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Mikä on Suomi sujuu? / What is Suomi sujuu?

 Suomi sujuu on Zaki Azedanin vetämä projekti, joka opettaa Suomessa 

asuville ulkomaalaisille Suomen kieltä sekä kulttuuria.

 Suomi Sujuu is a project run by Zaki Azedani that teaches foreigners living

in Finland things about Finnish language and culture.

Zaki Azedani
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Kuuntele tämä opas

https://soundcloud.com/user-47534907/suomi-sujuu-miniopas


Suomi sujuun tehtävä / The Mission of Suomi sujuu 

”TEHDÄ SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELUSTA 

MIELENKIINTOISTA JA YHTEISÖLLISTÄ”

”To make studying Finnish language and culture interesting and 

create a community around it”

@Suomisujuu www.fb.com/suomisujuu

4



Sanoja opiskeluun / Words for studying

 Persoonapronominit: viittaa johonkin henkilöön tai ryhmään henkilöitä (minä, sinä, hän…)

 Personal pronouns: are associated with a grammatical person (I, you, he…)

 Substantiivit: ilmaisee asiaa tai esinettä

 Substantives, nouns: communicate things and objects

 Adjektiivit: kuvailee asiaa tai esinettä. Vastaa kysymykseen ”millainen?”

 Adjective: describes a thing or an object. Answers the question ”what kind of?”

 Verbit: ilmaisee tekemistä tai olemista

 Verbs: communicate doing or being

 Yksikkö / Singular

 Monikko / Plural
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Puhekieli* / Spoken language*

 Puhekieli on se tapa, jolla ihmiset oikeasti puhuvat suomen kieltä

 Spoken language is the actual way that people speak Finnish language

 Murteet ja Stadin slangi ovat puhekieltä

 Dialects and Helsinki slang are spoken language

 Puhekieltä kannattaa puhua, mutta sen kirjoittamista tulisi välttää

 It is recommendable to speak in spoken language, but avoid writing it

 Tässä oppaassa puhekielen sanat on välillä merkitty tähdellä*

 In this guide spoken language is sometimes marked with a star*
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Puhekieli* / Spoken language*

Kirjakieli / Written language Stadin slangi / Helsinki slang Englanti / English

Minä

Mukavaa

Miettiä

Kirjoittaa

Tulitikku

Juosta pakoon

Mä

Nastaa, kliffaa

Funtsia, kelata

Skriivaa

Stidi

Lähtee hanee
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I

Nice

To think, to ponder

To write

Matchstick

Run away



Persoonapronominit / Personal pronouns

Minä, mä* / I

Sinä, sä* / You

Hän, se* / He, she, it

Me / We

Te / You

He, Ne* / They

Yksikkö Monikko

*Puhekieli / *Spoken language
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Käsi / Hand

Kuva / Picture
Puhelin / Phone

Substantiivit



Substantiivit / Substantives, nouns

 Avain, avaimet / Key, keys

 Lompakko / Wallet

 Puhelin, kännykkä / Phone, mobile phone

 Minulla on aina mukana avaimet, lompakko ja kännykkä

 I have always with me keys, wallet and a mobile phone

Yleensä monikon erottaa yksiköstä sanan lopussa olevasta ”t”-kirjaimesta.
➢ Usually plural can be distinguished from singular by the letter ”t” at the end of the word.

Yksikkö Monikko

Auto / Car

Tuoli / Chair

Lasi / Glass

Autot / Cars

Tuolit / Chairs

Lasit / Glasses
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Paikat



Paikat / Places

Suomen isoimmat kaupungit / The biggest cities in Finland

Kaupungin nimi / Name of the city Mistä? / From where? Mihin? / To where?

Helsinki, Stadi*

Espoo

Tampere, Manse*

Vantaa

Oulu

Turku

Helsingistä, Stadista*

Espoosta

Tampereelta, Mansesta*

Vantaalta

Oulusta

Turusta

Helsinkiin, Stadiin*

Espooseen

Tampereelle, Manseen*

Vantaalle

Ouluun

Turkuun
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Tervetuloa Helsinkiin! / Welcome to Helsinki!

 Helsinki on Suomen pääkaupunki / Helsinki is the capital of Finland 

 Helsingissä asuu yli 600 000 ihmistä / Over 600 000 people live in Helsinki

 Helsingin lempinimiä ovat Stadi ja Hesa / ”Stadi” and ”Hesa” are nicknames for Helsinki
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Missä on mitäkin? / Where is what?

 Stockmann sijaitsee Mannerheimintien ja Aleksanterinkadun risteyksessä.

 Stockmann is located in the crossing of Mannerheimintie and Aleksanterinkatu.

 Fredrikinkadun päästä löytyy Temppeliaukion kirkko.

 Temppeliaukio Church can be found at the end of Fredrikinkatu.

 Tennispalatsin takana on pyörätie nimeltä Baana.

 Behind Tennispalatsi there is a bicycle road called Baana.

 Hämentien varrella on Hakaniemi, Sörnäinen ja Vallila.

 Along Hämeentie there is Hakaniemi, Sörnäinen and Vallila.

 Missä kaupunginosassa asut?

 In which city district do you live in?
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Paikkojen lempinimet / Nicknames for places

 Fredrikinkatu / Freda

 Lönnrotinkatu / Lönkka

 Esplanadi / Espa

 Iso ja Pieni Roobertinkatu / Roba

 Mannerheimintie / Mansku

 Rautatieasema / Steissi

 Stockmann / Stokka

 Vanha kirkkopuisto / Ruttopuisto, Ruttis

 Sinebrychoffin puisto / Koffin puisto, Koffari

 Kaivopuisto / Kaivari

Katu Street

Tie Road

Puisto Park

Asema Station
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Adjektiivit



Rakennukset / Buildings

 Korkea / Tall, high

 Kallion kirkko on korkea rakennus / The Kallio Church is a tall building

 Vanha / Old

 Iso, suuri / Big, large

 Olympiastadion on Suomen isoin stadioni / The Olympic Stadium is the biggest stadium in Finland

 Ruma / Ugly

 Monet pitävät Makkarataloa rumana / Many people find Makkaratalo ugly

 Pitkä / Long, Tall

 Suosittu / Popular
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Kaupungilla / In the city

 Halpa / Cheap

 Kallis / Expensive

 Lidl on halpa ja K-Market on kallis / Lidl is cheap and K-Market is expensive

 Hyvä / Good

 Huono / Bad

 Oliko elokuva mielestäsi hyvä vai huono? / Was the movie good or bad?

 Laadukas / Good quality, high quality

 Kestävä / Durable, long lasting

 Herkullinen / Delicious
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Verbit



Tavarat vaihtaa omistajaa / 

Goods change ownership

 Antaa / To give

 Aion antaa sinulle lahjan / I will give you a present

 Ottaa / To take

 Otatko kahvia / Do you take coffee?

 Lainata / To borrow

 Voitko lainata minulle rahaa / Could you borrow me money?

 Vuokrata / To rent

 Pitäisikö meidän vuokrata mökki ensi viikonlopulle / Should we rent a cottage for next weekend?
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Tavarat vaihtaa omistajaa / 

Goods change ownership

 Ostaa / To buy

 Haluaisin ostaa muovipussin / I would like to buy a plastic bag

 Myydä / To sell

 Voitko myydä minulle muistikortin? / Could you sell me a memory card?

 Vaihtaa / To exchange

 Vaihdetaanko puhelinnumeroita? / Could we exchange phone numbers? 

 Saada / To get

 Voisinko saada laskun kiitos? / Could I get the bill, please?
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Miten Helsingissä puhutaan?



Stadin slangi / Helsinki slang

 Duuni / Work, job

 Kämppä / Apartment

 Leffa / Movie Mennäänkö leffaan? / Shall we go to the movie theatre?

 Rööki / Tobacco Polttaa röökii / To smoke

 Safka / Food Safkata / To eat

 Rafla / Restaurant

 Massi, fyrkka / Money

 Kyttä / Police Officer

 Lande / Summer cottage, countryside
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Stadin slangi / Helsinki slang

 Viime viikolla mun tsygä pöllittiin

 Last week my bicycle was stolen

 Mis päin Stadii sä asut?

 Where in Helsinki do you live?

 Mä oon sulle femman velkaa

 I own you five euros

 Me mennään Pitskuun pelaa futista

 We are going to Pitäjänmäki to play football

 Ollaan viikonloppuna menossa landelle

 On the weekend we are going to summer cottage / countryside
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Julkaisustrategia:

 3-6 päivitystä viikossa

 Päivityksiä saa julkaista melko vapaalla tyylillä, kunhan ne ovat mission ja avainsanojen 

mukaisia

 Instagram storiesiin saa julkaista materiaalia niin paljon kuin sielu sietää, mutta sen arvo 

on some-strategian tärkeysjärjestyksessä pienin. Siihen ei kannata siis käyttää tehokasta 

työaikaa.

 Jokaiseen päivitykseen tulee kirjoittaa mukaan ainakin nämä hashtagit: 

 #SuomiSujuu #Finnish #Suomi

Suomi Sujuu



Kiitos! / Thank you!

 Kiitos, että luit tämä oppaan loppuun! / Thank you for finishing this guide!

 Voit lähettää tämän oppaan kavereillesi, jotka ovat kiinnostuneita suomen kielestä tai 

Helsingistä

 You can send this guide to your friends that are interested in Finnish language or Helsinki

 Jos haluat oppia lisää, kannattaa seurata Suomi sujuun sivuja somessa

 If you want to learn more, it is worth following Suomi sujuu in social media

 Facebook: www.fb.com/suomisujuu Instagram: www.instagram.com/suomisujuu

 Minulle voi lähettää palautetta: zaki@suomisujuu.fi

 You can send me feedback: zaki@suomisujuu.fi
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http://www.fb.com/suomisujuu
http://www.instagram.com/suomisujuu


Oletko tosissasi? / Are you serious?

 Oletko tosissasi suomen kielen oppimisen suhteen?

 Are you serious about learning Finnish language?

 Silloin suosittelen liittymään meidän Facebook-ryhmään

 www.facebook.com/groups/suomisujuu/

 Then I recommend you to join our Facebook group

 www.facebook.com/groups/suomisujuu/

 Siellä saat vastauksia kaikkiin kysymyksiisi

 There you will get answers to all of your questions

Liity! / Join!
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http://www.facebook.com/groups/suomisujuu/
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Facebook-ryhmä / Facebook group

 Liity ryhmään ja kutsu kaverisi mukaan!

 Join the group and invite your friends!

 Pysy ajan tasalla ja näe kaikki päivitykset

 Stay up to date and see all the posts

 Kysy kysymyksiä / Ask questions

 Kommentoi / Comment

 Mitä enemmän osallistut, sitä paremmin opit kieltä!

 The more you participate, the better you will learn the language
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Pidetään yhteyttä / Let’s keep in touch

Zaki Azedani

zaki@suomisujuu.fi

Facebook

LinkedIn

@Suomisujuu www.facebook.com/suomisujuu

https://www.facebook.com/zaki.azedani
https://www.linkedin.com/in/zakiazedani/
http://www.facebook.com/suomisujuu

