сейчас nyt
по четвергам torstaisin
часто usein
иногда joskus

Toistuvuutta ilmaisevia sanoja

редко harvoin
никогда не ei koskaan
каждый день joka päivä
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28. b.  Kirjoita

• teemavirke (ideavirke) verbiryhmän otsikkoa vastaavaa tekstikappaletta varten.

• ranskalaisilla viivoilla 2–3 asiaa/ajatusta, joilla teemavirkettä voi täsmentää.

• konjunktioita, joilla asiat/ajatukset voisi liittää toisiinsa.

 Kirjoita lausekkeita (kuka, mikä, missä, milloin, kenen/minkä kanssa, mitä/minkä jne.),  

 jotka todennäköisimmin voisivat esiintyä viimeisen ryhmän verbien yhteydessä.

c.  Ryhmittele verbit,

• jotka eivät kuvaa tavallista arkeasi.

• jotka kuvaavat viikonloppuasi.

29. a.  Käytä arjen verbejä mahdollisimman monipuolisesti ja kirjoita

• tavallisesta päivästäsi viisi asiaa, jotka aina teet.

• yhdestä päivästäsi, jolloin sait viisi asiaa suoritettua.

b.  Kerro parillesi, miten arki yleensä sujuu perheessäsi, kuka mitäkin tekee.

c.  Один день из жизни финского школьника / финской школьницы

Kirjoita yhdessä parisi kanssa kuvaus yhdestä suomalaisen koululaisen päivästä.  

Voit vaihtoehtoisesti kuvata yhtä omaa päivääsi. Käytä preesensiä.

Esittely

• nimi, ikä, miten asuu ja mitä koulua käy

Aamu kotona

• mihin aikaan nousi ylös

• mitkä asiat teki ennen kuin lähti kouluun  

(aamiainen, aamutoimet, pukeutuminen)

Matka kouluun

• mihin aikaan lähti kouluun

• miten sinne meni

• mihin aikaan saapui koululle

Koulussa

• montako tuntia oli

• mitä aineita
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1.  Kielen päällä

 Mieti mielessäsi tai ääneen, mitä lisäisit seuraavien sanojen ja lausekkeiden  

 eteen ja/tai jatkoksi. Kirjoita jokaisesta kohdasta ainakin yksi vaihtoehto.

1.  принимают 

2.  переехать 

3.  вместе 

4.  обожают 

5.  стать 

6.  имеет 

7.  много 

8.  поздно 

9.  называют 

10.  довольно 

 2.  Kuuntele, mitä venäläiset kertovat perheistään.

Koulun jälkeen

• mihin aikaan tuli kotiin

• mitkä kotityöt teki (roskien vieminen, paidan tai puseron silittäminen,  

huoneen imurointi, ruokaostokset jne.)

• mitä muuta teki (harrastukset ja vapaa-aika, läksyt)

• mihin aikaan meni nukkumaan

Voit tutustua myös venäläisten koululaisten kuvauksiin internetissä. Hae sanoilla

• Один день школьника

• Один день школьницы

• Один день из жизни школьника

• Один день из жизни школьницы
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3. Samaa kantaa

 Kirjoita suomalaisen sanan yläpuolelle sen venäläinen vastine.

род
suku

isänmaa

joulu

koirarotu

äidinkieli oma sisko

syntymäpäivä

vanhemmat

serkku (mies)

oma veli

synnytyssairaala

syntyä

sukulainen (nainen)

omaiset

serkku (nainen)

sukulainen (mies)

родно́й язы́к

родны́е

ро́дственник

ро́дственница

рождество́

ро́динa

роди́тели

роди́ться

роднáя сестрá

родно́й брат

двою́родная сестрá

двою́родный брат

день рождéния

поро́да собáк

роди́льный дом
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5.  Keskustele parisi ja ryhmäsi kanssa alla olevista aiheista.

Valmistaudu keskusteluun. Tee itsellesi lunttilappu osataksesi keskustella aiheista  

sujuvasti. Opettele keskustelutuesta, miten voi vastata ja aloittaa vastauksen. 

Ole aktiivinen keskustelija, osoita kuuntelevasi ja käytä keskustelutuen vuorovaikutusta 

edistäviä keinoja.

 Keskustelutuki

Osoitat olevasi kiinnostunut  

ja kuuntelevasi:

– Да.

– Угу.

– Да?

– Нет?

– nyökyttele silloin tällöin

– hymyile

– tee jatkokysymyksiä.

Tarkistat, ymmärsitkö oikein:

– Что вы сказали? Mitä sanoitte?

– Что ты сказал / сказала? Mitä sanoit?

– Как вы сказали? Miten sanoitte?

– Как ты сказал / сказала? Miten sanoit?

Sanot, ettet ymmärtänyt ja pyydät  

toistamaan:

– Извините / Извини, я не понял /  

   не поняла.

– Повторите / Повтори, пожалуйста.

– Пожалуйста, ещё раз.

Kannustat keskustelukumppaniasi  

jatkamaan:

– sanalla «Правда?» Ihanko totta?/Niinkö?

– toistamalla edellisen puhujan sanoja  

   kysymyksenä.

Vanhemmat ja lapset

– Ты живёшь вместе с родителями?

– Ты занимаешься хозяйством?  

    Что ты делаешь?

– У вас папа и мама оба убирают  

    и готовят?

– Какая у тебя семья?

– Кто самый важный член финской семьи?

– Ты часто бываешь у бабушки и дедушки?

– У вас есть домашнее животное?

– Как ты думаешь, финны любят домашних  

    животных?

Vapaalla

– Что ты делаешь в свободное время?

– У тебя есть увлечения?

– Как твои родители проводят  

    свободное время?

– У вас есть общие интересы в семье? 

   Какие?

– У вас часто бывают гости?

– Чем занимаются финские подростки  

    в свободное время?
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Vastaat tai aloitat vastauksen:

– Это зависит oт семьи / от обстоятельств.  

   Se riippuu perheestä/olosuhteista.

– Я, например,… Minä esimerkiksi…

– У нас, к примеру,… Meillä, esimerkiksi,…

– Хм, надо подумать… Hm, täytyy vähän  

   miettiä…

– Так просто и не ответишь… Vaikea  

   sanoa…

– Время от времени. Ajoittain.

– Частенько. Melko usein.

– Времени почти не остаётся на такое.  

   Ei oikein jää aikaa sellaiseen.

– Меня это абсолютно не интересует. 

   Se ei kiinnosta minua yhtään.

– Почти нет. Eipä juuri.

– Да ты что? Нет, конечно.  

   Ai mitä? Ei tietenkään.

– Ты что, с ума сошёл / сошла? 

   Mitä, oletko ihan seonnut?

– В принципе, да. Periaatteessa kyllä.

– Почему  бы и нет? Miksipä ei?

– Естественно. Luonnollisesti.

– Обязательно. Ehdottomasti.

– Да нет, к сожалению. Valitettavasti ei.

Työ ja uratoiveet

– Тебя интересуют профессии твоих  

    родителей? Почему? / Почему нет?

– Ты подрабатываешь? Где?

– Кем ты хотел / хотела стать  

    в детстве? Почему?

– Кем ты хотел бы / хотела бы стать  

    сейчас? Почему?

6.  Kirjoita teksti suomalaisesta 
elämäntavasta kertovalle, ikäisellesi 
suunnatulle sivustolle.

Kerro suomalaisesta "tilastoperheestä" tai 

omasta perheestäsi joko esimerkkinä  

tyypillisestä tai ei niin tyypillisestä perheestä. 

Kirjoita vähintään 10 lausetta.  

Otsikoi tekstisi.

7.  Kerro noin kaksi minuuttia 
tyypillisestä suomalaisesta nuoresta 
ikäisellesi yleisölle. 

Suunnittele esityksesi ja kirjoita sen pää-

kohdat venäjäksi muistin tueksi. Harjoittele 

esitystäsi. Aloita esityksesi näin: Уважаемые 

слушатели! / Дорогие друзья! / Всем 

привет! Ja päätä se näin: Спасибо за 

внимание. У вас есть вопросы?

8.  Ota selvää

Mitä venäläiset lukevat ja katsovat 

juuri nyt? Ota selvää internetissä 

venäläisten kirjakauppojen bestseller-

listoista, televisiokanavien tarjonnasta ja 

katsotuimmista elokuvista.
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Kuullun ja luetun ymmärtäminen

 F Pystyn saamaan selville pääasiat kuulemastani ja 

lukemastani.

 F Pystyn tekemään muistiinpanoja kuulemastani.

 F Yritän päätellä vieraiden sanojen merkityksiä 

asiayhteyden ja sanojen muodon perusteella.

 F Pystyn saamaan selville pääasioihin liittyviä  

yksityiskohtia sanaston avulla.

 F Ymmärrän perheen ja nuoren arkeen liittyviä 

tekstejä.

Keskustelu ja kertominen

Osaan kertoa ja keskustella 

• itsestäni ja tyypillisestä suomalaisesta nuoresta: 

 F ikä

 F syntymäaika

 F harrastukset

 F ammattihaaveet.

• omasta ja tyypillisestä suomalaisesta perheestä: 

 F perheen koko

 F kotityöt

 F isovanhemmat

 F kotieläimet

 F vapaa-ajanvietto.

Osaan

 F valintamyymälässä asioidessa tarvittavia  fraaseja.

 F tiivistää kuulemani tai lukemani.

 F kommentoida tekstiä ja keskustella siitä.

Keskustelussa osaan

 F osoittaa olevani kiinnostunut ja kuuntelevani.

 F eri tapoja reagoida kuulemaani.

 F kannustaa keskustelukumppaniani jatkamaan.

 F hyödyntää omassa puheessani sitä, mitä toiset 

ovat sanoneet.

 F tarkistaa, olenko ymmärtänyt oikein.

 F sanoa, etten ole ymmärtänyt, ja pyytää toistamaan.

Kirjoittaminen

Osaan 

 F tuottaa lausekkeita ja lauseita aihepiirin sanoista 

ja yhdistää niihin aiemmin oppimaani.

 F hyödyntää oppimiani sanoja ja lausekkeita  

omissa teksteissäni.

 F kirjoittaa lyhyen perheeseen liittyvän tekstin.

Kielitieto

 F Tunnistan sanaluokat.

 F Tunnistan kova- ja pehmeävartaloiset substantiivit.

 F Huomaan maskuliinit, joissa on ns. väistyvä o tai e.

 F Osaan muodostaa ja käyttää omistuslauseita.

 F Tunnistan samaa kantaa olevia sanoja.

Osaan taivuttaa 

 F хотеть- ja мочь-verbit.

 F ся-verbejä.

Osaan käyttää

 F muotoja minun luokseni, sinun luoksesi…

 F заниматься-verbiä.

rakennetta

 F работать / стать / буду… кем?

 F говорить о чём?

Kulttuuritieto

 F Tiedän perusasioita venäläisistä nuorista ja  

heidän perheistään.

 F Tiedän hieman siitä, mitä venäläiset lukevat ja 

katsovat juuri nyt.
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2. Omistuslause

Kerrot, kenellä on tai ei ole jotakin.

– У тебя́ есть брат и́ли сестра́?    Onko sinulla veljeä tai siskoa?

– Есть брат, но нет сестры́. А у тебя́?   On veli, mutta ei ole siskoa. Entä sinulla?

– У меня́ есть сестра́, но нет бра́та.    Minulla on sisko, mutta ei ole veljeä.

2. Ketä/Keitä/Mitä ei ole

нет бра́та  ei ole veljeä

нет сестры́  ei ole sisarta

нет шко́льников  ei ole koululaisia

нет учителéй  ei ole opettajia

нет маши́н  ei ole autoja

нет мест   ei ole paikkoja

кого́ нет?

чего́ нет?

нет + genetiivi

Kenellä ja keillä sekä se, ketä/keitä tai mitä ei ole, 

ilmaistaan genetiivillä. 

1. Kenellä ja keillä

Persoonapronomini
у кого́?  kenellä?

у меня́  minulla

у тебя́  sinulla

у него́, у неё  hänellä

у нас  meillä

у вас  teillä

у них  heillä

Substantiivi
у кого́?  kenellä?

у бра́та  veljellä

у сестры́ siskolla

у шко́льников koululaisilla

у учителéй opettajilla

у кого́?

у + genetiivi
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GENETIIVI

Substantiivi: yksikkö

Maskuliinit ja neutrit

Kovavartaloiset
Viimeinen kirjain
konsonantti + a
                       o  a

Pääte -a
брат  бра́та
Ива́н  Ива́нa
мéсто  мéста

Pehmeävartaloiset
Viimeinen kirjain
й, ь, е  я

Pääte -я
Сергéй  Сергéя
И́горь  И́горя
расписа́ние  расписа́ния

Feminiinit ja miestä tarkoittavat a- ja я-loppuiset 

sanat

Kovavartaloiset
Viimeinen kirjain
a  ы*

Pääte -ы
сестра́  сестры́
А́нна  А́нны
маши́на  маши́ны

Pehmeävartaloiset
Viimeinen kirjain
я, ь  и

Pääte -и
дя́дя  дя́ди
Ка́тя  Ка́ти
тетра́дь  тетра́ди

*Kirjoitussääntö: Pääte -и kirjainten к, г, х ja suhuässien 
ж, ч, ш ja щ jälkeen, esimerkiksi Са́ша  Са́ши.

Substantiivi: Monikko (peruspäätteet)

Pääte -ов Pääte -ей Päätteetön
Viimeinen 
kirjain 
konsonantti + ов*

Viimeinen 
kirjain
ь  ей**

Viimeinen 
kirjain
а jää pois
о jää pois

шко́льник  
шко́льников
учéбник  
учéбников

учи́тель m.  
учителéй
тетра́дь f.  
тетра́дей

шко́льница  
шко́льниц
перемéна  
перемéн
сло́во  слов

*Viimeinen kirjain й  ев, esimerkiksi геро́й  геро́ев  
(sankari).

**Viimeinen kirjain suhuässä ж, ч, ш tai щ + ей,  
esimerkiksi каранда́ш  карандашéй (lyijykynä).
Joidenkin sanojen monikon genetiivimuotoon lisätään 
välivokaali e tai o:
ру́чка  ру́чек (kuulakärkikynä).

Väistyvä vokaali
Joissakin sanoissa on ns. väistyvä vokaali o tai e,  
joka jää pois kaikista sanan taivutetuista muodoista:
подро́сток – подро́стка – подро́стков (teini)
отéц – отца́ – отцо́в (isä)
день – дня – дней (päivä)

у детéй (дéти) lapsilla

у друзéй (друзья́) ystävillä

у людéй (лю́ди) ihmisillä

у сосéдей (сосéди) naapureilla

нет врéмени (врéмя) ei ole aikaa

нет дéнег (дéньги) ei ole rahaa

нет детéй (дéти) ei ole lapsia

нет друзéй (друзья́) ei ole ystäviä

нет людéй (лю́ди) ei ole ihmisiä

нет сосéдей (сосéди) ei ole naapureita

Persoonapronomini
меня́  нас

тебя́  вас

его́, её  их

OPETTELE 
ERIKSEEN
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1.  Taivuta sanat yksikön genetiivissä, kursiivilla olevat sanat monikon genetiivissä. 

a.  jollakin/joillakin

у

врач 

гость 

дéвочка 

дéдушка 

жена́ 

ма́льчик 

муж 

он 

она́ 

они́ 

Па́трик 

роди́тель 

ро́дственник 

ру́сская студéнтка 

семья́ 

сосéд 

тётя 

учи́тель m. 

учи́тельница 

фи́нский студéнт 

Ха́нна 

я 

b.  jotakin ei ole, ei ollut tai ei ole tulevaisuudessa

нет / нé было / не бу́дет

билéт 

вода́ 

вопро́с 

дома́шнeе живо́тнoе 

интерéсное увлечéние  

календа́рь m. 

TEHTÄVÄT

молоко́ 

мо́ре 

му́зыка 

она́ 

оно́ 

основна́я шко́ла 

оши́бка 
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