
 

Kappale 5 sanasto/ glossary 
 
 
bussi a bus 
bussilla by bus    
lähteä ostoksille to go shopping 
ostaa to buy 
itselleen for herself/ for himself 
kengät shoes 
syntymäpäivä a birthday 
lahja a gift, a present 
ensin at first 
lelukauppa a toy store 
hylly a shelf 
joka which 
haukkua to bark 
söpö cute, sweet 
valita to pick, to choose 
värikynä a crayon, a colored pencil,  
myyjä a seller, a sales person 
ottaa to take 
nämä these 
Tulevatko ne lahjaksi? Does it come for a gift? 
laittaa to put 
ne those 
paketti a package 
lahjapaperi a gift wrap 
Se tekee yhteensä 22,50. It makes together 22,50 
tarvita to need 
kenkäkauppa a shoe store, a shoe shop 
nähdä to see 
löytää to find 
sopiva fitting, suitable 
koko a size 
auttaa to help 
luulla to assume, to think 
varasto a storage, a stock room 
pari pair 
Pieni hetki. Just a moment. 
sopia to fit 
Paljonko ne maksavat? How much do they cost? 
paljonko How much 
maksaa to cost 
tarjouksessa for sale 
pankkikortti a bank card 
Pankki vai luotto? bank or credit? 
pankilla  bank 
näppäillä to type 
tunnusluku a code 
päästä to get 



 

puhelin a telephone 
soida to ring 
kävellä to walk 
kauppakeskus a commercial centre, a mall, a shopping centre 
housut pants, trousers 
varmasti surely 
sitten then 
soittaa to call, to phone 
tavata to meet 
kahvila a café, a coffee house 
Mitä saisi olla? what would you like to have? 
korvapuusti a cinnamon bun 
jotakin muuta something else 
Ei muuta kiitos. Nothing else, thank you. 
Paljonko se tekee? How much does it cost? 
oli was 
Ihan hyvin se meni. It went quite well. 
ilmoittaa to inform 
ensi viikolla next week 
(työ)paikka a job  
Toivotaan parasta. Let’s hope for the best. 
muuttaa to move 
tietää to know 
sie = sinä you 
Mitä sie olet puuhannut? What have you been doing? 
ostitko did you buy 
jotakin something 
tosiaan really, indeed 
 
 


