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Soome keel algajatele ja taasalustajatele 

 

 

1. Õppekava koostamise alus, allikas 

Euroopa Keelepassi nõuded  (A1, A2, B1) 
 
 

2. Õppemaht kokku 

Hõlmab  120 akadeemilist  tundi,  millest  teooria ( 60 ak/h), praktika ( 30 ak/h), iseseisev 

töö  ( 30 ak/h)  
 

3. Õpetav koolitaja 

Rita Tammela 

 

4. Õppekeel 

Eesti keel 

 

5. Õpingute alustamise tingimused 

Õppija peab olema vähemalt 18- aastane ning õpingute alustamiseks peab õppija täitma 

sooviavalduse või registreerimislehe.  

Vastuvõtt toimub vestluse alusel. 

 

6. Õppe üldeesmärk ja õppeaja kestus 

Kursuse eesmärgiks on arendada suhtluskeele oskust nii kõnes kui ka kirjas. Anda 

maksimaalselt võimalusi keele praktiliseks kasutamiseks tunnis. 

Kursuse lõpetanu suudab arendada seltskondliku vestlust igapäevastel teemadel ja tulla 

edukalt toime suhtlusolukordades, mis vajavad lihtsamat infovahetust tuttavatel teemadel, 

oskab leida spetsiifilist informatsiooni  igapäevatekstidest ( reklaam, menüü, sõiduplaan 

vms). Igapäevane sõnavara ja baasgrammatika on omandatud. 

 

Eeldatakse, et kogu ainekava läbinu: 

 omandab õpitava keele tasemel, mis on vajalik suhtluseks (iseseisva 

suhtlemise tase A1 ja A2 , Euroopa Nõukogu B1 tase); 

 huvitub võõrkeelte õppimisest, on võimeline enesetäiendamiseks õpitavas 

keeles; 

 suudab omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada; 

 kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise ja -võtteid; 

 omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste 

(ilukirjanduslik, populaarteaduslik jne), oskab kasutada seletavat 

sõnaraamatut; 

 julgeb ja oskab suhelda õpitavas keeles; 

 suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest; 

 oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires; 

 tunneb õpitava keele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, 

nende kasutamist kõnes ja kirjas 

Õppeaja kestus on 01.09- 31.05 vastavalt tunniplaanile 120 tunni ulatuses 
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7. Õppe tulemused  

Kursuslasel on arenenud suhtluskeele oskust nii kõnes kui ka kirjas, mis võimaldab 

arendada seltskondliku vestlust igapäevastel teemadel ja tuleb edukalt toime lihtsamates 

suhtlusolukordades. Oskab lugeda ja aru saada spetsiifilisest informatsioonist ( reklaam, 

menüü, sõiduplaan vms). Igapäevane sõnavara ja baasgrammatika on omandatud. 

 

8. Õppe tegevused ja käsitletavad teemad 
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1. Sissejuhatus – soome keelest ja kultuurist, hääldamisest - Tähestik, vokaalid, 

konsonandid jne. 

 

2. Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad ning keeleteadmised: 
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MINA MINÄ 
Eesti keeles Soome keeles Näide eesti keeles Näide soome keeles 
nimi nimeni Minu nimi on …  Minu nimeni on … 
vanus ikä Olen 30-ne 

aastane 
Olen 30-vuotias 

kehaosad kehon-osat Parem käsi ja 

vasak jalg 
Oikea käsi ja vasen 

jalka 
riietus vaatetus Kleit, seelik, 

ülikond 
Mekko, hame, 

univormu 
värvid värit Punane, kollane, 

.. 
Punainen, keltainen 

päritolu kotoisin Minu vanaema on 

soomlane, olen 

eestlane 

Isoäitini on 

suomalainen, olen 

virolainen 
amet ammatti Olen õpetaja, 

oled õpilane 
Olen opettaja, olet 

oppilas 
tervis terveys Mul pea valutab Minulla on pää kipeä 
enesetunne  Mul on hea tuju Olen hyvällä tuulella 

PEREKOND JA KODU  
pereliikmed perheen jäsenet Ema, isa, vend, 

õde,  
Äiti, isä, veli, sisko 

sugulased sukulaiset vanaema, 

vanaisa, tädi, onu 
isoäiti, isoisä, täti, 

eno 
aadress osoite Ma elan Lembitu 

tänaval 
Asun Lembitun 

kadulla 
maja talo Maja number 1 Talon numero on 1 
korter asunto Korteri nr  5 Asunto no. 5 
mööbel huonekalu(t) Tool, laud, kapp Tuoli, pöytä, kaappi 
Maal /linnas Maalla /kaupungissa Mina elan linnas 

aga vanaema elab 

maal 

minä asun 

kaupungissa mutta 

isoäiti asuu  maalla 
KESKKOND  
aastaajad vuodenajat Kevad, suvi, 

sügis, talv 
Kevät, kesä, syksy, 

talvi 
ilm sää Täna paistab 

päike 
Tänään paistaa 

aurinko 
IGAPÄEVASED TEGEVUSED  
söögikorrad/kohvikus aamiainen, lounas, 

iltapala/kahvilassa 
Täna sööme 

kohvikus lõunat 
Tänään syömme 

kahvilassa lounasta 
liiklus ja liiklusvahendid liikenne ja ... Minu auto on 

punane,  buss 

kollane 

Minun auto on 

punainen, bussi 

keltainen 
tee küsimine ja 

juhatamine 
tien kysyminen ja 

aitaamine 
Kus asub kauplus 

… 
Missä on kauppa ... 

poes/rahaühikud kaupassa/rahayksiköt Kott maksab 500 

kr. 
Kassi maksaa 500kr 

lennujaamas lentokentällä Lend hilineb Lento myöhästyy 
kellaaeg kellonajat Kell 9 algavad 

tunnid 
Kello 9 alkavat 

tunnit 
Kalender - KUUD kaleteri –KUUT jaanuar, veebruar tammikuu, helmikuu 
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9. Õpetamise metoodika kirjeldus: 

Auditiivne metoodika, visuaalne metoodika, lingvistiline metoodika.  

Teoreetiliste oskuste rakendamine praktikas. Teooria omandamine ja praktiliste oskuste 

kogemine. Suuline materjali esitus, vestlused, dialoogid. 

 

10. Kasutatav kirjandus, e-allikad 

 

1. Suomi Selväksi  - Margit Kuusk  ( 2001) 

2. Puhutteko Suomea – I. Eiberg - Tamm; T. Mäntylä – Roos (1992) 

3. Soome – Eesti  Eesti – Soome Sõnastik (Tea kirjastus 2007) 

4. Eesti - Soome vestmik (ILO 2007) 

5. Eesti-Soome / Virolais – Suomalainen sanakirja (ILO 2006)  

6. Soome keele õpetuse reeglid – Paul Alvre  (Valgus 1969) 

 

11. Hindamine  

Kirjalikud testid kursuse vältel;  kodutööna ettevalmistatud  ettekanded – hinnatakse 

väljendusoskust; Kirjalik test kursuse lõpus (grammatika, sõnavara, tekstist arusaamine - 

lünktekst) 

 

12. Õppekava lõpetamine 

Kursus loetakse lõppenuks ning kursuslasele väljastatakse  vastav tunnistus,  kui on 

osaletud  vähemalt 80% tundidest ning lõpu test on sooritatud vähemalt hindele D  (ehk 

100 punktist on vastatud 55%). 

Õppekava läbimisel väljastatakse kursuslasele RVK Koolituskeskuse tunnistus. 

13. Õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike 

õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus 

Ruumi nimetus 
Suuru

s (m2) 
Akende 

hulk 

Valgustite 

hulk 

(tk*kW) 

Venti-

latsioon 
Töö-, puhke- või õppe-

kohtade arv 

Bürooruum 22 2 3 On 4 

Õppeklass nr 1 30 2 6 On min 6 max 12 

Arvutiklass 53,8 4 8 On min 6 max 50 

Auditoorium-saal 167,5 8  On min 50 max 200 

 

Inventar: 

Hulk Inventari nimetus KIRJELDUS (tüüp, parameetrid, kirjeldus, …) 

6 Sülearvutid Asus X53UAMD- E450, 15” Windows 7 HP 

1 Printer Samsung SCX- 4727FD 

2 Paljundusmasin Samsung SCX- 4727FD 

2 Skänner Samsung SCX -4727FD 

1 Audiotehnika Sony CFD-G5OL (CD-raadio-kassett) 

2 Teler AEG, Samsung 

1 Helitehnika  Yamaha MG166CX,  

2 Kõlar FPT kõlarid MaxX 52 

3 Mikrofon Shure SM58 

1 Videomakk SONY 
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1 Grafoprojektor DemoVision 600 

1 Videokahur Hitachi CP – RX60 

1 Statsionaarne tahvel  

2 Teisaldatav tahvel Põrandastatiiviga tahvel 

30 Õppelaud  teisaldatavad 

16 Õppetoolid kirjutusklapiga toolid 

 

RVK õpperuumid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. 

 

 

 

 


